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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO 

 

2020 kovo 14 d. Nr. 207 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi 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. Paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį. 

2. Paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną. 

3. Patvirtinti šį karantino režimą: 

3.1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje: 

3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus 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 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, taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktyje 

nurodytas išimtis.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611 

 

3.1.2. Sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius sienos kirtimo punktus: 

Kalvarijos–Budzisko, Saločių–Grenstalės, Būtingės–Rucavos, Smėlynės–Medumės, 

Medininkų–Kamenyj Logo, Raigardo–Privalkos, Kybartų–Černyševskojės, Panemunės–

Sovetsko, Kenos–Gudagojo, Šalčininkų–Benekainių, Mockavos-Trakiškių, Lazdijų–

Ogrodnikų, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių tarptautinius oro uostus, Vilniaus geležinkelio 

stoties ir Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punktus ir Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. 

Sienos kirtimas, vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą, papildomai 

vykdomas per Stasylų–Benekainių  geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Pagėgių–

Sovetsko geležinkelio pasienio kontrolės punktą, o supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos 

Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos 

Respublikos teritoriją papildomai vykdomas per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą 

ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą.  
Papunkčio pakeitimai: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e17f66a0692911eabee4a336e7e6fdab
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Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611 

 

3.1.3. Iki 2020 m. kovo 26 d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo 

gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo 

sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių 

privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per 

tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos 

teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją 

vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio 

pasienio kontrolės punktą.  
Papunkčio pakeitimai: 
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611 

Nr. 249, 2020-03-22, paskelbta TAR 2020-03-22, i. k. 2020-05864 

 

3.1.4. Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, 

išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, 

yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose 

Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto 

priemonėmis, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611 

 

3.1.5. Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, 

išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose 

Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto 

priemonėmis ir neturi COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, jei darbdavys jiems 

užtikrina tinkamas trumpesnes nei 14 dienų izoliacijos sąlygas,  bei oficialių delegacijų 

narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, 

nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje, neturinčius COVID-19 (koronavirusinės 

infekcijos) simptomų.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611 

 

3.1.6. Ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo 

keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne 

mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto 

priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą 

rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu. 

3.1.7. Draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. 

3.1.8. Prekių judėjimas neribojamas. 

3.2. Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos:  
3.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių 

valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus 

atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti 

būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama 

dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e17f66a0692911eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e17f66a0692911eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=262d90206c5d11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e17f66a0692911eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e17f66a0692911eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
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3.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis 

lankytojų aptarnavimas.   

3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei 

susibūrimai. 

3.2.4. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, 

išskyrus individualias medicininės reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

 

3.2.5. Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos  asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių 

ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus 

reikalavimu. 

3.2.6. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų 

ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį 

pristatyti fiziniams ir juridiniams asmenims, laikantis higienos reikalavimų.  
Papunkčio pakeitimai: 
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

 

3.2.7. Draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių 

pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių 

priemonių pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla. Nedraudžiama 

teikti finansines paslaugas, kai jos teikiamos maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) 

pramogų centruose, taip pat draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės 

pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis 

higienos reikalavimų.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611 

 

3.2.8. Draudžiama teikti grožio paslaugas. 

3.2.9. Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla. 

3.2.10. Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su 

gynėjais. 

3.2.11. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais. 

3.3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo. 

Stabdomi ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo 

įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. 

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.  

3.4.2. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: 

3.4.2.1. Veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir 

materialiuosius bei žmogiškuosius išteklius. 

3.4.2.2. Planinių operacijų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros 

paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba 

labai pablogėtų jo būklė. 

3.4.2.3. Planinių hospitalizacijų dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas.  

3.4.2.4. Pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų 

iki 14 metų lankymą gydančio gydytojo leidimu.  

3.4.2.5. Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus tuos atvejus, 

kurių nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą. 

3.4.3. Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e17f66a0692911eabee4a336e7e6fdab
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3.4.3.1. Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių 

išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, 

gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos. 

3.4.3.2. Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų 

atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis 

būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. 

3.4.3.3. Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir 

paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis 

būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

 

3.4.3.4. Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo atidėjimas. 

3.4.3.5. Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas. 

3.4.3.6. Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą. 

