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d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. gruodžio 14 ir 30 d. nutarimus Nr.1418 ir 1470 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020
m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
pakeitimo“ bei Ukmergės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro 2020 m.
gruodžio 31 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr.51-109), nuo 2021 m. sausio 4 d.:
1. Į p a r e i g o j u:
1.1. Ukmergės ,,Ryto“ specialiosios mokyklos, mokyklų, organizuojančių ikimokyklinį,
priešmokyklinį ugdymą, vadovus organizuoti ugdymą užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas
būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis sąlygas.
1.1.1. užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai,
kuriems pasireiškia karščiavimas, ar kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai: sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, kiti požymiai, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami;
1.1.2. vaikų priėmimą į grupes/atsiėmimą į namus organizuoti lauke;
1.1.3. vaikams, kuriems reikalinga budinčios grupės paslauga, sudaryti sąlygas ugdyti(s)
pastoviose grupėse, pagal poreikį keičiant grupių darbo laiką.
1.2. Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas,
vadovus:
1.2.1. pradinį ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu;
1.2.2. vaikams, kurių tėvai, įtėvai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus)
privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, organizuoti priežiūros
grupes (iki 10 vaikų), kurių darbo laikas nuo 8.00 val. iki 14.00 val., maitinimą (gaunantiems
nemokamą maitinimą ir pageidaujantiems nusipirkti pietų davinį), užtikrinant valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
1.2.3. į pradinio ugdymo priežiūros grupes priimti vaikus, kurių tėvai ugdymo įstaigos
vadovui pateikė prašymą dėl vaikų priežiūros grupės poreikio ir abiejų tėvų pažymas iš darboviečių,
liudijančias, kad tėvai privalo dirbti darbo vietoje (kontaktiniu būdu).
1.3. Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus užtikrinti, kad
ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo
programas būtų vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus Ukmergės ,,Ryto“ specialiojoje mokykloje;
1.4. Ukmergės rajono savivaldybės neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą
organizuojančių įstaigų vadovus užtikrinti, kad ugdymas būtų vykdomas nuotoliniu būdu arba
stabdomas;

1.5. Švietimo pagalbą, teikiamą švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu
būdu.
2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d.
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