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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. nutarimu Nr. 1226 „Dėl

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-1335 redakcija) Asmenų, sergančių COVID-19 liga

(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir

asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės

administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.

V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17 punktu, 

n u r o d a u karantino Lietuvos Respublikoje laikotarpiu Vilkaviškio rajono

savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams, esantiems saviizoliacijoje, kuriems Įstatymo nustatyta

tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas, formuoti sausus davinius ir organizuoti jų išdavimą.

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.
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