
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03162 Vilnius,  tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209,
el. p.  post@socmin.lt, https://socmin.lrv.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

____________________________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų 
komitetui
Lietuvos medikų forumui
Lietuvos medikų sąjūdžiui 
Lietuvos gydytojų sąjungai
Lietuvos slaugos specialistų organizacijai
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų 
profesinė sąjungai
Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė 
sąjungai
Lietuvos rajonų ligoninių asociacijai

  Nr. (23.3E-55)SD- 
Į 2020-03-13 Nr. S-809
   2020-03-17
   2020-03-18

2020-03-13

  2020-03-13
2020-03-13
2020-03-13

   2020-03-13
   2020-03-13

2020-03-01
   2020-03-13

   2020-03-16

Nr. S-850
Nr. S-871
Nr. S-2020-1347

Nr. S-11-(01-19)

Nr. S-6

DĖL LIETUVOS MEDIKUS ATSTOVAUJANČIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMOSI

Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  specialistai  Ministro  Pirmininko  pavedimu,
įformintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2020 m. kovo 13 d.  rezoliucija Nr. S-809,
2020 m. kovo 17 d.  rezoliucija Nr. S-850 ir 2020 m. kovo 18 d.  rezoliucija Nr. S-871, pagal
kompetenciją išnagrinėjo Lietuvos medikus atstovaujančių organizacijų kreipimusis dėl socialinių
garantijų medikams, dirbantiems su COVID-19 infekuotais pacientais ir COVID-19 pandemijos
kontrolės.

Pagal kompetenciją informuojame, kad 2020 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas
priėmė Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymą
Nr.  XIII-2824,  kuriuo  nustatyta,  kad  ligos  išmoka  asmeniui,  kuris  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdydamas savo profesinės
veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga
sergančiu  asmeniu,  susirgo  liga,  dėl  kurios  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  paskelbė
ekstremaliąją situaciją ar karantiną, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra
lygi  77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo  uždarbio dydžio.  Šioje  dalyje  nurodytų
aplinkybių  buvimas nustatomas  kiekvienu atveju  individualiai,  darbdaviui  pateikus  Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui dokumentus, pagrindžiančius profesinės
veiklos funkcijų vykdymo ir ligos priežastinį ryšį. 

Taip pat paminėtina, jog,  remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 str. 7 d., už
darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, taip pat kai padidinamas darbuotojo darbo
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mastas,  mokamas  padidintas,  palyginti  su normaliomis  darbo  sąlygomis,  darbo
užmokestis,  nurodytas  šio  kodekso  139  straipsnio  4  dalyje.  Konkretūs  apmokėjimo  dydžiai
nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse.

Paaiškiname, kad saugias ir sveikas darbo sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (toliau – DSSĮ) privalo sudaryti darbdavys (11 straipsnis).
DSSĮ 11 str. 1 d. nustatyta, kad darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei
gyvybę  neatleidžia  darbdavio  nuo  šios  pareigos  sudaryti  darbuotojams  saugias  ir  sveikatai
nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais; darbuotojų saugos ir sveikatos
priemonės  finansuojamos  darbdavio  lėšomis.  Taip  pat  informuojame,  kad  reikalavimus
tiekiamoms  į  Lietuvos  rinką  asmeninėms  apsaugos  priemonėms  nustato  2016  m.  kovo  9  d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 „Dėl asmeninių apsaugos priemonių,
kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB“. Europos Komisija, siekdama užtikrinti, kad
COVID-19 protrūkio sąlygomis būtų tinkamai aprūpinama asmeninėmis  apsaugos ir  medicinos
priemonėmis, 2020 m. kovo 13 d. priėmė Komisijos rekomendaciją (ES) 2020/403 dėl atitikties
vertinimo ir rinkos priežiūros procedūrų atsižvelgiant į COVID-19 grėsmę.

Kaip įmonėse (įstaigose) laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
reikalavimų,  kontroliuoja  Lietuvos  Respublikos  valstybinė  darbo  inspekcija  prie  Socialinės
apsaugos  ir  darbo ministerijos  (toliau  –  VDI).  VDI interneto  svetainėje  www.vdi.lt skelbiama
informacija  dėl  Lietuvos  Respublikoje  paskelbto  karantino  ir  ribojimų  vykdymo:
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2766 (įskaitant  rekomendacijas  medicinos
darbuotojų  apsaugai  nuo  COVID-19  viruso),  taip  pat  informacija  apie  darbo  santykius
ekstremaliomis  sąlygomis,  paramą  darbuotojams  ir  darbdaviams:
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2775. 

Informuojame,  kad  kovo 18 d.  Lietuvos  Respublikos Vyriausybė išplatino  pakartotinį
įspėjimą  gyventojams  apie  karantino  režimo  reikalavimus  ir  numatytąsias  sankcijas  už  jo
nepaisymą.  Kaip  Lietuvos  gyventojai  ir  įmonės  laikosi  nustatytų  karantino  ir  saviizoliacijos
taisyklių,  tikrinama gavus  pranešimus  per  bendrąjį  pagalbos  centrą  telefono numeriu  112.  Per
pastarąsias porą dienų iš visos Lietuvos yra gauti keli šimtai pranešimų apie galimą apribojimų ir
reikalavimų nesilaikymą. Už nustatytų karantino ir saviizoliacijos taisyklių nesilaikymą numatyta
taikyti  tam  tikras  Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų  kodekso  ir  Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatas. Ligos išmoką reglamentuojantys teisės aktai taip pat
numato,  kad  asmenims, be  pateisinamų  priežasčių  pažeidusiems  elgesio  nedarbingumo  metu
tvarką, ligos išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos
Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka.

Viceministrė Eglė Radišauskienė
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