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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. gegužės 6 d. Nr. 451
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. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso
(Šengeno sienų kodeksas) 25 ir 27 straipsniais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų
ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos
civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į nepalankią
epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir sveikatos apsaugos ministro
teikimą, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m.
kovo 14 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: “.
1.2. Pakeisti 3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus Lenkijos
Respublikos piliečius, atvykstančius darbo, verslo ar studijų reikalais, užsieniečius, kurie yra
Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai,
globėjai), taip pat ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus
vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių
transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius nacionalinę vizą ir atvykstančius darbo,
verslo ar studijų reikalais, asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis,
turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių
ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose
vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius,
sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, taip pat šio
nutarimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais
leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu
ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė. Ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius

2
komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją
vyksta be būtinojo sustojimo.“
1.3. Pakeisti 3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus Lenkijos
Respublikos piliečius, atvykstančius darbo, verslo ar studijų reikalais, Estijos Respublikos ar
Latvijos Respublikos piliečius, užsieniečius, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos
nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai), taip pat ekipažų ir įgulų narius,
kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo
tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis,
turinčius nacionalinę vizą bei atvykstančius darbo, verslo ar studijų reikalais, asmenis,
turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal
1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl
konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir
juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, sveikatos priežiūros specialistus,
atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktyje
nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos
Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria
Vyriausybė. Ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių
transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta be būtinojo sustojimo.“
1.4. Pakeisti 3.1.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.2.1. automobilių kelių: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–
Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–
Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradninkai. Asmenų
ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos
teritoriją leidžiamas tik per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–
Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Lazdijai–Aradninkai. Diplomatiniam transportui leidžiama
vykti per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus. Išimtiniais atvejais,
gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą, asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės
paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respubliką leidžiamas ir per kitus šiame
papunktyje nurodytus tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus.“
1.5. Pakeisti 3.1.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.2.1. automobilių kelių: Kalvarija–Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–
Rucava, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–
Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Šalčininkai–Benekainys, Lazdijai–Aradninkai. Asmenų
ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos
teritoriją leidžiamas tik per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–
Budziskas, Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, Smėlynė–Medumi, Lazdijai–Aradninkai.
Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus automobilių kelių valstybės sienos
perėjimo punktus. Išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą,
asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respubliką
leidžiamas ir per kitus šiame papunktyje nurodytus tarptautinius valstybės sienos perėjimo
punktus.“
1.6. Pakeisti 3.1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14
dienų izoliacija, išskyrus Lenkijos Respublikos piliečius, grįžusius ar atvykusius darbo, verslo
ar studijų reikalais, ir Lietuvos Respublikos piliečius, grįžusius ar atvykusius iš Lenkijos
Respublikos, kai buvo vykstama darbo, verslo ar studijų reikalais, ekipažų ir įgulų narius,
kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo
tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, sveikatos priežiūros
specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, bei oficialių delegacijų narius,
diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio
nutarimo 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos
Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę,
neturinčius COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams,
kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo
tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma
nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip
14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio
nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose
organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimą dėl COVID19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos
teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius
vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės
infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus
Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.“
1.7. Pakeisti 3.1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14
dienų izoliacija, išskyrus Lenkijos Respublikos piliečius, grįžusius ar atvykusius darbo, verslo
ar studijų reikalais, ir Lietuvos Respublikos piliečius, grįžusius ar atvykusius iš Lenkijos
Respublikos, kai buvo vykstama darbo, verslo ar studijų reikalais, Estijos Respublikos ir
Latvijos Respublikos piliečius ir Lietuvos Respublikos piliečius, grįžusius ar atvykusius iš
Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius
komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius
vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius
teikti transplantacijos paslaugų, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius
kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje,
užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma
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palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 ligos
(koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius
komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius
vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos
Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio nutarimo
3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose
organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, išskyrus grįžusius ar
atvykusius Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečius, Lietuvos Respublikos
piliečius, grįžusius ar atvykusius iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, patikrinimą
dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos
Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius
komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos
(koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų
neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos
Respublikoje.“
1.8. Papildyti 3.1.10.2.4 papunkčiu:
„3.1.10.2.4. maudantis paviršiniuose vandens telkiniuose ar užsiimant vandens sportu
ir pramogomis.“
1.9. Pakeisti 3.1.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.11. Draudžiama į Lietuvos Respubliką keleiviniais laivais (keltais) vežti keleivius
ir (ar) gabenti jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius, išskyrus keltais,
kursuojančiais maršrutais tarp Kylio–Rostoko–Travemiundės ir Klaipėdos, kai nėra
vykdomas keleivių įlaipinimas tarpiniuose uostuose, o persėdimo į kitą keltą tarpiniame uoste
metu užtikrinamas minimalus kontaktas su pašaliniais asmenimis. Užsienio reikalų ministro
teikimu išimtiniais atvejais sprendimą dėl leidimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“
1.10. Pakeisti 3.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių
valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami taip, kad būtų užtikrintos
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos
būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos, arba nuotoliniu būdu. Privačiam sektoriui
rekomenduojama dirbti tokiomis pat darbo organizavimo formomis kaip ir viešajame
sektoriuje.“
1.11. Pakeisti 3.2.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.12. Leidžiama organizuoti:
3.2.12.1. visų transporto priemonių:
3.2.12.1.1. valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminus;

5
3.2.12.1.2. valdymo įgūdžių ir gebėjimų teorinius mokymus nuotoliniu būdu arba
užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu
nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
3.2.12.1.3. valdymo įgūdžių ir gebėjimų praktinius mokymus, jeigu užtikrintos
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos
būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;
3.2.12.2. užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims,
stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, jeigu egzamine (įskaitoje) dalyvauja ne daugiau
kaip 10 asmenų bei užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam
asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų.“
1.12. 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:
3.2.2.1. 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;
3.2.2.2. individualioms sporto veikloms, fizinio aktyvumo pratyboms (kai jas veda
fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas
ir kai pratybose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus artimuosius giminaičius,
įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus), taip pat ne didesnių nei 2 asmenų grupių, išskyrus
artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, sportininkų aukšto
meistriškumo sporto pratyboms, jeigu visais atvejais užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m
plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar)
asmenų grupių;
3.2.2.3. ne didesnių nei 2 asmenų grupių, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius,
įvaikius, globėjus ir rūpintojus:
3.2.2.3.1. 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;
3.2.2.3.2. pažintinių ir mokomųjų takų, apžvalgos bokštų, parkų, zoologijos, botanikos
sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m
atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;
3.2.2.3.3. 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.“
1.13. Pakeisti 3.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
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„3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei
susibūrimai. Šis draudimas netaikomas renginiams atvirose erdvėse:
3.2.3.1. kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau
kaip 2 asmenys, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;
3.2.3.2. kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių ir užtikrinamas ne
mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas
tarp asmenų.“
1.14. Pakeisti 3.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei
susibūrimai. Šis draudimas netaikomas renginiams:
3.2.3.1. atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje
yra ne daugiau kaip 2 asmenys, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir
rūpintojus;
3.2.3.2. atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30
dalyvių ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne
mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų.“
1.15. Pripažinti netekusiu galios 3.2.8 papunktį.
1.16. Pakeisti 3.2.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.82. Šio nutarimo 3.2.12, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.81 ir
3.2.13 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.“
1.17. Pakeisti 3.2.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.82. Šio nutarimo 3.2.12, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.81,
3.2.13
ir
3.3 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.“
1.18. Pakeisti 3.2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.13. Ribojamas plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais,
tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis. Plukdant didesnes
nei 2 asmenų grupes, tarp keleivių (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius,
globėjus ir rūpintojus) turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 1 m atstumas ir užtikrintos
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos
būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“
1.19. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo.
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Stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo
įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu,
išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.“
1.20. Pakeisti 3.4.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.4.3.2. Leidžiama lankyti pacientus gydančio gydytojo leidimu ir asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka.“
1.21. Pakeisti 3.4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„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, ambulatorinės
medicininės reabilitacijos paslaugos ir stacionarinės bei ambulatorinės odontologijos
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
(koronavirusinės 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.“
1.22. Pripažinti netekusiu galios 3.4.8 papunktį.
1.23. Pripažinti netekusiu galios 3.5.2 papunktį.
1.24. Pakeisti 3.5.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.5.3. Draudžiama veikla pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.“
1.25. Papildyti 31 papunkčiu:
„31. Atnaujinti laikiną vidaus sienos kontrolę ir tikrinti į Lietuvos Respubliką
atvykstančius ir iš jos išvykstančius asmenis prie vidaus Europos Sąjungos sienos nuo 2020
m. gegužės 14 d. 18:00 val. iki 2020 m. gegužės 31 d. 24:00 val.:
31.1. tarptautiniuose oro uostuose;
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31.2. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste;
31.3. šiuose tarptautiniuose pasienio kontrolės punktuose:
31.3.1. su Lenkijos Respublika:
31.3.1.1. Kalvarijos;
31.3.1.2. Lazdijų;
31.3.1.3. Šeštokų;
31.3.2. su Latvijos Respublika:
31.3.2.1. Būtingės;
31.3.2.2. Saločių;
31.3.2.3. Smėlynės.“
1.26. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki gegužės 31 d.
24:00 val.“
2. Šio nutarimo:
2.1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.9 ir 1.11 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 11 d.;
2.2. 1.1 ir 1.25 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 14 d.;
2.3. 1.3, 1.5, 1.7 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 15 d.;
2.4. 1.10, 1.12–1.13, 1.15, 1.17, 1.19–1.24 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 18
d.;
2.5. 1.14 papunktis įsigalioja 2020 m. gegužės 30 d.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

