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2020 m. lapkričio d. Nr. ADVKupiškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi:
1. P a k e i č i u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.
lapkričio 16 d. įsakymą Nr. ADV-793 „Dėl ugdymo organizavimo ir vykdymo karantino laikotarpiu“:
1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1. ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas
Savivaldybės ugdymo įstaigose ir Kupiškio mokyklos ,,Varpelis‘‘ specialiojoje ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupėje, lavinamosiose klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje
vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, 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;“.
1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. N u r o d a u:
3.1. organizuoti ir vykdyti neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo
programas Kupiškio meno mokykloje nuotoliniu būdu, išskyrus kontaktiniu būdu organizuojamas
parengiamojo ir pirmos klasės muzikinio ugdymo individualias dalyko (instrumento) pamokas,
užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytas neformaliojo vaikų švietimo organizavimo
būtinąsias sąlygas;
3.2. organizuoti ir vykdyti neformalųjį vaikų švietimą kitiems švietimo teikėjams
nuotoliniu būdu visiems vaikams (mokiniams) arba stabdyti;
3.3. teikti vaikams, mokiniams Savivaldybės mokyklų patalpose įsikūrusiuose vaikų
dienos centruose paslaugas tokiu būdu, kokiu organizuojamas mokinių ugdymas pagal formaliojo
švietimo programas;
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3.4. nevykdyti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimo, kitą švietimo pagalbą teikti ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą organizuoti
nuotoliniu būdu;
3.5. Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams neišleisti darbuotojų ir patiems nevykti į
komandiruotes, stažuotes, išskyrus vykdomas nuotoliniu būdu, ir išvykas, darbuotojų ir mokinių – į
sporto varžybas, ekskursijas.“.
1.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas netaikomas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui
ir toms Savivaldybės švietimo įstaigoms ar atskiroms jų klasėms / grupėms / srautams / ugdymo
programoms, kurioms atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra nustatytas
infekcijų plitimą ribojantis režimas.“.
2. N u r o d a u Vidaus administravimo skyriaus vedėjui šį įsakymą paskelbti
Savivaldybės interneto svetainėje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio
rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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