
 

 
Atsižvelgdama į nepalankią epidemiologinę situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) ir siekiant užkirsti kelią viruso plitimui, atsižvelgdama į Europos ligų prevencijos ir kontrolės  

centro, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, taip pat į tai, kad Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė pratęsė karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje iki 2021 m. balandžio 30 d. 2 4:00 val. ir 
nustatė nuo 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val.  iki 2021 m. balandžio 6 d. 24:00 val. asmenų judėjimo 
ribojimus tarp savivaldybių, 

Sveikatos apsaugos ministerija primena: 
1. Nuo 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val. iki 2021 m. balandžio 6 d. 24:00 val. Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ribojamas asmenų judėjimas tarp savivaldybių, išskyrus atvejus, kai vykstama:  
1.1. į savo gyvenamosios vietos savivaldybę; 

1.2. į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę dėl artimųjų giminaičių mirties;  
1.3. į darbą (darbo reikalais), kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje;  
1.4. į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų;  
1.5. dėl sveikatos priežiūros paslaugų;  

1.6. neatidėliotinais atvejais, kai reikia suteikti pagalbą, prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi 
pasirūpinti asmenis; 

1.7. kai asmenys, gyvenantys besiribojančiose Alytaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, 
Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono 

savivaldybėse, juda tarp nurodytų besiribojančių savivaldybių;  
1.8. dėl kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių, kai vykimas į kitą nei savo 

gyvenamosios vietos savivaldybę yra neišvengiamai būtinas.  
Šis ribojimas netaikomas asmenims – vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams, vykstantiems į 

kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje jie turi nekilnojamojo turto, priklausančio vienam 
iš šeimos ar namų ūkio narių nuosavybės teise. 

2. Viešose uždarose vietose ir transporto priemonėse, išskyrus miesto, tarpmiestinio ir 
priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto priemones ar transporto priemones, kuriomis 

vykstama į darbo vietą ar iš jos, būti ne didesnėmis nei 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų 
ūkio narių grupėmis.  Viešose atvirose vietose asmenys gali būti ne didesnėmis nei 5 asmenų arba dviejų 
šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis.  

Lankant pažintinius ir mokomuosius takus, parkus, muziejus, galerijas ir kitas ekspozicines 

erdves, zoologijos ir botanikos sodus, esančius atvirose lauko erdvėse, būti ne didesnėmis nei 5  asmenų 
grupėmis, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius. 

3. Vyresniems nei 6 metų, viešose vietose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia 

nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas: 

3.1. asmenims, kai jie sportuoja; 
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3.2. paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke; 
3.3. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido 
skydelį; 

3.4. atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius 
(sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant 

asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis,  nepilnamečius 
vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus); 

4. Draudžiami daugiau nei vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio artimi kontaktai, išskyrus: 
4.1. dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių artimus kontaktus, jeigu viename iš jų  yra ne daugiau 

kaip vienas suaugęs asmuo arba ne daugiau kaip vienas suaugęs asmuo ir jo nepilnamečiai vaikai 
(įvaikiai, globotiniai (rūpintiniai)), arba nuolatinės priežiūros ir slaugos reikalaujantis asmuo. Tokiems 
artimų kontaktų turintiems šeimų ir (ar) namų ūkio nariams draudžiama turėti artimų kontaktų su kitais 
asmenimis darbo ir kitose vietose; 

4.3. dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių artimus kontaktus atvirose erdvėse; 
4.4. neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą, prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi 

pasirūpinti asmenis; 
5. Draudžiama rengti asmenines šventes viešose ir privačiose erdvėse, jei jose dalyvauja daugiau 

nei viena šeima ir (ar) vienas namų ūkis, išskyrus šventes atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau 
nei dvi šeimos ir (ar) du namų ūkiai; 

6. Draudžiama palikti gyvenamąją vietą, išskyrus atvejus, kai vykstama į darbą (darbo reikalais), 
prekybos vietą, kai vykstama į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų 

stotis ar iš jų, į nekilnojamojo turto objektą, valdomą nuosavybės teise, laidotuves, dėl sveikatos 
priežiūros ir kitų paslaugų ar objektyviai pagrįstų priežasčių, kai vykimas neišvengiamai būtinas, kai 
vykstama pasivaikščioti atvirose vietose, taip pat kai vykstama  prižiūrėti sergančių ar negalinčių savimi 
pasirūpinti asmenų. 

Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja: 
7. Kuo rečiau lankytis parduotuvėse, riboti apsipirkimų parduotuvėse skaičių. Esant galimybei 

pasinaudoti paslauga prekių pristatymu į namus. Visose parduotuvėse, turgavietėse ir kitose viešose 
prekybos vietose bei paslaugų teikimo vietose asmenims iš vieno šeimos ir (ar) namų ūkio lankytis po 

vieną. Apsiperkant laikytis saugaus atstumo nuo aplinkinių, dėvėti kaukę, dezinfekuoti rankas, laikytis 
kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, o grįžus namo kruopščiai nuplauti rankas su muilu. 

8. Asmenims, turintiems didesnę riziką susirgti sunkia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) 
forma, nesilankyti arba kuo rečiau lankytis parduotuvėse, vaistinėse, bažnyčiose, kitose viešose vietose, 

vengti viešojo transporto. Prašyti artimųjų, draugų ar kaimynų pasirūpinti maistu ir kitomis būtinomis 
priemonėmis, užsisakyti maisto ar būtinųjų priemonių nuotoliniu būdu, esant galimybei pasinaudoti 
paslauga prekių pristatymu į namus, nesant tokios galimybės, kreiptis į savivaldybės administraciją dėl 
tokių paslaugų suteikimo. 

9. Asmenims, kuriems yra privaloma izoliacija, griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą 
izoliavimo laikotarpį (izoliavimo sąlygos nurodytos Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso 
infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių 
sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose 

patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. 
įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, 
kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje 
gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ ) 

(nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr). 

10. Kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek. Jei 

nėra galimybės nusiplauti rankų, naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones). Vengti liesti 

neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną. 

11. Kuo dažniau vėdinti gyvenamąsias patalpas, valyti jas drėgnu būdu, dažnai liečiamus paviršius 
gyvenamojoje vietoje, pvz., durų rankenas, stalų paviršius, čiaupo rankenėles, pultelius, šaldytuvo 
rankenas ir kt. valyti įprastu muiluotu vandeniu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr
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12. Pajutus ar turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, 
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) likti namuose ir konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 arba susisiekti konsultacijai su savo šeimos gydytoju.  
13. Kaukę dėvėti taip, kad ji pilnai dengtų burną ir nosį, nenaudoti vienkartinių kaukių 

pakartotinai, išmesti panaudotas po kiekvieno naudojimo kaukes. 

 

 

ATKREIPIAME DĖMESĮ! 

 

Kaukių naudojimas viešosiose vietose yra kompleksinė priemonė, kartu su kitomis prevencinėmis 

priemonėmis, įskaitant atstumų laikymąsi, socialinių kontaktų ribojimą, buvimą namuose sergant, 

nuotolinį darbą, jei įmanoma, kvėpavimo etiketą, kruopščią rankų higieną bei veido, nosies, akių ir burnos 

nelietimą. 

 
 

 

 


