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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio 

ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. V-1462 

„Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“,  Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 

2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1490 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. 

sprendimo Nr. V-1462 „ Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ 

pakeitimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos 

Valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės 

lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-

1473 „Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų 

vietose vykdymo 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 1 d. įsakymą Nr. V1-14 „Dėl kultūros, švietimo, 

informacinių renginių, edukacinių užsiėmimų organizavimo būtinų sąlygų Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“, 

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą. 

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 1 d. įsakymą Nr. V1-14 „Dėl kultūros, švietimo, 

informacinių renginių, edukacinių užsiėmimų organizavimo būtinų sąlygų Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“ 1 ir 2 punktus, 8.1. papunktį ir juos išdėstau taip: 

1. punktą: 

„1. Uždaroje erdvėje organizuojant renginius, edukacinius užsiėmimus, privalu užtikrinti, kad 

dalyvautų ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir 

aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m. atstumo tarp žiūrovų, išskyrus 

sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Atstumas tarp žiūrovų 

ir (ar) dalyvių gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu 

dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones)“. 

2. punktą: 

„2. Atviroje erdvėje organizuojant renginius, edukacinius užsiėmimus, privalu užtikrinti, kad 

dalyvautų ne daugiau kaip 700 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir 

aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 m. atstumo tarp žiūrovų, išskyrus 

sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus“. 



8.1. papunktį: 

„8.1. sudaryti sąlygas matuoti(s)darbuotojų(ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą“. 

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 1 d. įsakymą Nr. V1-14 „Dėl kultūros, švietimo, 

informacinių renginių, edukacinių užsiėmimų organizavimo būtinų sąlygų Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje“ 11. ir 12. punktais: 

„11. Rekomenduoti renginio dalyviams, žiūrovams ir darbuotojams dėvėti nosį ir burną 

dėvinčias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones)“. 

„12. Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia 1. ir 2. punktų redakcija; 

„1. Uždaroje erdvėje organizuojant renginius, edukacinius užsiėmimus, privalu užtikrinti, kad 

dalyvautų ne daugiau kaip 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir 

aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m. atstumo tarp žiūrovų, išskyrus 

sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. 

2. Atviroje erdvėje organizuojant renginius, edukacinius užsiėmimus, privalu užtikrinti, kad 

dalyvautų ne daugiau kaip 1000 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir 

aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 m. atstumo tarp žiūrovų, išskyrus 

sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus“. 
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