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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. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-462 „Dėl

pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir

botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. lankomą objektą vienu metu lankytų ne didesnės nei 10 asmenų grupės, išskyrus dviejų

šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius ir ekskursijas su gidu, kai dalyvauja ne daugiau kaip 25

asmenys (neįskaičiuojant gido);“.

1.2. Papildau 11.1 papunkčiu:

„11.1. būtų vykdoma ekskursijų, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 25 asmenys, dalyvių

išankstinė registracija;“.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 1.9 papunktį.

1.4. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.10. ekskursiją vedantys asmenys neturėtų fizinio kontakto su lankomo objekto

lankytojais, laikytųsi saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai), dėvėtų kaukes. Kaukių leidžiama

nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais

Nutarime nustatytais atvejais.“

1.5. Papildau 3 punktu:

„3. Nustatyti, kad ekskursijas organizuojantys asmenys, vykdantys ekskursijų dalyvių

registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1. ekskursijų organizatoriai tvarko šiuos dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens

duomenis:

3.1.1. vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

3.2. ekskursijų organizatoriai šio sprendimo 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių

įgyvendinimo tikslais;

3.2.3. saugo 21 dieną nuo įvykusios ekskursijos dienos, po to iš karto sunaikina;

3.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio

epidemiologinės diagnostikos tikslais;

3.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.

3.3. ekskursijų organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei

nurodyti šio sprendimo 3.2.2 papunktyje.“
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2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Arūnas Dulkys



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS

OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO

NR. V-462 „DĖL PAŽINTINIŲ IR MOKOMŲJŲ TAKŲ,

PARKŲ, MUZIEJŲ, GALERIJŲ IR KITŲ EKSPOZICINIŲ

ERDVIŲ, ZOOLOGIJOS IR BOTANIKOS SODŲ,

ESANČIŲ ATVIROSE LAUKO ERDVĖSE, LANKYMO

ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-05-21 Nr. V-1179

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Arūnas Dulkys Ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-05-21 17:12

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-21 17:12

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-11 09:21 - 2023-12-11 09:21

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Paulius Gurskis Skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-05-21 17:16

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-21 17:16

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-08-03 11:55 - 2025-08-02 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210511.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-21)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-05-21 nuorašą suformavo Paulius Gurskis

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	part_b3a84edb21df438b81e27e8588f061a3



