
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2021 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. O1-206 „DĖL PROFILAKTINIŲ 

VIENKARTINIŲ TYRIMŲ, SUTIKUSIEMS TIRTIS DĖL COVID-19 LIGOS 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), ATLIKIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

MOBILIAME PUNKTE“ PAKEITIMO 

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. O1-320 

 

Jurbarkas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi: 

1. P a k e i č i u  Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 

26 d. įsakymo Nr. O1-206 „Dėl profilaktinių vienkartinių tyrimų, sutikusiems tirtis dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos), atlikimo Jurbarko rajono savivaldybės mobiliame punkte“ 1.1 

papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.1. profilaktiniai vienkartiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

nustatymo, nuo 2021 m. kovo 29 d. iki 2021 m. balandžio 6 d. imtinai, atliekami:  

1.1.1. visiems Jurbarko rajone veikiančių prekybos, gamybos ar paslaugų įmonių 

darbuotojams; asmenims, vykdantiems individualią veiklą prekybos, gamybos ar paslaugų srityje, 

kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis (ne kolektyvo 

nariais), gaunančiais jų paslaugas;  

1.1.2. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojams, kai šie asmenys turi 

tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis (ne kolektyvo nariais), gaunančiais jų 

paslaugas; 

1.1.3. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, namų ūkių 

nariams;  

1.1.4. mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programas, namų ūkių nariams; 

1.1.5. mokinių, kurie ugdomi specialiosiose klasėse pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, namų ūkių nariams; 

1.1.6. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių, dalyvaujančių mokyklos 

organizuojamose konsultacijose, namų ūkių nariams;“.  

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. O1-289 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. O1-206 „Dėl profilaktinių 

vienkartinių tyrimų, sutikusiems tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atlikimo 

Jurbarko rajono savivaldybės mobiliame punkte“ pakeitimo“. 

3. P a v e d u Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, 

Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt ir rajono spaudoje.  

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 29 d. 

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

Administracijos direktorius Raimundas Bastys 
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