
1. Sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojai 
 

 Medikai, dalyvaujantys COVID-19 ligos gydymeŠi grupė paskiepyta sausio mėn., COVID-

19 persirgusių skiepijimas numatomas balandį. 

 Savanoriai, dalyvaujantys COVID-19 ligos gydymeŠi grupė paskiepyta sausio–vasario mėn. 

COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas balandį. 

 Mobiliųjų punktų karščiavimo klinikų darbuotojai, savivaldybių ar asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų vairuotojai, turintys kontaktą su galimai COVID-19 sergančiaisiaisŠi grupė 

paskiepyta sausio–vasario mėn.COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas balandžio–

gegužės mėn. 

 Slaugos palaikomojo gydymo gyventojai, darbuotojai, savanoriai. Ši grupė paskiepyta sausio–

vasario mėn.COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas balandžio–gegužės mėn. 

 Laboratorijų, atliekančių COVID-19 tyrimus, darbuotojaiŠi grupė paskiepyta sausio–vasario 

mėn.COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas balandžio–gegužės mėn. 

 Specialistai, atliekantys protrūkių epidemiologinę diagnostiką ir vykstantys į COVID-19 

židinius. Ši grupė paskiepyta sausio–vasario mėn.COVID-19 persirgusių skiepijimas 

numatomas balandžio–gegužės mėn. 

 Kiti ASPĮ darbuotojai ir studentai, neturintys sąlyčio su COVID-19 sergančiais pacientais. Ši 

grupė paskiepyta sausio–kovo mėn.COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas gegužės–

birželio mėn. 
 

2. Didžiausios rizikos pacientai 

 
Ši grupė paskiepyta sausio – vasario mėn. COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas balandį. 

 

3. Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai 
 
Ši grupė paskiepyta sausio–vasario mėn.COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas balandžio-

gegužės mėn. 

Į šią grupę įeina darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, budintys globotojai, socialinės globos 

įstaigų gyventojai ir darbuotojai, šių įstaigų veiklos kontrolę atliekantys specialistai, valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojai, neįgaliųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos 

vertėjai ir socialinių paslaugų savanoriai. 

 

4. Vaistinių darbuotojai 

 
Ši grupė paskiepyta sausio – kovo mėn. COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas gegužės – 

birželio mėn. 
 

5. Kariai ir žvalgybos pareigūnai 
 

Ši grupė paskiepyta sausio – kovo mėn. COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas gegužės – 

birželio mėn. 

 

6. Būsimi olimpiečiai ir paralimpiečiai 
 

Ši grupė paskiepyta vasario – kovo mėn. COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas gegužės – 

birželio mėn. 



7. Onkologiniai pacientai ir sergantieji ŽIV 
 

Ši grupė skiepijama vasario - balandžio mėn. COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas 

rugpjūčio-rugsėjo mėn. 

8. Darželių, pradinių mokyklų ir specialiųjų poreikių asmenų ugdymo specialistai 
 
Ši grupė paskiepyta vasario – kovo mėn.  

COVID-19 persirgusių skiepijimas numatomas rugpjūčio-rugsėjo mėn. 
 

9. LR Prezidentas, Seimo pirmininkas, Vyriausybės, Seimo nariai, merai, 

administracijų direktoriai, Seimo kanceliarijos posėdžių sekretoriatas 
 

Ši grupė pradėta skiepyti kovo mėn. 

 

10. Vyresni nei 80 m. asmenys  
 
Ši grupė pradėta skiepyti vasario mėn. 
 

11. 70–79 m. asmenys 
 

Ši grupė pradėta skiepyti kovo mėn 

 

12. 65–69 m. asmenys 
 

Ši grupė pradėta skiepyti kovo mėn. 

13. Asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, abiturientai, 

sveikatos mokslų studentai 
 

Į šią grupę patenka: 

1. Asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, įskaitant vykstančius 

vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, laisvuosius mokytojus, ir asmenis, teikiančius 

švietimo paslaugas ir kitas paslaugas švietimo paslaugų gavėjams kituose švietimo teikėjuose. 

