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COVID-19 pandemija tapo vienu didžiausių išbandymų mūsų šaliai per pastaruosius tris dešimtmečius – 
klastingas koronavirusas kėsinasi į mūsų žmonių gyvybes ir sveikatą, ekonomiką, socialinį gyvenimą ir net 
emocinę būklę. Visgi Lietuva puikiai suvaldė pandemijos pradžią – mūsų šalis viena iš nedaugelio šalių 
pasaulyje, kuri laiku užkardė ligos plitimą ir neleido įsisiūbuoti epidemijai bei padaryti ženklių nuostolių 
visuomenei. Pagal gyventojų skaičių Lietuva yra tarp tų šalių, kuriose sergamumas ir mirtingumas nuo 
COVID-19 yra mažiausias. 
 
Ši COVID-19 krizės valdymo atmintinė parengta pirmiausai dėl to, kad niekas pasaulyje dar nežino, kiek tęsis 
ši nauja realybė su koronavirusu, todėl išmoktos pamokos gali pasitarnauti ateityje – krizės yra vertingos 
tiek, kiek gebame iš jų pasimokyti. Tikime, kad pateikta informacija bus aktuali ir pritaikoma ne tik sveikatos 
krizėms spręsti. Atmintinė orientuota į institucijų vadovus ir vidurinės grandies vadovus, tačiau idėjų 
atmintinėje atrasti gali kiekvienas.  
 
Šis dokumentas yra įprasminimas tų sunkių ir svarbių darbų, kuriuos nuveikė Lietuvos medicinos įstaigų, 
viešojo sektoriaus, mokslo, verslo, nevyriausybinių organizacijų, politikos atstovai. Nuoširdžiai jiems visiems 
dėkojame.  
 
 
Atmintinės rengėjai  
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1. Kodėl Lietuvai pavyko suvaldyti pandemijos pradžią? 
 
Pagal rodiklį Nustatytų viruso atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) ir 
Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalių kartu su Jungtine Karalyste Lietuva, 2020 m. gegužės 
duomenimis, pateko į pirmąjį dešimtuką šalių, kuriose nustatytų viruso atvejų skaičius yra mažiausias ir 
daugiau nei 3 kartus mažesnis už šių šalių grupės vidurkį. Pagal nustatytų mirčių skaičių Lietuva šių metų 
pavasarį taip pat buvo tarp 10 mažiausiai mirčių atvejų nuo viruso turinčių valstybių minėtoje šalių grupėje. 
Šie aukšti rodikliai parodo ir visuomenės susitelkimą, ir profesionalius medikų veiksmus, ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įsipareigojimą dėl visuomenės sveikatos.  
 
1 pav. Nustatytų viruso atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų ES / EEE šalyse ir Jungtinėje Karalystėje 2020-
05-02 

 
Šaltinis – https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 

 
2 pav. Nustatytų mirčių nuo viruso skaičius 100 tūkst. gyventojų ES / EEE šalyse ir Jungtinėje Karalystėje 
2020-05-02 

 
Šaltinis – https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 
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Vertinant sėkmingą COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymą Lietuvoje, išskirtinos 7 esminės priežastys: 
  

1. Ankstyvas reagavimas į pandemijos grėsmę:  
a. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras darbą pradėjo 

2020 m. sausio 27 d. 
b. Ekstremalioji situacija šalyje paskelbta 2020 m. vasario 26 d., nelaukiant, kol Pasaulio 

sveikatos organizacija (toliau – PSO) paskelbs pasaulinę pandemiją 2020 m. kovo 11 d.   
c. Iš Azijos šalių atvykstančių žmonių sveikatos tikrinimas oro uostuose pradėtas 2020 m. sausio 

24 d. 
d. Karantinas šalyje įvestas 2020 m. kovo 16 d.   

 

2. Greitas nacionalinių ir regioninių sveikatos priežiūros įstaigų perorganizavimas: 
a. Nuo 2020 m. kovo 4 d. stacionarinė (antrinė) sveikatos priežiūra perorganizuojama į ligoninių 

tinklą, kuriame regioniniu principu organizuojamas COVID-19 ligonių gydymas. 
b. Apribota pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veikla, siekiant išvengti užkrato plitimo 

poliklinikose. 
c. 2020 m. kovo 16 d. įrengti mobilieji punktai, plečiant gyventojų, jaučiančių lengvus 

simptomus,  testavimo apimtį. 
d. Įkurtos karščiavimo klinikos, kurios sumažino skubios pagalbos skyrių apkrovimą, leido 

tolygiau paskirstyti pacientų srautus ir racionaliai panaudoti išteklius. 
e. Pradėjo veikti nuotolinis pacientų konsultavimas, įteisintas 2018 m. pradžioje.  
f. Operatyvūs medicinos, slaugos ir globos įstaigų personalo mokymai.  

 

3. Taiklus testavimas, turint ribotus išteklius: 
a. Pradėtas tik simptominis testavimas. 
b. Gana greitai išplėtus laboratorijų tinklą, pradėtas proaktyvus asimptominis testavimas. 
c. Vykdyti testavimo eksperimentai, siekiant suvokti viruso plitimą populiacijoje. 
d. Tyrimų rezultatai gaunami per 24 val.  

 

4. Atsakingas visuomenės elgesys: 
a. Visuomenė laikėsi karantino sąlygų. 
b. Aktyvus žiniasklaidos darbas. 
c. Gausios ir aktyvios įvairios savanorystės iniciatyvos. 
d. Iš užsienio grįžusių asmenų izoliavimas savivaldybių paskirtose patalpose. 

 

5. Adaptuotas sprendimų priėmimo procesas: 
a. Sukurta greitam sprendimų priėmimui reikalinga tarpinstitucinė struktūra.  
b. Greitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – 

operacijų vadovas) sprendimų rengimo ir skelbimo procesas. 
c. Glaudus bendradarbiavimas su savivalda. 
d. Aiški atsakomybė ir viešumas.  
e. Krizės valdymo komandų susitelkimas ir įsitraukimas.  

 

6. Reikiamo finansavimo užtikrinimas: 
a. Panaudotas sukauptas 1,4 mlrd. eurų valstybės rezervas. 
b. Operatyvus valstybės skolinimasis tarptautinėse rinkose su mažiausiomis iki šiol palūkanomis. 
c. Sveikatos priežiūros įstaigos, nors jų suteiktų paslaugų skaičius ir sumažėjo, gavo vidutinį 

vieno mėnesio sutartinį apmokėjimą, kuris leido sustabdyti pacientų srautus į gydymo įstaigas 
ir perorientuoti paslaugas į COVID-19 pacientų diagnostiką ir gydymą. 
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7. Tarptautinės praktikos naudojimas:  
a. 2019 m. gruodžio 10 d. surengtos tymų protrūkio ir Ebolos viruso pratybos pandemijai valdyti. 
b. Taikytos PSO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EPBO), Europos 

ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) rekomendacijos. 
c. Periodinis keitimasis informacija su kitų šalių atsakingais vadovais ir mokslininkais. 

 

 
Tolesnėse atmintinės dalyse šios priežastys pristatomos išsamiau, kartu įvertinami išliekantys spręstini 
klausimai, kurie padėtų dar sėkmingiau valdyti krizių keliamus iššūkius. Atkreiptinas dėmesys, kad, siekdami 
visas valdymo sritis aprašyti iš tos pačios perspektyvos, laikysime, jog pirmoji COVID-19 banga Lietuvoje 
prasidėjo su pirmuoju atveju 2020 m. vasario 28 d. ir santykinai baigėsi 2020 m. rugpjūčio 1 d. 
 

2. Covid-19 ligos plitimo pasaulyje istorija. Lietuvos epidemiologinės situacijos 
palyginimas su užsienio šalimis 

 
Apie naująjį koronavirusą pirmą kartą sužinota Kinijai 2020 m. sausio pradžioje pranešus apie 41 nustatytą 
susirgimą Uhano mieste. Protrūkis siejamas su Uhano jūros gėrybių turgumi – jis buvo nedelsiant uždarytas 
2020 m. sausio 1 d. Tuo metu nei infekcijos šaltinis, nei infekcijos plitimo būdas nebuvo nustatyti. Viruso 
sukėlėjas nustatytas sausio 9 d., atlikus genomo sekoskaitą. Iki pat sausio pabaigos nebuvo patvirtinta, kad 
virusą gali perduoti žmogus žmogui, ir ES / EEE šalyse bei Jungtinėje Karalystėje įvežtinių atvejų rizika 
vertinta kaip vidutinė. Šalys pradėjo svarstyti, kokias priemones reikėtų taikyti, esant įvežtiniams atvejams, 
ir vertinti, ar nėra vietinio plitimo galimybės. 
 
Vasario viduryje pasaulyje jau nustatyta daugiau kaip 60 tūkst. atvejų, didžioji dalis – Kinijoje. Vis daugiau 
šalių (Kanada, Prancūzija, Vokietija, Japonija, Pietų Korėja, Tailandas, Jungtinė Karalystė ir kt.) nurodo, kad 
prasidėjo vietinis plitimas. Rizika vertinama kaip didėjanti, ypač dėl galimo koronaviruso infekcijos 
pasireiškimo kartu su padidėjusiu sergamumu gripu.  
 
Kovo pradžioje pasaulyje jau nustatyta apie 90 tūkst. ligos atvejų, didžioji dalis – Kinijoje. ES / EEE šalyse 
nustatyta daugiau kaip 2 tūkst. ligos atvejų, 38 mirties atvejai. Labiausiai paveikta šalimi Europoje tampa 
Italija – jai tenka 75 proc. visų susirgimų ir 92 proc. mirčių. Rizika Europoje vertinama kaip vidutinė, tačiau 
didelės rizikos grupės asmenims – kaip labai didelė. Šalys raginamos aktyvuoti ekstremaliųjų situacijų ir 
pasirengimo pandemijai planus, taikyti nemedikamentines priemones, siekiant stabdyti viruso plitimą. Kovą 
virusas išplinta jau daugiau kaip 100 šalių. 
  
Kovo 11 d. PSO paskelbė pasaulinę pandemiją. Paveiktomis laikytos visos ES / EEE šalys ir Jungtinė Karalystė. 
Labiausiai paveikta tebebuvo Italija – 58 proc. visų ligos atvejų ir 88 proc. visų mirčių. Balandžio viduryje, 
daugumai šalių įvedus griežtas epidemiologinės kontrolės priemones, fiksuotas pandemijos pirmo etapo 
(bangos) pikas. 
 
Taigi COVID-19 epidemijos banga ES / EEE šalyse ir Jungtinėje Karalystėje truko keletą savaičių kovo–
balandžio mėnesiais ir vertinama kaip precedento neturinti grėsmė gyventojų sveikatai, ypač asmenims, 
priklausantiems rizikos grupėms. Vertinant sergamumo ir mirtingumo rodiklius, šalys buvo paveiktos labai 
nevienodai.  
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3 pav. COVID-19 ligos epideminė kreivė Lietuvoje 

 
 
Lietuvoje COVID-19 ligos epideminis procesas pasireiškė švelniau nei daugelyje kitų paveiktų šalių. Tiek 
sergamumo, tiek mirtingumo rodikliai buvo vieni mažiausių ES / EEE šalyse ir Jungtinėje Karalystėje. Pirmasis 
įvežtinis atvejis Lietuvoje registruotas 2020 m. vasario 28 d., o epideminės kreivės pikas pasiektas balandžio 
pradžioje ir viduryje. Didžiausi sergamumo COVID-19 liga rodikliai nustatyti 50–59 metų ir vyresnių nei 80 
metų asmenų grupėse, tačiau daugiau kaip 80 proc. mirties atvejų registruota vyresnių nei 70 metų asmenų 
grupėje. Taigi apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje COVID-19 ligos poveikis gyventojų sveikatai ir 
sveikatos priežiūros sistemai buvo gerokai mažesnis nei kitose pasaulio šalyse.  
 

3. Esminių covid-19 valdymo įvykių lietuvoje laiko juosta 
 

Data Įvykis  
Sausio 24 d. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų atvykimo salėse keliautojams informaciją apie 

koronavirusą pradėjo teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) 
specialistai, pradėtas iš Azijos šalių atvykstančių žmonių sveikatos tikrinimas oro 
uostuose. 

Sausio 27 d. Darbą pradėjo Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų 
centras.  

Vasario 26 d. Dėl koronaviruso grėsmės Vyriausybė šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. 
Nuspręsta sušaukti Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – 
Valstybės operacijų centras). 

Vasario 28 d. Lietuvoje nustatytas pirmasis COVID-19 ligos atvejis.  

Kovo 5 d. Daugiau kaip 10 Lietuvos įmonių išduoti leidimai gaminti dezinfekantus – taip 
išspręstas dezinfekcinio skysčio poreikio klausimas. 

Kovo 10 d. Suformuota Visuomenės informavimo grupė. 

Kovo 12 d. Vyriausybės sprendimu dėl viruso prevencijos paskelbti pirmieji draudimai, 
2 savaitėms stabdantys švietimo, kultūros, sporto ir laisvalaikio įstaigų veiklą, viešus 
renginius patalpų viduje bei renginius lauke, jeigu dalyvių skaičius viršija 100. 

Kovo 13 d. Pradėjo veikti nemokama karštoji koronaviruso linija gyventojams 1808.  

Kovo 14 – gegužės 
13 d. 

Užsienio reikalų ministerijoje organizuotas skambučių centras, skirtas Lietuvos 
piliečiams, buvusiems užsienyje, konsultuoti, pirmiausia jų sugrįžimo į Lietuvą 
klausimams spręsti. 

Kovo 16 d. Nuo vidurnakčio iki kovo 26 d. Lietuvoje paskelbtas karantinas.  
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Kovo 16 d. Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo 
sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą. 

Kovo 18 d. Pradėti kraujo mėginių testavimai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių ligoninių 
laboratorijose. 

Kovo 19 d. Įrengti ir pradėti naudoti trys pirmieji mobilieji COVID-19 patikros punktai – du 
Vilniuje ir vienas Kaune. 

Kovo 19 d. Pradėjo veikti interneto svetainė www.koronastop.lt, kurioje skelbiama visa 
informacija apie koronavirusą.  

Kovo 20 d., 
balandžio 22 d., 
gegužės 22 d. 

Lietuvą pasiekė humanitarinės siuntos iš Kinijos (apsauginės kaukės, pirštinės), 
Taivano (apsauginės kaukės), Europos Komisijos (respiratoriai FFP2). 

Kovo 21 d. Pirmasis mirties atvejis nuo koronaviruso Lietuvoje.  

Kovo 22 – birželio 
30 d. 

Į Lietuvą aktyviai gabentos ir gydymo, globos bei kitoms įstaigoms skirstytos asmens 
apsaugos priemonės, laboratorijoms – testavimo priemonės, pildytas medicinos 
valstybės rezervas. 

Kovo 22 d. Lietuvoje karantinas pratęstas iki balandžio 13 d. 

Kovo 25 d. Priimtas sprendimas suburti Ministro Pirmininko vadovaujamą specialųjį situacijos 
valdymo komitetą, kuris padėtų Vyriausybei valdyti ekstremaliąją padėtį. 

Kovo 30 d. Bendrasis ugdymas pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu. 

Kovo 31 d. Pradėjo veikti karščiavimo klinikos, kuriose viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 
simptomų turintiems pacientams atliekami išsamesni tyrimai, įtariant koronaviruso 
infekciją. 

Kovas–balandis  Organizuota daugiau kaip 20 repatriacinių komercinių skrydžių į Lietuvą. 

Balandžio 8 d.  Vyriausybė pranešė apie draudimą Velykų savaitgalį į visas gyvenvietes atvykti ne jų 
gyventojams. 

Balandžio 8 d.  Lietuvoje karantinas pratęstas iki balandžio 27 d. 

Balandžio 15 d.  Pradėtas karantino švelninimas. 

Balandžio 15 d.  Dėl ligos protrūkio vietos fabrike nuspręsta uždaryti Nemenčinės miestelį (balandžio 
16–30 d.).  

Balandžio 15 d.  Vyriausybė pristatė keturių etapų karantino pabaigos planą. 

Balandžio 16 d. Pradėjo veikti emocinės paramos linija 1809 ir interneto svetainė www.pagalbasau.lt.  

Balandžio 22 d. Lietuvoje karantinas pratęstas iki gegužės 11 d., toliau švelninant jo sąlygas. 

Balandžio 29 d. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus skiriami priedai gydymo įstaigų darbuotojams, 
kurie dirba su ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergančiais pacientais, ir 
sveikatos priežiūros specialistams, kurie vykdo prevenciją ypač pavojingų 
užkrečiamųjų ligų židiniuose. Seimas jau anksčiau buvo pritaręs sprendimui šiems 
darbuotojams mokėti 60–100 proc. didesnius atlyginimus. Nustatyta, kad priedai bus 
mokami nuo karantino paskelbimo mėnesio pradžios, t. y. nuo kovo, iki karantino 
galiojimo mėnesio pabaigos.  

Balandis–liepa Suteikta humanitarinė pagalba Italijai, Ispanijai, Palestinai (balandžio 8 d.), Armėnijai, 
Sakartvelui, Moldovai ir Ukrainai (balandžio 22 d.), Juntinėms Amerikos Valstijoms 
(gegužės 20 d.), Baltarusijai (gegužės 27 d.), Jemenui (liepos 8 d.), Uzbekistanui 
(liepos 22 d.), Pietų Afrikos Respublikai (liepos 29 d.), organizuota pagalbos misija 
Armėnijoje (birželio 17–liepos 4 d.).   

Gegužės 1–3 d. Pradėti tirti visi norintys ir nejaučiantys jokių koronaviruso simptomų asmenys 
(išdalyta beveik 9 tūkst. kvietimų, pasitikrino 3 762 žmonės). 

Gegužės 6 d. Vyriausybė patvirtino COVID-19 valdymo strategiją 2 metams. 

Gegužės 6 d. Lietuvoje karantinas pratęstas iki gegužės 31 d., toliau švelninant jo sąlygas. 

Gegužės 7 d. Vyriausybė pritarė, kad būtų skirta ne mažiau kaip 100 tūkst. eurų vakcinai nuo 
COVID-19 sukurti ir jos prieinamumui visame pasaulyje užtikrinti. 

Gegužės 7 d. Pradėjo veikti pagalbos priemonių verslui linija 1824. 
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Gegužės 11 d. Lietuvos piliečiams leista išvykti į Lenkiją darbo, verslo ar mokslo reikalais. 

Gegužės 15 d. Panaikintas 2 savaičių izoliacijos reikalavimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiams, 
keliaujantiems tarp Baltijos valstybių („Baltic Travel Bubble“). 

Gegužės 20 d. Patvirtintas planas, kaip sušvelninti koronaviruso įtaką psichikos sveikatai. 

Gegužės 20 d. Sukurtas virtualus koronaviruso žemėlapis. 

Gegužės 27 d. Lietuvoje karantinas pratęstas iki birželio 16 d., toliau švelninant jo sąlygas. 

Birželio 10 d. Vyriausybė nusprendė karantiną nutraukti nuo birželio 17 d.  

Birželio 13 d. Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybės priėmė sprendimą atsisakyti laikinos vidaus sienos 
kontrolės, vykdant keliaujančių asmenų patikrinimus pasienio kontrolės punktuose 
prie bendros sienos. Atsivėrė laisvas judėjimas tarp Baltijos šalių ir Lenkijos. 

Birželio 17 d. Po 3 mėnesių baigė galioti karantinas, šalyje liko galioti valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos režimas. 

Liepos 1 d. Patvirtintas Ateities ekonomikos DNR planas. 

Liepos 17 d. Iš trečiųjų šalių, nepriklausančių EEE valstybėms, Šveicarijai ir Jungtinei Karalystei, 
atvykusiems užsieniečiams privaloma 2 savaičių izoliacija. 

Liepos 29 d. Vyriausybė pritarė, kad Europos Komisijos vykdomame centralizuotame vakcinų 
nuo COVID-19 pirkime kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis Lietuva sieks įsigyti 
vakciną, reikalingą paskiepyti 70 proc. Lietuvos gyventojų. 

 
 

4. Ekstremaliosios situacijos paskelbimas šalyje 
 

4.1. Krizės valdymo sprendimų priėmimo struktūra: Vyriausybės lygmuo 
 
Valstybės operacijų centras. Iš pradžių atrodė neįtikėtina, kad COVID-19 liga, prasidėjusi Azijoje, galėtų 
taip stipriai smogti ir Europai. Greitai paaiškėjo, kad ji neaplenks ir Lietuvos. Pirmiausia Vyriausybė sau ir 
visoms atsakingoms institucijoms iškėlė vienintelį tikslą – efektyviai valdyti pandemijos plitimą šalyje, kad 
maksimaliai būtų apsaugotos žmonių gyvybės ir sveikata.  
 
2020 m. sausio 24 d. Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupė, vadovaudamasi 
esamu teisiniu reguliavimu, pradėjo aktyvią COVID-19 ligos grėsmės analizę ir įtraukė į ją Sveikatos apsaugos 
ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrą (toliau – Ekstremalių sveikatai situacijų centras), Užsienio 
reikalų ministeriją, Lietuvos Respublikos ambasadą Kinijoje, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą, Vidaus reikalų ministeriją, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų 
ministerijos (toliau – Policijos departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Vidaus reikalų 
ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas), taip pat Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos. Surinkta informacija apėmė 
viruso plitimo eigos duomenis, tikėtinus asmenų, atvykstančių ir grįžtančių iš Kinijos, srautus, Lietuvos 
institucijų veiksmus rengiantis užkardyti ir užkardant viruso patekimą į Lietuvos teritoriją, numatomus 
veiksmus nustačius viruso patekimo atvejį ir priemones, kurios būtų taikomos tolesniam viruso plitimui 
šalyje suvaldyti.  
 
Sausio 29 d. Vyriausybė neformaliame pasitarime aptarė koronaviruso plitimo eigą ir Lietuvos institucijų 
pasirengimą. Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupė ir toliau vykdė Lietuvos 
institucijų vykdomų prevencinių priemonių ir pasirengimo situacijai, jeigu naujasis koronavirusas patektų į 
Lietuvą, stebėseną. Pagal jos rezultatus buvo rengiamos ir teikiamos pažymos Vyriausybei bei 
suinteresuotoms institucijoms, be to, periodiškai teikiama informacija apie COVID-19 situaciją pasaulyje ir 
ES valstybių narių veiksmus kovojant su pandemija.  
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Nuo vasario 7 d. Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupė sistemino ir teikė ES 
atitinkamoms struktūroms informaciją apie Lietuvos valstybės institucijų vykdomus veiksmus ir situaciją 
Lietuvoje. 
 
Sausio 29 d. Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija svarstė klausimą dėl Kinijoje kilusio koronaviruso 
grėsmės Lietuvai. Atsižvelgiant į grėsmę, buvo nutarta aktyvuoti Sveikatos apsaugos ministerijos, Vidaus 
reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Susisiekimo ministerijos 
ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus ir keistis informacija apie grėsmę. Sveikatos apsaugos ministerijai 
pavesta nustatyti vieną informacijos ir rekomendacijų gyventojams teikimo šaltinį. 
 
Vasario 24 d. Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje nuspręsta teikti Vyriausybei pasiūlymus 
dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo šalyje ir dėl operacijų vadovo funkcijų priskyrimo 
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovui.  
 
Vasario 26 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sušaukė Valstybės operacijų centrą. 
Centras dirbo 24/7 režimu (dirba ir šios atmintinės rengimo metu). Jį sudaro Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento pareigūnai ir atsakingų bei remiančių institucijų, numatytų Valstybiniame 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, atstovai.  
 
Valstybės operacijų centrą sudaro 6 grupės, atliekančios atitinkamai prisikirtas funkcijas: 

1. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė; 
2. Informacijos valdymo grupė; 
3. Materialinio techninio aprūpinimo grupė; 
4. Visuomenės informavimo grupė; 
5. Administravimo grupė; 
6. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė. 

 
Vasario 26 d. Lietuvoje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Siekiant pasitelkti įvairiapuses 
kompetencijas, į Sveikatos apsaugos miniteriją operatyviai dirbti su COVID-19 situacija perkelti susijusių 
įstaigų specialistai. 
 
Ministro Pirmininko 2020-02-27 potvarkiu Nr. 43 sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga paskirtas 
operacijų vadovu.  
 
Vasario 28 d., nustačius pirmąjį koronaviruso susirgimo atvejį Lietuvos teritorijoje, sušaukta Vyriausybės 
ekstremalių situacijų komisija. Komisija pavedė: 

• institucijoms ir savivaldybėms – dirbti per aktyvuotus ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus pagal 
iš anksto parengtus ekstremaliųjų situacijų valdymo planus; laikytis operacijų vadovo ir Vyriausybės 
ekstremalių situacijų komisijos sprendimų; sudaryti sąlygas rizikos grupėse esantiems darbuotojams 
dirbti nuotoliniu būdu; 

• operacijų vadovui – parengti rekomendacijas dėl masinių renginių organizavimo.  
 
Vasario 28 d., po Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio, Valstybės operacijų centro atstovai 
susirinko Vidaus reikalų ministerijoje. Sukurta grupė operatyviau bendrauti ir skleisti informaciją tarp 
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narių. Informacijos valdymo grupė rinko 
informaciją ir ja dalijosi. Pildoma „Laivo knyga“ – fiksuojami Valstybės operacijų centro veiksmai (nurodoma 
data, laikas, informacijos siuntėjas, gavėjas, informacijos gavimo būdas, turinys, sprendimo (veiksmo) 
aprašymas ir tolesnė eiga). Tai labai svarbi proceso dalis, siekiant nepasimesti milžiniškame informacijos, 
nurodymų, sprendimų gavimo ir įgyvendinimo lauke. Pagal užfiksuotus duomenis nustatomi prioritetai ir 
neatlikti darbai. Iki birželio 8 d. čia padaryta beveik 8 700 (gauta 8 257, išsiųsta 364) įrašų apie Valstybės 
operacijų centro veiksmus. 
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4 pav. „Laivo knygos“ ištrauka* 

 
* ES OC, OC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; ESSC – Ekstremalių sveikatai situacijų centras; IVG – Visuomenės informavimo grupė; LK – Lietuvos kariuomenė; LRVK – Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarija; OV – operacijų vadovas; PGV – priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; SADM – Socialinė apsaugos ir darbo ministerija; SAM – Sveikatos apsaugos ministerija; SM – Susisiekimo ministerija; 
VESK – Valstybės ekstremalių situacijų komisija; VESOC – Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba  

 
Vasario 29 d. nustatyta informacijos keitimosi schema, papildyti trūkstami kontaktai asmenų, kurie dirba ir (ar) dirbs 24/7 režimu (iš viso 80 narių). 
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5 pav. Valstybės operacijų centro struktūra* 

 
* ES OC, OC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras; ESSC – Ekstremalių sveikatai situacijų centras; MP – Ministras Pirmininkas; PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; SAM – 

Sveikatos apsaugos ministerija; VRM – Vidaus reikalų ministerija 
 
 



 
 
   
 
   

 
   

Nuo kovo 17 d. Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas rengė kasdienines, vėliau 
– savaitines su COVID-19 susijusių dezinformacijos tendencijų apžvalgas.  
 
Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos kovo 6 d. posėdyje (surengtame nuotoliniu būdu) pritarta 
operacijų vadovo pasiūlymui teikti Vyriausybei pasiūlymą uždrausti tam tikrų vaistinių preparatų, 
medicininių ir asmens apsaugos priemonių bei aprangos išvežimą. 
 
Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos kovo 12 d. posėdyje, siekiant pasirengti greitai ir tinkamai valdyti 
ekstremaliąją situaciją ir šalinti jos padarinius, nutarta teikti Vyriausybei pasiūlymą skelbti antrą (sustiprintą) 
civilinės saugos sistemos parengties lygį. Taip pat Vyriausybei pateikti pasiūlymai dėl: 

• renginių draudimo; 

• kultūros, laisvalaikio, pramogų ir sporto įstaigų veiklos ir veiklos ribojimo žmonių susibūrimo 
vietose; 

• 2 savaičių atostogų paskelbimo švietimo įstaigose; 

• rekomendacijos Lietuvos Respublikos piliečiams nevykti į užsienio šalis ir dėl atvykstančių asmenų 
privalomos 14 dienų izoliacijos; 

• papildomo ribojimo ir kontrolės taikymo vykstant sausumos, vandens, geležinkelio keliais; 

• sanitarinės kontrolės stiprinimo prie ES vidaus sienų, pasitelkiant Lietuvos kariuomenę; 

• Lietuvos piliečių pargabenimo iš paveiktų rizikos šalių; 

• poveikio ekonomikai ir darbo rinkai suvaldymo priemonių plano parengimo; 

• rekomendacijų valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms veiklą perkelti į elektroninę erdvę. 
 
Vyriausybės kovo 12 d. pasitarime pritarta Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimui dėl antro 
civilinės saugos sistemos parengties lygio paskelbimo ir patikslintiems pasiūlymams dėl prevencinių 
priemonių, susijusių su koronaviruso plitimu. 
 
Kovo 14 d. Ministro Pirmininko pavedimu jo komanda ir operacijų vadovo atstovai susirinko į pasitarimą. 
Bendradarbiaujant Sveikatos apsaugos ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai, 
parengtas Vyriausybės nutarimo dėl karantino paskelbimo pirminis projektas. Aptarus informaciją apie 
epidemiologinę situaciją šalyje ir Europoje, nuspręsta šaukti Vyriausybės pasitarimą ir posėdį ir juose 
svarstyti karantino režimo įvedimą šalyje. Posėdyje priimtas Vyriausybės 2020-03-14 nutarimas Nr. 207 
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 207). Šis 
nutarimas tapo svarbiausiu teisės aktu, reglamentuojančiu valstybės gyvenimą karantino metu. Valstybės 
operacijų centras ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas keitėsi informacija apie Lietuvos 
civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymus ir koordinavo jos teikimą Europos Komisijos Reagavimo į 
nelaimes koordinaciniam centrui, taip pat kartu su Užsienio reikalų ministerijos ir Susisiekimo ministerijos 
atstovais koordinavo, kaip teikiama informacija apie repatriacinius skrydžius, tarptautinės pagalbos 
priėmimą ir teikimą. 
 
Norėdami grįžti į Lietuvą, pagalbos į Užsienio reikalų ministeriją ir diplomatines atstovybes užsienyje kreipėsi 
beveik 6 tūkst. piliečių. Suorganizuota 19 repatriacinių skrydžių – jais parskrido 2 765 asmenys. Padedant 
Lietuvos diplomatams, dar maždaug 420 lietuvių pavyko parskraidinti ES valstybių narių, Ukrainos ir 
Baltarusijos repatriaciniais skrydžiais. Lietuvos organizuotais repatriaciniais skrydžiais parvyko ir 137 
užsieniečiai, daugiausia – Latvijos ir Estijos piliečiai. Jiems, kaip ir kitiems Lietuvą tranzitu kirtusiems 
užsieniečiams, sukurtas organizuotos palydos „nuo sienos iki sienos“ mechanizmas. Vyko derybos su 
Lenkijos Vyriausybe, kad prie Lenkijos ir Vokietijos sienos užstrigę Lietuvos piliečiai galėtų grįžti namo. 
 
Vyriausybės COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komitetas. Krizės valdymo pradžioje labai greitai 
paaiškėjo, kad kompetencija priimti sprendimus dėl paskelbto karantino, apimančio bemaž visas gyvenimo 
sritis, viršija operacijų vadovo kompetencijos ribas ir būtina ieškoti kito valdymo sprendimo, kuris padėtų 
operatyviai įtraukti visas reikiamas institucijas ir ekspertus, garantuotų greitą ir efektyvų sprendimų 
priėmimą, užtikrintų efektyvią komunikaciją tarp atsakingų institucijų. Todėl kovo 22 d. priimtas sprendimas 
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kurti naują COVID-19 pandemijos valdymo schemą, į kurią būtų įtrauktas ministrų kabinetas ir atsakomybę 
dalytųsi ministrai pagal kompetenciją. Vyriausybės 2020-03-25 nutarimu Nr. 266 sudarytas Vyriausybės 
COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komitetas (toliau – COVID-19 valdymo komitetas), vadovaujamas 
Ministro Pirmininko. Į jį įtraukti: energetikos ministras (COVID-19 valdymo komiteto pirmininko 
pavaduotojas), Vyriausybės kancleris (COVID-19 valdymo komiteto pirmininko pavaduotojas), finansų 
ministras, krašto apsaugos ministras, socialinės apsaugos ir darbo ministras, susisiekimo ministras, sveikatos 
apsaugos ministras, švietimo, mokslo ir sporto ministras, teisingumo ministras, užsienio reikalų ministras ir 
vidaus reikalų ministras. COVID-19 valdymo komiteto uždavinys – padėti Vyriausybei efektyviai ir 
konstruktyviai valdyti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją: 

• teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl būtinų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo ir (ar) 
padarinių šalinimo priemonių; 

• padėti operacijų vadovui priimti reikiamus sprendimus; 

• koordinuoti ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų veiklą joms įgyvendinant neigiamų 
padarinių šalinimo priemones. 

 
COVID-19 valdymo komitetas mažiausiai 3 kartus per savaitę rinkdavosi spręsti visų karščiausių pandemijos 
ir karantino režimo sukeltų iššūkių, po karantino posėdžiai organizuoti kas savaitę. Iki rugpjūčio 1 d. COVID-
19 valdymo komiteto surengtuose 36 posėdžiuose svarstyti šie aktualiausi su pandemija susiję klausimai: 
Vyriausybės nutarimo Nr. 207 įgyvendinimas, nuotolinio ugdymo procesas, piliečių judėjimas per sieną, 
ekonomikos priemonių įgyvendinimas, renginių organizavimo tvarka, testų koronaviruso ligai nustatyti 
naudojimas ir kt.  
 
Kad klausimai COVID-19 valdymo komitete būtų svarstomi efektyviai ir operatyviai, atsižvelgiant į ekspertų 
rekomendacijas, statistinius ir analitinius duomenis, Vyriausybės kanclerio 2020-03-27 įsakymu Nr. V-65 
sudaryta COVID-19 valdymo komiteto administravimo ir koordinavimo darbo grupė, vadovaujama 
Vyriausybės kanclerio. Į ją įtraukti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų susijusių valstybės įstaigų 
atsakingi asmenys. Šie asmenys dirbdavo ištisą parą, operatyviai spręsdami įvairius klausimus. Darbo grupės 
posėdžiai vykdavo kiekvieną rytą, vėliau, pagerėjus epidemiologinei situacijai šalyje, mažiausiai 3 kartus per 
savaitę. Klausimų ir problemų buvo nepaprastai daug, tam reikėjo daugelio sričių ekspertų įsitraukimo, todėl 
COVID-19 valdymo schemoje iš aukštesnės grandies valstybės tarnautojų ir skirtingų sričių ekspertų buvo 
suburtos specialios darbo grupės aktualiausiems klausimams nagrinėti ir sprendimams siūlyti: 

• Visuomenės informavimo grupė, sudaryta operacijų vadovo 2020-03-10 sprendimu;  

• verslo skatinimo darbo grupė, sudaryta Ministro Pirmininko 2020-03-17 potvarkiu Nr. 49; 

• finansinių vykdymų darbo grupė, sudaryta Ministro Pirmininko 2020-03-22 potvarkiu Nr. 50; 

• materialinių išteklių užtikrinimo darbo grupė, sudaryta Ministro Pirmininko 2020-03-22 potvarkiu 
Nr. 51 (vėliau sujungta su COVID-19 valdymo komiteto administravimo ir koordinavimo darbo 
grupe); 

• medicinos ekspertų darbo grupė, sudaryta Ministro Pirmininko 2020-03-26 potvarkiu Nr. 53; 

• savivaldybių klausimų darbo grupė, sudaryta Vyriausybės kanclerio 2020-03-26 įsakymu Nr. V-61; 

• kibernetinio saugumo klausimų darbo grupė, sudaryta Vyriausybės kanclerio 2020-03-30 įsakymu 
Nr. V-67;  

• visuomenės saugumo darbo grupė, sudaryta Vyriausybės kanclerio 2020-03-27 įsakymu Nr. V-62. 
Vėliau daugumos darbo grupių personalinė sudėtis keitėsi. Atitinkamai buvo keisti Ministro Pirmininko 
potvarkiai ir Vyriausybės kanclerio įsakymai.  
 
