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2021 m. spalio 13 d. Lietuvos statistikos departamentas (toliau – Departamentas) savo 

internetinėje svetainėje paskelbė pranešimą „Dauguma naujų COVID-19 atvejų – tarp 

nepasiskiepijusiųjų“. Jame teigiama, kad „ketvirtoji pandemijos banga yra nepasiskiepijusiųjų 

banga“ ir pateikiama išvadą pagrindžianti iliustracija apie naujų užsikrėtimų COVID-19 

dažnius dviejose populiacijose: asmenų, kurie nepasiskiepijo (arba nuo pirmo skiepo dar 

nepraėjo 14 dienų), bei asmenų, kurie pasiskiepijo antra vakcinos doze (nuo antro skiepo jau 

praėjo 14 dienų). Ši žinia įvairiomis formomis pasklido žiniasklaidoje ir socialiniuose 

tinkluose. 

Susirūpinimą kelia tai, kad palyginus teigiamų COVID-19 testų skaičių tarp minėtų 

dviejų populiacijų skirtingo amžiaus grupėse, daroma išvada, jog nepasiskiepiję asmenys 

užsikrečia žymiai dažniau. Iš pateiktos analizės aprašymo susidaro įspūdis, kad Departamentas 

neatsižvelgė į tai, jog nepasiskiepiję asmenys yra testuojami nepalyginamai dažniau, nes tokius 

reikalavimus numato galiojantys teisės aktai (nepasiskiepiję darbuotojai testuojasi kas 10 d., 

nepasiskiepiję studentai ir kiti galimybių pasu norintys pasinaudoti asmenys testuojasi kas 2 d., 

nuolat testuojami nepasiskiepiję mokiniai ir kt.).  

Mūsų žiniomis, neretai pasitaiko atvejų, kai pasiskiepiję asmenys dėl galimybių paso 

politikos neteisingai sukurto saugumo jausmo net ir turėdami COVID-19 ligai būdingus 

simptomus nesitestuoja, bet atvyksta į darbo vietą, naudojasi viešosiomis paslaugomis bei 

kitaip dalyvauja socialiniame gyvenime. Manome, kad Departamento skelbiama informacija 

gali klaidinti visuomenę ir toliau skatinti neatsakingą pasiskiepijusių asmenų elgesį, kuris 

didina viruso plitimą mūsų šalyje.  

Todėl norėdami įsitikinti, ar skelbiamos išvados buvo parengtos remiantis pakoreguotais 

teigiamų testų rezultatais, atsižvelgiant į tai, kad nepasiskiepiję asmenys yra testuojami dažniau 

(ir dėl to teigiamų nepasiskiepijusių asmenų testų yra randama daugiau), prašome Jūsų skubiai 

pateikti šiuos duomenis: 

 

1. Kiek per atitinkamą laikotarpį (kovo–spalio mėnesiai) Lietuvoje buvo testuota 

nepasiskiepijusių asmenų? 

2. Kiek per atitinkamą laikotarpį (kovo–spalio mėnesiai) Lietuvoje buvo testuota 

pasiskiepijusių asmenų? 

3. Kokių testų – PGR ar antigenų – rezultatai buvo naudojami tyrime? Tuo atveju, jeigu 

abiejų, kiek antigenų ir kiek PGR testų buvo atlikta? Kaip buvo apdorojami duomenys, 

siekiant išvengti teigiamų testų dvigubinimo (pagal dabar galiojantį testavimo 

algoritmą po teigiamo antigeno testo yra daromas PGR testas)? 

4. Kiek testų buvo atlikta nepasiskiepijusiems asmenims, kurie (1) turėjo COVID-19 
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ligai būdingus simptomus, (2) buvo besimptomiai, (3) kiek turėjusiems kontaktą su 

sergančiu asmeniu ir (4) kiek nepasiskiepijusiems kontaktų su sergančiais 

neturėjusiems asmenims?  

5. Kiek testų buvo atlikta pasiskiepijusiems asmenims, kurie (1) turėjo COVID-19 ligai 

būdingus simptomus, (2) buvo besimptomiai, (3) kiek turėjusiems kontaktą su 

sergančiu asmeniu ir (4) kiek pasiskiepijusiems kontaktų su sergančiais neturėjusiems 

asmenims? 

 

 

Su pagarba ir dėkingumu 

 

Direktorius       dr. Rimas Jankūnas 

 

 

 

 

 


