
 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KORONAVIRUSO (COVID – 19) VALDYMO PRIEMONIŲ 

 

2020 m. kovo  13   d. Nr. B-ĮV-235 

Vilkaviškis 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 

straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremalių situacijų paskelbimo“ ir atsižvelgdamas į  Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

kovo 12 d. sprendimą Nr. V – 336, 342, 343 „Dėl koronaviruso (COVID – 19) valdymo priemonių“: 

1.   N u s p r e n d ž i u: 

1.1 Nuo 2020 m. kovo 13 d. 7:00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje visus tiek 

atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuoti sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kitus renginius.  

1.2 Uždrausti kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymą ir fizinį lankytojų 

aptarnavimą. 

1.3 Leisti atvirose erdvėse organizuoti tik tokius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau 

kaip 100 asmenų ir kuriuose galima užtikrinti ypatingas apsaugos sąlygas : atstumas tarp dalyvių ne 

daugiau kaip 1 metras, renginys skirtas ne rizikos grupės (vyresnio amžiaus ar sergantiems lėtinėmis 

ligomis) žmonėms, užtikrinta rankų higienos galimybė. 

1.4 Uždrausti veiklą vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo 

centruose. 

1.5 Nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduoti stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir 

švietimo veiklą švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, rekomenduojant pasinaudoti 

mokinių atostogomis ir pasiruošiant taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. 

1.6 Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdyti ugdymo ir vaikų 

priežiūros procesą ir švietimo veiklą švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, 

rekomenduojant pasinaudoti mokinių atostogomis ir pasiruošiant taikyti ugdymo procesą nuotoliniu 

būdu. 

2. R e k o m e n d u o j u: 

2.1. Prekybos įmonių savininkams imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų 

dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams 

rekomenduojama tokiose vietose lankytis tik dėl būtinų pirkinių, taip pat  pagal galimybes rinktis 

apsipirkimą internetu; 

2.2. Įmonėms, teikiančioms viešojo transporto paslaugas, dažniau dezinfekuoti, vėdinti 

keleiviams skirtas patalpas ir keleivių vežimui skirtas transporto priemones, keleiviams 

rekomenduojama laikytis atstumo vienas nuo kito; 

2.3. Visoms Savivaldybės teritorijoje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms atšaukti visas 

komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba 

juos perkelti į virtualią erdvę. 

2.4. Rajono teritorijoje veikiančių įstaigų ir įmonių vadovams užtikrinti galimybes tėvams, 

auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, informuoti, kad 

nedarbingumo pažymėjimai išduodami  tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu 
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bei sudaryti galimybę tėvams kreiptis dėl ligos išmokos, o pakeitus teisės aktus, gauti dalinio darbo 

išmoką. 

3. N u r o d a u: 

3.1 Savivaldybės administracijai ir seniūnijoms nuo 2020 m. kovo 16 d. gyventojus įspėti 

lankytis tik esant būtinumui, o aptarnaujant vengti artimo kontakto, esant galimybei dirbti nuotoliniu 

būdu  vieno langelio principu (el. paštu ar  telefonu).  

3.2  Bendrojo ir Informacinių technologijų skyriams organizuoti šio įsakymo 3.1 punkto 

įgyvendinimą. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti 

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 

8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Administracijos direktorius  Vitas Gavėnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešai skelbiamas 

Parengė 

Vyriausiasis civilinės saugos specialistas  

Robertas Fišeris 