COVID-19 valdymo komiteto administravimo ir koordinavimo darbo grupė iki rugpjūčio 1 d. posėdžiavo 
beveik 40 kartų. Posėdžiuose dažniausiai buvo vykdoma kasdienė epidemiologinės situacijos stebėsena, 
derinami operacijų vadovo sprendimų projektai, stebimas apsirūpinimo reikalingomis priemonėmis lygis ir 
sklandžios logistikos užtikrinimas, sprendžiami globos, slaugos įstaigų klausimai, taip pat klausimai dėl 
visuomenės informavimo, mobiliųjų punktų, karščiavimo klinikų steigimo, karantino reikalavimų taikymo ir 
kt.  
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6 pav. COVID-19 valdymo schema* 

 
 

* EIM – Ekonomikos ir inovacijų ministerija; FM – Finansų ministerija; KAM – Krašto apsaugos ministerija; KM – Kultūros ministerija; LK – Lietuvos kariuomenė; LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė; NVSC 
– Nacionalinis visuomenės sveikatos centras; NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija; PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; SADM – Socialinė apsaugos ir 
darbo ministerija; SAM – Sveikatos apsaugos ministerija; SM – Susisiekimo ministerija; ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; TM – Teisingumo ministerija; URM – Užsienio reikalų ministerija; VRM 
– Vidaus reikalų ministerija; ŽŪM – Žemės ūkio ministerija 

 

 

 

  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ekstremalių situacijų komisija 
 

Sudaryta LRV 2010 04 21 nutarimu Nr. 429 

Vadovė: Rita Tamašunienė, vidaus reikalų 

ministrė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

 COVID-19 sukeltos situacijos valdymo KOMITETAS 
Sudarytas LRV 2020 03 25 nutarimu Nr. 266 

Renkasi: pagal poreikį nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“ 
 

Vadovas: Saulius Skvernelis, Ministras Pirmininkas  
Pavaduotojas: Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras 
Pavaduotojas: Algirdas Stončaitis, Vyriausybės kancleris 
Sudėtis: FM, KAM, SADM, SM, SAM, ŠMSM, TM, URM, VRM, EIM 

 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos                  

valstybės operacijų vadovas sveikatos 

apsaugos ministras  

Aurelijus Veryga 
Paskirtas Ministro Pirmininko 2020 02 27 potvarkiu Nr. 43  

Medicinos ekspertų grupė 

Sudaryta Ministro Pirmininko 2020 03 

26 potvarkiu Nr. 53  

Vadovas: Jonas Kairys, Ministro 

Pirmininko patarėjas 

 
 

 

 

 

COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto administravimo 

ir koordinavimo darbo GRUPĖ (dirba 24/7) 
Sudaryta Vyriausybės kanclerio 2020 04 24 įsakymu Nr. V-93  

Renkasi: kasdien 8.30 val. Vyriausybės posėdžių salėje arba nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“ 

Vadovas: Algirdas Stončaitis, Vyriausybės kancleris  
Pavaduotojas: Lukas Savickas, Ministro Pirmininko patarėjas 
Pavaduotoja: Živilė Navickaitė-Babkin, Ministro Pirmininko biuro vadovė 
Sudėtis: A. Mačiulis, K. Garuolienė (SAM), E. Čivilis (EIM), Č. Mulma (VRM), V. Kondratovič (SM), D. 

Sadeckas(FM), L. Talat-Kelpša (URM), D. Beliackienė (KAM), V. Augienė (SADM), T. Daukantas (ŠMSM), L. 

Ubavičius (KM), E. Viskontas (ŽŪM), D. Matuiza, G. Surplys, A. Pikžirnis, J. Kairys, R. Andziukevičiūtė-Buzė, A. 

Kalindra, I. Gervinskaitė, U. Kaunaitė, R. Kiūdytė (SAM), M. Kanapickas (PAGD), R. Petraitis (NVSC), V. V. 

Zimnickas (NVSPL), R. Janonienė (SAM), O. Eitminavičius (KAM), A. Dzidzevičius (LK), E. Gasiūnaitė, O. 

Mašalė, A. Ignatavičienė, J. Lukaševičienė, J. Žilinskienė, L. Liubauskaitė, E. Neciunskienė, T. Stankevičius, A. 

Šimaitis 

Valstybės 

ekstremaliųjų 

situacijų operacijų 

centras 

Sudarytas PAGD 

direktoriaus įsakymu 

Vadovas: Mindaugas 

Kanapickas, PAGD 

direktoriaus pavaduotojas  

 

 

Veikiančios darbo grupės 
 

 
1. Finansinių vykdymų darbo 

grupė 
Sudaryta Ministro Pirmininko 2020 

03 22 potvarkiu Nr. 50 

Vadovas: Darius Sadeckas, finansų 

viceministras  
 

2. Verslo skatinimo darbo grupė 

Sudaryta Ministro Pirmininko 2020 

03 17 potvarkiu Nr. 49 

Vadovas: Lukas Savickas, Ministro 

Pirmininko patarėjas 

Visuomenės 

informavimo grupė 
Sudaryta valstybės 

operacijų vadovo 

sprendimu 

Vadovas: Giedrius 

Surplys, Ministro 

Pirmininko patarėjas  

 

5. Savivaldybių klausimų 

darbo grupė 

Sudaryta Vyriausybės kanclerio 

2020 03 26 įsakymu Nr. V-61 

Vadovas: Alminas Mačiulis, 

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas 

 

3. Kibernetinio saugumo 

klausimų darbo grupė 

Sudaryta Vyriausybės kanclerio 

2020 03 30 įsakymu Nr. V-67 

Vadovas: Arnoldas Pikžirnis, 

Ministro Pirmininko patarėjas 

 

4. Visuomenės saugumo 

darbo grupė 

Sudaryta Vyriausybės kanclerio 

2020 04 10 įsakymu Nr. V-79 

Vadovas: Donatas Matuiza, 

Ministro Pirmininko patarėjas 

 

Ministerijų ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centrai  

8.30  
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Kovo 27 d. pradėta naudoti centralizuota duomenų, susijusių su COVID-19 situacija Lietuvoje, kaupimo ir 
analizės platforma „Palantir“. Ši nemokama verslo iniciatyva buvo skirta ne vienai valstybei. Sistemoje buvo 
renkami duomenys apie laboratorijų, tiriančių paimtus COVID-19 mėginius, pajėgumus, naujų susirgimų, 
pasveikimo, mirčių atvejus, šalies ligoninių užimtumą, apsirūpinimo medicininėmis ir asmens apsaugos 
priemonėmis lygį atitinkamose valstybės institucijose bei gydymo įstaigose, užsakytų priemonių pristatymo 
grafiką, kita informacija. Gautų duomenų analizė sudarė sąlygas COVID-19 valdymo komiteto 
administravimo ir koordinavimo darbo grupei rasti ir įgyvendinti atitinkamus sprendimus, optimizuojančius 
laboratorijų veiklą nustatant galimus COVID-19 plitimo židinius šalyje, medicinos įrangos ir asmens apsaugos 
priemonių, turimų valstybės institucijose ir gydymo įstaigose, rezervo sureguliavimą ir papildymą laiku.  
 
Balandžio pabaigoje „Palantir“ sistemoje buvo pradėti kaupti ir sisteminti šalies ekonominiai rodikliai, 
siekiant nustatyti, kaip COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje paskelbtas karantinas paveikė šalies ūkį, 
stebėti ekonomikos atsigavimo tendencijas, švelnėjant karantino sąlygoms. 
 
Valdant krizę buvo svarbu skubiai analizuoti užsienio šalių patirtį, ieškoti jose pasiteisinusių sprendimų. 
Todėl nuo pat krizės pradžios pradėjo veikti Užsienio reikalų ministerijos informacijos stebėsenos 
mechanizmas, duodamos užduotys diplomatinėms atstovybėms – informacija iš užsienio šalių buvo 
renkama ir sisteminama, daugiausia dėmesio skiriant epidemiologinės situacijos pokyčiams, taikomoms 
priemonėms, tarptautinių organizacijų reakcijai ir kt.  
 
Dėl karantino režimo daug iššūkių patyrė tiek verslo, tiek viešojo sektoriaus organizacijos, vienas ryškiausių 
– užtikrinti susitikimų ir pasitarimų nenutrūkstamumą. Iki paskelbiant karantiną šalyje net 10 metų buvo 
ieškota galimybių Vyriausybės posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu, o susidūrus su krize sprendimas 
rastas per 10 dienų:  

• kovo 16 d. Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo pakeitimas, kuriuo 
numatyta, kad tam tikrais atvejais Vyriausybės posėdžiai ir pasitarimai gali vykti nuotoliniu būdu 
realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis;  

• kovo 17 d. projektui pritarta; 

• kovo 19 d. pakeitimai įsigaliojo; 

• kovo 24 d. įvyko specialūs mokymai ministrų kabinetui; 

• kovo 25 d. įvyko pirmasis nuotolinis Vyriausybės posėdis. 
 

Dar vienas nepaprastai reikšmingas pasiekimas krizinės situacijos metu – centralizuotos duomenų, susijusių 
su COVID-19 situacija Lietuvoje, sistemos naudojimas. Šios sistemos pagrindu institucijoms, įtrauktoms į 
COVID-19 valdymo schemą, buvo teikiama operatyvi ir patikima informacija apie situaciją šalyje ir pasaulyje, 
rengiamos analitinės pažymos, prognozės ir priimami sprendimai.   
 
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Sprendimų priėmimas perkeltas į aukščiausią – Ministro Pirmininko – lygį, sukurtas COVID-19 
valdymo Komitetas.  

• Greitas reagavimas ir efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas priimant sprendimus. 

• Periodiškai fiziškai vykę Valstybės operacijų centro susirinkimai. 

• Periodiškai vykę VRM organizuoti nuotoliniai susitikimai su savivaldybių atstovais. 

• Nustatyta informacijos teikimo schema, pradėta rinkti ir apibendrinti informacija, operatyvus 
informacijos iš užsienio šalių gavimas. 

• Užtikrintas informacijos keitimasis su ES. 
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Pamokos ateičiai 

• Įvertinti krizių valdymo šalyje schemas ir užtikrinti dalijimąsi kompetencijomis, komunikaciją ir 
sprendimų priėmimo procesą. 

• Įvedus Ekstremalią situaciją užtikrinti kasdieninį telekonferencinį ryšį tarp Valstybės operacijų centro 
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narių situacijos apsvarstymui, 
planavimui, užduočių skirstymui ir raportavimui apie rezultatus.  

• Suformuoti rezervinį ekspertų sąrašą,  kad bet kokios sudėtingos situacijos atveju būtų galima greitai 
ir efektyviai pasitelkti reikiamą ekspertinę pagalbą.  

• Stiprinti strateginės komunikacijos kompetencijas aukščiausiose šalies viešojo sektoriaus 
institucijose. 

• Sukurti ir užtikrinti statistinių, operatyvinių ir analitinių duomenų sistemos veiklą tiek kasdieniame 
šalies valdyme, priimant sprendimus, tiek krizinėse situacijose.  

• Sukurti vieningą informacinę sistemą Lietuvos civilinės saugos sistemos subjektų bendrai veiklai 
stebėti, planuoti, koordinuoti.  

• Svarstytina įsigyti skambučių centro paslaugą, kurią būtų galima aktyvuoti per kelias valandas. 

• Atnaujinti Lietuvos atstovybių užsienyje darbo ekstremaliomis situacijomis planus. 

 

4.2. Krizės valdymo sprendimų priėmimo struktūra: Sveikatos apsaugos ministerijos lygmuo 
 
Po Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sausio 27 d. posėdžio Sveikatos apsaugos ministerijoje 
aktyvuotas Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (sudėtis ir nuostatai 
patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-601), pirmasis posėdis įvyko sausio 31 d. 
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius – sveikatos 
apsaugos viceministras, kuriam pavesta koordinuoti ir kontroliuoti ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir 
valdymo sritį. Situacija valdyta pagal Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą 
(patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2019-08-20 įsakymu Nr. V-999). 
 
Vasario 26 d. paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 plitimo grėsmės, 
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras kiekvieną dieną rinkosi į posėdžius. 
Juose buvo aptariami aktualūs klausimai ir paskirstomos užduotys atsakingiems vykdytojams, taip pat pagal 
kompetenciją priimami sprendimai, būtini ekstremaliajai situacijai valdyti. Sprendimų, nepriskirtinų 
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro kompetencijai, priėmimo funkcija 
buvo perduodama atitinkamai Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai, Valstybės operacijų centrui ar 
operacijų vadovui. Šiuo laikotarpiu daugumą operacijų vadovo sprendimų projektų pateikė būtent Sveikatos 
apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. 
 
Rengiant operacijų vadovo sprendimus, dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai, paskirti dirbti 
konkrečiai tik su ekstremaliąja situacija: epidemiologai, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srities 
specialistai, teisininkai, pavaldžių įstaigų specialistai ir kiti. Šių specialistų darbas buvo užtikrinamas 24/7 
režimu. Suderinti operacijų vadovo sprendimų projektai buvo teikiami operacijų vadovui pasirašyti, 
norminio pobūdžio operacijų vadovo sprendimai skelbiami Teisės aktų registre. Pirmieji operacijų vadovo 
sprendimai būdavo pasirašomi vėlai vakare, dėl to dažnai vadinami „naktiniais sprendimais“. Tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad padėtis buvo itin rimta, trūko realios patirties, kaip valdyti tokio lygio ekstremaliąsias 
situacijas, ir reikėjo nedelsiant imtis operatyvių veiksmų, tuo metu geresnių alternatyvų nebuvo.  
 
Vasario 26 d. paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, į Sveikatos apsaugos ministeriją operatyviai 
perkelti dirbti su COVID-19 situacija Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro bei Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) specialistai. Sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kompetencijų centro ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro darbuotojai (ne 
mažiau kaip 50 proc.) pasitelkiami užduotims, susijusioms su COVID-19 situacijos valdymu, vykdyti 
Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre; pasitelkiami ir Higienos instituto darbuotojai. Į klausimų 
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sprendimą aktyviai įsitraukia ir kitos Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos: Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba), 
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė 
ligonių kasa ir kt. Visų specialistų patirtis, žinios ir įžvalgos buvo tuo metu ypač reikalingos siekiant priimti 
geriausius sprendimus. 
 
Ypač svarbus vaidmuo suvaldant COVID-19 situaciją teko pagrindinei vykdančiajai įstaigai –  Nacionaliniam 
visuomenės sveikatos centrui, kurio specialistai dirbo 24/7 režimu. Operatyvus specialistų mobilizavimas, 
atliekant pasienio punktų medicininę-karantininę kontrolę, organizuojant asmenų izoliavimą, atliekant 
epidemiologinius tyrimus, teikiant konsultacijas ir kt., labai prisidėjo prie to, kad situacija buvo suvaldyta 
laiku. 
 
Kovo 14 d. paskelbus apie karantino įvedimą nuo kovo 16 d., Sveikatos apsaugos ministerijos pagrindu 
suformuota nauja darbo grupė sprendimams dėl svarbiausių klausimų priimti – vadinamasis Sveikatos 
apsaugos ministerijos štabas, vadovaujamas sveikatos apsaugos ministro. Jo veikloje dalyvavo ministerijos 
atstovai (ministras, viceministrai, padalinių vadovai ir kiti specialistai), pavaldžių įstaigų ir Lietuvos 
kariuomenės atstovai, PSO atstovybės Lietuvoje vadovė, nuotoliniu būdu – Vyriausybės kanceliarijos, 
Prezidento kanceliarijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir kitų institucijų atstovai. 
 
Intensyviausiu periodu Sveikatos apsaugos ministerijos štabo veikla buvo užtikrinama 24/7 režimu. Štabas, 
rinkdavęsis kiekvieną darbo dieną 7 val. ryte, suformuodavo pavedimus atsakingiems vykdytojams, 
nustatydavo spręstinas problemas. Po rytinių susitikimų parengti operacijų vadovo sprendimų projektai 
buvo pristatomi COVID-19 valdymo komiteto administravimo ir koordinavimo darbo grupėje, aptarus 
koreguojami ir teikiami pasirašyti operacijų vadovui.  
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Sukurtas sveikatos apsaugos ministerijos štabas ir nustatyti aiškūs jo darbo principai priimant 
sprendimus.   

• Lietuvos kariuomenės ir kitų organizacijų įtraukimas bei ekspertinė pagalba srityse, kuriose Sveikatos 
apsaugos ministerija turėjo mažai patirties, pvz., priemonių logistika, ryšiai ir kt. 

Pamokos ateičiai 

• Nuolat atnaujinti įstaigų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudėtį, peržiūrėti ir atnaujinti 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, organizuoti mokymus ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų 
nariams, rengti imitacines situacijas. 

 

4.3. Karantino paskelbimas 
 
Karantino Lietuvoje įvedimą 2020 m. kovo 16 d. lėmė du esminiai epidemiologiniai rodikliai: PSO sausio 30 
d. paskelbė tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją dėl koronaviruso protrūkio, o 
kovo 11 d. koronaviruso protrūkį paskelbė pandemija. 
 
Karantino tikslas – nustatyti specialią asmenų darbo, gyvenimo, poilsio, kelionių tvarką, ūkinės ir kitokios 
veiklos sąlygas, produktų gamybos ir realizavimo, geriamojo vandens tiekimo bei paslaugų teikimo tvarką ir 
tuo riboti užkrečiamųjų ligų plitimą. Karantino priemonės: sustiprinamas užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės valdymas, užtikrinamas ribojimo priemonių taikymas, taip pat fizinių ir juridinių asmenų 
atsakomybė už karantino režimo nesilaikymą.  
 
Ekstremaliosios situacijos ir karantino takoskyra: 

• Ekstremalioji situacija – dėl ekstremalaus įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų 
gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą. 
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Nustatomi ūkinės veiklos laisvės, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimai, būtini 
ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti. 

• Karantinas – specialus užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymo režimas, skirtas 
užkrečiamųjų ligų plitimui riboti, nustatant specialias sąlygas, apribojimus ir tvarką. 

 
Vyriausybės nutarimu Nr. 207 nutarta:  

• paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį; 

• paskelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną; 

• patvirtinti karantino režimą; 

• pavesti operacijų vadovui, gavus atsakingos ministerijos pasiūlymą dėl būtinų karantino priemonių 
nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemones. 

 
Siekiant maksimaliai riboti galimą koronaviruso plėtrą šalyje, patvirtintas toks karantino režimas: 

1. Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje: 

• Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus numatytas išimtis. 

• Sienos kirtimas vykdomas per konkrečius tarptautinius sienos kirtimo punktus. 

• Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos 
Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo. 

• Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos, išskyrus numatytas išimtis. 

• Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija. 

• Ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio 
transporto maršrutais intensyvumas. 

• Draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. 

• Prekių judėjimas neribojamas. 

2. Dėl viešojo ir privataus sektorių veiklos: 

• Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse 
darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina 
atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų 
atlikimą. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir 
viešajame sektoriuje. 

• Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų 
aptarnavimas. 

• Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. 

• Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus individualias 
reabilitacijos paslaugas, susijusias su gydymu. 

• Viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo 
paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu. 

• Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų 
pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti 
gyventojams. 

• Draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, 
vaistinių ir optikos prekių pardavimą, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla. Šis 
draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos gyventojams. 

• Draudžiama teikti grožio paslaugas. 

• Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla. 

• Draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais. 

• Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais. 

3. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo: 

• Stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, 
dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. 
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4. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo: 

• Sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, 
rezidentų ir infrastruktūros pasitelkimas, nesvarbu, koks jų pavaldumas. 

• Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: 
o Veiklos perorganizavimas valdant pacientų srautus, infrastruktūrą ir materialiuosius bei 

žmogiškuosius išteklius. 
o Planinių operacijų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių 

nesuteikus pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai 
pablogėtų jo būklė. 

o Planinių hospitalizacijų dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas. 
o Pacientų lankymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų 

lankymą gydančio gydytojo leidimu. 
o Medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus, jeigu paslaugų 

nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą. 

• Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: 
o Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, 

konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir pratęsimas, gydytojų 
tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų skyrimas, slaugytojo konsultacijos. 

o Planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, 
išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinosios 
medicinos pagalbos poreikis arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. 

o Paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios 
pagalbos paslaugas namuose. 

o Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo atidėjimas. 
o Profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas. 
o Planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą. 
o Odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos 

užtikrinimą. 
o Vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginio asmenų kontakto. 

• Visuomenės sveikata: 
o Visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių 

atidėjimas. 
o Visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas. 
o Kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas. 

 
Vertinant visų karantino metu taikytų apribojimų efektyvumą, svarbiausiomis priemonėmis laikytinos šios:  

• Asmenų atvykimo iš COVID-19 paveiktų šalių ribojimas. 

• Visuotinis asmens apsaugos priemonių naudojimas. 

• Ligoninių ir slaugos įstaigų pacientų srautų valdymas. 

• Masinių renginių ribojimai.  

• Darbo ir ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu. 
 

4.4. Teisės aktų rengimas 
 
Vyriausybės nutarimas Nr. 207. Kaip minėta, karantino režimas įvestas Vyriausybės nutarimu Nr. 207, 
vėliau buvo atliekami šio nutarimo pakeitimai, švelninat karantino režimą.   

 

Nutarimo pakeitimų seka 

Data 
Teikusi 

institucija 
Pakeitimo esmė 

1) 2020-03-16  
 

 
 

- Papildyta dėl sienos kirtimo punktų; 
- patikslintas parduotuvių veiklos ribojimas; 
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Vidaus 
reikalų 

ministerija  
 

- pratęstas tranzito terminas; 
- atlikti kiti techniniai pakeitimai. 

2) 2020-03-18   
 

- Numatyta užsieniečių keleivinio tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją 
tvarka: konvojaus formavimas, supaprastintas tranzitas geležinkeliais bei oro 
keliu; 
- patikslintas parduotuvių veiklos ribojimas. 

3) 2020-03-22  - Pratęstas tranzito terminas. 

4) 2020-03-25  
 

- Rekomenduota gyventojams viešosiose vietose dėvėti apsaugines veido 
kaukes arba respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones, parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne 
didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis ir  laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 
metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio 
kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų;  
- rekomenduota prekybos vietose lankytis po vieną asmenį iš šeimos; 
- nustatyta, kad degalų pardavimo vietose gali būti prekiaujama benzinu, 
kuriame yra mažiau nei 10 proc. biodegalų, užtikrinant kokybės standarto 
reikalavimus, o bioetanolis, nepanaudotas biodegalų gamybai, naudojamas 
medicininėms arba dezinfekcinėms reikmėms. 

5) 2020-04-01  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija  
 

- Uždraustas medikamentų, medicininių priemonių ir asmeninės apsaugos 
priemonių eksportas iš Lietuvos Respublikos; 
- tolimųjų reisų vairuotojams numatyta privaloma izoliacija nuo atvykimo į 
Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos;  
- nuo balandžio 4 d. uždrausta keltais ir laivais vežti keleivius ir vykdyti 
skrydžius keleiviams vežti; 
- numatyta, kad prireikus sveikatos priežiūros specialistai ir kartu su jais 
dirbantys darbuotojai (medicinos personalą aptarnaujantis personalas) laikinai 
gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą arba laikinai keičiamos jų 
darbo funkcijos, užtikrinant tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą. 

6) 2020-04-08  
 

- Pratęstas karantino laikotarpis 2 savaitėms, t. y. iki balandžio 27 d.;  
- nustatyti judėjimo apribojimai per šv. Velykas: nuo balandžio 10 d. 20:00 val. 
iki balandžio 13 d. 20:00 val. ribojamas asmenų atvykimas į ne savo gyvenamosios 
vietos savivaldybės miestus ar miestelius;  
- asmenys įpareigoti viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

7) 2020-04-15  
 

(I švelninimo 
etapas) 

- Leista veikti parduotuvėms, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko ir ribojančioms 
pirkėjų srautus;  
- leista teikti stacionarinėse paslaugų teikimo vietose paslaugas, kurių metu 
būtinas ne ilgesnis nei 20 minučių tiesioginis kontaktas su paslaugų gavėju, 
nustatant tam tikrus reikalavimus (įėjimas iš lauko, srautų ribojimas ir būtinų 
higienos sąlygų užtikrinimas); 
- savaitei uždraustas judėjimas Nemenčinėje; 
- leidžiami renginiai neišlipant iš automobilio. 

8) 2020-04-22  
 

(II švelninimo 
etapas) 

- Pratęstas numatytas judėjimo ribojimo režimas Nemenčinėje vienai savaitei, 
t. y. iki 2020 m. balandžio 30 d.; 
- leista veikti lauko restoranams, kavinėms, barams ir kitiems subjektams, 
teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas; 
- leista teikti plaukų priežiūros ir nagų priežiūros paslaugas, reguliuojant 
lankytojų srautus ir užtikrinant būtinas higienos sąlygas;  
- leidžiama augalų, skirtų sodinti, sėklų, trąšų prekyba turgavietėse; 
- leidžiami su tam tikrais ribojimais laisvalaikio užsiėmimai atviroje erdvėje 
(golfo ir lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose, vandenlenčių parkuose), 
pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštų), parkų, zoologijos, 
botanikos sodų ir muziejų ekspozicijų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymas, 
bibliotekų ir muziejų lankymas, treniruotės, vykdomos atvirose sporto bazėse 
(sporto paskirties inžineriniuose statiniuose).  
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9) 2020-04-29   
 

(III švelninimo 
etapas) 

- Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas pratęstas iki 
2020 m. gegužės 11 d. 24:00 val.; 
- leista nedėvėti kaukių jaunesniems nei 6 metų asmenims, užmiestyje, valgant 
ir geriant viešojo maitinimo įstaigose; 
- leista Lietuvos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos; 
- numatyta, kad skrydžiai atnaujinami Vyriausybės pritarimu; 
- sveikatos priežiūros paslaugos atnaujinamos, jeigu įstaiga parengia infekcijų 
kontrolės planą, jį suderina su infekcijų kontrolės specialistu (jei tokį turi) ir 
pateikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui; klasterinės COVID-19 ligos 
paslaugas teikiančios įstaigos planus suderina ir su paslaugų dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) teikimą atitinkamoje veikimo teritorijoje 
organizuojančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga; 
- numatyta, kad įstaigos, priklausančios Lietuvos nacionalinei sveikatos 
sistemai (LNSS), visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens 
sveikatos priežiūros paslaugomis, tvarkys tik per Elektroninės sveikatos paslaugų 
ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, t. y. per e. sveikatą, o 
įstaigos, nepriklausančios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, šių duomenų 
tvarkymą ir atsekamumą užtikrins per įstaigos informacinę sistemą. 

10) 2020-05-06  
 

(IV švelninimo 
etapas) 

- Nuo gegužės 11 d. leista į Lietuvą atvykti Lenkijos Respublikos piliečiams, 
atvykstantiems darbo, verslo ar studijų reikalais; 
- atnaujinti keltų maršrutai tarp Kylio / Rostoko / Travemiundės ir Klaipėdos, kai 
nėra vykdomas keleivių įlaipinimas tarpiniuose uostuose, o persėdant į kitą keltą 
tarpiniame uoste užtikrinamas minimalus kontaktas su pašaliniais asmenimis; 
- pratęstas vidaus sienų kontrolės terminas; 
- nuo gegužės 18 d. leidžiama teikti odontologijos paslaugas, pradeda veikti vaikų 
darželiai, valstybės ir savivaldybių institucijose darbas organizuojamas ir klientai 
aptarnaujami užtikrinant visuomenės sveikatos saugos sąlygas, tačiau paliekama 
alternatyva – galimas darbas nuotoliniu būdu.   

11) 2020-05-13  
 

- Leista vykdyti visų transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų 
vertinimo egzaminus bei mokymus; 
- leista teikti visas grožio paslaugas; 
- leista rengti renginius iki 30 dalyvių atvirose erdvėse, sporto varžybas be 
žiūrovų, asmenines šventes viešose atvirose ir uždarose erdvėse, kai šventėje 
dalyvauja ne daugiau kaip 30 asmenų; 
- numatyta galimybė vykdyti individualias treniruotes sporto klubuose ir 
grupines treniruotes mažomis grupelėmis (iki 6 asmenų);  
- leista lankyti pacientus gydančio gydytojo leidimu ir asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka; 
- mažinami atstumai tarp lankytojų kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto 
įstaigose, kurių lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas nebuvo uždraustas; 
- leidžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla 8-22 val.; 
- pakeistos švietimo įstaigų darbo organizavimo sąlygos. 

12) 2020-05-27  
 

(V švelninimo 
etapas) 

- Karantino režimas pratęstas iki birželio 16 d.; 
- nuo birželio 1 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 207 išdėstytas nauja redakcija, 
kurioje numatytos judėjimo per sieną ir šalies viduje karantino režimo sąlygos. 

13) 2020-06-10  
 

- Nuo birželio 12 d. panaikinta sienos kontrolė su Lenkijos Respublika. 
Leidžiamas Lenkijos piliečių atvykimas iš Lenkijos ir netaikoma 14 dienų izoliacija, 
kaip ir lietuviams, grįžusiems iš Lenkijos. 

14) 2020-06-10  - Karantinas atšaukiamas nuo birželio 17 d. 00:00 val. 

 
Vyriausybės nutarimo Nr. 207 pakeitimo projektų rengimo procesas. Sveikatos apsaugos ministerija 
kiekvieną savaitę darbo tvarka kreipdavosi į ministerijas su prašymu pagal kompetenciją pateikti pasiūlymus 
dėl artėjančią savaitę teiktino Vyriausybės nutarimo Nr. 207 pakeitimo projekto. Pasiūlymus taip pat 
teikdavo įvairios asociacijos ir organizacijos, jie buvo aptariami ir vertinami ministerijų lygmeniu. 
Apibendrintas pakeitimo projektas buvo siunčiamas derinti darbo tvarka ministerijoms ir Vyriausybės 
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atstovams. Kiekvienos savaitės pradžioje pakeitimo projektas buvo aptariamas COVID-19 valdymo komiteto 
administravimo ir koordinavimo darbo grupėje. Sveikatos apsaugos ministras kiekvieną pirmadienį 
pakeitimo projektą pristatydavo COVID-19 valdymo komitete. Suderintas pakeitimo projektas buvo 
teikiamas Vyriausybei. Kiekvieną trečiadienį Vyriausybės nutarimo Nr. 207 pakeitimo projektai buvo 
svarstomi Vyriausybės posėdžiuose.   
 
Vyriausybės 2020-05-27 pasitarimo sprendimu (protokolo Nr. 26, 12 klausimas) pritarta 
rekomenduojamiems karantino dėl COVID-19 ligos atšaukimo kriterijams, apie kuriuos Sveikatos apsaugos 
ministerija kiekvieną pirmadienį teikė informaciją Vyriausybei: 

1) suminis sergamumo COVID-19 liga rodiklis 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias 14 dienų 
nedidėja nuo kriterijų patvirtinimo datos;  

2) ne mažiau kaip 90 proc. per savaitę nustatytų naujų COVID-19 ligos atvejų susiję su lokalizuotais 
ir valdomais ligos protrūkiais;  

3) vidutiniškai per savaitę naujų nustatytų COVID-19 ligos atvejų dalis neviršija 0,5 proc., palyginti 
su visais atliktais tyrimais.  

 
Operacijų vadovo sprendimai. Ministro Pirmininko 2020-02-27 potvarkiu Nr. 43 sveikatos apsaugos 
ministras A. Veryga paskirtas operacijų vadovu. Vadovaudamasis Civilinės saugos įstatymu, operacijų 
vadovas gali duoti teisėtus nurodymus gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, reikalingus 
ekstremaliajai situacijai likviduoti.  
 
Vyriausybės nutarimu Nr. 207 operacijų vadovui pavesta nustatyti konkrečias karantino režimo priemones. 
Sveikatos apsaugos ministerija rengė operacijų vadovo sprendimų projektus, juos derino su ministerijomis 
pagal kompetenciją arba atitinkamus jų projektus pristatydavo COVID-19 valdymo komitete ar kitose 
Vyriausybės darbo grupėse.  
 
Dauguma operacijų vadovo sprendimų parengta siekiant įgyvendinti Vyriausybės nutarimą Nr. 207, dalis 
operacijų vadovo sprendimų parengta pagal COVID-19 valdymo komiteto bei kitų darbo grupių, ministerijų, 
Sveikatos apsaugos ministerijos štabo pasiūlymus. Per laikotarpį nuo š.m. vasario 28 d. iki rugpjūčio 1 d. 
parengti 711 operacijų vadovo sprendimai (iš jų unikalių – 492; pakeitimų – 219). Paskelbti 357 operacijų 
vadovo sprendimai (iš jų unikalūs - 168),kitą dalį operacijų vadovo sprendimų sudaro individualūs teisės 
aktai (vienkartiniai teisės taikymo aktai) dėl pavedimų tam tikroms institucijoms, įstaigoms, savivaldybėms 
ir atitinkamų nurodymų, siekiant užkirsti kelią COVID-19 ligos plitimui.  
 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai. Karantino režimo metu sveikatos apsaugos ministras pagal jam 
pavestas valdymo sritis (asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės ir kitos 
veiklos, susijusios su farmacijos produktais, privalomojo sveikatos draudimo) priėmė sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo reikalavimus ir sveikatos priežiūros tinkamumo bei priimtinumo reikalavimus 
patvirtinančius įsakymus, kurių pagrindinis tikslas – stabdyti COVID-19 plitimą.  
 
Ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinta: 

• Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos 
aprašas (2020-03-04 Nr. V-281); 

• 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 (2020-03-12 Nr. V-352);  

• Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo (2006-12-22 Nr. V-1113) 
pakeitimai karantino laikotarpiu;  

• 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 aprašas (kartu su socialinės apsaugos ir darbo 
ministru, 2020-02-27 Nr. V-238/A1-170). 
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Įstatymai. Vyriausybė pandemijos metu Seimui pavasario sesijoje pateikė 34-is įstatymų projektų paketus 
(60 įstatymų projektų), susijusius su COVID-19 plitimo grėsme ir pasekmių mažinimu. Iš jų Seimas pavasario 
sesijos metu priėmė 28-is įstatymų paketus (49 įstatymų projektus). Vyriausybės teikiamų teisės aktų 
projektų skaičius dėl COVID-19 projektų padidėjo apie 18  proc. 2020 m. Seimo pavasario sesijoje iš viso 
pateikti 98-i įstatymų projektų paketai, o per sesiją Vyriausybė pateikdavo vidutiniškai apie 80 įstatymų 
projektų paketų. 
 
Seimo pavasario sesijoje: 

priimti socialinės apsaugos ir darbo srities įstatymų pakeitimai, kuriais buvo siekiama mažinti verslo 
subjektams dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo kilusius (galinčius kilti) neigiamus 
padarinius ir numatyta galimybė taikyti tokias priemones kaip prastovos paskelbimas bei sudarytos 
sąlygos kompensuoti darbuotojams jų negautą darbo užmokestį; numatyta mokėti ligos išmokas, kol yra 
paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ar karantinas, asmenims, kurie prižiūri vaikus, kai švietimo 
įstaigose nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas arba paskelbta ekstremalioji situacija ar 
karantinas, taip pat neįgalius asmenis; numatyta galimybė sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams ir 
valstybės pareigūnams, kuriems laikinąjį nedarbingumą sukėlė priežastys, susijusios su profesinių pareigų 
atlikimu, besirūpinant COVID-19 infekuotais asmenimis, laikinojo nedarbingumo metu mokėti 
maksimalaus dydžio ligos socialinio draudimo išmoką; sudarytos prielaidos asmenims, dalyvaujantiems 
profesinės reabilitacijos programoje, gauti profesinės reabilitacijos išmoką Vyriausybei paskelbus 
ekstremaliąją situaciją ar karantiną, kai negali būti teikiamos profesinės reabilitacijos 
paslaugos;  nustatytas draudimas išieškoti iš valstybės ar savivaldybių paramos ir kitų išmokų ar 
kompensacijų, asmenų gautų dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino; 
 

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje priimtais pakeitimais nustatytos socialinės 
garantijos vykdant epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų ligų židiniuose ir tiems 
darbuotojams, kuriems specialios  socialinės garantijos dirbant ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų 
židiniuose įstatymuose nebuvo nustatytos; 
 

viešųjų pirkimų srityje priimti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kuriais sudaryta galimybė perkančiajai 
organizacijai ekstremaliosios situacijos metu pirkimus atlikti greičiau ir paprasčiau, t. y. netaikyti 
reikalavimų dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, taip pat 
sudaryti sutartį netaikant pirkimo procedūroms ir sutarties turiniui keliamų reikalavimų, kai atliekamas 
tarptautinis pirkimas neskelbiamų derybų būdu dėl ypatingos skubos; 
 

mokesčių srityje priimti Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, kurie suteikė laikinų finansinių 
sunkumų turintiems mokesčių mokėtojams galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę, taikant mokestinės 
nepriemokos sumokėjimo atidėjimą arba išdėstymą; taip pat sudaryta galimybė esant ekstremaliajai 
situacijai ar karantinui sustabdyti pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose 
įstatymuose nustatytus veiksmus, įskaitant mokesčių sumokėjimą; 
 

verslo ir paslaugų teikimo srityje priimti teisės aktai, švelninantys dėl COVID-19 ligos paskelbto karantino 
metu taikomo visų atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamų renginių bei susibūrimų draudimo verslo 
patiriamas neigiamas pasekmes ir nustatantys vartotojų, įsigijusių bilietus į renginius, ir verslo (renginių 
organizatorių) interesų pusiausvyrą; nustatantys balansą tarp finansinių sunkumų paveiktų juridinių 
asmenų ir jų kreditorių, juridiniams asmenims sudarant palankesnes sąlygas išsaugoti savo verslą; 
numatantys, lošimų bendrovėms negalint organizuoti leidimuose nurodytos lošimų veiklos, leidimų 
galiojimo automatišką sustabdymą ir prievolės mokėti fiksuotą mokestį už neeksploatuojamus lošimo 
įrenginius netaikymą; 
 

administracinės ir baudžiamosios atsakomybės srityje priimti pakeitimai, numatantys adekvačią ir 
proporcingą atsakomybę asmenims už visuomenės sveikatos srities teisės aktų pažeidimus, už 
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savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos su žmonių 
užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymą ar vykdymą ne laiku arba atsakomybę 
asmenims, dėl kurių nusikalstamai lengvabūdiško elgesio pažeidžiamos kovos su epidemijomis ar 
užkrečiamosiomis ligomis taisyklės; 
 

priimti įstatymų pakeitimai, leidžiantys karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, 
ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio metu ar kai teisės akto projektu būtina neatidėliotinai 
spręsti klausimus, būtinus valstybės karinės gynybos ir kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms 
užtikrinti, Vyriausybės posėdžius ir pasitarimus, taip pat savivaldybės tarybos posėdžius organizuoti 
nuotoliniu būdu realiu laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis; 
 

civilinės saugos srityje priimti įstatymų pakeitimai, kurie nustatė naujas Vyriausybės ekstremalių situacijų 
komisijos ir valstybės operacijų vadovo funkcijas,  aiškiau reglamentavo centrinės valdžios ir vietos 
savivaldos santykius ir atsakomybę valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų metu, taip pat ekstremaliosios 
situacijos likvidavimo, informacijos teikimo gyventojams koordinavimo ir padarinių šalinimo darbų 
organizavimą bei vadovavimą jiems. 
 

