
Vilnius reaguoja į koronavirusą: stabdo ugdymo įstaigų veiklą, uždaro viešas 

pramogų erdves 

 

         Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi 

griežtų priemonių viruso plitimo stabdymui. Nuo rytojaus, kovo 13 d., iki šv. Velykų atostogų 

pabaigos uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami 

visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla. 

Tačiau gyventojams savivaldybė rekomenduoja neužsidaryti tarp keturių sienų – nepamiršti išeiti 

pasivaikščioti, sportuoti lauke, lankytis gamtoje. 

        „Matome užsienio šalių pavyzdžius, kaip greitai virusas iš nematomo tampa masiškai 

plintančiu. Nors patvirtintų koronaviruso atvejų Vilniuje dar nėra, tačiau puikiai suprantame, kad 

tik laiko klausimas, kada ši situacija pasikeis, todėl negalime delsti, turime reaguoti siekdami 

apsaugoti vilniečius, ypač pažeidžiamiausias grupes. Tai sudėtingi sprendimai, nepatogumų ar 

nuostolių patirsime visi, tačiau be jų mes galime turėti gerokai sunkesnes pasekmes. O šiuo 

periodu kviečiu labiausiai vertinti medikų darbą ir saugoti juos – tik nuo jų kantrybės ir sveikatos 

priklausys, kaip mus palies virusas“, – sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. 

         Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos vadovo, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus Povilo Poderskio teigimu, pagrindinis tikslas – stabdyti viruso plitimą, todėl, 

įsigilinus į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas bei kitų šalių patirtį, bus imtasi visų 

priemonių, kurios gali sumažinti neigiamas koronaviruso pasekmes. 

       „Suprantame, kad ugdymo įstaigų stabdymas sukels didelių nepatogumų tėvams, bet šiuo 

atveju turime galvoti apie žmonių gyvybių apsaugojimą – tiek dirbančių ugdymo įstaigose, tiek 

vaikų tėvų ir senelių. Laikini veiklos stabdymai Vilniuje galios ir visoms vietoms, kuriose dėl 

poilsio ar pramogų buriasi žmonės: muziejams, kino teatrams, sporto klubams ir kitiems. Verslą 

kviečiame solidariai atlaikyti viruso ataką – taip, šios priemonės griežtos, tačiau jos nepažeidžia 

ekonomikos, priešingai – jei nestabdysime viruso dabar, jis turės didžiulių neigiamų pasekmių 

ekonomikai ateityje“, – teigė P. Poderskis. 

 

       Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta: 

Švietimas:  

- Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo rytojaus 

(kovo 13 d.) penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų 

atostogas.  

Renginiai, viešosios erdvės, susisiekimas: 

• Nuo rytojaus Vilniuje turi būti sustabdyti visi renginiai uždarose vietose, kuriuos 

dalyvauja daugiau nei 100 žmonių.  

• Nuo rytojaus Vilniuje atvirose vietose negali vykti renginiai, į kuriuos kviečiami žmonės.  
• Nuo rytojaus Vilniuje stabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: 

muziejai, kino teatrai, sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės.  
• Prekybos vietų veikla nestabdoma, tačiau jų savininkams savivaldybė rekomenduoja 

imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, 

kad būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams rekomenduojama tokiose vietose 

lankytis tik dėl būtinų pirkinių, taip pat dažniau rinktis apsipirkimą internetu.  
• Vilniaus viešasis transportas nebus stabdomas, tačiau bus dažniau dezinfekuojamas, 

vėdinamas, taip pat keleiviai bus raginami laikytis atstumo vienas nuo kito. Jau tariamasi 



su dviračių bei paspirtukų dalijimosi bendrovėmis, kad jos kuo anksčiau pradėtų savo 

sezoną. 

Vilniaus miesto savivaldybė dar kartą prašo visuomenės sąmoningumo, sumažinti socialinių 

kontaktų skaičių šiuo kritiškai svarbiu periodu, vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš 

karštųjų taškų užsienyje, ir ypač saugoti viruso pažeidžiamiausias visuomenės grupes – vyresnius 

asmenis bei sergančiuosius lėtinėmis ligomis. Su telekomunikacijų bendrovėmis kalbamasi apie 

tiesioginį informavimą tų, kurie grįžta iš užsienio. 

      Vilniaus meras šiandien susitiko su Vilniuje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

atstovais siekiant užtikrinti operatyvų ir efektyvų situacijos valdymą. Taip pat šiandien vyksta 

mero susitikimas su maisto išvežiojimo bendrovėmis dėl galimybės bendradarbiauti šiuo periodu 

pristatant maistą tiems, kas negalės juo pasirūpinti patys. Taip pat tariamasi su privačiomis 

bendrovėmis dėl galimybės palankesnėmis sąlygomis vilniečiams suteikti galimybę naudotis 

išmaniąja televizija saviizoliacijos periodu.  

 

      Tam, kad šiuo periodu gyvenimas neapsiribotų keturiomis namų sienomis, Vilniaus miesto 

savivaldybė gyventojams rekomenduoja pagalvoti apie šias veiklas: 

• Sportą iš uždarų erdvių perkelti į gamtą;  
• Eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl 

karantino turi saviizoliuotis namuose;  
• Šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimai, filmai, serialai, kūrybinė veikla;  

• Lankytis gamtoje – aplink Vilnių tiek puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui;  
• Atrasti naujus patiekalus namuose;  

• Įveikti Vilniaus knygų mugėje nusipirktas knygas; Turint galimybę, daugiau laiko 

praleisti soduose, sodybose, atostogų apartamentuose; 

      Šie savivaldybės sprendimai gali būti papildyti paaiškėjus naujoms Vyriausybės 

rekomendacijoms. 

       

 


