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1. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – LAMMC) lankymosi ir 

kontaktinių renginių organizavimo ekstremalios situacijos (COVID-19 infekcijos) metu tvarkos 

aprašas nustato veiksmų seką ir tvarką organizuojant kontaktinius renginius ir lankymąsi LAMMC 

esant ekstremaliai situacijai.  

2. Aprašas parengtas vadovautis LR Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis 

rekomendacijomis ir teisės aktais.  

3. Kontaktiniai renginiai LAMMC gali būti organizuojami, jeigu: 

3.1. renginių dalyviai turi ir pateikia galiojantį Galimybių pasą ar/ir kitus dokumentus, 

įrodančius vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamą 

rezultatą, antikūnų tyrimo teigiamą rezultatą įrodančius dokumentus, t. y., asmuo, atvykęs į 

LAMMC renginį, atsakingam LAMMC darbuotojui turi pateikti galiojantį dokumentą;  

3.2. renginių metu rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes;  

3.3. renginių dalyviai turi laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti arba čiaudėti 

prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę) ir rankų higienos (vengti 

neplautomis rankomis liesti veidą, akis, nosį, burną);  

3.4. patalpos prieš ir po renginio turi būti išvėdintos, dažnai liečiami paviršiai (durų 

rankenos, rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) prieš 

kontaktinius renginius ir po jų turi būti nuvalyti dezinfekuojančiu valikliu.  

4. Kontaktiniuose renginiuose negali dalyvauti:  

4.1. asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);  

4.2. asmenys, kuriems privaloma izoliacija;  

4.3. asmenys, neturintys šios tvarkos apraše 3.1. punkte nurodytų dokumentų;  

5. Kontaktinių renginių dalyviams prie įėjimo į įstaigą turi būti pateikta aiškiai matoma 

informacija:  

5.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.);  

5.2. draudimą į įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir 

daugiau) arba kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų (pvz., kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).  



6. Įstaigoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos kontaktinių renginių dalyvių rankų 

higienai (tiekiamas vanduo, prie praustuvių turi būti skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių) ir 

dezinfekcijai (įėjus į įstaigą, gerai matomose vietose ir tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijos 

priemonės).  

7. Renginiuose, kurie vykdomi lauke, tarp asmenų turi būti laikomasi 2 metrų atstumo, 

rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes.  

8. Nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. į LAMMC patalpas įleidžiami lankytojai ir interesantai, 

kurie turi šios tvarkos apraše 3.1 punkte nurodytus dokumentus. Asmuo, atvykęs į LAMMC 

patalpas, jį atsakingam LAMMC darbuotojui turi pateikti vieną iš nurodytų dokumentų (popierinį 

variantą arba mobiliąją el. versiją), vengti artimo sąlyčio su kitais LAMMC darbuotojais.  

9. Į LAMMC patalpas įleidžiamiems lankytojams, turintiems šios tvarkos apraše 3.1 

punkte nurodytus dokumentus, rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes ir užpildyti 

lankytojų registracijos formoje (aprašo Priedas Nr. 1).  

10. LAMMC organizuojamų renginių lankytojai, arba dalyviai registruojami popierine 

forma arba elektroniniu būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro – valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu numatytu įpareigojimu 

užtikrinti visų lankytojų registraciją, neribojant dalyvių skaičiaus atvirose ir uždarose erdvėse 

organizuojamuose renginiuose, atsižvelgiant į tai, kad dalyvių skaičius negali viršyti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nurodytų leidžiamo kiekio.  

11. LAMMC lankytojų, renginių žiūrovų ir (ar) dalyvių registracija vykdoma popierine 

forma arba elektroniniu būdu renkant šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris. 

Duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjektų, jiems prieš renginį lankantis LAMMC arba į 

renginį registruojantis elektroniniu būdu;  

12. Duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir 

kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;  

13. Surinkti duomenys saugomi vieną mėnesį nuo įvykusio renginio dienos; po mėnesio 

šie duomenys sunaikinami ir nenaudojami jokiais kitais tikslais;  

14. Gavus prašymą iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC), surinkti duomenys pateikiami NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas;  

15. Vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo 

sprendimu, asmenys, kurie renginio organizatoriui nepateikia reikiamų duomenų, neturi teisės 

dalyvauti renginiuose, kuriuose dalyvaujant tokie duomenys turi būti pateikiami renginio 

organizatoriaus nustatytu būdu ir forma.  

16. Šio tvarkos aprašo darbų vykdymą ir tvarkos įgyvendinimą atlieka už darbuotojų 

saugą ir sveikatą atsakingi LAMMC direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.  

_____________________________________ 

 

 

 



Kontaktinių renginių organizavimo ir lankymosi LAMMC ekstremalios situacijos metu  

tvarkos aprašo priedas Nr. 1  

 

LANKYTOJŲ REGISTRACIJOS FORMA 

LAMMC struktūrinio padalinio pavadinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Apsilankymo data 

(metai, mėnuo, diena) 

Laikas  

(val., min.) 

Telefono numeris 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Informuojame, kad aukščiau pateikti duomenys tvarkomi išskirtinai tik COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Surinkti duomenys saugomi vieną mėnesį po renginio arba 

apsilankymo. Praėjus šiam terminui, lankytojų registracijos forma sunaikinama. 

 


