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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
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Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo
Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.21 papunkčiu:
1. N u r o d a u, kad nuo 2021 m. balandžio 19 d., ugdymo įstaigoms pasiruošus, per
savaitę ugdymas pagal pradinio ugdymo programą, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ 2.2.9.21 papunktyje nurodytų sąlygų, būtų pradėtas vykdyti mišriu būdu šiose ugdymo
įstaigose: Vilniaus Gabijos progimnazijoje, Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje, Vilniaus
Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje, Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje, Vilniaus „Sietuvos“
progimnazijoje,

Vilniaus

darželyje-mokykloje

„Saulutė“,

Vilniaus

Barboros

Radvilaitės

progimnazijoje, Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje, Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykloje,
Vilniaus Balsių progimnazijoje, viešojoje įstaigoje Vilniaus tarptautinėje mokykloje, viešojoje
įstaigoje Tarptautinėje Amerikos mokykloje Vilniuje, viešojoje įstaigoje „Vilniaus humanistinė
mokykla“ ir Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje.
2. Į p a r e i g o j u nurodytų ugdymo įstaigų vadovus užtikrinti šio įsakymo 1 punkto
vykdymą.
3. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiajai patarėjai Alinai
Kovalevskajai kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Administracijos direktorė

Lina Koriznienė
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