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DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 943 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario
26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“
pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas 1) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo projektas (Nutarimo projektas 2).
Nutarimų projektų tikslai:
1. patikslinti vaikų Galimybių paso kriterijus;
2. nustatyti Galimybių paso peržiūrėjimo sąlygas.
Dėl epidemiologinės situacijos šalyje
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje vyrauja koronaviruso SARS-CoV-2 Delta atmaina, kuriai
būdingas didesnis užkrečiamumas, sąlygojantis, kad virusui perduoti užtenka ir trumpesnio laiko, ir
mažesnio jo kiekio, taip pat į didelę naujos SARS-CoV-2 viruso Omicron atmainos įvežimo ir
išplitimo riziką, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė situacija Lietuvoje
išlieka nepalanki.
Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis už 2021 m. gruodžio 14 d.
Lietuvoje per dieną vidutiniškai registruojama 1558 nauji COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos)
atvejai (7 dienų vidurkis), 14 dienų sergamumo rodiklis siekia 823,3 atvejus 100 000 gyventojų.
COVID-19 lovų užimtumas Lietuvos ligoninėse siekia 1285, reanimacijos ir intensyvios terapijos
skyriuose gydomi 123 pacientai.
Dėl vaikų imunizacijos lygio
Pažymėtina, kad pastarosiomis savaitėmis tarp naujai registruotų COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) atvejų vyravo 10-19 m. amžiaus vaikai, 14 dienų sergamumo rodiklis
šioje amžiaus grupėje siekė 1405,38 atvejus 100 000 gyventojų. Sergamumas vaikų amžiaus
grupėse pradėjo didėti moksleiviams grįžus po rudens atostogų į ugdymo įstaigas. 2021 m.
lapkričio mėnesį ir iki šiol protrūkių struktūroje vyravo protrūkiai ugdymo įstaigose. Didelis
protrūkių skaičius ugdymo įstaigose gali būti susiję su maža imunizuotų asmenų dalimi vaikų
amžiaus grupėse (vaikai ilgą laiką mokėsi nuotoliniu būdu, mažos vakcinacijos aprėptys vyresnių
nei 12 m. amžiaus vaikų grupėse).
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Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. birželio 14 d. sudaryta galimybė skiepytis visiems
gyventojams nuo 12 metų. 2021 m. gruodžio 14 d. Valstybės duomenų valdysenos informacine
sistemos duomenimis, pilnai vakcinuota buvo 29,86 proc. 12 – 15 m. amžiaus vaikų (30 901
vaikas), vakcinacija nebuvo baigta dar 4,09 proc. tokio amžiaus vaikų (4 232 vaikai).
Dėl vaikų Galimybių paso kriterijų
Nepaisant to, kad SARS-CoV-2 virusas plinta vaikų tarpe, ugdymo įstaigose sudarytos
kontaktinio, o ne nuotolinio mokymo sąlygos vykdant aktyvų testavimą ir neizoliuojant vaikų, jei
kontaktas įvyko ugdymo įstaigoje. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad vaikai aktyviai dalyvauja ir kitose,
su ugdymu nesusijusiose veiklose, siekiant sumažinti koronaviruso plitimo riziką Galimybių paso
reikalavimas tikslingas ir vaikams nuo 12 metų naudojantis paslaugomis, kuriomis galima naudotis
tik turint Galimybių pasą.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152)
nuostatos dėl Galimybių paso vaikams nuo 12 metų įsigalios nuo 2021 m. gruodžio 28 d., o vaikų
nuo 5 iki 12 m. vakcinavimas bus pradedamas tik artimiausiomis dienomis, gali susidaryti
situacijos, kad 12 metų sulaukęs vaikas tam tikrą laikotarpį negalėtų pasinaudoti Galimybių pasu,
kol neįgis pilnos imunizacijos. Dėl to siūloma pakeisti Nutarimą Nr. 152 ir patikslinti Galimybių
paso išdavimo kriterijus vaikams, numatant kad reikalavimas vaikams taikomas ne nuo 12 metų, o
nuo 12 metų ir 2 mėnesių. Šiuo pakeitimu būtų sudaryta galimybė vaikams, kuriems 2021 m.
gruodžio 28 d. ir vėliau sueis 12 metų pilnai pasiskiepyti nuo COVID-19 infekcijos ir gauti
Galimybių pasą. Tokie patys reikalavimai dėl pažymėjimo, patvirtinančio vakcinaciją, taikomi ir
Pranzūcijoje – nuo 12 metų ir 2 mėnesių (Nutarimo Nr. 152 pakeitimo projektu suteikiamas
pereinamasis laikotarpis įgyti imunizaciją).
