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
____________________________________________________________________________________________________

Savivaldybių administracijoms
Į

Nr. (19.6-33)SDNr.

DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR LIGOS IŠMOKOS UŽTIKRINIMO KARANTINO
METU
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2020 m. kovo 14 d.
nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, taip pat,
Vyriausybės ir Valstybės ekstremalios situacijos operacijos centro pateiktomis rekomendacijomis,
dalį paslaugų rekomenduojama teikti komunikacinėmis ryšio priemonėmis (telefonu, el. paštu ar
kt.), uždrausta dienos bei užimtumo centrų veikla, tačiau užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų
teikimas, kad būtų patenkinti gyvybiniai asmens poreikiai. Rekomendacijos dėl socialinių paslaugų
teikimo pateiktos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje socmin.lrv.lt skyrelyje
Naujienos.
Siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, rekomenduojama
darbuotojams organizuoti darbą nuotoliniu būdu. Nesant tokiai galimybei, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, darbdavys darbuotojui ar darbuotojų
darbo grupei gali skelbti prastovą, kai LRV paskelbia ekatremalią situaciją ar karantiną ir
darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo. Prastovos laikotarpiu
darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip LRV patvirtintos minimalios mėnesinės algos darbo
užmokestį.
Atsižvelgiant į esamą situaciją, esant atvejams, kai nėra galimybės ir poreikio dirbti
nuotoliniu būdu, uždraudus dienos ir užimtumo centrų veiklą, kai kurios nestacionarių socialinių
paslaugų įstaigos, kuriose teikiamos paslaugos yra finansuojamos savivaldybės biudžeto ar
valstybės dotacijų lėšomis, gali būti priverstos skelbti prastovą.
Siekiant išsaugoti darbo vietas socialinių paslaugų įstaigose, kad, pasibaigus
karantino laikotarpiui, socialinių paslaugų teikimas būtų pratęstas kuo operatyviau, prašome
savivaldybių administracijas užtikrinti finansavimą negalinčių veikti socialinių paslaugų įstaigų
darbuotojų darbo užmokesčio išlaidoms iš socialinėms paslaugoms teikti (pirkti) numatytų
savivaldybės biudžeto ar valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšų, vadovaujantis Darbo
kodekso ir LRV rekomendacijomis Prašome bendradarbiauti ir užtikrinti darbuotojų darbo

užmokesčio
išlaidas
nevyriausybinių2organizacijų socialinių paslaugų įstaigoms, su
kuriomis savivaldybė buvo sudariusi sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo.
Kartu rekomenduojame pasitelkti darbuotojus, negalinčius dėl karantino dirbti
nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, kitiems skubiems ir visuomenei reikalingiems
darbams (išnešioti maistą seneliams, konsultuoti savo artimuosius prižiūrinčius šeimos narius,
vienišus asmenis, teikti psichologinę pagalbą kitiems darbuotojams, siūti apsaugos priemones ir
pan.), išlaikant jiems anksčiau sulygtą darbo apmokėjimą.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. kovo 17 d. priimtas Ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriame numatyta, kad kai dėl LRV paskelbtos
ekstremaliosios situacijos ar karantino sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos
(dienos centro) veikla, pensinį amžių sukakusiam asmeniui, kuriam toje įstaigoje buvo teikiama
dienos ar trumpalaikė socialinė globa, jo sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui
(rūpintojui), atitinkančiam šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir prižiūrinčiam
šioje dalyje nurodytą pensinį amžių sukakusį asmenį, mokama 65,94 procento išmokos gavėjo
kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka. Taip pat numatyta, kad kai dėl LRV paskelbtos
ekstremaliosios situacijos ar karantino sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos
(dienos centro) veikla, asmeniui su negalia, kuriam toje įstaigoje buvo teikiama dienos ar
trumpalaikė socialinė globa, jo motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), prižiūrinčiam
asmenį su negalia, mokama 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio
ligos išmoka (https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d9c1bec068f911eaa38ed97835ec4df6?
positionInSearchResults=1&searchModelUUID=26275fe0-2caa-4db8-81e4-7e567da388b9).
Siekdami tinkamo ligos išmokų mokėjimo užtikrinimo, prašome atsakingai ir
maksimaliai greitai (iki ateinančios savaitės pabaigos) sukelti (atnaujinti) duomenis į Socialinės
paramos informacinę sistemą į kokius dienos centrus ir kokie asmenys iki karantino paskelbimo
(dienos centrų uždarymo) lankė (buvo sąrašuose) dienos centrus. Informacija reikalinga socialinio
draudimo išmokoms mokėti. Kitu atveju Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritoriniai skyriai negalės sumokėti ligos išmokų, nukentės Jūsų teritorijos gyventojai šiuo
nelengvu visiems metu.
Dėkojame už susitelkimą ir bendrą darbą.
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