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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos pateiktus pasiūlymus, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m.
gegužės 19 d. nutarimo Nr. 362 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.
nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“
pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 1) ir 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 Nr. 2).
Nutarimo projekto Nr. 1 tikslas – patikslinti dar neįsigaliojusį Lietuvos Respublikos
Vyriausybės gegužės 19 d. nutarimą Nr. 362 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 362), kuriuo keičiamas savivaldybių, kuriose gali būti
nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, sąrašas.
Nutarimo projekto Nr. 2 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 Nr. 1226), ir patikslinti kitas nuostatas dėl
karantino režimo priemonių, išdėstant Nutarimą Nr. 1226 nauja redakcija.
1. Nutarimo projektu Nr. 1 siūloma pakeisti nuo 2021 m. gegužės 31 d. turintį įsigalioti
Nutarimą Nr. 362, kuriuo keičiamas savivaldybių, kuriose gali būti nustatomos švelnesnės
karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, sąrašas. Pagal Lietuvos statistikos departamento
2021 m. gegužės 26 d. skelbiamus duomenis į savivaldybių sąrašą siūloma įrašyti savivaldybes,
kuriose 14 dienų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sergamumo rodiklis 100 000 gyventojų
yra mažiau kaip 200 atvejų – Biržų rajono (184), Elektrėnų (195), Jurbarko rajono (157), Klaipėdos
rajono (198), Kupiškio rajono (199), Pakruojo rajono (154), Šiaulių rajono (147) savivaldybes.
Sąraše nuo 2021 m. gegužės 31 d. lieka 18 savivaldybių: Birštono, Biržų rajono, Elektrėnų,
Ignalinos rajono, Jurbarko rajono, Joniškio rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio
rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pakruojo rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, Skuodo
rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Telšių rajono.
2. Pastarosiomis savaitėmis stebimas registruojamų atvejų mažėjimas: Lietuvos statistikos
departamento 2021 m. gegužės 26 d. skelbiamais duomenimis naujų atvejų skaičius per 14 dienų,
tenkantis 100 000 gyventojų, yra 393,9 atvejai, o teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. –
3,5 proc. Prieš kelias savaites 2021 m. gegužės 10 d. naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis
100 000 gyventojų, buvo 597,9 atvejai, teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. – 5,7 proc.
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Šiuo metu vidutinis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičius per 7 dienas
siekia 628 atvejus, ligoninėse dėl COVID-19 ligos hospitalizuota 970 asmenų, iš jų 808 asmenims
reikalingas gydymas deguonies terapija, 92 asmenys gydomi reanimacijos ir intensyvios terapijos
skyriuje.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. gegužės 26 d. duomenimis 5 šalies savivaldybės dar
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 4 savivaldybėse 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 51 savivaldybė 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. Pažymėtina, kad nuo gegužės 21 d. Lietuva
iš juodosios zonos yra perėjusi į raudonąją.
Svarbu pabrėžti, kad kiekvieną dieną registruojamas mirčių nuo COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) skaičius išlieka pakankamai didelis – per paskutines dvi savaites
vidutiniškai per dieną yra užregistruojama apie 10 mirties nuo COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atvejų. Šiuo metu daugiau nei 85 proc. mirčių nuo COVID-19 ligos sudaro mirtys tarp
neskiepytų asmenų. Nors didžiausios rizikos 65 metų amžiaus ir vyresnių grupėje pilną ar dalinį
imunitetą po vakcinacijos jau turi apie 65 proc. žmonių, tolimesnis šios grupės skiepijimas yra labai
svarbus, siekiant išvengti mirčių.
Pažymėtina, kad šiuo metu Lietuvoje pilną ar dalinį imunitetą po vakcinacijos ar persirgus
turi 41,26 proc. Lietuvos gyventojų. Paskiepyti viena vakcinos doze asmenų skaičius siekia 34,29
proc., dviem vakcinos dozėmis – 19,39 proc. bendros populiacijos. Kadangi šiuo metu
nepakankama visuomenės dalis turi pilnavertį imunitetą po pilnos vakcinacijos nuo COVID-19
ligos, teigtina, kad didžiajai Lietuvos gyventojų daliai, išlieka rizika užsikrėsti SARS-CoV-2 virusu
ir jo atmainomis, todėl ir toliau būtina laikytis karantino ribojimo sąlygų.
