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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).
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje sparčiai plinta koronaviruso SARS-CoV-2 delta atmaina,
kuriai būdingas apie 60 proc. didesnis užkrečiamumas, sąlygojantis, kad virusui perduoti užtenka ir
trumpesnio laiko, ir mažesnio jo kiekio, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė
situacija Lietuvoje išlieka nepalanki. 2021 m. rugsėjo 28 d. duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai per
dieną registruojama 1360 atvejų, 14 dienų sergamumo rodiklis yra 634,7 atvejai 100 tūkst.
gyventojų.
COVID-19 lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2021 m. rugsėjo 28 d.
duomenimis šiuo metu siekia 1162 lovų, iš jų 121 reanimacijos ir intensyvios terapijos būtina imtis
papildomų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymo priemonių.
Šiuo metu Lietuvoje imunitetą nuo COVID-19 turi (paskiepyti ar persirgę) 67,7 procentai
gyventojų, tačiau imunizuotų asmenų skaičius vis dar nepakankamas viruso plitimui valdyti.
Dėl aukščiau nurodytų veiksnių nuo 2021 m. spalio 1 d. siūloma pakeisti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1 ir 3.2.1.2 papunkčius,
nustatant, kad Operacijų vadovo sprendimai ir juose numatytos epidemiologines saugos priemonės,
įskaitant veido kaukių (respiratorių ar kitų priemonių) dėvėjimą uždarose erdvėse (pvz., kai
teikiamos ar gaunamos paslaugos, perkamos prekės, darbo metu, dalyvaujant renginiuose), būtų
privalomi, nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su Galimybių pasu ar be jo, o ne
rekomendacinio pobūdžio.
Įvertinant tai, kad (COVID-19) delta atmainos atvejai plinta esant tinkamoms klimato
sąlygoms, neužtikrinant tinkamo patalpų vėdinimo, dirbant uždarose erdvėse, t.y. darbo
kolektyvuose, Nutarimo projektu siūloma papildyti Nutarimo Nr. 152 4 punktą, nustatant, kad tiek
viešiesiems, tiek privatiems juridiniams asmenims rekomenduojama darbą organizuoti nuotoliniu
būdu.
Nutarimo projektas darbo tvarka suderintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija.
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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, 1 lapas.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
Vidaus reikalų ministrė

Agnė Bilotaitė
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I. Gasperė, tel. (8 5) 271 8500, el. p. indre.gaspere@vrm.lt

