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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje  paskelbimo“ 3.3 papunkčiu,  6 punktu ir  Lietuvos  Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V- 469 ,,Dėl ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną“ 2 punktu:

1.Į  s  a  k  a  u  Švietimo  įstaigų  vadovams  užtikrinti  išimtiniais  atvejais  (jeigu  tėvai
ekstremalios situacijos metu privalo dirbti ir to neįmanoma įgyvendinti namuose) vaikų, ugdomų
pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, priežiūrą šiose Vilniaus rajono savivaldybės
švietimo  įstaigose:  Maišiagalos  kun.  Juzefo  Obrembskio  (tel.  2494368),  Maišiagalos  Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Algirdo (tel.  2494487),  Nemenčinės Konstanto Parčevskio (tel.  2371346),
Nemenčinės Gedimino (tel. 2371485), Rudaminos Ferdinando Ruščico (tel. 2320114) ir Rudaminos
,,Ryto“ ( tel. 2320158) gimnazijose. 

2. Į p a r e i g o j u  1 p. nurodytas vaikų priežiūros paslaugas teikti nuo 2020 m. balandžio 1
d. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto karantino režimo laikotarpio pabaigos.

3. P a v e d u 1 p. nurodytų švietimo įstaigų vadovams:
3.1. paruošti ir užtikrinti saugias darbo sąlygas jų įstaigoje dirbantiems darbuotojams;

           3.2. užtikrinti aprūpinimą dezinfekcinėmis priemonėmis ir jų naudojimą visiems įstaigų
lankytojams;

3.3. paskelbti informaciją įstaigos interneto svetainėje apie jų įstaigoje išimtiniais atvejais
organizuojamą vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, priežiūrą;

3.4. užtikrinti, kad vaikų grupės/klasės būtų sudaromos neviršijant teisės aktuose nustatytų
vaikų skaičiaus normatyvų.

4. Nurodau:
4.1.  Švietimo  skyriui  šį  įsakymą  išsiųsti  visoms  Vilniaus  rajono  savivaldybės  švietimo

įstaigoms ir vykdyti jo kontrolę.
4.2.  Ūkio  skyriui  paskelbti  šį  įsakymą Teisės  aktų  registre,  Viešųjų  ir  tarptautinių  ryšių

skyriui – savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorė Liucina Kotlovska

Parengė
Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė
Nijolia Ragucka, tel.  275 15 41
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