2. Kitų juridinių asmenų darbuotojai, švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose teikiantys 

valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą 

su mokiniais ar studentais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi mokiniai ar studentai; 

3. Asmenys, švietimo įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne 

daugiau kaip 14 dienų iš eilės; 

4. Treneriai; 

5. Mokiniai, kurie mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje; 

6. Asmenys, studijuojantys pagal sveikatos mokslų studijų krypčių programas ir dalyvaujantys 

klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantys klinikinę praktiką asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose ir vaistinėse. 

Šią grupę planuojama pradėti skiepyti balandžio mėn. 



 

14. Vykstantieji į diplomatines Lietuvos atstovybes, „Eurovizijos“, Venecijos 

architektūros bienalės delegacijos, aukšto meistriškumo sporto varžybų užsienyje 

dalyviai 
 

Šią grupę planuojama pradėti skiepyti balandžio mėn. 

15. Sergantys lėtinėmis ligomis 
 

Į šią grupę patenka žmonės, gaunantys imunosupresinį gydmą, sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, 

tokiomis kaip cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, onkologiniai ligoniai, kuriems nuo 

remisijos praėjo 24-60 mėn., laukiantieji donoro transplantacijos ir kiti. Visą prie šios grupės 

priskiriamų ligų sąrašą ir ligų kodus galima rasti čia (punktas 1.17 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec66b1728ce311eb998483d0ae31615c) 

Šią grupę planuojama pradėti skiepyti balandžio mėn. 
 

16. Asmenys, kuriems būtina nuolatinė priežiūra, bei juos slaugantys šeimos nariai 
 

Į šią grupę patenka asmenys, kuriems Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 

nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, 

didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir juos slaugantys šeimos nariai. 

Taip pat šioje grupėje yra asmenys, kuriems teismas paskyrė namuose slaugyti sunkiai sergantį 

asmenį, vaikus iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir sunkus ar vidutinis 

neįgalumo lygis, prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai, didžiausios rizikos grupėje esančius vaikus 

prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai. 

Šią grupę planuojama pradėti skiepyti balandžio mėn. 
 

17. Teismo sprendimu psichiatrijos ligoninėse gydomi asmenys 
Į šią grupę patenka asmenys, kurie yra gydomi asmes sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose 

specialiosios psichiatrijos paslaugas ir kuriems teismas skyrė priverčiamąsias medicinos priemones. 

Šią grupę planuojama pradėti skiepyti balandžio mėn. 

 

18. Svarbias visuomenei funkcijas atliekantys asmenys 
 

Į šią grupę patenka asmenys, vykdydami gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, kontaktuojantys su 

kitais asmenimis, išskyrus atliekančius funkcijas bendrosiose veiklos srityse.  

Tai yra: 

1. Vidaus tarnybos pareigūnai ir kiti darbuotojai, dirbantys Policijos departamente prie Vidaus 

reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo 

saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 



prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose ir Muitinės departamente prie 

Finansų ministerijos. 

2. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai ir kiti darbuotojai; 

3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai, užtikrinantys karantino režimo 

priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais 

asmenimis; asmenys, dirbantys įmonėse, įrašytose į Pirmos ir antros kategorijos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašus (Lietuvos Respublikos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 ir 2 priedai); 

4. Kariai (išskyrus žvalgybos ir misijų pareigūnus, kurie buvo paskiepyti anksčiau) ir nuolatinės 

pradinės privalomosios tarnybos karo tarnybos kariai bei juos aptarnaujantis personalas; 

Šią grupę planuojama pradėti skiepyti gegužės mėn. 

 

19. Likę gyventojai 
 

Likusius gyventojus planuojama pradėti skiepyti birželio mėn. 

Skiepijima bus pagal amžiaus grupes, pradedant nuo vyriausių. Skiepijimo grupės: 

1. 55-64 m. asmenys 

2. 45-54 m. asmenys 

3. 35-44 m. asmenys 

4. 34 m. ir jaunesni asmenys 

 


