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DEL DARBO UZMOKESdIO DIDINIMO LOKALAUS KARANTINO METU

Zmoni4 uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles istatymo 32.1 straipsnio I d. nustato, kad
Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausandiq sveikatos prieZiriros istaigq darbuotojams
nuo karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, keliq savivaldybiq ar vienos savivaldybes
teritorijoje paskelbimo mdnesio pradZios iki karantino galiojimo mdnesio pabaigos, kai jie
organizuoja ir (ar) teikia sveikatos prieZitiros paslaugas ypad pavojingomis uZkrediamosiomis
ligomis sergantiems pacientams ar vykdo epidemijq profilaktikos priemones ypad pavojingq
uZkrediamqjq ligq Zidiniuose, pareigines algos (darbo uZmokesdio) pastoviosios dalies koeficientai
arba menesine alga (priklausomai nuo istaigoje taikomos darbuotojq darbo apmokejimo sistemos)
didinami nuo 60 iki 100 procentq, atsiZvelgiant i konkretaus sveikatos prieZilros istaigos
darbuotojo atliekamq funkcijq pobiidi, sudetingum4 ir atsakomybes lygi, darbo kriivi ir veiklos
mast4, Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos nustaty'ta tvarka.

2020 m. balandLio 29 d. Vyriausybes nutarimo Nr. 449 3 punktas nustato, kad LNSS priklausandiq

istaigq darbuotojq darbo uZmokesdio didinimo konkretus procentinis dydis nuo 60 iki 100 procentq
nustatomas LNSS priklausandiq istaigq vadovq sprendimu (LNSS priklausandiq istaigq vadovq -
jiems darbo uZmokesti nustatandio subjekto sprendimu), atsiZvelgiant i konkretaus darbuotojo,
karantino metu organizuojandio ir (ar) teikiandio sveikatos prieZiiiros paslaugas ypad pavojingomis
uZkrediamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdandio epidemijq profilaktikos priemones
ypad pavojingq ligq Zidiniuose (toliau - paslaugos teikimas), atliekamq funkcijq pob[di,
sudetingum4 ir atsakomybes lygi, darbo kr[vi ir veiklos mastq.

Remiantis auk5diau iSdestytu tbikiame paklausim4 ar Siuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybei
skelbiant lokalius karantinus atskiry savivaldybiq teritorijose jose veikiandiq LNSS priklausandiq
sveikatos prieZiflros istaigq darbuotojams turi bDti didinamas darbo uZmokestis nuo 60 iki 100
procentq.
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