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Posedis ivyko 2020 m. gruodiio 20 d. 17.00-18.40 val. nuotoliniu biidu (pasitelkiant informacines
ir rySiq technologijas).
PosddZio pirmininkd - Agne Bilotaite, vidaus reikalq ministrd, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
ekstremaliq situacijq komisijos (roliau - VESK) pirmininke.
PosedZio sekretore - Loreta Nara5kevidiend, Prie5gaisrin€s apsaugos ir gelbejimo departamento
prie Vidaus reikalq ministerijos Civilines saugos valdybos Gyventojq apsaugos organizavimo skyriaus
vyriausioji specialiste.

POSEDZIO DALYVIAI:
VESK nariai:
Giedre Baldyq 6, vyriausybes kanclere (komisijos pirmininko pavaduotoja), Arvydas
Anu5auskas, kraSto apsaugos ministras, Au5rin6 Armonaite, ekonomikos ir inovacijq ministre, Evelina
Dobrovolska, teisingumo ministrd, Ar[nas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, Simonas Gentvilas,
aplinkos ministras, Saulius Greidius, PrieSgaisrinds apsaugos ir gelbdjimo departamento prie Vidaus
reikalq ministerijos direktorius, Simonas Kairys, kulturos ministras, Dainius Kreivys, energetikos
ministras, Gabrielius Landsbergis, uZsienio reikalq ministras, Rustamas Liubajevas, Valstybds sienos
apsaugos tamybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijos vadas, Kgstutis Navickas,
Zemes [kio ministras, Monika Navickiene, socialin6s apsaugos ir darbo ministrd, Renatas poZelq
Lietuvos policijos generalinis komisaras, Gintare Skaistd, finansq ministrd, Marius Skuodis, susisiekimo
ministras, Jurgita Siugdiniene, Svietimo, mokslo ir sporto ministrd.

Kiti

asmenys:

Dainius Kaunas, Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijos Grdsmiq valdymo ir kriziq
prevencijos grupes vadovas, Egle Gasiunaite, Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s kanceliarijos
vyriausioji patareja teises klausimais, Vitalij Dmitrijev, Seimo kanceliarijos Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto biuro vedejas, Darius Domarkas, LR Vidaus reikalq ministerijos VieSojo saugumo
politikos grupes vadovas, Lina Laurinaitye, vidaus reikalq ministres pahreja, Mindaugas Kanapickas,
PrieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalq
ministerijos direktoriaus pavaduotojas, Tomas Pilukas, LR Susisiekimo ministerijos Keliq ir oro
transporto politikos $upes l. e. grupds vadovo pareigas, Saulius Kerza, LR Susisiekimo ministerijos
BiudZeto ir investicijq departamento direktorius, Dominykas Narbutas, LR Susisiekimo ministerijos
Veiklos kokybes ir proje@ valdymo skyriaus ved6jas, laikinai vykdantis Komunikacijos sky'iaus
ved€jo funkcijas, Marius GelZinis, VI Lietuvos oro uostai generalinis direktorius, Rasa Kiudyt6 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji patareja.

POSIDZIO DARBoTVARId:

l. Naujosios COVID-19 atmainos plitimo Jungtindje Karalysteje keliamos rizikos ir Lietuvoje
taik),tinq atsako priemoniq poreikis bei altematyvos (susisiekimo ribojimas, izoliacija ir kt.).
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PraneSejai
LR Sveikatos apsaugos ministerijos,
reikalq ministerijos atstovai.

LR Susisiekimo ministerijos ir LR UZsienio

2. Savaitgali taikytq karantino reZimo uZtikrinimo priemoniq apZvalga ir ivertinimas.
Prane5ejas

-

Policijos departamento prie Vidaus reikalq ministerijos astovas.

Agne Bilotaite, vidaus reikalq ministr€ vESK pirmininkd, pasveikino posddZio dalyvius,
paZymejo, kad darbq pradeda naujos suditieq jkuriE itraukti ministrai, Vyiausybes kanclere, VESK,
akcentavo VESK, kaip centrinio ekstremaliqjq situaciiq valdymo subjekto, vaidmen! bei tikslingumq
VESK rinktis reguliariai (ne maZiau kaip kart4 per savaitg, o esant poreikiui ir daZniau). Toliau A.
Bilotaitd pasiIle pereiti prie darbotvarkis.

