
 

 

Tikslinamos karantino priemonės. Karantinas pratęsiamas iki 2021 m. birželio 30 d. 

 

Nuo birželio 1 d.: 

Bendravimas  Privačiose ir viešose uždarose 

vietose asmenys gali būti ne 

didesnėmis nei 10 asmenų, dviejų 

šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių 

grupėmis; 

 Atvirose erdvėse asmenų skaičius 

neribojamas. 

Netaikoma, kai kartu būna tik 

asmenys, turintys Galimybių pasą  

Atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, taip pat vaikų stovyklose 

netaikomas reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. 

Paslaugos  Paslaugos teikiamos užtikrinant 10 

m
2
 paslaugos teikimo plotą vienam 

paslaugos gavėjui; 

 Laisvalaikio, sporto įrenginių 

eksploatavimo, sporto klubų, kūno 

rengybos centrų, pramogų, poilsio, 

baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias 

pirtis, skirtas asmenų higienos 

poreikiams ten kinti), diskotekų, 

šokių salių paslaugos teikiamos 

užtikrinant 20 m
2
 paslaugos teikimo 

plotą vienam paslaugos gavėjui 

Netaikoma, kai paslaugos teikiamos 

tik asmenims, turintiems 

Galimybių pasą, ir aukšto 

meistriškumo sporto pratyboms, 

pramoginiams laivams, pirtims. 

Prekyba Parduotuvių, turgaviečių ir kitų 

viešų prekybos vietų veikla 

organizuojama užtikrinant 10 m
2 

prekybos plotą vienam lankytojui 

Netaikoma, kai aptarnaujami tik 

asmenys, turintys Galimybių pasą 

Švietimas Savivaldybėse, kuriose 14 dienų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

sergamumo rodiklis 100 000 gyventojų neviršija 200 atvejų – 5-11 klasių 

moksleiviai galės grįžti į kontaktinį ugdymą be testavimosi. 

 

Savivaldybės: Birštono, Biržų rajono, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Jurbarko 

rajono, Joniškio rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Kupiškio 

rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pakruojo rajono, Pasvalio rajono, 

Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Telšių rajono . 

Viešasis 

maitinimas ir 

kitos pramogų 

vietos 

Viešojo maitinimo įstaigų, 

restoranų, kavinių, barų, naktinių 

klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, 

lošimo namų (kazino) ir lošimo 

automatų, bingo salonų, lažybų ir 

totalizatorių punktų veikla vykdoma 

nuo 7 iki 24 val., kai užsakytas 

maistas ir gėrimai vartojami prie 

atvirose erdvėse esančių staliukų ir 

kai veikla vykdoma atvirose 

erdvėse. 

Turint Galimybių pasą: 

viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, 

kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų 

pasilinksminimo vietų, lošimo namų 

(kazino) ir lošimo automatų, bingo 

salonų, lažybų ir totalizatorių punktų 

veikla vykdoma uždarose patalpose 

nuo 7 iki 24 val. 



 

Renginiai (kino 

teatrų ir kino 

klubų paslaugos, 

profesionaliojo 

scenos meno 

įstaigų lankymas,  

komerciniai ir 

nekomerciniai 

kultūros, 

pramogų, sporto 

renginiai, šventės, 

mugės, festivaliai 

ar kiti tam tikrą 

laiką trunkantys 

organizuoti 

žmonių 

susibūrimai 

viešoje vietoje iš 

anksto nustatytu 

laiku) 

 Uždarose erdvėse 

organizuojamuose renginiuose gali 

dalyvauti ne daugiau nei 250 

žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir 

(ar) dalyviai renginį stebi tik iš 

sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai 

organizuojamos gyvūnų parodos), 

užpildoma ne daugiau kaip 50 proc. 

visų sėdimų vietų; 

 Atvirose erdvėse 

organizuojamuose renginiuose 

dalyvių skaičius neribojamas, 

žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi 

tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, 

kai organizuojamos gyvūnų 

parodos); 

 Draudžiama prekiauti maistu ir 

gėrimais tiek uždarose, tiek atvirose 

erdvėse. 

 Uždarose ir atvirose erdvėse  

renginių metu dėvimos kaukės. 

Turint Galimybių pasą: 

 Uždarose erdvėse 
organizuojamuose renginiuose, gali 

dalyvauti ne daugiau nei 2 000 

žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir 

(ar) dalyviai renginį stebi tik iš 

sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai 

organizuojamos gyvūnų parodos), 

užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. 

visų sėdimų vietų; 

 Uždarose erdvėse 

organizuojamuose renginiuose – 

Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio 

rinktinės kontrolinėse rungtynėse ir 

FIBA Olimpinio atrankos turnyro 

2020 rungtynėse žiūrovai ir (ar) 

dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų 

vietų, užpildoma ne daugiau kaip 75 

proc. visų sėdimų vietų; 

 Atvirose erdvėse gali dalyvauti 

neribotas skaičius žiūrovu ir (ar) 

dalyvių; 

 Galima prekiauti maistu ir gėrimais 

tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse, 

laikantis OV nustatytų sąlygų. 

 Uždarose erdvėse renginių metu 

dėvimos kaukės. 

 

Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie: 

 yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

o praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

o praėjus 2 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

o praėjus 4 savaitėms po „Vaxzevria“ pirmosios vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip 

praėjus 12 savaičių; 

o po „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą. 

 persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 

SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne 

daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

 atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą –  ne anksčiau nei prieš 72 valandas 

(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau 

nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą; 

 yra vaikai iki 16 metų. 

 

Daugiau informacijos www.gpasas.lt. 