Pavasario sesijoje nepriimtus įstatymų projektus Vyriausybė pasiūlė Seimui įtraukti į Seimo rudens sesijos 
darbų programą. Vyriausybė Seimui rudens sesijoje iš viso pasiūlė priimti 8-is įstatymų projektų paketus (15 
įstatymų projektų), susijusius su COVID-19 plitimo grėsme ir pasekmių šalinimu. Pasiūlyta priimti įstatymų 
projektus, kuriais bus nustatytas asmens apsaugos priemonių ir medicinos priemonių (prietaisų) ir jų rezervo 
kaupimo mechanizmas; sugriežtinta socialinės globos įstaigų vadovų ar kitų atsakingų asmenų atsakomybė 
ir sustiprinta įstaigų priežiūra, siekiant suvaldyti naujojo koronaviruso plitimą globos įstaigose; sudaryta 
galimybė valdymo įmonių ir gyvybės draudimo bendrovių valdomiems pensijų fondams prisidėti prie 
steigiamo Pagalbos verslui fondo; taip pat sudaryta galimybė Vyriausybei ar savivaldybės tarybai nustatyti 
mažesnę valstybės ar savivaldybės įmonių mokėtiną pelno įmoką į valstybės ar savivaldybės biudžetą, taip 
sudarant prielaidas išsaugoti šių įmonių finansinį likvidumą ir tvarų jų veiklos tęstinumą; ypatingais atvejais, 
pavyzdžiui, pandemijos metu, sudarytos galimybės procesinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, kad nestrig-
tų baudžiamųjų bylų nagrinėjimas ir notaro paslaugų teikimas; įsteigta Valstybės duomenų valdysenos 
informacinė sistema, kuri sutelks valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą vienoje sistemoje bei 
sudarys sąlygas greitai gauti statistinę informaciją; sudarys galimybę Užsienio reikalų ministerijai gauti iš 
mobiliojo ryšio operatorių informaciją apie mobiliojo ryšio vartotojus, esančius užsienio valstybėje ar jos 
tam tikroje dalyje, ypatingų aplinkybių ar kitų aplinkybių, dėl kurių kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai ir 
(ar) saugumui, atvejais. 
 
Iš pateiktų Seimui įstatymų projektų rudens sesijoje priimti 4 įstatymų paketai:  

1. dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos įsteigimo;  
2. dėl apsirūpinimo asmens apsaugos ir medicinos priemonėmis ir jų rezervo kaupimo;  
3. dėl socialinės globos įstaigų vadovų ar kitų atsakingų asmenų atsakomybė sugriežtinimo ir įstaigų 

priežiūros sustiprinimo; 
4. dėl galimybės Vyriausybei ar savivaldybės tarybai nustatyti mažesnę valstybės ar savivaldybės 

įmonių mokėtiną pelno įmoką į valstybės ar savivaldybės biudžetą, kai dėl karo, nepaprastosios 
padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio metu apribotos 
veiklos yra reali galimybė valstybės ar savivaldybės įmonei tapti nemokiai. 

 
4.5. Konsultacijos su Lietuvos ekspertais 
 
COVID-19 pandemija buvo iššūkis visoms pasaulio šalims. Kadangi infekcija plito labai greitai, šalių 
ekspertinės patirties skirtumai taip pat buvo santykinai nedideli. Todėl operatyvus medikų, mokslininkų, 
politikų pasidalijimas naujausiais duomenimis, įžvalgomis ir nesėkmėmis tapo ypač aktualus ir leido priimti 
tinkamiausius šiai situacijai sprendimus kitose šalyse.  
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Lietuvoje konsultacijos su ekspertais vyko keliais lygiais: buvo konsultuojamasi su šalies medikais, 
mokslininkais, kitų sričių specialistais, vyko tarptautinis bendradarbiavimas su organizacijomis, taip pat 
dvišalės konsultacijos. 
 
Pandemijos laikotarpiu tekdavo priimti sudėtingus sprendimus, neturint aukšto lygio mokslinių įrodymų. 
Todėl šalies ekspertų nuomonių konsensusas neretai buvo vienintelė įrodymais grįstų sprendimų išraiška. 
Operatyviai suburtos ekspertų grupės padėjo Sveikatos apsaugos ministerijai parengti Vaikų ir 
suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą (patvirtintas 
sveikatos apsaugos ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. V-383), taip pat Vyriausybei atlikti aktualiausų su ligos 
valdymu susijusių aspektų analizę. Vyko ir individualios konsultacijos su atskirų sričių ekspertais. Pavyzdžiui, 
organizuotos diskusijos dėl viruso klinikinės dinamikos ir imunologinių savybių (ypač svarbu bandant 
suprasti viruso plitimo kaitą); dėl greitųjų testų validavimo; dėl tyrimo dėl PCR ėminių pulingavimo 
(grupavimo) testavimui efektyvinti; dėl tyrimų dėl PCR ėminių nuo įvairiausių paviršių tyrimo. Patys medikai 
ir mokslininkai būrėsi į grupes ir siekė padėti Vyriausybei priimti sprendimus, pvz., grupė „United4Health“ 
dalijosi idėjomis dėl testavimo strategijos tobulinimo, mobiliųjų ligoninių įrengimo ir pan.  
 
Reikėjo skubiai sukurti naujus ekspertų bendradarbiavimo būdus, sujungiančius skirtingų specialybių 
gydytojus. Sulaukta labai daug pasiūlymų, ypač iš jaunų gydytojų, kurie norėjo prisidėti prie rekomendacijų 
ir metodikų rengimo. Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.sam.lt sukurtas polapis, 
kuriame skelbtos specialistų draugijų parengtos rekomendacijos. Labai aktyviai į šį procesą įsitraukė Jaunųjų 
gydytojų asociacija – nuolat rengė vaizdo konferencijas, diskutavo apie metodikas, jų parengtos 
rekomendacijos buvo skelbiamos www.sam.lt.  
 
Didelį darbą atliko Vilniaus universiteto, ypač Gyvybės mokslų centro, mokslininkai, kurie padėjo medicinos 
ekspertų darbo grupei ir Sveikatos apsaugos ministerijai moksliškai įvertinti greitųjų AMP Rapid Test SARS-
CoV-2 IgG/IgM testų atitiktį ir tolesnį naudojimą. 
 
Tarptautinės mokslinės publikacijos leido mūsų šalies ekspertams nuolat atnaujinti žinias apie COVID-19 
valdymą. Įvairių Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos sričių ekspertai sekė naujausias tarptautinių 
organizacijų rekomendacijas, jas išvertę ir adaptavę šaliai, siųsdavo Sveikatos apsaugos ministerijai. 
Ekspertų parengtos rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis buvo organizuojamas darbas ir teikiamos 
paslaugos, buvo skelbiamos ministerijos interneto svetainėje (nurodomi rengėjai ir įdedamos jų pateiktos 
nuorodos). Svarbu pažymėti, kad visas šis ekspertų darbas buvo savanoriškas. 
 
Šalies universitetų (Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vytauto Didžiojo 
universiteto) mokslininkai ir privataus sektoriaus atstovai aktyviai dalyvavo modeliuojant viruso dinamiką 
kurdami matematinius modelius, supažindindami Vyriausybę ir visuomenę su įvairiais prognozuojamais 
viruso plitimo scenarijais, rekomenduojamomis testavimo ir karantino valdymo strategijomis bei 
tarptautinių praktikų apžvalgomis.  
  
Medicinos ekspertų darbo grupės veikla. Ministro Pirmininko 2020-03-26 potvarkiu Nr. 53 sudarytai 
medicinos ekspertų darbo grupei pavesta svarstyti ir teikti Ministrui Pirmininkui ir COVID-19 valdymo 
komitetui pasiūlymus dėl COVID-19 ligos prevencijos, diagnostikos, gydymo ir epidemijos valdymo klausimų 
sprendimo. Darbo grupė galėjo pasitelkti nepriklausomų ekspertų, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, 
įstaigų ir (ar) organizacijų atstovų. 
 
Medicinos ekspertų darbo grupę oficialiai sudarė 7 asmenys, jai vadovavo Ministro Pirmininko patarėjas. 
Pasitelkus ekspertus, darbo grupė išaugo iki 22 specialistų. Darbo grupės pasitarimai vykdavo vieną arba 
kelis kartus per savaitę nuotoliniu būdu per „Teams“ programą.  
 
Medicinos ekspertų darbo grupė svarstė tokius esminius klausimus: veiksmų seka medicinos darbuotojui 
susirgus COVID-19, atskirų medicinos darbuotojų grupių testavimas, greitųjų COVID-19 testų patikimumo ir 
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naudojimo vertinimas, asmens apsaugos priemonių, priklausomai nuo teikiamų paslaugų, standartai, 
COVID-19 infekcijai gydyti naudojami medikamentai, infekcinių ligų gydymo centrų infrastruktūra, privačių 
sveikatos priežiūros įstaigų įtraukimas į COVID-19 infekcijos protrūkio valdymą, COVID-19 valdymo 
strategijos gairės, algoritmas, kokiai situacijai esant galima švelninti karantino sąlygas, ir asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų atnaujinimo tvarka. 
 

4.6. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis 
 
ES. Reaguojant į COVID-19 situaciją, buvo peržiūrėtos ir tikslingai perplanuotos ES struktūrinių fondų 
investicijos Lietuvoje. Sveikatos apsaugos sektoriui skirta 54 mln. eurų sveikatos apsaugos ir gydymo 
priemonėms įsigyti, taip pat sudaryti sąlygas veiksmingai diagnozuoti ir gydyti ligą bei taikyti efektyvias šios 
ligos kontrolės ir stebėsenos priemones.  
 
Lietuva turi galimybę gauti paramą iš ES biudžeto, teikdama paraiškas ES solidarumo fondui dėl COVID-19 
sukeltos sveikatos krizės padarinių. Paramą gali gauti tos valstybės, kuriose konstatuojamos didelio masto 
ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos, o šioms situacijoms suvaldyti numatoma skirti daugiau kaip 
0,3 proc. bendrojo nacionalinio produkto (BNP) viešųjų lėšų reagavimo į ekstremaliąją situaciją priemonėms.  
 
Pagalba ES valstybėms narėms taip pat gali būti teikiama naudojant „rescEU“ rezervą – keliose šalyse 
sukurtus regioninius medicininių priemonių atsargų sandėlius. Lietuva birželį teikė Europos Komisijai 
paraišką tapti viena iš šalių, kuriose būtų laikomi medicininių priemonių atsargų sandėliai. Siūlyta, kad 
Lietuvoje veiktų atsargų, skirtų Baltijos valstybių regionui ir Lenkijai, sandėliai. Vis dėlto Lietuvos paraiška 
nebuvo patvirtinta, tačiau kaip paramos gavėja Lietuva galėtų pasinaudoti šiuo rezervu, jei toks poreikis 
atsirastų. 
 
Lietuva dalyvauja ir bendruosiuose Europos Komisijos organizuojamuose medicininių atsako priemonių 
pirkimuose (pagal Bendrųjų medicininių atsako priemonių pirkimų susitarimą, kurį Lietuva pasirašė su 
Europos Komisija 2014 m.). Lietuva dalyvauja dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų, apsauginių akinių, 
medicininių kaukių ir respiratorių pirkimuose.  
 
Dar vienas ES paramos šaltinis – Skubios paramos priemonė. Jos tikslas – teikti tikslinę paramą labiausiai 
nukentėjusioms valstybėms ir regionams. Konkretūs veiksmai, finansuojami pagal šią priemonę, priklausys 
nuo valstybių narių poreikių. Kad būtų galima efektyviau naudoti išteklius ir, kai įmanoma, užtikrinti masto 
ekonomiją, Komisija tiesiogiai valstybių narių vardu vykdys pirkimus ir sutelks pagalbą ten, kur jos reikia.  
 
PSO. COVID-19 krizės metu vyko nuolatinės vaizdo konferencijos su PSO Europos regiono direktoriumi H. 
Kluge bei Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos apsaugos ministrais. Nuo kovo Lietuva taip pat dalyvavo 
aštuoniuose PSO patirties dalijimosi informaciniuose seminaruose, skirtuose visoms PSO šalims narėms. 
Taip pat įvyko 6 patirties dalijimosi seminarai su PSO Europos regiono biuru.  
 
EBPO. Gegužės 6 d. vyko neformalus Sveikatos komiteto svarstymas dėl COVID-19. EBPO organizavo keleto 
valstybių narių internetinius seminarus, skirtus jų COVID-19 valdymo patirčiai aptarti. Pvz., Izraelio patirtis 
buvo naudinga Lietuvai – Izraelio pristatyta simptomų apklausos anketa pritaikyta ir Lietuvai, prireikus ją 
bus galima naudoti naujos koronaviruso bangos metu.  
 
Birželio 3 d. Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų iniciatyva suorganizuotas internetinis seminaras, 
pristatantis sėkmingą Lietuvos patirtį. Renginiu susidomėjo 34 šalių atstovai, jis sulaukė pozityvių dalyvių 
įvertinimų. Pranešimus skaitė Sveikatos apsaugos ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir VšĮ Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – Santaros klinikos) atstovai. Po seminaro užmegzti kontaktai 
su Prancūzijos, Japonijos, Slovakijos mokslininkais, dirbančiais su COVID-19 valdymu. 
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4.7. Bendradarbiavimas su užsienio šalimis ir ekspertais 
 
Baltijos šalys. Nuolat organizuojamose Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos apsaugos ministrų vaizdo 
konferencijose šalys tarėsi dėl bendrų koordinuotų veiksmų kovoje su COVID-19, karantino lengvinimo 
priemonių ir keliavimo apribojimų švelninimo. Priimtas bendras pareiškimas dėl bendrų visuomenės 
sveikatos veiksmų, siekiant kontroliuoti COVID-19 plitimą. 
 
Gegužės–rugsėjo mėnesiais galiojęs sprendimas  Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiams, keliaujantiems tarp 
Baltijos valstybių, netaikyti 2 savaičių izoliacijos reikalavimo („Baltic Travel Bubble“) buvo naudingas visoms 
trims šalims. Lietuvoje toks sprendimas padėjo sumažinti turizmo sektoriaus praradimus. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2020 m. II ketvirtį turistų skaičius iš Latvijos ir Estijos sumažėjo 70–77 proc. 
Palyginti su turistų iš kitų ES valstybių narių skaičiaus sumažėjimu, šis nuosmukis buvo 20–27 proc. mažesnis 
(pvz., atvykstančiųjų iš Čekijos, Suomijos, Nyderlandų, Ispanijos, Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Danijos ir 
Norvegijos sumažėjo 90–97 proc). 
 
Japonija. Lietuva oficialiai įsitraukė į Japonijos mokslininkų sukurto vaisto „Avigan“ klinikinius tyrimus. Šio 
vaisto eksperimentinius klinikinius tyrimus Lietuvoje vykdys gydymo įstaigos, bus testuojama iki 100 
pacientų. Jeigu visų dabar gautų vaistų klinikiniams tyrimams Lietuva neišnaudotų (nes gerėjant 
epidemiologinei situacijai pacientų mažėja), juos galima saugoti tam tikrą laiką ir naudoti vėliau, jeigu vėl 
būtų protrūkių. Šiuo metu vyksta gydymo įstaigų prisijungimo prie klinikinio tyrimo procesas.  
 
Pietų Korėja. Sveikatos apsaugos ministerijos ir gydymo įstaigų atstovai dalyvavo penkiuose Pietų Korėjos 
organizuotuose internetiniuose seminaruose, skirtuose Pietų Korėjos patirčiai kovojant su COVID-19 
pristatyti. Pagrindinės temos: nacionalinė kovos su COVID-19 politika; pasirengimas ir atsakas; hospitalinių 
infekcijų kontrolė ir gydymas COVID-19 kontekste; karantino priemonės; izoliacijos valdymas; mokslo ir 
technologijų panaudojimas kovoje su COVID-19 ir kt.  
 
Kitos šalys. Vyksta individualios konsultacijos su Jungtinių Amerikos Valstijų, Prancūzijos, Danijos, Vokietijos, 
Izraelio medicinos srities mokslininkais. Taip pat bendradarbiaujama su akademikais iš Oksfordo, Harvardo, 
Kembridžo, Bereko, Ciuricho, Upsalos universitetų, matematikais ir analitikais, dirbančiais versle. 
 
Sprendimams priimti buvo svarbios Užsienio reikalų ministerijos teikiamos situacijos užsienio valstybėse ir 
jų sprendimų kasdienės apžvalgos, kasdienis komunikavimas su užsienio partneriais.  
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Į darbo grupes ir konsultacijas įtraukti emigravusius Lietuvos piliečius ir taip užtikrinti operatyvų 
dalijimąsi Lietuvai aktualia užsienio praktika. 

• Kasdienis tarptautinių naujienų ir užsienio šalių patirties sekimas.  
 

Pamokos ateičiai 

• Nuo pirmosios krizės valdymo fazės, į procsus įtraukti Lietuvos akademinę bendruomenę – analitikus, 
matematikus ir kitus profesionalus.  

• Užtikrinti epidemiologinio prognozavimo srities specialistų rengimą šalyje bei paramą specializuotiems 
tyrimams. 

 

5. Sveikatos apsauga 
 

5.1. Epidemiologinė kontrolė ir priežiūra 
 
COVID-19 ligos epidemiologinė priežiūra ir kontrolė vykdyta Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.  
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Apie kiekvieną nustatytą atvejį asmens sveikatos priežiūros įstaigos informuodavo Nacionalinį visuomenės 
sveikatos centrą. Centras nedelsdamas atlikdavo kiekvieno atvejo epidemiologinį tyrimą (epidemiologinę 
diagnostiką).  
 
Epidemiologinės diagnostikos metu surenkami ir vertinami tokie duomenys: 

• duomenys apie tikėtino susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros 
įstaigą, diagnozės nustatymo ir hospitalizavimo laiką; 

• atvejo atsiradimo aplinkybės (infekcijos šaltinis, infekcijos perdavimo veiksniai, kitos ligos rizikos 
veiksniai, sąsajos su kitais židiniais (atvejais), skiepijimo būklė;  

• galutinės diagnozės nustatymas, laboratorinis patvirtinimas, sukėlėjas, klinikinis ligos pasireiškimas; 

• ligos baigtis.  
 
Epidemiologinės diagnostikos metu surinkti duomenys buvo suvedami į informacinę sistemą ir nuolat 
analizuojami. Analizuojant duomenis nustatomi epidemiologiniai dėsningumai laiko, vietos ir asmens 
požiūriu. Duomenų analizės rezultatai buvo nuolat teikiami dalyvaujančioms institucijoms ir visuomenei. 
Epidemiologinės analizės duomenys leido matyti, kaip vystosi COVID-19 ligos epideminis procesas.  
 
Įvykus ligos protrūkiui, buvo atliekamas protrūkio tyrimas. Radus viruso židinį, išaiškinami asmenys, turėję 
sąlytį su sergančiuoju, ir sudaromas jų sąrašas, tada organizuojamas asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimas, 
stebėjimas ir laboratorinis ištyrimas.  
 
Kai tik sąlytį turėjęs asmuo būdavo įtrauktas į sistemą, nuo kitos dienos jam pradėdavo skambinti 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro savanoriai, kurie apklausdavo asmenį pagal specialų klausimyną, 
vadovaujantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijomis. Sąlytį su sergančiuoju 
turėjusių asmenų skaičius svyravo nuo kelių iki 150 žmonių. 
 
Pagal surinktus duomenis buvo įvertinama ligos plitimo galimybė ir taikomos židinio ir (ar) protrūkio 
kontrolės priemones. Važiavimas į židinį padėjo pritaikyti individualias valdymo priemones – kiekvieną kartą 
buvo teikiami nurodymai, atsižvelgiant į aplinkybes. 
 

5.2. Testavimas 
 
Papildomų laboratorijų įsteigimas. Jau kovo pradžioje paaiškėjo, kad Nacionalinė visuomenės sveikatos 
priežiūros laboratorija negalės atlikti visų reikiamų tyrimų, nes daugėjant šalių, iš kurių atvykę asmenys turi 
būti tiriami, reikėjo atlikti vis daugiau ir daugiau tyrimų.  
 
Pirmiausia papildomus tyrimus pradėjo atlikti didžiųjų ligoninių – Santaros klinikų, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos), VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės – laboratorijos. 
Tačiau jose trūko reagentų, aparatūros, molekulinių tyrimų specialistų. Labiausiai specialistų trūko Klaipėdos 
regione. Čia ypač svarbu buvo turėti pasirengusią darbui ir bent 500 tyrimų per parą atliekančią laboratoriją, 
kai prasidėjo infekcijos protrūkis VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ir buvo pradėti tirti keltais 
atvykstantys asmenys. Todėl nuspręsta VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje įrengti automatinę 
aparatūrą.  
 
Trūkstant sveikatos sistemoje veikiančių laboratorijų pajėgumų, buvo pradėta ieškoti kitų valstybinių 
institucijų laboratorijų. Pirmiausiai prisijungė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vėliau – Vilniaus 
universiteto Gyvybės mokslų centro laboratorija. Prie laboratorijų tinklo prisijungusios privačios 
laboratorijos labai reikšmingai padėjo užtikrinti intensyvų testavimą. 
 
Kad laboratorijos dirbtų veiksmingai, svarbu buvo ne tik užtikrinti pakankamą patyrusių specialistų, įrangos, 
reagentų ir priemonių skaičių, bet ir gerai suorganizuoti darbo procesus. Pavyzdžiui, Kauno klinikų 
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laboratorijoje suorganizavus darbą pamainomis ir optimizavus darbo procesus, buvo atliekama daugiau kaip 
1,5 tūkst. tyrimų per parą. 
 
Siekiant užtikrinti, kad pacientai kuo skubiau gautų tyrimų atsakymus. Nacionaliniam kraujo centrui pavesta 
koordinuoti laboratorijų darbą ir laiku paskirstyti ėminius tarp laboratorijų. Perėmę ėminių logistiką, Kraujo 
centro darbuotojai atliko svarbią koordinatorių funkciją, ir laikas nuo testo padarymo iki ištyrimo 
laboratorijoje sutrumpėjo iki 24 val. Toks operatyvumas sudarė sąlygas itin greitai reaguoti į židinius. 
 
Tyrimų laboratorijų darbas vyko 24/7 režimu, pagal besikeitusį poreikį tyrimų apimtys buvo didinamos ar 
mažinamos (detaliau – tolimesniame skyrelyje). Šiuo metu šalyje veikia beveik 20 koronaviruso tyrimų 
laboratorijų.  
 
Proaktyvus (prevencinis) testavimas. Užtikrinus simptominių atvejų testavimą ir suformavus pakankamą 
laboratorijų tyrimams atlikti kiekį, pereita prie besimptomių asmenų testavimo. Pirmieji prevenciniai tyrimai 
buvo atliekami visiems iš užsienio sugrįžusiesiems asmenims. Neturint patirties ir aprašytos prevencinių 
tyrimų praktikos, prevencinių tyrimų organizavimo procesas buvo gana sudėtingas. 
 
Vėliau tyrimai buvo atliekami slaugos ir globos įstaigose: čia prevenciškai testuoti ne tik pacientai, bet ir 
įstaigų darbuotojai. Tai leido laiku išaiškinti ir sustabdyti židinius slaugos ir globos įstaigose.  
 
Dar viena prevencinių testavimų kryptis – apsaugoti svarbias funkcijas atliekančius darbuotojus: gydytojus, 
slaugytojus, kitus medicinos įstaigų darbuotojus, taip pat Vidaus reikalų ministerijos pareigūnus, kitus 
asmenis, kurių veikla buvo svarbi stabdant viruso plitimą šalyje.  
 
Nors Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras neteikė rekomendacijų testuoti visus protrūkio metu 
nustatytus asmenis, valdant protrūkių situaciją buvo priimti sprendimai tirti visus židinio kontaktus, todėl 
plačios apimties tyrimai atlikti Marijampolėje, Nemenčinėje ir Ukmergėje. 
 
Lietuvoje balandžio–gegužės mėn. buvo atliekama ir po 8000 testų per dieną. Pagal testavimo apimtį (tyrimų 
skaičių 1 tūkst. gyventojų) Lietuva buvo tarp lyderių pasaulyje ir dabar lyderiaujame Eurpoje. Mažėjant 
atvejų skaičiui šalyje, buvo sumažinta ir testavimo apimtis, didesnį dėmesį skiriant didelės rizikos 
savivaldybėms. 
 
7 pav. Testavimų apimtys per dieną 
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Pasiteisinę sprendimai 

• Privačių laboratorijų įtraukimas į testavimą. 

• Virusologinių laboratorijų įsteigimas didžiausiose ligoninėse. 

• Ėminių logistikos perdavimas Kraujo centrui. 

• Centralizuotas reagentų pirkimas. 

• Prevencinis gydymo ir slaugos įstaigų personalo (simptominių ir nesimptominių atvejų) testavimas. 

• Karščiavimo klinikų įsteigimas COVID-19 pacientams atskirti. 

• Karštosios koronaviruso linijos 1808 ir mobiliųjų testavimo punktų įsteigimas. 

Pamokos ateičiai 

• Užtikrinti koordinuotą ėminių ir reagentų logistikos procesą. 

• Nustatyti aiškų ir efektyvų komunikacijos su savivladybėmis procesą, siekiant oratyviai teikti 
informaciją apie testavimo organizavimo tvarką. 

• Užtikrinti  molekulinių tyrimų specialistų rengimą ir paskirstymą  po regionus. 

 

5.3. Gydymo įstaigų klasterizacija 
 
Reaguojant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją ir siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimą ir pacientų, kuriems įtariama ir diagnozuota koronavirusinė infekcija, bei 
besikreipiančiųjų dėl kitų ligų ir būklių srautų valdymą, dar nepaskelbus karantino, sveikatos apsaugos 
ministro 2020-03-04 įsakymu Nr. V-281 patvirtintas Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-
281 patvirtintas Aprašas).  
 
Vadovaujantis gerąja jau veikiančių integruotos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių (insulto, 
miokardo infarkto, sunkių traumų) klasterių patirtimi ir pavyzdžiu, buvo pasirinktas klasterinis pagalbos 
sergant COVID-19 liga paslaugų teikimo modelis. Paslaugų teikimas organizuotas teritoriniu principu, 
nustatant veikimo teritoriją ir funkcijas penkioms pagrindines stacionarines paslaugas teikiančioms asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms infekcinių ligų skyrius / padalinius:  
1) Santaros klinikos;  
2) Kauno klinikos;  
3) VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė; 
4) VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;  
5) VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė.  
 
Pagrindiniai teritorinio paslaugų teikimo COVID-19 ligos atvejais privalumai:  

• paslaugų dėl COVID-19 (koronaviruso ligos) teikimą atitinkamoje veikimo teritorijoje 
organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – organizuojanti asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga) veikimo teritorijoje esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų konsultavimas ir 
metodinis vadovavimas joms; 

• sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, koordinavimas ir stebėsena teritoriniu principu; 

• pacientų srautų valdymas, nukreipiant į atitinkamas asmens sveikatos priežiūros įstaigas; 

• iš valstybės rezervo gautų asmens sveikatos apsaugos ir medicininių priemonių paskirstymas 
teritorijoje esančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;  

• rezultatų stebėsena ir analizė;  

• problemų nustatymas ir operatyvus reagavimas į jas; 

• paslaugų teikimo organizavimo proceso stebėsena; 

• informacijos sklaida, informacijos teikimas Sveikatos apsaugos ministerijai.  
 
Tiek organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, tiek jų veikimo teritorijoje esančios asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos, teikdamos paslaugas COVID-19 pacientams ir ne COVID-19 pacientams, 
susidūrė su iššūkiais dėl paslaugų organizavimo infekcijos piko metu, perskirstant personalą, įsigyjant 
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asmens sveikatos apsaugos priemones, reikalingą medicinos įrangą, organizuojant personalo mokymus, 
užtikrinant griežtus infekcijų kontrolės reikalavimus.  
 
Atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją ir paslaugų teikimo organizavimo praktinius 
ypatumus, iškilusias problemas, buvo operatyviai reaguojama, tikslinamos ir keičiamos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. V-281 patvirtinto Aprašo nuostatos, nuolat tiesiogiai komunikuojant su Sveikatos 
apsaugos ministerija, kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, Lietuvos anesteziologų-reanimatologų 
draugija, Higienos institutu ir kitais sveikatos priežiūros specialistais. Buvo įtraukti ir Lietuvos kariuomenės 
atstovai – panaudota jų patirtis organizuojant ekstremaliųjų situacijų procesus, logistiką, valdymą, 
stebėseną ir kt.  
 

5.4. Mokymai dirbti su COVID-19 liga sergančiais pacientais 
 
Tarptautinė kovos su šia pandemija patirtis rodo, kad sveikatos priežiūros įstaigų personalas ir tinkamas jo 
parengimas, aprūpinimas asmens apsaugos priemonėmis ir medicinos įranga yra vieni svarbiausių veiksnių 
planuojant efektyvų gydymo įstaigų atsaką.  
 
Pirmąją viruso bangą pavyko suvaldyti esamais įprastiniais sveikatos priežiūros sistemos ištekliais: pagalbą 
teikė greitosios medicinos pagalbos, skubiosios medicinos, infekcinių ligų, intensyviosios terapijos 
specialistai. Tačiau buvo akivaizdu, kad, daugėjant pacientų šias procedūras gali tekti atlikti kitų specialybių 
gydytojams ir slaugytojams. Todėl kritiškai svarbu, kad gydytojai ir slaugytojai, dirbantys su COVID-19 
pacientais, gebėtų tinkamai įvertinti jų būklę, laiku priimti sprendimus, teikti pagalbą vietoje, mokėtų 
tinkamai naudotis medicinos įranga ir turėtų galimybę konsultuotis nuotoliniu būdu su labiau patyrusiais 
specialistais. 
 
Atsižvelgdama į tai, Sveikatos apsaugos ministerija kovo pabaigoje kartu su paslaugų teikimą 
organizuojančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis atrinko 20 stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų, kurios pirmiausia turėjo būti pasirengusios teikti pagalbą COVID-19 pacientams. Buvo 
numatyta parengti tiek personalo, kad kiekvienoje iš šių įstaigų bet kuriuo paros metu būtų bent 20 gydytojų 
ir slaugytojų, galinčių pradėti teikti pagalbą. Kovo 30–31 d. šiose ligoninėse įrengta po dvi nuotolinio 
konsultavimo darbo vietas, kad vietos specialistai galėtų pasitarti su gydytojais konsultantais nuotoliniu 
būdu. Nuotolinio konsultavimo darbo vietose vyko gydytojų ir slaugytojų mokymai, skirti specialistams, kad 
jie galėtų dirbti su ta įranga, kuri yra kiekvienoje iš ligoninių. Personalas buvo mokomas dirbti su tais 
prietaisais ir toje aplinkoje, kurioje jau teikia realią pagalbą arbą tą pagalbą teiktų COVID-19 pacientams.  
 
Balandį 1 882 gydytojai ir slaugytojai apmokyti: atlikti pradinį ir nuolatinį standartizuotą paciento būklės 
vertinimą, skirti deguonį įvairiomis priemonėmis, atpažinti dažniausias COVID-19 pacientų ūmias būkles ir 
suteikti būtinąją pagalbą. 1 613 specialistų (ne intensyviosios terapijos ir anesteziologijos) apmokyti pradinių 
dirbtinės plaučių ventiliacijos principų.  
 
Įstaigose sudarytos komandos iš koordinatoriaus, informacinių technologijų (toliau – IT) specialisto ir trijų 
instruktorių, kurie turėtų kolegoms artimiausiais mėnesiais priminti esminius praktinius pagalbos teikimo 
momentus. Kiekvienoje ligoninėje toliau išlaikytos darbo vietos nuotolinėms konsultacijoms, taikomi 
pagalbos teikimo algoritmai, protokolai ir instrukcijos.   
 

5.5. Didelės rizikos grupės apsauga 

  
Koronavirusas didžiausią riziką kelia vyresnio amžiaus ir lėtinių ligų turintiems asmenims. Todėl krizės metu 
itin daug dėmesio buvo skiriama didelės rizikos grupių apsaugai – pirmiausia optimizuotas globos ir slaugos 
įstaigų darbo organizavimas. Nuo balandžio 10 d. palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos buvo teikiamos 
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pagal operacijų vadovo nustatytus principus. Operacijų vadovo sprendimai koreguojami atsižvelgiant į 
epidemiologinės situacijos dinamiką ir padėtį palaikomojo gydymo ir slaugos įstaigose. 
 
10-yje šalies regionų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Alytus, 
Utena) paskirti palaikomojo gydymo ir slaugos koordinatoriai, turintys periodiškai teikti informaciją apie 
esamas problemas savo regiono palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse.  
 
Be to, pakeitus Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, leista karantino metu palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninėje gulėto laiko neįskaičiuoti į 120 dienų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto. Karantino metu leista teikti mokamas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas 
vegetuojantiems pacientams ir pacientams, kuriems teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų 
faktinė trukmė pasiekė 120 dienų, bet dėl sveikatos būklės jiems reikia nuolatinės medicininės priežiūros. 
 
Globos ir slaugos įstaigose nustatytos pagrindinės rizikos ir numatytos konkrečios jų valdymo priemonės 
srautų valdymo, pacientų testavimo, išorinės taršos, vidinės taršos, amens apsaugos priemonių 
naudojimo srityse.  
 
Siekiant valdyti srautus, nustatyta, kad organizuojant palaikomojo gydymo ir slaugos asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą įstaigose privaloma užtikrinti, kad:  

1) Iš palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių į namus išrašomi pacientai, kurių sveikatos būklė yra 
stabili ne mažiau kaip 5 dienas iš eilės ir kuriems nereikia nuolatinės medicininės priežiūros ir (arba) 
stebėsenos; paliekami tik tie pacientai, kuriems būtinos medicininės paslaugos. 

2) Apribotas priėmimas į palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų įstaigas ir stacionarines socialinės 
globos įstaigas. 

3) Pacientai į įstaigas priimami perkeliant juos iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kai 
yra baigtas gydymas ir tik tada, kai prieš pacientą perkeliant į įstaigą jam atlikto COVID-19 tyrimo 
rezultatas yra neigiamas, arba tiesiai iš namų, jeigu turi šeimos gydytojo siuntimą.  

 
Pacientų testavimas turi būti vykdomas tokiais principais: 

1) Pacientai į įstaigas perkeliami iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra 
koronaviruso infekcijos židiniai, tik tada, kai du kartus iš eilės, ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu, 
iš paciento nosiaryklės paimtuose tepinėliuose nerandama SARS-CoV-2 viruso arba po 37 
kalendorinių dienų nuo COVID-19 ligos diagnozavimo dienos, jeigu tepinėliai pakartotiniam ištyrimui 
dėl SARS-CoV-2 viruso nebuvo paimti. 

2) Į įstaigas priimami pacientai, kurie liko be priežiūros dėl to, kad vienintelis juos prižiūrėjęs asmuo 
dėl ūmaus sveikatos būklės pablogėjimo buvo hospitalizuotas į stacionarinę asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą. 

