
 Lietuvos medikų sąjūdis ir Lietuvos medikų profesinės organizacijos su nerimu stebi 

COVID-19 viruso plitimą Lietuvoje ir pasaulyje. Jau ne kartą buvo kreiptąsi į valstybines 

institucijas dėl galimai nepakankamo pasiruošimo infekcijos protrūkiui. Pastarųjų dienų įvykiai, 

kuomet atsirado naujų sporadinių atvejų medikų tarpe, tai tik patvirtina. Medikų kreipimuose 

socialiniuose tinkluose ar tiesiogiai į medikų organizacijas konstatuojama blogesnė padėtis, nei, kad 

deklaruoja SAM.  

 Lietuvos medikų sąjūdis ir Lietuvos medikų profesinės sąjungos nori priminti, kad LR 

Darbo kodekso 158 str.  ir LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 ir 11 str.  nustato, kad už 

saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymą atsako darbdavys. Darbuotojų saugos ir 

sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis. Dėl saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo 

sąlygų sudarymo darbuotojas turi teisę kreiptis į darbdavį, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą 

ir Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją. Darbuotojas taip pat turi teisę atsisakyti dirbti, 

jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai. (LR Darbo kodekso 159 str. ir LR Darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymo 22 ir 35 str.).  

2020 m. vasario 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 152 Lietuvos Respublikoje yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo 

grėsmės. Ekstremali situacija skelbiama vadovaujantis LR Civilinės saugos įstatymu. 2020 kovo 14 

d. Vyriausybės nutarimu Nr. 207 paskelbtas trečias (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos 

parengties lygis ir karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Karantinas skelbiamas 

vadovaujantis LR Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu. 

Valstybės lygiu paskelbus karantiną bei ekstremalią situaciją aukščiau nurodytos LR Darbo 

kodekso ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatos nenustoja galioti, tačiau LR Žmonių 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas ir LR Civilinės saugos įstatymas numato 

papildomas pareigas Vyriausybei, valstybės operacijų centrui ir Sveikatos apsaugos ministerijai.  

LR Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 42 straipsnis numato, kad 

Sveikatos apsaugos ministerija iš valstybės biudžete sveikatos priežiūrai skiriamų asignavimų privalo 

sudaryti lėšų rezervą padidėjusio sergamumo pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis 

ligomis, jų protrūkių ar epidemijų profilaktikai ir jų pasekmėms pašalinti bei nustatyti šių lėšų 

naudojimo tvarką. Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniams likviduoti Sveikatos 

apsaugos ministerija privalo sudaryti nuolat atnaujinamas inventoriaus, vaistų, įskaitant 

imunopreparatus, dezinfekcijos medžiagų, diagnostikumų ir terpių, įrangos ir specialaus transporto 

atsargas arba sudaryti skubaus tiekimo sutartis su prekių, vaistų ir kitais tiekėjais, jei kitaip nenumato 

valstybės rezervą (valstybės atsargas) reglamentuojantys teisės aktai. 

LR Civilinės saugos įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad Vyriausybė, įgyvendindama 

civilinės saugos sistemos uždavinius, nustato materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų 

teikimą tvarką. Susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir pradėjus telkti savivaldybių 

teritorijoje arba valstybėje turimus materialinius išteklius valstybės operacijų centras koordinuoja 

visą teikiamą pagalbą (LR Civilinės saugos įstatymo 27 str. 4 d. 4 p). 

Suvokiant, kad šiuo metu yra tik viruso plitimo pradžia, o jau uždaromos kai kurios gydymo 

įstaigos, šiandieninė padėtis kelia didelį susirūpinimą. Tai gali turėti itin skaudžių pasekmių, nes gali 

tiesiog pritrūkti pagalbą teikiančių medikų.  

Manome, kad COVID-19 infekcijos protrūkį galime suvaldyti tik bendromis, racionaliomis ir 

bekompromisinėmis pastangomis. Sveikatos apsaugos sektorius šiuo metu turėtų būti prioritetinė 

valstybės sritis. 

 

 

Žemiau pateikiamos teisės normos, reglamentuojančias saugias darbo sąlygas ir atsakingus asmenis 

už šių sąlygų sudarymą. 

 

LR DARBO KODEKSAS 

158 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas 

1. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos 



darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Šis 

įstatymas taip pat nustato darbuotojų ir darbdavių teises ir pareigas, institucinę darbuotojų saugos ir 

sveikatos užtikrinimo sistemą bei specialias nuostatas atskirų darbuotojų grupių apsaugai (nėščioms, 

neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms darbuotojoms, asmenims iki aštuoniolikos metų, 

neįgaliesiems). 

2. Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka turi būti saugi ir nekenksminga sveikatai, 

įrengta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

3. Darbas turi būti organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 

teisės aktų reikalavimais. 

4. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis. 

 

159 straipsnis. Darbuotojų teisė dirbti saugiai 

1. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti 

tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos 

priemonės ar pats neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

2. Pagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti negali būti laikomas jo darbo pareigų pažeidimu. 

 

LR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS 

 

3 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos 

2. Darbuotojo teisę turėti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas garantuoja 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, šis Įstatymas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai 

teisės aktai. Saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas darbuotojams privalo sudaryti 

darbdaviai. Dėl saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo darbuotojas turi teisę 

kreiptis į darbuotojų atstovą, padalinio vadovą ar kitą darbdavio įgaliotą asmenį, darbdaviui 

atstovaujantį asmenį, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, Lietuvos Respublikos valstybinę darbo 

inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitas valstybės institucijas, teikdamas 

pasiūlymus ar reikalaudamas, kad būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. 

