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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
atsižvelgdamas į darbuotojų kaitą, Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl
ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ 14 punktą ir į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 26 d.
sprendimą Nr. V-397 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. V-2919
„Dėl mobilių punktų veiklos“ pripažinimo netekusiu galios“:
1. P a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio
6 d. įsakymą Nr. ĮV-E-553 „Dėl mobilaus punkto Visagino savivaldybėje steigimo“:
1.1. Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.
1.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. N u s t a t a u, kad Mobilaus punkto darbo laikas turi būti užtikrinamas,
atsižvelgiant į besikreipiančių pacientų srautus ir užtikrinant tyrimų atlikimą tokia apimtimi, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendime Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir
profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruos infekcijos) organizavimo.“
2. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui paskelbti šį
įsakymą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės
administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio
apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos
administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo
paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.
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