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Teisiniai reikalavimai atvykstantiems į Lietuvos 
Respubliką 

 
 
 

Asmuo turėjęs sąlytį – asmuo, turėjęs sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu, ligos 
sukėlėjo nešiotoju 3 dienų laikotarpiu iki tol, kol jam pasireiškė simptomai ir 10 dienų nuo simptomų 
atsiradimo arba 72 valandų laikotarpiu iki tepinėlio užsikrėtusiajam paėmimo arba 10 dienų 
laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei jam simptomai nepasireiškė ar ligos sukėlėjus perduodančiais 
veiksniais arba atvykęs iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-
19 ligos paveiktų šalių sąrašą. 

 
Paveiktos šalys – į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, įtrauktos, šalys. Paveiktų šalių sąrašo aktuali 
redakcija pateikta šiuo adresu: https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-
abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-valid-from-22-february 

Ypatingos svarbos profesijų darbuotojai – Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 
„Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“ nurodytų profesijų 
darbuotojai (įskaitant komandiruotus ir sezoninius darbuotojus), taip pat savarankiškai dirbantys 
asmenys. Sąrašas pateiktas 2 priede. 

 

         Ypatingos svarbos infrastruktūros objektas – Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu priskiriama prie Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 

objektų. 

 

NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos.  

 
ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, šalies iš kurios atvykstama. 
 
ESPBI IS – Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė 

sistema. 
 
Bendrovės kontaktinis asmuo – Bendrovės padalinio darbuotojas atsakingas už 

informacijos teikimą susijusiais klausimais dėl užsienio piliečių ar asmenų atvykimo į Bendrovę 
darbo reikalais. Kontaktinių asmenų sąrašas pateiktas 5 priede. 

 

 
 

a) užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, skirtą vykti į užsienio 
valstybę, taip pat į Lietuvos Respubliką; 

b) kai yra reikalinga, darbo sutartį, ar į Lietuvos Respubliką darbuotoją siunčiančios įmonės, 
įstaigos ar organizacijos raštą, patvirtinantį teisėtas asmens darbo funkcijas Lietuvos 
Respublikoje; arba dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos 
įmonės, įstaigos ar organizacijos savininkas ir (ar) vadovas, kai Juridinių asmenų registre 
tokių duomenų nėra;  

c) turėti atitinkamus izoliacijos išimtį įrodančius dokumentus (ASPĮ pažymą apie atliktą tyrimą 
COVID-19 ligai nustatyti arba skiepijimo sertifikatą); 

d) kitus dokumentus, įrodančius asmens teisėtą veiklą Lietuvoje. 
 

2. Dokumentai, kuriuos reikia turėti užsienio valstybės piliečiui atvykstant į 
Lietuvos Respubliką ir būnant Lietuvoje (vykstant į darbo vietą ir pan.): 

 

1. Sąvokos 

https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-valid-from-22-february
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad/list-of-countries-affected-by-covid-19-valid-from-22-february
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3. Europos ekonominės erdvės ir kitų šalių piliečiai 
(šalių sąrašai pateikti priede Nr.1) 

3.1. Privaloma registracija NVSC interneto svetainėje atvykstant iš visų šalių (paveiktų ir 
nepaveiktų): 

3.1.1. Asmenys, atvykę ar grįžę iš užsienio, kai buvo keliaujama vežėjų organizuojamais ir 
vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų 
rūšių transportu, privalo užsiregistruoti užpildydami elektroninę KELEIVIO ANKETĄ u 
(https://keleiviams.nvsc.lt/en/form ) ir prieš patekdami į transporto priemonę pateikti vežėjui (vežėjo 
atstovui) užpildytos  anketos patvirtinimą (QR kodą).  

3.1.2. Atvykstantys savo transportu privalo užsiregistruoti užpildydami elektroninę KELEIVIO 
ANKETĄ 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. 

