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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1

dalimi,

P a p i l d a u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio

2 d. įsakymą Nr. ADV-683 „Dėl viešų renginių uždraudimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje“

3 punktu ir jį išdėstau taip:

„3. N u r o d a u Kupiškio rajono savivaldybei pavaldžioms įstaigoms ir įmonėms nuo

2020 m. lapkričio 7 d.:

3.1. darbą organizuoti ir klientus aptarnauti nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu

būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje;

3.2. mokymus, konferencijas, susirinkimus, pasitarimus ir kitus susibūrimus organizuoti

ir juose dalyvauti tik nuotoliniu būdu;

3.3. įstaigų vadovams užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d.

sprendime Nr. V-1471 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių

valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ nurodytus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

saugos reikalavimus;

3.4. užtikrinti, kad įstaigose nesilankytų pašaliniai asmenys, išskyrus atvejus, kai darbas

organizuojamas daliniu nuotoliniu būdu, kai atliekant darbo funkcijas būtinas tiesioginis kontaktas;

3.5. jeigu asmenys aptarnaujami tiesioginio kontakto būdu, būtina vadovautis Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo sprendimuose nustatytų saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos

saugos higienos, apsirūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitų COVID-19

ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių sąlygų laikymosi;

3.6. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetų ribose esantiems

medžioklės būreliams ir klubams nuo 2020 m. lapkričio 7 d. dviem savaitėms nutraukti varymines
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medžiokles.“

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų

komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio

rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka. 

Administracijos direktorius                                                  Kęstutis Jakštas
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