
KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL  MENO SKYRIAUS MOKINIŲ UGDYMO KONTAKTINIU IR NUOTOLINIU 

BŪDAIS 

 

2021 m. balandžio 16 d. Nr. V-67 

Tytuvėnai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio15 d. nutarimo  Nr. 

229 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbiamo“ pakeitimo“ 1.2 punktu, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. balandžio 9 d.  Nr. V-762 sprendimu ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.2 

punkto pakeitimo 

1. Įs ak au  nuo 2021 m. balandžio 19  d. iki 2021 m. gegužės 31 d. nuo 14 val. 1–4 

klasių, 5–8 klasių ir I–IV gimnazinių klasių mokiniams lankantiems Meno skyriaus individualias 

pamokas ugdymo procesą vykdyti kontaktiniu būdu, grupines pamokas kontaktiniu būdu, kai 

užsiėmimuose dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai (kabinetų paskirstymas pridedamas). 

2. Įs ak au  nuo 2021 m. balandžio 19 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. mokiniams, 

lankantiems Meno skyriaus grupinius užsiėmimus, kuriuose yra daugiau nei 5 mokiniai, ugdymo 

procesą vykdyti nuotoliniu būdu. 

3. Įs ak au  nuo 2021 m. balandžio 19 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. Meno skyriaus NVŠ 

ankstyvojo meninio ugdymo procesą vykdyti trečiadieniais: I gr. gimnazijos aktų salėje,  II gr. 301 

kab. nuo 1600 iki 1720 val. ir NVŠ suaugusiųjų mėgėjų meninio ugdymo ansamblinio dainavimo 

ugdymo procesą vykdyti pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 1700 iki 1745 val. kontaktiniu būdu 

gimnazijos aktų salėje, NVŠ suaugusių mėgėjų meninio ugdymo solinio dainavimo ugdymą vykdyti 

nuotoliniu būdu. 

4. La i k au  netekusiu galios Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2021 m. 

kovo 31 d. įsakymą Nr. V-54 „Dėl Meno skyriaus mokinių ugdymo kontaktiniu ir nuotoliniu 

būdais“. 

 

 

Direktorė         Irma Stankuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Meno skyriaus vedėja  

 

Nijolė Astašauskienė 

2021-04-16 



    Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos  

    direktoriaus 2021-04-16 įsakymo Nr. V-67 

    priedas 

 

Meno skyriaus mokytojų, dirbančių individualiai, kabinetų paskirstymas: 

 

1.  Žaneta Armalienė  308 kab.  

2.  Nijolė Astašauskienė 305/aktų salė  

3.  Gintautas Astašauskas 305 kab. 

4.  Lina Baranauskienė 308/301 kab.  

5.  Rimantas Levickas aktų salė 

6.  Aurelija Ščeponavičienė 310 kab. 

7.  Adolfas Sutkus  aktų salė 

8.  Dovilė Zikienė 311 kab. / aktų salė 

 

 

 

 

Meno skyriaus vedėja     Nijolė Astašauskienė 
 


