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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. V-1680
„Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) atlikimo“:
1.1.Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Užsieniečiams, išskyrus 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) piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, užsieniečius teisėtai
gyvenančius Lietuvos Respublikoje, užsieniečius teisėtai gyvenančius valstybėse, kurios įtrauktos į
Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo
apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, taip pat trečiųjų šalių
piliečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo
srities ministro leidimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ numatytais atvejais, Izoliavimo
taisyklių 11.2 ir 8.2 papunkčiuose numatytos išimtys nėra taikomos.“
1.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Užsieniečiai grįžtantys / atvykstantys į Lietuvos Respubliką, privalo užsiregistruoti NVSC
interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), užpildydami elektroninę anketą ir pateikdami
teisingus duomenis:
7.1. kai keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais
reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu turi užsiregistruoti prieš
patekdami į transporto priemonę ir pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos
patvirtinimą patvirtinimą (QR kodą);
7.2. šio sprendimo 7.1 papunktyje nenurodytais atvejais – turi užsiregistruoti iki Lietuvos
Respublikos sienos kirtimo momento ir pateikti užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR
kodą) NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės
punkte;
7.3. pasienio darbuotojai ir kasdien ar tik darbo dienomis kertantys Lietuvos Respublikos ir
kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys (vykstantys darbo reikalais, mokiniai, studentai ir
stažuotojai) turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus šio sprendimo 7.1
papunktyje nurodytais atvejais.“
2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 15 d.
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