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Nevarėnai 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-890 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, 

koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo Telšių 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-630 „Dėl 

pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“, 

n u r o d a u: 

1. Ugdymo procesą nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki gegužės 7 d. 1-3 klasių mokiniams 

organizuoti nuotoliniu būdu, 4 klasei – kontaktiniu būdu.     

2. Vaikų maitinimą organizuoti vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono 

savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-465 „Dėl Vaikų maitinimo 

organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

3. Švietimo pagalba mokiniams teikiama nuotoliniu būdu. 

4. Ugdymas karantino laikotarpyje organizuojamas laikantis įprasto pamokų tvarkaraščio. 

5. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį kasdieniu arba nuotoliniu 

būdu.  

6. Privaloma visiems darbuotojams laikytis asmenų srautų, saugaus atstumo ir kitų būtinų 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo sąlygų. 

7. Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) į mokyklą įleidžiami tik būtinais atvejais, laikantis 

kaukių dėvėjimo sąlygų. 

8. Įpareigoju direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams užtikrinti 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. 

9. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista. 
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