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 P a k e i č i u  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. 

įsakymą Nr. R1-22 ,,Dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbo proceso sustabdymo“ 

(2020-05-08 įsakymo Nr. R1-36 redakcija) ir išdėstau jį nauja redakcija: 
  

„LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO DARBO PROCESO 

SUSTABDYMO 
 

Vadovaujantis tuo, kad 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė 

COVID-19 koronaviruso protrūkį pandeminiu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės                  

2020 m. kovo 12 d. vykusiame pasitarime priimtais sprendimais dėl situacijos, susijusios su 

koronavirusu, ir siekiant apsaugoti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (toliau – LLTI) 

darbuotojų ir doktorantų sveikatą,   

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio               

16 d.  s t a b d o m a s  kontaktinis darbo procesas (atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes 

sustabdymo terminas gali būti pratęstas): 

1. Darbas ir doktorantų studijos šiuo laikotarpiu vyks nuotoliniu būdu. 

2. Doktorantų seminarai ir individualūs užsiėmimai šiuo laikotarpiu LLTI patalpose 

nevyks. 

3. Nuo 2020 m. kovo 16 d.: 

3.1. atšaukiami visi planuoti LLTI renginiai. Pagal galimybes jie bus perkelti į kitą datą 

arba visai atšaukiami; 

3.2. trims mėnesiams yra atšaukiamos visos LLTI darbuotojų komandiruotės į užsienio 

šalis (išskyrus Lenkiją, Latviją, Estiją), nepriimami iš užsienio atvykstantys asmenys (išskyrus iš 

Lenkijos, Latvijos, Estijos). Šis terminas gali būti pratęstas; 

3.3. Mokslinėje bibliotekoje ir Lietuvių tautosakos archyve lankytojai aptarnaujami 

telefonu arba elektroniniu paštu.  

4. P a v e d u  komunikacijos vadybininkei Sonatai Grėbliūnaitei supažindinti Lietuvių 

literatūros ir tautosakos instituto darbuotojus ir doktorantus su šiuo įsakymu elektroninėmis 

priemonėmis.“. 

 

Direktorė       Aušra Martišiūtė-Linartienė 
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