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2021 m. PAVASARIO KARANTINO REŽIMAS  

2021 m. balandžio 15 d. – 2021 m. gegužės 31 d. 

Vyriausybė balandžio 15 d. patikslino nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 
teritorijoje paskelbimo“. Nutarimu nustatyti ūkinės veiklos įgyvendinimui reikšmingi 
atlaisvinimai, laikantys Operacijų vadovo ir kitų reikalavimų. Karantino režimas 
pratęstas iki 2021 m. gegužės 31 d. 

❖ Parduotuvių, turgaviečių ir kitų prekybos vietų veikla: 

- Nuo balandžio 19 d. prekybos centruose esančios parduotuvės galės 
atnaujinti veiklą, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius. Pastarasis draudimas 
netaikomas: 
• parduotuvėms ir paviljonams (išskyrus paviljonų kompleksus su dengtu 

stogu, esančius turgavietėse), turintiems tiesioginį įėjimą iš lauko 
lankytojams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar 
paviljono lankytojai; 

• kioskams; 
• ne maisto prekių prekybai lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos 

įrenginių; 
• ne maisto prekių prekybai lauko sąlygomis prekybos patalpose 

sudaromoms sutartims (išnešiojamoji prekyba); 
• parduotuvėms ir prekybos vietoms, veikiančioms oro ir jūrų uostų 

keleivių išvykimo terminaluose; 
• taip pat parduotuvėms (prekybos vietoms), kurių pagrindinė veikla yra 

maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos prekių ir 
ortopedijos techninių priemonių, laidojimo reikmenų pardavimas, ir 
vaistinėms. 

- Nuo gegužės 3 d. leidžiama vykdyti veiklą visoms parduotuvėms, 
turgavietėms ir kitoms viešoms prekybos vietoms. 

1. Prekyba ir paslaugos



• Parduotuvėse, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose turi būti 
užtikrinamas Operacijų vadovo nustatytų reikalavimų laikymasis, 
įskaitant: 

• Reikalavimą užtikrinti 15 m2 prekybos plotą vienam lankytojui arba 
vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo atskirose 
parduotuvėse (prekybos vietose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, 
veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos 
techninių priemonių, laidojimo reikmenų pardavimas, ir vaistinėse; 

• Neišvardintoms parduotuvėms taikomas 20 m2 prekybos ploto vienam 
lankytojui užtikrinimo reikalavimas arba vienu metu aptarnaujamas ne 
daugiau kaip vienas asmuo; 

• 50 m2 prekybos ploto vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamo 
vieno asmens reikalavimas taikomas toms prekybos vietoms, kuriuose 
veiklą vykdo daugiau nei viena parduotuvė ar daugiau nei vienas 
prekybininkas ir kuriuose prekybos plotas sudaro mažiau kaip 50 proc. 
viso prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos 
ploto, vienu metu galinčių būti lankytojų skaičius apskaičiuojamas 
pagal bendrą prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos 
prekybos plotą. 

❖ Kino teatrų ir kino klubų veikla: 

- Leidžiamas kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimas laikantis toliau 
nurodytų reikalavimų: 
• Žiūrovai privalo užimti tik sėdimąsias vietas; 
• Paslaugos teikimo vieta užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų 

sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 150 asmenų; 
• Užtikrinamas bilietų platinimas elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų 

registravimas; 
• kaukių dėvėjimas, saugaus atstumo laikymasis ir kitų Operacijų vadovo 

nustatytų reikalavimų laikymasis; 
• Draudžiama prekyba maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas kino 

teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo vietose. 

- Tapatūs reikalavimai taikomi lankant profesionaliojo scenos meno įstaigų 
sales bei renginių organizavimui. 

 



❖ Sporto klubų veikla: 

- Nuo balandžio 26 d. atnaujinamas sporto įrenginių eksploatavimo, sporto 
klubų, kūno rengybos centrų paslaugų teikimas, užtikrinant 20 m2 paslaugos 
teikimo plotą vienam lankytojui (įskaitant paslaugų tiekėjus) bei kitų 
Operacijų vadovo nustatytus reikalavimų įgyvendinimą. Grupinės treniruotės 
vykdomos dalyvaujant ne daugiau kaip 5 asmenims (neįskaitant paslaugų 
teikėjų). 

❖ Apgyvendinimo paslaugos: 

- Leidžiama laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų nuoma, subnuoma 
ar panauda, skirta asmeninėms šventėms organizuoti, kai dalyvių skaičius 
yra ne daugiau nei viena šeima ir (ar) vienas namų ūkis arba ne daugiau nei 
10 asmenų, kuriems taikomi palengvinimai. 

❖ Viešojo maitinimo paslaugos: 

- Nuo balandžio 22 d. leidžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių 
ir barų veikla, kuri turi būti įgyvendinama laikantis šių reikalavimų: 
• veikla vykdoma nuo 7 iki 21 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai 

vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų; 
• prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus 

vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkių narius; 

- Kai viešojo maitinimo paslaugos teikiamos jūrų ir oro uostų keleivių išvykimo 
terminaluose ir kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie staliukų, prie 
vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos 
šeimos ir (ar) vieno namų ūkių narius. 

❖ Nuo balandžio 26 d. baseinų ir pirčių paslaugos gali būti teikiamos visose 
apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose (ne tik kaimo turizmo sodybose), 
kai jos teikiamos ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams. 

❖ Nuo balandžio 22 d. taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės asmenims, 
kurie: 

- persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo 
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo 

2. Palengvinimai turintiems imunitetą nuo COVID-19



rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, 
bei 

- asmenims, paskiepytiems Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre 
įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal 
skiepijimo schemą. 

❖ Švelnesnėmis priemonėmis šiems asmenims leidžiama: 

- Viešose vietose burtis ne didesnėje nei 10 asmenų grupėje; 

- Rengti asmenines šventes viešose ir privačiose erdvėse, kai juose dalyvauja 
ne daugiau kaip 10 asmenų; 

- Lankyti gyventojus visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, stacionariose 
socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio bendruomeninio 
gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą. 

❖ Nuo balandžio 26 d. leidžiama teikti baseinų paslaugas, teikiamas vykdant 
neformalųjį vaikų švietimą arba teikiamas ugdymo įstaigos vienos klasės 
mokiniams, ugdomiems kontaktiniu būdu, užtikrinant Operacijų vadovo 
nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas 
visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

❖ Nuo gegužės 3 d. ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės 
mokiniams vykdomas mišriu būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 
tvarka bei užtikrinant Operacijų vadovo nustatytus saugumo ir higienos 
reikalavimus. 

❖ Brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi patalpose ne daugiau kaip 10 kandidatų, 
išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, 
arba 11-50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį 
kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui. 

❖ Gali vykti egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (tarptautinio 
bakalaureato), kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja ne daugiau kaip 10 
mokinių, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 
nustatytas sąlygas. 

3. Švietimas



❖ Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nustatytų medicininių 
priežasčių, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokiniams 
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma, kai patalpose 
yra ne daugiau kaip 10 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne 
mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11–50 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje 
esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos 
plotą vienam asmeniui. 
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