3.4.4. Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos 

pagalbos užtikrinimą. 

3.4.5. Vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginio asmenų 

kontakto. 

3.4.6. Visuomenės sveikata: 

3.4.6.1. Visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos 

priemonių atidėjimas.  

3.4.6.2. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas. 

3.4.6.3. Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas. 

3.5. Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo: 

3.5.1. Draudžiamas lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, 

šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. 

3.5.2. Kitose socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik 

užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas. 

3.5.3. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir 

užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su 

negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose. 

4. Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui, gavus 

atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti 

konkrečias karantino režimo priemones. 

5. Rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms 

neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų. 

6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.  

 

 

 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras  Aurelijus Veryga 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 222, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05482 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=46d28ae0679611eabee4a336e7e6fdab
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Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05611 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 
 
3. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas 
Nr. 249, 2020-03-22, paskelbta TAR 2020-03-22, i. k. 2020-05864 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e17f66a0692911eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=262d90206c5d11eabee4a336e7e6fdab


 isak del situacijos su korona virusu 

 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU 

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-366 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 123 ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo, jos nuostatų ir sudėties 

patvirtinimo“, 7.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 pasitarimo 

protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nuostatas: 

1. N u s t a t a u, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.: 

1.1. mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, laisvieji 

mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo; 

1.2. mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, laisvieji 

mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams kito neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo, išskyrus šio įsakymo 1.6 papunktyje 

numatytu atveju; 

1.3. mokslo ir studijų institucijos neorganizuoja studentams aukštojo mokslo studijų, išskyrus 

šio įsakymo 1.6 papunktyje numatytu atveju; 

1.4. mokyklų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, 

savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai neorganizuoja mokiniams pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 

balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-348 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ skiria 

mokiniams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pavasario (Velykų) atostogas; 

1.5. profesinio mokymo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, 

savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai neorganizuoja mokiniams profesinio 

mokymo, vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 

13 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo 

Nr. V-929 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ skiria mokiniams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pavasario 

(Velykų) atostogas; 

1.6. mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių 

susirinkimai), vadovai, gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, 



2 
 

 isak del situacijos su korona virusu 

aukštojo mokslo studijas tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu; 

1.7.  mokyklų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai privalo 

užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį 

profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. 

2. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtinais atvejais 

savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo 

dirbti, priežiūra ir pan.).  

3. Rekomenduoju darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams (globėjams, rūpintojams), 

auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, nedarbingumo pažymėjimai 

išduodami tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu. 

4. Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių 

susirinkimai), vadovai sudaro sąlygas šių įstaigų darbuotojams (tame tarpe ir mokytojams) esant 

galimybei, kai jų funkcijos gali būti atliekamos kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taikyti nuotolinį 

darbą ir (arba) atsižvelgdami į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaudamiesi Darbo kodekso 113 

straipsniu, koreguoja darbuotojų darbo laiko režimą. 

5. Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių 

susirinkimai), vadovai privalo užtikrinti šio įsakymo įgyvendinimą. 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 

 







Išrašas  

   

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

PASITARIMO 

PROTOKOLAS 
  

2020 m. kovo 12  d. Nr. 12  
  

  

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu 

  

  

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 

 







 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. 

ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO 

UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO  

 

2020 m.    d.  Nr.       

Vilnius 

 

 P a k e i č i u  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo 

ugdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 

balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, 15 punktą ir jį išdėstau taip: 

„15. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais: 

    

Rudens  2019-10-28–2019-10-31  

Žiemos (Kalėdų)  2019-12-23–2020-01-03  

Žiemos  2020-02-17–2020-02-21 

Pavasario (Velykų) 2020-03-16–2020-03-27“ 

 

 

 

  

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 

 



 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. 

ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO  

 

2020 m.    d.  Nr.       

Vilnius 

 

  P a k e i č i u  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.1.3 papunktį ir jį 

išdėstau taip: 

„7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.“ 

 

  

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 

 



Vilnius reaguoja į koronavirusą: stabdo ugdymo įstaigų veiklą, uždaro viešas pramogų erdves 

 

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų 

priemonių viruso plitimo stabdymui. Nuo rytojaus iki šv. Velykų atostogų pabaigos uždaromos 

visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma 

kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla. Tačiau gyventojams 

savivaldybė rekomenduoja neužsidaryti tarp keturių sienų – nepamiršti išeiti pasivaikščioti, 

sportuoti lauke, lankytis gamtoje. 

