
 
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS R. SUDERVĖS MARIANO 

ZDZIECHOVSKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE BŪTINŲ SĄLYGŲ 

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. A27(1)- 2837 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 

straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-

1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-2260 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų“ 3 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2020 m. spalio 28 d. raštą Nr. (10-13 16.1.17 E)2-

88126 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ bei siekdamas suvaldyti COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą ugdymo įstaigoje: 

1. N u r o d a u Vilniaus r. savivaldybės Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinėje 

mokykloje nuo 2020 m. spalio 29 d. iki 2020 m. lapkričio 11 d. (įskaitytinai) taikyti infekcijų 

plitimą ribojantį režimą - ugdymo procesą 5-10 klasėse organizuoti nuotoliniu būdu. 

2. Į p a r e i g o j u  1 p. nurodytos švietimo įstaigos vadovą: 

                2.1. apie šį įsakymą informuoti visus mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); 

                2.2. užtikrinti savo vadovaujamos ugdymo įstaigos patalpų dezinfekciją ir vėdinimą teisės 

aktų nustatyta tvarka.               

                3. P a v e d u : 

                 3.1. Švietimo skyriui šį įsakymą išsiųsti Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio  

pagrindinei mokyklai ir kontroliuoti jo vykdymą; 

                 3.2. Ūkio skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre, Viešųjų ir tarptautinių ryšių 

skyriui  - savivaldybės interneto svetainėje. 
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