3) Visi nurodyti pacientai įstaigoje privalomai izoliuojami 14 dienų, o juos slaugantis personalas 
(rekomenduojama – atskira tik izoliuotų gyventojų slaugai skirta komanda) naudoja atitinkamo 
saugumo lygio asmenines apsaugos priemones.  

 
Siekiant išvengti viruso patekimo į įstaigas, nustatyti tokie reikalavimai dėl išorinės taršos: 

1) Griežtai draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus mirštančiųjų lankymą įstaigos vadovo leidimu. 
2) Prie įėjimo į įstaigą tikrinama visų darbuotojų ir kitų įeinančių asmenų kūno temperatūra. 
3) Asmenys, kurių kūno temperatūra yra didesnė kaip 37 °C, į įstaigą neįleidžiami. 

 
Siekiant išvengti vidinės taršos, t. y. kai suserga įstaigos darbuotojas ar pacientas, nustatyti tokie principai: 

1) Įstaigos darbuotojui, kuriam darbo metu pasireiškia akivaizdūs ūmiai kvėpavimo takų infekcijai 
būdingi ligos simptomai (kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas), rekomenduojama 
konsultuotis su savo šeimos gydytoju arba kreiptis konsultacijos į karštąją koronaviruso liniją 
telefonu 1808. 

2) Visų įstaigos pacientų kūno temperatūra matuojama ne rečiau kaip vieną kartą per parą. 



 
 

COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymo atmintinė   | 34 |  
 

3) Karščiuojantys pacientai (kurių kūno temperatūra yra didesnė kaip 37 °C) nedelsiant izoliuojami, 
jiems kviečiama greitoji medicinos pagalba, kuri sprendžia dėl būtinybės tokį pacientą gabenti į 
stacionarinę aktyviojo gydymo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą.   

 
Darbo organizavimas taip pat yra vienas svarbiausių aspektų, minimizuojant COVID-19 atsiradimą ir plitimą 
įstaigose. Todėl visiems nekarščiuojantiems pacientams paslaugos turi būti teikiamos laikantis šių 
reikalavimų: 

1) Jeigu yra galimybė, pacientai turi būti suskirstyti į grupes, kiekvienai grupei priskirta tik tą grupę 
slauganti personalo komanda (gydytojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, valytojai). 

2) Įstaigoje griežtai apribotas personalo judėjimas ir tiesioginiai personalo tarpusavio kontaktai, 
nesusiję su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu; atsisakyta nebūtinų kontaktinių 
konsultacijų, bendrų vizitavimų ir pan.  

3) Personalas naudoja atitinkamo saugumo lygio asmens apsaugos priemones. 
4) Personalas apmokytas tinkamai apsirengti ir nusirengti asmens apsaugos priemones, visose asmens 

apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo vietose skelbiamos atmintinės, kuriose nurodyta 
veiksmų seka.  

5) Privalomas visų horizontalių ir dažnai liečiamų paviršių (turėklų, šviesos jungiklių, durų rankenų, lovų 
apsauginių turėklų, naktinių stalelių, telefonų) valymas ir dezinfekavimas, visi vonios kambariai 
valomi mažiausiai du kartus per dieną ir tuoj pat, kai yra nešvarūs; akivaizdžiai nešvarūs paviršiai 
pirmiausia valomi detergentu (gamintojo paruoštas muilas ar vanduo) ir tik tuomet atliekama 
dezinfekcija. 

 
Užkertant kelią infekcijai plisti, itin svarbu tinkamai naudoti asmens apsaugos priemones: 

1) Nustatyta, kad personalas, dirbantis su įtariamais, kad serga COVID-19 liga, ar izoliuotais asmenimis, 
keičia visą asmens apsaugos priemonių komplektą po paslaugos suteikimo. 

2) Patalpas valantis personalas turi dėvėti: 

• jei dirba I saugumo lygio patalpose, – medicininę (chirurginę) kaukę ir pirštines darbui su 
cheminėmis medžiagomis; 

• jeigu dirba įtariamų, kad serga COVID-19 liga, ar izoliuotų asmenų priežiūros zonoje, – 
respiratorius (FFP2), pirštines darbui su cheminėmis medžiagomis, chalatą, akių apsaugą 
(akiniai arba veido skydelis), antbačius arba specialius batus ir kepuraitę.  

3) Jeigu įstaigos vairuotojai neturi sąlyčio su asmeniu, įtariamu, kad serga COVID-19 liga, ir jeigu 
mašinoje yra fizinė pertvara tarp vairuotojo ir kitos mašinos dalies, Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras ir PSO rekomenduoja, kad vairuotojui pakanka vienkartinės medicininės kaukės.  

 
Įstaigoms pritrūkus asmens apsaugos priemonių, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, atliekant 
klinikinę apžiūrą ir teikiant kitas paslaugas asmeniui, įtariamam, kad serga COVID-19 liga, rekomenduoja 
tokias asmens apsaugos priemonių naudojimo modifikacijas: 

• Jeigu trūksta FFP2 / FFP3 respiratorių, darbuotojai, atliekantys procedūras ir turintys tiesioginį sąlytį su 
asmeniu, kuriam įtariama COVID-19 liga (jeigu nėra aerozolio susidarymo rizikos), turi dėvėti 
aukščiausio filtravimo lygio chirurginę kaukę, pirštines, apsauginius akinius ir chalatą. 

• Panaudotos vienkartinės asmens apsaugos priemonės turi būti saugiai sutvarkomos kaip infekuotos 
atliekos, o daugkartinio naudojimo apsaugos priemonės turi būti iš karto po naudojimo valomos ir 
dezinfekuojamos. 

 
Papildomos sąlygos personalo ir asmenų saugai užtikrinti:  

• geras patalpų vėdinimas; 

• liečiamų paviršių valymas ir dezinfekcija; 

• tinkama rankų higiena, taip pat ir asmens apsaugos priemonių užsidėjimo, dėvėjimo ir nusiėmimo metu; 

• sumažintas kontaktų skaičius ir kontakto trukmė;  

• atstumo laikymasis (2 metrų); 
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• ilgesnės (10–15 min.) pertraukos tarp skirtingų paslaugų suteikimo ar teikiamų paslaugų toje pačioje 
vietoje; 

• rekomenduojama dėvėti medicinines kaukes visiems paslaugų gavėjams I saugumo lygio bendrose 
įstaigos patalpose, o visiems asmenims, kuriems pasireiškė simptomai ir (ar) kuriems dar nėra patvirtinta 
COVID-19 liga, bei asmenims, esantiems izoliavimo patalpose, būtina uždėti medicininę kaukę, o 
neturint pakankamai asmens apsaugos priemonių, kaukę uždėti esant tiesioginiam kontaktui su kitais.  

 
Visos šios priemonės lėmė, kad buvo užfiksuoti tik keli COVID-19 protrūkiai keliose palaikomojo gydymo ir 
slaugos įstaigose. 
 

Pasiteisinę sprendimai 

• COVID-19 hospitalizavimo organizavimas regioniniu principu. 

• Nuo pat krizės valdymo pradžios didelis dėmesys skirtas didelės rizikos grupių apsaugai –optimizuotas 
globos ir slaugos įstaigų darbo organizavimas, srautų valdymas, pacientų testavimas, aprūpinimas 
apsaugos priemonėmis.  

• Greitas Operacijų vadovo sprendimų koregavimas, atsižvelgiant į epidemiologinės situacijos dinamiką 
ir padėtį palaikomojo gydymo ir slaugos įstaigose. 

Pamokos ateičiai 

• Regionų slaugos koordinatorius įveiklinti pirminėje krizės valdymo stadijoje, jiems teikti metodinę 
pagalbą, aiškinti klausimynų svarbą dirbtant karantino ir infekcinių ligų protrūkio sąlygomis. 

• Palaikomojo gydymo ir slaugos įstaigoms bei stacionarinėms socialinės globos įstaigoms pasitvirtinti 
planus infekcijų kontrolės priemonėms įgyvendinti, stiprinti administracines kompetencijas. 

• Visoms įstaigoms pasitvirtinti darbo infekcijos protrūkio atveju organizavimo aprašą kartu su 
privalomai pildomu Kontroliniu infekcijų kontrolės veiksmų klausimynu. 

 

5.6. Paslaugų atnaujinimas sveikatos priežiūros įstaigose 
 
Šalyje gerėjant epidemiologinei situacijai, operacijų vadovo balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1018 nutarta 
leisti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos, pradėti teikti 
planines stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nustatyta, kad tam įstaigos turi parengti ir 
suderinti su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu (jeigu tokį specialistą turi) Planinių stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą (toliau – Stacionarinių paslaugų 
atnaujinimo planas) ir jį pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Stacionarines asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, nurodytos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-281 
patvirtintame Apraše, turi Stacionarinių paslaugų atnaujinimo planą suderinti ir su organizuojančia asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga. 
 
Stacionarinių paslaugų atnaujinimo plane privalo būti numatyta būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms 
ir planinėms paslaugoms teikti skirta ir rezerve esanti įstaigos infrastruktūra, didelės rizikos grupei ir mažos 
rizikos grupei priskiriamų pacientų srautų valdymo tvarka, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka, 
personalo darbo organizavimo ir priemonių, skirtų galimam infekcijos išplitimui kitose įstaigose 
(kai darbuotojas dirba ir kitose įstaigose) valdyti, taip pat asmens apsaugos priemonių pagal saugumo lygius 
priskyrimo įstaigos personalui ir pacientams tvarka. 
 
Planines stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pradėjusios teikti įstaigos, kurios priklauso 
Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS), visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens 
sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus 
ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik per Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
informacinę sistemą, o įstaigos, kurios nepriklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, šių duomenų 
tvarkymą ir atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą. 
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Nurodytame operacijų vadovo sprendime nustatyta, kad įstaigos turima infrastruktūra (palatos, lovos) turi 
būti padalijama į tris atskiras dalis, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi: 

1. infrastruktūra, skirta būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms įstaigoje teikti; 
2. infrastruktūra, skirta planinėms stacionarinėms paslaugoms įstaigoje teikti; 
3. infrastruktūra, skirta paslaugoms tik dėl koronaviruso infekcijos teikti.  

 
Privaloma užtikrinti, kad organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikimo teritorijoje esančių 
įstaigų rezerve būtų ne mažiau kaip 50 lovų su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu 1 mln. gyventojų ir ne 
mažiau kaip 300 lovų su deguonies tiekimu 1 mln. gyventojų (šis reikalavimas taikomas sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. V-281 patvirtintame Apraše nurodytoms įstaigoms). Prireikus ši infrastruktūros dalis 
gali būti naudojama tik pacientams izoliuoti, kol laukiama viruso laboratorinio tyrimo atsakymo.  
 
Paslaugų atnaujinimo apimtį leista nustatyti įstaigos vadovui, tačiau rekomenduota pirmame etape teikti ne 
daugiau kaip 50 proc. planinių stacionarinių paslaugų, o per 2 savaites epidemiologinei situacijai šalyje 
neblogėjant, paslaugų apimtį buvo galima didinti. 
 
Siekiant paskatinti įstaigas teikti daugiau planinių paslaugų, operacijų vadovo birželio 8 d. sprendimuose Nr. 
V-1400 ir Nr. V-1401 nustatyta, kad organizuojančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikimo 
teritorijoje esančių įstaigų rezerve privaloma turėti ne mažiau kaip 5 lovas su dirbtinės plaučių ventiliacijos 
aparatu 1 mln. gyventojų ir ne mažiau kaip 30 lovų su deguonies tiekimu 1 mln. gyventojų. Be to, praėjus 2 
savaitėms nuo paslaugų atnaujinimo, įstaiga turi suteikti ne mažiau kaip 70 proc. planinių stacionarinių 
paslaugų ir ne mažiau kaip 80 proc. ambulatorinių paslaugų.  
 
Valstybinės ligonių kasos statistika rodo, kad įvairaus lygmens šalies gydymo įstaigoms atnaujinti paslaugas 
pacientams 2020 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais pavyko skirtingai. Pavyzdžiui, birželį pas šeimos gydytoją 
iš viso registruota 407 tūkst. apsilankymų. Palyginti su 2019 m. birželiu, tai net 60 proc. mažiau (2019 m. 
birželį apsilankyta per 1 mln. kartų). 42 proc. mažiau nei pernai birželį buvo suteikta ir gydytojų specialistų 
konsultacijų. Tiesa, džiugino faktas, kad gydymo įstaigos ėmė teikti nuotolines konsultacijas – birželį iš viso 
jų suteikta per 42 tūkst. (12 proc. gydytojų specialistų konsultacijų). 
 
Liepą atnaujinant sveikatos paslaugų teikimą įvyko nemažai teigiamų pokyčių: daugėjo paslaugų 
pacientams, kai kurių apimtis beveik pasiekė iki karantino buvusį lygį. Valstybinės ligonių kasos statistika 
rodo, kad gyvų apsilankymų pas šeimos gydytoją liepą, palyginti su birželiu, padidėjo 17 proc. Jų skaičius 
siekė beveik 548 tūkst. Liepą gana sparčiai buvo atkuriamos dienos stacionaro ir dienos chirurgijos 
paslaugos, taip pat specializuotos ambulatorinės paslaugos. Stacionaro paslaugų per liepą Lietuvoje iš viso 
padaugėjo 20,5 proc. 
 
Dauguma šalies gydymo įstaigų rugpjūtį ir toliau stengėsi atnaujinti sveikatos paslaugas, kurių teikimą 
gyventojams buvo pakoregavęs karantinas. Tačiau augimą galbūt pristabdė prognozuotas veiksnys – 
rugpjūtį atostogavo nemažai medikų ir pacientų. Antra galima priežastis – mažesnis sergamumas vasaros 
sezonu. Mažiausiai atostogų nuotaikos rugpjūtį turėjo įtakos pacientų vizitams pas šeimos gydytojus. 
Stacionarinių paslaugų sutartis respublikinio lygmens ligoninės įvykdė 96 proc., regiono – 85,5 proc., rajono 
– 82 proc. 
 
Siekiant valdyti tolesnį paslaugų teikimą įstaigose, buvo patvirtinti tokie kriterijai:  

• daugiau kaip 50 naujų patvirtintų COVID-19 ligos atvejų 3 dienas iš eilės šalies mastu; 

• daugiau kaip 200 naujų patvirtintų ligos atvejų per vieną dieną šalies mastu; 

• įstaigos padalinyje nustačius ligos protrūkį (2 ar daugiau tarpusavyje susiję infekcijos atvejai). 
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Organizuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo sukūrimas. 

• Pacientų srautų atskyrimas ir rūšiavimas. 
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• Duomenų rinkimas, lovų užimtumo stebėsena. 

• Intensyvus darbuotojų testavimas. 

• Galimybė pacientus konsultuoti nuotoliniu būdu. 

Pamokos ateičiai 

• Užtkrinti tarpsinstitucinį bendradabiavimą ir tikslios informacijos teikimą viruso plitimo židinyje. 

• Užtikrinti teisingą apsaugos kaukių dėvėjimą. 

 
 

6. Bendradarbiavimas su savivalda 
 
Daugelį operacijų vadovo sprendimų, susijusių su mobiliųjų punktų, karščiavimo klinikų steigimu, testavimu, 
izoliavimu, židinių lokalizavimu, praktiškai turėjo įgyvendinti savivaldybės ir joms pavaldžios gydymo 
įstaigos. COVID-19 pandemijos metu tapo akivaizdu, kad reikia koordinuoto ir sisteminio mechanizmo, kuris 
užtikrintų bendradarbiavimą tarp centrinės valdžios ir savivaldos įvairiais lygmenimis. Pasidarė aišku, kad 
nepakanka tiesiog nusiųsti operacijų vadovo sprendimus savivaldybėms, nes kai kuriuos sprendimus dėl 
veiklos pokyčių, naujovių įgyvendinimo būtina detaliai išaiškinti ir atsakyti į kylančius klausimus. Todėl priimti 
šie bendradarbiavimo su savivalda sprendimai: 
 
1) Jau nuo kovo pabaigos Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos 
štabe: būdavo supažindinamas su bendra situacija Lietuvoje, savivaldybėse kylančiomis problemomis, 
informaciją apie kurias turėdavo perduoti kitoms savivaldybėms. Lietuvos savivaldybių asociacija, gavusi 
paklausimų iš savivaldybių, juos taip pat perduodavo per savo atstovą į štabą. Atsižvelgdama į išsakytus 
pasiūlymus, Sveikatos apsaugos ministerija ėmė organizuoti mokymus COVID-19 gydymą organizuojančioms 
ligoninėms, slaugos ligoninėms, pačioms savivaldybėms. 
 
2) Vyriausybės kanclerio 2020-03-26 įsakymu Nr. V-61 sudaryta darbo grupė, skirta padėti savivaldybėms 
valdyti ir koordinuoti klausimus, susijusius su valstybės lygio ekstremaliąja situacija dėl COVID-19 
(savivaldybių klausimų darbo grupė), vadovaujama Vyriausybės kanclerio pavaduotojo. Darbo grupę sudarė 
5 didžiųjų savivaldybių administracijų direktoriai, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir Lietuvos 
savivaldybių asociacijos atstovai. 
 
Savivaldybių klausimų darbo grupė turėjo galimybių sistemiškai spręsti kylančias problemas (prireikus buvo 
pavedama Sveikatos apsaugos ministerijai pakoreguoti sprendimus), įsigilinti į vietos specifiką (pvz., pasienio 
savivaldos, bendradarbiavimo su kaimyninių valstybių savivaldybėmis, kurortinių savivaldybių problematiką 
ir kt.), suformuoti grįžtamąjį ryšį su savivaldybėmis, geriau pritaikyti operacijų vadovo sprendimus 
savivaldyėms, kurioms jie buvo aktualūs ir kuriems reikia iš anksto pasirengti.  
 
3) Nuo kovo 18 d. Vidaus reikalų ministerija pradėjo organizuoti kassavaitines vaizdo konferencijas su 
savivaldybėmis, per kurias ministrai ir kiti valstybės įstaigų atstovai pristatydavo su pandemijos valdymu 
susijusius klausimus. Iš viso suorganizuota 11 tokių vaizdo konferencijų.  
 
Be vaizdo konferencijų, Vidaus reikalų ministerija savo interneto svetainėje sukūrė rubriką „Aktuali 
informacija dėl koronaviruso“. Informacija buvo pateikiama atsižvelgiant į savivaldybių klausimus taip, kad 
interesantai galėtų rasti vienoje vietoje visą reikiamą medžagą ir atsakymus dėl visų operacijų vadovo, 
ministerijų ir kitų sprendimų. 
 
Lietuvos savivaldybių asociacija pažymi, kad su pradžioje apėmusia nežinomybe ir informacijos trūkumu 
ypač gerai padėjo susidoroti savivaldybių klausimų darbo grupės veiksmai ir Lietuvos savivaldybių asociacijos 
atstovo dalyvavimas Sveikatos apsaugos ministerijos štabe. Vis dėlto pasigesta vieno langelio arba vieno 
telefono numerio Sveikatos apsaugos ministerijoje, per kuriuos būtų buvę galima gauti įvairius atsakymus 
dėl operacijų vadovo sprendimų. 
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Šiuo metu svarstoma dėl savivaldybės gydytojo funkcijos išplėtimo: tokios pandemijos atvejais savivaldybės 
gydytojui galėtų būti pavesta metodiškai vadovauti visoms savivaldos pavaldumo įstaigoms (pirminė, 
antrinė sveikatos priežiūra, slaugos, globos namai, lankomoji slauga ir kt.) ir perduoti reikiamą informaciją, 
garantuoti pasirengimą. Taip pat reikėtų aiškiau reglamentuoti gydymo įstaigų vadovų atsakomybę 
karantino ar ekstremaliosios situacijos metu. 
 
Sveikatos apsaugos sistemoje reikalingas regioninis koordinavimas. Pavyzdžiui, mobilieji punktai, 
karščiavimo klinikos ateityje galėtų geriau veikti regioninio koordinavimo principu, pagal kurį tokios 
struktūros būtų steigiamos vienoje ar keliose to regiono savivaldybėse, bet žmogiškaisiais ir finansiniais 
ištekliais prisidėtų visos savivaldybės. Šiuo metu jau yra įvykusios regioninės konsultacijos ir kiekviename 
regione įsteigta darbo grupė, susidedanti iš savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų vadovų / 
administracijų direktorių. Prireikus bus sušaukiamos šios darbo grupės ir organizuojamos konsultacijos su 
Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis institucijomis. Darbo grupes aptarnauja Regioninės plėtros 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 
 
Apibendrinant galima teigti: nors COVID-19 pandemijai suvaldyti prireikė daug papildomų pastangų, kartu 
sustiprėjo savivaldybių ir centrinės valdžios tarpusavio bendradarbiavimas, naudojant elektronines 
priemones paspartėjo ir efektyvesnis tapo keitimasis informacija, buvo užtikrintas grįžtamasis ryšys ir taip 
pagerinta priimamų sprendimų kokybė. 
 

6.1. Mobiliųjų punktų steigimas 
 
Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. V-390 patvirtintas Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir 
ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams 
atlikti organizavimo tvarkos aprašas. 10-yje Lietuvos savivaldybių įsteigti mobilieji punktai simptomus 
jaučiantiems, iš užsienio grįžusiems ar kontaktą su sergančiuoju COVID-19 turėjusiems asmenims testuoti. 
Mobiliuosiuose punktuose paimtus ėminius tyrė jiems priskirtos 5 laboratorijos.  
 
Sukurta patogi pacientų registravimo į mobilųjį punktą e. sistema, sujungianti paciento telefono numerį, 
asmens kodą, vardą ir pavardę. Pažangi registravimo sistema leido automatiškai informuoti pacientus apie 
neigiamus COVID-19 tyrimo atsakymus ir automatiškai nukreipti teigiamus atsakymus į gydytojų liniją, kad 
su pacientu būtų susisiekta ir profesionaliai įvertinta, kokių tolesnių veiksmų reikia imtis. 
 
Lietuvoje labai tiko šis ir užsienio valstybėse taikytas modelis, pagal kurį mobilieji punktai įrengti atskirai nuo 
gydymo įstaigų, kad automobiliu atvykstantys asmenys neturėtų sąlyčio su kitais pacientais ar gydytojais. 
 
Mobiliuosius punktus ir mobiliąsias brigadas galima buvo išnaudoti židiniais tapusiose savivaldybėse, pvz., 
Nemenčinėje, – tai padėjo operatyviai ir greitai paimti daug PCR tyrimų gyventojams neišvykstant iš židinio 
teritorijos.  
 
Kad mobilieji punktai dirbtų sklandžiai, reikėjo iš anksto gerai suderinti šių punktų, karštosios koronaviruso 
linijos 1808, laboratorijų ir Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimus. Pradžioje, kai trūko testų ir buvo 
siekiama labai plačiai testuoti tiek parvykstančius, tiek turinčius simptomų ar kontaktavusius su 
užsikrėtusiaisiais asmenis, kartais pritrūkdavo terpių ir tepinėlių, buvo nepakankamai sklandžiai dalijamasi 
informacija su savivaldybe ir mobiliuoju punktu. Ateityje prieš darant reikšmingus testavimo strategijos 
pakeitimus, svarbu susitarti su visomis dalyvaujančiomis institucijomis ir patvirtinti labai aiškų algoritmą. 
Kadangi testavimo strategija keitėsi ne vieną kartą, ši pamoka buvo išmokta ir pritaikyta praktiškai. 
 

6.2. Karščiavimo klinikų steigimas 
 
Augant užsikrėtusiųjų koronavirusu pacientų skaičiui, svarbu buvo užtikrinti pacientų ištyrimo galimybes 
maksimaliai saugiomis sąlygomis tiek galimai užsikrėtusiajam, tiek medikams, todėl Lietuvos savivaldybėse 
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nuo kovo 23 d. duris atvėrė karščiavimo klinikos – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios teikė 
ambulatorines paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams. Į šias 
klinikas buvo registruojami šeimos gydytojo siuntimą turintys pacientai. Atvykę paskirtu konkrečiu laiku, jie 
buvo tiriami ir prireikus gydomi ar pervežami į ligoninę stacionariniam gydymui, įvertinant kiekvieną situaciją 
individualiai, kad pacientas reikiamą pagalbą gautų kuo greičiau ir atskirai nuo kitų pacientų.  
 
Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų 
turintiems pacientams teikimo tvarkos apraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 
įsakymu Nr. V-506, nustatyta, kad 18–60 metų amžiaus pacientai, kurių temperatūra kreipimosi į šeimos 
gydytoją dieną yra 37,8 °C ir daugiau (iki karščiavimą mažinančių vaistų vartojimo), taip pat jaučiantys 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus, turi būti nukreipiami į karščiavimo kliniką nuodugniai ištirti. 
Karščiavimo klinikose pacientams atliekamas išsamus sveikatos patikrinimas: bendras kraujo tyrimas, C 
reaktyvinio baltymo tyrimas, krūtinės ląstos rentgenografinis tyrimas, paimamas tepinėlis iš nosiaryklės dėl 
koronavirusinės infekcijos, jei reikia, paskiriamas gydymas.  
 
Paslaugos karščiuojantiems pacientams teikimą organizuoja savivaldybės jų teritorijoje esančiose sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančias įstaigose arba, jeigu tokios galimybės neturi, sudarydamos sutartį su kitomis 
savivaldybėmis dėl paslaugų jos gyventojams teikimo.   
 
Pirmosios karščiavimo klinikos pradėjo veiklą kovą Vilkaviškio rajono savivaldybėje (VšĮ Vilkaviškio 
ligoninėje), Kauno miesto savivaldybėje (VšĮ Kauno miesto poliklinikoje), Vilniaus miesto savivaldybėje (VšĮ 
Lazdynų poliklinikoje ir VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje), o balandį paslaugos karščiuojantiems pacientams 
buvo teikiamos visoje Lietuvoje 40-yje karščiavimo klinikų. 21 savivaldybė karščiavimo klinikų nesteigė, o 
sudarė sutartį su kita savivaldybe dėl paslaugų jos gyventojams teikimo. Gerėjant epidemiologinei situacijai 
ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms atnaujinus veiklą, paslaugos karščiuojantiems pacientams pradėtos 
teikti ir savivaldybėje esančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose, 
užtikrinant pacientų srautų valdymo ir infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi (atskiriant karščiuojančių ir 
nekarščiuojančių pacientų srautus, didelės ir mažos rizikos grupėms priskiriamų pacientų srautus, 
maksimaliai sumažinant pacientų tarpusavio kontakto galimybes ir kt.).  
 
Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama padėti savivaldybėms užtikrinti paslaugų karščiuojantiems 
pacientams teikimą, skyrė karščiavimo klinikoms būtinos diagnostinės įrangos, asmens apsaugos priemonių. 
Karščiavimo klinikose iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo buvo ištirta apie 2 tūkst. 
pacientų.  
 
Steigiant savivaldybėse karščiavimo klinikas, reikėjo greitai persiorientuoti ir sutelkti žmogiškuosius bei 
medicininių priemonių išteklius. Vėliau, sumažėjus pandemijos mastui, sumažėjo ir karščiavimo klinikų 
poreikis, tad savivaldybėms pasiūlyta palikti tik po vieną kliniką regione.  
 
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms atnaujinus darbą, savivaldybėms vėl iškilo problemų dėl patalpų, 
žmogiškųjų išteklių, įrangos. Kai kuriose savivaldybėse karščiavimo klinikos buvo įsikūrusios pirminiuose 
sveikatos priežiūros centruose, todėl, jiems atnaujinus darbą, galimybė vykdyti veiklą karščiavimo klinikoms 
sumažėjo. Gydytojai turėjo grįžti į savo pagrindinę darbo vietą, diagnostinė įranga buvo grąžinama 
savininkams. Daugelio savivaldybių situacija buvo sprendžiama individualiai.  
 

6.3. Sergančių ir sąlytį su sergančiaisiais turėjusių asmenų izoliavimas 
 
Siekiant išvengti viruso plitimo, nustatyta, kad asmenys, sergantys COVID-19 liga, taip pat įtariami, kad serga, 
bei asmenys, turėję sąlytį su sergančiaisiais, turi laikytis izoliacijos. Asmenys galėjo izoliuotis namuose ar 
kitoje gyvenamojoje aplinkoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose arba ligoninėse, jeigu 
susirgo sunkiai.  
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Izoliavimo taisyklės ir reikalavimai izoliavimo patalpoms. Izoliavimą sąlytį turėjusiems asmenims skiria 
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jis informuoja apie izoliavimo būtinybę, pateikdamas 
pasirašyti sutikimą būti izoliuotam, ir atitinkamą atmintinę. Izoliavimo metu Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras atlieka aktyvų asmens stebėjimą (su stebimu asmeniu susisiekia nuotoliniu būdu ir užrašo 
sveikatos būklės duomenis). Už izoliavimo reikalavimų pažeidimus Nacionalinis visuomenės sveikatos 
centras turi teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus arba kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl 
baudžiamosios atsakomybės taikymo. Izoliuotiems asmenims privaloma laikytis izoliavimo taisyklių, 
nepriklausomai nuo to, ar jie izoliuoti gyvenamojoje vietoje, ar savivaldybės numatytose patalpose. 
 

Savivaldybių izoliavimo patalpos gali būti gyvenamosios paskirties pastatuose (socialiniuose būstuose, 
bendrabučiuose, kt.), viešbučių paskirties pastatuose (viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose), poilsio 
paskirties pastatuose (poilsio namuose, jaunimo nakvynės namuose, kaimo turizmo paskirties pastatuose), 
socialinės paskirties ir kituose pastatuose. Izoliavimo patalpos turi būti aprūpintos būtiniausiais baldais, 
inventoriumi, indais, valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, buitinių atliekų surinkimo konteineriais, patalynės 
bei suterštų drabužių surinkimo talpyklomis. Izoliuoti asmenys, išreiškę norą būti izoliuoti geresnėse nei 
savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, ir sutinkantys už tai sumokėti, gali kreiptis į 
savivaldybės administraciją, jeigu ši turi sudariusi sutartį su viešbučiu ar kitų patalpų valdytoju. Savivaldybės 
administracija organizuoja izoliuotų asmenų maitinimą, būtiniausių priemonių (vaistų, higienos prekių, 
drabužių) pristatymą ar perdavimą iš artimųjų asmenų. 
 
Sąlytį turėjęs asmuo privalo laikytis šių izoliavimo savivaldybės administracijos numatytose patalpose 
reikalavimų: 

• nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo; 

• visą izoliavimo laiką nepriimti lankytojų; 

• nesilankyti pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, treniruoklių salėje ar pan.); 

• vengti tiesioginio sąlyčio su kitais asmenimis; 

• stebėti savo sveikatos būklę; 

• laikytis aplinkos ir asmens higienos reikalavimų. 
 
Operacijų vadovo 2020-04-01 sprendimu Nr. V-654 nustatyta, kad pacientai, kuriems diagnozuota lengva 
koronaviruso infekcijos forma ir leidžiama gydytis ambulatoriškai, gali izoliuotis 6 medicininės reabilitacijos 
įstaigose, kuriose bendras lovų skaičius siekia 1 tūkst. Į šias įstaigas pacientai gali būti vežami iš visos 
Lietuvos, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, o už pervežimą atsakinga savivaldybė, kurioje 
pacientas gyvena. Įgyvendinant šį sprendimą, karantino laikotarpiu tik vienintelėje VšĮ Abromiškių 
reabilitacijos ligoninėje buvo izoliuojami lengva koronaviruso infekcijos forma užsikrėtusieji, kuriems 
nebuvo reikalingas gydymas stacionare. Daugiausia tokių pacientų įstaigoje vienu metu buvo 17. Kitų 5 
medicininės reabilitacijos įstaigų planuoti pajėgumai nebuvo panaudoti iš viso. 
 
Izoliacijos principo įgyvendinimas pradžioje buvo reglamentuotas itin griežtai, nustatant, kad visi be išimties 
asmenys izoliuojami savivaldybės parinktose patalpose. Kada grįžtantys iš užsienio asmenys ėmė plūsti į 
Vilniaus ir kitų didžiųjų miestų viešbučius ir buvo užfiksuota smurto atvejų, šį sprendimą teko švelninti ir 
turintiems, kur izoliuotis, leisti tai daryti. Izoliavimosi tvarka buvo pakeista per 1 parą. 
 
Savivaldybių teigimu, buvo užfiksuota nemažai piktnaudžiavimo atvejų, kai asmenys, grįžę iš užsienio ir 
turintys izoliuotis, reikalaudavo, kad savivaldybė suteiktų ir izoliavimosi patalpas, ir maitinimą. Nuo birželio 
ši situacija buvo pakoreguota ir grįžtantieji turėjo arba patys susimokėti už izoliavimosi patalpas viešbutyje, 
arba ieškotis galimybių izoliuotis namuose, pas giminaičius ar kitur. 
 
Dėl izoliavimosi turėtų būti priimti sprendimai, pagal aplinkybes diferencijuojantys savivaldybių patirtų 
išlaidų kompensavimo klausimus: skirtingai turėtų būti vertinamos situacijos, kai asmenys išvyko į užsienį ir 
grįžę turėjo izoliuotis dėl paskelbto karantino ir kai jie vyko į užsienį žinodami, kad grįžę turės izoliuotis. 
 



 
 

COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymo atmintinė   | 41 |  
 

6.4. Viruso židinių lokalizavimas 
 
Visų užkrečiamųjų ligų, įskaitant koronaviruso infekciją, atvejų ir protrūkių epidemiologinė diagnostika 
vykdoma vadovaujantis Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės 
tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro 2016-10-07 įsakymu Nr. V-1159.  
Pagal epidemiologinės diagnostikos metu surinktus užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio duomenis 
įvertinęs užkrečiamosios ligos galimybę plisti, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos epidemiologinius 
ypatumus ir užkrečiamosios ligos kontrolės principus, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras taiko šias 
pagrindines užkrečiamosios ligos židinio ir (ar) protrūkio kontrolės priemones: 

• išaiškina asmenis, turėjusius sąlytį, ir sudaro jų sąrašą; 

• organizuoja asmenų, turėjusių sąlytį, stebėjimą, jei reikia, laboratorinį ištyrimą; 

• taiko kitas reikiamas teisės aktuose nustatytas užkrečiamosios ligos židinio ir (ar) protrūkio kontrolės 
priemones. 
 

Analizuojamu pandemijos pradžios laikotarpiu dėl didelės darbo apimties Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro specialistams sąlytį turėjusių asmenų apklausą ir kasdienį sveikatos stebėjimą padėjo 
vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro apmokyti savanoriai iš Mykolo Romerio universiteto, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro ir UAB „Transcom“.  
 
Didžiausias viruso lokalizavimo iššūkis – koronaviruso infekcijos protrūkiai asmens sveikatos priežiūros ir 
socialinės globos įstaigose: 

• Vienas pirmųjų protrūkių asmens sveikatos priežiūros įstaigose kilo VšĮ Ukmergės ligoninėje, kai 
COVID-19 liga buvo nustatyta 58 šios ligoninės pacientams ir darbuotojams (21 pacientui ir 37 
darbuotojams), iš jų 6 asmenys mirė.  

• VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje kilusio protrūkio metu užregistruota 111 atvejų 
(38 pacientai ir 73 darbuotojai), iš jų 18 asmenų mirė.  

• Per protrūkį VšĮ Marijampolės ligoninėje susirgo 46 asmenys (16 pacientų ir 30 darbuotojų).  

• Didžiausias protrūkis slaugos / globos įstaigose – VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centre 
Klaipėdoje, užregistruoti 46 atvejai (34 pacientai ir 12 darbuotojų), iš jų 3 asmenys mirė.  

• Kitas didelis protrūkis užregistruotas VšĮ Antavilių pensionate Vilniuje, nustatyti 47 atvejai 
(29 pacientai ir 18 darbuotojų). 

 
Iki birželio 8 d. nustatyta 20 koronaviruso infekcijos protrūkių, kilusių ne asmens sveikatos priežiūros ar 
socialinės globos įstaigose, registruotas 671 sąlytį turėjęs asmuo, susijęs su šiais protrūkiais. Didžiausias 
protrūkis, kilęs ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, – UAB „Vilnika“ Nemenčinės mieste: iš viso 
užregistruoti 92 patvirtinti atvejai ir apie 300 sąlytį turėjusių asmenų. Taip pat užregistruoti 6 protrūkiai, 
susiję su asmeninėmis šventėmis, 2 protrūkiai kilo bendrabučiuose Vilniuje. 
 
Ne iš pirmo karto nustatomi koronaviruso atvejai parodė, kad savivaldybėms labai svarbu laikytis 14 dienų 
izoliavimo praktikos, pvz., atkeliant naują pacientą ar globotinį į globos namus. Buvo išmokta pamoka, kad 
patikimiausia užkrato suvaržymo priemonė yra izoliavimas ir savivaldybės turi labai griežtai laikytis šio 
nurodymo, ypač savo slaugos ir globos įstaigose, kuriose neigiamas ligos poveikis yra didžiausias. 
 
