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DĖL DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO LOKALAUS KARANTINO METU

Atsakydami į Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos 2020 m. spalio 29

d. paklausimą Nr. S-39-(01-19) „Dėl darbo užmokesčio didinimo lokalaus karantino metu“ teikiame

šia nuomonę.

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (toliau –

Įstatymas) 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai

priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nuo karantino visoje Lietuvos Respublikos

teritorijoje, kelių savivaldybių ar vienos savivaldybės teritorijoje paskelbimo mėnesio pradžios iki

karantino galiojimo mėnesio pabaigos, kai jie organizuoja ir (ar) teikia sveikatos priežiūros paslaugas

ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdo epidemijų

profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, pareiginės algos (darbo

užmokesčio) pastoviosios dalies koeficientai arba mėnesinė alga (priklausomai nuo įstaigoje

taikomos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos) didinami nuo 60 iki 100 procentų, atsižvelgiant į

konkretaus sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir

atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta

tvarka.

Aukščiau paminėta nuostata suponuoja tai, kad Įstatymo 321 straipsnyje nurodomos garantijos

LNSS sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams taikomos ne tik tada, kai karantinas paskelbtas visoje

Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir kelių savivaldybių ar vienos savivaldybės teritorijoje

(lokaliose karantino teritorijose). 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau paminėta, LNSS sveikatos priežiūros įstaigų, esančių lokalaus

karantino teritorijose (savivaldybės teritorijoje, kurioje paskelbtas karantinas) darbuotojai įgyja teisę

į darbo užmokesčio didinimą pagal Įstatymo 321 straipsnį, jeigu jie karantino toje savivaldybės

teritorijoje laikotarpiu (nuo karantino toje savivaldybės teritorijoje paskelbimo mėnesio pradžios iki

karantino galiojimo mėnesio pabaigos) atitinka Įstatymo 321 straipsnio, Sveikatos priežiūros įstaigų

darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 449 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų

darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Asmens

sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos

aprašo patvirtinimo“ (nuo 2020 m. lapkričio 1 d. taikoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
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1 Aprašo nuostatos taikomos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų,

sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo

(toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, patirtų išlaidų, susijusių su šių įstaigų darbuotojų, organizuojančių ir (ar) teikiančių

sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19) sergantiems pacientams ar

vykdančių epidemijų profilaktikos priemones COVID-19 židiniuose, darbo užmokesčio padidinimu pagal Lietuvos

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalį, apmokėjimui PSDF

lėšomis 

ministro 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-2483 redakcija)1 nuostatas.
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laikinai vykdantis ministerijos kanclerio funkcijas                                              Audrius Ščeponavičius
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