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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PASITARIMO PROTOKOLO
2021 m. gruodžio 29 d. gautas Kipro Respublikos kreipimasis Nr. PER-41383, kuriuo Lietuvos
Respublikos prašoma parduoti Comirnaty vakcinų.
Šiuo metu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų
centre bei skiepijimą vykdančiose sveikatos priežiūros įstaigose saugoma apie 523 818 vnt. Comirnaty
vakcinos dozių. Pirmąjį 2022 m. pusmetį į Lietuvą numatoma pristatyti 2 418 000 vnt. Comirnaty
vakcinos dozių, iš kurių sausio mėn. bus pristatyta 349 020 vnt. 2021 m. lapkričio mėnesį, kai gyventojai
intensyviai skiepijosi sustiprinamąja doze, buvo sunaudota 272 400 vnt. Comirnaty vakcinos dozių. Taigi
įvertinus šiuo metu turimas ir 2022 m. numatomas Lietuvai pristatyti vakcinų dozes bei gyventojų
skiepijimosi tempus, vien turimų ir numatomų pristatyti Comirnaty vakcinų užtektų Lietuvos
gyventojams skiepyti sausio mėnesį. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų
centras turi ribotas saugojimo galimybes, kol vykdomi ultra žemos temperatūros šaldiklių viešieji
pirkimai (planuojama įsigyti vasario mėn.).
Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ir turėdama galimybę prisidėti prie kovos su COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) pandemija ir jos sukeltų padarinių šalinimo, Sveikatos apsaugos ministerija
siūlo Kipro Respublikai parduoti 117 000 vnt. Comirnaty vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) dozių, įsigytų pagal pirkimo sutartį, sudarytą 2021 m. gegužės 20 d. tarp Europos Komisijos ir
farmacijos kompanijos „BioNTech & Pfizer“.
Nutarimo projektas darbo tvarka suderintas su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
Pasitarimo protokolo projektą parengė Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos
skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Žukauskas, tel. (8 5) 266 1302, el. p.
mindaugas.zukauskas@sam.lt, ir Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus patarėja Aušrinė
Storpirštienė, tel. (8 5) 219 3319, el. p. ausrine.storpirstiene@sam.lt.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas.
2. Kipro Respublikos 2021 m. gruodžio 29 d. kreipimasis Nr. PER-41383, 1 lapas.
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