3.2. Privaloma turėti laboratorinį tyrimą dėl COVID-19: 

3.2.1. Asmenys atvykę iš užsienio privalo turėti ASPĮ pažymą ar tyrimo COVID-19 ligai nustatyti 
atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš 
grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai nustatyti ir gautą neigiamą 
tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). 

 
3.2.2. Arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką asmenys turi kreiptis į Karštąją 
koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar tyrimus COVID-19 ligai nustatyti atliekančią įstaigą (sąrašas 
pateiktas 4 priede) ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.  
 
3.2.3. Asmenys, grįžę iš užsienio oro ar jūrų transportu, tyrimo COVID-19 ligai nustatyti atlikimui 
užregistruojami NVSC darbuotojų atitinkamame oro ar jūrų uoste. 
 
3.3. Reikalavimai dėl izoliacijos:  
 
3.3.1. Asmenys atvykę iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką privalo izoliuotis 10 dienų, išskyrus 
taikomas išimtis: 
 
3.3.1.1. izoliavimas privalomas, tačiau ypatingos svarbos profesijų darbuotojams ir ypatingos 
svarbos infrastruktūros objekte dirbantiems asmenims (profesijų sąrašas pateiktas 2 priede), 
atvykusiems ar grįžusiems iš užsienio šalies, leidžiama palikti izoliavimo vietą dėvint nosį ir burną 
dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido 
ir visiškai dengia nosį ir burną ir darbo metu nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą; 
 
3.3.2. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-
CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą 
(tyrimas atliekamas asmens lėšomis), 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 
 

3.3.3. Norint palikti izoliavimosi vietą, atsiradus 3 priede numatytoms aplinkybėms, nereikia 
gauti NVSC leidimo, taip pat nereikia apie tai pranešti NVSC. 
 

3.3.4. Asmenys, norėdami išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje jie 
gyvena, dirba ar kurioje jiems bus teikiama sveikatos paslauga, turi pranešti NVSC prieš 24 
val. iki išvykimo užpildydami elektroninę Pranešimo formą:  https://nvsc.lrv.lt/notification-of-
departure 
. 

https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://nvsc.lrv.lt/shorten-1
https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos
https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos
https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure
https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure
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3.4. Reikalavimai dėl tyrimų ir izoliacijos netaikomi, nepriklausomai iš Paveiktos ar 
Nepaveiktos šalies asmuo atvyko: 
 
3.4.1. Asmenims, turintiems ASPĮ pažymą apie tai, 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 pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga diagnozuota Lietuvoje ir duomenys 
pateikti ESPBI IS sistemoje [10] arba asmenims, turintiems ASPĮ pažymą, konkrečios šalies 
skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai 
paskiepytas COVID-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą (kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs 
su darbo funkcijų vykdymu). Šiame papunktyje paminėti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į 
lietuvių, anglų ar rusų kalbą.  
 
3.4.2. Asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu t.y.  ekipažų ir įgulų 
nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius 
komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti 
nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką. 
 
3.5. Reikalavimai asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš šalių, iš kurių atvykus taikomos 

sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės:  

3.5.1. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos 
užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės, kurios išvardintos 3 priede, izoliavimas privalomas, 
tačiau ypatingos svarbos profesijų darbuotojams ir ypatingos svarbos infrastruktūros 
objekte dirbantiems asmenims (profesijų sąrašas pateiktas 2 priede), leidžiama palikti 
izoliavimo vietą dėvint nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, 
respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną ir 
darbo metu nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą. 

 
3.5.2. Asmenys, norėdami palikti izoliavimosi vietą (išskyrus nuvykti į darbo vietą ypatingos 
svarbos objekte), atsiradus 3 priede numatytoms aplinkybėms, privalo informuoti NVSC 
užpildydami elektroninę pranešimo formą: https://nvsc.lrv.lt/leave. 

