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Plungė 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 ir 18 

punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. V-2123 „Dėl didelės ir 

mažos rizikos savivaldybių nustatymo“: 

1. R e k o m e n d u o j u Plungės rajono savivaldybės įstaigų, kurių savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija yra Plungės rajono savivaldybės taryba, (toliau – Įstaigoms) 

vadovams nuo rugsėjo 28 d.: 

1.1.  nevykti į komandiruotes, varžybas, apriboti meno kolektyvų mainus ir kitas išvykas į 

tas savivaldybes, kurios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu yra pripažintos didelės rizikos 

savivaldybėmis; 

1.2.  neorganizuoti arba apriboti renginių, varžybų, meno kolektyvų mainų ir kitokio 

pobūdžio veiklas, kuriose numatyta dalyvauti asmenims iš tų savivaldybių, kurios Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimu pripažintos didelės rizikos savivaldybėmis; 

1.3. užtikrinti, kad visų renginių metu, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus, būtų 

vykdoma dalyvių registracija; 

1.4. užtikrinti, kad visų renginių ir susibūrimų metu uždarose patalpose ir lauke būtų 

dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemones, t. y. kaukės, respiratoriai; 

1.5. sudaryti galimybę darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu; 

2. R e k o m e n d u o j u Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos  

struktūriniuose-teritoriniuose padaliniuose skatinti knygas užsisakyti iš anksto nuotoliniu būdu ir jas 

grąžinti bibliotekai bekontakčiu būti; užtikrinti, kad visos per grąžinimo įrenginius ar specialiose 

tam skirtose dėžėse paliktos (grąžintos) knygos būtų karantinuojamos; organizuoti knygų perdavimą 

vengiant tiesioginio ir artimo sąlyčio. 

3. P a v e d u Plungės rajono savivaldybės seniūnams nuo rugsėjo 28 d. neišduoti leidimų  

mugių, pripučiamų batutų pramogų viešose erdvėse organizavimui. 
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