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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
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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
25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į
Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekstremalių situacijų valdymo komisijos operacijų
centro 2021 m. gegužės 25 d. posėdžio protokolo Nr. AP8-124 nutarimą ir siekdamas išvengti
COVID-19 ligos plitimo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje,
n u s t a t a u, kad Trakų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos III gimnazijos klasės mokiniams ugdymo procesas iki 2020–2021
mokslo metų pabaigos vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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