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DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės
„Dėl 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo“ pakeitimo projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – patikslinti 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) nuostatas dėl kriterijų
gauti Galimybių pasą.
Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis už 2022 m. sausio 10 d.,
Lietuvoje per dieną vidutiniškai registruojami 2868 nauji COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atvejai (7 dienų vidurkis), 14 dienų sergamumo rodiklis siekia 1144,4 atvejai 100 000
gyventojų. COVID-19 lovų užimtumas Lietuvos ligoninėse siekia 1107, reanimacijos ir intensyvios
terapijos skyriuose gydoma 90 pacientų. Sustiprinančiąja doze paskiepyta 26,7 proc. gyventojų.
2021 m. sausio 10 d. Valstybės duomenų valdysenos informacine sistemos duomenimis,
pilnai vakcinuoti buvo 33,79 proc. 12 – 15 m. amžiaus vaikų. 60,8 proc. šios amžiaus grupės vaikų
nėra imunizuoti.
Atsižvelgiant į tai, kad dėl SARS-CoV-2 viruso Omicron atmainos plitimo greitai išaugusių
PGR testavimo poreikių nėra įmanoma užtikrinti lengvai prieinamo mokinių testavimo PGR testais
Galimybių pasui gauti, siūloma pakeisti Nutarimą ir patikslinti Galimybių paso išdavimo kriterijus
vaikams, numatant kad reikalavimas turėti Galimybių pasą kontaktinėse veiklose vaikams taikomas
ne nuo 12 metų ir 2 mėnesių, o nuo 16 metų. Šis pakeitimas galiotų iki 2022 m. vasario 28 d., o
nuo 2022 m. kovo 1 d. vėl būtų reikalaujama Galimybių pasą turėti vaikams nuo 12 metų ir 2
mėnesių.
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 lapas.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
Vidaus reikalų ministrė
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