Rengiantis panašių infekcijų protrūkiams, reikėtų iš anksto įvertinti galimybes asmens sveikatos priežiūros 
bei slaugos ir globos įstaigoms dirbti tokiu režimu, kai darbuotojai, atėję į darbą, jame dirba 7/14 dienų, 
neišeidami iš įstaigos. Siekiant tokį sprendimą įgyvendinti, būtina atitinkamai pasirengti – peržiūrėti teisės 
aktus, užtikrinti sąlygas darbuotojams.  
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Būtina toliau tęsti sveikatos priežiūros, slaugos ir globos įstaigų darbuotojų mokymus, kaip tinkamai naudoti 
asmens apsaugos priemones, atsižvelgiant į tai, kad buvo nustatyta pažeidimų, kai asmens apsaugos 
priemonės naudotos netinkamai, nesilaikant reikalavimų, ir tai prisidėjo prie viruso plitimo.  
 
Būtina sveikatos priežiūros, slaugos ir globos įstaigas aprūpininti asmens apsaugos priemonėmis, taip pat 
patalpas įrengti taip, kad būtų sudarytos sąlygos izoliuoti sergančius ar įtariamus, kad serga, asmenis (šiuo 
metu ne visose slaugos ir globos įstaigose yra galimybė atskirti srautus ir pacientus). 
 
Atskirais atvejais koronaviruso infekcijos židiniai susiformavo dėl karantino režimo nesilaikymo asmeninių 
švenčių metu, todėl būtina dar aktyviau šviesti visuomenę. 
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Mobiliųjų punktų steigimas.  

• Savivaldos įtraukimas į ankstyvą sprendimo priėmimo stadiją ir operacijų vadovo sprendimų 
adaptavimas taip, kad būtų suprantama ir aišku visoms savivaldybėms. 

• Savivaldybių klausimų darbo grupės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo įtraukimas į 
Sveikatos apsaugos ministerijos štabo posėdžius.  

• Vyriausybės kanceliarijos aktyvus keitimasis informacija su savivaldybėmis. 

• Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomas konsultavimo darbas su atraminėmis COVID-19 
ligoninėmis, globos ir slaugos įstaigomis.  

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos proaktyvus darbas su visais skirtingo pavaldumo globos 
namais. 

• Centralizuotas testų, reagentų, asmens apsaugos priemonių pirkimas, jų dalijimas  COVID-19 
atraminėms ligoninėms, laboratorijoms ir kitoms sistemoje dalyvaujančioms įstaigoms. 

Pamokos ateičiai 

• Karščiavimo klinikų pertvarkymas į vidines sveikatos priežiūros įstaigų struktūras.  

• Komunikacijos užtikrinimas su savivaldybės, informuojant apie pokyčius ir pasikeitimus.   

• Peržiūrėti reikalavimus dėl privalomos izoliacijos, grįžus iš užsienio, savivaldybės parinktose 
patalpose. 

• Peržiūrėti sprendimą dėl gydytojo darbo keliose įstaigose ribojimo, siekiant užtikrinti gydymo 
paslaugų teikimą visoje Lietuvoje.  

• Aiškiau reglamentuoti gydymo įstaigų vadovų atsakomybę. 

 
 

7. Nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas 
 
Užklupus pandemijai, visuomenės dėmesys ilgą laiką buvo nukreiptas daugiausia į sudėtingą verslo situaciją 
dėl šalyje priimtų karantino apribojimų bei draudimų. Tačiau ne ką paprastesnė situacija suiklostė ir 
nevyriausybiniame šalies sektoriuje. Nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) veikla buvo ne tik apribota 
ar sustabdyta, bet atitinkamai pakito ir jų įgyvendinamų projektų finansavimas: daugelis savivaldybių, 
atsidūrusios nežinioje dėl galimo COVID-19 poveikio šalies finansinei būklei, įšaldė savo finansinius srautus 
ir naujų priemonių bei projektų konkursų paskelbimą. Tai ypač atsiliepė NVO, kurių biudžetas mažesnis, 
kadangi prastovų kompensavimo ir kiti mechanizmai šiam sektoriui nebuvo taikomi. Vis dėlto, konstruktyviai 
bendradarbiaudamos, savivaldybės ir NVO klausimą dėl projektų finansavimo tęstinumo išsprendė. 
Galiausiai buvo sukurta speciali priemonė NVO sektoriui, kurios tikslas – kompensuoti COVID-19 sukeltas 
pasekmes: kompensuoti darbuotojų, kuriems įforminta prastova, atlyginimus, savanorių patirtas išlaidas, 
pritaikyti darbo vietas, sudarant sąlygas socialines paslaugas teikti nuotoliniu būdu, padengti nuomos, 
komunalinius mokesčius ir pan. Taip pat skirtos ir papildomos valstybės biudžeto lėšos tokioms NVO 
teikiamoms paslaugoms, kurių poreikis ypač išaugo per karantiną ir po jo (konsultacinės paslaugos, emocinė 
ir psichologinė pagalba žmonėms, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes).   
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Pandemija parodė, kad NVO gali būti didelės pagalbininkės: jos sugeba gana greitai prisitaikyti ir turi daug 
įvairių kompetencijų, platų profesionalių ekspertų tinklą, žinių bei patirties, taip pat gali greitai sutelkti 
savanorius. 
 
Pasak pačių NVO sektoriaus atstovų, sveikintina, kad NVO buvo informuotos ir kai kuriais atvejais įtrauktos 
į priemonių rengimo procesą, tačiau, jų nuomone, trūko nuoseklaus įtraukimo į priemonių planų rengimo 
procesą nuo pandemijos pradžios (poreikių nustatymo), taip pat įtraukimo į formuojamas darbo grupes bei 
komisijas. Kai kuriais atvejais trūko viešų konsultacijų su NVO, nebuvo užtikrinamas grįžtamasis ryšis. Vis 
dėlto būtina atsižvelgti į tai, kad pandemijos situacija išskirtinė ir priimant sprendimus reikėjo reaguoti itin 
greitai.  
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Aktyvus savanorių įtraukimas į COVID-19 karštosios koronaviruso linijos 1808 konsultantų būrį. 

• Konsultacijos su atitinkamomis NVO, rengiant rekomendacijas dėl specifinių sričių veiklos vykdymo 
pandemijos sąlygomis, pvz., neformaliojo ugdymo. 

Pamokos ateičiai 

• NVO sektorių į procesus įtraukti pirminėje krizės valdymo stadijoje, kad būtų galima pasinaudoti jo 
turimomis ir reikalingomis žmogiškųjų išteklių kompetencijomis.  

 
 

8. Visuomenės informavimas 
  
Kaip ir kiekviena krizė, situacija, susijusi su COVID-19, įaudrino visuomenę, kėlė daug klausimų ir reikalavo 
greitos, patikimos, objektyvios ir tikslios informacijos. Šios krizės išskirtinumas – ji apėmė visas gyvenimo 
sritis ir privertė didžiąją dalį visuomenės pakeisti įpročius. Buvo paralyžiuota didelė dalis viešojo ir privataus 
gyvenimo, uždarytos valstybės sienos, todėl komunikacijos tikslas buvo ne tik informuoti, bet ir įtraukti 
visuomenę, įgalinti ją veikti, palaikyti valstybės sprendimus. 
 

8.1. Visuomenės informavimo grupės struktūra 
 
Vasario 26 d. šalyje paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, Valstybės operacijų centro vadovo 
sprendimu buvo suformuota Visuomenės informavimo grupė, o jos vadovu paskirtas vienas iš Ministro 
Pirmininko patarėjų. Darbo grupę sudarė 16 komunikacijos specialistų iš skirtingų valstybės institucijų ir 
įmonių. Netrukus į Visuomenės informavimo grupę neformaliai įsitraukė visų ministerijų ir Policijos 
departamento atstovai. 
 
Kadangi karantino metu buvo įvesti būriavimosi ir darbo biuruose apribojimai, Visuomenės informavimo 
grupės veikla organizuota nuotoliniu būdu: 

• sukurtos uždaros „Facebook“ grupės, kuriose grupės nariai keisdavosi informacija ir aptardavo 
organizacinius klausimus;  

• pirmadieniais ir ketvirtadieniais vykdavo nuotoliniai susitikimai per „Teams“ programą. 
 

8.2. Ryšiai su žiniasklaida. Atstovų spaudai vaidmuo 
 
Apribojus fizinius kontaktus, žiniasklaida tapo esminiu patikimos informacijos apie COVID-19 šaltiniu. Jos 
žiūrimumas, skaitomumas ir klausomumas labai išaugo. Remdamasi tarptautine praktika, konsultacijomis su 
komunikacijos ekspertais, diskusijomis su žiniasklaidos priemonių redaktoriais, Visuomenės informavimo 
grupė įsirengė dvi nuotolines spaudos konferencijų studijas: Vyriausybės kanceliarijoje ir Sveikatos apsaugos 
ministerijoje. Kasdien buvo transliuojamos 3 spaudos konferencijos (rytinė ir vakarinė – iš Vyriausybės 
nuotolinės spaudos konferencijų studijos ir pietinė – iš Sveikatos apsaugos ministerijos). Šis sprendimas 
sudarė sąlygas karantino sąlygomis dirbančiai žiniasklaidai gauti oficialią, operatyvią ir tikslią informaciją. 



 
 

COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymo atmintinė   | 44 |  
 

 
Svarbiausias žinias platino:  

1) Ministras Pirmininkas (Vyriausybės nuotolinė spaudos konferencija arba „Facebook“ paskyra);  
2) operacijų vadovas (Sveikatos apsaugos ministerijos nuotolinė spaudos konferencija); 
3) kiti ministrai (Vyriausybės nuotolinė spaudos konferencija); 
4) Visuomenės informavimo grupės vadovas (Vyriausybės nuotolinė spaudos konferencija arba 

„Facebook“ paskyra), 
5) Visuomenės informavimo grupė (pranešimai spaudai). 

 
COVID-19 krizės komunikacijos pagrindiniais kalbėtojais tapo Ministras Pirmininkas, sveikatos apsaugos 
ministras ir Visuomenės informavimo grupės vadovas.  
 
Nuo pirmojo koronaviruso atvejo Lietuvoje užregistravimo iki karantino pabaigos suorganizuotos 
92 spaudos konferencijos, jose dalyvavo 140 pašnekovų. Lietuvos žiniasklaidoje karantino laikotarpiu 2–3 
kartus išaugo pagal Vyriausybės kanceliarijos turinį parengtų straipsnių skaičius, o vidutinė vieno 
Vyriausybės pranešimo žiniasklaidai pasiekta auditorija taip pat padidėjo daugiau nei 3 kartus. 
 
8 pav. Lietuvos žiniasklaidoje užfiksuotų straipsnių pagal Vyriausybės kanceliarijos parengtą turinį skaičius 

 
 
 
9 pav. Vidutinė vieno Vyriausybės pranešimo žiniasklaidai pasiekta auditorija, mln. 

 
 

8.3. Gyventojų konsultacijos 
 
Karantino metu, ypač jo pradžioje, ypač padidėjo visuomenės poreikis gauti konsultacijas sveikatos, kelionių, 
verslo, socialinėmis ir psichologinėmis temomis. Todėl buvo sukurta bendroji COVID-19 informacijos 
interneto svetainė, psichologinės pagalbos interneto svetainė ir trys konsultacijų telefonu numeriai. 
 
1808 ir www.koronastop.lt. Karštoji koronaviruso linija telefono numeriu 1808 paslaugas pradėjo teikti 
kovo 13 d. (veikia ir šios atmintinės rengimo metu). Ją sukūrė Kauno greitosios medicinos pagalbos stotis. 
Koronos karštojoje linijoje priimami skambučiai, taikomas skambučių įvertinimas, nustatomas reikiamos 
pagalbos lygis, teikiama informacija izoliacijos, nedarbingumo pažymėjimo gavimo, COVID-19 ligos 
prevencijos klausimais, atliekama pacientų registracija į mobiliuosius patikros punktus, karščiavimo klinikas, 
gydytojo konsultaciją, prireikus skambinantysis sujungiamas su greitosios medicinos pagalbos dispečerine.  
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Nuo kovo 13 d. iki birželio 8 d. gauti 431 786 skambučiai, prakalbėtos 17 029 valandos. Karštojoje linijoje 
nuolat dirba 35 savanoriai ir 12 gydytojų konsultantų. 
 
Padedant Lietuvos šaulių sąjungos Pelėdų būriui, kovo 31 d. pradėjo veikti bendroji COVID-19 informacijos 
interneto svetainė www.koronastop.lt, kurioje operatyviai teikiama informacija apie ligos plitimą, galimybes 
pasitikrinti, keliones, ekonominę situaciją ir t. t. Interneto svetainėje www.koronastop.lt paskelbta beveik 1 
tūkst. naujienų, susijusių tik su koronavirusu. Nuo balandžio 16 d. interneto svetainės lankytojams į 
klausimus atsako ir dirbtinio intelekto programėlė „Viltė“.  
 
1809 ir www.pagalbasau.lt. Balandžio 16 d. startavo nemokama nacionalinė emocinės paramos linija, 
teikianti paslaugas telefono numeriu 1809. Ją kurdamos bendradarbiavo Sveikatos apsaugos ministerija, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir daugelis psichologinės pagalbos linijų.  
 
Emocinės paramos linija pirmąjį mėnesį sulaukė daugiau kaip 1 tūkst. skambučių. Linijoje dirbantys 
savanoriai iš „Vilties linijos“, „Pagalbos moterims linijos“, „Jaunimo linijos“, „Vaikų linijos“ ir „Sidabrinės 
linijos“ bei psichikos sveikatos centrų psichologai žmonėms patardavo įvairiais klausimais. Dažniausiai 
skambučiai būdavo susiję su tarpusavio santykių problemomis.  
 
Gyventojai galėjo ieškoti informacijos bei konsultuotis psichologiniais klausimais ir interneto svetainėje 
www.pagalbasau.lt. Piko metu per dieną svetainėje apsilankydavo apie 1 tūkst. lankytojų. 
 
1824 ir www.koronastop.lt/pagalba verslui. Nuo gegužės 7 d. pradėjo veikti bendroji verslo konsultacijų 
linija 1824, kurią sukūrė ir administruoja VšĮ „Versli Lietuva“. Paskambinę šiuo numeriu verslininkai gali 
greitai gauti išsamią informaciją, susijusią su operacijų vadovo sprendimais ir rekomendacijomis, pagalba 
verslui, „Sodra“, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybine mokesčių 
inspekcija prie Finansų ministerijos, Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ir t. t. 
 
Per pirmąjį veiklos mėnesį buvo suteikta per 1,3 tūkst. konsultacijų. Apie pusė konsultacijų suteikiama dėl 
pagalbos priemonių verslui, apie 20 proc. – dėl karantino apribojimų, dar apie 20 proc. – dėl verslo pradžios 
ir apie 10 proc. – kitomis įvairiomis verslui aktualiomis temomis. 
 
Puslapyje www.koronastop.lt/pagalba-verslui kasdien atnaujinama informacija apie paramos verslui 
išmokėjimą ir aktualiausios nuorodos. 
 
Užklausos institucijoms. Paskelbtus karantiną buvo laikinai sustabdytas fizinis piliečių aptarnavimas. 
Reaguodama į tai ir siekdama atsakyti į kuo daugiau piliečių klausimų dėl COVID-19, Sveikatos apsaugos 
ministerija įsteigė vidinį COVID-19 skambučių centrą ir COVID-19 pagalbos el. pašto dėžutę: 

• Skambučių centras veikė nuo vasario 27 d. iki birželio 17 d. Per šį laikotarpį atsakyta į 2,3 tūkst. 
skambučių. Skambučių centre pasikeisdami budėjo 10 Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų. 

• El. paštas koronavirusas@sam.lt pradėjo veikti kovo 16 d. (veikia ir šios atmintinės rengimo metu). 
Iki birželio 17 d. atsakyta į daugiau kaip 1,5 tūkst. piliečių užklausų. Prie el. pašto dėžutės budėjo 20 
Sveikatos apsaugos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojų. 

 
Vyriausybės kanceliarija nuo kovo 16 d. iki birželio 22 d. sulaukė apie 1,5 tūkst. užklausų el. paštu ir apie 900 
užklausų telefonu koronaviruso klausimais. Nuo kovo 16 d. iki birželio 1 d. Užsienio reikalų ministerijos 
pagalbos linijoje atsakyta į daugiau kaip 25 tūkst. skambučių, daugiau kaip 4 tūkst. užklausų el. paštu ir 
socialiniuose tinkluose. Prie tokio skambučių antplūdžio reikėjo žaibiškai prisitaikyti: praktiškai per naktį 
pagalbos numerio linijų skaičius išplėstas iki 11, per visą laikotarpį organizuota 100 budėtojų pamainų, 
dirbusių 24 val. per parą. Vėliau Užsienio reikalų ministerijos skambučių centras perėmė ir dalį koronaviruso 
numerio 1808 skambučių (apie 2 tūkst.).  
 

http://www.koronastop.lt/
http://www.pagalbasau.lt/
http://www.pagalbasau.lt/
http://www.koronastop.lt/pagalba
http://www.koronastop.lt/pagalba-verslui
mailto:koronavirusas@sam.lt
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Užtikrinti stabilų ryšį padėjo Lietuvoje veikiančios telekomunikacijų bendrovės, kurios pasirūpino, kad 
nenutrūktų interneto ir telefono ryšys.  
 

8.4. Komunikacija socialiniuose tinkluose ir kampanijos 
 
Iš socialinių tinklų pagrindiniu komunikacijos šaltiniu pasirinktas „Facebook“. Pandemijos laikotarpiu jame 
aktyvūs buvo keli pagrindiniai komunikacijos kanalai: Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos 
paskyros, Ministro Pirmininko, operacijų vadovo ir Visuomenės informavimo grupės vadovo asmeninės 
paskyros. Atskirų sričių aktualijas platino institucijų vadovai ir kiti atstovai. Komunikacija „Facebook“ buvo 
vienakryptė, t. y. tik pateikiama informacija be dialogo – toks modelis pasirinktas dėl žmogiškųjų išteklių 
trūkumo.  
 
Nuo karantino pradžios Vyriausybės „Facebook“ paskyros sekėjų skaičius išaugo 312,1 proc.: 2019 m. gruodį 
puslapį sekė 12 005 asmenys, 2020 m. gegužę – 37 464. 
 
Per karantino laikotarpį organizuotos trys kampanijos visuomenei informuoti ir įtraukti:  
 

1) Ilgąjį Velykų savaitgalį, balandžio 11–13 d., kai buvo apribotas judėjimas šalies viduje, Vyriausybės 
kanceliarija žiniasklaidoje vykdė akciją „Liekame namie“. Daugumoje žiniasklaidos priemonių 
Lietuvoje pasirodė šūkis „Liekame namie“, kuriuo žmonės raginti nelankyti artimųjų ir taip riboti 
viruso plitimo galimybes.  

2) Balandžio 25 d. Visuomenės informavimo grupė prisijungė prie nacionalinės akcijos „Ačiū 
Herojams“, kuria buvo dėkojama medikams, pareigūnams ir visiems, kovojusiems su virusu 
priešakinėse linijose. Vyriausybės kanceliarija inicijavo ir padėkų siuntimą internetu naudojant 
grotažymę #AčiūHerojams. 

3) Birželio 1 d., kai, pagerėjus epidemiologinei situacijai Lietuvoje, karantino sąlygos buvo gerokai 
sušvelnintos ir leista organizuoti tam tikrus renginius, Visuomenės informavimo grupė surengė 
padėkos akciją „Ačiū, Lietuva!“ visiems Lietuvos žmonėms, kurie atsakingai laikėsi karantino ir 
prisidėjo suvaldant krizę. Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos kultūros 
centrų asociacija, per 400 kolektyvų iš 55 savivaldybių atliko 15 minučių trukmės pasirodymus 
įvairiose viešose vietose. 

 

8.5. Tarptautinė komunikacija 
 
Paskelbus karantiną šalyje, visos komunikacijos pastangos buvo sutelktos šalies gyventojams informuoti 
apie padėtį. Tarpinstituciniu lygiu nebuvo aiškiai susitarta ir įvardytas poreikis, kaip vyks komunikacija į 
užsienį, koks bus centrinis kanalas komunikacijai anglų kalba. Institucijos (VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, Užsienio 
reikalų ministerija, Vyriausybės kanceliarija) informaciją anglų kalba komunikavo ad hoc principu, 
rengdamos informaciją pagal institucijų poreikį, dažnai naudodavo viena kitos parengtą informaciją.  
 
Siekiant užtikrinti operatyvios ir išsamios informacijos anglų kalba pateikimą kasdien vienoje vietoje, 
Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupė interneto svetainėje www.lithuania.lt kovo 11 d. sukūrė 
polapį, kuriame atsirado su COVID-19 susijusių svarbiausių įvykių kasdienės apžvalgos, oficialūs dokumentai 
ir kita informacija. Aktyvi komunikacija anglų kalba pradėta socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje 
lithuania.lt. Atsiradus centriniam informacijos portalui www.koronastop.lt, pagrindinė informacija anglų 
kalba tapo plačiau prieinama.  
 
Siekiant aktyviai komunikuoti apie įvykius Lietuvoje ir taikomus kovos su koronavirusu sprendimus, parengti 
ir tarptautinei žiniasklaidai išsiųsti 6 straipsniai, kuriuose atsispindėjo Lietuvos skaitmeniniai sprendimai, 
visuomenės susitelkimas ir sėkminga kova su COVID-19, iniciatyvos („Ačiū, Lietuva!“), dedikuotos kovai su 
koronavirusu.  
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Gegužės 15 d. paskelbus apie Baltijos šalių „Baltic Travel Bubble“ iniciatyvą, komunikacijai buvo pasitelkta 
Ministro Pirmininko „Twitter“ paskyra. Įrašai apie Baltijos šalių „kelionių burbulo“ iniciatyvą tapo citatomis 
didžiausiuose pasaulio informacijos šaltiniuose (daugiau kaip 1,2 tūkst. pranešimų visame pasaulyje; 
potencialiai pasiekta auditorija (skaičiuojant ir socialinius tinklus) – 4,3 mlrd.). Plati informacinė sklaida apie  
Baltijos šalių iniciatyvą padėjo suformuoti teigiamą įvaizdį – Baltijos šalys, sėkmingai įveikusios pirmąją 
viruso bangą, pristatytos kaip saugios kelionių kryptys. Šis naratyvas buvo ryškus tarptautinėje žiniasklaidoje, 
kai buvo kalbama apie turizmo sektoriaus ateitį, šalių priimtus sprendimus kovojant su COVID-19 ir 
prisitaikant prie naujos realybės.  
 

8.6. Informacijos stebėsena 
 
Siekiant, kad valstybės komunikacija gyventojams būtų proaktyvi, o ne reaktyvi, taip pat siekiant padėti 
priimti sprendimus, Vyriausybės kanceliarijoje sukurta Informacijos stebėsenos grupė, kuri analizavo 
svarbiausias žmonėms aktualias temas Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose. Grupę 
sudarė dvi Vyriausybės kanceliarijos darbuotojos ir trys savanorės. Žiniasklaidos stebėsenai naudota 
„Mediaskopo“ sistema, socialinių tinklų informacija analizuota rankiniu būdu. Kasdienės aktualijos ir 
įžvalgos, reikalingos sprendimams priimti ir komunikacijai, teiktos COVID-19 valdymo darbo grupių nariams. 
Karantino laikotarpiu parengtos 47 dienos aktualijų apžvalgos, apie 2 tūkst. svarbiausių aktualijų 
(pažymėtina, kad svarbiausios temos susijusios su medikais, karantino režimu ir testavimu). Informacijos 
stebėsena vykdoma ir toliau.  
 
10 pav. Pasiskirstymas pagal temas (UAB „Mediaskopas“ duomenys) 

 
 
Visuomenės apklausos rodo, kad karantino laikotarpiu gyventojų nuomonė apie Vyriausybės ir Ministro 
Pirmininko darbą šiek tiek gerėjo, sveikatos apsaugos ministro A. Verygos darbas visą laikotarpį buvo 
vertinamas panašiai. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai karantino pabaigoje jautėsi mažiau 
informuoti nei ankstesniu laikotarpiu. 
 
11 pav. Visuomenės nuomonė apie Vyriausybės darbą karantino metu 
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Pasiteisinę sprendimai 

• Sutelkta tarpžinybinė komunikatorių grupė ir operatyvus informacijos teikimas. 

• Aktyvus bendradarbiavimas su nevyriausybiniu ir žiniasklaidos sektoriais (telekomunikacijų 
bendrovėmis, žurnalistais, nevyriausybininkais, savanoriais ir kt.). 

• Reguliarios nuotolinės spaudos konferencijos, kurios užtikrino išsamios informacijos teikimą visiems 
vienu metu. 

• Sukurta sveikatos, verslo ir psichologinės konsultavimo sistema, kuri patenkino gyventojų poreikį 
gauti informaciją ir nuėmė informacinį krūvį nuo pagrindinių krizės valdytojų (Ministro Pirmininko, 
ministrų ir kt.). 
 

Pamokos ateičiai 

• Pirminėje krziės valdymo stadijoje nusibrėžti krizės komunikacijos strategines kryptis bei 
komunikavimo taisykles ir nesileisti į smulkmeniškumus, kuriuos bando primesti aplinka.  

• Nedelsiant aktyvuoti informacijos analizės resursus. 

• Iš anksto strategiškai įvertinti tarptautinės komunikacijos poreikį ir jos įgyvendinimo mechanizmą. 

 
9. Apsirūpinimas reikalingomis priemonėmis 

 
COVID-19 krizės pradžioje apsirūpinimo priemonėmis problema buvo kompleksinė: nebuvo aišku, kiek ir 
kokių priemonių reikia įvairias paslaugas teikiančioms ir funkcijas atliekančioms įstaigoms, rinkoje 
atsiradusios priemonės buvo labai skirtingos kokybės, stipriai sumažėjo gamintojų ir tiekėjų pasirinkimas, 
apribotos tiekimo grandinės. Apsirūpinimo reikalingomis priemonėmis klausimus koordinavo beveik 20 
institucijų, iš jų kai kurios įsitraukdavo tik priemonių planavimo, įsigijimo ar kituose etapuose, kitos – 
sprendžiant visus su įsigijimais susijusiuos klausimus.  
Tarptautinė COVID-19 krizės apsirūpinimo klausimų analizė rodo, kad Lietuva sprendė kitoms šalims 
analogiškas problemas, o pasirinkti sprendimo būdai panašūs į daugelio šalių taikytas priemones (žr. 2020-
06-04 EBPO vaizdo seminaro apie COVID-19 krizei valdyti vykdytus viešuosius pirkimus medžiagą (250 
dalyvių iš viso pasaulio): https://www.oecd.org/gov/public-procurement/infrastructure-and-public-
procurement-webinar-series.htm). 
 
Tarptautiniu mastu identifikuotos aktualiausios COVID-19 krizės apsirūpinimo reikalingomis priemonėmis 
spręstinos problemos – vietos gamintojų, kurie galėtų padėti apsirūpinti AAP ir medicinos priemonėmis 
stoka (pagrindiniai reikalingų priemonių gamintojai dislokuoti Kinijoje), gydymo įstaigų poreikių 
identifikavimas, viešųjų pirkimų koordinavimas ir skaitmeninių sprendimų viešuosiuose pirkimuose stoka. 
Pastaroji problema mažiau aktuali Lietuvai, kadangi lyginant su kitomis šalimis, turime palyginti išplėtotus IT 
įrankius pirkimams vykdyti, stebėti ir analizuoti, tačiau, be abejo, ir šioje srityje reikia galvoti apie tolesnius 
patobulinimus. Kiti svarbiausi tarptautiniu mastu nustatyti išliekantys apsirūpinimo temos klausimai – 
institucijų reformos, nukreiptos į geresnį centrinės valdžios institucijų bendradarbiavimą, inovatyvūs 
bendravimo ir bendradarbiavimo su rinka būdai, dar didesnio skaidrumo atrenkant tiekėjus ir apsirūpinant 
reikalingomis priemonėmis siekimas. Visi šie klausimai tebėra aktualūs ir Lietuvos institucijoms. 
 

9.1. Būtinų priemonių nustatymas ir reikalingų kiekių vertinimas 
 
Ištikus COVID-19 krizei, įstaigos (visų pirma gydymo, tačiau taip pat ir socialinės globos įstaigos, viešąjį 
saugumą užtikrinančios tarnybos, laboratorijos ir kt.) nebuvo suformavusios asmens apsaugos ir medicininių 
priemonių, įrangos, reagentų ir vaistų poreikio. Įstaigų turimos asmens apsaugos priemonės buvo labai 
ribotos. Neturėta nei praktikos, nei įrankio, kaip periodiškai nustatyti apsirūpinimo priemonėmis poreikį ir jį 
įvertinti. Medicinos priemonių rezerve nebuvo sukaupta priemonių tokio pobūdžio grėsmei suvaldyti. 
Krizės pradžioje nebuvo lengva sudaryti būtinųjų priemonių sąrašą, tačiau, atsižvelgiant į tarptautinių 
organizacijų (ECDC, PSO) rekomendacijas ir Lietuvos įstaigų praktiką, išskirtos 4 pagrindinės priemonių 
kategorijos kurioms ir buvo skiriamas prioritetas organizuojant pirkimus:  

https://www.oecd.org/gov/public-procurement/infrastructure-and-public-procurement-webinar-series.htm
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/infrastructure-and-public-procurement-webinar-series.htm
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1) asmens apsaugos priemonės (pvz., vienkartinės kaukės, vienkartinės pirštinės, respiratoriai, 
vienkartiniai chalatai ir kt.);  

2) priemonės COVID-19 testavimui (pvz., mėgintuvėliai, terpės, PCR testai ir kt.); 
3) intensyviosios terapijos komplektai ir jų priedai (pvz., dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, 

gyvybinių funkcijų monitoriai ir kt.);  
4) vaistai (pvz., paracetamolis, remdesiviras, midazolamas ir kt.). 

 
Pagal kiekvieną iš 4 priemonių kategorijų buvo sudaryti konkrečių priemonių, kurių įsigijimo stebėsena buvo 
akylai vykdoma, sąrašai. Pirminį sąrašą pagal visas 4 kategorijas sudarė 63 pozicijos, vėliau sąrašas 
sutrumpintas  iki 54 pozicijų, priėmus sprendimą, kad intensyviai terapijai reikalingų vienkartinių priemonių 
poreikio stebėti centralizuotai nėra tikslinga, nes šalies rinkoje šių priemonių trūkumo nebuvo. Buvo 
nustatyta ir dar viena priemonių kategorija – priemonės laikinosioms ligoninėms, tačiau įvertinus, kad 
COVID-19 atvejų skaičius gerokai mažesnis už prognozuotą, nuspręsta, kad šis klausimas bus sprendžaiams 
įprastine (ne skubos) tvarka, kadangi tuo metu esamam COVID-19 pacientų hospitalizavimo poreikiui 
patenkinti tikrai užteko gydymo įstaigų pajėgumų.  
Dėl prognozavimo ir duomenų analizės įrankių stygiaus sudėtinga buvo prognozuoti priemonių poreikius 
ilgesniam laikui. Atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2020 m. vasarį paskelbtas 
rekomendacijas, vasario 28 d. apskaičiuotas asmeninės apsaugos priemonių poreikis 3 mėnesiams asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose. Poreikis apskaičiuotas darant prielaidas, kiek Lietuvoje galėtų būtų sunkiai, 
vidutiniškai ir lengvai sergančių COVID-19 pacientų, ir vertinant, kiek reikėtų pagalbą jiems teikiančių 
medikų. Siekiant užtikrinti nuolatinę asmens apsaugos priemonių situacijos asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose stebėseną, Valstybinė ligonių kasa įpareigota organizuoti reikalingos informacijos apie asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų poreikius vienam  mėnesiui rinkimą ir pateikimą Sveikatos apsaugos ministerijai. 
Informacija iš asmens sveikatos priežiūros institucijų buvo renkama ir atnaujinama kas savaitę.  
 
Pandemijos pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytai darbo grupei pavesta: nuolat stebėti 
apsirūpinimo būtiniausia medicinos įranga ir medicininėmis priemonėmis, reikalingomis ligos plitimo 
prevencijai ir kontrolei užtikrinti bei sergantiesiems COVID-19 liga gydyti, poreikį asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose; parengti potencialių medicinos įrangos ir medicininių priemonių tiekėjų ir jų pajėgumų 
(kokį kiekį gali tiekti, kokie pristatymo terminai) sąrašą; įvertinti galimus medicinos įrangos ir medicininių 
priemonių įsigijimo būdus ir pateikti pasiūlymus dėl ekonomiškai efektyviausių būdų pagal kiekvieną 
priemonę ar jų grupę; įvertinti medicinos įrangos ir medicininių priemonių įsigijimo finansavimo būdus ir 
parengti lėšų poreikio prognozes; kontroliuoti prekių pristatymą į Ekstremalių sveikatai situacijų centro 
sandėlį ir jų paskirstymą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms arba tiesioginį prekių pristatymą asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms; nuolat vertinti aprūpinimo medicinos įranga ir medicininėmis priemonėmis 
rizikas ir operatyviai informuoti apie galimus asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo sutrikimus. 
 
Balandžio 7 d. patvirtintos asmens apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
pagal saugumo lygius rekomendacijos, balandžio 17 d. – atitinkamos rekomendacijos socialines paslaugas 
teikiančioms įstaigoms. Be sveikatos sektoriaus, kuris pirmiausia susidūrė su infekcijos grėsme, ir kituose 
sektoriuose, teikiančiuose būtinąsias viešąsias paslaugas, atsirado poreikis apsirūpinti asmens apsaugos 
priemonėmis (Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kt.). Sveikatos apsaugos 
ministerija, vadovaudamasi tarptautinių institucijų bei kitų valstybių rekomendacijomis ir siekdama išvengti 
COVID-19 ligos plitimo, parengė rekomendacijas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo siekiant 
apsisaugoti nuo COVID-19 ligos ne sveikatos sektoriaus institucijose. Šiuo metu apsirūpinimo asmens 
apsaugos priemonėmis rekomendacijos yra peržiūrimos, atsižvelgiant į priemonių panaudojimo lygį 
pavasario mėnesiais. 
 
Krizės pradžioje dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų ir kitų intensyviosios terapijos priemonių įsigijimo 
poreikis visų pirma vertintas atsižvelgiant į tuometines Italijos ir Jungtinės Karalystės epidemijos prognozes. 
Remiantis Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos vertinimais (2020-03-27 raštas), buvo daroma 
prielaida, kad piko metu Lietuvai gali reikėti apie 400–450 dirbtinės ventiliacijos aparatais aprūpintų lovų 1 
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mln. gyventojų. Įvertinta, kad Lietuvai reikėtų planuoti nuo 1 tūkst. iki 1,5 tūkst. lovų, kurios būtų aprūpintos 
intensyviosios terapijos komplektais. Papildomai atsižvelgus į ekspertų nuomonę, priimtas sprendimas, 
planuojant asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais, 
orientuotis į 1,2 tūkst. lovų skaičių. Rugsėjį, patikslinus prognozes, šis skaičius sumažintas iki 840 lovų. 
Faktinis turimas tokių lovų kiekis krizės pradžioje buvo virš 900 ir papildomi aparatai buvo užsakomi 
orientuojantis į anksčiau pateiktas prognozes. Tokių lovų faktinis užimtumas buvo itin mažas nuo pat COVID-
19 ligos atsiradimo Lietuvoje (daugiausia ventiliuojamų asmenų buvo balandžio 19 d. – 17). Analogiškai buvo 
įvertintas ir intensyviosios terapijos priedų, naudojamų su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais, poreikis, 
turimi ir reikalingi užsakyti kiekiai. 
 
Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba nustatė sąrašą tam tikrų vaistinių 
preparatų, kurie, remiantis gydymo įstaigų įžvalgomis ir patvirtintomis COVID-19 ligos gydymo gairėmis, 
galėtų būti naudojami gydant sergančiuosius COVID-19 liga. Numatant galimą pacientų skaičių ir galimą ligos 
eigą, buvo vadovaujamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus E. Padervinskio pateiktomis 
prognozėmis, paremtomis COVID-19 plitimu, gydymo trukme ir vaistų poreikiu ES valstybėse narėse 
(Italijoje, Šveicarijoje). Pandemijai vystantis prognozės buvo tikslinamos pagal Vilniaus universiteto 
mokslininkų  teikiamas prognozes, taip pat grupės „United4Health“ teikiamas bendrovės IQVIA prognozes. 
 

