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VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS 
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ĮSAKYMAS  

DĖL VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO 

GRUPĖS SUDARYMO, DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANO IR PASIRENGIMO 

GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, 

PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, 

PLANŲ PATVIRTINIMO 
 

2020 m. kovo 24 d. Nr. V – 2020-41 

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 

d. įsakymu Nr. 30-653/20, 

 

1. S u d a r a u COVID-19 situacijų valdymo grupę (toliau – Grupė): 

 

 Vaidmuo grupėje Darbuotojas 

1.1. Grupės vadovas 

(L. e. p. Direktorius) 

Vadovavimas ir veiksmų koordinavimas. 
Informacijos valdymas, visuomenės informavimas. 

Rima Kuncevičienė 

Tel. Nr. 8 682 18478 

1.2. Grupės vadovo pavaduotojas 

(Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui) 

Žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymas. 

Institucijos darbuotojų pagal kuruojamas veiklos sritis sutelkimas ir 

informavimas. 

Užtikrina ekstremaliosios situacijos valdymo teisines procedūras. 

Edmundas Lukas 

Tel. Nr. 8 68871310 

1.3. Grupės narys 

(Ugdymo skyriaus vedėjas) 

Institucijos darbuotojų pagal kuruojamas veiklos sritis sutelkimas ir 

informavimas.  

Žmogiškųjų išteklių valdymas. 

Violeta Kriščiūnienė 

Tel. Nr. 8 686 34359 

1.4. Grupės narys 

(Ugdymo skyriaus vedėjas) 

Institucijos darbuotojų pagal kuruojamas veiklos sritis sutelkimas ir 

informavimas.  

Žmogiškųjų išteklių valdymas. 

Rima Dudzevičienė 

Tel. Nr. 8 616 55189 

1.5. Grupės narys 

(NVŠ skyriaus vedėjas)  

Institucijos darbuotojų pagal kuruojamas veiklos sritis sutelkimas ir 

informavimas.  

Žmogiškųjų išteklių valdymas. 

Ramunė Dzidzevičienė 

Nr. 8 676 53831 

 

2. N u r o d a u Grupės susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę. Ugdymo įstaigoje 

nustačius darbuotojo užsikrėtimą COVID-19 infekcija, susirinkimus organizuoti 1 kartą per dieną 
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(susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant išmaniąsias technologijas). 

3. T v i r t i n u: 

3.1. Ugdymo įstaigos darbo karantino sąlygomis planą (pridedama, lapai); 

3.2. Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, 

patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planą (pridedama, lapai). 

4. Į p a r e i g o j u: direktoriaus pavaduotoją ugdymo aprūpinimui Edmundą Luką 

supažindinti elektroniniu paštu ar raštu, jei darbuotoja yra darbo vietoje, techninio personalo 

darbuotojus su šiuo įsakymu. 

5. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę ir pedagoginių darbuotojų supažindinimą su 

šiuo įsakymu, sau. 

 

 

L. e. p. Direktorė Rima Kuncevičienė 


