
 

  

 

VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS 

 ĮSAKYMAS  

DĖL SKAUTIŠKOS VEIKLOS VYKDYMO  

 

2021 m. liepos mėn 2 d. Nr. LS-P-Į-020  

 

Kaunas 

  

Vadovaudamasi LR Vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 

d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbimu 

negaliojančiu ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka esant ekstremaliai padėčiai 

Lietuvoje,  

Į s a k a u :  

• Organizuoti veiklas uždarose ir atvirose erdvėse įprastai, neribojant skaičių. Organizuojant 

veiklas uždarose erdvėse kaukės yra privalomos; 

• Organizuoti ir vykdyti vaikų stovyklų veiklas, kai vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 30 

vaikų taip, kad 30 vaikų grupės gyventų, valgytų ir veiklas vykdytų atskirai nuo kitų grupių, 

atskiras grupes apgyvendinant saugiu atstumu. Vaikų kiekis stovyklos grupėse nėra ribojamas 

tais atvejais, kai stovyklos dalyviai atitinka bent vieną iš nurodytų punktų:  

• kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

• praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios 

dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 papunktyje 

nurodytą atvejį; 

• praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

• praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės 

suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.2.4.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

• po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

• praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine 

Janssen“ 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; 

• asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir 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); 



• asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 72 

valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba 

ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno 

testą; 

 

• Vaikų vasaros stovyklomis laikyti bet kokias kontaktines veiklas su nakvyne.  

• Įsakymo laikytis nuo 2021 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31d. 

 

                                                                                                                                                                                            

Lietuvos skautijos 

L.e.p. vyr skautininkė                                                                                                                        Akvilė Bartaševičiūtė                                                                                                  


