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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVAS
SPRENDIMAS
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
2021 m. gegužės d. Nr. VVilnius
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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