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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 26 d.
nutarimu Nr. 385 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“:
1. L e i d ž i u Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, išskyrus mokyklą
„Varpelis“, priimti sprendimus dėl 5–10, I–III gimnazijos klasių mokinių ugdymo būdo, įvertinus
galimybes užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimų
įgyvendinimą ir kitus epidemiologinei situacijai svarbius aspektus.
2. N u r o d a u kitas švietimo veiklas Savivaldybės teritorijoje organizuoti ir vykdyti
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
3. N u r o d a u Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams suderinti mokinių
maitinimo klausimus su VšĮ „Bruneros“ Kupiškio skyriumi.
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. ADV-263 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir
vykdymo“ su visais pakeitimais.
5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų
paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2,
Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio
rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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