 

11 straipsnis. Darbdavio pareiga 

1. Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 

sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų 

sveikatą bei gyvybę, nurodytos šio Įstatymo 33 straipsnyje, neatleidžia darbdavio nuo šioje dalyje 

nustatytos pareigos. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis. 

2. Darbdaviui atstovaujantis asmuo siekdamas įgyvendinti darbdavio pareigą organizuoja 

prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų 

atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą, nustatydamas įmonėje šių priemonių 

įgyvendinimo ir kontrolės tvarką, paskirdamas darbdavio įgaliotus asmenis ir duodamas jiems 

konkrečius pavedimus įgyvendinti prevencines priemones. 

22 straipsnis. Darbuotojų evakavimo bei avarijų prevencijos ir likvidavimo planai. 

Darbdavio ir darbuotojų veiksmai pavojaus atvejais 

9. Darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, darbai taip pat privalo būti sustabdyti, jeigu padalinio 

vadovas ar kitas darbdavio įgaliotas asmuo, darbdaviui atstovaujantis asmuo nesiima reikiamų 

priemonių pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus ir apsaugoti darbuotojus 

nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai šiais atvejais: kai darbuotojai neapmokyti saugiai dirbti; 

sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai – pavojui; kai dirbama pažeidžiant 

nustatytus technologinius reglamentus; kai dirbama neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos 

priemonių ir (ar) kai darbuotojai neaprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis; kitais atvejais, kai 

darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai ar gyvybei. Už laiką, kurį darbai sustabdomi 

šioje dalyje nurodytais atvejais, darbuotojams darbdavys moka jų vidutinį darbo užmokestį.  

35 straipsnis. Darbuotojo atsisakymo dirbti dėl saugos ir sveikatos neužtikrinimo 

nagrinėjimo tvarka 

http://www.infolex.lt/ta/45402


1. Pavojaus saugai ir sveikatai atvejais, numatytais šio Įstatymo 22 straipsnio 9 dalyje, 

darbuotojas turi teisę nutraukti darbą ir nedelsdamas raštu pranešti padalinio vadovui ir darbdaviui 

atstovaujančiam asmeniui atsisakymo dirbti priežastis. 

2. Jei darbdaviui atstovaujantis asmuo nesutinka su darbuotojo motyvais dėl darbuotojų 

saugos ir sveikatos neužtikrinimo, ginčai dėl darbuotojo atsisakymo dirbti nagrinėjami įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

LR ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMAS 

 

40 straipsnis.        Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių finansavimo 

iš valstybės biudžeto ypatumai 

Iš valstybės biudžete sveikatos priežiūrai numatytų lėšų finansuojama: 

1) užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonės, pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą 

priskirtos būtinosioms visuomenės sveikatos priežiūros priemonėms; 

2) riboto karantino, kuris nustatomas pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus, priemonių 

taikymas žmonėms, jų sveikatos patikrinimai, mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų 

užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, izoliavimas, atliekami tarptautinės teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

42 straipsnis. Lėšų rezervas užkrečiamųjų ligų profilaktikai ir jų pasekmėms pašalinti 

Sveikatos apsaugos ministerija iš valstybės biudžete sveikatos priežiūrai skiriamų asignavimų 

privalo sudaryti lėšų rezervą padidėjusio sergamumo pavojingomis ar ypač pavojingomis 

užkrečiamosiomis ligomis, jų protrūkių ar epidemijų profilaktikai ir jų pasekmėms pašalinti bei 

nustatyti šių lėšų naudojimo tvarką. Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniams 

likviduoti Sveikatos apsaugos ministerija privalo sudaryti nuolat atnaujinamas inventoriaus, vaistų, 

įskaitant imunopreparatus, dezinfekcijos medžiagų, diagnostikumų ir terpių, įrangos ir specialaus 

transporto atsargas arba sudaryti skubaus tiekimo sutartis su prekių, vaistų ir kitais tiekėjais, jei kitaip 

nenumato valstybės rezervą (valstybės atsargas) reglamentuojantys teisės aktai. 

 

LR CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS 

 

38 straipsnis. Civilinės saugos sistemos materialinis ir techninis aprūpinimas 

Gyventojų apsaugai organizuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, 

ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti iš anksto sudaromas valstybės 

rezervas, kurio sudarymo, kaupimo, tvarkymo ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos 

valstybės rezervo įstatymas. 

 

9 straipsnis. Vyriausybė 

Vyriausybė, įgyvendindama civilinės saugos sistemos uždavinius: 

6) nustato materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarką; 

 

27 straipsnis. Ekstremaliųjų situacijų valdymas 

4. Gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai: 

4) pradėjus telkti savivaldybių teritorijoje arba valstybėje turimus materialinius išteklius, 

valstybės operacijų centras koordinuoja visą teikiamą pagalbą. 

 

 

 