 
3.5.3. Asmenys, norėdami išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje jie 
gyvena, dirba ar kurioje jiems bus teikiama sveikatos paslauga, turi pranešti NVSC prieš 24 
val. iki išvykimo užpildydami elektroninę Pranešimo formą: https://nvsc.lrv.lt/notification-of-
departure 

 
3.5.4. Asmuo, norėdamas pakeisti izoliavimosi vietą turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti 
į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas 
tik nuvykimui į izoliacijos vietą): https://nvsc.lrv.lt/permit. 
 
 

4. Kitų (trečiųjų) šalių, nepriskiriamų prie 3 punkte išvardintoms šalims, piliečiai  

4.1. Leidžiama atvykti 

Užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl 
kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė 
sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą 
per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos 
Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, 
kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos 
Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta 
registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo 
sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai). 

https://nvsc.lrv.lt/leave
https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure
https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure
https://nvsc.lrv.lt/permit
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Užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos 
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti 
nacionalinę vizą. 

Kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru 
atitinkamos valdymo srities ministro leidimu (darbo funkcijų vykdymui). 

Daugiau informacijos apie leidimo išdavimą galima rasti Migracijos departamento tinklalapyje 
adresu: https://www.migracija.lt/darbas. 
 
4.2. Privaloma registracija NVSC interneto svetainėje https://keleiviams.nvsc.lt/en/form 
atvykstant iš visų šalių (paveiktų ir nepaveiktų): 

4.2.1. Asmenys, atvykę ar grįžę iš užsienio, kai buvo keliaujama vežėjų organizuojamais ir 
vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų 
rūšių transportu, privalo užsiregistruoti užpildydami elektroninę „KELEIVIO ANKETĄ“  
(https://keleiviams.nvsc.lt/en/form ) ir prieš patekdami į transporto priemonę, pateikti vežėjui (vežėjo 
atstovui) užpildytos  anketos patvirtinimą (QR kodą).  

4.2.2. Atvykstantys savo transportu privalo užsiregistruoti užpildydami elektroninę „KELEIVIO 
ANKETĄ“ 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. 

4.3. Privaloma turėti laboratorinį tyrimą dėl COVID-19: 

4.3.1. Asmenys atvykę iš užsienio privalo turėti ASPĮ pažymą ar tyrimo COVID-19 ligai nustatyti 
atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš 
grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai nustatyti ir gautą neigiamą 
tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). 
 
4.3.2. Arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką asmenys turi kreiptis į Karštąją 
koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar tyrimus COVID-19 ligai nustatyti atliekančią įstaigą (sąrašas 
pateiktas 4 priede) ir užsiregistruoti tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą.  
 
4.3.3. Asmenys, grįžę iš užsienio oro ar jūrų transportu, tyrimo COVID-19 ligai nustatyti atlikimui 
užregistruojami NVSC darbuotojų atitinkamame oro ar jūrų uoste. 
 
4.4. Reikalavimai dėl izoliacijos:  

4.4.1. Asmenys atvykę iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką privalo izoliuotis 10 dienų, išskyrus 
taikomas išimtis: 
 
4.4.1.1. izoliavimas privalomas, tačiau ypatingos svarbos profesijų darbuotojams ir ypatingos 
svarbos infrastruktūros objekte dirbantiems asmenims (profesijų sąrašas pateiktas 2 priede), 
atvykusiems ar grįžusiems iš užsienio šalies, atskiru atitinkamos valdymo srities ministro 
leidimu, leidžiama palikti izoliavimo vietą dėvint nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę 
(veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir 
burną ir darbo metu nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą; 
 
4.4.2. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-
CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą 
(tyrimas atliekamas asmens lėšomis), 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. 
 
 

4.4.3. Norint palikti izoliavimosi vietą, atsiradus 3 priede numatytoms aplinkybėms, nereikia 
gauti NVSC leidimo, taip pat nereikia apie tai pranešti NVSC. 

https://www.migracija.lt/darbas
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://nvsc.lrv.lt/shorten-1
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4.4.4. Asmenys, norėdami išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje jie 
gyvena, dirba ar kurioje jiems bus teikiama sveikatos paslauga, turi pranešti NVSC prieš 24 
val. iki išvykimo užpildydami elektroninę Pranešimo formą: https://nvsc.lrv.lt/notification-of-
departure. 
 