Galimybių pasą vaikai nuo 12 iki 16 m. amžiaus gali gauti pasiskiepijus COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) vakcina ir šiais alternatyviais būdais:
- persirgus COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis
teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu) ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo
rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (šis tyrimas atliekamas valstybės biudžeto lėšomis);;
- prieš mažiau nei 60 dienų gavus teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD
IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio
tyrimo atsakymą (šis tyrimas vaikams nuo 12 iki 16 m. amžiaus bus atliekamas valstybės biudžeto
lėšomis);
- ne anksčiau kaip prieš 7 dienas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktas
SARS-CoV-2 PGR tyrimas arba nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2
PGR metodu ugdymo įstaigoje ir nustatytas neigiamas rezultatas (šis tyrimas vaikams nuo 12 iki 16
m. amžiaus bus atliekamas valstybės biudžeto lėšomis) .
Dėl Galimybių paso taikymo peržiūrėjimo sąlygų
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. liepos mėn. (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. liepos 28 d. pasitarimo protokolo Nr. 41 7 klausimas), svarstydama taikyti
papildomas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemones ir ribojimus šalyje,
pritarė, kad kontaktinės veiklos būtų vykdomos tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso
kriterijus, kai COVID-19 lovų užimtumas asmens sveikatos priežiūros įstaigose ims artėti prie 300.
Šis rodiklis nustatytas siekiant užtikrinti, kad pandemija neperkrautų sveikatos priežiūros įstaigų ir
netrikdytų kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Nutarimo projekte 2 analogišką rodiklį, su
kuriuo susieta Galimybių paso taikymo pradžia, siūloma numatyti ir Galimybių paso galiojimo
pabaigai, kartu suformuluojant aiškias taisykles dėl Galimybių paso režimo peržiūros ir galimo
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galiojimo pabaigos kriterijaus. Šiuo metu siūloma tai įtvirtinti, atsižvelgiant į tai, kad yra
plečiama Galimybių paso taikymo apimtis – nuo gruodžio 28 d. Galimybių paso reikalavimas
įsigalios ir vaikams nuo 12 metų 2 mėnesių, taip pat siekiama nustatyti aiškius kriterijus verslo ir
kitiems subjektams bei užtikrinti skaidrumo principą.
Kartu atkreiptinas dėmesys, kad minėtas rodiklis - COVID-19 lovų užimtumas asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, nebus vienintelis kriterijus, kuris nulems Galimybių paso taikymo
peržiūrą. Nutarimo projekte 2 numatyta, kad Vyriausybė taip pat turėtų peržiūrėti ūkinės veiklos bei
viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimo priemones, kurios leidžia kontaktiniu būdu
aptarnauti tik asmenis, atitinkančius Galimybių paso kriterijus, ne rečiau kaip kas 3 mėn.,
atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją šalyje ir (ar) pasikeitusias aplinkybes.
Nutarimų projektai buvo skelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės
sistemos Projektų registravimo posistemėje. Nutarimų projektai suderinti su Teisingumo
ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija.
Į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymus neatsižvelgta, kadangi šiuo metu
epidemiologinė situacija, ypač atsižvelgiant į naujos viruso atmainos omikron spartų plitimą visame
pasaulyje ir Europoje, nėra tokia, kad galima būtų visuomenei suteikti nepagrįstus lūkesčius dėl
taikomų priemonių švelninimo. Nutarimo projekte 2 numatomas naujas reguliavimas neriboja
Vyriausybės galimybių bet kuriuo momentu, gerėjant epidemiologinei situacijai, peržiūrėti
taikomas priemones ir reikalui esant jas sušvelninti ar visai panaikinti.
Nutarimų projektus parengė Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėja Indrė Gasperė (tel. (8 5) 271 8500, el. p. indre.gaspere@vrm.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas 1, 1 lapas.
2. Nutarimo projekto 1 lyginamasis variantas, 1 lapas.
3. Nutarimo projektas 2, 1 lapas;
4. Nutarimo projekto 2 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

