LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-01-04 Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko 2021 m. sausio 4 d. 11.00–12.00 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, Arūnas Dulkys,
sveikatos apsaugos ministras, Simonas Gentvilas, aplinkos ministras, Saulius Greičius, PAGD
direktorius, Darius Jauniškis, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius,
Simonas Kairys, kultūros ministras, Dainius Kreivys, energetikos ministras, Rustamas Liubajevas,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas,
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, 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, Aistė Kairienė, Lietuvos Respublikos Seimas – patarėja, Jurga Greičienė,
teisingumo viceministrė, Darius Domarkas, LR Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) Viešojo
saugumo politikos grupės vadovas, Lina Laurinaitytė – Grigienė, vidaus reikalų ministrės patarėja,
Božena Zaborovska – Zdanovič VRM Strateginės komunikacijos skyriaus patarėja, Mindaugas
Kanapickas, PAGD direktoriaus pavaduotojas, Tomas Urban, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
(toliau – EIM) Verslo aplinkos departamento direktorius, Artūras Radvilas, Lietuvos kariuomenės
Gynybos štabo viršininko pavaduotojas operacijoms, Žilvinas Tomkus, LR Krašto apsaugos ministerijos
(toliau – KAM) Karo tarnybos ir personalo departamento direktorius, laikinai atliekantis kanclerio
funkcijas, Monika Mertinaitė, KAM Gynybos politikos grupės vyresnioji patarėja, Rasa Kiūdytė, LR
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Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) vyriausioji patarėja, Loreta Ašoklienė, SAM
Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja, Vilma Augienė, socialinės
apsaugos ir darbo viceministrė, Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Jurgita
Varžgalytė – Tiažkijienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja, Rita Andrejeva, LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus
vyriausioji specialistė, Julita Varanauskienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
SADM direktorė.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. COVID-19 epidemiologinės situacijos apžvalga.
Pranešėjas – SAM atstovas.
2. Pasiūlymai dėl Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 keitimo.
Pranešėjai – ministrai pagal kompetenciją.
3. Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimų rengimo schema.
Pranešėjas – SAM atstovas.
4. Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos pristatymas.
Pranešėjas – SAM atstovas.
5. Policijos taikytos karantino ribojimo kontrolės apžvalga.
Pranešėjas – Renatas Požėla, Lietuvos policijos generalinis komisaras.
POSĖDŽIO EIGA:
Agnė Bilotaitė, vidaus reikalų ministrė VESK pirmininkė, pasveikino posėdžio dalyvius, pristatė
darbotvarkę ir pasiūlė pradėti posėdį.
1.

SVARSTYTA: COVID-19 epidemiologinės situacijos apžvalga (toliau – apžvalga).

Loreta Ašoklienė, vyriausioji epidemiologė, informavo, kad COVID–19 ligos epidemiologinė
situacija nuo praėjusio VESK posėdžio, kuris vyko š. m. sausio 3 d., iš esmės nepakito, ir pristatė
naujausius turimus praėjusios paros rodiklius (sergamumas, mirtingumas, atlikti tyrimai, hospitalizuoti
ligoniai).
Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovas, VESK posėdžio dalyviams pranešė, kad į Lietuvą jau yra atvykusi trečioji COVID–19 vakcinų
siunta, taip pat, – kad jau pradėtas ligoninių lovų užimtumo klausimo sprendimas, perkeliant beveik
pasveikusius ligonius į reabilitacijos gydymo įstaigas.
Taip pat VESK nariai diskutavo dėl vakcinavimo sąrašų sudarymo, prioritetų nustatymo bei
eiliškumo.
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SVARSTYTA: Pasiūlymai dėl Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226

2.

(toliau – LRV nutarimas) keitimo.
Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, informavo, kad, atsižvelgiant į tai, kad
praėjusią savaitę buvo patvirtinta subsidijų koncesija, pateikė siūlymą tikslinti LRV nutarimo 6 punktą
ir pateikė jo redakciją.
Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pasiūlė LRV nutarimo 2.2.10.2 papunkčio
redakciją, siūlant į LRV nutarimą įtraukti viešąsias erdves, kad jose būtų galima teikti būtinąsias
socialines paslaugas.
Dėl SADM teikiamo siūlymo kilo platesnės diskusijos, taip pat pasisakė SAM ir LRV Kanceliarijos
atstovai.
NUTARTA:
1. Pritarti EIM siūlymui keisti Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226.
2. Pavesti:
2.1. EIM – pateikti nutarimo pakeitimo projektą SAM;
2.2. SAM – parengti apibendrintą nutarimo pakeitimo projektą ir pateikti jį Vyriausybei.
3. Pasiūlyti SADM siūlomo Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimo poreikį
ir galimybę taikyti galiojančio nutarimo nuostatas aptarti su SAM.
Sprendimams pritarta bendru sutarimu.

