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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio 

ekstremalios 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“: 

1. P a k e i č i u  nuo 2020 m. birželio 17 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V1-15 „Dėl darbo vietoms būtinų 

sąlygų nustatymo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“: 

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 2.2. papunktį; 

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 2.4.2. papunktį; 

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 3.2. papunktį. 

2. P a k e i č i u nuo 2020 m. birželio 17 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V1-15 „Dėl darbo vietoms būtinų 

sąlygų nustatymo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“ 2.4.1 

papunktį ir jį išdėstau taip: 

„2.4.1 Bibliotekos lankytojus aptarnauti užtikrinant saugos priemones – apriboti darbuotojų 

fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą, išskyrus atvejus, kai 

darbuotojai dėvi nosį ir burną dėvinčias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones)“. 

3. P a p i l d a u nuo 2020 m. birželio 17 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 

viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V1-15 „Dėl darbo vietoms būtinų 

sąlygų nustatymo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“ 8. Punktu ir 

jį išdėstau taip: 

„8. Rekomenduoti Bibliotekos lankytojams dėvėti nosį ir burną dėvinčias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Organizuojant susirinkimus, pasitarimus patalpoje 

rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dėvinčias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones)“. 
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