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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. V-785 „Dėl aplinkos

paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“

(toliau – Sprendimas) 1 ir 3 punktais, atsižvelgdamas į Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“

(Vaikystės pedagogikos centro) 2021 m. balandžio 19 d. raštą Nr. S-58 „Dėl atstovų delegavimo“:

1. N u s t a t a u, kad Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės

pedagogikos centre) (toliau – ugdymo įstaiga) bus organizuojamas, koordinuojamas ir vykdomas

aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu

(toliau – aplinkos paviršių PGR tyrimas).

2. P a v e d u Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui koordinuoti

aplinkos paviršių PGR tyrimo organizavimą, atlikti reikalingų priemonių iš Nacionalinės visuomenės

sveikatos priežiūros laboratorijos užsakymą ir perdavimą ugdymo įstaigai.

3. S k i r i u už aplinkos paviršių PGR tyrimo organizavimą ugdymo įstaigoje

atsakingus asmenis:

3.1. Vėrą Misiūnienę, ugdymo įstaigos padalinio (ūkio) vadovę;

3.2. Oną Tuzikienę, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

visuomenės sveikatos priežiūros specialistę.

4. P a v e d u:

4.1. ugdymo įstaigos direktoriui vykdyti Sprendimo 4 punkte nurodytas funkcijas;

4.2. šio Įsakymo 2 punkte nurodytiems asmenims, atsižvelgiant į Sprendimo 2 punkte

nurodytus etapus, organizuoti aplinkos paviršių PGR tyrimą bei vykdyti Sprendimo 5 punkte

nurodytas funkcijas;

4.3. Visagino savivaldybės administracijos Transporto ir ūkio skyriui esant ugdymo

įstaigos pateiktam poreikiui aprūpinti ugdymo įstaigą aplinkos paviršių PGR tyrimo atlikimui

reikalingomis asmeninės apsaugos priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos aplinkos

paviršių PGR tyrimo ėminių transportavimui;

4.4. Visagino rekreacijos paslaugų centrui užtikrinti aplinkos paviršių PGR tyrimui

priemonių pristatymą į ugdymo įstaigą iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos

ir aplinkos paviršių PGR tyrimo ėminių pristatymą į aplinkos paviršių PGR tyrimus atliekančias

laboratorijas;

4.5. Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir informacinių

technologijų skyriui supažindinti su šiuo įsakymu atsakingus asmenis naudojant Dokumentų ir įrašų

dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.
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5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Visagino savivaldybės interneto

svetainėje.

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



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo

Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės

pedagogikos centre)

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-05-14 Nr. ĮV-E-262

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 2021-05-14 17:07

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-14 17:07

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 2021-05-14 20:58

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-14 20:59

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 (2021-05-17)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-05-17 nuorašą suformavo Dalia Girniuvienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




