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DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO

Informuojame,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  žmonių  užkrečiamųjų  ligų
profilaktikos  ir  kontrolės  įstatymo 26 straipsnio  3 dalimi,  esant  COVID-19 ligos  (koronaviruso
infekcijos)  išplitimo  pavojui,  atsižvelgiant  į  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  teikimą
raštu, Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sprendimu  nustatomas  savivaldybės  teritorijoje
esančios švietimo įstaigos visos ar dalies veiklos ribojimas ir dėl to visos ar dalies švietimo įstaigos
veikla  sustabdoma ir  (ar)  joje  mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu  būdu,  laikoma,  kad
švietimo įstaigoje įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Infekcijų plitimą ribojantis režimas
gali būti taikomas švietimo įstaigoms, kurioms leista dirbti kasdienio ugdymo organizavimo būdu.

Infekcijų  plitimą  ribojantis  režimas  švietimo  įstaigoje  taikomas,  kai  nustatytas  išplitęs
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkis ar dėl turėto artimo sąlyčio su sergančiuoju
COVID-19  liga  (koronaviruso  infekcija)  izoliuota  tokia  dalis  mokytojų  ar  mokinių,  kad  nėra
galimybės užtikrinti  ugdymo klasėje  ir  pan.  Toks režimas ir  jo trukmė nustatoma Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu konkrečiai įstaigai ir (ar) grupei, klasei.

Švietimo  įstaigos,  kuriai  taikomas  infekcijų  plitimą  ribojantis  režimas,  vadovas
organizuoja:

1.  Visų  tėvų  arba  konkrečios  grupės,  klasės  tėvų  (atsižvelgiant  į  infekcijos  išplitimą)
supažindinimą  su  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  įsakymu  dėl  infekcijų  plitimą
ribojančio režimo taikymo.

2. Informacijos paskelbimą įstaigos interneto svetainėje.
3.  Informacijos  paskelbimą  Mokinių  registre: pasirinkus  Administravimas  /  Nustatyti

institucijoje numatomo karantino laikotarpį  /  Sukurti naują įrašą (įvesti  datas „Galioja nuo“,
„Galioja iki“ ir išsaugoti). 

PRIDEDAMA. LR sveikatos apsaugos ministerijos rašto „Dėl  COVID-19 prevencijos ir
kontrolės priemonių švietimo įstaigose, kopija, 4 lapai.

Skyriaus vedėja Edita Minkuvienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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DĖL COVID-19 PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerija,  atsižvelgdama  į  COVID-19  ligos
(koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją švietimo įstaigose, atkreipia dėmesį į tai, kad,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
(toliau – Užkrečiamųjų ligų įstatymas) 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, savivaldybės administracijos
direktorius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC) teikimu gali  uždrausti  žmonių  susibūrimus  savivaldybės  teritorijoje  esančiose  įmonėse,
įstaigose, organizacijose, viešose vietose, kai iškyla pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų
išplitimo pavojus.  Viena iš  žmonių susibūrimus ribojančių priemonių – švietimo įstaigų  veiklos
ribojimas ar ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu, kai jose įvedamas infekcijų plitimą
ribojantis režimas. 

Informuojame,  kad  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro-valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487
„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  3 punkte,  Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  –  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų  vadovo  2020  m.  rugpjūčio  17  d.  sprendimo  Nr.  V-1839  „Dėl  pradinio  ugdymo
organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punkte, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 
V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punkte ir Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro-valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų,
profesinio  mokymo  ir  neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  vykdymo  būtinų  sąlygų“  3  punkte
nustatyta,  kad,  „kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo
pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu
nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos visos ar dalies veiklos ribojimas ir
dėl  to  visos  ar  dalies  švietimo  įstaigos  veikla  sustabdoma  ir  (ar)  joje  mokinių  ugdymas
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organizuojamas nuotoliniu būdu, laikoma, kad švietimo įstaigoje įvestas infekcijų plitimą ribojantis
režimas.“