9.2. Pirkimų organizavimas krizės pradžioje 

  
Ekstremalių sveikatai situacijų centras jau nuo sausio pradėjo papildomus asmens apsaugos priemonių, 
skirtų medicinos atsargų rezervui, pirkimus. Vasarį tapo akivaizdu, kad asmens apsaugos priemonių trūksta 
visame pasaulyje. Seimui skubos tvarka priėmus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, 
leidžiančius paprasčiau vykdyti tarptautines neskelbiamas derybas, Ekstremalių sveikatai situacijų centras 
vykdė intensyvias asmens apsaugos priemonių pirkimo procedūras neskelbiamų derybų būdu, siekiant kuo 
greičiau užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą priemonėmis, kurių trūkumas buvo kritinis. 
Įprastinės procedūros netiko dėl terminų ir apskundimo galimybių, todėl neskelbtinų derybų būdas taikytas 
dažniau. Pirmenybė teikta prekių pristatymo terminui ir kokybei. Vykdant centralizuotus pirkimus ir 
lygiagrečiai gydymo įstaigoms bei savivaldybių administracijoms bandant savarankiškai įsigyti reikiamų 
prekių, atsirado vidinė konkurencija – imta konkuruoti dėl tų pačių išteklių, o tai taip pat kėlė prekių kainą ir 
apsunkino įstaigų galimybes apsirūpinti trūkstamomis priemonėmis.  
 
Europos Komisijai pateikus rekomendacijas dėl reikiamų prekių patekimo į ES rinką reikalavimų 
supaprastinimo (atsirado galimybė įsigyti priemones be CE ženklinimo), reikėjo užtikrinti prekių kokybę, kad 
medikai būtų apsaugoti nuo infekcijos. Lietuvoje veikiančios laboratorijos ir ekspertai pasitelkti prekių 
kokybės ir funkcinės atitikties vertinimui, kadangi rinkoje atsirado daug nekokybiškų produktų, suklastotų 
sertifikatų.  
 
Ekstremalių sveikatai situacijų centrui buvo pavesta nuolat organizuoti respiratorių, vienkartinių kaukių ir 
kitų asmens apsaugos bei dezinfekavimo priemonių įsigijimą pagal poreikį, siekiant aprūpinti sveikatos 
priežiūros įstaigas. Dėl didelio priemonių trūkumo pasaulinėse rinkose balandžio pradžioje nutarta, kad 
Ekstremalių sveikatai situacijų centras turi vykdyti pirkimus ne tik sveikatos įstaigoms, bet ir vidaus reikalų 
sistemos įstaigoms, o nuo balandžio pabaigos – ir globos įstaigoms (išskyrus savivaldybėms pavaldžias globos 
įstaigas). Ekstremalių sveikatai situacijų centrui taip pat pavesta vykdyti vaistinių preparatų įsigijimą. 
 
Dėl staigiai besikeičiančios epidemiologinės situacijos Europoje ir Lietuvoje labai greitai išseko galimybės 
įsigyti ES rinkoje esančias priemones ir teko ieškoti galimybių įsigyti reikiamų prekių tiesiogiai iš trečiųjų 
šalių. Derantis su trečiųjų šalių gamintojais, labai trūko derybinių kompetencijų, atsirado apribojimų dėl 
logistikos sprendimų, patekimo į ES rinką reikalavimų, konkurencijos tarp šalių. Teko imtis netradicinių 
sprendimų – ieškoti galimybių įsigyti prekes per diplomatines atstovybes, pasitelkti verslo subjektus, 
Lietuvos kariuomenę ir Lietuvos paštą logistikai tiek atskraidinant prekes iš gamintojų, tiek jas operatyviai 
paskirstant šalies gydymo įstaigoms.  
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Vyriausybė taip pat kreipėsi į Lietuvos verslo subjektus dėl galimybės tiekti reikiamas prekes. Kreipimasis 
sulaukė didelio susidomėjimo ir buvo gautas milžiniškas kiekis pasiūlymų (daugiau nei 200). Kadangi 
Sveikatos apsaugos ministerijoje ir Ekstremalių sveikatai situacijų centre trūko žmogiškųjų išteklių, buvo 
sunku suvaldyti didelius užklausų kiekius, vertinti tiekėjų patikimumą ir prekių atitiktį nustatytiems 
reikalavimams. COVID-19 valdymo komiteto administravimo ir koordinavimo darbo grupė 2020 m. 
balandžio 3 d. patvirtino atsakomybių centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo srityje schemą, kurioje 
institucijos pasiskirstė funkcijas pagal kompetencijas, kad būtų užtikrintas kokybiškas darbas tiek su Lietuvos 
gamintojų ir tiekėjų, tiek ir su užsienio šalių pasiūlymais. 
 
1 lentelė. Centralizuotų viešųjų pirkimų, kuriuos vykdė Sveikatos apsaugos ministerija, organizavimo proceso 
etapai ir atsakingi asmenys 

 Pirkimo etapas Atsakomybė Komentarai 
1.  Poreikio su techninėmis 

specifikacijomis, kiekiais, 
apmokėjimo sąlygomis ir 
pristatymo sąlygomis, 
standartizuota sutartimi 
pateikimas 

Sveikatos apsaugos ministerija  

2.  Poreikio, kuris tenkinamas per 
Lietuvos vietos gamintojus, 
atskyrimas ir tolesnis pirkimo 
derinimas iki parašo, įskaitant 
standartizuotų sutarčių 
užpildymą iš tiekėjo pusės 

VšĮ „Versli Lietuva“  

3.  Pasiūlymų iš užsienio 
generavimas, pirkimų derinimas  

Užsienio reikalų ministerija, ambasados,  
VšĮ CPO LT 

Užsienio reikalų ministerija ir 
ambasados teikia VšĮ CPO LT, 
VšĮ CPO LT – Sveikatos 
apsaugos ministerijai 

4.  Ekspertinis ir teisinis vertinimas Sveikatos apsaugos ministerija su 
ekspertų tinklu 

per 2 valandas nuo 
informacijos gavimo iš 
Užsienio reikalų ministerijos 
/ VšĮ CPO LT 

5.  Sprendimo priėmimas ir 
sutarties pasirašymas, 
informacijos apmokėjimui 
pateikimas 

Sveikatos apsaugos ministerija 
 

per 2 valandas nuo 
informacijos gavimo iš 
Sveikatos apsaugos 
ministerijos ekspertų ir 
teisininkų 

6.  Apmokėjimas  Finansų ministerija (skubūs), 
Sveikatos apsaugos ministerija (neskubūs) 

 

7.  Pristatymas / logistika Susiekimo ministerija,  
siuntų priėmimas, sandėliavimas, 
pristatymas Lietuvoje – Lietuvos paštas, 
išskirstymo Lietuvoje suplanavimas – 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras  

kasdien apibendrinta 
informacija siunčiama 
Vyriausybės kanceliarijai 

 
Vaistai buvo ne tik įsigyjami pirkimų pagrindu, bet ir suteikiami nemokamai, Lietuvai sutikus dalyvauti 
klinikiniuose tyrimuose ar gavus per Europos Komisiją:  
1. PSO inicijuotas klinikinis tyrimas SOLIDARITY. Klinikinį tyrimą vykdo Santaros klinikos ir Kauno klinikos. 

Buvo tiriami šie vaistai: hidroksichlorokvinas, lopinaviras / ritonaviras, remdesiviras. Atnaujinus 
klinikinio tyrimo protokolą buvo tiriami šie vaistai: remdesiviras, akalabrutinibas, interferonas beta1a. 

2. Remdesivir Gilead išplėstinio prieinamumo programa. Dalyvauja Santaros klinikos ir Kauno klinikos. 
Tiriamas vaistas – remdesiviras, kuris skiriamas itin sunkiems pacientams. Santaros klinikos ir Kauno 
klinikos gavo po 55 ampules remdesiviro, kurio vertė beveik 38 tūkst. eurų.  
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3. Vaistinio preparato „Avigan“ (favipiraviras) klinikinis tyrimas. Japonija šį vaistą Lietuvai skyrė 
neatlygintinai iki 100 pacientų gydymui, vaisto siunta pristatyta per Jungtinių Tautų projektų paslaugų 
biurą (UNOPS). Tyrimo atlikimą Lietuvoje koordinuoja Santaros klinikos. Tyrimui gauta 12 200  „Avigan“ 
(favipiraviro) tablečių, kurių vertė daugiau kaip 12 tūkst. eurų. 

4. Europos Komisija, vykdydama skubios paramos priemonę (angl. Emergency Support Instrument), 
nupirko ir neatlygintinai perdavė ES valstybėms narėms vaisto remdesiviro. Lietuvai iš viso skirtos 295 
ampulės, kurių vertė apie 102 tūkst. eurų. 

 
Per Europos Komisijos centralizuotus pirkimus, Lietuva taip pat turėjo galimybę įsigyti dirbtinės plaučių 
ventiliacijos aparatų, taip pat ir asmens apsaugos priemonių. 
 
Daugybė verslo organizacijų ir fizinių asmenų kreipėsi siūlydami paramą ir labdarą. Sveikatos apsaugos 
ministerijos duomenimis, užregistruoti 29 paramos įvairiomis priemonėmis suteikimo atvejai. Taip pat 
didelę pagalbą asmens apsaugos priemonėmis gydymo ir globos įstaigoms suteikė privati iniciatyva 
„Laikykitės, medikai!“, kuriai surinkta beveik 2,5 mln. eurų. Prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujamas 
žymių šalies medikų, mokslininkų ir verslo atstovų įkurtas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas per tris 
veiklos mėnesius surinko beveik 822 tūkst. eurų, už juos šalies ligoninėms, NVO nupirkta asmens apsaugos 
priemonių, reagentų ir kitos medicinos įrangos. Nedideli, tačiau tuo metu gyvybiškai svarbūs asmens 
apsaugos priemonių kiekiai kaip humanitarinė pagalba Lietuvą pasiekė kovą, balandį, gegužę iš Kinijos, 
Taivano ir Europos Komisijos. 
 

 9.3. Pirkimų organizavimas sumažėjus poreikiui skubėti 
 
Nuo gegužės pradžios viešieji pirkimai pradėti vykdyti įprasta tvarka (nebe neskelbiamų derybų būdu). 
Gegužę pradėtame atvirame tarptautiniame konkurse dėl didelių asmens apsaugos priemonių kiekių 
pasiūlymus pateikė per 20 tiekėjų, iš jų dalis Lietuvos gamintojų. Pasiūlytos kainos skyrėsi kartais, todėl 
akivaizdu, kad tiekėjų ir gamintojų susidomėjimas buvo didelis. Svarbu buvo atrasti būdus kontroliuoti 
siūlomų priemonių kokybę ir paskatinti Lietuvos gamintojus dalyvauti priemonių tiekimo grandinėse. 
 
Iš viso kovą – rugpjūtį įvykdyta beveik 100 viešųjų pirkimų konkursų, kuriuos koordinavo Sveikatos apsaugos 
ministerija (Ekstremalių sveikatai situacijų centras, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorija). Be to, kaip buvo paminėta, pirkimus vykdė ir pačios gydymo įstaigos bei savivaldybių 
administracijos, kurioms vėliau patirti kaštai buvo kompensuoti. 

 
2 lentelė. Centralizuotų pirkimų, vykdytų 2020 m. kovo–rugpjūčio mėn., skaičius 

Priemonės Atliktų pirkimų skaičius 

Asmens apsaugos priemonės 18 

Testavimo priemonės 47 

Vaistai 19 

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai ir jų priedai 12 

iš viso: 96 

 

9.4. Darbas su Lietuvos gamintojais 

  
Pandemijos pradžioje (iki kovo 16 d.) nė vienas gamintojas Lietuvoje negamino reikiamų asmens apsaugos 
priemonių, todėl buvo suburta speciali ekspertų grupė verslo paramai ir pasiūlymams koordinuoti, pradėtas 
operatyvus verslo, valstybės institucijų, ligoninių ir kitų suinteresuotų šalių informavimas apie vieno langelio 
principą visiems verslo pasiūlymams koordinuoti. 
 
Įgyvendinus greitus techninius sprendimus, pradėta perorganizuoti darbus: VšĮ „Versli Lietuva“ interneto 
svetainėje paleista informacinė platforma „Verslas prieš COVID-19“, sukurtas vienas informacinis el. paštas 
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visiems verslo pasiūlymams koordinuoti (galimybes@verslilietuva.lt), atrinkti potencialiai tinkami Lietuvos 
gamintojų pasiūlymai, pradėta viešinti Lietuvos gamintojų ir tiekėjų duomenų bazė, pradėti rinkti verslo 
nemokamos pagalbos pasiūlymai ligoninėms (nukreipiami į kitus fondus), pradėta teikti informacija ES 
COVID-19 Clearing House duomenų bazei. Parengtas asmens apsaugos priemones gaminančių Lietuvos 
įmonių katalogas, skirtas viešinti kitose valstybėse, jame užregistruotos 127 Lietuvos įmonės. Siekiant 
skatinti eksportą, šis katalogas išplatintas užsienio diplomatinėse atstovybėse Lietuvoje ir Lietuvos 
diplomatinėse atstovybėse užsienyje. 
 
Bendro darbo su Lietuvos gamintojais rezultatas – beveik visas reikiamas asmens apsaugos priemones 
(išskyrus gumines vienkartines pirštines) jau galima pasigaminti Lietuvoje. VšĮ „Versli Lietuva“ viešai 
prieinamame kataloge užregistruotos 204 asmens apsaugos priemones gaminančios Lietuvos įmonės. 
Įmonės sėkmingai eksportuoja savo produktus į kitas valstybes, ieško naujų rinkų, toliau savo gamybą 
perorientuoja į asmens apsaugos priemones, aktyviai sertifikuoja savo gaminius užsienyje, o nuo rugsėjo – 
ir Lietuvoje. Jau atsiranda naujų produktų, kurių Lietuva neturėjo galimybių pasigaminti (respiratoriai, 
vienkartinės pirštinės ir kt.).    
 

9.5. Lietuvos diplomatinių atstovybių vaidmuo pirkimų procese 
 
Krizės pradžioje skubiai nustatytas poreikis Lietuvos diplomatinėms atstovybėms tiesiogiai įsitraukti į 
reikiamų priemonių paiešką – kontaktuoti su potencialiais tiekėjais, vertinti pasiūlymus ir juos pateikti toliau 
vertinti Sveikatos apsaugos ministerijai. Lietuvos diplomatinės atstovybės taip pat prisidėjo siekiant greitais 
terminais gauti reikiamus dokumentus prekėms eksportuoti į Lietuvą. 
 
Problema, kurią reikėjo spręsti ,– didžioji dalis asmens apsaugos priemonių buvo perkama vienoje šalyje 
(Kinijoje), todėl dėl didelės konkurencijos buvo ribotos galimybės rinktis tiekėjus, priemonių charakteristikas 
ir kokybę, derėtis dėl priemonių pritaikymo Lietuvos poreikiams ir kainų. 
 

9.6. Priemonių tarptautinė logistika (atvykimas iki Lietuvos) 
 
Kovo viduryje sudarytos pirmosios sutartys su gamintojais Kinijoje dėl centralizuotai įsigyjamų asmens 
apsaugos priemonių, priemonių COVID-19 testavimui ir iškart pradėta rūpintis, kaip užtikrinti greitą ir saugų 
priemonių atgabenimą į Lietuvą, atsižvelgiant į susidariusią itin sudėtingą logistinę situaciją pasaulyje.  
 
Susisiekimo ministerija kovo 23 d. įsteigė darbo grupę logistikos klausimams spręsti. Buvo kritiškai svarbu 
surasti oro vežėjus, logistikos bendroves, kurie galėtų atvežti krovinius iš Kinijos Džengdžou oro uosto iki 
Lietuvos už konkurencingą kainą. Darbo grupės nariai pasinaudojo turimais ryšiais ir kontaktais su 
įvairiausiomis Lietuvos ir tarptautinėmis logistikos bendrovėmis. Jau kovo 26 d. į Lietuvą atskridęs pirmasis 
lėktuvas atgabeno priemones COVID-19 testavimui, kovo 28 d. – asmens apsaugos priemonių siuntą. Iš viso 
atlikta per 30 skrydžų, kuriais atgabenta asmens apsaugos priemonių, priemonių COVID-19 testavimui, 
intensyviosios terapijos komplektų pagal centralizuotus ir atskirų įstaigų užsakymus. Iš viso oro transportu 
atvežta per 700 tonų įvairių priemonių. 
 
Svarbu pabrėžti, kad į visą procesą teko žiūrėti kūrybiškai: pavyzdžiui, viena oro bendrovė asmens apsaugos 
priemonėms vežti naudojo keleivinius lėktuvus – sėdimąsias vietas užpildydavo įvairiausiomis dėžėmis su 
prekėmis. Prisitaikiusi prie pasikeitusių rinkos sąlygų, bendrovė užsitikrino pajamas iš tuo metu turėjusių 
stovėti lėktuvų, o Susisiekimo ministerija – žemesnę nei rinkos vidurkis krovinių gabenimo iš Kinijos kainą. 
Kad logistikos procesas vyktų sklandžiai, ypač svarbu buvo paskirstyti vaidmenis ir aiškiai nustatyti 
atsakomybę nenutrūkstamoje veiksmų grandinėje (kiekvienam proceso dalyviui suformuotos užduotys: 
stebėti lėktuvų judėjimą, rūpintis, kad nepritrūktų priemonių Kinijoje pakrauti į lėktuvus, tvarkyti 
išmuitinimo reikalus, bendrauti su vežėjais (antžeminio transporto bendrovėmis) dėl krovinių perkrovimo 
oro uostuose, derinti pristatymo į Lietuvos pašto terminalą sąlygas).  

mailto:galimybes@verslilietuva.lt
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12 pav. Atsakomybių pasiskirstymo užtikrinant priemonių logistiką oro transportu schema* 

 
* LP – Lietuvos paštas 



 
 
   
 
   

 
   

Patenkinus pagrindinį būtinąjį priemonių poreikį, nuspręsta krovinius vežti pigesniu transportu – 
geležinkeliais. Kadangi Kinijos miestas Džengdžou, iš kurio buvo skraidinamos priemonės, dėl įvairių 
priežasčių neleido gabenti medicininių apsaugos prekių geležinkelių transportu, reikėjo surasti kitą 
konsolidavimo vietą. Buvo rastas Čiongcinio miestas ir pirmi konteineriai išvežti iš šio miesto traukinių stoties 
balandžio 24 d.  
 
Bendras viso krovinio iš Kinijos tūrinis svoris siekė beveik 9 tūkst. kub. metrų (oro transportu – apie 6 tūkst. 
kub. metrų, geležinkeliais – daugiau kaip 2,5 tūkst. kub. metrų).  
 
Atkreiptinas dėmesys, kad transportavimo organizavimas ne visada būdavo sklandus procesas dėl Kinijoje 
nuolat besikeičiančių muitinės patikrinimo ir transportavimo reikalavimų,  užkimštų kroviniais oro uostų ir 
geležinkelių terminalų. Didelis vaidmuo teko Lietuvos diplomatinei atstovybei Kinijoje organizuojant ir 
valdant priemonių transportavimo iki Lietuvos grandinę oro ir geležinkelių transportu. Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ES (Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje) taip pat aktyviai padėjo užtikrinti, kad kelių transportu per 
Europą vežamos priemonės be trukdžių kirstų sienas. 
 

9.7. Priemonių paskirstymas šalies viduje 

Asmens apsaugos priemonėms pristatyti šalies viduje reikėjo patikimo partnerio, kuris jau turėtų tokių 
krovinių vežimo patirties. Buvo pasirinkta bendradarbiauti su Lietuvos pašto valstybine įmone, turinčia 
plačiausią kurjerių tinklą Lietuvoje bei modernų terminalą Kauno rajone ir galinčia lengvai vykdyti  krovinių 
pristatymoužduotis šalies viduje.  
 
Lietuvos pašto terminalas Kauno rajone ir valstybės medicinos rezervo sandėliai tapo vietomis, į kurias buvo 
vežami kroviniai, parskraidinti į Vilniaus ir Kauno oro uostus. Iš ten kroviniai buvo paskirstomi Lietuvos 
ligoninėms, savivaldybėms ir mobiliesiems koronaviruso testavimo punktams, globos įstaigoms. Pirmuosius 
krovinius nuo oro uosto iki terminalo lydėdavo antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, papildomą apsaugą 
Lietuvos pašto terminale teikė Karo policija ir Kauno apskrities policijos pareigūnai. Šiuo laikotarpiu buvo 
pasitaikę atvejų, kai kitose ES valstybių narių teritorijose krovinys būdavo nusavinamas ir grąžinami pinigai 
už nusavintą krovinį, todėl imtasi papildomų apsaugos priemonių. 
 

9.8. Apsirūpinimo priemonėmis stebėsena 
 
Pandemija išryškino poreikį operatyviai ir realiu laiku gauti bei vertinti informaciją apie priemonių likučius ir 
trūkumą valstybės sektoriaus įstaigose, ypač gydymo, slaugos ir viešojo saugumo įstaigose. Tačiau tokia 
detali informacija iki tol nebuvo kaupiama, todėl pirmieji duomenys buvo surinkti nesistemiškai.  
 
Sveikatos apsaugos ministerija elektroninės anketos pagrindu pradėjo rinkti duomenis iš asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų apie jų apsirūpinimą asmens apsaugos priemonėmis ir stacionaruose turimų lovų su 
deguonimi, su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais ir anestezijos mašinomis. Šių duomenų rinkimą 
pavesta administruoti Valstybinei ligonių kasai. Taip pat pradėti rinkti duomenys apie vaistų likučius gydymo 
įstaigose. Vyriausybės kanceliarija organizavo apibendrintų duomenų surinkimą ir apdorojimą, teikė 
informaciją, reikalingą tuo metu aktualiems sprendimams priimti. 
 
Kovo 27 d. pradėjo veikti centralizuota duomenų, susijusių su COVID-19 situacija Lietuvoje, kaupimo ir 
analizės platforma „Palantir“. Apsirūpinimo priemonėmis analizei atlikti joje pirmiausia buvo sisteminama 
informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai (vėliau, nuo balandžio 
pabaigos, – ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai) pavaldžių įstaigų turimus ir trūkstamus asmens 
apsaugos priemonių kiekius. Sistemoje buvo fiksuojami ir Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų 
kitų priemonių (priemonių testams atlikti, intensyviosios terapijos aparatų ir jų priedų, vaistų) turimi ir 
trūkstami kiekiai. Sistemoje buvo kaupiama informacija ir apie visoms priemonėms įsigyti vykdomus 
centralizuotus arba atskirų sistemų didesnius pirkimus (kada ir kokį kiekį planuojama pristatyti). Sistema 
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leido stebėti kiekvienos iš anksčiau įvardytų priemonių suplanuotą poreikį, turimus ir užsakytus kiekius bei 
išliekantį trūkumą. Informacija duomenų sistemoje iš pradžių buvo periodiškai atnaujinama beveik kasdien, 
vėliau – kas savaitę, kadangi nebeliko ekstremalios skubos ir kritinio priemonių trūkumo. Karantino 
laikotarpiu taip pat reguliariai analizuoti duomenys apie Susisiekimo ministerijos ir Užsienio reikalų 
ministerijos organizuojamus asmens apsaugos priemonių užsakymus užsienyje, užsakymų statusą ir 
pristatymo eigą.  
 
Sudaryto vaistų sąrašo atsargų kiekiai didmeninio platinimo įmonių sandėliuose buvo stebimi papildomai 
atsižvelgiant į galimą poreikį, vertinant šių vaistinių preparatų atsargų kitimo dinamiką ir numatant tam 
tikrus veiksmus, atsargoms sumažėjus iki tam tikro lygio. Didmeninio platinimo įmonės informaciją apie 
turimas vaistinių preparatų atsargas buvo įpareigotos teikti dažniau (du kartus per savaitę vietoj vieno karto, 
kaip buvo daroma iki tol), o Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbuotojai įpareigoti gautą informaciją 
operatyviai apdoroti, taip užtikrinant maksimaliai aktualią informaciją apie vaistinių preparatų atsargas 
šalyje. Pagrindinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, organizuojančioms COVID-19 gydymą Lietuvoje, 
pavesta kartą per savaitę teikti informaciją apie patvirtinto sąrašo vaistinių preparatų atsargas ir jų poreikį, 
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai – surinktą informaciją analizuoti ir teikti pasiūlymus vykdant vaistinių 
preparatų pirkimus. 
 
Analizuojamu pandemijos pradžios laikotarpiu buvo kaupiami ir kitų įstaigų, ne tik pavaldžių Sveikatos 
apsaugos ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, duomenys apie 
asmens apsaugos priemonių pakankamumą ir naudojimą. Nuo kovo 31 d. ministerijos, kitos valstybės 
institucijos bei įstaigos, savivaldybės privalėjo teikti Valstybės operacijų centrui informaciją apie turimus 
asmens apsaugos priemonių kiekius – iš pradžių kasdien, vėliau, situacijai stabilizavusis, kartą per savaitę. 
 

9.9. Įstaigų ir valstybės medicinos rezervo formavimas 
 
Pandemija parodė būtinumą kaupti medicinos priemonių atsargas (rezervą), todėl, sėkmingai suvaldžius 
pirmąją bangą, sukurta valstybės medicinos rezervo formavimo ir kaupimo strategija. Nuo birželio visoms 
įstaigoms rekomenduota pačioms įsigyti ir kaupti asmens apsaugos priemonių atsargas. Parengti ir pateikti 
Seimui tvirtinti teisės aktai, nustatantys pareigą juridiniams asmenims apsirūpinti asmens apsaugos 
priemonių atsargomis, kurios leistų užtikrinti nepertraukiamą jų veiklą infekcinių ligų pandemijos atveju. 
Numatoma, kad ūkio subjektai, kitos įstaigos, savivaldybių institucijos ir įstaigos bei savivaldybių 
administracijos būtų įpareigojamos nuolat kaupti asmens apsaugos priemonių atsargas. Asmens apsaugos 
priemonių kaupimas taip pat būtų siejamas su asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 
licencijavimu ir būtų kontroliuojama, kaip laikomasi šio įpareigojimo. 
 
Pagal Vyriausybės patvirtintą modelį visos įstaigos turėtų kaupti asmens apsaugos priemonių atsargas 
vienam mėnesiui, dar vieno mėnesio kiekį turėtų sukaupti asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigėjai, o 
valstybės medicinos rezervo atsargose planuojama kaupti asmens apsaugos priemonių kiekius 60 dienų 
poreikiui. Toliau derinami su tuo susiję teisės aktai, tikslinamos skirtingoms įstaigų grupėms reikalingų 
asmens apsaugos priemonių kiekių rekomendacijos.  
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Sprendimas padėti įstaigoms, kurios turi didžiausią riziką susidurti su COVID-19 ligos atvejais, 
organizuojant papildomus centralizuotus priemonių įsigijimus.  

• Institucijų bendradarbiavimas ir aiškus atsakomybių pasiskirstymas pagal institucijų kompetencijas ir 
veiklos sritis (pvz., Sveikatos apsaugos ministerijai, pasitelkiant ekspertus ir ekspertines įstaigas, – 
nustatyti priemonių poreikio standartą, VšĮ CPO LT – vykdyti pirkimų procedūras, VšĮ „Versli Lietuva“ 
– vertinti Lietuvos gamintojų ir tiekėjų pasiūlymus, Susisiekimo ministerijai – organizuoti logistiką ir 
pan.). Atkreiptinas dėmesys, kad priskirtos atsakomybės daliai institucijų buvo gana neįprastos, 
nedažnos arba apskritai naujos (pvz., Lietuvos diplomatinėms atstovybėms teko ieškoti medicinos 
priemonių gamintojų ir juos vertinti, VšĮ „Versli Lietuva“ – vertinti asmens apsaugos priemonių 
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viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius Lietuvos gamintojus ir tiekėjus, Vyriausybės kanceliarijai – 
sukurti ir įgyvendinti kasdienės pirkimų ir priemonių pakankamumo stebėsenos modelį ir pan.). 

• Darbuotojų (ekspertų) laikinas delegavimas į kitas institucijas konkrečioms funkcijoms atlikti. 
Pavyzdžiui, Krašto apsaugos ministerija / Lietuvos kariuomenė delegavo priemonių paskirstymo ir 
logistikos ekspertą, kurio pagrindinė funkcija – užtikrinti, kad įstaigoms, atsižvelgiant į jų poreikius ir 
turimus likučius, būtų tinkamai paskirtos priemonės pagal vykdant centralizuotus pirkimus gaunamus 
priemonių kiekius.   

• Dalyvavimas klinikinių vaistinių preparatų, skirtų gydyti COVID-19 ligą, tyrimuose, nes tai suteikė 
galimybę mūsų pacientams būti gydomiems inovatyviais tiriamaisiais vaistiniais preparatais, o 
tyrėjams prisidėti prie mokslinių tyrimų. 

Pamokos ateičiai 

• Konkrečiai įstaigai pavedant vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus, įvertinti, kiek ši įstaiga pajėgi 
be papildomų išteklių įgyvendinti pavestą užduotį ir atitinkamai skirti papildomus ekspertus. 

• Užtikrinti geresnę tarpusavio komunikaciją ir koordinaciją pirkimus vykdant tiek centralizuotai, tiek 
savivaldybių ir gydymo įstaigų lygiu ir į procesą įtraukti kontroliuojančias/ ekspertines institucijas. 

• Gerinti Lietuvos gamintojų galimybes atlikti sertifikavimą Lietuvoje ir užtikrinti finansinės priemones, 
skatinančias AAP gamybą Lietuvoje. 

• Pirmenybę pirkimuose teikti vietos gamintojams, užtikrinant teisės aktų laikymąsi ir racionalų 
valstybės lėšų naudojimą. 

• Institucijoms tarpusavyje bendradarbiauti glaudžiau ir kūrybiškiau įgyvendinant numatomus darbus: 
1) pareigos apsirūpinti priemonėmis įteisinimas; 2) priemonių kiekių standarto atnaujinimas; 3) 
reikiamų priemonių kiekių suformavimas ir viešųjų pirkimų įvykdymas; 4) apsirūpinimo stebėsenos 
modelio peržiūra; 5) tolesnis valstybės medicinos rezervo formavimas; 6) tolesnis Lietuvos gamintojų 
įtraukimas į priemonių tiekimo grandinę. 

• Sukurti mechanizmą, leidžiantį valstybei finansuoti nekomercinius vaistų klinikinius tyrimus ir suteikti 
didesnę paskatą tyrėjams. 

 
 

10. Valstybės sienos apsaugos ir viešojo saugumo užtikrinimas 
 
Siekiant veiksmingai koordinuoti viešąjį saugumą užtikrinančių institucijų veiksmus ir keitimąsi informacija, 
Vyriausybės kanclerio 2020-03-31 įsakymu Nr. V-69 sudaryta darbo grupė, skirta padėti valstybės 
institucijoms ir įstaigoms valdyti ir koordinuoti visuomenės saugumo klausimus, susijusius su valstybės 
ekstremaliąja situacija dėl COVID-19 (visuomenės saugumo darbo grupė). Ją sudarė Ministro Pirmininko 
patarėjas, Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Viešojo saugumo 
tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Valstybės saugumo 
departamento, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, Lietuvos kariuomenės, Vyriausybės 
kanceliarijos Viešojo valdymo grupės bei Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės atstovai. 
 
Darbo grupės posėdžiai vykdavo pagal poreikį 1–2 kartus per savaitę, juose buvo aptariami svarbiausi 
klausimai dėl visuomenės saugumo karantino sąlygomis užtikrinimo ir pagal kompetenciją teikiami 
pasiūlymai kitoms COVID-19 valdymo darbo grupėms.  
 
Teisėkūros srityje ypatingos skubos tvarka buvo patvirtinti teisės aktų pakeitimai, reikalingi operatyviai ir 
efektyviai Vyriausybės veiklai valdant COVID-19 ligos plitimą užtikrinti. Vyriausybė Seimui reikiamus įstatymų 
pakeitimus pateikė kovo 25 d., t. y. praėjus vos 10 dienų nuo karantino pradžios ir ėmus aiškėti pirmiesiems 
teisinio reguliavimo trūkumams. Pakeisti šie teisės aktai: 
 

1. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas – papildytas COVID-19 ligos kontrolės 
priemonėmis. Įstatymo pakeitimais: 

• nustatyta, kas laikomas sąlytį su COVID-19 ligoniu turėjusiu asmeniu;  
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• įtvirtinti COVID-19 ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų 
būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo reikalavimai;  

• Vyriausybei suteikti įgaliojimai nustatyti ūkinės veiklos ribojimus ir su asmenų judėjimo laisvės 
ribojimu susijusias priemones: uždrausti renginius, žmonių susibūrimus; riboti ar laikinai uždrausti 
gyventojų išvykimą iš jų gyvenamosios vietos savivaldybės; taikyti laikiną gyventojų perkėlimą. 

2. Civilinės saugos įstatymas – įstatymo pakeitimais nustatyta, kad Vyriausybė, paskelbus valstybės lygio 
ekstremaliąją situaciją: 

• gali nustatyti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms 
ir ūkio subjektams ūkinės veiklos laisvės, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimus, 
būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti; 

• atsiradus su ja susijusiam būtinų prekių ir (ar) paslaugų trūkumui ar ribotam prieinamumui, 
privalo imtis šių prekių ir (ar) paslaugų tiekimą ir prieinamumą didinančių priemonių; 

• skiria valstybės operacijų vadovą (įstatymo pakeitimu sudaryta galimybė, esant sudėtingai 
ekstremaliajai situacijai, valstybės operacijų vadovu paskirti Ministrą Pirmininką).  

3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas – nustatyta  adekvati ir proporcinga 
atsakomybė už visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės įstatymo, Civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimus, už savivaldybių tarybų sprendimų ar savivaldybių administracijų direktorių įsakymų dėl kovos 
su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymą ar vykdymą ne laiku, už pareigūnų 
teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymą karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, 
riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jei 
ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, taip pat padidinti 
baudų už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus minimalieji 
dydžiai. 

 

10.1. Valstybės sienų kirtimo ribojimas 
 
Siekiant suvaldyti COVID-19 ligos plitimą Lietuvos Respublikoje, buvo svarbu užtikrinti, kad: 

• į Lietuvą neatvyktų asmenys, sergantys COVID-19 liga; 

• grįžę į Lietuvą COVID-19 sergantys asmenys būtų izoliacijoje ir neplatintų ligos šalyje; 

• vykstantys tranzitu per Lietuvą asmenys neturėtų galimybės platinti COVID-19 ligos Lietuvoje; 

• visi Lietuvos Respublikos piliečiai galėtų grįžti Lietuvą. 
 

Vadovaujantis Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu ir Civilinės saugos įstatymu, 
Vyriausybės nutarimu Nr. 207 apribotas asmenų judėjimas per sieną ir šalies viduje: 

1) Ribojant asmenų judėjimą, užsieniečiams uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus: 

• vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ir (ar) tarptautinis krovinių vežimas;  

• asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;  

• asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių 
ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių;  

• NATO bei  NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą 
bei jų šeimos narius.  

2) Apribojus asmenų judėjimą, buvo uždarytos valstybės sienos, paliekant tik šiuos tarptautinius sienos 
kirtimo punktus: Kalvarijos–Budzisko, Saločių–Grenstalės, Būtingės– Rucavos, Smėlynės–Medumės, 
Medininkų–Kamenyj Logo, Raigardo–Privalkos, Kybartų–Černyševskojės, Panemunės–Sovetsko, Vilniaus, 
Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostus ir Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.  

3) Sienos kirtimo punktai pasirinkti, kad būtų galima užtikrinti komercinių ir (ar) krovininių krovinių 
vežimą, prognozuoti galimus srautus ir įvertinti turimus žmogiškuosius išteklius (kadangi paprastai ES vidaus 
sienos nesaugomos, joms uždaryti reikia žmogiškųjų išteklių ir tam tikros infrastruktūros).  
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4) Asmenų judėjimui per pasienio kontrolės punktus įtaką darė kaimyninių valstybių sprendimai (pvz., 
pasienyje su Lenkija veikė tik Kalvarijos–Budzisko pasienio kontrolės punktas, nes Lenkija savo sprendimu 
uždraudė vykimą per Lazdijų–Ogrodnikų pasienio kontrolės punktą). 

5) Terminuotai (iki kovo 19 d. 00:00 val.) buvo leistas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos 
valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo. 

6) Uždrausta Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie 
grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo 
ar jo įgalioto asmens leidimu. 

7) Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, nustatyta privaloma 14 dienų izoliacija.  
8) Apribotas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto 

maršrutais intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti 
taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto 
pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduota taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto 
transportu. 

9) Uždraustas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Apribotas ir jūrinių keltų 
eismas – atvykti leidžiama tik keltams iš Kylio ir Karlshamno. 

