LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-01-03 Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko 2021 m. sausio 3 d. 10.00–11.30 val. nuotoliniu būdu (pasitelkiant informacines ir
ryšių technologijas).
Posėdžio pirmininkė – Agnė Bilotaitė, vidaus reikalų ministrė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisijos (toliau – VESK) pirmininkė.
Posėdžio sekretorius – Loreta Naraškevičienė, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos
organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė.
POSĖDŽIO DALYVIAI:
VESK nariai:
Giedrė Balčytytė, Vyriausybės kanclerė (komisijos pirmininko pavaduotoja), Arvydas Anušauskas,
krašto apsaugos ministras, Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, Evelina Dobrovolska,
teisingumo ministrė, Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, Simonas Gentvilas, aplinkos
ministras, Saulius Greičius, PAGD direktorius, Darius Jauniškis, Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamento direktorius, Dainius Kreivys, energetikos ministras, Kęstutis Navickas, žemės
ūkio ministras, Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Renatas Požėla, Lietuvos
policijos generalinis komisaras, Gintarė Skaistė, finansų ministrė, Marius Skuodis, susisiekimo
ministras, Mindaugas Steponavičius, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas, Jurgita
Šiugždinienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
Kiti asmenys:
Darius Urbonas, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas, Dainius Kaunas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės vadovas, Vitalij Dmitrijev,
vidaus reikalų viceministras, Darius Domarkas, LR Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo
politikos grupės vadovas, Eglė Gasiūnaitė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji
patarėja teisės klausimais, Aistis Šimaitis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Projektų
valdymo grupės projektų vadovas, Jurga Greičienė, teisingumo viceministrė, Lina Laurinaitytė, vidaus
reikalų ministrės patarėja, Mindaugas Kanapickas, PAGD direktoriaus pavaduotojas, Žilvinas Tomkus,
LR Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento direktorius, laikinai
atliekantis kanclerio funkcijas, Monika Mertinaitė, LR Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos
grupės vyresnioji patarėja, Rasa Kiūdytė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji patarėja,
Loreta Ašoklienė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos
stiprinimo skyriaus vedėja.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
Asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimo pratęsimo poreikis.
Pranešėjai – LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Policijos departamento prie VRM atstovai.
POSĖDŽIO EIGA:
Agnė Bilotaitė, vidaus reikalų ministrė VESK pirmininkė, pasveikino posėdžio dalyvius, palinkėjo
gerų ateinančių metų, pristatė darbotvarkę ir pasiūlė pradėti posėdį.
SVARSTYTA: Asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimo pratęsimo poreikis.
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Loreta Ašoklienė, vyriausioji epidemiologė, pristatė pastarosios savaitės COVID–19 ligos
epidemiologinę situaciją (patvirtintus ligos atvejus, sergančiųjų, mirusiųjų ir pasveikusiųjų žmonių
skaičius, esama situacija ligoninėse) mūsų šalyje per pastarąjį laikotarpį. Atkreiptas dėmesys, kad
susirgimų skaičius per pastarąją savaitę nebuvo mažesnis nei ankstesnėmis savaitėmis, ir ypatingų
ryškių pokyčių dėl COVID–19 ligos epidemiologinės situacijos nestebima. Akcentuotas gyventojų
mobilumo ženklus padidėjimas Naujųjų Metų laikotarpiu.
Aistis Šimaitis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau – LRVK) Projektų valdymo
grupės projektų vadovas, papildė LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės pranešimą, pristatydamas
LRVK sudarytos duomenų darbo grupės įžvalgas, paantrindamas dėl panašiai vienodai išliekančios
situacijos, kuri kol kas negerėja.
Renatas Požėla, Lietuvos policijos generalinis komisaras, informavo, kad ligos eigai suvaldyti
įvestos ir taikomos priemonės yra efektyvios ir duoda teigiamą rezultatą, ypač – transporto ribojimas
tarp atskirų savivaldybių. Informuota apie neįleistų transporto priemonių, pradėtų teisenų skaičių. Todėl,
atsižvelgiant į esamą situaciją, pasiūlė esamas priemones (transporto ribojimą) tęsti.
Įvyko diskusija, kurios metu buvo pateiktos VESK narių nuomonės, taip pat siūlymai dėl judėjimo
tarp savivaldybių ribojimo pratęsimo termino.
A. Bilotaitė, atsižvelgdama į posėdžio metu išgirstus pristatymus bei diskusijos metu aptartus
klausimus, pasiūlė VESK nariams priimti sprendimus.
NUTARTA:
1. Atsižvelgiant į pristatytą epidemiologinę situaciją, jos dinamiką ir analitinį vertinimą, siūlyti
Vyriausybei pratęsti Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226 nustatyto judėjimo tarp
savivaldybių ribojimą iki 2021 m. sausio 31 d.
2. Klausimą dėl judėjimo tarp savivaldybių ribojimo, jo efektyvumo ir atšaukimo galimybių
svarstyti VESK po dviejų savaičių.
3. Pavesti:
3.1. SAM – pateikti Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimo projektą
Vyriausybei;
3.2.Policijos departamentui prie VRM:
3.2.1. priėmus Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimus, pasitelkiant ir
kitas tarnybas, užtikrinti judėjimo tarp savivaldybių ribojimo kontrolę;
3.2.2.
apskaičiuoti finansinių lėšų poreikį, reikalingą nustatytam judėjimo tarp savivaldybių
ribojimui užtikrinti, taip pat pateikti Vidaus reikalų ministerijai informaciją apie pasitelktinų kitų
tarnybų pareigūnų, reikalingų užtikrinti nustatytai judėjimo tarp savivaldybių ribojimo kontrolei, skaičių
1 punkte priimtas sprendimas priimtas Evelinai Dobrovolskai, teisingumo ministrei,
susilaikius, kitiems dalyvavusiems VESK nariams balsavus „už“. Kitiems sprendimams pritarta
bendru sutarimu.

Vidaus reikalų ministrė,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė
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