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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 ir 16 punktu,
15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunkčiu, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimu Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo
programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ ir siekdama
užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą
švietimo įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu:
1. Į p a r e i g o j u Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias pradinio ugdymo
programą, vykdyti mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą, maitinimą įstaigose, kai mokinių tėvai, įtėviai,
globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali mokinių
priežiūros užtikrinti namuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo
Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir
maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ 1.1–1.12 papunkčiuose nustatytais reikalavimais
mokinių priežiūros paslaugų organizavimui.
2. N u s t a t a u, kad tėvų, įtėvių, globėjų, atstovų pagal įstatymą prašymai dėl mokinio nuotolinio
ugdymo įstaigoje su pridedamomis darbdavių pažymomis teikiami

švietimo įstaigai, kurią lanko

mokinys, švietimo įstaigos elektroniniu paštu.
3. Į p a r e i g o j u Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių Anykščių rajono
savivaldybės interneto svetainėje, Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias pradinio
ugdymo programą, savo interneto svetainėse paskelbti informaciją apie mokinių, ugdomų pagal pradinio

ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo švietimo įstaigoje organizavimą
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu.
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