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Kreipimasis dėl į Lietuvą / grįžtančių atvykstančių keleivių 

 
 

Kreipiamės į jus dėl vakar patvirtinto karantino nutarimo, kurio Lietuvos Turizmo Rūmų 
nuomone įgyvendinti nepavyks dėl labai racionalių priežasčių. 
Nutarimo punktas:  
„2.1.31. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo 
tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių 
transportu), privalo turėti dokumentą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie asmeniui 
ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą 
COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti  (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą 
neigiamą tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Visi 
vežėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais 
reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į 
transporto priemones nepatektų keleiviai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo tyrimo 
atsakymo. 
 

2.1.31.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą 
patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo 
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo 
teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos 
Respubliką arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, 
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konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad 
asmuo buvo pilnai paskiepytas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą; 

2.1.31.4. asmenims iki 16 metų.“. 
 

NTVA komentaras 
 

- Didžiosios dalies keleivių skrendančių reguliariaisiais reisais kelionės ir sveikatos 
dokumentų patikrą vykdo ne Lietuvos piliečiai, o tos šalies piliečiai dirbantys oro uostų 
registracijose, iš kur skrenda lėktuvas. Šie darbuotojai negalės patikrinti lietuvių jiems 
pateiktų Lietuvoje išduotų dokumentų be vertimų. t.y. pažymos iš esveikatos portalo ar 
Lietuvos gydytojo išduotos pažymos. Lietuvos piliečiai bus priversti šių pažymų 
vertimus darytu vertimų biuruose ir dar notariškai patvirtinti. 

 
- Dalis aviakompanijų vykdo online registraciją, tad patikrinti pažymos online nėra 

galimybės. 
 

- Tokios galimybės neturi jau šiuo metu išvykę Lietuviai ir grįžtantys po kovo 9 d. 
Užsienyje būtų sunku/neįmanoma gauti tokios vertimo paslaugą. 

 
NTVA siūlymas  
 

1. Tad prašome skubos tvarka, užtikrinti galimybę iš esveikatos portalo gauti pažymą ir anglų 
kalba, kurią būtų galima pateikti kelionės ir sveikatos dokumentus tikrinantiems 
darbuotojams užsienyje. 

 
2. Atkreipiame dėmesį, kad efektyvu būtų patikrą sveikatos dokumentų vykdyti Lietuvos oro 

uostuose prieš pasienio kontrolę, nes:  
- Lietuvoje visi supras lietuvių kalba išduotus dokumentus;  
- Lietuvoje yra galimybė patikrinti dokumentų originalumą; 

 
Taip pat sudaryti galimybę pasidaryti testus ir Vilniaus oro uoste prieš pasienio kontrolę, tiems, 
kurie dėl įvairių aplinkybių atvyko į Lietuvą be testo (tokia praktika taikoma mūsų kaimyninėje 
šalyje Estijoje, Lenkijoje). Latvijos pavyzdžio naudojimas, manome, kad yra netinkamas. 
 

3. Užtikrinti, kad tinkami tyrimų tipai  COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti   ir 
gautą neigiamą tyrimo atsakymą yra šie: 

- SARS-CoV-2 (Koronoviruso) nustatymas PGR metodu; 
- SARS-CoV-2 Ag (Koronoviruso) antigeno nustatymas;  

 
 
 
NTVA prezidentė        Žydrė Gavelienė 
+370 620 10567 
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