4.5. Reikalavimai dėl tyrimų ir izoliacijos netaikomi, nepriklausomai iš Paveiktos ar 
Nepaveiktos šalies asmuo atvyko: 
 
4.5.1. Asmenims, turintiems ASPĮ pažymą apie tai, 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 pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga diagnozuota Lietuvoje ir duomenys 
pateikti ESPBI IS sistemoje, arba asmenims, turintiems ASPĮ pažymą, konkrečios šalies skiepijimų 
sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas 
COVID-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą (kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo 
funkcijų vykdymu). Šiame papunktyje paminėti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių, 
anglų ar rusų kalbą.  
 
4.5.2. Asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu t.y. ekipažų ir įgulų 
nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius 
komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti 
nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką. 
 
4.6. Reikalavimai asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš šalių, iš kurių atvykus taikomos 

sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės:  

4.6.1. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš šalių, atskiru atitinkamos valdymo srities 
ministro leidimu,iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės, 
kurios išvardintos 3 priede, izoliavimas privalomas, tačiau ypatingos svarbos profesijų 
darbuotojams ir ypatingos svarbos infrastruktūros objekte dirbantiems asmenims (profesijų 
sąrašas pateiktas 2 priede), leidžiama palikti izoliavimo vietą dėvint nosį ir burną dengiančią 
apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir 
visiškai dengia nosį ir burną ir darbo metu nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną 
vietą. 

 
4.6.2. Asmenys norėdami palikti izoliavimosi vietą (išskyrus nuvykti į darbo vietą ypatingos 
svarbos objekte), atsiradus 3 priede numatytoms aplinkybėms, privalo informuoti NVSC 
užpildydami elektroninę pranešimo formą: https://nvsc.lrv.lt/leave. 
  
4.6.3. Asmenys, norėdami išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje jie 
gyvena, dirba ar kurioje jiems bus teikiama sveikatos paslauga, turi pranešti NVSC prieš 24 
val. iki išvykimo užpildydami elektroninę Pranešimo formą: https://nvsc.lrv.lt/notification-of-

departure. 
 

4.6.4. Asmuo, norėdamas pakeisti izoliavimosi vietą turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti 
į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas 
tik nuvykimui į izoliacijos vietą): https://nvsc.lrv.lt/permit. 
 
 

  

https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos
https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos
https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure
https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure
https://nvsc.lrv.lt/leave
https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos
https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos
https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure
https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure
https://nvsc.lrv.lt/permit
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1 priedas  

 

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) VALSTYBIŲ SĄRAŠAS 

 

1. Belgijos karalystė (Europos Sąjungos šalis (ES) 16. Estijos Respublika (ES)  

2. Italijos Respublika (ES) 17. Kipro Respublika (ES) 

3. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė (ES)  18. Kroatijos Respublika (ES) 

4. Nyderlandų karalystė (ES)  19. Latvijos Respublika (ES)  

5. Prancūzijos Respublika (ES) 20. Lenkijos Respublika (ES) 

6. Vokietijos federacinė Respublika (ES) 21. Lietuvos Respublika (ES) 

7. Airija (ES) 22. Maltos Respublika (ES) 

8. Danijos karalystė (ES) 23. Slovakijos Respublika (ES) 

9. Graikija (ES) 24. Slovėnijos Respublika (ES)  

10. Ispanijos karalystė (ES)  25. Vengrija (ES) 

11. Portugalijos Respublika (ES)  26. Bulgarijos Respublika (ES) 

12. Austrijos Respublika (ES) 27. Rumunija (ES) 

13. Suomija (ES)  28. Norvegijos karalystė (EEE) (ELPA) 

14. Švedijos Karalystė (ES) 29. Islandijos Respublika (EEE) (ELPA) 

