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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  straipsnio  8  dalies  2
punktu,  Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, 15 straipsnio 2 dalies
4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, atsižvelgdama į  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 25 d.
sprendimą  Nr.  V-2123  ,,Dėl  didelės  ir  mažos  rizikos  savivaldybių  nustatymo“,  Pakruojo  rajono
savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. rugsėjo 28 d. protokolą Nr. ESK-12-(31.3),
siekdama suvaldyti  /  sumažinti   COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą Pakruojo rajono
savivaldybės teritorijoje (toliau – savivaldybė):

1. N u r o d a u nuo 2020 m. spalio 1 d. savivaldybėje:
1.1. atšaukti suplanuotus ir neorganizuoti naujų renginių (tiek lauke, tiek uždarose patalpose),

išskyrus šalies sporto federacijų renginių sistemai priklausančius renginius;
1.2. uždrausti  stacionarių  socialinės  globos  įstaigų  gyventojų  lankymą  (gyventojų  lankymas

galimas tik esant būtinybei ir gavus socialinės globos įstaigos vadovo leidimą).
2. R e k o m e n d u o j u  nuo 2020 m. spalio 1 d. savivaldybėje veikiančioms įmonėms,

įstaigoms, organizacijoms, gyventojams:
2.1. mokymus, konferencijas, seminarus, susirinkimus, posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu,

jei  nėra  tokios  galimybės  –  griežtai  laikytis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo
Nr.  V-1462  „Dėl  kultūros,  pramogų  bei  kitų  renginių  ir  susibūrimų organizavimo būtinų  sąlygų“,
Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos,  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro
skelbiamų nurodymų ir rekomendacijų dėl sanitarijos ir higienos; 

2.2.  šalies  sporto  federacijų  renginių  sistemai  priklausančius  renginius  (sporto  varžybas)
organizuoti be žiūrovų ir laikantis visų saugumo reikalavimų.

3. Į p a r e i g o j u:
3.1.  savivaldybėje  veikiančias  įmones,  įstaigas,  organizacijas,  gyventojus  laikytis  Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerijos,  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  skelbiamų
nurodymų ir rekomendacijų;

3.2.  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  vyriausiąją  specialistę  (civilinei  saugai  ir
mobilizacijai)  Daivą  Rocienę  su  įsakymu  supažindinti  savivaldybėje  veikiančias  įmones,  įstaigas,
organizacijas;

3.3.  Pakruojo  rajono  savivaldybės  administracijos  Kultūros,  paveldosaugos  ir  viešųjų  ryšių
skyrių paskelbti informaciją Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė               Ilona Gelažnikienė

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio
4, Pakruojis

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRIEMONIŲ TAIKYMO COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMUI PAKRUOJO
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SUMAŽINTI

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-09-29 Nr. AV-667
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ilona Gelažnikienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas ILONA GELAŽNIKIENĖ, Pakruojo rajono savivaldybės

administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-09-29 12:08:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-09-29 12:08:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2020-02-25 11:28:41 – 2023-02-24 11:28:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Pakruojo rajono savivaldybės administracija, į.k.288733050 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:09:27 iki 2021-12-26
14:09:27

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.46

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0:
Sertifikato (subjektas: Dokumentų valdymo sistema Avilys,
galioja nuo: 2018-12-27 14:09:27) kelio tikrinimas nesėkmingas.
Negalima atlikti pilno sertifikato patikrinimo, nes nenurodytas nė
vienas servisas (OCSP ar CRL) informacijai apie sertifikato
atšaukimą gauti.

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-09-29 12:55:31 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