3.

SVARSTYTA: Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimų rengimo

schema (toliau – schema).
A. Dulkys informavo, kad, atsižvelgiant į ankstesniuose VESK posėdžiuose kilusias diskusijas ir
išsakytus siūlymus, taip pat, – siekiant kokybiškiau ir konstruktyviau atlikti LRV nutarimo pakeitimus,
SAM parengė schemą. Atkreipė dėmesį, kad į schemą papildomai dar bus numatytas Sveikatos ekspertų
tarybos narių pasitelkimas prireikus.
NUTARTA:
Pritarti SAM pasiūlytai Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 pakeitimų rengimo
schemai ir joje aptarus galimą Sveikatos ekspertų tarybos prie Vyriausybės įsitraukimą, bei ją papildžius
nuostata dėl nutarimo pakeitimų pagrindimų pateikimo, pavesti ja vadovautis rengiant nutarimo
pakeitimus.
Sprendimui pritarta bendru sutarimu.

4.
Rasa

SVARSTYTA: Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos pristatymas.
Kiūdytė,

SAM

vyriausioji

patarėja,

pristatė

nedarbingumo

pažymėjimų

išdavimo

ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl COVID-19 metu teisinį reglamentavimą. Akcentuota esama
tvarka dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo (ir ligos išmokos mokėjimo) tam pačiam (ar tiems
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patiems) vaikui (vaikams) slaugyti abiem tėvams. Taip pat pateiktas Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo išaiškinimas dėl minėtų klausimų. Atkreiptas dėmesys į tai, kad, prieš atliekant teisinio
reglamentavimo pakeitimus, reikėtų įvertinti šias aplinkybes: lygiateisiškumo principą bei Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumą. SAM atstovė pasiūlė, atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimus,
ligos išmokų tam pačiam vaikui slaugyti mokėjimo abiem tėvams galimybes ir pagrįstumą įvertintų
SADM ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.
Julita Varanauskienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM direktorė,
patikslino problematiką, – tai galimybė abiems tėvams gauti nedarbingumo pažymėjimus prižiūrėti kelis
sveikus mažamečius šeimos vaikus, kurie neina į mokyklą.
Dėl šio klausimo kilo detalesnės diskusijos.
NUTARTA:
Pasiūlyti SADM:
1. įvertinti SAM pateiktą informaciją ir pasiūlyti nedarbingumo pažymėjimo išdavimo modelį,
atitinkantį COVID-19 pandemijos iššūkius;
2. įvertinti poreikį keisti teisinį reguliavimą, įskaitant Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymo nuostatas, atsižvelgiant į siūlomą nedarbingumo pažymėjimo išdavimo modelį.
Sprendimams pritarta bendru sutarimu.

5.

SVARSTYTA: Policijos taikytos karantino ribojimo kontrolės apžvalga.

Renatas Požėla, Lietuvos policijos generalinis komisaras, pristatė nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki šios
dienos policijos pajėgų taikytas priemones, duomenis, vertinimus bei įžvalgas ir pasiūlymus tolimesnei
veiklai. Dar kartą akcentuota transporto priemonių eismo kontrolės nauda, informuojant, kad transporto
intensyvumas sumenkęs 81 procentu. Taip pat supažindino ir su kylančiais iššūkiais bei grėsmėmis:
uždarų erdvių kontrolė, žiedinės savivaldybės, elektroninės bendros asmenų deklaravimo sistemos
šalyje nebuvimas ir kt.
R. Požėla pabrėžė, kad policijos pajėgos ir toliau vykdys joms pavestas esamas bei naujas funkcijas.
NUTARTA:
Pavesti Policijos departamentui prie VRM pateikti VRM 2021 m. sausio 3 d. priimtų judėjimo tarp
savivaldybių ribojimo kontrolės taikymo planą, kartu nurodant ir taikytinas priemones.
Sprendimui pritarta bendru sutarimu.
Vidaus reikalų ministrė,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė
Posėdžio sekretorė

Agnė Bilotaitė
Loreta Naraškevičienė

