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DĖL DARBO ORGANIZAVIMO IR DARBO UŽMOKESČIO KARANTINO METU 

 

 

 Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau - Rūmai) kreipiasi į Jus, išreikšdami 

Rūmų narių, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų (toliau - Įstaigos) susirūpinimą dėl gauto 

2020 m. balandžio 1 d. rašto Nr. (1.1.39-142)10-2231 „Dėl darbo organizavimo ir darbo užmokesčio 

karantino metu“, kuriame nurodoma, kad prastovos forminimas ar kitos panašios darbo organizavimo 

formos, mažinančios sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį, yra negalimos, netinkamos ir 

nepagrįstos bei pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodeksu bei Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu už valstybės ekstremaliosios situacijos 

operacijų vadovo sprendimų nevykdymą gali būti taikoma administracinė atsakomybė.  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visų odontologijos paslaugų teikimas 

turi būti atidėtas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą. 

 Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų teigimu, organizavus darbą nuotoliu (tų 

funkcijų, kurias galima vykdyti nuotoliu) bei būtinosios pagalbos teikimą, įstaigų veikla nebuvo 

vykdoma. Per dvi savaites būtinosios pagalbos poreikio pacientai arba neturėjo, arba būtinoji pagalba 

buvo teikiama 1-2 kartus.  

   Pažymime, kad apie 90%  odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų yra mažos 

įmonės, kuriose dirba iki 5 asmenų, apie 60% gydytojų odontologų yra pensijinio amžiaus asmenys, 

darbo apimtys, vykdant veiklą įprastomis sąlygomis, yra mažos, paskelbto karantino laikotarpiu šių 

Įstaigų pajamos lygios nuliui, tačiau turi būti vykdomi darbo užmokesčio mokėjimai, patalpų 

išlaikymo mokesčiai ir kt. Šios Įstaigos nepriklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, nėra 

sudariusios sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis, arba yra sudariusios sutartis su teritorinėmis 

ligonių kasomis vienai paslaugai, todėl numatytos metinės sutartinės sumos nėra didelės.  

 Atsižvelgiant į tai, šioms Įstaigoms nebus taikomi Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-615 priimti Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, pakeitimai, Įstaigos negaus jokių mokėjimų (arba 

gaus nedidelius) ir neturės pakankamai lėšų darbuotojų darbo užmokesčiui apmokėti. Tokiu būdu, 

nebus užtikrintas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų finansinės būklės stabilumas. 

 Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnis nustato 

galimybę darbdaviui skelbti darbuotojui ar darbuotojų grupei prastovą. 

 Maloniai prašome paaiškinti, pateikti rekomendacijas, kaip odontologinės priežiūros 

(pagalbos) įstaigos (tame tarpe dantų technikų laboratorijos), sudariusios/nesudariusios sutarčių su 
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teritorinėmis ligonių kasomis, gaunančios nedidelius mokėjimus, arba negaunančios jokių mokėjimų, 

kurių darbuotojai nesutinka dirbti pakeistomis sąlygomis, bet siekiančioms išsaugoti darbo vietas, 

išvengiant darbuotojų atleidimo ir negalinčioms suteikti darbuotojams darbo sutartyje sulygto darbo, 

organizuoti veiklą, užtikrinant darbuotojų darbo funkcijų vykdymą, nemažinant jiems darbo 

užmokesčio.   

 Rūmai, siekdami, kad odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos organizuotų veiklą, 

atitinkančią teisės aktų reikalavimus, nedelsiant supažindins Rūmų narius su Jūsų pateiktomis 

rekomendacijomis.  

 Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

 

 

 

Pagarbiai 

Tarybos pirmininkas    Alvydas Šeikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


