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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“: 

1. Papildyti 2.1.5.2.6 papunkčiu: 

„2.1.5.2.6. vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje.“ 

2. Pakeisti 2.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių 

valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu arba 

daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo 

vietoje, ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos 

saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

sąlygos. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip 

ir viešajame sektoriuje.“ 

3. Pakeisti 2.2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„2.2.6. Draudžiamas laisvalaikio, pramogų, sporto (toliau – laisvalaikio paslaugos) 

įstaigų ir laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų lankymas, fizinis lankytojų 

aptarnavimas ir šių įstaigų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų patalpų 

nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems 

susibūrimams organizuoti, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, individualius 

(vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimus, teikiamus fizinio aktyvumo ar sporto 

specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų 

srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, 

asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“ 

4. Papildyti 2.2.6
1
 papunkčiu: 



 

 

2 

„2.2.6
1
. Draudžiamas kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, 

išskyrus fizinį aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis sąlygas.“ 

5. Pakeisti 2.2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.2.7. Draudžiama 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, išskyrus atvejus, kai užtikrinamos kitos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus 

atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo 

būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir kai: 

2.2.7.1. maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims 

kitais būdais; 

2.2.7.2. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose 

vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir 

(ar) patalpose; 

2.2.7.3. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos ugdymo, socialinių paslaugų, asmens 

sveikatos priežiūros, krašto apsaugos, pataisos įstaigose, tardymo izoliatoriuose, Valstybės 

sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių 

registracijos centre (toliau – URC) ar kitose įstaigose, kuriose būtina užtikrinti maitinimą 

pagal įstaigos veiklos specifiką.“ 

6. Pakeisti 2.2.8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„2.2.8.1. aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų ir 

užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos 

asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, 

higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos;“. 

7. Pakeisti 2.2.13 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

„2.2.13. URC:“. 
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