Nors šiuo metu Lietuvoje stebimas sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
mažėjimas, tačiau epidemiologinė situacija vis dar išlieka nepalanki tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje,
todėl išlieka poreikis ir toliau riboti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, taikant
karantino režimo priemones. 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. birželio 30 d. 24:00 val.
Siekiant palaipsniui švelninti karantino režimo priemones, Nutarimo projektu Nr. 2 nuo
2021 m. birželio 1 d. siūlomi šie Nutarimo Nr. 1226 pakeitimai dėl karantino režimo priemonių:
1) Dėl judėjimo per šalies sieną sąlygų:
Siūloma išplėsti ratą užsieniečių, galinčių atvykti be leidimų:
- užsieniečiai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio teisę gyventi
Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos
partnerystės sutartis (toliau – partneris), artimasis giminaitis (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai),
seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys) (toliau – artimasis giminaitis), įskaitant sutuoktinio arba
partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjas;
- užsieniečiai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką dalyvauti sutuoktinio, partnerio, artimųjų
giminaičių, įskaitant sutuoktinio ar partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjo laidotuvėse;
- diplomatų artimiesiems giminaičiams;
- NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančių asmenių ir juos aptarnaujančio
personalo artimiesiems giminaičiams.
Kitų sąlygų siūloma nekeisti.
2) Dėl nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių) dėvėjimo:
Siūloma reguliavimo nekeisti, tik papildyti išimtimi, kad kaukių nereikia dėvėtu vaikams,
dalyvaujantiems vaikų stovyklose.
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Tai pat siūloma patikslinti nuostatas dėl kaukių dėvėjimo atvirose erdvėse – vietoje 2 m
atstumo nustatant, kad kaukių galima nedėvėti, kai šalia nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius.
3) Dėl asmenų būriavimosi, artimų kontaktų ir asmeninių švenčių ribojimo sąlygų:
Siūloma privačiose ir viešose uždarose vietose asmenų kontaktus riboti iki 10 asmenų arba
dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių, o atvirose vietose – asmenų skaičiaus neriboti.
Laidotuvėse uždarose erdvėse galėtų dalyvauti iki 50 asmenų. Kai kartu būna tik asmenys, turintys
„galimybių pasą“, jų skaičiaus siūloma neriboti.
4) Dėl viešojo transporto veiklos organizavimo:
Siūloma nustatyti, kad keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus
susisiekimo keleivinio transporto maršrutais, taip pat specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais
vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas
asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos,
higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas (toliau –
OV sąlygos).
5) Dėl darbo organizavimo sąlygų:
Siūloma nustatyti, kad darbas valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir
savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai
aptarnaujami taip, kad būtų užtikrintos OV sąlygos, arba nuotoliniu būdu. Privaloma užtikrinti
būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą.
6) Dėl prekybos vietų veiklos organizavimo:
Nuo 2021 m. birželio 1 d. siūloma suvienodinti veiklos sąlygas visoms prekybos vietoms,
užtikrinant 10 m2 prekybos plotą vienam lankytojui ir užtikrinant kitas OV sąlygas.
7) Dėl paslaugų teikimo:
Nuo 2021 m. birželio 1 d. siūloma suvienodinti paslaugų teikimo sąlygas, užtikrinant 10
m2 paslaugos teikimo plotą vienam paslaugos gavėjui ir užtikrinant kitas OV sąlygas.
8) Dėl laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų,
pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams
tenkinti), diskotekų, šokių salių paslaugas (toliau – laisvalaikio paslaugos) teikimo sąlygų:
Siūloma leisti teiki laisvalaikio paslaugas, užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą
vienam paslaugos gavėjui ir užtikrinant kitas OV sąlygas.
9) Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo, profesionaliojo scenos meno įstaigų salių
lankymo bei renginių organizavimo sąlygų (toliau – renginiai):
Siūloma nustatyti bendras sąlygas – užtikrinti OV sąlygas bei bilietų platinimą elektroniniu
būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei kontroliuoti žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į
renginio vietą.
Renginiai be „galimybių paso“:
- uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti ne daugiau nei 250
žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai
organizuojamos gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 50 proc. visų sėdimų vietų, vyresni
nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes. Prekiauti maistu ir gėrimais ir
teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama;
- atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų
ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai
organizuojamos gyvūnų parodos), vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu
dėvi kaukes. Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama.
