
 

 

         

     
 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS SUSTABDYMO 
 

2020 m. lapkričio    d. Nr. DĮV- 

Šilalė 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijose paskelbimo“, Šilalės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų 

komisijos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. 

balandžio 13 d. įsakymu Nr. DĮV-457 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų 

komisijos nuostatų patvirtinimo“ 6.7 papunkčiu, atsižvelgdamas į Šilalės rajono savivaldybės 

Ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 20 d. protokolą Nr. 14, Šilalės r. Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2020 m. lapkričio 20 raštą Nr. D2-4.2.-275 „Dėl informacijos 

pateikimo“, Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ 2020 m. lapkričio 20 d. raštą Nr. S-137 (1.10.) 

„Dėl tėvų apklausos rezultatų apie nuotolinį ugdymą“, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio 

gimnazijos 2020 m. lapkričio 23 d. raštą Nr. SD2-249 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo“, siekdamas sumažinti COVID-19 ligos plitimą Šilalės rajono ugdymo įstaigose: 

1. S u s t a b d a u Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero 

Jauniaus ir Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų veiklą nuo 2020 m. lapkričio 24 d. iki 

2020 m. gruodžio 4 d. 

2. P a v e d u įstaigų direktoriams: 

2.1. organizuoti mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, ugdymą nuotoliniu būdu; 

2.2. organizuoti vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymą  

nuotoliniu būdu, esant tėvų pageidavimui. 

3. N u r o d a u: 

3.1. Įsakymą paskelbti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt,  Šilalės 

r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ interneto svetainėje www.saulute.silale.lm.lt, Šilalės r. Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus gimnazijos interneto svetainėje www.jauniausgimnazija.lt, Šilalės r. Pajūrio 

Stanislovo Biržiškio gimnazijos interneto svetainėje www.pajuris.silale.lm.lt  ir Teisės aktų registre. 

3.2. Įsakymo internetinę nuorodą išsiųsti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės 

skyriui elektroninio pašto adresu asta.paliokaite@smm.lt. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos Regionų apygardos 

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) arba Lietuvos 

administracinės ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda). 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Valdemaras Jasevičius 
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