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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1185 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ 1.1 papunkčiu:
1. U ž d r a u d ž i u nuo 2020 m. spalio 30 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d. visus
atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus renginius ir susibūrimus viešose vietose, išskyrus:
1.1. aukšto meistriškumo sporto varžybas ir kultūros renginius, kai:
1.1.1. jie vyksta uždarose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 300 asmenų ir
užtikrinamos šios sąlygos – žiūrovai renginį stebi tik iš sėdimųjų vietų, tarp žiūrovų išlaikomas
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)), žiūrovai
viso renginio metu dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones) (nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų
priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį
ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos
būklei; šiems asmenims rekomenduojama dėvėti veido skydelį), užtikrinamas bilietų platinimas
elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimas, vykdoma žiūrovų ir (ar) dalyvių
patekimo į renginio vietą kontrolė;
1.1.2. jie vyksta atvirose erdvėse, tačiau žiūrovų skaičius neviršija 400 asmenų ir
užtikrinamos šio įsakymo 1.1.1 papunktyje nurodytos sąlygos;
1.2. laidotuves.
2. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui šį įsakymą
paskelbti Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
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