15. Čekijos Respublika (ES)  30. Lichtenšteino Kunigaikštystė (EEE) 

 
 
 

KITOS IŠVARDINTOS ŠALYS, KURIOMS VALSTYBĖS SIENOS KIRTIMAS 
NEDRAUDŽIAMAS [1]  

 
1. Šveicarijos Konfederacija (Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalis) 

2. Andoros Kunigaikštystė  

3. Monako Kunigaikštystė  

3. San Marino Respublika 
4. Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybė) 

 

 

VALSTYBIŲ, ĮTRAUKTŲ Į EUROPOS SĄJUNGOS LYGMENIU NUSTATYTŲ 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS LAIKINAS SIENŲ KIRTIMO APRIBOJIMAS 

NEBŪTINŲ KELIONIŲ Į ES TIKSLAIS TURĖTŲ BŪTI NETAIKOMAS, SĄRAŠAS 

 

1. Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika 9. Ruanda 
2. Australija 10. Serbijos Respublika 
3. Kanada 11. Pietų Korėja 
4. Gruzija (Sakartvelas) 12. Tailandas 
5. Japonija 13. Tunisas 
6. Juodkalnija 14. Urugvajus 
7. Maroko Karalystė 15. Kinija * (*pastaba: su sąlyga, kad patvirtinamas 

abipusiškumo principas) 8. Naujoji Zelandija 
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2 priedas 

 

SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ, KURIEMS 

IZOLIAVIMAS YRA PRIVALOMAS, TAČIAU BE KITŲ NUMATYTŲ ATVEJŲ [3], LEIDŽIAMA 

PALIKTI IZOLIACIJOS VIETĄ, KAI JŲ KELIONĖS TIKSLAS SUSIJĘS SU DARBO FUNKCIJŲ 

VYKDYMU, SĄRAŠAS 1 

 

1.Ypatingos svarbos profesijų darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, kaip 

nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo 

teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba 

savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami: 

1.1. paramedikai; 
1.2. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių 

žmonių priežiūros darbuotojus; 
1.3. su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai; 
1.4. farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai; 
1.5. prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių 

apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai; 
1.6. informacinių ir ryšių technologijų specialistai; 
1.7. informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai; 
1.8. inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos 

technikai; 
1.9. ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys; 
1.10. mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus); 
1.11. apsaugos tarnybų darbuotojai; 
1.12. ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės 

saugos darbuotojai; 
1.13. maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros 

darbuotojai; 
1.14. maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius); 
1.15. žvejai; 
1.16. ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines 

organizacijas, darbuotojai. 
2. asmenys, keliaujantys dėl verslo priežasčių; 
3. savo tarnybines pareigas vykdantys žurnalistai; 
4. komandiruoti darbuotojai ir sezoniniai darbuotojai. 

 

Paaiškinimas: 
 

1 Sąlytį turėjęs asmuo nurodytas šiame sąraše, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir 

burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie 

veido ir visiškai dengia nosį ir burną ir darbo metu gali nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti 

būtiną vietą.  
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3 priedas 

 

SUSTIPRINTOS UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLĖS PRIEMONĖS TAIKOMOS 
ASMENIMS, ATVYKUSIEMS IŠ ŠALIŲ, VADOVAUJANTIS PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠU 

 
1. Sąlytį turėjęs asmuo, atvykęs ar grįžęs iš užsienio valstybės (šalių sąrašas pateiktas  

Paveiktų šalių sąraše) (nuoroda į aktualią sąrašo redakciją pateikta 6 priede [4], izoliacijos vietą gali 

palikti šiais atvejais iš anksto informavęs NVSC ir užpildydamas elektroninę pranešimo formą šiuo 

adresu: https://nvsc.lrv.lt/leave 

 
1.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo 

žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;  

