
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS 
DĖL PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ ŠVIETIMO VEIKLOS

RIBOJIMO

      Nr.      
Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

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

26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos

skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2011 m.  rugpjūčio  3 d.  įsakymu Nr.  V-756  „Dėl  Gripo  ir  (ar)  COVID-19  ligos  (koronaviruso

infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo 3.2 papunkčiu

ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Panevėžio  departamento  2022  m.  gruodžio  14  d.  teikimą  Nr.  (5-13  16.1.1  Mr)2-59572 „Dėl

infekcijų  plitimą  ribojančio  režimo  taikymo“,  Panevėžio  lopšelio-darželio  „Pasaka“  2022  m.

gruodžio 14 d. raštą Nr. SD-192(1.18) „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo skelbimo Panevėžio

lopšelyje-darželyje „Pasaka“:

1. Į v e d u  infekcijų  plitimą  ribojantį  režimą  Panevėžio  lopšelyje-darželyje  „Pasaka“

nuo 2022 m. gruodžio 15 d. iki 2022 m. gruodžio 23 d. (9 k. d.).

2. N u r o d a u, kad švietimo veikla Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pasaka“ stabdoma ir

mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

3.   P a v e d u  Panevėžio lopšelio-darželio  „Pasaka“ direktorei  Almai Simonavičienei  su

šiuo įsakymu supažindinti  mokytojus,  vaikų tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  ir  teisės  aktų  nustatyta

tvarka atlikti kitus veiksmus, susijusius su infekcijų plitimą ribojančio režimo įvedimu.

4. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos

administracinių 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
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(Gedimino  pr.  56,  01110  Vilnius)  Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolierių  įstatymo  nustatyta

tvarka.

Administracijos direktorius                                                                            Tomas Jukna


