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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 ir 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2020  m.  spalio  23  d.

sprendimu  Nr.  V-2356  „Dėl  savivaldybių,  priskiriamų  žaliajai,  geltonajai  ir  raudonajai  zonai,

nustatymo“ ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Panevėžio departamento 2020 m. spalio 26 d. raštą Nr. (5-13 16.1.17 E) „Dėl COVID-

19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  prevencinių  priemonių  organizavimo  Panevėžio  miesto

savivaldybėje“:

1. P a v e d u  Panevėžio miesto savivaldybės įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas

įgyvendinanti  institucija  yra  Panevėžio  miesto  savivaldybės  taryba,  vadovams,  kai  Panevėžio

miesto savivaldybė priskiriama geltonajai zonai, darbą, posėdžius, pasitarimus ir kitus susitikimus

organizuoti  nuotoliniu  būdu,  nesant  tokios  galimybės  –  darbas,  posėdžiai,  pasitarimai,  kiti

susitikimai  organizuojami  ir  klientai  aptarnaujami  taip,  kad  būtų  užtikrintos  valstybės  lygio

ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  sprendimu nustatytos  būtinos  visuomenės

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis

sąlygos. 

2. N u r o d a u, kad 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)  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. 
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