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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. V-2031 „Dėl didelės ir
mažos rizikos savivaldybių nustatymo“, įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. A-1741 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“ ir atsižvelgdamas į Šiaulių miesto
savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdžio protokolą Nr. VAK444 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos neeilinio posėdžio“:
1. P a v e d u Šiaulių miesto savivaldybės kultūros įstaigų ir Turizmo informacijos centro,
kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Šiaulių miesto savivaldybės taryba,
(toliau – įstaigos) vadovams:
1.1. įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimus:
1.1.1. nuo 2020 m. rugsėjo 25 d. iki 2020 m. spalio 11 d. neorganizuoti renginių bei
susibūrimų atvirose ir uždarose erdvėse;
1.1.2. nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. spalio 11 d. kultūros įstaigų, kuriose veikia
būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimus ir meninį ugdymą vykdyti nuotoliniu
organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu organizavimo būdu, būrelių,
klubų, studijų, meno kolektyvų veiklą sustabdyti;
1.1.3. neformalųjį vaikų švietimą, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį
suaugusiųjų švietimą, edukacijas vykdyti nuotoliniu organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma
organizuoti nuotoliniu organizavimo būdu, ugdymo veiklą stabdyti;
1.1.4. nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki 2020 m. spalio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės
viešojoje bibliotekoje neteikti skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.), atvirųjų
fondų, vaikų bibliotekos (išskyrus knygų išdavimą) paslaugų; skatinti knygas užsisakyti iš anksto
nuotoliniu būdu ir jas grąžinti bibliotekai bekontakčiu būdu; užtikrinti, kad visos per grąžinimo
įrenginius ar specialiose tam skirtose dėžėse paliktos (grąžintos) knygos būtų karantinuojamos;
organizuoti knygų perdavimą vengiant tiesioginio ir artimo sąlyčio;
1.2. laikinai, iki bus atšaukti Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos
sprendimai ir atnaujintas įprastas įstaigų veiklos procesas, sudaryti galimybę darbuotojams dirbti
nuotoliniu būdu; įstaigų interneto svetainėse skelbti realaus darbo organizavimo tvarką didelės
rizikos savivaldybės nustatymo laikotarpiu; nurodyti aktyvius komunikacinius kontaktus su įstaigos
administracija, meninio ugdymo vadovais; veiklai viešinti panaudoti turimas komunikacines
priemones; įstaigos administracijos, kultūros ir meno darbuotojų, meninio ugdymo užsiėmimų
vadovų, kitų metodinių ar kitokių grupių pasitarimus organizuoti nuotoliniu būdu; planuoti darbus,
rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su įstaigos veiklos planu, organizuoti meninio
ugdymo programų įgyvendinimą, užtikrinti, kad užsiėmimų vadovai nuotoliniu būdu bendrautų su
užsiėmimų dalyviais, tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinant pirmiausia nekontaktinių valandų
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turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo,
kontrolės, atsakomybės nuostatų. Įstaigų administracijoms galioja tokios pat darbo organizavimo ir
apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems įstaigų darbuotojams.
3. R e k o m e n d u o j u Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje kultūros ir meno veiklą
vykdančioms viešosioms, valstybinėms, privačioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms
veiklą ir renginius organizuoti laikantis Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020-09-23
posėdyje kultūros ir meno veiklos srityje priimtų sprendimų COVID-19 ligai mieste suvaldyti ir šio
įsakymo 1 ir 2 punktuose nustatytų reikalavimų.
4. P a v e d u Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorei Astai Lesauskienei
kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.
Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas
paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu:
Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo
rūmuose.
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