1.2. nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;  

1.3. nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti 

ar į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui; 

1.4. nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;  

1.5. nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu (išskyrus privataus 

sektoriaus įmones, į kurias leidžiama nuvykti, kai taikoma išimtis nuvykti į darbo vietą); 

1.6. galima išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus 

teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus nustatytam izoliavimo laikotarpiui, ne vėliau, kaip 

24 val. iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos informavus NVSC apie planuojamą išvykimą; 

1.7. nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (kai vykstama į ASPĮ skubiai 

pagalbai gauti, NVSC informavimas nereikalingas); 

1.8. iš anksto tel. 1808 užsiregistravę arba NVSC užregistruoti asmenys nuvykti į mobilųjį 

punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams 

tyrimams atlikti paėmimui ar nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį, kuris yra užregistruotas į 

mobilųjį punktą, ėminių paėmimui (NVSC informavimas nereikalingas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 priedas 

https://nvsc.lrv.lt/leave
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LABORATORIJOS, ATLIEKANČIOS MOKAMUS COVID-19 NUSTATYMO TYRIMUS 
 

 

UAB „Diagnostikos laboratorija“ 
 Tel. +370 700 555 11 
  https://anteja.lt/ 

UAB „Diagnostikos laboratorija“ procedūrų kabinetas Mažeikiuose 
adresas: Žemaitijos g. 29, tel. +37066102613 

Registracija tel. 8 700 55511, skambinant iš užsienio 00-370-37-245330 

UAB „Medicina practica‘‘ laboratorija 
 Tel. +370 5 250 7744 
  https://medicinapractica.lt/ 

UAB „Medicina practica laboratorija“ Mažeikiuose 
adresas: Vilniaus g. 2, LT-89217,  
tel. (+370 5) 250 77 44,  
el. paštas: mazeikiulab@medicinapractica.lt. 

UAB „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“ 
 Tel. +370 5233 3000 
 Mob. +370 698 00 000 
 https://www.medcentras.lt/ 
  

UAB „Baltic Medics“ 
 +370 64021277 
 https://uostopoliklinika.lt/ 
  

UAB InMedica (mėginių paėmimas – Vilniuje ir Kaune) 
 Santariškių g. 5, Vilniaus m.Tel. +370 5 210 10 10  
 El. paštas: info@inmedica.lt 
 https://www.inmedica.lt/lt 

„SYNLAB Lietuva“ UAB 

 Kalvarijų g. 137A-15, LT-08221, Vilnius 
 Tel. +370 6 820 53 99 

 El. paštas: LT.info@synlab.com 

 https://synlab.lt/ 

UAB „Rezus.lt“ 
 Tel. +370 676 20220 
 El.paštas: info@kraujolaboratorija.lt 

www.kraujolaboratorija.lt 
 

UAB „Rezus.lt“ laboratorija Mažeikiuose  
adresas: Naftininkų g. 9, LT-89239  
Tel. +370 677 47780, +370 443 35401 

El. paštas: mazeikiai.naftininku@kraujolaboratorija.lt 
www.kraujolaboratorija.lt 

 

 
 
  

https://anteja.lt/
https://anteja.lt/
https://anteja.lt/
tel:+37070055511
tel:%2000-370-37-245330
https://medicinapractica.lt/
tel:852685164
https://medicinapractica.lt/
mailto:mazeikiulab@medicinapractica.lt
https://www.medcentras.lt/
tel:852685164
tel:862082629
https://www.medcentras.lt/
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio/UAB
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/butinosios-proceduros-grizus-is-uzsienio/+37064021277
https://uostopoliklinika.lt/
mailto:info@inmedica.lt
https://synlab.lt/
mailto:LT.info@synlab.com
http://rezus.lt/
http://www.kraujolaboratorija.lt/
http://rezus.lt/
tel:+37067747780
tel:+37044335401
mailto:mazeikiai.naftininku@kraujolaboratorija.lt
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5 priedas 

 
 