Renginiai su „galimybių pasu“:
- uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti ne daugiau nei 2 000
žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai
organizuojamos gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų, vyresni
nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes;
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- uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose – Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio
rinktinės kontrolinėse rungtynėse ir FIBA Olimpinio atrankos turnyro 2020 rungtynėse, kai
renginyje dalyvauja tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus, žiūrovai
ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų, užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų
vietų, vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes;
- atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų
ir (ar) dalyvių.
10) Dėl kultūros įstaigų, bibliotekų, skaityklų, pažintinių ir mokomųjų takų, parkų,
muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, zoologijos ir botanikos sodų lankymo, kultūros centrų
mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymo bei ekskursijų organizavimo:
Siūloma nustatyti, kad uždarose erdvėse užtikrinamas 10 m2 lankomas plotas vienam
asmeniui (išskyrus, kai lanko tik asmenys, turintys „galimybių pasą“), atvirose erdvėse netaikomas
ploto vienam asmeniui ir asmenų skaičiaus ribojimas bei užtikrinamos kitos OV sąlygos;
11) Dėl viešojo maitinimo įstaigų veiklos:
Siūloma nustatyti, kad viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir
kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir
totalizatorių punktų veikla organizuojama laikantis OV sąlygų ir laikantis šių reikalavimų:
- viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo
vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla
vykdoma nuo 7 iki 24 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse
esančių staliukų ir kai veikla vykdoma atvirose erdvėse;
- viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo
vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla
vykdoma uždarose patalpose nuo 7 iki 24 valandos, teikiant paslaugas tik asmenims, atitinkantiems
šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus;
- viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma jūrų ir oro uostų
keleivių išvykimo terminaluose, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie staliukų, prie vieno
staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio
narius.
Teikiant viešojo maitinimo paslaugas apribojimai būtų netaikomi, kai:
- maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais
būdais;
- viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas
pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;
- viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens sveikatos
priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre ar
kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą pagal įstaigos veiklos specifiką, oficialių
delegacijų nariams ir jų priėmime dalyvaujantiems asmenims;
- teikiamos viešojo maitinimo paslaugos tik apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų
paslaugų gavėjams apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų teritorijose ir (ar) patalpose.
12) Dėl švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo sąlygų:
Siūloma ugdymą mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas
(išskyrus baigiamųjų klasių) vykdyti švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mišriu
būdu (savivaldybėse, kuriose 14 dienų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sergamumo
rodiklis 100 000 gyventojų yra daugiau kaip 200 atvejų – periodiškai atliekant pagal pagrindinio
ugdymo ir vidurinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių
darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba
savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti) arba nuotoliniu būdu.
Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Nutarime Nr. 1226 patvirtintas savivaldybių, kuriose gali
būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, sąrašas lieka aktualus
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tik švietimo veiklai, jį siūloma perkelti į nuostatas, reglamentuojančias ugdymo pagal pradinio
ugdymo programą organizavimą ir šio sąrašo siūloma nebekeisti.
Kitų sąlygų siūloma iš esmės nekeisti.
13) Socialinių paslaugų įstaigų ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimo,
pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo bei Užsieniečių
registracijos centro veiklos organizavimo sąlygų siūloma nekeisti.
14) Dėl „galimybių paso“:
Siūloma patikslinti sąlygas, kada asmenys gali gauti „galimybių pasą“ atlikus COVID-19
tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio
paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 24 valandas
(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą.
Taip pat siūloma sutrumpinti vakcinavimo „COVID-19 Vaccine Janssen“ terminą nuo 4 iki
2 savaičių.
Nutarimų projektų 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.
Nutarimų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinės
sistemos Projektų registravimo posistemėje.
Nutarimų projektus parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės
skyriaus vedėjas Donatas Keršis (tel. (8 5) 205 5290, el. p. donatas.kersis@sam.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimų projektai, 16 lapų.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021
m. gegužės 25 d. raštas Nr. (13 16.1.17 Mr)2-85188 „Dėl teritorijos karantino ribų nustatymo“, 2
lapai.

Sveikatos apsaugos ministras

Donatas Keršis, tel. (8 5) 205 5290, el. p. donatas.kersis@sam.lt

Arūnas Dulkys