 
Visuomenės saugumo darbo grupės nariai posėdžiuose nuolat analizavo sienų kontrolės situaciją, vertino 
srautus per valstybės sieną, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, žmogiškųjų išteklių, tarnybinės pagalbos 
poreikius, kylančius iššūkius, operatyviai ieškodami sprendimų ir trumpindami pozicijų derinimo laiką. 
Visuomenės saugumo darbo grupėje taip pat buvo svarstomos privatiems subjektams kylančios problemos 
dėl uždarytos valstybės sienos. Sveikatos apsaugos ministerijos dalyvavimas darbo grupės veikloje užtikrino 
operatyvų ir pagrįstą sprendimų priėmimą.  

 
Suvaldžius su COVID-19 epidemija susijusią situaciją, COVID-19 valdymo komiteto gegužės 13 d. posėdyje 
svarstytas vidaus sienų su Latvija ir Estija atvėrimas. Nutarta pritarti laipsniškam kelionių apribojimų 
atšaukimui Baltijos šalių piliečiams ir šiose šalyse teisėtai gyvenantiems asmenims, jeigu jie nėra lankęsi per 
14 paskutinių dienų trečiosiose šalyse, neturi respiratorinės infekcijos simptomų, kai kerta valstybės sieną, 
ir (ar) nėra 14 dienų izoliacijoje dėl COVID-19 ligos ar buvusio kontakto su koronaviruso infekcija sergančiu 
asmeniu. Gegužės 13 d. priimtais Vyriausybės nutarimo Nr. 207 pakeitimais nuo gegužės 15 d. pradėta 
liberalizuoti ES vidaus sienų kirtimo kontrolė ir leista atvykti Lenkijos, Latvijos ir Estijos piliečiams, jei jie per 
pastarąsias 14 dienų nebuvo išvykę iš atitinkamos šalies (Lenkijos piliečiams atvykti leista tik darbo, verslo 
ar studijų reikalais). 

 
COVID-19 valdymo komiteto gegužės 20 d. posėdyje apsvarstytas epidemiologinis rodiklis, kuriam esant 
būtų sprendžiama apie naujų kelionių krypčių į užsienio šalis ir iš jų atnaujinimą. Nustatytas rodiklis: 14 dienų 
suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų atitinkamoje valstybėje – ne didesnis kaip 25 atvejai (pagal 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenis). Tokį šalių sąrašą numatyta atnaujinti vieną kartą per 
savaitę (penktadieniais).  

 

10.2. Gyventojų judėjimo ribojimas šalies viduje 
 
Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą šalyje, imtasi beprecedenčių gyventojų judėjimo šalyje apribojimų 
ilgųjų savaitgalių metu – per Velykas ir Motinos dieną. COVID-19 valdymo komiteto balandžio 6 d. posėdyje 
nuspręsta pritarti pasiūlymui, kad balandžio 10–13 d. (Velykų savaitgalį) būtų ribojamas asmenų judėjimas 
lengvaisiais asmeninės paskirties automobiliais, išskyrus, kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties, 
sunkios ligos ar  nelaimės, kai reikia atlikti būtinąjį darbą, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ar kitais 
neatidėliotinais atvejais. 
 
Pasirengimas užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką apsvarstytas balandžio 7 d. visuomenės 
saugumo darbo grupės ir savivaldybių klausimų darbo grupės posėdžiuose. Ruošiantis savaitgaliui buvo 
parengti kontrolės postų išdėstymo planai, darbui pasitelkta apie 3 tūkst. policijos pareigūnų, taip pat 



 
 

COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymo atmintinė   | 60 |  
 

Lietuvos šaulių sąjungos atstovai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai padėjo policijai prie 
valstybės išorės sienos esančiose savivaldybėse. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skyrė 
iki 50 ekipažų, kurie padėjo policijai, iš šių ekipažų automobilių buvo transliuojama informacija apie 
nustatytus judėjimo ribojimus. 
 
Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento pajėgomis buvo parengtos ir balandžio 8 d. 
savivaldybėms išplatintos pasirengimo asmenų judėjimo kontrolei Velykų savaitgaliu gairės. Savivaldybių 
klausimų darbo grupėje numatomi veiksmai iš anksto buvo aptarti su Lietuvos savivaldybių asociacijos, 
didžiųjų Lietuvos savivaldybių atstovais. Velykų savaitgalį dirbo daugiau kaip 3 tūkst. policijos pareigūnų, 
buvo įrengta 280 kelio postų, patikrinta 100 tūkst. automobilių, iš jų 15 tūkst. neleista vykti į kitus miestus, 
nesant tam pagrindo. Asmenys, nepaklusę pareigūnų raginimams geranoriškai, buvo patraukti 
administracinėn atsakomybėn. Patruliavo 49 Valstybės sienos apsaugos tarnybos ekipažai, asmenų, 
judančių per šalies sieną, srautai buvo žymiai sumažėję. Prie koordinuotos akcijos reikšmingai prisidėjo 
Lietuvos šaulių sąjunga ir Karo policija.  
 
Kitas gyventojų judėjimo apribojimas pritaikytas gegužės 1–3 d. (Motinos dienos savaitgalį). Kadangi 
epidemiologinė situacija šalyje buvo stabili, imtasi mažiau priemonių nei Velykų savaitgalį: pasitelkta 
30 proc. daugiau policijos pareigūnų pajėgų nei įprastais savaitgaliais, pagrindinis dėmesys skirtas prekybos 
ir paslaugų vietų patikrinimams dėl karantino režimo sąlygų laikymosi, tačiau reaguota ir į kitus teisės 
pažeidimus (smurtą artimoje aplinkoje, Kelių eismo taisyklių nesilaikymą), buvo stebima situacija prie 
kapinių ir kt. Šį savaitgalį vykdytas ir atsitiktinis gyventojų testavimas – pasitikrinti atvyko 3 762 asmenys (43 
proc. kviestųjų iš 10 savivaldybių). Nustatytas tik vienas COVID-19 liga užsikrėtęs asmuo (Vilniuje). Tikrinant 
prekybos ir maitinimo įmones, policijos veiksmai buvo derinami su kitomis institucijomis, siekiant išvengti 
dubliavimosi. Patikrinta apie 2,8 tūkst. įmonių, nustatyti 29 pažeidimai.  

 

10.3. Viruso židinių užkardymas 
 
Remiantis COVID-19 valdymo strategija, svarbiausia buvo laiku užkardyti viruso židinius. Griežtesnes 
priemones teko taikyti tik dviem atvejais – valdant Ukmergės ir Nemenčinės miestuose atsiradusius ligos 
židinius. 

 
Kovo 19 d. nustačius COVID-19 protrūkį Ukmergės mieste, sveikatos apsaugos ministro siūlymu COVID-19 
valdymo komiteto kovo 26 d. posėdyje apsvarstyta situacija Ukmergėje, sprendžiant klausimą dėl galimo 
asmenų bei transporto vykimo į Ukmergę ir iš jos ribojimo. Posėdyje nuspręsta nepritarti draudimo atvykti 
į Ukmergę ir išvykti iš jos taikymui, tačiau rekomenduoti gyventojams maksimaliai susilaikyti nuo vykimo į 
Ukmergę ir iš jos bei organizuoti situacijos mieste stebėjimą. Buvo imtasi kitų visuomenės saugumą 
užtikrinančių priemonių: 

• Ukmergėje įsteigtas mobilusis mėginių paėmimo punktas;  

• patruliavimui skirti du papildomi policijos ekipažai; 

• mieste dirbantys medikai ir policijos pareigūnai buvo testuojami dėl koronaviruso infekcijos; 

• organizuotas medikų, policininkų ir savivaldybės administracijos darbuotojų aprūpinimas 
medicininėmis apsaugos priemonėmis; 

• Ukmergės rajono savivaldybė vykdė miesto gatvių dezinfekciją 0,1 proc. natrio hipochlorito tirpalu; 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų 
ministerijos palaikė nuolatinį kontaktą su Ukmergės rajono savivaldybe, kad iškilus pagalbos poreikiui ji būtų 
skubiai suteikta. 
 
Daug griežtesnių veiksmų teko imtis izoliuojant Nemenčinės miestą. Balandžio 12 d. nustačius COVID-19 
protrūkį Nemenčinėje, sveikatos apsaugos ministro teikimu COVID-19 valdymo komiteto balandžio 15 d. 
posėdyje apsvarstyta protrūkio situacija. Atsižvelgiant į didelę infekcijos išplitimo galimybę dėl glaudžių 
Nemenčinės ryšių su Vilniumi (daug asmenų, gyvenančių Nemenčinėje, dirba Vilniuje ir atvirkščiai), pritarta, 
kad dėl COVID-19 ligos protrūkio Nemenčinėje iki balandžio 23 d. 24:00 val. būtų taikomos asmenų judėjimo 
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ribojimo priemonės. Vyriausybės tos pačios dienos posėdyje priimti atitinkami Vyriausybės nutarimo Nr. 207 
pakeitimai.  Priemonės, kurių buvo imtasi: 

• vykdytas asmenų ir transporto judėjimo ribojimas; 

• atidaryti keturi (vėliau, įvertinus aplinkybes, ir penktas) patikros punktai ties įvažiavimais į miestą, 
kiti įvažiavimai savivaldybės pajėgomis buvo uždaryti fizinėmis priemonėmis;  

• kiekviename patikros punkte vienu metu dirbo 2 policijos pareigūnai, iš viso tam skirta apie 
40 policijos pareigūnų; 

• izoliacijos metu mieste patruliavo papildomas policijos ekipažas;  

• visi vykstantys į miestą / iš miesto asmenys buvo tikrinami per Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro registrą, ar jiems nėra taikoma izoliacija;  

• mieste veikė trys mobilieji punktai – testuotis dėl COVID-19 galėjo visi Nemenčinės gyventojai. 
  

COVID-19 židinį Nemenčinėje lokalizavus tik vienoje konkrečioje įmonėje (iš 349 patikrintų įmonės 
darbuotojų sirgo 87), nuspręsta netęsti miesto izoliacijos ir sutelktos pajėgos laipsniškai atitrauktos iš miesto 
(nutraukus kontrolę ties įvažiavimu į miestą, paliktas sustiprintas patruliavimas ir vienas mobilusis punktas). 
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Valdant ligos židinius, laikinas atskirų gyvenviečių izoliavimas. 

• Glaudus viešąjį saugumą užtikrinančių tarnybų bendradarbiavimas valdant galimą ligos plitimą. 

Pamokos ateičiai 

• Parengti aiškią leidimų atvykti į Lietuvą suteikimo tvarką. 

• Sistemiškai spręsti patalpų, kuriose laikomi  izoliacijoje asmenys, apsaugos klausimą, siekiant 
užtikrinti tiek izoliacijos reikalavimų laikymąsi, tiek viešąją tvarką.  

• Numatyti atitinkamus žmogiškuosius išteklius vertinti, kaip savivaldybių administracijų direktoriai 
vykdo operacijų vadovo sprendimus. 

• Sukurti efektyvią sistemą, užtikrinančią ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ir 
sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo kontrolę. 

 
 

11. Ekonomikos skatinimas, socialinė apsauga ir kultūros rėmimas 
 
Ministro Pirmininko 2020-03-17 potvarkiu Nr. 49 sudaryta darbo grupė valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti (verslo skatinimo darbo grupė). Jos veikloje 
aktyviai dalyvavo pagrindinių verslo skėtinių organizacijų vadovai, kurie padėjo analizuoti kiekvieno verslo 
sektoriaus poreikius, netektis ir suformuoti specifinėms grupėms aktualias paramos priemones. Verslo 
skatinimo darbo grupė karantino metu suorganizavo 15 posėdžių ir priėmė sprendimus, svarbius 
ekonomikos, verslo, darbo rinkos išsaugojimui ir skatinimui epidemijos sąlygomis. 
 
Siekdama sumažinti COVID-19 pandemijos sukeltas neigiamas pasekmes Lietuvos ekonomikai, Vyriausybė 
ėmėsi precedento neturinčių veiksmų ekonomikos gyvybingumui išlaikyti, didžiausią dėmesį skirdama 
prioritetinėms sritims: sveikatos sistemos stiprinimui, darbo vietų ir gyventojų pajamų bei verslo 
likvidumo išsaugojimui ir ekonomikos skatinimui. Vyriausybės pasirinkta prieiga – dviejų greičių 
ekonomikos skatinimas: trumpalaikų priemonių įgyvendinimas kovoje su pandemijos sukeltomis 
pasekmėmis (Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo 
priemonių planas (toliau – Ekonomikos skatinimo priemonių planas) ir ekonomikos transformacija 
aukštesnės pridėtinės vertės link (Ateities ekonomikos DNR planas) ir ES struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimas per ateinančius 7 metus.  
 
Ekonomikos skatinimo priemonių plano, patvirtinto kovo 16 d., įgyvendinimo biudžetas siekia 6,26 mlrd. 
eurų. Ekonomikos skatinimo priemonių plane nustatyti 5 tikslai ir trumpalaikės priemonės, kuriomis 
siekiama greitai reaguoti į pandemijos keliamus iššūkius: 
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1) užtikrinti išteklius, kurių reikia sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemoms efektyviai veikti; 
2) padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas; 
3) padėti verslui išsaugoti likvidumą; 
4) skatinti ekonomiką; 
5) užtikrinti valstybės iždo likvidumą. 

 
Siekiant COVID-19 pandemijos sukelta krize pasinaudoti kaip galimybe transformuojant Lietuvos ekonomiką 
aukštos pridėtinės vertės link, liepos 1 d. pavirtintas Ateities ekonomikos DNR planas. Juo siekiama sparčių 
ir efektyvių investicijų į Lietuvos ekonomikos atsigavimą ir augimą, tvarios, inovatyvios ir aukštą pridėtinę 
vertę kuriančios ekonomikos, socialinės gerovės augimo. Ateities ekonomikos DNR plane išskirti 5 prioritetai 
(jiems įgyvendinti numatyta 5,8 mlrd. eurų):  

1) žmogiškasis kapitalas;  
2) skaitmeninė ekonomika ir verslas;  
3) inovacijos ir moksliniai tyrimai;  
4) ekonominė infrastruktūra;  
5) klimato kaita ir energetika.  

 
Įgyvendint šių investicinių krypčių projektus, siekiama didinti Lietuvos ekonomikos pažangą (kad kuo 
didesnę jos dalį sudarytų inovatyvus ir aukštą pridėtinę vertę kuriantis verslas) ir atsparumą galimiems 
ekonominiams šokams ateityje, taip pat siekiama vystyti inovacijas ir didelės vertės produktus, judant 
skaitmeninės ir žiniomis grįstos ekonomikos link. 
 

11.1. Pagrindinės ekonomikos skatinimo tikslinės priemonės 
 

Priemonė Svarbiausių priemonių turinys 
Užimtumą 
skatinančios 
priemonės, siekiant 
padėti 
išsaugoti darbo vietas 
ir gyventojų pajamas 
 

• Valstybės lėšomis solidariai prisidėti prie darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas, 
kompensuojant darbdaviams už prastovos laiką jų darbuotojams mokamo darbo 
užmokesčio dalį;  

• pasibaigus prastovai ir (ar) karantinui, valstybės lėšomis padėti darbdaviams išlaikyti 
darbuotojus po prastovos ar priimti tikslinėms grupėms priklausančius bedarbius, iki 6 
mėnesių mokant darbo užmokesčio subsidijas, kai intensyvesnė parama taikoma 
pirmuosius 2 mėnesius ir palaipsniui, kas 2 mėnesiai, mažinama iki 4 mėnesių pagal 
terminuoto ar sezoninio darbo sutartis;  

• skatinti darbdavius aktyviau dalyvauti įgyvendinant profesinį mokymą pameistrystės 
forma;  

• organizuoti profesinį mokymą užimtiems asmenims, be to, daugiau lėšų skirti 
bedarbiams ir užimtiems asmenims, įgyjantiems aukštą pridėtinę vertę kuriančias 
profesijas ir kompetencijas;  

• paremti darbo vietų steigimą įmonėse ir nereikalauti pateikti sutarties galiojimo 
užtikrinimo;  

• teikti paramą darbo vietoms, skirtoms bedarbiams, kuriems nustatytas 45–55 proc. 
darbingumas, steigti.  

672,11 mln. eurų 

Padėti darbo 
netekusiems 
asmenims išsaugoti 
bent dalį pajamų, 
skatinti sugrįžimą į 
darbo rinką COVID-19 
epidemijos metu ir jai 
pasibaigus 

• Iki 9 mėnesių mokėti nedarbo socialinio draudimo išmokas bedarbiams;  

• mokėti bedarbiams stipendijas, kai dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino 
sustabdoma bedarbio profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės sutartį ar 
stažuotės teikėjo veikla;  

• mokėti laikiną darbo paieškos išmoką bedarbiams, nedalyvaujantiems aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonėse (iki 6 mėnesių). 

615 mln. eurų 

Padėti užtikrinti 
gyventojų pajamas 

• Užtikrinti ligos išmokų mokėjimą asmenims, prižiūrintiems vaikus, senatvės pensijos 
amžių sulaukusius žmones ir neįgaliuosius, kai sustabdoma ar apribojama švietimo 
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COVID-19 epidemijos 
metu ir jai pasibaigus 

įstaigų, nestacionarinių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla, taip pat 
sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims;  

• savarankiškai dirbantiems asmenims ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu 
ir 2 mėnesius karantinui pasibaigus mokėti fiksuoto dydžio išmoką, lygią vienam 
minimalių vartojimo poreikių dydžiui per mėnesį;  

• remti tuos savarankiškai dirbančius asmenis, gavusius savarankiškai dirbančio asmens 
išmoką, kurie keis savo vykdytą veiklą;  

• išmokėti socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams vienkartines išmokas;  

• papildomai skiriant išmoką vaikui (vaiko pinigus) vaikams iš nepasiturinčių šeimų 
(auginančių 1 ar 2 vaikus), šeimos pajamų vertinimo laikotarpį sutrumpinti nuo 12 iki 3 
mėnesių;  

• sutrumpinti socialinio būsto laukimo terminus ir nustatyti minimalų būsto nuomos 
mokesčio dalies kompensacijos bazinį dydį;  

• skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti 
turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų dydį nuo 1 iki 1,1 teisei į socialinę 
pašalpą nustatyti;  

• išmokėti vienkartinę išmoką šeimoms, auginančioms vaikus (įvaikius), ir vaikams, 
netekusiems tėvų globos.  

604,27 mln. eurų 

Padėti verslui 
išsaugoti likvidumą 

• Kuo skubiau suteikti mokestines paskolas atidedant arba dalimis išdėstant mokesčius 
pagal sutartą grafiką, netaikant palūkanų; 

• sustabdyti mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmus, vadovaujantis protingumo 
kriterijais;  

• atleisti mokesčių mokėtojus nuo baudų, delspinigių už mokesčių prievolių neįvykdymą 
laiku; 

• sudaryti galimybę atidėti arba dalimis išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio 
mokestinės nepriemokos sumokėjimą; 

• padidinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 mln. eurų 
ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas; 

• sudaryti galimybę atidėti arba dalimis išdėstyti įmokų už sunaudotą elektros energiją ir 
gamtines dujas mokėjimą UAB „Ignitis“ verslo klientams;  

• didinti verslo subjektų likvidumą, įgyvendinant apmokėtinų sąskaitų paskolų, paskolų 
suteikimo, nuomos mokesčio kompensavimo, subsidijų mikroįmonėms, kompensavimo 
mažoms ir vidutinėms įmonėms nuo 50 iki 100 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų 
sumos, tiesioginių INVEGA paskolų, eksporto kredito garantijų priemones ir kt.  

1,7 mlrd. eurų 

Padėti verslui 
išsaugoti likvidumą 
turizmo sektoriuje 

• Suteikti paskolas turizmo paslaugų teikėjams, kompensuojant už organizuotą turistų 
pargabenimą iš užsienio valstybių po nepaprastosios situacijos paskelbimo (31 mln. 
eurų); 

• sukurti ir įgyvendinti rinkodaros ir kitas priemones: sukurti atostogų sistemą 
dirbantiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams; taikyti inovacijas ir kurti naujas 
turizmo paslaugas per priemonę „Turizmo inovacijos“; sukurti kelionių garantijų fondą 
(arba tik jo modelį); paspartinti Sporto rūmų rekonstrukciją į Nacionalinį kongresų 
centrą (18 mln. eurų). 

Padėti verslui 
išsaugoti likvidumą 
žemės ūkio sektoriuje 

• Sudaryti sąlygas išsaugoti žemės ūkio sektoriaus likvidumą ir didinti finansinių paslaugų 
prieinamumą ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto 
ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, bei sumažinti skolinimosi kaštus, taip pat sudaryti 
sąlygas kompensuoti palūkanas ir garantinę įmoką tiems ūkio subjektams, kurie 
nebegali pretenduoti į jų kompensavimą (52 mln. eurų); 

• sudaryti sąlygas išsaugoti žemės ūkio sektoriaus gamybos potencialą ir tvarią maisto 
tiekimo grandinę (165,5 mln. eurų). 

Ilgalaikės 
ekonomikos 
skatinimo priemonės 

• Greitinti mokėjimus ir didinti skiriamo finansavimo intensyvumą bei skirti papildomų 
lėšų per investicines programas (500 mln. eurų); 

• perskirstyti ES investicijų lėšas sveikatos, užimtumo, verslo ir turizmo sritims (250 mln. 
eurų ES lėšos); 
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• leisti naudoti visas Klimato kaitos programos (18 mln. eurų), Kelių priežiūros ir plėtros 
programos (142 mln. eurų) lėšas ir spartinti daugiabučių namų renovavimo programą 
(90 mln. eurų). 

11.2. Krizės pasekmių švelninimas gyventojams 
 
Pagrindiniai socialinės srities uždaviniai, valdant COVID-19 pasekmes, buvo: 

• patenkinti mažus vaikus auginančių tėvų bei neįgaliuosius ar senjorus prižiūrinčių artimųjų 
poreikius, užsidarius darželiams, mokykloms ir dienos centrams;  

• paskatinti darbdavius išlaikyti darbuotojus, susilaikyti nuo atleidimų;  

• suteikti paramą savarankiškai dirbantiems asmenims, apribojus įvairias veiklas;  

• padėti darbo netekusiems asmenims ar nepasiturintiems gyventojams, kurie nepatenka į socialinio 
draudimo aprėptį. 

 

Priemonė Priemonės turinys 
Subsidijos per prastovas: 
darbuotojai nedirba, bet 
nėra atleidžiami 

Darbdaviams, iki pasibaigs ekstremalioji situacija, mokamos subsidijos, kai darbuotojui 
paskelbta prastova. Darbuotojas gauna ne mažiau nei 607 eurus bruto, valstybė 
kompensuoja 90 proc. su 607 eurų maksimalia riba arba 70 proc. darbo užmokesčio su 
910,5 euro maksimalia riba. Jei darbuotojas yra sulaukęs 60 metų ar vyresnis, subsidija 
gali siekti 100 proc., bet ne daugiau kaip 607 eurus, arba 70 proc., bet ne daugiau kaip 
910,5 euro.  

Subsidijos darbuotojams 
dirbant: aktualu po 
karantino 
 

Darbdaviams gali būti mokama subsidija už dirbantį darbuotoją: 

•  už darbuotoją, grįžusį po prastovos (6 mėnesių trukmės); 

•  už įdarbinamą Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
siunčiamą remiamos grupės bedarbį (6 mėnesių trukmės); 

•  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąrašo įmonėms – už ne 
daugiau kaip 10 darbuotojų, jeigu iš viso įmonėje dirba iki 20 žmonių, arba ne daugiau 
kaip už 50 proc. darbuotojų, jeigu įmonėje dirba nuo 21 darbuotojo (6 mėnesių 
trukmės). Abiem atvejais neįskaičiuojami darbuotojai, už kuriuos buvo mokama 
subsidija darbuotojams esant prastovoje – jie gauna kito tipo subsidiją;  

•  už darbuotoją, dirbantį pagal sezoninę ar terminuotą sutartį (4 mėnesių trukmės). 
Standartinės subsidijos dydžiai 

1–2 mėn. 3–4 mėn. 5–6 mėn. 

100 proc. 50 proc. 30 proc. 

Viršutinė subsidijos riba – 607 eurai, išskyrus, jeigu įmonės veikla yra įtraukta į 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
patvirtintą veiklų, orientuotų į pažangias technologijas, žinioms imlias paslaugas, žaliojo 
kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą. Tokiu atveju viršutinė riba – 1 214 eurų. 
Įdarbinus darbuotoją terminuotai viršutinė riba – 303,5 euro.  

Ligos išmokos už 
nesergančių vaikų, 
neįgaliųjų ir senjorų 
priežiūrą 

65,94 proc. dydžio nuo kompensuojamojo darbo užmokesčio ligos išmokos 
ikimokyklinukų, priešmokyklinukų, pradinukų tėvams, globėjams, negalią turinčių vaikų 
iki 21 metų tėvams, negalią turinčių žmonių ir dienos centrus lankiusių senjorų 
artimiesiems, globėjams. Taip pat mokėtos 62,06 proc. dydžio ligos išmokos dėl 
saviizoliacijos.  

Išmokos savarankiškai 
dirbantiems asmenims 

257 eurų išmokos už mėnesį visiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių 
pajamos pagal darbo sutartį (jeigu tokią turi) neviršija 607 eurų bruto. Būtina sąlyga – 
turėjo bent 3 mėnesius vykdyti veiklą iki karantino pradžios.  

Subsidija savarankiškai 
dirbančio asmens veiklos 
keitimui 

6 980,5 euro subsidija savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie nori keisti savo veiklą 
ir išlaikys darbo vietą 12 mėnesių. Gali pretenduoti visi, gaunantys 257 eurų dydžio 
išmoką.  

Laikina darbo paieškos 
išmoka 

Išmoka bedarbio statusą turintiems asmenims. 200 eurų dydžio negaunantiems 
nedarbo socialinio draudimo išmokos arba 42 eurų gaunantiems įprastą nedarbo 
išmoką. Mokama 6 mėnesius, bet ne ilgiau nei iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

Piniginė parama 
nepasiturintiems 

Padidintos socialinės pašalpos šeimoms ir vienišiems asmenims, padidėjo 
kompensacijos už šilumą vienišiems asmenims, palengvinti reikalavimai gauti piniginę 
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gyventojams ir vaiko 
pinigai 

paramą, plečiamas piniginės paramos gavėjų ratas, daugiau vaikų gali gauti didesnius 
vaiko pinigus. Dauguma naujovių įsigaliojo nuo 2020 m. birželio 1 d.  

Vienkartinė išmoka 
senjorams, negalią 
turintiems žmonėms, 
našliams, našlaičiams, 
šalpos išmokų gavėjams 

Numatyta 200 eurų dydžio išmoka asmenims, kuriems iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra 
arba bus paskirta bent viena iš šių „Sodros“ mokamų išmokų: senatvės, netekto 
darbingumo (invalidumo) pensija, našlių, našlaičių ar maitintojo netekimo pensija, 
ištarnauto laiko pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensija ar 
kompensacija, taip pat pensija, paskirta pagal tarptautines sutartis ar europinius 
reglamentus. 

Vienkartinė išmoka 
vaikams  

120 eurų išmoka vaikams, kurie gauna 60 eurų dydžio vaiko pinigus, 200 eurų 
vienkartinė išmoka vaikams, kurie gauna 100 eurų dydžio vaiko pinigus. Negalią 
turintys vaikai ir vaikai našlaičiai – po dvi vienkartines išmokas.  

 

11.3. Kultūros sektoriaus ir kūrėjų skatinimas 
  
Kūrėjams ir kultūros organizacijoms, be bendrųjų priemonių, kurias administruoja Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija (pvz., išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims), skirta tikslinė 68 mln. eurų pagalba. 

Priemonė Priemonės turinys 
Priemonės, 
finansuojamos per 
Lietuvos kultūros 
tarybą 

 

• Individualios stipendijos skyrimas kultūros ir meno kūrėjams  

• Vienkartinės išmokos savarankiškai dirbantiems kūrėjams  

• Programa „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“  

• Papildomos lėšos II ir III etapų projektams  

• Atšauktų renginių perkėlimo ir kitokio tipo veiklų finansavimas  
16,35 mln. eurų 

Priemonės, 
finansuojamos per 
Lietuvos kino 
centrą prie 
Kultūros 
ministerijos 

 

• Parama gamybos etape esantiems filmams  

• Parama naujam TV ir kino turiniui 

• Stipendijos kino kūrėjams  

• Parama kino teatrams  

• Parama filmų platintojams  

• Papildoma parama kino kultūros projektams (festivaliams, renginiams)  
6,2 mln. eurų 

Priemonės, 
finansuojamos per 
Kultūros ministeriją 

 

• Kūrybinių prastovų skyrimas meno kūrėjo statusą turintiems asmenims (0,6 mln. eurų) 

• Papildomos lėšos bibliotekų fondams komplektuoti – knygoms ir kitiems spaudiniams 
įsigyti (1,7 mln. eurų) 

• Lėšos muzikos instrumentams įsigyti (0,83 mln. eurų) 

• Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų infrastruktūros atnaujinimas (17,66 mln. eurų) 
Priemonės, 
finansuojamos per 
savivaldybes 

• Savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas ir turto įsigijimas  (25,139 
mln. eurų) 

 
Gegužės 13 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paskelbto karantino 
sukeltų pasekmių poveikio vartojimo sutarčių dėl renginių organizavimo paslaugų teikimo vykdymui 
įstatymas (parengė Kultūros ministerija kartu su Teisingumo ministerija). Šio įstatymo nuostatos taikomos 
renginių organizavimo sutartims, kurios buvo sudarytos iki 2020 m. kovo 15 d. įskaitytinai, ir kai 
renginys turėjo įvykti karantino draudimų laikotarpiu arba praėjus 3 mėnesiams po karantino 
draudimų panaikinimo. 
 

11.4. Ekonomikos prognozių apžvalga  
 
Liepą paskelbtose Europos Komisijos vasaros prognozėse buvo numatyta, kad Lietuvos ekonomika 2020 m. 
smuks mažiau, nei manyta pavasarį, – 7,1 proc. (gegužę buvo numatytas 7,9 proc. smukimas). Europos 
Komisijos nuomone, 2021 m. tikėtinas dalinis atsigavimas – bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP) augs 
6,7 proc.  
 



 
 

COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymo atmintinė   | 66 |  
 

Finansų ministerijos rugsėjį pateiktame Ekonominės raidos scenarijuje 2020–2023 m. prognozuojama, kad 
dėl susijusio su COVID-19 viruso pandemija šoko šiemet Lietuvos ekonomika susitrauks 1,5 proc. – tai 
gerokai mažiau, nei buvo numatyta vasarą (7 proc.), o 2021 m. tikėtinas 3,3 proc. BVP augimas. Šias 
prognozes patvirtino Eurostato duomenys, pagal kuriuos Lietuva yra antra pagal mažiausią BVP kritimą ES 
(geresnė tik Suomijos prognozė – mažesnė vienu proc. punktu). Lietuvos BVP per 2020 m. II ketv. sumažėjo 
5,5 proc. (visoje ES ekonomikos nuosmukis siekė 11,4 proc., euro zonoje – 11,8 proc.).  
 
Taigi ekonominiai rodikliai rodo, kad Lietuvos ekonomika COVID-19 smūgį atlaikė geriau, nei tikėtasi, o 
prognozuotas ekonominis nuosmukis turėtų būti trumpalaikis. Neabejotina, kad tiek pirmajai COVID-19 
bangai, tiek tolesniam pandemijos valdymui didelę įtaką daro Vyriausybės priimti ekonominiai ir socialiniai 
sprendimai. Ir toliau nuolat stebima, kaip įgyvendinamos strateginių dokumentų priemonės, reaguojama į 
atsirandantį poreikį jas koreguoti.  
 
Kad COVID-19 nesustabdytų Lietuvos ekonomikos plėtros, Vyriausybė parengė Ekonomikos DNR planą, 
kuriuo numatyta investuoti į inovacijų, talentų ugdymo, mokslinės ir eksperimentinės plėtros ir pramonės 
transformacijos programas 6,5 mlrd. Eurų.  
 
Paskutiniai duomenys rodo, kad iki šiol atlaikome COVID 19 mums suduotą smūgį. Lietuvos BVP 2020 m. 
II ketvirtį nukrito tik 3.8%, nors Europos komisija, Finansų ministerija ir daugelis ekspertų prognozavo net 
dviženklį kritimą. 
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Tikslingas pagalbos priemonių diferencijavimas nuo skubios pagalbos iki ilgalaikės.  

• Greitas trumpalaikių ir ilgojo laikotarpio pagalbos priemonių patvirtinimas. 

• Atidėtas mokesčių mokėjimas verslui ir gyventojams, nedarbingumo ir ligos išmokų mokėjimas, 
sumažinęs ekonominę ir socialinę įtampą. 

• Greitosios priemonės pajamų netekusiems savarankiškai dirbantiems gyventojams.  

• Subsidijos mikroįmonėms, leidžiančios greitai ir lengvai užtikrinti įmonių likvidumą. 

• Priemonė „Atostogos medikams“, sulaukusi didelio tiek sveikatos priežiūros įstaigos specialistų, tiek 
ir turizmo sektoriaus įmonių dėmesio. 

• Kasdienis situacijos monitoringas ir informacijos viešinimas, leidęs operatyviai įvertinti ekonomikos 
srities problemas ir ieškoti naujų sprendimų.  

• Institucinis bendradarbiavimas, verslo atstovų, viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijų ir žinių 
panaudojimas konsultuojantis, priimant bei įgyvendinant sprendimus. 

• Lankstumas koreguojant ir tikslinant Ekonomikos skatinimo priemonių planą, reaguojant į 
pandemijos keliamų iššūkių pasikeitimus. 

Pamokos ateičiai 

• Tinkamai pasirengti apdoroti didelio masto duomenis ir paraiškas, užtikrinti žmogiškųjų išteklių kiekį.  

• Užtikrinti sklandų procesų, susijusių su tikslinių grupių paramai gauti nustatymu, vykdymą. 

• Įvertinti atskirų priemonių poreikį rinkoje. 

• Savarankiškai dirbantiems asmenims iš karto nustatyti pajamų pagal darbo sutartis ribą, iki kurios 
galima pretenduoti į paramą.  

• Įvertinti darbo paieškos išmokų priemonės naudą ir tikslingumą, siekiant didinti asmenų integraciją į 
darbo rinką.  

• Nustatyti paprastesnius mechanizmus kompensuoti už vaikų priežiūrą karantino metu. 

• Vengti dažno teisinio reguliavimo keitimo, siekiant nesutrikdyti kompensavimo procesų.  

• Kelti įstaigų IT lygį ir pritaikyti programas bei pačią techniką.  

• Išsamiau įvertinti pasikeitusius gyventojų elgesio įpročius, susijusius su renginių apribojimais. 
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12. Skaitmeninė transformacija 
 

12.1. IT įrankiai ir skaitmeniniai įgūdžiai 
 
Sprendimams ir veiksmams karantino metu valdyti bei vykdyti pasirinkti šie esminiai veiklos organizavimo 
principai: sprendimų priėmimas remiantis faktiniais duomenimis ir duomenų / rezultatų pokyčių stebėsenos 
vykdymas. 

 
Darbai buvo pradedami centralizuotai surenkant šią pirminę informaciją: 

1) kokie duomenys reikalingi ekstremaliajai situacijai valdyti; 
2) kokie duomenis kaupiami skaitmeniniu būdu (šaltiniai, valdytojai); 
3) kokie duomenys kaupiami centralizuotai neskaitmeniniu būdu; 
4) kas atsakingas (įstaigos, asmenys) už duomenų surinkimą, periodiškumą ir skaitmeninimą; 
5) kokių reikia  IT priemonių duomenims rinkti (poreikis jas sukurti ar įdiegti); 
6) kokios galimybės centralizuotai atvaizduoti duomenis (lentelės, grafikai, žemėlapiai) ir užtikrinti jų 

atnaujinimą; 
7) kokios galimybės centralizuotai prognozuoti duomenų pokyčius savaitę / mėnesį į priekį; 
8) kokie teisės aktai būtini duomenų tvarkymui užtikrinti. 
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13 pav. Valdymui ir sprendimų priėmimui reikalingo IT įrankio uždavinių ir sričių schema* 

Duomenų analitika
ir sprendimų priėmimas
pagrįstas duomenimis

Aktualumas

Atnaujinimas

LRVK
SAM
EIM
KAM

Kokybė

NVSC
ULAC
STRATA
LSD NKSC

KVTC
VĮ RC
VDAI

Vertinimas

Valstybės
informaciniai ištekliai

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma

E. sveikata

Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų
valstybės informacinė sistema

Svetainės

Techniniai
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės
informacinė sistema

Nedubliavimas

Struktūra

 
* EIM – Ekonomikos ir inovacijų ministerija; KAM – Krašto apsaugos ministerija; KVTC – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras; LRVK – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; LSD – Lietuvos 
statistikos departamentas; NKSC – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras; NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras; SAM – Sveikatos apsaugos ministerija; STRATA – Vyriausybės strateginės 
analizės centras; ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras; VDAI – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; VĮ RC – valstybės įmonė Registrų centras 

 
Iš anksto atliktas vienas iš pirmųjų ir svarbiausių darbų – nustatyti duomenys, kurie būtini valdant ekstremaliąją situaciją ir priimant sprendimus karantino metu. Vėliau 
duomenų kiekis ir apimtis keitėsi pagal formuojamų rodiklių ir jų reikšmių poreikį. 
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14 pav.* COVID-19 pagrindinių stebėsenos rodiklių tarpusavio ryšio schema 

 
* VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
 

Siekiant nustatyti, kokie duomenys kaupiami skaitmeniniu būdu, išnagrinėta 370 valstybės informacinių 
išteklių – įvertinti per duomenų atnaujinimo ir apimties prizmę. Tačiau pagrindinis skaitmeninių duomenų 
šaltinis nustatytas tik vienas – Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
informacinė sistema (e. sveikata). Kita detaliai išnagrinėta sistema – Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų 
valstybės informacinė sistema (ULSVIS), tačiau jos duomenų kiekis ir atnaujinimo periodiškumas buvo 
netinkami. Teisės pažeidimų centralizuota apskaita buvo vykdoma per Policijos registruojamų įvykių registrą 
ir Administracinių nusižengimų registrą (ANR); duomenys apie verslo situaciją pateikiami iš Integruotos 
statistikos informacinės sistemos. 
 
