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1 .  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. V-891 

„Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ : 

1.1. Pakeičiu 1.1.1.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„1.1.1.1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės 

sistemos (toliau – ESPBI IS) teigiamo laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš 

SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas 

po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, arba mokamo neigiamo 

laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas, pagal Nutarime 

nurodytus kriterijus, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, 

arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS. Nemokamo neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 

PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas galioja:“. 

1.2. Pakeičiu 1.1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.1.1.2. užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, 

patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal Nutarime nurodytus 

kriterijus arba užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar kitos kompetentingos užsienio 

šalies institucijos išduotas dokumentas, nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka Nutarime nurodytus kriterijus, arba užsienio šalies asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos išduotas teigiamo laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš 

SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas 

po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, arba neigiamas laboratorinio 

tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo), pagal Nutarime nurodytus kriterijus, atsakymas, kuriuos asmuo 

gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;“. 

1.3. Pakeičiu 1.1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.1.1.3. Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas teigiamo 

laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi 

anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas, 

išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) vakcina, arba neigiamo mokamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo), pagal 

Nutarime nurodytus kriterijus, atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus 

skaitmeniniu formatu. Atlyginimo dydis už išduodamą dokumentą neturi viršyti teikiamos paslaugos 

savikainos.  Nemokamo neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų 

(duomenų) protokolas galioja asmenims, nurodytiems šio sprendimo 1.1.1.1.1 – 1.1.1.1.3 

papunkčiuose;“. 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. asmenų, turinčių iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos gautus teigiamus (kai nustatomi 

anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 
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serologinio imunologinio tyrimo atsakymus, kai šis tyrimas buvo atliktas po skiepijimo COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, atitiktis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 

26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktyje 

nurodytiems kriterijams gali būti patvirtinama 60 dienų nuo tokio tyrimo atlikimo dienos. 

2.2. šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 10 d. 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė,                                                                                               

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą          Jurgita Šiugždinienė 

 


