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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2020 m. 

lapkričio 6 d. Nr. V-2547 „Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo 

būtinų sąlygų“ ir jų pakeitimais, remiantis ekspertų rekomendacijomis bei įvertinus situaciją šalyje 

dėl COVID19 n u s t a t a u: 

1. Nuo rugpjūčio 30 d. visi studijų dalykai (išskyrus bendrauniversitetinių dalykų paskaitas, 

dalį užsienio kalbų studijų dalykų bei nuotoliniu būdu vykdyti parengtus studijų dalykus) 

vykdomi kontaktiniu būdu. 

2. Kontaktiniu būdu vykdomose studijų veiklose dalyvauja tik asmenys, atitinkantys vieną iš 

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

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nutarimo 2021 m. rugpjūčio 11 d. pakeitime Nr. 651 

nurodytų reikalavimų:   

2.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų: 

2.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio 

nutarimo 2.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

2.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės 

suleidimo; 

2.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos 

„Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 2.1.5 

papunktyje nurodytą atvejį; 
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2.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo 

schemą; 

2.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ 

vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis 

teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

2.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama 

„Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

2.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

2.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo 

ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne 

daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos 

izoliacijos terminas) arba 

2.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-

S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio 

ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, 

išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina; 

2.3. asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau 

nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-

CoV-2 PGR tyrimą. 

3. Kontaktiniu būdu organizuojamos veiklos vykdomos vadovaujantis valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytomis asmenų aprūpinimo būtinosiomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi 

sąlygomis, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytus visuomenės sveikatos saugos bei higienos ir kitus susijusius reikalavimus. 

4. Studijų dalykuose, kuriuose yra užsienio studentų, kurie dėl objektyvių priežasčių dar 

neatvyko arba studentai, kurie privalo būti saviizoliacijoje, teikiamos konsultacijos. 

5. Įpareigoju akademinių padalinių vadovus užtikrinti šių nuostatų vykdymą. 

 

 

Mokslo prorektorė, pavaduojanti rektorių                                                                Julija Kiršienė 

 


		2021-08-13T13:13:22+0300




