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NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO
NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE
PASKELBIMO“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio 1 d. Nr. 314
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:
1. Pakeisti 3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„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 ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos
Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria
Vyriausybė.“
2. 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. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus
automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus;“.
3. Pakeisti 3.1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems 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, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius
kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje,
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užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma
palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19
(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 COVID-19
(koronavirusinės infekcijos) simptomų.“
4.
Pakeisti 3.1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.8. Asmeninių apsaugos priemonių, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento
(ES) 2020/402, kuriuo tam tikrus gaminius leidžiama eksportuoti tik pagal eksporto leidimą,
I priede (apsauginiai akiniai ir skydeliai, veido skydeliai, burnos ir nosies apsaugos
priemonės, apsauginiai drabužiai, pirštinės), eksportas į trečiąsias šalis leidžiamas tik
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. Kitų prekių
judėjimas neribojamas.“
5.
Papildyti 3.1.11 papunkčiu:
„3.1.11. Nuo 2020 m. balandžio 4 d. 00:00 val. draudžiama į Lietuvos Respubliką
keleiviniais laivais (keltais) vežti keleivius ir (ar) gabenti jų lengvuosius asmeninės paskirties
automobilius, išskyrus keltu, kurio maršrutas Kylis–Klaipėda–Kylis, arba turint vidaus
reikalų ministro ar jo įgalioto asmens leidimą.“
6.
Papildyti 3.1.12 papunkčiu:
„3.1.12. Nuo 2020 m. balandžio 4 d. 00:00 val. skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos
Respublikos tarptautinius oro uostus ir iš jų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos
administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro
pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą.“
7. Papildyti 3.2.11 papunkčiu:
„3.2.11. Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų,
nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik
išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos
tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją
situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra
galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito
pasiūlyto darbo.“
8. Pakeisti 3.2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.2.5. Apgyvendinimo paslaugų teikimas, patalpų ir butų nuoma bei kitoks jų
suteikimas trumpalaikiam fizinių asmenų apgyvendinimui gali būti draudžiami kiekvienoje
savivaldybėje atskiru savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Viešbučių ir kitos
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patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų
teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.“
9. Pakeisti 3.2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„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 ir kitų viešųjų prekybos vietų, 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. Šiame papunktyje
nurodytose prekybos ir paslaugų vietose, kuriose veikla nedraudžiama, privaloma tiek
darbuotojams, tiek klientams užtikrinti saugias sanitarines, higienos sąlygas bei aprūpinimą
būtinomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo nustatytus reikalavimus.“
10.
Papildyti 3.2.12 papunkčiu:
„3.2.12. Draudžiama plaukioti mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais,
tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis didesnėms nei
2 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.“
11.
Pakeisti 3.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.4.1. Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių
mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas.
Prireikus sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais dirbantys darbuotojai (medicinos
personalą aptarnaujantis personalas) laikinai gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros
įstaigą arba laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad būtų užtikrintas tinkamas sveikatos
priežiūros paslaugų organizavimas.“

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

