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PASITARIMO DALYVIAI:

Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos (toliau _ Ekspertų taryba) nat'rai
_ Kembridžo universiteto ligoninės gydytojas
Tumas Beinortas
Ieva Brogienė
- Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė
_ viešosios
Vaidotas Grigas
įstaigos Moletų ligoninės direktorius
LigitaJančorienė
- viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikų Infekcinių ligų centro vadovė
VidmantasJanulevičius -Lietuvospramonininkųkonfederacijosprezidentas
Ramunė Kalėdienė
- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos
fakulteto dekanė
_
Ingrida olendraitė
mokslo tyreja
Valdas Pečeliūnas
- viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikų direktorius medicinai
Andrius Romanovskis
- Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
Paulius Skruibis
Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentas,
Suicidologijos tyrimų centro vadovas
_ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos
Mindaugas Stankūnas
katedros profesorius
Kęstutis Štaras
- vieŠosios įstaigos Centro poliklinikos direktorius
_UAB,,EuromonitorIntemational"duomenųmokslininkas
VaidotasZemlys-Balevičius

Kiti dalyviai:
Ingrida Šimonytė
Giedrė Balčytyte
Jurgita Šiugždiniene

Alminas Mačiulis
Živite Simonaitytė
Jurgita Grebenkovienė
Rasa Kiūdytė
Rasa Jakilaitienė
Živite Gudlevičienė
Aistė Kairienė
Aistis Šimaitis
Aidas Aldakauskas
Agnė Andriuškevičienė

Violeta Toleikienė
Darius Pauliukonis

- Ministrė Pirmininke

_ Vyriausybės kanclerė
_ švietimo, mokslo ir sporto ministrė
- Vyriausybės kanclerio pavaduotoj as
- sveikatos apsaugos viceministrė
_ Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė
_ Sveikatos apsaugos ministerĮos patarėja

- Ministro Pirmininko pataĖja
- Ministro Pirmininko patarėja
_ Ministro Pirmininko patarėja

- Vyriausybės kanceliarijos Projektų valdymo

grupės projektų

vadovas
_ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybes ir
regioninės politikos departamento direktorius
_ švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja bendrajam
ugdymui
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų
skyriaus vedėja
- SocialinėS apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos
įstaigų skyriaus vedėjas

2

Alvydas Masiulis
Renata Surovec
Eglė Gasiunaitė
Loreta Ašoklienė

Eglė Neciunskienė
Nijole Putrienė
Nomęda Poderienė
Aurelija Urbonienė
1.

_ Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius
- Vyriausybės kanceliarĮos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Vyriausybės kanceliarijos vyriausioji patareja teisės
klausimais
- Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo skyriaus
vedėja
_ Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės vadovė
_ Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
- Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patareja
_ Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

SVARSTYTA. Dėl CovID_l9 situacijos.

A. Šimaitis, Vyriausybės kanceliarijos Projektų valdymo grupės projektų vadovas, pristatė
COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją: teigiamų tyrimų dalis tarp visų atliktų Lietuvos mastu
augo, pandemijos pagreitis siekia +10 proc. ir auga' teigiamų tyrimų procentas auga7_8 proc. per
savaitę. Šiuo metu Lietuvoje yra 29 savivaldybės, kuriose naujų atvejų skaičius auga, ir
31 savivaldybė, kurioje atvejų skaičius maŽėja. Per vasarį stebėti protrūkiai 59 darželiuose,
52 ugdymo įstaigose ir 47 mažmeninės prekybos įmonėse. Mobilumo indeksas toliau auga.
2.

SVARSTYTA. Dėl kultūros sektoriaus atvėrimo.

