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I. SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių, Interaktyvios edukacinės 

erdvės, ir kitų veiklų sušvelninimo karantino laikotarpiu organizavimo tvarka (toliau – tvarka) 

nustato renginių ir kitų veiklų teikimo, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo 

būtinų sąlygų tvarką bibliotekos patalpose Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (toliau 

– Bibliotekoje). 

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl 

karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendini 

kultūros ministerija, bei Kultūros ministerijoje“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų 

lankymo būtinų sąlygų“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir 2020 m. gegužės 13 d. 

sprendimu Nr. V-1153 „Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo 

būtinų sąlygų”, (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Renginiai, edukacijos ir kitos veiklos 

organizuojami Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastate, kieme ir bibliotekai 

priklausančių struktūrinių padalinių (filialų) patalpose. 

3. Pateikta tvarka naudojama tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino 

švelninimo laikotarpiu. 

 

II. SKYRIUS 

RENGINIŲ IR KITŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Renginiai, mokymai, edukacinės ir kitos veiklos organizuojamos darbo dienomis nuo 

11.00-17.00 val., struktūriniuose padaliniuose (filialuose) jų darbo laiku, Šilalės rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos patalpose, kieme ir bibliotekai priklausančių struktūrinių 

padalinių (filialų) patalpose. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo laikas: 

pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 

val. 

5. Renginiuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 

kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų (toliau – 

renginiai). 

6. Renginiai ir veiklos Interaktyvios edukacinės erdvės patalpose organizuojamos iš anksto 

užsiregistravus telefonu (8 449) 74 303, arba el.paštu info@silalesbiblioteka.lt ir ne didesnėmis kaip 

mailto:info@silalesbiblioteka.lt


5 asmenų grupėmis užtikrinant, kad kiekvienam asmeniui patalpose būtų skiriamas ne mažesnis 

kaip 5 kv. m. plotas. Veikla organizuojama vienai grupei.  

7. Skaitmeninio raštingumo mokymai organizuojami užtikrinant ne mažesnį nei 5 

kvadratinių metrų plotą, tenkantį vienam žmogui, išlaikomas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp 

žmonių. Renkat 10 žmonių grupę, patalpos dydis privalomas nemažiau kaip 55 kvadratiniai metrai. 

Esant mažesnėms patalpoms  mokymai organizuojami pogrupiais. 

 8. Į vykstančius renginius ar kitas veiklas patenkančių dalyvių srautą reguliuoja renginį ar 

kitas veiklas vykdantys darbuotojai:  

8.1. į renginį ar kitas vykdomas veiklas įleidžiami tik apsaugines veido kaukes arba 

apsaugines veido priemones dėvintys asmenys; 

8.2. į mokymus, edukacijas, Interaktyvios edukacinės erdvės organizuojamas veiklas 

įleidžiami tik iš anksto telefonu (8 449) 74 303 užsiregistravę asmenys; 

8.3. į renginius ar kitas veiklas neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinio 

kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);  

8.4. bibliotekoje ir struktūriniuose padaliniuose (filialuose) sudaryta galimybė tinkamai 

renginio dalyvių rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai: prie įėjimo yra renginio dalyvių rankų 

dezinfekcijai skirta priemonė ir (arba) vienkartinės pirštinės. Renginio dalyviai pagal galimybę turi 

atlikti rankų higieną ir (ar) dezinfekciją rankų dezinfekcijai skirta priemone ir (arba) naudoti 

vienkartines pirštines.  

8.5. užtikrinama, kad darbuotojai, renginių ir kitų  veiklų  dalyviai laikytųsi saugaus ne 

mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, vengiama 

fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas (trumpiau nei 15 min). Darbuotojams, kaip ir dalyviams 

veiklų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar respiratorius ar kitas priemones), vienkartines pirštines. 

9. Nuo birželio 1 d. iki karantino pabaigos atveriamos periodinių leidinių skaityklos, vaikų 

literatūros skyriaus ir žaislotekos patalpos: 

9.1. į periodinių leidinių skaityklos patalpas įleidžiama ne daugiau kaip du lankytojai, iki  

š. m. birželio 15 d. neleidžiama vaikščioti tarp lentynų, laikomasi atstumo, vengiama kontakto. 

Paprašius bibliotekininko pageidaujamos knygos padedamos ant tam skirto stalo, taip pat paliekami 

užstatai ar pinigų paėmimo kvitai.   

9.1. vaikų literatūros skyriaus patalpose kompiuteriais gali naudotis tik po du vartotojus 

(išskyrus šeimos narius), žaislotekos patalpose vienu metu gali lankytis ne didesnė nei 4 asmenų 

grupė. Struktūriniuose padaliniuose (kaimo filialuose) tarp vaikų, besinaudojančių kompiuteriais 

turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas; 

9.3. prieš atvykstant renginių ar kitų veiklų dalyviams, patalpos, kuriose vykdomos veiklos 

vėdinamos ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (priemonės, durų rankenos, 

durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, kompiuterinė įranga, elektros jungikliai ir kt.) valomi 

paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Organizuojant renginius ar kitas 

veiklas naudojamos bendros patalpos po užsiėmimo išvėdinamos.  

