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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25
straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6
d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų
sąlygų“ 4.1 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2021 m. lapkričio 24 d. raštą Nr. (10-13 16.1.17 Mr)2135922 „Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“:
1. N u r o d a u Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėse
nuo 2021 m. lapkričio 24 d. iki 2021 m. gruodžio 6 d. taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą ir
ugdymo procesą ikimokyklinio ugdymo grupėse organizuoti nuotoliniu būdu.
2. Į p a r e i g o j u 1 punkte nurodytos švietimo įstaigos vadovą:
2.1. apie šį įsakymą informuoti visus ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų tėvus (globėjus,
rūpintojus);
2.2. Mokinių registro duomenų bazėje pažymėti ugdymą nuotoliniu būdu;
2.3. užtikrinti ugdymo įstaigos patalpų dezinfekciją ir vėdinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. P a v e d u Dokumentų valdymo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir
Savivaldybės interneto svetainėje.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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