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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 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. V-2931

„Dėl  paslaugų teikimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir

4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo

37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo

Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226)

8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl

Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:“.

1.2. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1. Įpareigoti paslaugas kontaktiniu būdu teikiančius, paslaugų veiklą (toliau – paslauga)

vykdančius asmenis (toliau – paslaugų teikėjai), paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietų

administracijas ar kitus jų veiklą organizuojančius subjektus:“.

1.3. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Užtikrinti, kad paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietose paslaugų teikėjai

(darbuotojai) dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, grožio paslaugų teikėjai –

respiratorius, grožio paslaugų teikėjai, atitinkantys Nutarimo Nr. 1226 18 punkte nurodytus kriterijus

– medicinines veido kaukes arba respiratorius, o vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai, paslaugų

gavėjai, vartotojai (toliau – paslaugų gavėjai) dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir

burną (toliau – kaukė), išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant

su kauke ar kitais Nutarime Nr. 1226 numatytais atvejais.“

1.4. Pakeičiu 1.2.3.1papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.3.1. būtų laikomasi Nutarime Nr. 1226 nustatytų paslaugų teikimo vietos ploto vienam

paslaugos gavėjui reikalavimų arba vienu metu būtų aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo;“.

1.5. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų amžiaus asmenis paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo

vietose dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui dėvint

kaukę ar kitais Nutarime Nr. 1226 numatytais atvejais.“
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2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                         Arūnas Dulkys
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