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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO DRAUDIMO
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE
2020 m.
Nr.
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.5. punktu ir atsižvelgdama į
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pateiktą informaciją apie COVID-19 (koronaviruso
infekcija) užsikrėtusių asmenų maršrutus bei siekiant užkirsti COVID-19 (koronaviruso
infekcija) plitimui,
1. U ž d r a u d ž i u karantino metu fiziniams ir juridiniams asmenims teikti
apgyvendinimo paslaugas, vykdyti patalpų ir butų nuomą bei kitaip jas suteikti trumpalaikiam
fizinių asmenų apgyvendinimui Druskininkų savivaldybės teritorijoje:
1.1. nuo 2020 m. kovo 31 d. 00.00 val. priimant naujus klientus.
1.2. iki 2020 m. balandžio 1 d. 00.00 val. iškeldinant anksčiau atvykusius klientus.
2. N u s t a t a u, kad šis draudimas netaikomas apgyvendinimo paslaugų teikėjams,
kurių patalpos esant poreikiui, pagal sutartį su Druskininkų savivaldybės administracija, yra
naudojamos asmenims izoliuoti.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos direktorė
Parengė
Vaiva Kirkauskienė

Vilma Jurgelevičienė
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