 

„Matome užsienio šalių pavyzdžius, kaip greitai virusas iš nematomo tampa masiškai plintančiu. 

Nors patvirtintų koronaviruso atvejų Vilniuje dar nėra, tačiau puikiai suprantame, kad tik laiko 

klausimas, kada ši situacija pasikeis, todėl negalime delsti, turime reaguoti siekdami apsaugoti 

vilniečius, ypač pažeidžiamiausias grupes. Tai sudėtingi sprendimai, nepatogumų ar nuostolių 

patirsime visi, tačiau be jų mes galime turėti gerokai sunkesnes pasekmes. O šiuo periodu kviečiu 

labiausiai vertinti medikų darbą ir saugoti juos – tik nuo jų kantrybės ir sveikatos priklausys, kaip 

mus palies virusas“, – sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. 

 

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos vadovo, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

Povilo Poderskio teigimu, pagrindinis tikslas – stabdyti viruso plitimą, todėl, įsigilinus į Pasaulio 

sveikatos organizacijos rekomendacijas bei kitų šalių patirtį, bus imtasi visų priemonių, kurios gali 

sumažinti neigiamas koronaviruso pasekmes. 

 

„Suprantame, kad ugdymo įstaigų stabdymas sukels didelių nepatogumų tėvams, bet šiuo atveju 

turime galvoti apie žmonių gyvybių apsaugojimą – tiek dirbančių ugdymo įstaigose, tiek vaikų tėvų 

ir senelių. Laikini veiklos stabdymai Vilniuje galios ir visoms vietoms, kuriose dėl poilsio ar 

pramogų buriasi žmonės: muziejams, kino teatrams, sporto klubams ir kitiems. Verslą kviečiame 

solidariai atlaikyti viruso ataką – taip, šios priemonės griežtos, tačiau jos nepažeidžia ekonomikos, 

priešingai – jei nestabdysime viruso dabar, jis turės didžiulių neigiamų pasekmių ekonomikai 

ateityje“, – teigė P. Poderskis. 

 

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta: 

 

Švietimas: 

 Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo rytojaus 

(kovo 13 d.) penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. 

Velykų atostogas.  

 Informuoti mokyklų direktorius ir mokytojus, kad ugdymosi procesas nenutrūktų ir 

būtų tęsiamas virtualiai – el. paštu ir per el. dienynus. 

 

Renginiai, viešosios erdvės, susisiekimas: 

 Nuo rytojaus Vilniuje turi būti sustabdyti visi renginiai uždarose vietose, kuriuos dalyvauja 

daugiau nei 100 žmonių. 

 Nuo rytojaus Vilniuje atvirose vietose negali vykti renginiai, į kuriuos kviečiami žmonės. 

 Nuo rytojaus Vilniuje stabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: muziejai, 

kino teatrai, sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės. 

 Prekybos vietų veikla nestabdoma, tačiau jų savininkams savivaldybė rekomenduoja imtis 

visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad 

būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams rekomenduojama tokiose vietose lankytis 

tik dėl būtinų pirkinių, taip pat dažniau rinktis apsipirkimą internetu. 



 Vilniaus viešasis transportas nebus stabdomas, tačiau bus dažniau dezinfekuojamas, 

vėdinamas, taip pat keleiviai bus raginami laikytis atstumo vienas nuo kito. Jau tariamasi su 

dviračių bei paspirtukų dalijimosi bendrovėmis, kad jos kuo anksčiau pradėtų savo sezoną. 

 

Įstaigų darbas: 

 

 Visoms Vilniuje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms savivaldybė rekomenduoja atšaukti 

visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų 

susitikimų arba perkelti juos į virtualią erdvę. 

 Savivaldybė nuo pirmadienio vilniečius aptarnaus tik nuotoliniu būdu – el. būdu ir telefonu. 

