PATVIRTINTA
Lietuvos administracinių ginčų komisijos
pirmininko
2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1VE-13
POSĖDŽIŲ BYLOSE, NAGRINĖJAMOSE ŽODINIO PROCESO TVARKA
LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PATALPOSE, ORGANIZAVIMO
IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
1. Posėdžių bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka Lietuvos administracinių ginčų
komisijos patalpose, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos
administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių (toliau – Komisija) posėdžių, kuriuose
fiziškai dalyvauja Komisijos nariai, bylos šalys ir kiti proceso dalyviai, organizavimo ir vykdymo
sąlygas esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 ligos nuo 2020 metų birželio 18
dienos.
2. Komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjamos bylos žodinio proceso tvarka Komisijos
patalpose, organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16
d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių
valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ patvirtintomis būtinomis sąlygomis, kurios taikomos
valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms.
3. Komisija, organizuodama bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka Komisijos patalpose,
užtikrina, kad:
3.1. posėdžio vietos aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
reikalavimus;
3.2. Komisijos nariai, posėdžio sekretorius ir procese dalyvaujantys asmenys dėvėtų nosį ir
burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
3.3. posėdyje nedalyvautų asmenys, įskaitant Komisijos narius, posėdžio sekretorių, kuriems
privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus jei šie asmenys yra gavę
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą,
kurio kopija privalo pateikti Komisijai;
3.4. posėdyje nedalyvautų asmenys, įskaitant Komisijos narius, posėdžio sekretorių, turintys
ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
3.5. posėdis būtų organizuojamas taip, kad tarp jame dalyvaujančių asmenų (įskaitant
Komisijos narius, posėdžio sekretorių) būtų išlaikomas ne mažesnis nei 1 metro atstumas.
Esant didesniam dalyvaujančių posėdyje asmenų skaičiui, kai Komisijos posėdžių salėje
neįmanoma išlaikyti 1 metro atstumo, dalyvaujantys asmenys gali būti išdėstyti Komisijos
patalpose keliose salėse;
3.6. patalpa (-os) būtų vėdinama (-os) ne rečiau kaip kas 45 minutes ir ne trumpiau kaip po 15
minučių, o dažnai liečiami paviršiai (posėdžio stalas, durų rankenos ir kita) būtų valomi
paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
4. Asmenys, atvykę į Komisijos patalpas, kuriose vyks bylos nagrinėjimas žodinio proceso
tvarka, privalo:
4.1. dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir kt.;
4.2. dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones);
4.3. sudaryti sąlygas Komisijos darbuotojui patikrinti temperatūrą nuotoliniu termometru;
5. Asmenys, kuriems patikrinus kūno temperatūrą buvo nustatytas karščiavimas (37,3°C ir
daugiau) arba kurie turi akivaizdžių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai), į posėdžių salę neįleidžiami, jų prašoma nedelsiant
palikti Komisijos patalpas. Ši informacija fiksuojama posėdžio informacinėje pažymoje.

6. Asmeniui, atvykusiam į Komisijos patalpas, kuriose vyks bylos nagrinėjimas žodinio
proceso tvarka, nustačius karščiavimą (37,3°C ir daugiau) arba įtarus turint akivaizdžių ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, Komisijos sprendimu posėdis gali būti atidėtas /
perkeltas. Posėdžio dalyviai informuojami apie kitą posėdžio datą ir laiką.
7. Šio Aprašo nustatyta tvarka gali vykti ir kiti Komisijoje organizuojami posėdžiai ir
pasitarimai.
8. Aprašas galioja ekstremalios situacijos dėl Covid-19 (koronaviruso) plitimo Lietuvos
Respublikoje metu.
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