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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. KOVO 3 D. NUTARIMO
NR. 128 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D.
NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE
PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2021 m. kovo 5 d. Nr. 143
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 3 d. nutarimą Nr. 128 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ir 1.1 papunktį išdėstyti taip:
1.1. Papildyti 2.1.31 papunkčiu:
„2.1.31. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo
tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių
transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie
asmeniui ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką
atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir
gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas
nepripažįstamas). Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys
ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir
užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones
nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo
atsakymo. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi:
2.1.31.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo
maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis;
2.1.31.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;
2.1.31.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį,
kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo
rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba
asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų
sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos
vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal
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skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš
oficialių Europos Sąjungos kalbų);
2.1.31.4. asmenims iki 16 metų.“
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