Visi kiti būtini duomenys: ligonių skaičius, tyrimai, apsaugos priemonės, karantinuojami asmenys – buvo 
surenkami rankiniu būdu, naudojant el. paštą ir tvarkant duomenis „Microsoft Excel“ programa. Tokie 
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duomenys teikti nestruktūrizuoti, formuoti pagal skirtingas metodikas, skirtingais periodais ir neatnaujinami 
nustatytu periodiškumu. 
 
Iš nustatytų duomenų ir jų šaltinių nebuvo išskirta nė viena informacinė sistema, kuri galėtų kaupti duomenis 
centralizuotai iš esamų valstybės informacinių išteklių per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo 
platformą (VIISP) ar tiesiogines sąsajas ir užtikrintų kitų įstaigų darbuotojų prisijungimą bei duomenų 
tvarkymą. Valstybės informacinės sistemos turi daugiau kaip 2 tūkst. sąsajų duomenims teikti. Atsirado 
poreikis ne tik gauti duomenis, bet ir juos kaupti išlaikant vienodą struktūrą, nedubliuoti, užtikrinti jų 
atnaujinimą ir teikimo pastovumą. Tokiam uždaviniui netiko nė vienas valstybės informacinis išteklius. 
Valstybės institucijos neturėjo universalaus centralizuoto IT įrankio, kuris užtikrintų greitą ir lankstų 
duomenų kaupimą iš skirtingų skaitmeninių ir neskaitmeninių šaltinių, analizę ir vizualizacijos pateikimą. 
Aktualus tapo ir žmogiškųjų išteklių kompetencijų: programavimo, duomenų agregavimo, duomenų analizės 
ir analitikos – poreikis. Todėl valstybė nutarė remtis verslo siūlomomis iniciatyvomis: kovoje su pasauline 
pandemija „Palantir“, „Microsoft“, „Apple“, „Google“, „Hnit-Baltic“ ir kitos bendrovės pasiūlė nemokamus 
turimus IT produktus. Dažniausiai taikoma produktų naudojimo formulė buvo 3 mėnesiai nemokamai arba 
kol baigsis pasaulinė pandemija. 
 

12.2. Mobiliosios programėlės kūrimo galimybės 
 
Prasidėjus pandemijai, buvo būtina rinkti ir tvarkyti duomenis apie galimai užsikrėtusius asmenis, taip pat 
sudaryti sąlygas greitai informuoti juos ir visuomenę apie epidemiologinę padėtį, karantino taisykles ir 
ribojimus. Šioms užduotims įgyvendinti numatyta: pasitelkti elektroninių ryšių operatorius, kad asmenys 
būtų informuojami trumposiomis žinutėmis ir būtų galima kontroliuoti užsikrėtusių asmenų judėjimą; 
užtikrinti policijos reagavimą į teisės pažeidimus, susijusius su užkrečiamųjų ligų ir karantino pažeidimais; 
tvarkant duomenis, užtikrinti jų analizę ir šios analizės duomenų pateikimą bei pasidalijimą. 
 
Vadovaujantis užsienio šalių praktika, buvo vertinamas poreikis asmenims sudaryti galimybę įsidiegti 
mobiliąją programėlę. Per ją asmuo būtų informuojamas apie esančią situaciją, galėtų savarankiškai 
izoliuotis. Esant nustatytoms sąlygoms, duomenys apie asmens izoliaciją ir sveikatos būseną būtų teikiami 
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Centras užtikrintų asmenų konsultavimą, teiktų būtiną 
pagalbą, vertintų asmenų sveikatos būklės pokyčius. 

 
2020 m. balandžio 8 d. Komisijos rekomendacijoje (ES) 2020/518 numatyta, kad bus rengiama bendra 
europinė mobiliųjų programėlių naudojimo strategija, koordinuojama ES lygmeniu per e. sveikatos tinklą, 
siekiant įgalinti piliečius imtis veiksmingų ir tikslingesnių socialinių kontaktų ribojimo priemonių ir perspėti, 
užkirsti kelią ir išaiškinti sąlytį turėjusius asmenis, kad būtų galima sumažinti COVID-19 ligos plitimą. Ši 
strategija apims mobiliųjų programėlių veiksmingumo, sąveikumo ir tarpvalstybinio poveikio, taip pat 
saugumo, privatumo ir duomenų apsaugos užtikrinimo naudojant programėles metodišką stebėseną ir 
bendrą vertinimą. 
 
Balandžio 15 d. Komisijos komunikate „Duomenų apsaugos gairės dėl kovai su COVID-19 pandemija 
naudojamų programėlių“ nustatyti galimi mobiliųjų programėlių tikslai: 

a) informavimo funkcija; 
b) simptomų pasitikrinimo ir nuotolinės medicinos funkcija; 
c) sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo ir įspėjimo funkcija; 
d) karantino laikymosi funkcija – apie ją beveik nekalbama (tik užsimenama), nes tai laikoma 

valstybių narių vidaus klausimu. Papildomai pažymėta, kad turi būti laikomasi nustatytų ES teisės aktų 
(Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir E. privatumo direktyvos reikalavimų). 
 
Mobilioji programėlė naudojama savanoriškai, jos duomenys nuasmeninami. Taip pat turi būti užtikrinamas 
duomenų apsikeitimas tarp ES valstybių narių, tačiau dar nėra suformuoti techniniai apsikeitimo 
duomenimis reikalavimai ir nėra atliktų diegimų. 



 
 

COVID-19 pandemijos pradžios suvaldymo atmintinė   | 71 |  
 

 
Balandžio 21 d. Europos duomenų apsaugos valdybos patvirtintose gairėse dėl mobiliųjų programėlių 
naudojimo COVID-19 krizės metu nemažai dėmesio skirta techniniams reikalavimams, kurie užtikrintų 
asmens duomenų apsaugą. Birželio 15 d. priimtas sprendimas inicijuoti mobiliosios programėlės, 
atitinkančius e. sveikatos tinklo reikalavimus, sukūrimą. Šiuo metu programėlė yra testuojama, tvarkoma 
reikalinga teisinė bazė.   
 

12.3. Duomenų perdavimas ir informacijos viešinimas 
 
Vadovaujantis patvirtinta duomenų apie ėminius tyrimams, tyrimo rezultatus, patvirtintus atvejus ir jų 
pokyčius, mirčių atvejus, asmenis, esančius karantine, perdavimo schema, buvo siekiama laiku ir vienodais 
principais gauti duomenis ir juos toliau analizuoti.  
 
15 pav. Testavimo rezultatų perdavimo schema* 

 

   E. sveikata  

     

Tyrimų 

užsakymai

Tyrimų 

rezultatai

Mobilieji

punktai

Karščiavimo

klinikos

Ligoninės

Poliklinikos

Laboratorijos

1. Tepinėliai

1. Užsakymai

Pacientas
4. Rezultatas

[SMS / skambutis]

   NVSC  

     

Covid

atvejai

v

3. Nauji/pasveikę

atvejai
2. Rezultatai

Karantinuojami

asmenys

Covid-19

stebėsenos IS

3. Rezultatai

5. Covid 

atvejai

5. Karantino

duomenys

4. Atvejų

pokyčiai/mirtys

 
* NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras  

 
Vienas iš svarbiausių uždavinių buvo užtikrinti informacijos sklaidą ir supažindinti visuomenę su esama realia 
situacija. Nuspręsta, kad duomenis tikrins ir tvirtins Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Tik 
patvirtintus duomenis galima teikti viešai per įstaigų interneto svetaines. Tačiau dėl subjektyvių priežasčių 
vėluojanti ir neišsami informacija nebūdavo patvirtinama laiku, todėl reikėjo papildomai duomenis patikrinti 
ir patvirtinti. Duomenų viešinimą per Geografinę informacinę sistemą (GIS) atliko Lietuvos statistikos 
departamentas ir VĮ Registrų centras. 
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16 pav. Informacijos judėjimo schema* 

Sveikatos
 priežiūros

įstaigos

COVID-19 
stebėsenos IS

Nacionalinis 
visuomenės 

sveikatos centras

ULSKIS

ULSVIS (2/24 val.)

Informacijos judėjimo schema 2020-05-11

E. sveikata

SAM puslapis

Koronastop.lt 
puslapis

Statistikos 
departamentas

Laboratorijos

NVSC 
puslapis

ULAC 
puslapis

Suderinta bendra 
informacija

LR 
Vyriausybei

 
* NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras; SAM – Sveikatos apsaugos ministerija; ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras; ULSKIS – Užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės informacinė sistema; ULSVIS – Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės 
informacinė sistema 

 

12.4. Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas 
 
Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas yra vienas iš pagrindinių Lietuvos skaitmeninės 
valdžios įrankių, teikiančių skaitmenines ir autentifikavimo paslaugas. Šis e. valdžios portalas yra 
skaitmeninė platforma, leidžianti piliečiams gauti įvairių valstybės institucijų paslaugas be fizinio kontakto. 
Krizės metu Lietuvos gyventojai noriai naudojosi šiuo privalumu, ir elektroninių prisijungimų prie e. valdžios 
portalo skaičius stipriai išaugo. Balandį prisijungta daugiau kaip 2,5 mln. kartų, t. y. pusantro karto daugiau 
nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Per šį nuolat ir nenutrūkstamai veikiantį portalą, užtikrinantį 
aukštą fizinio bei elektroninio saugumo lygį, krizės metu Lietuvos piliečiai ir toliau galėjo gauti valstybės 
teikiamas paslaugas. 
 
17 pav. Prisijungimų prie e. valdžios vartų skaičius 2019 ir 2020 m.  
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12.5. Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas 
 
Ieškant, koks IT įrankis ar sprendimas galėtų užtikrinti duomenų tvarkymą išlaikant vienodą struktūrą, 
nedubliavimą, jų tarpusavio integravimą iš įvairių duomenų šaltinių su skirtingomis metaduomenų 
struktūromis ir turėtų analizės bei analitikos funkcionalumą, buvo priimtas sprendimas pasinaudoti siūloma 
galimybe nemokamai įdiegti„Palantir“ platformą. Toks sprendimas ir programinės įrangos įdiegimas 
užtikrino greitą ir lankstų duomenų kaupimą iš skirtingų skaitmeninių ir neskaitmeninių šaltinių, leido atlikti 
duomenų analizę ir analitiką.  
 
Įdiegus programinę įrangą, atsirado universalus centralizuotas IT įrankis, leidžiantis priimti duomenimis 
grįstus sprendimus. Vyriausybės 2020-04-01 nutarimu Nr. 335 įsteigta COVID-19 stebėsenos informacinė 
sistema, kuri nustatė kaupiamų duomenų apimtį ir sąsajas. Į šią sistemą buvo pradėti teikti duomenys 
automatizuotu ir neautomatizuotu būdu. 
 
Pasinaudojus aukštos kvalifikacijos išorės komandos kompetencijomis, per trumpą laiką sukurtos nbūtinos 
automatinės integracijos ir vykdomas duomenų suvedimas rankiniu būdu, taip suformuojant duomenų 
masyvą, skirtą analizei ir analitikai. Duomenis suvesti rankiniu būdu buvo būtina, nes ne visa informacija 
buvo skaitmeninė, taip pat kai kurioms sąsajoms sukurti netiko naudojami seni technologiniai sprendimai. 
Vykdant duomenų agregavimo, duomenų analizės ir analitikos darbus, išryškėjo žmogiškųjų išteklių 
kompetencijų trūkumai ir poreikiai. 
 
Sveikatos apsaugos ministerijai įvertinus, kad užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų stebėsenai skirta Užkrečiamųjų 
ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinė sistema (ULSVIS), vykdoma siaurai pagal Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro Europos užkrečiamųjų ligų stebėsenos tinklo (TESSY) ligų protokolus, neužtikrina duomenų 
apie užsikrėtusius ar karantinuojamus asmenis tvarkymo, išteklių valdymo ir stebėsenos organizavimo, 
nuspręsta automatizuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vykdomą duomenų tvarkymą. Sveikatos 
apsaugos ministras 2020-05-05 įsakymu Nr. V-1067 įsteigė Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, 
stebėsenos ir kontrolės informacinę sistemą (ULSKIS).  
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18 pav. Centralizuoto duomenų tvarkymo etapų, duomenų apimčių ir sprendimų laiko juosta* 

2020-05-29

Integracija su pasaulinėmis

COVID-19 tendencijomis

2020-05-12

Integracija su

Aplinkos apsaugos agentūra

2020-05-14

Integracija

 su UŽT

2020-04-27

Integracija

 su LSD

2020-04-25

Integracija

 su LB

2020-04-30

Integracija

 su LITGRID

2020-04-17

Priemonių ir logistikos

duomenų automatizavimas

2020-03-23

Žemėlapis

LSD

2020-04-20

Šalies ekonominių

rodiklių stebėsena

2020-06-15

Mobiliosios programėlės

Įsigijimo patvirtinimas

2020-04-10

Integracija

su ANR

2020-04-14

Integracija su CPO
2020-04-02

Integracija su e. sveikata

2020-02-26 2020-06-16
2020-03-01 2020-04-01 2020-05-01 2020-06-01

2020-02-26

Valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos pradžia

2020-04-06

Elektroninių ryšių

 įstatymo 68 str. 

pakeitimo

 inicijavimas

(Seimas nepritarė)

2020-03-27

Sutartis

su  Palantir 

2020-03-26

Policijos prieiga

prie NVSC duomenų

2020-03-25

Karantino pažeidimų

perdavimas policijai

ir mobiliųjų operatorių

įpareigojimo schema

2020-03-16

Karantino pradžia

Duomenų 

poreikio 

nustatymas

2020-03-26

Duomenų valdymo ir

 jų judėjimo modelis

Duomenų analizė ir analitika

Duomenų integravimas

2020-05-11

Atnaujinama duomenų

judėjimo schema

2020-05-05

Užkrečiamųjų ligų,

galinčių išplisti ir kelti grėsmę,

stebėsenos ir kontrolės informacinė sistema

2020-04-01

COVID-19 stebėsenos

informacinė sistema

2020-06-16

Karantino pabaiga

 
* ANR – Administracinių nusižengimų registras; LB – Lietuvos bankas; LSD – Lietuvos statistikos departamentas; NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras; UŽT – Užimtumo tarnyba 
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12.6. Kibernetinė sauga 
 
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis 
kibernetinio saugumo centras) karantino laikotarpiu organizavo papildomą kibernetinių incidentų valdymą 
šiose  srityse: 

1) nuotolinio darbo ir mokymosi; 
2) sveikatos sektoriaus valdomose informacinėse sistemose ir svetainėse; 
3) incidentų, susijusių su COVID-19 tematika, tyrimuose. 

 
Per karantino laikotarpį Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, užtikrindamas kibernetinių incidentų 
valdymą: 

• užregistravo ir apdorojo 1 025 kibernetinius incidentus; 

• nustatė incidentus, susijusius su laiškų klastotėmis naudojant COVID-19 tematiką; 

• publikavo aktualius pranešimus, informuojančius visuomenę apie vykdomas atakas; 

• viešino rekomendacijas, kaip atpažinti ir apsisaugoti nuo kibernetinių incidentų; 

• įvertino 176 sveikatos sektoriaus interneto svetaines, pranešė valdytojams apie 
pažeidžiamumus ir padėjo juos šalinti; 

• balandžio 16 d. rekomendavo nenaudoti vaizdo konferencijų programos „Zoom“ ypatingos 
svarbos informacinių infrastruktūrų ir viešojo sektoriaus informacinėse sistemose, skirtose 
keistis tarnybine informacija. 

 

12.7. Nuotolinio darbo organizavimas valstybės institucijose 
 
Viešojo sektoriaus patirtis organizuojant nuotolinį darbą su komunikavimo ir bendradarbiavimo 
priemonėmis iki karantino paskelbimo buvo labai ribota, su retomis išimtimis. 
 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija, gavusi pasiūlymą iš verslo ir išanalizavusi situaciją, kovo 30 d. išsiuntė 
pranešimą visoms ministerijoms. Jame teikiamas pasiūlymas centralizuotai įdiegti ir apmokyti darbuotojus 
naudotis  „Microsoft Teams“ sistema, kuri be ribojimų leidžia dirbti iš bet kurios vietos, kur yra ryšys, ir 
neprisirišant prie turimos techninės įrangos, t. y. galima naudoti ir asmenines priemones, įskaitant 
mobiliuosius telefonus, planšetes ar kompiuterius. Balandžio 2 d. ministerijų kanclerių ir kitų ministerijų 
atstovų susitikime šis pasiūlymas pristatytas ir susitarta per kelias dienas informuoti Informacinės 
visuomenės plėtros komiteto Valstybės IT paslaugų departamentą apie poreikį gauti „Teams“ paslaugą.  
 
Valstybės įstaigų ir institucijų darbai nuotoliniu būdu buvo planuojami ir organizuojami pagal šiuos principus: 

4) užtikrinti nepertraukiamą valstybės funkcijų atlikimą ir uždavinių vykdymą; 
5) užtikrinti prieigą prie valstybės informacinių išteklių; 
6) naudoti esamas technologines priemones; 
7) užtikrinti informacijos saugumą. 

 
Atlikti projektavimo ir planavimo darbai, priėmus šiuos sprendimus: 

• kokius nuotolinio darbo IT įrankius naudoti; 

• kokius nuotolinio darbo IT įrankius naudoti ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų ir 
viešojo sektoriaus informacinėse sistemose, skirtose keistis tarnybine informacija; 

• kas ir kaip galėtų aprūpinti nuotolinio darbo IT įrankiais; 

• kaip užtikrinti duomenų apsaugą. 
 
Kertinis valstybės telekomunikacijų centras atliko šiuos esminius darbus: 

1) Balandžio 6 d. sukurtas centralizuotas sprendimas nuotoliniam bendravimui ir nuotoliniam 
komandiniam darbui („Microsoft Teams“ pagrindu) Saugiojo tinklo naudotojams. 

2) Viešojo sektoriaus darbuotojai apmokyti naudotis nuotolinio darbo įrankiais. 
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3) Teiktos kompiuterinių darbo vietų sąrankos konfigūravimo konsultacijos, siekiant užtikrinti 
duomenų saugumą ir naudotojų autorizavimą. 

4) Parengtos mobilios darbo vietos nuotoliniam darbui organizuoti. 
5) Valstybės institucijų darbuotojai jungiami nuotoliniu būdu per Saugųjį tinklą prieigai prie savo 

institucijos informacinių išteklių. 
6) Balandžio 17 d. parengtos techninės priemonės, skirtos prireikus prijungti laikinus kritinius mobilius 

objektus (pvz., laikinąsias ligonines) prie Saugiame tinkle esančių valstybės informacinių išteklių. 
7) Projektuojamas ir konstruojamas sprendimas vykdyti balsavimą nuotoliniu būdu (Seimui, 

savivaldai). 
 
Informacinės visuomenės plėtros komitetas atliko šiuos darbus: 

1) Pasitelkti socialiniai partneriai, aprūpinant ministerijas ir jų pavaldžias įstaigas „Teams“ programa 
(įdiegta apie 1  tūkst. vnt.). 

2) Surganizuotos kelios nuotolinio mokymo sesijos (dalyvavo daugiau kaip 700 klausytojų). 
3) Mokymo sesijos įrašytos ir išplatintos naudoti pakartotinai. 

 
Siekiant tobulinti viešojo ir privataus sektorių skaitmeninio darbo įgūdžius, karantino laikotarpiu VšĮ „Kurk 
Lietuvai“ pagal projektą „Digital Academy“ organizavo dirbtuves ir mokymus „Digital Lunch and Learn“ 
(beveik 500 dalyvių). 
 

12.8. Nuotolinio ugdymo ir mokymo proceso organizavimas švietimo įstaigose 
 
Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prognozavo, kad gali 
būti stabdoma švietimo veikla, todėl darbai buvo organizuojami pagal šiuos principus: 

1) užtikrinti nepertraukiamą ugdymo ir mokymo procesą; 
2) naudoti esamas technologines priemones; 
3) vykdyti nuolatinę stebėseną; 
4) dalytis gerąja patirtimi; 
5) suformuoti metodiką. 

 
Atlikus esamos techninės ir programinės įrangos analizę, nustatyta, kad: 

• rinkoje yra didelė nuotolinio mokymosi programinės įrangos pasiūla; 

• trūksta techninės įrangos bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose; 

• nėra nuotolinio mokymo naudotojų darbo instrukcijų; 

• bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos naudoja skirtingą techninę ir programinę įrangą; 

• nėra susiformavusių mokymosi nuotoliniu būdu įgūdžių. 
 
Siekiant spręsti šias problemas, užtikrintas klausimų ir atsakymų vieno langelio principu pateikimas, 
organizuoti susitikimai su švietimo bendruomene, patirties sklaida, parengtos rekomendacijos ir vaizdo 
medžiaga, įsigyta reikiama techninė ir programinė įranga, numatyti tolesni mokymosi nuotoliniu būdu 
organizavimo žingsniai. 
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19 pav. Nuotolinio ugdymo švietimo įstaigose organizavimo etapų laiko juosta*  

Ateities ekonomikos DNR planas

COVID-19 strategija

2020-02-26 2020-06-16
2020-03-01 2020-04-01 2020-05-01 2020-06-01

2020-02-26

Valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos pradžia

Situacijos modeliavimas, 

konsultavimas dėl            

e. mokymosi

Stabdoma švietimo veikla, 

rekomenduojamas 

nuotolinis būdas

2020-03-16

Karantino pradžia

2020-03-18

Vienas langelis

NUOTOLINIS/DUK

2020-03-16

Rekomendacijos mokykloms

dėl nuotolinio mokymosi būdo

2020-03-23

Bendrojo ugdymo mokyklų

būklės analizė

2020-03-25

Ikimokyklinio ugdymo

 įstaigų būklės analizė

2020-03-27

Kompiuterinės technikos

poreikio analizė

Ugdymas, mokymas, studijos organizuojamos nuotoliniu būdu

2020-04-07

Elektroninių dienynų

naudojimas

2020-04-09

Vaizdo medžiaga, kaip pasirinkti

ir naudoti skaitmenines mokymosi priemones

2020-03-31

Rekomendacijos mokykloms

pereinant į nuotolinį mokymą

2020-04-03

Virtualių mokymosi

aplinkų kūrimas mokyklose

2020-04-20

35000 kompiuterinės technikos

ir programinės įrangos įsigyjimas

2020-06-18

Skaitmeninio provežio

bendrajame ugdyme strategijos

rengimo pradžia

2020-05-22

Pasirengimas naujiems mokslo metams

2020-04-07

LRT pamokėlės

2020-05-28

Patirties sklaida

2020-06-09

Metodinės priemonės 

 Nuotolinio mokymosi vadovas 

rengimas
2020-06-16

Karantino pabaiga

 
* LRT – Lietuvos radijas ir televizija 
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Šiuo metu nuotoliniam mokymui naudojama įvairi programinė įranga: „Moodle“, „Google G-Suite for 
Education“, „Microsoft 365“, „Skype“, „Discord“, „Teams“, „Zoom“, „Facebook Messenger“. Mokymosi 
skaitmeninis turinys (galimybė internetu mokytojams vesti pamoką, o mokiniams susipažinti su pamokos 
medžiaga ir atlikti užduotis) paskelbtas skaitmeninės edukacijos laboratorijoje EDUKA 
(https://www.eduka.lt) ir elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA (https://emapamokos.lt). Galėdami 
pasirinkti programinę įrangą (įrankius), mokytojai / dėstytojai galėjo greičiau prisitaikyti prie pasikeitusio 
proceso, naudoti tuos įrankius, kurie jiems patogiausi, tačiau iškilo papildomų nepatogumų tiek jiems 
patiems, tiek mokiniams / studentams, nes skirtingiems įrankiams reikėjo skirtingų techninių įrenginių, taip 
pat techninių žinių. Kadangi nuotolinių darbo įrankių, kuriems suteikiama laisva licencija, funkcijos 
limituojamos arba ribojamos, kai kuriais atvejais ugdymo procesas vykdavo ne visai sklandžiai. Vasaros 
laikotarpiu pradėta ruoštis naujiems mokslo metams, kuriems suplanuotos priemonės, padedančios mažinti 
COVID-19 ligos plitimą, tokios kaip srautų atskyrimas ir valdymas, nuotolinio ugdymo išplėtojimas ir pan. 
 

Pasiteisinę sprendimai 

• Centralizuotoje skaitmeninėje erdvėje stebėti ir analizuoti COVID-19 valdymui aktualius duomenis. 

• Racionalus bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi, ieškant optimalių situacijos valdymo 
skaitmeninių sprendimų. 

• Duomenimis pagrįstas alternatyvų formavimas bei vertinimas ir sprendimų priėmimas. 

Pamokos ateičiai 

• Įsteigti centralizuotą Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą, kuri užtikrintų kasdienių 
duomenų analizę ir kuriamų informacinių išteklių tarpusavio sąsajas. 

• Sudaryti valstybės duomenų architektūros modelį ir užtikrinti, kad vienarūšiai duomenys būtų 
tvarkomi struktūrizuotai, klasifikuotai ir turėtų unikalius sąsajumo identifikatorius. 

• Centralizuotai atvaizduoti svarbiausių valstybės valdymo sričių rodiklius ir jų vertes bei užtikrinti jų 
skaičiavimo metodikos prieinamumą, atnaujinimo periodiškumą, o vizualizacijai naudoti Geografinę 
informacinę sistemą (GIS). 

• Suformuoti aktualų įvairių IT kompetencijų, ypač duomenų agregavimo ir analizės srityse, viešajame 
sektoriuje poreikį ir užtikrinti jų centralizuotą teikimą iš vidinių išteklių arba samdyti iš išorės. Turėti 
greito reagavimo IT paslaugų komandą, kuri gebėtų kurti duomenų sąsajas, agreguoti ir teikti 
duomenis. 

• Užtikrinti mobilių darbo vietų prieigos ir teisių valdymą bei stebėseną. 

• Užtikrinti atvirų duomenų rinkinių suformavimą ir publikavimą pakartotiniam naudojimui. 

• Tobulinti ir plėtoti e. sveikatą, sveikatos priežiūros srityje panaikinti valstybės informacinius išteklius, 
kurie dubliuojasi tvarkydami vienarūšius duomenis ar realizuoja centralizuotai teikiamą 
funkcionalumą.  

• Įvertinti techninės ir programinės įrangos ar jų licencijų poreikį, rezervą ir centralizuotai organizuoti 
jų įsigijimą. 

• Suformuoti bendrą nuotolinio mokymo platformą, jos reikalavimus, metodinę medžiagą, mokomąją 
medžiagą. 

• Įvertinti nuotolinio mokymo naudojimo galimybes ne tik kritiniais atvejais, bet ir organizuojant 
kasdienį ugdymo procesą. 

 

13. Žmogiškųjų išteklių vadyba 
 
COVID-19 krizės suvaldymo sėkmei didelę įtaką turėjo tai, kad buvo mobilizuotos pajėgos gausybės skirtingų 
institucijų pajėgos. Krizė nebuvo palikta tik Sveikatos apsaugos ministerijos specialistams – į jos valdymą 
įsitraukė ir kitos valstybės institucijos. Vėliau į pagalbą buvo pasitelkti verslo atstovai, atskiruose projektuose 
dirbo ir gausios savanorių pajėgos, pvz., skambučių centruose, komunikacijos, viešojo saugumo ir kitose 
srityse. 
 

https://www.eduka.lt/
https://emapamokos.lt/
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Sveikatos apsaugos ministerija karantino pradžioje kreipėsi į kitas ministerijas prašydama padėti 
žmogiškaisiais ištekliais, nes tuo metu buvo jaučiamas itin didelis kai kurių sričių specialistų stygius (viešųjų 
pirkimų, IT, teisės, finansų, vertėjavimo, klientų aptarnavimo, viešųjų ryšių ir kt.). Per kelias savaites reikiami 
kitų įstaigų specialistai buvo surasti, tačiau tuo metu galioję teisės aktai neleido paskirtiems darbuotojams 
padėti Sveikatos apsaugos ministerijai būnant fiziškai vietoje, nes jie galėjo dirbti tik nuotoliniu būdu. Tai 
labai apsunkino bendradarbiavimą, kadangi nuotoliniu būdu buvo itin sudėtinga bendrauti ir paskirti tam 
tikras užduotis specialistams, kurie nėra sveikatos apsaugos srities specialistai ir neturi žinių bei įgūdžių dirbti 
ekstremaliosios situacijos metu. Dėl žmogiškųjų išteklių stygiaus atsakingi Sveikatos apsaugos ministerijos 
padaliniai taip pat neturėjo laiko komunikuoti ir apmokyti kitų įstaigų darbuotojų, kurie išreiškė norą padėti, 
todėl ne visi skirti žmogiškieji ištekliai buvo tinkamai panaudoti. 
 
Išskirtinai daug pagalbos Sveikatos apsaugos ministerija gavo iš Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos 
kariuomenės, Lietuvos šaulių sąjungos, Užsienio reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Susisiekimo 
ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos. Ministerijai žmogiškųjų išteklių 
pagalbą teikė ir jai pavaldžios įstaigos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras, Ekstremalių sveikatai situacijų centras, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Valstybinė ligonių kasa, Sveikatos 
mokymo ir ligų prevencijos centras, Higienos institutas, Valstybinis psichikos sveikatos centras ir kt. 
 
Vis dėlto krizė atskleidė žmogiškųjų išteklių vadybos iššūkius viešajame sektoriuje. Pirmiausia tapo akivaizdu, 
kokių strateginių kompetencijų trūksta krizių valdymo metu:  

• duomenų ir informacijos analitikos; 

• strateginio valdymo; 

• projektų vadybos; 

• aprūpinimo ir logistikos; 

• strateginės ir taktinės komunikacijos; 

• IT (sistemų architektūra ir integracija, mobiliosios programėlės, programavimas ir kt.); 

• klientų aptarnavimo. 
 
Paaiškėjo, kad būtina reguliariai stiprinti laboratorijų darbuotojų, aukščiausios ir vidurinės grandies lygio 
vadovų kompetenciją, gilinti anglų kalbos žinias. Trūksta tiek teisinio reguliavimo, tiek kompetencijų 
organizuoti itin skubius viešuosius pirkimus. Nors valstybė sulaukė gausybės savanorystės iniciatyvų, 
savanorių įveiklinimo mechanizmas nesukurtas.  
 
Rengiantis ateities krizėms, vertinga būtų: 

• suformuoti strateginių žmogiškųjų išteklių kompetencijų rezervą, į kurį būtų įtraukti atskirų sričių 
specialistai iš viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių (tai numatyta ir COVID-19 valdymo 
strategijos priemonių plane); 

• formuoti mažesnes strateginių klausimų diskusijų grupes; 

• planuoti pagrindinių specialistų pakeičiamumą – suteikti jiems poilsio galimybę, kad galėtų toliau 
dirbti kokybiškai; 

• planuoti pamaininį darbą; 

• reguliariai atnaujinti darbo / projektų grupių sudėtį, kad nauji specialistai pateiktų šviežią racionalų 
požiūrį į situaciją.  

 

Pasiteisinę sprendimai 

• Greitas esamos tarnautojų veiklos perorientavimas, esamo potencialo išnaudojimas. 

• Operatyvus naujų darbo vietų, reikalingų krizei suvaldyti, sukūrimas viešajame sektoriuje. 

• Savanorių įtraukimas į kasdienį darbą. 

Pamokos ateičiai 

• Nustatyti žmogiškųjų išteklių rezervo koordinatorių (valdytoją). 
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• Peržiūrėti valstybės tarnybą reglamentuojančius teisės aktus (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 
įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kt.), numatant greitesnį priėmimą į valstybės tarnybą, 
naujų darbo sąlygų nustatymą, mokymų suteikimą ir t.t. 

• Sukurti savanorių tinklą ir nustatyti tinklo įveiklinimo koordinatorių (valdytoją).  

• Pagerinti įstaigų informacinių technologijų lygį ir atitinkamai pritaikyti programas bei techniką. 

• Teisės aktuose numatyti išimtį taikyti lankstesnius valdymo būdus krizės metu.  

 
 

14. COVID-19 epidemijos valdymo kaštai 
 
COVID-19 epidemijos valdymo kaštai pateikiami, įvertinant Ekonomikos skatinimo priemonių plano lėšų 
panaudojimo mastą pirmos epidemijos bangos pabaigoje, t.y. remiantis tuo metu aktualia šio plano 
redakcija (žr. toliau pateikiamą paveikslą), ir savivaldybių patirtas išlaidas. 
 
20 pav. Ekonomikos skatinimo priemonių plano lėšų panaudojimas 2020-07-31 

 
 
Iš Ekonomikos skatinimo priemonių planui numatytų 4,9 mlrd. eurų lėšų iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. 
panaudota 862 mln. eurų (17,5 proc. suplanuotų lėšų):  

• 1 tikslo „Užtikrinti išteklius, kurių reikia sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemoms efektyviai 
veikti“ priemonėms iš skirtų 500,28 mln. eurų panaudota 73 mln. eurų (14,5 proc.);  

• iš ekonomikos, verslo ir užimtumo sektoriams (2–4 tikslai) skirtų lėšų 2020 metams iš viso jau 
panaudota 790 mln. eurų (21 proc.). 

 
2 tikslo priemonėms, skirtoms padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas, iš skirtų 1,9 mlrd. eurų 
panaudota 437 mln. eurų, iš jų:  

• už prastovas karantino metu – 141 mln. eurų, subsidijoms po prastovų – 8,4 mln. eurų.  

• Siekiant padėti darbo netekusiems asmenims išsaugoti bent dalį pajamų, skatinti sugrįžimą į darbo 
rinką, iš viso buvo panaudota 98 mln. eurų.  

• Suma, išmokėta siekiant užtikrinti gyventojų pajamas, siekė 189 mln. eurų, iš jų ligos išmokos dėl 
epideminės situacijos – 115,02 mln. eurų, savarankiškai dirbančių asmenų išmokos – 75,52 mln. 
eurų. 

 
Iš 1,45 mlrd. eurų, skirtų verslo likvidumui išsaugoti (3 tikslas), panaudota 336 mln. eurų, iš jų subsidijos 
mikroįmonėms – per 90 mln. eurų. 
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Iš 4 tikslo beveik 1,1 mlrd. eurų lėšų, skirtų ekonomikai skatinti, panaudota 17 mln. eurų.  
 
Savivaldybių materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą 
esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, patirtoms išlaidoms kompensuoti skirta 12,04 mln. eurų 
(apimant ne tik šioje atmintinėje analizuojamą laikotarpį, bet ir dalį rugpjūčio), iš jų: 

• apsaugos ir medicininėms priemonėms – 7,08 mln. eurų; 

• asmenų izoliavimui – 2,73 mln. eurų; 

• medicinos įrangai, skirtai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, – 1,0 mln. eurų; 

• patalpų pritaikymui izoliacijai – 0,8 mln. eurų; 

• patikros punktų įrengimui – 0,36 mln. eurų; 

• autotransporto, kuriuo buvo vežami susirgę ar turėję sąlytį asmenys, dezinfekcijai – 0,07 mln. eurų. 
 

15. Aktualūs dokumentai 
 

• COVID-19 valdymo strategija: https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/COVID-
19%20valdymo%20strategija_aktuali.pdf 

• COVID-19 valdymo strategijos priemonių planas: 
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/COVID-19%20valdymo%20strategijos%20planas.pdf 

• Ateities ekonomikos DNR planas: https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-
duomenys/ateities-ekonomikos-dnr  

• Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas:  
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/VPA20200527%2011%20kl_%20priedas_atn
aujintas%20RSVP.pdf  
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https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ateities-ekonomikos-dnr
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/VPA20200527%2011%20kl_%20priedas_atnaujintas%20RSVP.pdf
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