LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-01-11 Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko 2021 m. sausio 11 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 sekretorė – 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, 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, 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, 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 (toliau – LRVK) Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės vadovas,
Aistis Šimaitis, LRVK Projektų valdymo grupės projektų vadovas, Kęstutis Lančinskas, Ministro
Pirmininko patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Aistė Kairienė, Ministro Pirmininko patarėja
švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais, Laura Juozaitytė, LRVK
patarėja, Vitalij Dmitrijev, vidaus reikalų viceministras, 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 Verslo aplinkos
departamento direktorius, Artūras Radvilas, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko
pavaduotojas operacijoms, Žilvinas Tomkus, krašto apsaugos viceministras, Kristina Deviatnikovaitė,
LR Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) kanclerė, Monika Mertinaitė, KAM Gynybos politikos
grupės vyresnioji patarėja, Rasa Kiūdytė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM)
vyriausioji patarėja, Loreta Ašoklienė, SAM Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo
skyriaus vedėja, Aušra Juodaitienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Administravimo
departamento direktorė.
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POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. COVID–19 epidemiologinės situacijos apžvalga.
Pranešėjas – SAM atstovas.
2. Policijos taikytų karantino režimo užtikrinimo priemonių apžvalga.
Pranešėjas – Renatas Požėla, Lietuvos policijos generalinis komisaras.
3. Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226
keitimo.
Pranešėjai – ministrai pagal kompetenciją.
4. Kiti klausimai.
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.
Loreta Ašoklienė, vyriausioji epidemiologė, apžvelgė pastarosios savaitės COVID–19 situaciją
pasaulyje (susirgimų ir mirties atvejų skaičius). Detaliau informavo apie COVID–19 situaciją Europos
Sąjungos (toliau – ES) šalyse. Supažindino su SARS–CoV–2 VOC (Jungtinės Karalystės (toliau – JK)
variantas, daugiausia atvejų JK ir Danijoje) ir SARS–CoV–2 501.V2 (Pietų Afrikos (toliau – PAR)
variantas, daugiausia atvejų JK) atvejais Europos regiono šalyse. Priminė apie priemones (14 dienų
izoliacija ir testas), taikomas Lietuvoje atvykstantiems iš JK ir PAR.
Detalizuota informacija apie COVID–19 ligos atvejus Lietuvoje (patvirtintus ligos atvejus,
sergančiuosius, mirusiuosius, pasveikusius; per pastarąją parą patvirtintus susirgimų ir mirčių skaičius).
Taip pat apžvelgta: bendras tyrimų ir naujų teigiamų tyrimų skaičius, 7 dienų sergamumo vidurkis pagal
apskritis bei savivaldybes, hospitalizuoti ligos atvejai pagal būklę, ligoninių lovų užimtumas.
Informuota apie skiepijimo nuo COVID–19 apimtis (viso jau paskiepyta 0,81%. gyventojų arba 22 505
asmenų, iš jų 65 metų ir vyresni – 2 009), pradėtas antras vakcinacijos etapas. Lietuva pagal įskiepytų
dozių skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų, yra tarp 4 geriausiai beskiepijančių šalių Europoje,
didžiausios apimtys pasiektos Danijoje.
Konstatuota, kad jau kelias savaites tiek pasaulyje, tiek ES esminių pokyčių nėra, situacija stabili.
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis – situacija ES jau 5 savaites stabili, tarp
labiausiai paveiktų šalių išlieka Lietuva, Čekija ir Slovėnija. Tuo pačiu atkreiptas dėmesys, kad ligos
epideminė kreivė per pastarąją savaitę mūsų šalyje yra kiek mažėjanti, taigi susirgimų duomenys rodo
nežymius teigiamus poslinkius.
