
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU   

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. O1-1358 

Jurbarkas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 

1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9 papunkčiu ir 

atsižvelgdamas į Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų pateiktą nuomonę: 

1. P a v e d u Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu Jurbarko rajono 

savivaldybės švietimo įstaigoms veiklą ir ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytais reikalavimais. 

2. N u s t a t a u, kad karantino laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose 

ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas: 

2.1. nuotoliniu būdu – Jurbarko Antano Giedriaus-Giedraičio gimnazijoje, Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijoje; 

2.2. derinant nuotolinį būdą su kasdieniu būdu – Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono 

Juškų gimnazijoje, Jurbarko r. Eržvilko gimnazijoje, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje,  

Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje, Jurbarko r. Viešvilės 

pagrindinėje mokykloje, Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje, 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje, Jurbarko r. Klausučių Stasio 

Santvaro pagrindinėje mokykloje, Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-

daugiafunkciame centre;  

2.3. ugdymas bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse pagal pagrindinio 

ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) 

programas, organizuojamas 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; 

2.4. mokyklos vadovas užtikrina, kad būtų laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų 

būtinų visuomenės saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygų ir reikalavimų, kai ugdymas organizuojamas derinant nuotolinį ugdymo 

organizavimo būdą su kasdieniu būdu.  

3. P a v e d u  Švietimo, kultūros ir sporto skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Jurbarko 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovus. 

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 9 d.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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