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

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-854

„Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.6. vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai (išskyrus atlikėjus, sportininkus, pranešėjus,

renginių vedėjus repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus

atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių) bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio metu

dėvėtų medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir

burną (toliau – kaukės). 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), taip pat atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, t.y.

išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba

asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo

sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus,

tėvus (įtėvius), globėjus) ir kitais Nutarime numatytais atvejais;“.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis (išskyrus atlikėjus, sportininkus, pranešėjus,

renginių vedėjus repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus

atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių) renginių metu dėvėti 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), taip pat

atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, t.y. išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų

atstumas, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos

partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo

sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus) ir kitais

Nutarime numatytais atvejais.“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti

sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                                           Monika Navickienė

Elektroninio dokumento nuorašas

2021-06-17 (4.16) 2-4118

Visagino savivaldybės administracija

Gauta

Nr.



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. BALANDŽIO 16 D.

SPRENDIMO NR. V-854 „DĖL RENGINIŲ

ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-06-16 Nr. V-1411

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 Monika Navickienė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-16 16:14

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-06-16 16:14

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-15 10:23 - 2025-12-14 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

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

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-06-16 16:49

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-06-16 16:49

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2020-03-27 11:24 - 2023-03-27 12:24

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

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.15

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

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

Metaduomuo "creation/date" (įskaitant visus pasikartojimus)

turi būti pasirašytas

Ryšių aprašo (relations.xml) klaida: rinkmena

"metadata/signableMetadata1.xml" turi būti pasirašyta

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-06-16 nuorašą suformavo Paulius Gurskis

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	part_b3a84edb21df438b81e27e8588f061a3
	part_88741018cf0c4bb38d4265771a5c6fc6



