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CENTRO NUTARIMŲ IR REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO
2020 m. kovo d. Nr. AŠiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro
pateiktus nutarimus ir rekomendacijas dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
ir jų įgyvendinimo:
1. N u s t a t a u tokią supažindinimo su Šiaulių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų
operacijų centro (toliau – Centras) ar jos grupių protokolais ir atsiskaitymo apie Centro ar grupės
nutarimų ar rekomendacijų įvykdymą tvarką:
1.1. grupės posėdžio sekretorius po protokolo užregistravimo nedelsdamas perduoda Centro
koordinatoriui įrašyti rezoliuciją dėl sprendimo priėmimo per DVS „@vilys“ ir perduota Centro
koordinatoriaus sprendimą vykdyti rezoliucijoje nurodytiems atsakingiems asmenims;
1.2. Centro ar grupės posėdžio sekretorius po protokolo užregistravimo nedelsdamas
supažindina su protokolu savivaldybės merą ir jo pavaduotoją, savivaldybės administracijos
direktorių ir jo pavaduotoją, savivaldybės administracijos padalinių vadovus, Centro grupių
vadovus, protokole nurodytus atsakingus asmenis per DVS „@vilys“;
1.3. įsakymo 1.1 papunktyje nurodyti asmenys privalo nedelsdami susipažinti su Centro ar
grupės (-ių) protokolais po perdavimo DVS „@vilys“;
1.4. Centro ar grupės (-ių) protokole nurodyti atsakingi asmenys nedelsdami pradeda
vykdyti Centro ar grupės (-ių) nutarimus ar rekomendacijas ir ne vėliau kaip po 1 darbo dienos po
susipažinimo su protokolu informuoja atitinkamai Centro ar grupės vadovą apie nutarimo ar
rekomendacijos įvykdymą ar jo vykdymo eigą (tokiu atveju – įvykdžius vėliau informuojamas
Centro ar grupės vadovas apie rezultatą).
2. N u s t a t a u tokią informacijos, susijusios su COVID-19 (koronaviruso infekcija),
gautos iš išorės valdymo tvarką:
2.1. Savivaldybės administracijos darbuotojai apie gautą rašytinę ar žodinę informaciją,
susijusią su COVID-19 (koronaviruso infekcija), nedelsdami pateikia Jonui Kiriliauskui, Teisės ir
personalo administravimo skyriaus vyriausiajam specialistui, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro Operacinio vertinimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir informacijos valdymo
grupės vadovui;
2.2. gavus informaciją iš įvairių institucijų ją aptarti Operacinio vertinimo, ekstremaliųjų
situacijų prevencijos ir informacijos valdymo grupėje ir priimti sprendimą dėl tolesnio jos
naudojimo;
2.3. darbo dienomis 9.00 val. ir 15.00 val. Centro koordinatorius ir grupių vadovai
susirinkimo metu (posėdžių salė, 306 kab.) aptaria COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo
priemonių įgyvendinimą savivaldybėje, gautą naują informaciją ir priima sprendimus dėl naujų
COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vykdymo.
3. N u s t a t a u, kad Centro ar grupės (-ių) nutarimų ar rekomendacijų įgyvendinimo
kontrolę vykdo Centro koordinatorius ir grupių vadovai.

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

Gipoldas Karklelis
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