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Aktuali redakcija nuo 2021-03-10 

 
 

Europos ekonominės erdvės šalys (EEE) 1 Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos 
užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės  

Kitos šalys 

1. Nedraudžiama atvykti į Lietuvą. 1. Nedraudžiama atvykti iš EEE, iš kitų šalių reikalingas 
Migracijos departamento leidimas (viza) arba kitais išimtiniais 
atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti darbo funkcijų 
vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu.   

1. Atvykti į Lietuvą reikalingas Migracijos departamento leidimas (viza) 
arba kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti darbo 
funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu. 

2. Privaloma užsiregistruoti prieš atvykstant Į Lietuvą NVSC3 interneto svetainėje https://keleiviams.nvsc.lt/en/form užpildant „KELEIVIO ANKETĄ“ ir jei vykstama keleivių vežimo tarptautinio 
susisiekimo maršrutais visų rūšių transportu pateikti vežėjui užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą: QR kodą.  
Atvykstant savo transportu privaloma užsiregistruoti iki Lietuvos Respublikos sienos kirtimo momento ir elektroninės anketos patvirtinimą QR kodą pateikti NVSC specialistams ar kitiems 

pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte. 

3. Privaloma turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvą atliktą laboratorinį tyrimą COVID-

19 ligai nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą (serologinių antikūnių tyrimo atsakymas nepripažįstamas), ir jei atvykstama keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transportu, 
dokumentą privaloma pateikti vežėjui. Atvykę savo transportu asmenys turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba atvykus per 24 val.  
užsiregistruoti tyrimui tel. 1808, ar  kreiptis į COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID -19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.  

4. Izoliavimas privalomas 10 dienų. Terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-

CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas). Gavus neigiamą tyrimo rezultatą, izoliacija nebetaikoma, tačiau reikalinga užpildyti Prašymą sutrumpinti 
izoliavimosi laikotarpį: https://nvsc.lrv.lt/shorten-1 

 
Izoliavimo laikotarpiu taikoma išimtis – leidžiama nuvykti į darbo vietą ypatingos svarbos  
infrastruktūros objekte 2. 

4. Izoliavimas privalomas 10 dienų. Terminas gali būti trumpinamas, 

ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą 
COVID-19 ligai nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui 
nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai 
(staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas). Gavus neigiamą tyrimo rezultatą, izoliacija 
nebetaikoma, tačiau prašome užpildyti Prašymą sutrumpinti 
izoliavimosi laikotarpį: https://nvsc.lrv.lt/shorten-1. 
Izoliavimo laikotarpiu taikoma išimtis – leidžiama nuvykti į darbo 
vietą ypatingos svarbos objekte2, trečiųjų šalių piliečiams, 
atvykstantiems darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos 
valdymo srities ministro leidimu.  

5. Leidžiama išvykti iš Lietuvos, nesibaigus izoliavimo terminui, ne vėliau kaip prieš 24 val. pateikus Pranešimą: https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure 

6. Nereikalingas NVSC leidimas palikti izoliavimosi 
vietą numatytomis aplinkybėmis: nuvykti į gydymo 

įstaigą, teisinių reikalų tvarkymo vietą ir pan. 

6. Reikalingas NVSC leidimas palikti izoliavimosi vietą 

numatytomis aplinkybėmis: nuvykti į gydymo įstaigą, teisinių 
reikalų tvarkymo vietą, prašymą užpildyti: 
https://nvsc.lrv.lt/leave 

6. Nereikalingas NVSC leidimas palikti izoliavimosi vietą 

numatytomis aplinkybėmis: nuvykti į gydymo įstaigą, teisinių reikalų 
tvarkymo vietą ir pan. 

7. Reikalavimai ir apribojimai dėl tyrimų ir izoliacijos netaikomi: 
- Asmenims, turintiems ASPĮ dokumentą patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir 

nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga diagnozuota Lietuvoje ir duomenys 
pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS);  
- Asmenims, turintiems ASPĮ dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Europos Sąjungos vaistinių preparatų 

registre įregistruota COVID-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu). Šiame papunktyje paminėti išimtį įrodantys 
dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų, kuriuos pareikalavus asmenys privalo pateikti NVSC specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą 
dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi.  

Paaiškinimas: 1 Analogiški reikalavimai taikomi ir Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San 

Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) ir trečiosioms šalims įtrauktoms į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurioms apribojimai atvykti netaikomi, sąrašą. 
2 Ypatingos svarbos infrastruktūros objektas – Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskiriama prie Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų. 
3 NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos. 
4 ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, šalies iš kurios atvykstama. 
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