 

Vilniaus miesto savivaldybė dar kartą prašo visuomenės sąmoningumo, sumažinti socialinių 

kontaktų skaičių šiuo kritiškai svarbiu periodu, vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš 

karštųjų taškų užsienyje, ir ypač saugoti viruso pažeidžiamiausias visuomenės grupes – vyresnius 

asmenis bei sergančiuosius lėtinėmis ligomis. Su telekomunikacijų bendrovėmis kalbamasi apie 

tiesioginį informavimą tų, kurie grįžta iš užsienio. 

 

Vilniaus meras šiandien susitiko su Vilniuje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais 

siekiant užtikrinti operatyvų ir efektyvų situacijos valdymą. Taip pat šiandien vyksta mero 

susitikimas su maisto išvežiojimo bendrovėmis dėl galimybės bendradarbiauti šiuo periodu 

pristatant maistą tiems, kas negalės juo pasirūpinti patys. Taip pat tariamasi su privačiomis 

bendrovėmis dėl galimybės palankesnėmis sąlygomis vilniečiams suteikti galimybę naudotis 

išmaniąja televizija saviizoliacijos periodu.  

 

Tam, kad šiuo periodu gyvenimas neapsiribotų keturiomis namų sienomis, Vilniaus miesto 

savivaldybė gyventojams rekomenduoja pagalvoti apie šias veiklas: 

 

 Sportą iš uždarų erdvių perkelti į gamtą; 

 Eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl 

karantino turi saviizoliuotis namuose; 

 Šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimai, filmai, serialai, kūrybinė veikla; 

 Lankytis gamtoje – aplink Vilnių tiek puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui; 

 Atrasti naujus patiekalus namuose; 

 Įveikti Vilniaus knygų mugėje nusipirktas knygas;Turint galimybę, daugiau laiko praleisti 

soduose, sodybose, atostogų apartamentuose; 

 

Šie savivaldybės sprendimai gali būti papildyti paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms. 

Artimiausiu metu atsiųsime detalias rekomendacijas ir labai tikimės sklandaus bendradarbiavimo. 

 



Naujausia apibendrinta informacija: 

 Nuo šiol rizikingomis šalimis laikomos: Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų 

Korėja, Singapūras, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir visa Italija (ne tik 4 Italijos 

regionai, kaip iki šiol). 

 Atnaujinta, kokioms sąlygoms esant žmogus bus tiriamas dėl koronaviruso infekcijos:  

o keliavęs paveiktose teritorijose arba buvęs artimame sąlytyje su patvirtintu ar 

tikėtinu COVID-19 atveju; 

o asmeniui yra pasireiškusi sunki ūmi arba tik ūmi kvėpavimo takų infekcija 

(karščiavimas ir bent vienas kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas 

kvėpavimas);  

o nėra nustatyta kitos etiologinės priežasties, kuri paaiškintų aukščiau 

minėtus  simptomus, tačiau reikalinga hospitalizacija;  

 Informacija visiems grįžusiems asmenims iš paveiktų teritorijų:  

o ir toliau prašoma pateikti informaciją apie save šiais būdais: užpildant 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje pateikiamą 

anketą:  http://nvsc.lrv.lt/covid-19; pranešus tel.: (8 5) 212 4098, el. paštu: 

info@nvsc.lt  

o 14 dienų stebėti savo sveikatą; 

o jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, 

apsunkintas kvėpavimas), nedelsiant skambinti telefonu skubios pagalbos telefonu 

112, pranešti apie susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus;  

o jei per dvi savaites ligos simptomai neišsivysto, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti 

į įprastą gyvenimą; 

o nuo šiol izoliacijai namuose (saviizoliacijai) sveikiems ir neturėjusiems sąlyčio su 

sergančiuoju koronaviruso liga žmonėms nebebus išduodami nedarbingumo 

pažymėjimai; Ugdymo įstaigų vadovų prašoma leisti darbuotojams bei mokiniams 

(vaikams), jei jie pastaruoju metu grįžo koronaviruso paveiktų šalių, nesilankyti švietimo 

įstaigoje, sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, o darbuotojams – dirbti 

nuotoliniu būdu.  

o Nedarbingumo pažymėjimas bus išduotas asmenims, grįžusiems iš Kinijos, Honkongo, 

Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos 

ir Italijos, kuriems yra pasireiškusi sunki ūmi arba tik ūmi kvėpavimo takų infekcija 

(karščiavimas ir bent vienas kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas 

kvėpavimas). Esant galimybei kviečiama darbdavius sudaryti sąlygas dirbti 

nuotoliniu būdu.  

