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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Nr.

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“
pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2021 m. birželio 23 d. posėdyje (toliau – VESK
posėdis) buvo pritarta teikti pasiūlymą Vyriausybei nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikoje
pereiti iš karantino teisinio režimo paliekant galioti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, kuri
paskelbta Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos paskelbimo“, siejant su koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsme. VESK posėdyje buvo
konstatuota, kad koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės rizika vis dar išlieka, ypač atsižvelgiant
į Lietuvoje pradėjusią plisti koronaviruso atmainą „Delta“ (iki šiol nustatyti 6 šios mutacijos atvejai,
4 tiriami, tikėtina, taip pat gali būti priskirtini šiai mutacijai), kartu nėra atmestina ir
atsinaujinančios sergamumo liga bangos pasireiškimo galimybė. Be to, kyla iššūkių užtikrinti, kad
vakcinacijos tempai nesulėtėtų ir būtų paskiepyta kuo didesnė visuomenės dalis. Atsižvelgiant į
išliekančias rizikas, VESK posėdyje buvo pritarta pasiūlymui palikti (neatšaukti) paskelbtą
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Taip pat siūloma pereiti iš šiuo metu paskelbto trečio
(visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygio į antrą (sustiprintą) lygį ir taikyti
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemones, tęsiant
paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos valdymą Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatyme numatytais ekstremalios situacijos valdymo įrankiais.
Šių priemonių taikymo pagrindą nustato 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas,
Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas), Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos
įstatymo 10 straipsnis, Civilinės saugos įstatymo 8 straipsnis, 9 straipsnio 19 punktas, 2020 m.
spalio 13 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo
apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją. Tad tęsiant paskelbtos valstybės lygio ekstremalios
situacijos valdymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsniu,
siekiant įgyvendinti teisėkūros aiškumo principą, siūloma Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d.
nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ išdėstyti nauja
redakcija ir jame nustatyti ekstremaliosios situacijos valdymo, likvidavimo ir pasekmių šalinimo
priemonių kompleksą. Šiame priemonių komplekse numatomos priemonės sienų kontrolės, ūkinės
veiklos reguliavimo bei viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo reguliavimo srityse,
atsižvelgiant į Šengeno sienų kodekso, Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo ir Civilinės saugos
įstatymo nuostatas.
Nutarimo projekte nustatoma, kad ekstremalios situacijos teisiniame režime veikiančiose
prekybos, paslaugų teikimo vietose, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir
savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai
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aptarnaujami užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas
asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos,
higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Nutarimo
projekte nustatomos Lietuvos Respublikos sienos kirtimo sąlygos (išlieka būtinybė pateikti
imunizavimą nuo COVID-19 ligos patvirtinančius dokumentus arba COVID-19 tyrimo (atitinkamo
testo) atlikimo faktą). Nutarimo projekte taip pat nustatoma, kad pagal ekstremalios situacijos
teisinį režimą Galimybių pasas bus ir toliau naudojamas dideliuose renginiuose, kuriuose žiūrovai ir
(ar) dalyviai renginį stebi ne tik iš sėdimų vietų (festivaliuose, masiniuose susibūrimuose,
koncertuose, kt., nes epidemiologinė grėsmė šiuose renginiuose išlieka didelė), taip pat teikiant
švietimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Nutarimo projektas darbo tvarka suderintas su suinteresuotomis institucijomis (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija). Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
pasiūlymas, į kurį atsižvelgta iš dalies, įvertintas derinimo pažymoje.
Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės
sistemos Projektų registravimo posistemėje.
Nutarimo projektą parengė Vidaus reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos
grupės patarėja Indrė Gasperė (tel. (8 5) 271 8500, el. p. indre.gaspere@vrm.lt).
PRIDEDAMA.
1. Nutarimo projektas, 10 lapų.
2. Derinimo pažyma, 1 lapas.
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