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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO
NR. 1226 PAKEITIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ projektą (toliau –
Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – pratęsti karantino režimo trukmę, nustatytą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas), ir patikslinti kitas nuostatas dėl karantino
režimo priemonių.
Atsižvelgiant į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę
situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, išlieka poreikis ir toliau riboti COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) plitimą. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, siūloma pratęsti karantino režimo trukmę
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dar vienam mėnesiui iki 2021 m kovo 31 d. 24:00 val.
Šalyje įvedus griežtas karantino sąlygas, sergamumas COVID-19 liga yra sumažėjęs,
tačiau per savaitę registruojamas atvejų skaičius dar yra didelis: Lietuvos statistikos departamento
2021 m. vasario 23 d. skelbiamais duomenimis naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100
000 gyventojų, buvo 242,8 atvejai, o teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. – 7,8 proc.
Pastebima, kad paskutiniąją savaitę susirgimų skaičius nebemažėja, o bendra teigiamų atvejų dalis
bei teigiamų tyrimų dalis tarp simptomus jaučiančių asmenų pradėjo didėti. Paminėtina, kad šią
savaitę taip pat padidėjo hospitalizuojamų asmenų skaičius, šiuo metu iš viso ligoninėse
hospitalizuota 1002 asmenų, iš jų 830 reikalingas gydymas deguonies terapija, 95 gydomi
reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu net 15 šalies savivaldybių patenka į „juodąją zoną“,
kai COVID-19 ligos naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, yra didesnis
nei 500 atvejų ir/arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. yra didesnė nei 10 proc. Tik
dešimtyje savivaldybių situacija yra žymiai geresnė, kai naujų atvejų skaičius per 14 dienų,
tenkantis 100 000 gyventojų, neviršija 100 atvejų ir/arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d.
neviršija 4 proc. Likusios 38 savivaldybės patenka į „raudonąją zoną“, kai naujų atvejų skaičius per
14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, yra tarp 100 ir 500 atvejų ir/arba teigiamų diagnostinių
tyrimų dalis per 7 d. yra tarp 4 ir 10 proc.
Atsižvelgiant į tai, kad yra siūloma pratęsti karantino režimą, siūloma iki 2021 m. kovo
15 d. 24:00 val. pratęsti ir asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimą. Taip pat, siūloma leisti
asmenų judėjimą tarp „žiedinių“ savivaldybių – kai asmenys, gyvenantys besiribojančiose Alytaus
miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono,
Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse, juda tarp nurodytų besiribojančių
savivaldybių.
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Paminėtina, kad gavus Nepriklausomų ekspertų tarybos 2021 m. vasario 22 d. pasiūlymus,
taip pat atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro bei Pasaulio sveikatos
organizacijos rekomendacijas bei įvertinus kitų šalių praktiką, siūloma atsisakyti privalomo burną
dengiančių apsaugos priemonių (kaukių) dėvėjimo atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų spinduliu nėra
kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos
partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo
sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).
Taip pat siūloma patikslinti Nutarimo 2.2.9.21 papunktį, nustatant Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos pasirinktoje ugdymo įstaigoje ugdymo pagal pradinio ugdymo
programą mišriu būdu proceso pabaigą 2021 m. kovo 7 d.
Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertintas vadovaujantis
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu.
Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinės
sistemos Projektų registravimo posistemėje.
Nutarimo projektą parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
vyriausioji patarėja Rasa Kiūdytė, tel. (8 5) 205 5280, el. p. rasa.kiudyte@sam.lt ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus patarėjas Donatas Keršis
(tel. (8 5) 205 5290, el. p. donatas.kersis@sam.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021
m. vasario 19 d. raštas Nr. (13 16.1.17 Mr)2-34314 „Dėl teritorijos karantino ribų nustatymo“, 1
lapas.
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