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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – OV) sprendimais bei siekdamas 

užtikrinti COVID 19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją,   

n u s t a t a u, kad:  

1. Organizuodamas atvykstančių užsienio studentų priėmimą 2020–2021 m. m. pavasario 

semestrui universitetas vadovaujasi OV sprendimais bei universiteto vidaus tvarką ir studijas 

reglamentuojančiais dokumentais. 

2. Laipsnio siekiantys studentai iš užsienio studijuoja pagal VILNIUS TECH nustatytą 

studijų proceso organizavimo ir vykdymo laikinąją tvarką. 

3. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus partnerinėms institucijoms ir užtikrinti mainų studentams 

privalomą minimalų 90 d. fizinio mobilumo laikotarpį, mainų studentai turi atvykti į universitetą iki 

2021 m. balandžio 6 d.  

4. Siekiant užtikrinti saviizoliacijos sąlygas, iš paveiktų šalių atvykstantys studijuoti užsienio 

studentai prieš 5 dienas iki atvykimo į Lietuvą privalo atsakyti į universiteto siųstą elektroniniu paštu 

laišką ir pateikti informaciją universiteto padaliniui, atsakingam už jo priėmimą, apie valstybę, iš 

kurios atvyks, ir atvykimo datą. 
5. Visi į Lietuvą atvykę studijuoti užsienio studentai privalo laikytis OV sprendimuose 

numatytų reikalavimų dėl saviizoliacijos, testavimo ir saugaus elgesio viešosiose erdvėse. 

6. Užsienio studentai, norintys apsigyventi VILNIUS TECH bendrabučiuose ir kuriems pagal 

OV sprendimus privaloma saviizoliacija, turi universiteto padaliniui, atsakingam už jo priėmimą, el. 

paštu pateikti:  

6.1. arba neigiamą COVID-19 testo rezultatą patvirtinantį dokumentą (ne senesnį nei 48 val. 

iki atvykimo);  

6.2. arba OV nustatytos trukmės saviizoliacijos laikotarpį patvirtinantį dokumentą (viešbučio 

sąskaitą, būsto nuomos sutartį, kur buvo izoliuojamasi ir pan.);  

6.3. arba sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ne seniau nei prieš 3 mėnesius iki atvykimo į Lietuvą;  

6.4. arba sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie tai, kad asmuo buvo paskiepytas COVID-

19 ligos vakcina. 

7. Mainų studentai išlaidas, susijusias su saviizoliacija ir COVID-19 testavimu, apmoka 

patys. 

8. Laipsnio siekiančių užsienio studentų išlaidos, susijusios su saviizoliacija ir COVID-19 

testavimu, apmokamos pagal rektoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. 10.8-613 „Dėl išlaidų, 

susijusių su iš užsienio atvykusių studentų saviizoliacijos ir COVID-19 testo atlikimu, apmokėjimo“. 

9. Universiteto nustatytos tvarkos dėl saviizoliacijos bei reikalavimo atlikti testą nesilaikymas 

pagal rektoriaus 2020 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 10.8-767 ,,Dėl studentų veiksmų siekiant 

užtikrinti COVID-19 ligos plitimo prevenciją“, taip pat neatsakingas asmens sveikatos saugumo 

požiūriu elgesys universiteto patalpose (kaukių nedėvėjimas, atstumo nesilaikymas ir pan.) 

traktuojamas kaip akademinės drausmės pažeidimas, dėl kurio studentams gali būti taikomos 

drausminės nuobaudos. 
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10. Studentai, esantys saviizoliacijoje savo nuomojamuose būstuose, privalo laikytis tų pačių 

reikalavimų, kaip ir besiizoliuojantys universiteto nurodytose patalpose. 

11. Jei studentui patvirtinamas teigiamas COVID-19 testo rezultatas, studentas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti universiteto padalinį, atsakingą už jo teisėtą buvimą Lietuvoje, kad 

būtų galima skubiai imtis būtinų saugumo priemonių, numatytų rektoriaus 2020 m. rugsėjo 21 d. 

įsakyme Nr. 10.8-767 ,,Dėl studentų veiksmų siekiant užtikrinti COVID-19 ligos plitimo prevenciją“.  

12. Universitetas gali reikalauti atlikti papildomai COVID-19 tyrimą, už kurį apmokės 

universitetas. 

13. Universitetas turi teisę taikyti papildomus apribojimus siekiant apsaugoti studijų proceso 

dalyvius nuo užsikrėtimo COVID-19 virusu ir infekcijos plitimo. 

 

 

Rektorius                          Alfonsas Daniūnas 
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