1. SVARSTYTA: Naujosios COVID-l9 atmainos plitimo Jungtindje Karalysteje ketiamos
rizikos ir Lietuvoje taikytinq atsako priemoniq poreikis bei alternatyvos (susisiekimo ribojimas,
izoliacija ir kt.).
A. Bilotaite papra5e Arlno Dulkio, sveikatos apsaugos ministro, valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos operacijq vadovo, supaiindinti su naujosios covlD-19 atmainos plitimo Jungtindje
Karalystdje keliamas rizikas ir Lietuvoje taikyinq atsako priemoniq poreikio.
A. Dulkys pristate esam4 situacijq informuodamas, kad Jungtindje Karalysteje nustabtas virusas,
kuriame stebima viruso mutacija. Virusas gali biiti labiau uZkediamas ir lengviau plisti tarp Zmoniq. Sie
atvejai daugiausia buvo Anglijos pietrydiuose, tadiau pastaruoju metu buvo pranesimq iS tolimesniq
Saliq, iskaitant Vels4 ir Skotij4. Kol kas i5 Pasaulines sveikatos organizacijos nera oficialiq isvadq ddl
viruso mutavimo ir reikiamq naujq rekomendacijq taikymo.
Gabrielius Lansbergis, uZsienio reikalq ministras, informavo apie kaimyniniq Salir; Baltijos
valstybiq, o taip pat kitq Europos S4jungos Saliq veiksmus ir sprendimus, imantis prevencijos
priemoniq.

Marius Skuodis, susisiekimo ministras, supaZindino su esamais skrydZiq skaidiais ir keleiviq
srautais i5 Jungtinds Karalystds. Atkreiptas demesys i trauitinius skrydZius.
Kilo diskusijos, kuriq metu VESK nariai aphre ir diskutavo dOl keleiviq srautq suvaldymo ne tik
oro, trt ir sausumos keliais. Aptarti institucijq turimi resursai ir pajegumai, kitq Saliq taikomos
priemones.

A. Bilotaite,

atsiZvelgiant iesamu momentu turimq informacij6 pasiule VESK nariams priimti
sprendimus 5iuo klausimu. Sprendimams pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA:

l.

AtsiZvelgiant iturimq informacij4 apie Jungtin€je Karalyst0je plintandiQ naujqj4 COVID-19
atmain4 ir Europos Seiungos valstybiq priimamus sprendimus:
l.l. Si[llti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti sprendim4 del keleiviniq skrydiiq i5
Jungtines Karalystes apriboj imo.
1.2. Pritarti tikslingumui, kad sveikatos apsaugos ministras, valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos operaciiq vadovas, i paveiktq Saliq s4rag itraukq vis4 Jungting Karalystg.

2. SVARSTYTA: Savaitgali taikytq karantino reZimo uitikrinimo priemoniq

apZvalga

ir

ivertinimas.
Renatas PoZdl4 Lietuvos policijos generalinis komisaras, pristate esamA situacij6 informuodamas,

kad gyventojai isiklause i priimtus sprendimus ir savaitgali juddjimas savivaldybiq teritorijose yra
sumaZejgs. Taip pat atkrcipe demesi d6l btitinybes atskiry sprendimq (didZiqlq Ziediniq savivaldybiq)
perZiiirej imo ir korekcijos.
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A. Bilotaite padekojo policijos
IIUTARTA:

pareigiinams uZ darb4.

l. Laikyi Renato PoZClos, Lietuvos policijos generalinio komisaro,

pateikq informacijq

i5klausya.
2. Pavesti Renatui PoZelai, Lietuvos policijos generaliniam komisarui, sekandiam VESK posedZiui
pateikti pasi0lymus del taikomq karantino reZimo uZtikrinimo priemoniq.
Sprendimams pritarta bendru sutarimu.
Vidaus reikalq ministrd,
Lietuvos Respubl ikos Vyriausybes
ekstremaliq situacijq komisijos pirmininke

PosedZio sekretore
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Agne Bilotaite

Loreta NaraSkevieiene

