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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:
1.1. Pakeisti 2.2.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.2.2.1. parduotuvėms (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose),
kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, gėlių, optikos
prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;“.
1.2. Pakeisti 2.2.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.2.2.2. maisto ir gėlių prekybai turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose;“.
1.3. Pripažinti netekusiu galios 2.2.2.4 papunktį.
1.4. Papildyti 2.2.2.6 papunkčiu:
„2.2.2.6. parduotuvėms, kioskams ir paviljonams (išskyrus kioskus ir paviljonus,
esančius turgavietėse), vykdantiems veiklą patalpose, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos
salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į
prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų,
dirbtuvių, laiptinių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 300 m2. Šiame papunktyje nurodytos
parduotuvės ir paviljonai gali veikti, tik jeigu turi tiesioginį įėjimą iš lauko klientams arba
atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono klientai.“
1.5. Papildyti 2.2.2.7 papunkčiu:
„2.2.2.7. ne maisto prekių prekybai lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos įrenginių,
taip pat ne prekybos patalpose sudaromoms sutartims (išnešiojamoji prekyba).“
1.6. Pakeisti 2.2.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.2.21. Parduotuvėse, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose,
turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, kurių veikla nedraudžiama, turi būti
užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne
daugiau kaip vienas asmuo, o parduotuvėse ir prekybos vietose, nurodytose šio nutarimo
2.2.2.6 ir 2.2.2.7 papunkčiuose, – 20 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu
aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo, taip pat turi būti užtikrinamos kitos valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus
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atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo
būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“
1.7. Pakeisti 2.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.2.3. Draudžiama teikti paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15
minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo. Šis draudimas netaikomas:
2.2.3.1. medicininės reabilitacijos paslaugoms, psichologinės pagalbos ir
psichoterapijos paslaugoms, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal
užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugoms, advokatų teikiamoms teisinėms
paslaugoms, finansinėms paslaugoms ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų
teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugoms, kurių neįmanoma suteikti
nuotoliniu būdu;
2.2.3.2. individualioms paslaugoms, kurių teikimo metu yra kontaktas tik tarp vieno
paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo, jeigu jos nėra tiesiogiai uždraustos šiuo nutarimu;
2.2.3.3. paslaugoms, kurias leidžiama teikti pagal šio nutarimo 2.1.6, 2.2.4, 2.2.6,
2.2.6 , 2.2.7, 2.2.9–2.2.11 papunkčius.“
1.8. Papildyti 2.2.31 papunkčiu:
„2.2.31. Paslaugų, kurios šiuo nutarimu nedraudžiamos, teikimo vietose (išskyrus
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transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas ir paslaugų, nurodytų šio
nutarimo 2.2.9–2.2.11 papunkčiuose, teikimo vietas), kai paslaugos teikimo metu būtinas
trumpesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, turi būti
užtikrinamas 10 m2, o kai paslaugos teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas
tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, – 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam
paslaugos gavėjui, arba jei patalpos, kurioje teikiama paslauga konkrečiam paslaugos gavėjui,
plotas yra mažesnis nei 20 m2, vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos
gavėjas 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.“
1.9. Papildyti 2.2.6.3 papunkčiu:
„2.2.6.3. individualius (vienam paslaugos gavėjui) fizinio aktyvumo užsiėmimus
lauke, 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.“
2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. vasario 15 d.
Ministrė Pirmininkė

Sveikatos apsaugos ministras

Ingrida Šimonytė
Arūnas Dulkys
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