10. Prie įėjimo į patalpas ar vietą, kur organizuojamas renginys ar kita veikla aiškiai 

pateikiama informacija apie renginio metu galiojančią tvarką: 

10.1. renginyje ar kitose veiklose nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims 

(vyresnio nei 60 metų amžiaus asmenims (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių 

lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios 



situacijos ar  karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo 

patvirtinimo“); 

10.2. informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.). 

 

III. SKYRIUS 

RENGINIUOSE  IR KITOSE VEIKLOSE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ IR 

BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS 

 

11. Į renginius įleidžiama ne daugiau nei 30 dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 

kv. m. plotas, tenkantis vienam asmeniui ir ne mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų; 

12. Atvykę į renginius asmenys privalo dėvėti veido kaukę arba apsaugines veido 

priemones. Asmenys be veido kaukių ar apsauginių veido priemonių į renginius neįleidžiami. 

13. Renginio dalyviai privalo sėdėti tik jiems skirtoje ir nurodytoje vietoje. Renginio 

dalyviai privalo laikytis atstumų rekomendacijų, vadovautis bibliotekos personalo nurodymais dėl 

renginio stebėjimo vietų, atstumų, higienos normų. 

14. Renginiuose nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. 

amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl 

kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: 

žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir 

jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su 

lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo 

nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų 

ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar 

radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo 

metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo 

kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės 

ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas). 

15. Renginio dalyviai privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

16. Į renginius neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinio kvėpavimo takų 

ligų požymiai (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

17. Renginiuose draudžiama lankytis asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

18. Į veiklas Interaktyvios edukacinės erdvės patalpose įleidžiama ne daugiau kaip 5 

asmenų grupės išskyrus šeimos narius užtikrinant, kad kiekvienam asmeniui patalpose būtų 

skiriamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas. 

19. Atvykę į periodinės spaudos skaityklą, ar naudojantis struktūrinių padalinių (filialų) 

spaudos komplektais vartotojams būtina mūvėti pirštines. Pirštinėmis ir dezinfekciniu skysčiu 

galima pasinaudoti prie įėjimo. 

20. Rekomenduojama vaiko (-ų) tėvams (globėjams) neleisti vaikui (-ams) dalyvauti 

veiklose, kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 



kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ 

(toliau – Įsakymas Nr. V-483). 

21. Renginyje ar kitose veiklose negali dirbti darbuotojai  turintys viršutinių  kvėpavimo 

takų ligų požymių, tokių kaip sloga, karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. 

22. Renginyje ar kitose veiklose dirbantys bibliotekos darbuotojai, privalo dėvėti 

asmenines apsaugos priemones (medicininę kaukę, veido skydelį, pirštines). Pradedant darbą, 

matuojama bibliotekos darbuotojų kūno temperatūra. Apie darbuotojus, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant informuojama bibliotekos administracija. 

23. Darbuotojai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomų požymiai, 

nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronoviruso linija 

tel. 1808 arba nuotoliniu būdu susisiekti su savo šeimos gydytoju. 

24. Rekomenduojama  renginiuose nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei ir 

draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

25. Darbuotojai privalo laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

26. Pagal galimybes darbas organizuojamas taip, kad kuo daugiau darbuotojų būtų 

saugiame atstume vienas nuo kito ir (ar) renginio dalyvio (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau 

nei 15 min.) ar nekontaktuotų. 

27. Bibliotekos patalpos valomos ir dezinfekuojamos vadovaujantis Rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas 

užteršimas SARS-COV-2 virusu). 

28. Darbuotojai renginio ar kitų veiklų metu  informuoja renginio dalyvius ir prižiūri, kad 

būtų laikomasi šių nurodymų: 

28.1. vyresni nei 6 metų amžiaus dalyviai viso renginio metu privalo dėvėti apsaugines 

veido kaukes arba apsaugines veido priemones; 

28.2. dalyviai viso renginio ar kitos veiklos metu turi laikytis ne mažesnio nei 2 m 

tarpusavio atstumo; 

28.3. renginiuose ir kitose veiklose negali dalyvauti asmenys, kuriems privaloma izoliacija 

bei turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių. 

 

 

IV. SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Renginių ir kitų veiklų sušvelninto karantino laikotarpiu organizavimo tvarką 

koordinuoja skyrių vedėjai ir kiti darbuotojai pagal savo kompetencijas. 

30. Ši tvarka įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 d. 

 

  

_____________________________________________________ 

  

 


