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Kaunas 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies         

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

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.9.2 papunkčiu, 2021 m. 

balandžio 28 d. nutarimo Nr. 300 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 

nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 

2.2.9.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos moksleivių sąjungos 2021 m. balandžio 29 d. raštą dėl 

5–11 klasių moksleivių grįžimo prie mišraus ugdymo, Kauno rajono ugdymo įstaigų vadovų 2021 m. 

gegužės 3 d. posėdyje išsakytą Kauno rajono savivaldybės vadovų, Kauno rajono visuomenės 

sveikatos biuro, mokyklų vadovų nuomonę ir Kauno rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro 2021 m. gegužės 6 d. posėdžio priimtą nutarimą Nr. 1:  

1. N u s t a t a u, kad ugdymas 5–11 klasių mokiniams Kauno rajono savivaldybės ugdymo 

įstaigose, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki 2020–2021 m. m. 

ugdymo proceso mokiniams pabaigos organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus Nutarime nustatytus 

atvejus.  

2. Į p a r e i g o j u Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus vedėją Joną Petkevičių informuoti švietimo įstaigų vadovus apie šį įsakymą. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 10 d.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių 

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo 

jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 
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