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Vilkaviškis

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“ 2.2.9.21 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos

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

kovo 12 d. sprendimu Nr. V-513 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-890

redakcija) „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį

tyrimą ugdymo įstaigose“:

1. N u s t a t a u Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro

pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių

darbuotojų savanorišką profilaktinį tyrimo būdą – nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas

SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje

virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 6.

2. N u r o d a u, kad nuo 2021 m. balandžio 30 d. Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko

mokyklos-daugiafunkcio centro, kaip pasirinktos ugdymo įstaigos, pradinėse klasėse ugdymas būtų

vykdomas mišriu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo

Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.21 papunktyje ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendime Nr. V-513 (Lietuvos Respublikos sveikatos

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

balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-890 redakcija) „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti

bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ nurodytų sąlygų.

3. Į p a r e i g o j u Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio

centro direktorę Sidutę Černauskienę užtikrinti šio įsakymo 1 ir 2 punkto vykdymą.

4. P a v e d u Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vedėjai Almai Finagėjevienei kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas

Skelbiamas viešai

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Meseckienė

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl ugdymo organizavimo mišriu būdu Vilkaviškio r. Gižų

Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro

pradinėse klasėse

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-04-30 Nr. B-ĮV-484

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 Vitas Gavėnas Savivaldybės administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-30 15:21

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-30 15:21

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2018-09-25 12:49 - 2021-09-24 12:49

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Širvienė Vyriausiasis specialistas (K)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-30 16:46

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-30 16:46

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-17 15:08 - 2023-05-16 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.20210430.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-04-30)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-04-30 nuorašą suformavo Ingrida Meseckienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	Text3
	Text2



