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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu,  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  –  valstybės  lygio  ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. V-2260 „Dėl Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  –  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų  vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir  vidurinio
ugdymo  organizavimo  būtinų  sąlygų“  pakeitimo“,  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22
d. sprendimu Nr. V-2091 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-
1838  „Dėl  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo organizavimo  būtinų  sąlygų“  pakeitimo“,  Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  –  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų  vadovo  2020  m.  rugsėjo  25  d.  sprendimu  Nr.  V-2117  „Dėl  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo
būtinų sąlygų“ pakeitimo“,  Šiaulių  r.  Ginkūnų Sofijos  ir  Vladimiro  Zubovų mokyklos  2020 m.
spalio 19 d. raštu Nr. SD-135(1.10) bei NVSC žodinėmis rekomendacijomis:

1. N u r o d a u Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje nuo 2020 m.
spalio 19 d. iki 2020 m. spalio 23 d. (imtinai) ugdymą 5A klasėje organizuoti nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdu.

2. Į p a r e i g o j u Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos direktorę
Daivą  Jagminienę  2020  m.  spalio  19–23  dienomis  ugdymą  nuotoliniu  mokymo  proceso
organizavimo būdu 5A klasėje organizuoti vadovaujantis teisės aktais.

Šis įsakymas gali būti  skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo numatyta tvarka.

Administracijos direktorius                         Gipoldas Karklelis

Parengė
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

Raimondas Galkus
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