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DĖL VALSTYBĖS SUBSIDIJOS POILSIUI SKYRIMO FARMACIJOS SEKTORIAUS
DARBUOTOJAMS 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija), gavo Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštą, kuriame pritariama Lietuvos farmacijos darbuotojų
profesinės sąjungos (toliau – Pareiškėjas) 2020 m. rugpjūčio 14 d. raštui Nr. 14/08/2020. Juo prašoma
įtraukti  į  Ministerijos  parengtą  Kompensavimo  turizmo  paslaugų  teikėjams  už  sveikatos  priežiūros
įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašą farmacijos specialistus. 

Ministerija gavo Pareiškėjo raštą ir jį apsvarsčiusi 2020 m. rugpjūčio 24 d. pateikė atsakymą.
Jame pabrėžėme, kad Tvarkos aprašas rengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020
m. kovo 16 d. pasitarimo protokolo Nr.14 „Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo
sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane“ įvardyta priemone – „sukurti atostogų kuponų sistemą
Lietuvos  Respublikoje  dirbantiems  medikams“  (toliau  –  Priemonė).  Įvertinant  tai,  Ministerija,
pasikonsultavusi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, nutarė, kad administravimo
sumetimais  ir  siekiant  teisiškai  apibrėžto  baigtinio  kompensacijų  gavėjo  sąrašo,  Tvarkos  apraše
medikais  laikomi  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų įstatymo  3 straipsnyje  nurodytų
sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai.

Siekdama parengti Sąrašą kaip galima aiškiau ir sklandžiau, Ministerija oficialiu raštu liepos 22
d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos savivaldybes, prašydama jų pateikti nurodytų pareigybių darbuotojų
sąrašus,  o  liepos  29  d.  išsiuntė  papildytą  kreipimąsi  su  prašymu  išplėsti  teiktinų  pareigybių  imtį.
Pastarajame  rašte  įvardytų  pareigybių  sąrašas  nebuvo  baigtinis,  todėl  sveikatos  priežiūros  įstaigų
administracijos,  teikusios  savivaldybėms  duomenis,  galėjo  iki  rugpjūčio  5  d.  įtraukti  ir  kitus,  jų
nuomone, vertus darbuotojus.

Atsižvelgiant  į  Pareiškėjui  pateiktą  informaciją  ir  vadovaujantis  teisės  aktais,  vaistinės  nėra
laikytinos sveikatos priežiūros įstaigomis, todėl jų darbuotojai nepatenka tarp Tvarkos apraše įvardytų
paslaugos gavėjų.

2020 m. rugsėjo 23 d. Ministerijos atstovai susitiko su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais
aptarti Pareiškėjo kreipimosi. Susitikimo metu buvo įvertinti Ministerijos pateikti argumentai, taip pat
Priemonei  skirtas  ribotas  biudžetas  ir  atsižvelgiama  į  tai,  kad  Priemonės  įgyvendinimas  jau  yra
prasidėjęs.  Bendru  sutarimu  buvo  nutarta,  kad  šiame  Priemonės  įgyvendinimo  etape  farmacijos
specialistai nebus įtraukiami į paslaugų gavėjų sąrašą.
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