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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo

26 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu

Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais aktualiais

pakeitimais), atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Utenos departamento 2021 m. gegužės 17 d. raštą Nr. (9-24 16.1.17 Mr) 2-80532 „Dėl

siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą Visagino „Verdenės“ gimnazijos 4B klasėje“ bei

siekdamas suvaldyti / sumažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Visagino

savivaldybės teritorijoje (toliau – Savivaldybė):

1. N u r o d a u nuo 2021 m. gegužės 17 d. iki 2021 m. gegužės 26 d. taikyti infekcijų

plitimą ribojantį režimą (organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu) Visagino „Verdenės“

gimnazijos 4b klasėje.

2. P a v e d u:

2.1. Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir informacinių technologijų

skyriui:

2.1.1. su šiuo įsakymu supažindinti Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorę Olgą

Černis ir Visagino savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

2.1.2. šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje;

2.2. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos

kontrolės skyriaus vedėjai Astai Sieliūnienei šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės

administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo

administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio

apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos

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

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo

Visagino „Verdenės“ gimnazijos 4b klasėje

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-05-17 Nr. ĮV-E-267

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-05-17 17:50

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-17 17:50

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-05-17 18:44

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-17 18:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-04-30 17:00 - 2025-04-29 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210511.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-19)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-05-19 nuorašą suformavo Dalia Girniuvienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	part_6b6a5da6b0bb4fa5b2b59d7a28526283
	part_8393e852c06c4a19bfed7912638ce5ac
	part_478f940391ec4ce4a3ebbf556a000f9a
	part_92b73fd020b142adb195217f8704270e
	part_7706f69559854a12a66e686ba7385d9f