BENDROVĖS KONTAKTINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS 
 
 

Informacijos valdymo sritis, 
susiję klausimai  

Atsakingi Kontaktiniai duomenys 

1. Teisės aktų reikalavimai 
taikomi užsienio šalių 
piliečiams atvykstantiems į 
Bendrovę susiję su COVID-19 
rizikos valdymu, izoliacijos 
taikymu  
 
2. Laboratorinių tyrimų 
organizavimas 
 

Procesų saugos grupės 
vadovas Vytautas Ežerskis 

Tel. d. +370 443 92126,  

Mob. +370 614 48380 

El. paštas. 

Vytautas.Ezerskis@orlenlietuva.lt.  

1. Leidimų išdavimo ir 
patekimo į Bendrovės teritoriją 
reikalavimai 

Leidimų biuras Tel. + 370 443 92500 

El. paštas: leidimai@orlenlietuva.lt 

 
  

mailto:Vytautas.Ezerskis@orlenlietuva.lt
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6 priedas 

 
INFORMACIJOS ŠALTINIAI, NUORODOS 

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
paskelbimo“. Nuoroda į dokumento aktualią redakciją: 1226 Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo (e-tar.lt). 

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio operacijų vadovo 

sprendimas „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atlikimo. Nuoroda į dokumento aktualią redakciją:  V-1680 Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, 

izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviru... (e-tar.lt) 

 
3. 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 įsakymu. Nuoroda į dokumento aktualią 
redakciją: V-352 Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, 
kad serga COVID-1... (e-tar.lt) 

 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl COVID-19 (koronaviruso 
infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo. Nuoroda į dokumento aktualią redakciją: V-127 Dėl 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „D... 
(e-tar.lt) 

5. Europos Komisijos komunikatas 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo 
teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Nuoroda į dokumento aktualią redakciją: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29 

 
6. Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo, priskyrimo šiems objektams ir 

jų saugumui užtikrinti būtinų priemonių parengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu. Nuoroda į dokumento aktualią redakciją: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404873?jfwid=j4afxygp  

 
 
7. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) interneto svetainė, adresu: 

https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-
papildoma/koronavirusas/aktuali-informacija-griztantiems-ir-atvykstantiems-i-
lietuva?fbclid=IwAR39dWdq2ynq8meV4NPIGHnCY973Hf1WxSWbj7MAvAvSi0Vys6rNlE0Snko 

 
8. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM interneto svetainė, adresu:  
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/butinosios-proceduros-grizus-is-

uzsienio 
 
9. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija keliaujantiems interneto 

svetainė, adresu: https://urm.lt/covid19  
 

10. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė Sistema, 

interneto adresas: https://www.esveikata.lt/ 

 
Pastaba: [1] – Taip žymimos nuorodos tekste į šiame skyriuje išvardintus dokumentus.  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2eeaf801f4a11ebb0038a8cd8ff585f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39967cd0c81a11ea997c9ee767e856b4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39967cd0c81a11ea997c9ee767e856b4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=71c2eaf05cce11eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=71c2eaf05cce11eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=71c2eaf05cce11eb9dc7b575f08e8bea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404873?jfwid=j4afxygp
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404873?jfwid=j4afxygp
https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/aktuali-informacija-griztantiems-ir-atvykstantiems-i-lietuva?fbclid=IwAR39dWdq2ynq8meV4NPIGHnCY973Hf1WxSWbj7MAvAvSi0Vys6rNlE0Snko
https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/aktuali-informacija-griztantiems-ir-atvykstantiems-i-lietuva?fbclid=IwAR39dWdq2ynq8meV4NPIGHnCY973Hf1WxSWbj7MAvAvSi0Vys6rNlE0Snko
https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/aktuali-informacija-griztantiems-ir-atvykstantiems-i-lietuva?fbclid=IwAR39dWdq2ynq8meV4NPIGHnCY973Hf1WxSWbj7MAvAvSi0Vys6rNlE0Snko
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