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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO
NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE
PASKELBIMO“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio 29 d. Nr. 428
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:
1.1. Pripažinti netekusiu galios 3.1.4 papunktį.
1.2. Pakeisti 3.1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.8. Apsaugos priemonių, nurodytų 2020 m. balandžio 23 d. Komisijos
Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/568, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti
tik pagal eksporto leidimą, I priede (asmeninės apsaugos ir I klasės medicinos priemonės:
apsauginiai akiniai ir skydeliai, burnos ir nosies apsaugos priemonės, apsauginiai drabužiai),
eksportas į trečiąsias šalis, išskyrus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/568 2 straipsnio 4 ir
5 dalyse nurodytas išimtis, leidžiamas tik valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimu. Kitų prekių judėjimas neribojamas.“
1.3. Pakeisti 3.1.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.10. Įpareigoti asmenis:
3.1.10.1. parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis
nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus,
rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15
minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;
3.1.10.2. vyresnius nei 6 metų, viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus:
3.1.10.2.1. valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose, nurodytose šio
nutarimo 3.2.6.2 papunktyje;
3.1.10.2.2. sportininkus, kai jie sportuoja aukšto meistriškumo sporto pratybose;
3.1.10.2.3. už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų
bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus artimuosius
giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus.“
1.4. Pakeisti 3.1.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:
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„3.1.12. Skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus
vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro
susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų
ministro teikimą, išskyrus skrydžių maršrutus, kurių atnaujinimui pritaria Vyriausybė užsienio
reikalų ministro siūlymu.“
1.5. Pakeisti 3.2.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.1.2 Leidžiama organizuoti transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų
vertinimo egzaminus ir aviacijos, jūrininkų bei transporto priemonių A1, A2 ir A kategorijų
(kai mokinys ir vairavimo instruktorius naudojasi skirtingomis transporto priemonėmis, o
ryšys tarp jų palaikomas laisvų rankų įranga) vairavimo praktinius mokymus.“
1.6. Pakeisti 3.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis
lankytojų aptarnavimas. Šis draudimas netaikomas atrankos į olimpines ir paralimpines
žaidynes reikalavimus įvykdžiusių sportininkų ir olimpinių rinktinių kandidatų, kurčiųjų,
pasaulio ar Europos čempionatams besirengiančių sportininkų, nacionalinių rinktinių ar kitų
komandinių sporto turnyrams (lygoms) besirengiančių sportininkų aukšto meistriškumo
sporto pratyboms. Taip pat šis draudimas netaikomas ne didesnių nei 2 asmenų grupių,
išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus:
3.2.2.1. laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje, jeigu užtikrinamas ne mažesnis
kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp
asmenų ir (ar) asmenų grupių;
3.2.2.2. pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštus), parkų, zoologijos,
botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei
2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
3.2.2.3. sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms atviruose sporto paskirties
inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis
vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
3.2.2.4. archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip
10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir
(ar) asmenų grupių.“
1.7. Pakeisti 3.2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.4. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla.
Sanatorijose galima teikti tik medicininės reabilitacijos paslaugas.“
1.8. Pakeisti 3.2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.7. Leidžiama parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla, jeigu
užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu
metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.“
1.9. Pakeisti 3.2.81 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.8.1 Leidžiama teikti paslaugų teikimo vietose, išskyrus šio nutarimo kituose
papunkčiuose nustatytus paslaugų teikimo draudimus, paslaugas, jeigu paslaugų teikimo
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vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip
10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba
kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos
gavėjui.“
1.10. Pakeisti 3.2.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.8.2 Šio nutarimo 3.2.12, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 ir 3.2.81 papunkčiuose
nurodytose prekybos ir paslaugų teikimo arba veiklos vykdymo vietose, kuriose veikla
nedraudžiama, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos,
asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“
1.11. Pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.4. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo:
3.4.1. Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių
mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas.
Prireikus sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos
personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros
įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas sveikatos
priežiūros paslaugų organizavimas.
3.4.2. Veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir
materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius.
3.4.3. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaisant
paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavaldumo ir teisinės formos:
3.4.3.1. Teikiamos stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus
pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė.
3.4.3.2. Draudžiama lankyti pacientus, išskyrus terminalinės būklės pacientus ir vaikus
iki 14 metų gydančio gydytojo leidimu.
3.4.4. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaisant
paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavaldumo ir teisinės formos:
3.4.4.1. Nuotoliniu būdu teikiamos šios paslaugos: vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir
tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo
konsultacijos.
3.4.4.2. Teikiama ambulatorinė pagalba ir paslaugos, kurių nesuteikus pacientui
atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė.
3.4.4.3. Ribojamas paslaugų namuose teikimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir
paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios
medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo sveikatos būklė.
3.4.4.4. Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų bei karinės medicinos
ekspertizės, kuri atliekama Lietuvos kariuomenės padaliniuose, vykdančiuose sveikatinimo
veiklą, taip pat specializuotosios medicininės ekspertizės, kuri atliekama Lietuvos
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Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, perorganizavimas, numatant
pacientų srautų valdymą.
3.4.4.5. Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą.
3.4.5. Planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (įskaitant dienos
chirurgijos paslaugas ir paslaugas, teikiamas dienos stacionare), planinės stacionarinės
medicininės reabilitacijos paslaugos, planinės ambulatorinės konsultacijos, diagnostinės,
profilaktinės ir gydomosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir ambulatorinės
medicininės reabilitacijos paslaugos atidedamos ir gali būti pradėtos teikti tik tada, kai
įstaiga, nepaisant jos pavaldumo ir teisinės formos, parengia, suderina su įstaigos infekcijų
kontrolės specialistu (jei tokį specialistą turi), o stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios įstaigos, nurodytos Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso
(COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų
dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punkte, – ir su
Paslaugų dėl COVID-19 teikimą atitinkamoje veikimo teritorijoje organizuojančia asmens
sveikatos priežiūros įstaiga, ir patvirtina Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir (ar) Planinių ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir pateikia
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šiuose
planuose privalo būti numatyta būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, planinėms
paslaugoms teikti skirta ir rezerve esanti įstaigos infrastruktūra, didelės rizikos grupei ir
mažos rizikos grupei priskiriamų pacientų srautų valdymo tvarka, sveikatos priežiūros
paslaugų (paslaugų grupės) teikimo tvarka, personalo darbo organizavimo ir priemonių, skirtų
galimam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimui kitose įstaigose (kai
darbuotojas dirba ir kitose įstaigose) valdyti, taip pat asmeninių apsaugos priemonių pagal
saugumo lygius priskyrimo įstaigos personalui ir pacientams tvarka.
3.4.6. Įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau –
LNSS), visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros
paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų
aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinę sistemą, o įstaigos, kurios nepriklauso LNSS, šių duomenų
tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą.
3.4.7. Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio
atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano ir Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano reikalavimai nustatomi valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.
3.4.8. Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinąją medicinos
pagalbą.
3.4.9. Vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginio asmenų
kontakto.
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3.4.10. Visuomenės sveikata:
3.4.10.1. Visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos
priemonių atidėjimas.
3.4.10.2. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas.
3.4.10.3. Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas.“
2. Šio nutarimo 1.1 papunktis įsigalioja 2020 m. gegužės 4 d.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