Infekcijų plitimą ribojantis režimas
Pabrėžiame,  kad epidemiologinę situaciją  savivaldybėje vertina ir  siūlymus savivaldybės

administracijai  dėl  infekcijų  plitimą ribojančio  režimo nustatymo švietimo įstaigoje  (-se)  teikia
NVSC  specialistai. Infekcijų  plitimą  ribojantis  režimas  gali  būti  nustatomas  esant  nepalankiai
epidemiologinei situacijai:

1.  švietimo  įstaigoje,  kai  nustatytas  išplitęs  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)
protrūkis  ar  dėl  turėto  artimo  sąlyčio  su  sergančiuoju  COVID-19  liga  (koronaviruso  infekcija)
izoliuota tokia dalis mokytojų ar mokinių, kad nėra galimybės užtikrinti ugdymo klasėje ir pan.;

ARBA
2.  savivaldybėje,  kai  savivaldybės  teritorijoje  nustatomas  COVID-19  liga  (koronaviruso

infekcija) plitimas visuomenėje ir savivaldybė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu  priskirta didelės
rizikos savivaldybei bei priimami sprendimai dėl infekcijos valdymo įvairiuose sektoriuose, taip pat
ir švietimo įstaigose.

Pažymime,  kad  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sprendime,  kuriuo  švietimo
įstaigoje (-ose) nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, turi būti pateikta nuoroda į Lietuvos
Respublikos užkrečiamųjų ligų įstatymo 26 straipsnio 3  dalies 1 punktą bei atitinkamus Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  –  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų  vadovo  sprendimus, nurodyti  NVSC teikimo,  kuriuo  savivaldybei  pasiūlyta  nustatyti
infekcijų plitimą ribojantį režimą, rekvizitai, aiškiai nurodytos priemonės, kuriomis siekiama riboti
infekcijų plitimą (pvz., švietimo įstaigų veiklos ribojimas, aiškiai nurodant ribojimus ir jų apimtį, ar
ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu  būdu),  subjektai,  kuriems taikomas  infekcijų  plitimą
ribojantis režimas  (pvz.,  išvardijamos konkrečios švietimo įstaigos, kuriose nustatomas  infekcijų
plitimą  ribojantis  režimas  ar  pažymima,  kad  toks  režimas  nustatomas  visose  savivaldybės
teritorijoje esančiose švietimo įstaigose), taip pat nurodomas  infekcijų plitimą ribojančio režimo
pradžios  terminas,  kuris,  jei  nustatomas,  negali  būti  ankstesnis  negu  numatoma  priimamo
savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo įsigaliojimo diena, ir, jei žinoma, tokio režimo
pabaigos  diena.  Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sprendime,  kuriuo  švietimo  
įstaigoje  (-ose)  nustatomas  infekcijų  plitimą  ribojantis  režimas,  nenurodžius  infekcijų  plitimą
ribojančio  režimo  pradžios  termino,  atsižvelgiant  į  Lietuvos  Respublikos  teisėkūros  pagrindų
įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, infekcijų plitimą ribojantis režimas švietimo įstaigoje bus įvestas kitą
dieną  nuo  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sprendimo  paskelbimo  Teisės  aktų  registre
dienos, t.y. tą pačią dieną, kurią įsigalios savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 
dalies  16  punktu,  priimti  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sprendimai,  kuriais  švietimo
įstaigoje  (-ose)  nustatomas  infekcijų  plitimą  ribojantis  režimas,  turi  būti  paskelbti  Teisės  aktų
registre. Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, jie įsigalioja kitą dieną
nuo jų paskelbimo Teisės aktų registre.

