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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. SPALIO 21 D.  

NUTARIMO NR. 1159 „DĖL KARANTINO KAI KURIŲ SAVIVALDYBIŲ 

TERITORIJOSE PASKELBIMO“ ĮGYVENDINIMO PLUNGĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE  

2020 m. spalio        d. Nr.  

Plungė 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1159   

„Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“, Plungės rajono savivaldybės 

Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. spalio 23 d. posėdžio protokolo Nr. LK-269 nutarimus  

bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo 21 straipsnio 5 punktu, siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo Plungės rajono 

savivaldybės teritorijoje,  

1. Į s a k a u:  

1.1. Organizuojant  viešojo ir privataus sektorių veiklas vadovautis  Plungės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. DE-703 „Dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo siekiant išvengti tolesnio 

COVID-19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje“ bei jį keičiančiais papildymais. 

1.2.  Organizuojant  viešojo ir privataus sektorių veiklas vadovautis Lietuvos Respublikos 

vyriausybės  2020 m. spalio 21 d.  nutarimo Nr. 1159  „Dėl karantino kai kurių savivaldybių 

teritorijose paskelbimo“  nuostatomis.  

1.3.  Organizuojant  viešojo ir privataus sektorių  veiklas vadovautis  2020 m. vasario 26 d. 

nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“  pakeitimo 

nuostatomis,  i š s k y r u s  4.1.3 papunktį: viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, 

naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo 

salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma nuo 7 iki 24 valandos.  

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:  

2.1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo 

Nr. DE-703  „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo 

siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje“ 2.5 papunktį: 

„Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, 

išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų 

neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo 

organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje“.  

2.2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo 

Nr. DE-703  „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo 

siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje“ 5 punktą: „užtikrinti  

ūkio subjektams, fiziniams asmenims prekybos vietose valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi skiriant ne mažiau 

10 kv. m ploto reikalavimus vienam klientui.“  

3. P a p i l d y t i:  



 

 

 

3.1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo 

Nr. DE-703  „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo 

siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje“ 1 punktą 1.5 

papunkčiu: „1.5. uždraudžiu  nuolatinius arba laikinus viešus renginius, kurių metu publikai 

pateikiami ekspozicijos objektai (eksponatai), siekiant su jais supažindinti Plungės  rajono 

savivaldybės teritorijoje.“ 

3.2.  Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo 

Nr. DE-703  „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo 

siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje“ 4.1 papunktį: 

suplanuotas asmenines šventes (krikštynas, vestuves, jubiliejus, ir pan.), o jei šventė suorganizuota, 

maksimaliai apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant tik patiems artimiausiems asmenims, darbo laiką 

viešojo maitinimo įstaigose, restoranuose, kavinėse, baruose, naktiniuose klubuose, kaimo turizmo 

sodybose ir kitose pasilinksminimo vietose ribojant iki 22 val.;  

3.3.  Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo 

Nr. DE-703  „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo 

siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje“ 4 punktą 4.3 

papunkčiu:  „4.3. pavežėjimo ir taksi paslaugas teikiančioms įmonėms ar individualia veikla 

besiverčiantiems asmenims riboti vežamų asmenų skaičių transporto priemonėje bei įsirengti 

pertvarą, atskiriančią vairuotoją nuo keleivių.“ 

3.4. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymo 

Nr. DE-703  „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo 

siekiant išvengti tolesnio COVID-19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje“ 6 punktą 6.1. 

papunkčiu: „6.1. nustatau, kad viešajame transporte, vykstant priemiestinio reguliaraus susisiekimo 

keleivinio transporto maršrutais, keliautojams leidžiama užimti sėdimas vietas tik šachmatine 

tvarka.“  

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                Mindaugas Kaunas  

 

 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Publika

