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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1470 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1 punktu ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo
programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo būtinų sąlygų“ 1 punktu:
1. N u r o d a u Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių
pradinio ugdymo programą, (toliau – mokykla) direktoriams:
1.1. pradinių klasių mokinių nuotolinį ugdymą mokykloje, priežiūrą ir maitinimą
karantino laikotarpiu organizuoti 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 kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą (toliau – tėvai) darbo funkcijas (darbus)
privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaiko (-ų) priežiūros namuose;
1.2. nustatyti ir viešinti tvarką, kur turėtų kreiptis ir pateikti motyvuotą prašymą tėvai,
kuriems būtina vaikų priežiūros paslauga dėl pareigos būti darbo vietoje ir kurie įvertino visas
galimybes vaiku (-ais) pasirūpinti namuose (įskaitant galimybę vaiką (-us) iki aštuonerių metų
prižiūrėti namuose ir tėvams ar dirbantiems seneliams gauti ligos išmoką).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingi mokyklų direktoriai;
2.2. šis įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 5 d.
3. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui su šiuo
įsakymu 1 punkte nurodytų mokyklų vadovus supažindinti per Dokumentų ir įrašų dokumentų
valdymo sistemą „Kontora“.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams
(Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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