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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:
1. Pripažinti netekusiu galios 3.3.13.3 papunktį.
2. Papildyti 3.31 papunkčiu:
„3.31. Užsieniečiai, atvykstantys ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos
Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, išskyrus nurodytus 3.3.5,
3.3.6, 3.3.13 papunkčiuose, privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
nustatytų izoliavimo sąlygų.“
3. Pakeisti 4.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„4.1.1. paslaugos teikiamos, prekyba, veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo
maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų
(kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų darbo veikla vykdoma, kultūros, pramogų, sporto ar kiti
renginiai (toliau – renginys) organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas
būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis sąlygas;“
4. Pakeisti 4.2.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„4.2.1.1. nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. ikimokyklinis,
priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi mokyklose ir kitų švietimo
teikėjų, jeigu užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos
būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis sąlygos;“
5. Papildyti 4.2.4 papunkčiu:
„4.2.4. viešojo transporto paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas
būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis sąlygas.“
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