  

Atsakymas į dažniausiai užduodamą klausimą dėl izoliavimosi sampratos ir būtinųjų veiksmų. 

Jei asmuo izoliavosi, intensyviai rekomenduojama:  

 nepalikti izoliavimosi vietos 14 d. nuo paskutinės rizikos užsikrėsti dienos (paskutinės buvimo 

paveiktoje teritorijoje dienos);  

 nesilankyti viešose vietose, pvz., mokykloje, darbe, universitete, masinio susibūrimo vietose 

ir kt.;  

 visą izoliavimosi laiką nepriimti svečių namuose;  

 kasdien matuoti kūno temperatūrą, stebėti sveikatą ir pranešti jums 

skambinančiam  visuomenės sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius 

(atsiradus kosuliui, dusuliui, apsunkintam kvėpavimui ar kt.);  

 jei įmanoma, maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais kviesti pasirūpinti šeimos narius ar 

draugus, kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės. Jei nėra tokios galimybės, 

rekomenduojama maistą užsakyti į namus.  

 Kviečiu Jus susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į 

juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19   

 

http://nvsc.lrv.lt/covid-19
mailto:info@nvsc.lt
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19


 

 

 

DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) ATVEJO APIBRĖŽIMO ATNAUJINIMO 

 

Atsižvelgiant į besikeičiančią naujojo koronoviruso (SARS-CoV-2) sukeliamos užkečiamosios 

ligos (COVID-19) epidemiologinę situaciją bei tarptautinių organizacijų gaires, teikiame atnaujintą 

šalių sąrašą, kurios priskiriamos rizikingoms teritorijoms: Kinija, Šiaurės Italija – (Lombardijos, 

Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), taip pat Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų 

Korėja ir Singapūras. 

Prašome supažindinti savo pavaldume esančias įstaigas su atnaujintu šalių sąrašu, ir 

vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus 2020-02-25 įsakymo Nr. 30-426/20 „Dėl 

koronaviruso profilaktikos Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir įmonėse“ 1.7. 

punktu sudaryti sąlygas darbuotojams grįžusiems iš koronaviruso paveiktų regionų 14 dienų 

laikotarpiu dirbti nuotoliniu būdu, o nesant tokios galimybės kreiptis į Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centrą prie sveikatos apsaugos ministerijos dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. 

Patiksliname, kad įtariamu atveju laikomas toks atvejis, kai žmogui pasireiškia ūmi kvėpavimo 

takų infekcija, t. y., jaučiamas bent vienas iš šių simptomų: kosulys, karščiavimas, apsunkintas 

kvėpavimas, ir  14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios atitinka bent vieną iš šių epidemiologinių 

kriterijų: arba žmogus turėjo artimą sąlytį  su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 atveju, arba keliavo į 

Kiniją, Šiaurės Italiją, Honkongą, Iraną, Japoniją, Pietų Korėją ir Singapūrą, arba dirbo aplinkoje, 

kurioje buvo gydomi asmenys, sergantys COVID-19. 

Atkreipiame dėmesį, kad teritorijų, kuriose vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje, sąrašas, 

keičiantis epidemiologinei situacijai, bus atnaujintas ir skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos 

interneto puslapyje http://sam.lrv.lt/koronavirusas. 

Taip pat persiunčiame LR sveikatos apsaugos ministerijos 2020-02-27 raštą Nr. (10.2.3.4-

40)10-1276 „Dėl rankų higienos rekomendacijų“ (pridedama, 1 lapas). 