Siekiant užtikrinti informacijos sklaidą suinteresuotoms institucijoms bei vaikų tėvams apie
savivaldybės  priimtus  sprendimus  dėl  infekcijų  plitimą  ribojančio  režimo  nustatymo,
rekomenduojame  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sprendimus,  kuriais  infekcijų  plitimą
ribojantis  režimas  nustatomas  savivaldybės  teritorijoje  esančioje  (-se)  švietimo  įstaigoje  (-se),
skelbti savivaldybės interneto svetainėje, informuoti švietimo įstaigas apie jose paskelbtą infekcijų
plitimą ribojantį režimą bei vykdyti informacijos sklaidą per visuomenės informavimo priemones. 

Pažymime, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymo 111 straipsnio 8 dalimi,  kai  dėl užkrečiamosios ligos,  dėl kurios Lietuvos Respublikos
Vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, švietimo įstaigoje nustatytas infekcijų
plitimą ribojantis režimas ir dėl to atsirado būtinybė prižiūrėti vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki
jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo
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vaiką,  ar  pagal  bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį  neįgalų asmenį  iki  21
metų, juos prižiūrintys asmenys turi teisę gauti ligos išmoką. 

Informuojame,  kad  ligos  išmoka  Lietuvos  Respublikos  ligos  ir  motinystės  socialinio
draudimo įstatyme 111 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju mokama asmenims, kuriems elektroniniai
nedarbingumo  pažymėjimai išduoti  vadovaujantis  Elektroninių  nedarbingumo  pažymėjimų  bei
elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar)
karantino dėl  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios
tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  ir  Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170
„Dėl  Elektroninių  nedarbingumo  pažymėjimų  bei  elektroninių  nėštumo  ir  gimdymo  atostogų
pažymėjimų  išdavimo  ekstremaliosios  situacijos  ir  (ar)  karantino  dėl  COVID-19  ligos
(koronaviruso  infekcijos)  plitimo  grėsmės  laikotarpiu  laikinosios  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“
(toliau – Aprašas), 8 punktu.

Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo Aprašo 8 punkte nurodyti asmenys –
vaiko ar  neįgalaus  asmens iki  21 metų motina (tėvas),  įmotė  (įtėvis),  senelė  (senelis),  budintis
globotojas  ar  globėjas  –  turi  kreiptis  nuotoliniu  būdu  į  pirminę  ambulatorinę  asmens  sveikatos
priežiūros įstaigą, teikiančią šeimos medicinos paslaugas, prie kurios prirašytas vaikas ar neįgalus
asmuo  iki  21  metų.  Pažymime,  kad  šiuo  atveju  dėl  elektroninio  nedarbingumo  pažymėjimo
išdavimo kreiptis į NVSC nereikia. 

Taip  pat  atkreipiame dėmesį  į  tai,  kad  jei  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  paskelbtos
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga
dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų
skambučius  ar  dėl  kitų  objektyvių  priežasčių  negali  asmens  kreipimosi  į  šeimos  medicinos
paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, šie pažymėjimai
gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgaline data nuo
asmens kreipimosi į šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Pabrėžiame,  jei  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  sprendimas,  kuriuo  švietimo
įstaigoje  (-ose)  nustatomas  infekcijų  plitimą  ribojantis  režimas,  bus  priimtas  nesilaikant
Užkrečiamųjų  ligų  įstatymo 26  straipsnio  3  dalies  1  punkto  ir  Teisėkūros  pagrindų  įstatymo  
6 straipsnio 2 dalies 16 punkto reikalavimų arba jei sprendimą ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu
vienašališkai  priims  pati  švietimo  įstaiga,  Lietuvos  Respublikos  ligos  ir  motinystės  socialinio
draudimo įstatyme 111 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju ligos išmoka asmenims nebus mokama.

Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas
Sąlytį  turėjusių  asmenų  izoliavimo  tvarką  nustato  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  taisyklės,  patvirtintos 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“ (toliau – Izoliavimo taisyklės).