Aistis Šimaitis, LRVK Projektų valdymo grupės projektų vadovas, papildė SAM atstovės pranešimą,
pristatydamas LRVK duomenų darbo grupės analitinių duomenų apžvalgą. Apibendrinant praėjusios
savaitės duomenis, mūsų šalyje stebimas teigiamas įvestų karantino priemonių efektas. Šio ryto
duomenimis 14 dienų sergamumo rodiklis Lietuvoje yra 1 040 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų (prieš
savaitę šis rodiklis buvo 1 226), 7 dienų naujų atvejų vidurkis yra 1 780 (prieš savaitę – 2232), o
teigiamų tyrimų dalis yra 14,5% (prieš savaitę – 21,7%). Rodikliai šiuo metu yra tokie, kaip kad buvo
2020 m. lapkričio paskutinę savaitę, skiriasi tik judėjimo kryptis: „pandemijos pagreitis“ Lietuvoje yra
neigiamas 10 dienų ir šiuo metu yra -20%, t.y., tiek paros atvejų skaičiaus, tiek teigiamų tyrimų
procento savaitės vidurkis sumažėjo bent 20% lyginant su prieš tai buvusia savaite. Situacija ligoninėse
lieka įtempta – šiuo metu užimta virš 70% gydymo ir reanimacijos lovų. Mirčių skaičius Lietuvoje, tiek
bendras, tiek nuo COVID-19, pastarąsias tris savaites neaugo. Taip pat apžvelgti vakcinavimo
duomenys – daugiausia vakcinavimų atlikta penkiose apskrityse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
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Panevėžio), kuriose yra organizuojančios ligoninės. Maksimalus vakcinuotų asmenų skaičius per dieną
viršijo 4,5 tūkst.
Posėdžio metu taip pat VESK nariai pasisakė ir dėl vakcinavimo sąrašų. Diskutuota dėl COVID–19
valdyti taikomų priemonių, konstatuojant, kad taikomos priemonės yra efektyvios, matomi nežymūs
situacijos teigiami poslinkiai, todėl kol kas taikomų priemonių švelninti nesiūloma. Priemonės,
atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, bus peržiūrimos po š. m. sausio 17 d.
A. Bilotaitė, atsižvelgdama į pristatymuose išdėstytą informaciją, ekspertų vertinimus bei diskusijos
metu aptartus klausimus, pasiūlė VESK nariams priimti sprendimą.
NUTARTA:
Konstatuoti, kad taikomos COVID–19 valdymo priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226, yra veiksmingos ir efektyvios, todėl tikslinga
tęsti numatytų priemonių taikymą.
Sprendimui pritarta bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA: Policijos taikytų karantino režimo užtikrinimo priemonių apžvalga.
Renatas Požėla, Lietuvos policijos generalinis komisaras, pristatė per praėjusią savaitę policijos
pajėgų taikytas priemones, skirtas karantino režimui užtikrinti. Informavo apie pradėjusią veikti
žinybinę vidaus kontrolės sistemą. Akcentuojant transporto priemonių kontrolės efektyvumą,
informuota, kad nuo š. m. sausio 4 d. iki 10 d. apgręžta apie 4 000 transporto priemonių, kurios,
pažeidžiant karantininius reikalavimus, vyko į kitas savivaldybes. Taip pat supažindinta su policijos
kiekvieną dieną analizuojamais duomenimis iš vaizdo stebėjimo sistemų, pagal kuriuos – per paskutines
10 d. 79 proc. yra sumenkęs transporto judėjimas keliais, pakankamai tuščios ir kurortinės vietovės.
R. Požėla atkreipė dėmesį ir į problematiką – tai asmenų kontrolė savivaldybės teritorijoje, ypač –
aktyvaus laisvalaikio leidimo vietovėse. Atsižvelgiant į tai, planuojama tikslinti policijos taikomas ir
vykdomas priemones. Taip pat akcentuotas galimas smurto artimoje aplinkoje atvejų padidėjimas.
R. Požėla apibendrino, kad policijos taikomi darbo metodai yra efektyvūs, pakankamai efektyviai
veikia kontrolės ir metodologinės pagalbos mechanizmas, policijos pajėgos ir toliau pasirengusios
vykdyti ir vykdys jai pavestas funkcijas.
A. Bilotaitė padėkojo policijai, kitoms vidaus reikalų sistemos įstaigoms ir socialiniams partneriams
už atliekamą darbą.
3. SVARSTYTA: Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.
nutarimo Nr. 1226 keitimo.
A. Bilotaitė informavo, kad oficialių pasiūlymų dėl Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.
1226 keitimo iš institucijų negauta.
Vidaus reikalų ministrė,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė
Posėdžio sekretorė

Agnė Bilotaitė
Loreta Naraškevičienė

