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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL NUTARIMO PROJEKTO

Teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo projektą (toliau – nutarimo
projektas).
Nutarimo projekte siūlomi pakeitimai atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos
pasiūlymus.
Nutarimo 3.3.4 papunktis keičiamas atsižvelgiant į tai, kad bus keičiami sveikatos
apsaugos ministro tvirtinamo paveiktų šalių sąrašo sudarymo principai. Atsižvelgiant į sparčiai
besikeičiančią situaciją tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, tikslinga turėti galimybę greitai ir lanksčiai
reaguoti į naujausią epidemiologinę situaciją. Kylant sergamumui Lietuvoje, tikslinga į
paveiktų šalių sąrašą įtraukti tik tas šalis, kuriose užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija) rizika yra didesnė, nei Lietuvoje.
Siūloma į paveiktų šalių sąrašą įtraukti tas šalis, kuriose 14 dienų sergamumo rodiklis 10
proc. ir daugiau viršija Lietuvos Respublikos atitinkamą sergamumo rodiklį
Taip pat į paveiktų šalių sąrašą įtraukiant trečiąsias šalis, reikalinga galimybė vertinti ir
papildomus epidemiologinius kriterijus.
Įtraukimo į paveiktų šalių sąrašą kriterijai:
- įtraukiamos šalys, kuriose 14 dienų sergamumo rodiklis 10 proc. ir daugiau viršija
Lietuvos Respublikos atitinkamą sergamumo rodiklį (pvz., jeigu Lietuvos sergamumo rodiklis yra
50, paveiktomis šalimis laikyti šalis, kuriose sergamumo rodiklis didesnis nei 55);
- trečiosioms šalims galimas ir papildomų kriterijų vertinimas – testavimo apimčių rodiklis,
teigiamų testų rezultatų procentas, informacijos prieinamumas, hospitalizacijos rodiklis.
Atkreiptinas dėmesys, kad patvirtinus ES Tarybos rekomendacijas dėl suderinto metodo,
pagal kurį reaguojant į COVID-19 pandemiją nustatomi laisvo judėjimo apribojimai, nuostatos,
kada šalys būtų įtraukiamos į paveiktų šalių sąrašą, būtų keičiamos, atsižvelgiant į vieningus ES
susitarimus bei taikomus kriterijus.
Šis pagal pasikeitusius principus sudaromas paveiktų šalių sąrašas leis tiksliau apibrėžti
nutarimo 3.3.4 papunktyje nurodytą užsieniečių kategoriją, kuriai netaikomas draudimas atvykti.
Nutarimo 4.1.1 ir 4.1.2 papunkčiai keičiami tikslinant reikalavimus renginių organizavimui
– plečiamas renginių, kuriems bus taikomi operacijų sprendime nustatyti saugumo reikalavimai
sąrašas, ir nustatoma sąlyga dėl dalyvių ir žiūrovų pateikimo į įvykio vietą. Siūloma išplėsti
renginių sąvoką, kad būtų aišku, jog renginiams taip pat priskiriami ir nekomerciniai viešieji
renginiai tokie, kaip miestų šventės, festivaliai ir kt. organizuoti žmonių susibūrimai. Taip pat
siūloma nustatyti privalomą renginių bilietų platinimą arba dalyvių registravimą visiems renginiams
nepriklausomai nuo žiūrovų/dalyvių skaičiaus bei nustatyti pareigą kontroliuoti žiūrovų patekimą į
renginio vietą, kad būtų užtikrinta srautų kontrolė ir kontaktų atsekamumas.
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Tai labai svarbiu dėl vykstančių masinių viešųjų renginių, kuriuose organizatoriai
neužtikrina žmonių skaičiaus kontrolės, t. y. kai į renginius gali patekti bet kuris asmuo ir
neįmanoma prognozuoti dalyvių skaičiaus bei užtikrinti kitų reikalavimų laikymosi.
Siūlomi pakeitimai dėl renginių leis geriau užtikrinti pagrindinę infekcijos plitimo
prevencijos priemonę – atstumo laikymąsi ir pagrindinę infekcijos valdymo priemonę – kontaktinių
asmenų atsekamumą ir jo izoliavimą. Iki šiol renginiuose iki 300 dalyvių kontaktą turėjusių asmenų
atsekti nebuvo įmanoma, tai reiškia, kad neįmanoma identifikuoti infekcijos plitimo grandinės ir
suvaldyti proceso. Atkreipiame dėmesį, kad daugelyje šalių yra ribojami dalyvių skaičiai
renginiuose ir nustatomos būtinosios sąlygos, o Lietuvoje dalyvių skaičius neribojamas, t. y.
ribojimai nėra dideli.
Konkrečios visuomenės sveikatos saugos bei higienos sąlygos bus nustatytos operacijų
vadovo sprendimuose.
Taip pat atliekami kiti redakcinio pobūdžio patikslinimai.
Nutarimo projektas darbo tvarka derintas su suinteresuotomis ministerijomis, apsvarstytas
2020 m. spalio 5 d. COVID-19 valdymo komitete.
Nutarimo projektą parengė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės
vyresnysis patarėjas Darius Domarkas (tel. 271 8881, el. p. darius.domarkas@vrm.lt).
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