R. Kalėdienė, Lietuvos sveikatos mokslų

universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto
dekanė, pristatė informaciją apie įvykusį Karantino grupės susitikimą su kultūros organizacijų
atstovais ir pabrėŽė, kad kultūros sektoriaus įstaigos turi parengti konkrečius atvėrimo planus,
užtikrinant testavimą ir apsaugos priemonių taikymą. Atsižvelgiant į nepalankia linkme kintančią
epidemiologinę situaciją ir patvirtintus karantino scenarĮus, visiškai atverti šias paslaugas šiuo
metu nerekomenduojama. Siūloma svarstyti ,,pilotinių" atvėrimų galimybę pradedant nuo
mažiausiai rizikingų sričių (pvz., kino teatrų), taikant griežus apsaugos reikalavimus, testuojant ir
atidžiai monitoruojant situaciją. Tokie "pilotiniai" atvėrimai pirmiausia galėtų prasidėti
savivaldybėse, kuriose epidemiologinė situacŲa valdoma geriausiai. Sprendimus dėl leidimo dirbti
ir atitiktį Saugos nofinoms vertintų atitinkamos pagal kompetenciją visuomenės sveikatos
tarnybos, o pasiūlymus dėl konkrečių kultūros sričių ribojimų išimtinio atlaisvinimo formuluotų
kolegialiai Kultūros ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija. Diskutuota, kad, rengiantis
atidaryti kultūros sektorių, ypač svarbus vaidmuo tenka testavimui (tiek paslaugų teikėjų, tiek
lankytojų). Galima pradėti galvoti ir apie vakcinavimo (imuniteto) pasus, kurie atvertų renginius
asmenims, turintiems imunitetą (pvz', sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, senjorams).
Apibendrinant konstatuota, kad galima pradėti bandomuosius atlaisvinimus, jei R yra
maŽiau nei 1, ypač tose savivaldybėse, kuriose atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų mažesnis nei
200 per 14 dienų.
3.

SVARSTYTA. Dėl abiturientų grąžinimo į mokyklas.

Tumas Beinortas, Kembridžo universiteto ligoninės gydytojas, pateikė pasiūlymus dėl
pradinukų ir abiturientų grąžinimo į kontaktinį ugdymą: prieš grižtant į kontaktinį ugdymą
kaupinių metodu ištestuoti asmenis, grįžtančius į mokyklas: moksleivius, pedagogus ir kitus
mokyklos darbuotojus, ir vėliau juos testuoti kas 7 dienas. Vilniaus kunigaikŠčio Gedimino
progimnazĮos bandomasis projektas, kuriuo pradinukai sugrąžinti į kontaktinį ugdymą, galėtų
būti pavyzdys atidarant švietimą masiškai. Tačiau realybėje sudėtinga tokį metodą taikyti del
testavimo išteklių stokos ir nepakankamų pajėgumų. Mokyklos pačios turėtų turėti galimybę
rinktis dirbti nuotoliu ar kontaktiniu būdu, jeigu turėtų galimybes testuoti ir būtų sutarimas su
mokyklos bei tėvų bendruomene. Rekomenduota aprašyti testavimo procesus, apmokyti, kaip
taikyti kaupinių testavimo metodą, ir informuoti savivaldybes, kad įsivertinusios Savo pajėgumus
gali atidaryti pradinio ugdymo klases kontaktiniam mokymui.
Abiturientų grąžinimui į mokyklas Ekspertų taryba nepritarė.

J

4.

SVARSTYTA. Dėl

slaugos / globos istaigų audito.

Reikalinga infornracĮa ir atsakymai

į

Šiuos klausirnus: kiek Šiose institucijose asmenų

vakcinuota (vakcinos rūšis, tarpas tarp dozių), kiek asmenų / darbuotojų užsikėte
1Įiek asmenų
pasir'eiŠkė sinrptomai, kiek iš jų ligoninėje' kokia jų būkle), kiek asmeįį turi imuniietą ir r<t.
Šie
duometrys svarbūs planrrojant tolesrrę slaugos / globos įstaigų gyventojų ir personalo apsaugą ir
prevencinį testavimą. Detali irrfornracĮa padėtų atsakyti klausimą apie imuniteto susiformavimą
!
ir koreliacŲas su taikonromis apsaugos prienrorrėnris,
Socialinių paslaugų pr'iežiūros departamentas parengs slaugos / globos įstaigų auditą ir
pateiks infonrraciią.

SVARSTYTA. DėĮ vnkcinacijos paso ivciklinimo.
Diskutuota, kad reikia pradėti svarstyti veiklų atlaisvinimą tiems asmenims, kurie turi
imunitetą. Nuspręsta pasiūlymų ir sprendimų kol kas nepriimti.
5.

NUSPRĘSTA:

Pasiulyti Vyriausybei
1. Nepritarti kultūros sektoriaus atvėrimui'
2' Pritarti, kad galinra būtų pradėti bandomuosius atlaisvinimus kultūros sektoriuje, jei
Ryra nražiau nei l, ir atvejų skaičįus 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nęi 200 per 14 Įi"nų.
Svarstyti bandomuosius atvėrinrus savivaldybėse, kuriose epidemiologinė situacŲa palankiausia,
taikant grieŽtus testavinto ir saugos reikalavimus.
3, Nepritarti abiturientų grąžinimui į kontaktinį mokymą.
:

Pasitarimo pirmininkė

Ramunė Kalėdienė

Protokolavo

Aurelija Urbonienė

