Informacija aktuali nuo 2022 m. vasario 15 d.
ATMINTINĖ ATVYKSTANTIESIEMS KELEIVINIU TRANSPORTU (ORO, JŪRŲ IR SAUSUMOS)
Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šio
draudimo išimtys yra nustatytos Vyriausybės nutarime Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo (Nr. 152, p. 2.3).
1. Asmenims, atvykstantiems / grįžtantiems į Lietuvą iš Europos ekonominės erdvės valstybių,
Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros
Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto
Valstybės), netaikomi reikalavimai dėl anketos pildymo, tyrimo atlikimo ir persirgimo / paskiepijimo
dokumentų turėjimo.
2. Asmenys, atvykstantys / grįžtantys į Lietuvą iš kitų šalių turi turėti elektroniniu paštu gautą užpildytos
elektroninės anketos (https://keleiviams.nvsc.lt) patvirtinimą (QR kodą)
IR
➢ vyresni nei 16 metų asmenys – dokumentą, įrodantį neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (parengtą
viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų). PGR tyrimas turi būti atliktas ne seniau nei 72 val. laikotarpiu
prieš atvykstant / grįžtant į Lietuvą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas, vaistinėse
įsigytų greitųjų antigeno testų, kuriuos gali atlikti patys asmenys, rezultatai taip pat nepripažįstami) *;
ARBA
➢ Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo
persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta teigiamu SARS-CoV-2 PGR
tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką praėjo ne daugiau
kaip 180 dienų (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) (dokumentai turi būti parengti viena iš
oficialių Europos Sąjungos kalbų);
ARBA
➢ Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitą dokumentą (parengtą viena iš oficialių
Europos Sąjungos kalbų), nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“)
pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra
baigtas, ir po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14
dienų, bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų), ir asmuo buvo
paskiepytas:
- antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
- viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
- viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.
ARBA
➢ Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitą dokumentą (parengtą viena iš oficialių
Europos Sąjungos kalbų), nurodantį, kad asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“,
„COVID-19 Vaccine Janssen“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“ vakcinos doze.
IZOLIACIJA ATVYKUS IŠ BET KOKIOS ŠALIES NETAIKOMA
REKOMENDUOJAMA: ne vėliau kaip 3 atvykimo dieną savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą
(greitąjį antigeno testą ar PGR) (įskaitant persirgusius ir pasiskiepijusius asmenis).
Už klaidingos ar ne visos informacijos pateikimą ir kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų ar
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimus gali būti taikoma
administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 str. 4 d. ir
skirta bauda nuo 500 Eur iki 1500 Eur.

Paveiktų šalių sąrašą ir daugiau informacijos atvykstantiems į Lietuvą asmenims galima rasti čia:
https://nvsc.lrv.lt/atvykusiems
* Reikalavimas dėl tyrimo netaikomas:
- ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos
įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat
jūrininkams;
- tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;
- oficialių delegacijų nariams;
- užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, kai dėl jų
atvykimo tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į
Lietuvos Respubliką).

