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DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUJE 
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2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. VĮ-108 

Klaipėda 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 715 Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo (toliau – Nutarimas) Nr. 651 „Dėl Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimu (toliau – 

Sprendimas) Nr. V-2061 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl 

renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo ir siekdama užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) plitimo prevenciją: 

1. P a t v i r t i n u paslaugų, teikiamų Lietuvos jūrų muziejuje, kurių gavėjams neprivaloma atitiktis 

Nutarimo 3.1.1. papunkčio kriterijams, sąrašą (pridedamas). 

2. N u r o d a u Lietuvos jūrų muziejaus organizuojamuose ir vykdomuose renginiuose priimti tik tuos 

dalyvius, kurie atitinka Nutarimo 3.1.1. papunkčio kriterijus; 

3. N u s t a t a u, kad: 

3.1. atliekant lankytojų ir klientų dokumentų, pagrindžiančių jų atitiktį Nutarimo 3.1.1. papunkčio 

kriterijams, patikrą, tinkamais dokumentais laikomi: 

3.1.1. Galiojantis galimybių pasas; 

3.1.2. ES skaitmeninio COVID pažymėjimas; 

3.1.3. kiti dokumentai, patvirtinantys lankytojo/kliento atitiktį Nutarimo 3.1.1. papunkčio kriterijams 

(pažyma apie tai, kad asmuo paskiepytas COVID-19 ligos vakcina; pažyma apie tai, kad asmeniui ne seniau 

nei prieš 210 dienų buvo diagnozuotas COVID 19, pažyma, kurioje aiškiai matoma, kad asmuo turi antikūnų 

prieš SARS-CoV-2, kai tyrimas atliktas ne seniau nei 60 dienų; pažyma, kad asmeniui ne anksčiau nei prieš 

48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą nustatytas 

neigiamas rezultatas ar kiti); 

3.1.4. asmens dokumentas, jei asmeniui nėra 16 m. 

3.2. darbuotojai, atliekantys dokumentų patikrą, kilus įtarimų, ar asmuo pateikia savo dokumentus, 

privalo įsitikinti dėl asmens tapatybės, paprašydami kartu su pateikiamu dokumentu parodyti ir asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

3.3.pasirodymų ir renginių metu, muziejaus vidaus patalpose vyresni nei 6 metų lankytojai bei 

aptarnaujantis personalas dėvėtų medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną. 

 

 

 

Direktorė                   Olga Žalienė 

  



PATVIRTINTA 

 Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus  

2021-09-15 įsakymu Nr. VĮ-108 

 

 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ, KURIŲ TEIKIMUI NETAIKOMAS 

REIKALAVIMAS TURĖTI GALIMYBIŲ PASĄ, SĄRAŠAS  

 

 

Paslaugos, kurių teikimui netaikomas reikalavimas turėti galimybių pasą 

(paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu), 

pavadinimas 

Jūrų muziejaus ekspozicijose: 

Jūrų muziejaus ir akvariumo ekspozicijų lankymas  

Laivybos istorijos ekspozicijų, esančių lauke, lankymas: Etnografinė pajūrio žvejo 

sodyba, Senųjų žvejybos laivų aikštelė, vidutinis žvejybos traleris „Dubingiai“ 

Dalyvavimas muziejaus lauke vykstančiuose renginiuose (ekskursijos, pristatymai, 

parodų atidarymai, kiti pažintiniai, pramoginiai renginiai) 

Proginis fotografavimas, filmavimas Jūrų muziejuje arba Etnografinėje pajūrio 

žvejo sodyboje (60 min.) 

Edukacinė veikla: 

Edukaciniai užsiėmimai asmenims iki 16 m.  

Kultūros paso edukacinė programa asmenims iki 16 m 

Gimtadienio programa asmenims iki 16 m 

 


