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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu,  Lietuvos  Respublikos  civilinės  saugos  įstatymo  14  straipsnio  16  ir  25  punktais,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimus Nr. V-336, V-342, V-343 „Dėl

Koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo

12 d. protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu“:

1. R e k o m e n d u o j u nuo 2020 m. kovo 13 d. visose Panevėžio miesto savivaldybės

švietimo  įstaigose,  daugiafunkciuose  centruose,  dienos  ir  užimtumo  centruose,  stabdyti  veiklą,

pakeičiant  privalomųjų  vaikų  atostogų  laiką  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto

ministro nustatyta tvarka. 

2. U ž d r a u d ž i u nuo 2020 m. kovo 13 d.:

2.1.  Panevėžio  miesto  savivaldybės  teritorijoje   kultūros,  laisvalaikio,  pramogų,  sporto

įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų aptarnavimą.

2.2. Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje  veiklą vaikų, žmonių, turinčių negalią, ir

pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.

2.3.  Panevėžio  miesto  savivaldybės  teritorijoje  organizuojamus  atviruose  ir  uždaruose

erdvėse viešuosius sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kitus renginius. 

3. S t a b d a u ugdymo procesą visose Panevėžio miesto savivaldybės švietimo įstaigose,

daugiafunkciuose centruose, dienos ir užimtumo centruose nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m.

kovo 27 d.

4. S k e l b i u įsakymą galiojančiu nuo 2020 m. kovo 13 d.

5. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali  būti  apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų

komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos

ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka,  Regionų

apygardos  administracinio  teismo  Panevėžio  rūmams  (Respublikos  g.  62,  35158  Panevėžys)
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Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus

gali  būti  apskundžiamas  dėl  valstybės  tarnautojų  piktnaudžiavimo  ir  biurokratizmo  Lietuvos

Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo

kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                            Tomas Jukna
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