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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. V-685 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“,
p a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio
9 d. įsakymą Nr. ĮV-E-308 „Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
organizavimo Visagino savivaldybėje“:
1. Pakeičiu 1.1.2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1.2.11. Lietuvos Respublikos prokuratūros prokurorams, valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, Lietuvos Respublikoje praktikuojantiems advokatams ir advokatų padėjėjams,
Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teisėjams
ir teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teismo ekspertams, teismo ekspertizių įstaigų
valstybės tarnautojams ir darbuotojams, antstoliams, jų atstovams ir padėjėjams, kitiems antstolių
darbuotojams, notarams, notarų atstovams ir notarų biurų darbuotojams, turintiems tiesioginį
(nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.
2. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.2. viešajai įstaigai Visagino pirminės sveikatos priežiūros centrui reguliuoti tiriamų
asmenų srautus ir Visagino mobilaus punkto tyrimų atlikimo apimtis užtikrinant, kad per savaitę
Visagino savivaldybėje būtų ištiriama ne mažiau nei 2,5 proc. nuo visų Visagino savivaldybės
gyventojų;“.
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