Paaiškiname, kad tais atvejais, kai vaiko klasėje / grupėje yra nustatytas COVID-19 ligos
(koronaviruso  infekcijos)  atvejis,  vaiko  klasės  /  grupės  ugdytiniai  ir  mokytojai  /  auklėtojai  yra
izoliuojami  kaip  artimą  sąlytį  turėję  asmenys.  Tokia  situacija  nėra  laikoma  infekcijų  plitimą
ribojančiu  režimu.  Jeigu  tokio  izoliuoto  vaiko  priežiūrai  reikalingas  elektroninis  nedarbingumo
pažymėjimas, NVSC, atlikdamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo epidemiologinę
diagnostiką,  įvertina  dokumentų,  reikalingų  norint  gauti  elektroninį  nedarbingumo pažymėjimą,
išdavimo poreikį arba vaiko  tėvai / globėjai gali kreiptis į  NVSC telefonu ar raštu dėl reikalingų
dokumentų  išdavimo.  Informuojame,  kad,  vadovaujantis  Izoliavimo  taisyklių  7.11 papunkčiu,
NVSC tokiu atveju ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos,  kai  asmuo nustatomas,  kaip
turėjęs  sąlytį,  išduoda pažymą apie  asmeniui  taikomą privalomą izoliaciją  elektroniniais  ryšiais
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pateikdamas ją pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas
teikiančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai. 

Informuojame,  kad,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  ligos  ir  motinystės  socialinio
draudimo įstatymo 111 straipsnio 7 dalimi, jeigu vaikas iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo
pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomas vaikas, ar
pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantis neįgalus asmuo iki 21 metų turėjo
sąlytį su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu, jį prižiūrinčiam asmeniui mokama ligos
išmoka.  Šiuo  atveju  ligos  išmoka  mokama  asmenims,  kuriems  elektroninis  nedarbingumo
pažymėjimas išduotas vadovaujantis Aprašo 5.2 papunkčiu.

Dėl  elektroninio  nedarbingumo  pažymėjimo  išdavimo  Aprašo  5.2  papunktyje  nurodyti
asmenys – vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų motina (įmotė), tėvas (įtėvis), budintis globotojas
ar  globėjas  arba senelė  (senelis)  –  turi  kreiptis  nuotoliniu būdu  į  pirminę ambulatorinę asmens
sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią šeimos medicinos paslaugas, prie kurios prirašytas vaikas ar
neįgalus  asmuo.  Pažymime,  kad Aprašo 5.2 papunktyje  nurodytu atveju gydytojai  elektroninius
nedarbingumo pažymėjimus sąlytį turėjusio vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų priežiūrai galės
išduoti  tik  tada,  kai  gaus  elektroniniu  būdu NVCS išrašytą  Pažymą apie  asmeniui  –  vaikui  ar
neįgaliam asmeniui iki 21 metų – taikomą privalomą izoliaciją. 

Taip  pat  atkreipiame dėmesį  į  tai,  kad  jei  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  paskelbtos
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga
dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų
skambučius  ar  dėl  kitų  objektyvių  priežasčių  negali  asmens  kreipimosi  į  šeimos  medicinos
paslaugas teikiančią įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, šie pažymėjimai
gali būti išduoti atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgaline data nuo
asmens kreipimosi į šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Nuolatinis epidemiologinės situacijos vertinimas ir tinkamų COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) priemonių ir ekstremaliosios situacijos valdymo priemonių parinkimas yra itin svarbus
susiklosčiusiai  situacijai  suvaldyti.  Siekiant  užtikrinti  sklandų  atsaką  į  COVID-19  ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimą bei suvaldyti kilusias (galinčias kilti) neigiamas pasekmes, itin
svarbus  nuolatinis  ir  efektyvus  savivaldybių  administracijų,  NVSC  bei  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos tarpusavio bendradarbiavimas. 

Sveikatos apsaugos viceministras                                              Algirdas Šešelgis

Jurgita Pakalniškienė, tel. (8 5) 219 3307, el. p. jurgita.pakalniskiene@sam.lt                                 
Gitana Ratkienė, tel. (8 5) 219 3320, el. p. jurgita.pakalniskiene@sam.lt
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