 

 

Savivaldybės gydytoja – Skyriaus vedėja          Rimanta Rožanskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

Justina Juknevičienė, tel. (8 5) 211 2330, el. p. justina.jukneviciene@vilnius.lt 

http://sam.lrv.lt/koronavirusas
mailto:justina.jukneviciene@vilnius.lt










  

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KORONAVIRUSO PROFILAKTIKOS VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOSE 
 

 2020 m. vasario 25 d. Nr.  30-425/20 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo 22 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio                       

8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020-

02-05 rašto Nr. (10.2.3.4.-412)10-1199 „Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, 

kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje“ bei siekdamas išvengti virusinių infekcijų plitimo 

Vilniaus mieste:  

1. N u r o d a u: 

1.1.   Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų (toliau – 

mokykla) vadovams: 

1.1.1. užtikrinti reguliarų klasių patalpų vėdinimą darbo dienos pradžioje prieš pamokas ir 

po kiekvienos pamokos, plačiai atveriant langus, nesant mokinių patalpose; 

1.1.2. aprūpinti mokyklą asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais 

rankšluosčiais) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą; 

1.1.3. užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą visai mokyklos bendruomenei 

(tualetuose, valgykloje ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai); 

1.1.4. užtikrinti visų mokyklos patalpose esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.) 

valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną; 

1.1.5. užtikrinti rankų dezinfekavimo priemonių prieinamumą prie įėjimo į tualeto patalpas, 

sales, drabužines, koridoriuose;  

1.1.6. užtikrinti, kad mokyklos patalpose esantys tualetai ir jų durų rankenos būtų 

dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną;  

1.2. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams: 

1.2.1. užtikrinti reguliarų miegamųjų, poilsio, žaidimų ir tualetų-prausyklų patalpų vėdinimą 

ne rečiau kaip 3 kartus per dieną, nesant vaikų patalpose; 



 

1.2.2. aprūpinti įstaigą asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais 

rankšluosčiais) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą; 

1.2.3. užtikrinti tualetuose-prausyklose asmens higienos priemonių prieinamumą visai 

įstaigos bendruomenei; 

1.2.4. užtikrinti, kad įstaigos patalpose ne rečiau kaip 5 kartus per dieną būtų dezinfekuojami 

tualetai ir jų durų rankenos; 

1.2.5. užtikrinti visų įstaigos patalpose esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.) 

valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną; 

1.3. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – įstaiga) vadovui: 

1.3.1. parengti informacinius pranešimus dėl koronaviruso profilaktikos vykdymo ir nuolat 

juos papildyti aktualia informacija;  

1.3.2. pavesti ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams 

informuoti ir praktiškai parodyti asmens higienos priemonių taikymą ugdymo įstaigų mokytojams, 

administracijų ir kitiems darbuotojams; 

1.4. Vilniaus miesto bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams: 

1.4.1. užtikrinti informacinių plakatų apie asmens ir patalpų higienos priemones viešinimą 

kiekvienoje klasėje, grupėje, tualetuose-prausyklose; 

1.4.2. įpareigoti mokytojus ar kitus darbuotojus informuoti mokinius apie asmens higienos 

priemonių praktinį taikymą ne rečiau kaip kartą per dieną; 

1.4.3. vaikų ir mokinių, grįžusių iš koronaviruso paveiktų regionų, tėvus supažindinti su 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, nurodyti vaikams ir 

mokiniams likti namuose 14 dienų; 

1.4.4. darbuotojus, grįžusius iš koronaviruso paveiktų regionų, supažindinti su Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir sudaryti galimybę dirbti 

nuotoliniu būdu 14 dienų, nesant tokios galimybės į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos, kuris organizuos nedarbingumo pažymėjimo išdavimą. 

2. P a s i l i e k u  šio įsakymo vykdymo kontrolę sau. 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 
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Patalpų vėdinimas 
ir higiena

Kaip tinkamai vėdinti klasę?
• Patalpoje neturi būti mokinių.

• Plačiai atvėrus langą.

• Po kiekvienos pamokos.

• Visais metų laikais, ypač šaltuoju.

Kaip apsisaugoti nuo virusų klasėje?

DAŽNIAU plauti rankas su muilu.

NELIESTI veido.

VĖDINTI klases.

VALYTI stalus, kėdes, palanges ir kitus paviršius 
drėgnuoju būdu.



Rankų 
higiena

Kaip plauti rankas?

Kada plauti rankas?

Visada, kai jos nešvarios.

Pasinaudojus tualetu.

Nusikosėjus, nusičiaudėjus, išsišnypštus nosį.

Pabendravus su ligoniu. 

Grįžus iš lauko.

Pažaidus ar paglosčius gyvūną.

Prieš valgant, ruošiant maistą.
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