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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą
Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių
darbo vietoms būtinų sąlygų“:
1. P a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės
15 d. įsakymą Nr. ĮV-E-253 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos darbo vietoms būtinų sąlygų“:
1.1. pripažįstu netekusiu galios 1.2 papunktį;
1.2. pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.3. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas,
viduriavimas ir pan.), rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba
susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;“;
1.3. pakeičiu 2.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.4.1. apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro
atstumą, išskyrus atvejus, kai darbo vietos nuo lankytojo atskiriamos pertvaromis arba kai darbuotojai
dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones;“;
1.4. pripažįstu netekusiu galios 2.4.2 papunktį;
1.5. pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.2. rekomenduojama administracijos lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);“
2. N u r o d a u:
2.1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui su šiuo įsakymu supažindinti
skyrių vedėjus ir į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus naudojant Dokumentų ir
įrašų dokumentų valdymo sistemą „Kontora“;
2.2. skyrių vedėjams su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, naudojant Dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo sistemą
„Kontora“ arba pasirašytinai.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka
arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“
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