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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), susipažinusi su

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos persiųstu 2020 m. gegužės 26 d. raštu teikia

atsakymus į klausimus, kurie priskirtini Ministerijos kompetencijai. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) yra priimtas vadovaujantis 2016

m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/399 dėl taisyklių,

reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 25 ir

27 straipsniais, 2020 m. kovo 16 d. Komisijos komunikatu COM(2020) 115 final „COVID-19.

Laikinas nebūtinų kelionių į ES apribojimas“, 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 bei sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat į

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 d. pasiūlymą.

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3

dalies 1 punkte įtvirtinta, kad teritorijų karantino trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 3 mėnesiai. Jei

pasibaigus šiam laikotarpiui išlieka poreikis riboti užkrečiamųjų ligų plitimą, teritorijų karantinas

gali būti kiekvieną kartą pratęsiamas dar ne daugiau kaip vienam mėnesiui. Teritorijų karantiną

skelbia ir atšaukia, jo dydį, ribas, trukmę ir režimą tvirtina visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje

ar keliose savivaldybėse – Vyriausybė sveikatos apsaugos ministro teikimu. Lietuvos Respublikos

civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad antrą (sustiprintą) ir trečią

(visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygius skelbia ir atšaukia Vyriausybė –

gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, įvedus šalyje nepaprastąją padėtį arba

esant būtinybei sustiprinti civilinės saugos sistemos parengtį. Nutarimu paskelbtas trečią (visiškos

parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį, nustatytas teritorijos karantino laikotarpis ir

patvirtintos karantino režimo priemonės. Pažymėtina, kad aukščiau nurodyti teisės aktai suteikia

išskirtines teises Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti tokio pobūdžio sprendimus bei nustatyti

karantino režimo sąlygas, kurios įtvirtintos Nutarime. Pažymėtina, kad pareiga laikytis ne tik

karantino režimo bet ir vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtus sprendimus yra įtvirtintas Lietuvos
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Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnyje, kuriame įtvirtintos gyventojų, ūkio subjektų ir

kitų įstaigų teisės ir pareigos, nurodyta, kad gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos privalo:

vykdyti gelbėjimo darbų vadovo, operacijų vadovo teisėtus nurodymus ir ekstremalių situacijų

komisijos sprendimus, reikalingus įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai

likviduoti.

Atsižvelgiant į tai, kad buvo išreikštas susirūpinimas galimai diskriminacinio pobūžio

rekomendacijų nuostatomis, buvo peržiūrėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo priimti sprendimai ir 2020 m.

gegužės 22 d. panaikintos juose buvusios nuostatos, įtvirtinusios rekomendacijas taikomas vyresnio

amžiaus žmonėms. 

Atsakant į klausimus dėl privalomų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų

pažymime, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. V-1410 „Dėl Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių

tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo, pakeista iki šiol

galiojusi tvarka ir nuo 2020 m. birželio 10 d. visi grįžę iš užsienio galės registruotis tyrimui dėl

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) mobiliuosiuose punktuose, jei patys to norės. Tai

reiškia, kad prievolės išsitirti visiems grįžusiems, kaip buvo anksčiau, nebus – tirtis ar ne spręs pats

žmogus.

Viceministras Algirdas Šešelgis
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