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1. Pritarti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimui dėl 2 lygio civilinės 

saugos sistemos parengties paskelbimo ir pasitarime patikslintiems pasiūlymams dėl 

prevencinių priemonių, susijusių su koronaviruso (COVID-19) plitimu: 

1.1. Dėl renginių draudimo nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d.:  

1.1.1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. 7.00 val. uždrausti visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje visus tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuojamus sporto, kultūros, 

laisvalaikio, pramogų bei kitus renginius.  

1.1.2. Atvirose erdvėse leisti organizuoti tik tokius renginius, kuriuose dalyvauja ne 

daugiau kaip 100 asmenų ir kuriuose galima užtikrinti ypatingas apsaugos sąlygas: atstumas 

tarp dalyvių – ne mažesnis kaip 1 metras, renginys skirtas ne rizikos grupės (vyresnio amžiaus 

ar segantiems lėtinėmis ligomis) žmonėms, užtikrinta rankų dezinfekcijos ir rankų higienos 

galimybė.  

1.1.3. Profesionalūs sporto renginiai gali būti organizuojami tik be žiūrovų.  

1.2. Dėl kultūros, laisvalaikio, sporto įstaigų veiklos ribojimo nuo 2020 m. kovo 

13 d. iki kovo 27 d.:  

1.2.1. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir šių 

įstaigų veikla, išskyrus asmenų aptarnavimą nuotoliniu būdu. 

1.2.2. Iki 2020 m. kovo 27 d. draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir 

pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo dienos centruose.  

1.3. Dėl ugdymo proceso stabdymo: 

1.3.1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo  

27 d. privaloma stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veiklą visose 

švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, rekomenduojant pasinaudoti mokinių 

atostogomis ir pasiruošiant taikyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. 

1.3.2. Savivaldybės privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, 

jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose. 

1.3.3. Rekomenduoti darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, 

dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, nedarbingumo pažymėjimai išduodami 



tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu. Sudaryti galimybę tėvams 

kreiptis dėl ligos išmokos atgaline data, o sudarius teisines prielaidas – gauti dalinio nedarbo 

išmoką. 

1.4. Dėl rekomendacijos nevykti į užsienio šalis ir draudimo nevykti į ypatingos 

rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo sprendimu: 

1.4.1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti į 

ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimu (Italija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas, 

Iranas, Pietų Korėja, Singapūras, Japonija).  

Rekomenduoti visiems Lietuvos Respublikos piliečiams nutraukti ir atidėti visas 

keliones ir iki 2020 m. balandžio 14 d. nevykti į visas užsienio valstybes. 

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos piliečių pargabenimo iš viruso paveiktų rizikos 

šalių: 

1.5.1. Įpareigoti Užsienio reikalų ministeriją ir Susisiekimo ministeriją pasirūpinti 

Lietuvos Respublikos piliečių pargabenimu į Lietuvą iš šalių, patvirtintų valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. 

1.6. Dėl papildomų ribojimų taikymo vykstant sausumos, vandens ir 

geležinkelio keliais: 

1.6.1. Užtikrinti į Lietuvos Respublikos teritoriją įvažiuojančių keleivinių autobusų, 

traukinių ir keltų visų keleivių patikrą dėl COVID-19 viruso.  

1.6.2. Įvažiuojantiesiems į Lietuvos Respubliką autobusuose, traukiniuose ar keltuose 

nustačius užsikrėtimo COVID-19 virusu atvejį, užtikrinti visų simptomų neturinčių keleivių 

saviizoliaciją. Vidaus reikalų sistemos pareigūnai palydi šiuos keleivius iki jų gyvenamosios 

vietos.  

1.7. Dėl skrydžių ribojimo į ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, ir iš šių šalių: 

1.7.1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti keleivių keliones į ypatingos rizikos šalis, 

patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 

(Italija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas, Iranas, Korėja, Singapūras, 

Japonija). 

1.7.2. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti skrydžius keleiviams vežti iš Lietuvos į 

Italiją, o nuo 2020 m. kovo 16 d. – ir iš Italijos į Lietuvą .  

1.7.3. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti tarptautinį keleivių vežimą keleivinėmis 

kelių transporto priemonėmis, kai keleiviai vežami iš Lietuvos į Italiją reguliarias, specialiais 

ir užsakomaisiais (vienkartiniais) reisais.  

1.8. Dėl atvykstančių asmenų sustiprintos kontrolės ir privalomos 

saviizoliacijos: 

1.8.1. Visi atvykstantieji oro uostuose turi būti privalomai registruojami ir tikrinami.  



1.8.2. Asmenims, parvykusiems iš ypatingos rizikos šalių, patvirtintų valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, privaloma 14 d. 

saviizoliacija.  

1.9. Dėl sanitarinės kontrolės sustiprinimo prie vidinių Europos Sąjungos sienų, 

pasitelkiant Lietuvos kariuomenės pajėgas: 

1.9.1. Sanitarinių informacinių postų skaičių pasienio punktuose padidinti iki  

10 vnt.  

1.10. Dėl priemonių, siekiant sumažinti CODIV-19 protrūkio neigiamą poveikį 

ekonomikai ir darbo rinkai, plano parengimo iki kovo 16 d.:  

1.10.1. Dėl rekomendacijų Viešųjų pirkimų tarnybai, vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatyme numatyta galimybe, pateikti išaiškinimą dėl viešųjų pirkimų sutarčių sąlygų 

keitimo (datos nukėlimo) galimybės perkančiosioms organizacijoms, siekiant užtikrinti 

viešųjų pirkimų sutarčių tęstinį vykdymą tais atvejais, kai suplanuoti renginiai buvo ar bus 

atšaukti dėl aplinkybių, susijusių su COVID-19.  

1.11. Dėl rekomendacijų valstybės ir savivaldybių institucijoms maksimaliai 

aptarnauti gyventojus nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.  

2. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui  

A. Verygai skubos tvarka užtikrinti šių sprendimų priėmimą, o atsakingoms institucijoms – jų 

įgyvendinimą.   

3. Dėl priemonių tęstinumo spręsti atsižvelgiant į COVID-19 plitimo mastą.  

 

  

  

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 

 


