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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. V-285

„Dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. vienu metu paslaugos atvirose erdvėse būtų teikiamos ne daugiau kaip 10 asmenų,

išskyrus dviejų šeimų (šeimai priskiriamas sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos

partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta

registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai) (toliau – šeima) ir

(ar) dviejų namų ūkių narių, arba ne daugiau kaip 50 asmenų, užtikrinant 50m2 plotą vienam

asmeniui;“.

1.2. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.6. bilietai į paslaugų teikimo vietą būtų platinami elektroniniu būdu ir paslaugos

teikiamos pagal išankstinę paslaugų gavėjų registraciją, kai paslaugos vienu metu teikiamos ne

daugiau kaip 50 asmenų (užtikrinant 50m2 plotą vienam asmeniui) arba teikiant lauko slidinėjimo

trasų paslaugas;“.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 26 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas      Arūnas Dulkys

Elektroninio dokumento nuorašas
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