
 

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į epidemiologinę COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, kitų Europos valstybių sprendimus ir keičiamą COVID-19 ligos valdymo 

strategiją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei susijusių teisės aktų nuostatas teikia apibendrintą informaciją 

dėl privalomų reikalavimų keliautojams ir kitas su kelionėmis susijusias rekomendacijas. 

 

Atvykstant iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (ES, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos), 

Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros 

Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano 

Miesto Valstybės) netaikomi jokie su kelionėmis susiję COVID-19 ligos valdymo apribojimai: 

• draudimo užsieniečių atvykimui nėra; 

• nereikia pildyti keleivio anketos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) tinklalapyje; 

nereikia atlikti tyrimo dėl COVID-19 ligos, net jei asmuo nėra vakcinuotas ar persirgęs; 

• nereikia izoliuotis. 

 

Atvykstant iš kitų trečiųjų šalių: 

• Iki 2022 m. kovo 31 d. užsieniečių atvykimas į Lietuvą yra ribojamas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

paskelbimo, išimtys, kada atvykti galima, yra nustatytos minėto nutarimo 2.3. papunktyje. Išimtys 

taikomos: 

o Lietuvoje pripažįstamomis vakcinomis („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, 

„Spikevax“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“) paskiepytiems asmenims (praėjus 

270 dienų po pilnos vakcinacijos asmuo turi būti paskiepytas sustiprinančiąja doze); 

o Vyriausybės nutarimu patvirtintų profesijų atstovams; 

o ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą išduodančių bei pripažįstančių šalių piliečiams bei 

šiose šalyse teisėtai gyvenantiems asmenims:  Albanijos, Armėnijos, Farerų salų, Izraelio, 

Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Arabų Emyratų, Juodkalnijos, Libano, Moldovos, 

Maroko, Naujosios Zelandijos, Panamos, Sakartvelo, Salvadoro, Serbijos, Singapūro, 

Šiaurės Makedonijos, Taivano, Tailando, Tuniso, Togo, Turkijos, Ukrainos, Urugvajaus 

Rytų Respublikos, Žaliojo Kyšulio Respublikos; 

o kitiems nutarime nurodytiems asmenims;  

o daugiau informacijos, susijusios su valstybės sienos kirtimu ar užsieniečių atvykimu 

teiraukitės Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (interneto svetainė http://www.pasienis.lt), 

Užsienio reikalų ministerijoje (interneto svetainė https://urm.lt). Jeigu užsienietis atitinka 

bent vieną iš šių išimčių, leidžiančių jam atvykti į Lietuvą, atvykdamas jis privalo atitikti 

žemiau aprašytus reikalavimus keliautojams, kurie taikomi visiems, atvykstantiems į 

Lietuvą iš trečiųjų šalių. 
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• Privaloma užpildyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC) anketą (interneto svetainė https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form):  

o prieš atvykstant į Lietuvą, ne anksčiau, nei 48 val. iki kelionės pradžios, privaloma užpildyti 

NVSC anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto 

priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams 

pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte. 

o Keleivio anketos nereikia pildyti kruizinių laivų keleiviams, jeigu laivo įgula NVSC pateikia 

Jūrinę sveikatos deklaraciją, vadovaujantis Tarptautinėmis sveikatos priežiūros taisyklėmis 

ir NVSC medicininės-karantininės kontrolės taisyklėmis. 

• Privaloma turėti neigiamą PGR tyrimo atsakymą: 

o asmenims, kurie nėra paskiepyti nuo COVID-19 ligos Lietuvoje pripažįstamomis 

vakcinomis („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, 

„Covishield“ ar „Nuvaxovid“)  arba nuo skiepijimo pagal skiepijimo schemą praėjo daugiau 

nei 270 dienų (270 d terminas netaikomas asmenims iki 18 metų) ir asmuo nėra skiepytas 

sustiprinančiąja vakcinos doze, asmenims, kurie nėra persirgę šia liga 180 d. laikotarpiu, kai 

diagnozė buvo patvirtinta teigiamu PGR tyrimo rezultatu, ir nepriklauso kitoms žemiau 

išvardintoms išimčių grupėms, privalomas PGR tyrimas dėl COVID-19 (PGR tyrimas dėl 

COVID-19 turi būti atliktas ne anksčiau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą (skaičiuojant 

nuo ėminio paėmimo momento)  ir gautas neigiamas atsakymas. Neigiamą tyrimo rezultatą 

įrodantį dokumentą prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 privaloma 

turėti asmenims nuo 16 metų imtinai;  

▪ neigiamo PGR tyrimo rezultato nereikia turėti: 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 bei oficialių 

delegacijų nariams; 

o užsieniečiai, vežėjų transportu atvykstantys į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių, neturi 

vežėjui pateikti neigiamo tyrimo atsakymo, tačiau privalo per 24 valandas nuo atvykimo 

užsiregistruoti tyrimui Lietuvoje ir jį atlikti savo lėšomis; 

o išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne 

anksčiau nei prieš 72 val. (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) iki atvykimo į 

Lietuvą atlikto PGR tyrimo neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi 

registruotis ir savo lėšomis atlikti PGR tyrimą ar antigeno testą Lietuvoje; 

• Izoliacija netaikoma. 

Atvykstant iš bet kurios pasaulio šalies rekomenduojama: 

• laikytis COVID-19 ligos valdymo priemonių visos kelionės metu. Svarbu dėvėti medicininę kaukę, 

laikytis atstumų, nesibūriuoti, nebūti nevėdinamos patalpose ar jose leisti kuo mažiau laiko, dažnai 

plauti rankas; 

• jeigu žmogus pajaučia peršalimo simptomus (kosulys, sloga, sunkus kvėpavimas, temperatūra ir 

kita) rekomenduojama nekeliauti; 

• ne vėliau kaip trečią dieną po atvykimo į Lietuvą paties gyventojo lėšomis jo pasirinktoje gydymo 

įstaigoje arba laboratorijoje rekomenduojama atlikti PGR tyrimą arba antigeno testą. 

Rekomendacija netaikoma asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu ne anksčiau kaip prieš 90 dienų iki atvykimo į Lietuvą. 

 

Keliaujantiems į kitas šalis: 

• prieš kelionę rekomenduojama pasidomėti, kokius reikalavimus keliautojams taiko šalis, į kurią 

vykstama. Daugiau informacijos galima rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje 

https://keliauk.urm.lt/ ar oficialioje Europos Sąjungos svetainėje reopen.europa.eu. 
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