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DDOOKKUUMMEENNTTŲŲ  SSĄĄVVAADDAASS  

  

Atsirandant naujoms rekomendacijoms ar teisės aktų pakeitimams COVID-19 dokumentų 

sąvadas bus nuolat atnaujinamas!  

 

 

NUORODA Į PARAMĄ MEDIKAMS – COVID-19 FONDAS 
 

 

BENDROJI INFORMACIJA 
 

1.  Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. 

2.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-387 „Dėl  

sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos 

teritorijoje“. 

3.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-

281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

4.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-483 

“Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo“ patvirtinimo. 

5.  Odontologų rūmai: kaip organizuoti odontologinių paslaugų teikimą ir odontologinių 

klinikų veiklą karantino laikotarpiu? 

 

SKAIDRĖS „KAIP ORGANIZUOTI ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ 

IR ODONTOLOGINIŲ KLINIKŲ VEIKLĄ KARANTINO LAIKOTARPIU?” 

6.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. V-333 „Dėl 

rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą“.  

7.  Odontologų rūmai: įstaigų vadovų dėmesiui 

8.  Odontologų rūmai: koronavirusas (COVID-19) 

9.  Odontologų rūmų pozicija dėl karantino režimo švelninimo 

10.  Odontologų rūmai: teisinė informacija 

 

SUBSIDIJOS, PRASTOVA, NEDARBINGUMO IR LIGOS IŠMOKOS  

(konkretūs teisės aktų pakeitimai karantino metu) 

 

11.  SUBSIDIJOS – Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 5-1 

straipsniu ir 24, 25, 35, 37, 41, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymas 
 

12.  PRASTOVA – Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo 2020 m. 

kovo 17 d. įstatymas Nr. XIII-2821 

13.  Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo 2020 m. kovo 31 d. įstatymas 

Nr. XIII-2832 

14.  Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. 

įsakymas Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo valstybinei darbo 

inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

https://lietuvosfinansai.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0936e80681511eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0936e80681511eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0936e80681511eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0936e80681511eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e906f0305e1d11ea931dbf3357b5b1c0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e906f0305e1d11ea931dbf3357b5b1c0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e906f0305e1d11ea931dbf3357b5b1c0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4e452206cf611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4e452206cf611eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4e452206cf611eabee4a336e7e6fdab
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1338-organizuoti
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1338-organizuoti
https://odontologurumai.lt/files/dokumentai/Elgesys_karantino_metu_Rekomendacijos_nariams_LOR_2020-03-16_1_1_002_1PDF.pdf
https://odontologurumai.lt/files/dokumentai/Elgesys_karantino_metu_Rekomendacijos_nariams_LOR_2020-03-16_1_1_002_1PDF.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8fbf36a0646111eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8fbf36a0646111eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8fbf36a0646111eabee4a336e7e6fdab
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1345-parengtis
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1332-korona6
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1372-re%C5%BEimas
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1346-teisin%C4%97-informacija-13
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edc55260693011eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edc55260693011eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76942b30693011eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76942b30693011eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38c6ea60789211eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/38c6ea60789211eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de73853077da11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de73853077da11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de73853077da11eabee4a336e7e6fdab
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15.  Valstybinė darbo inspekcija: norminiais aktais nustatytos formos  

16.  Odontologų rūmai: prastovos teikimas VDI 

17.  NEDARBINGUMO IR LIGOS IŠMOKOS – Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės 

socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 papildymo 11-1 straipsniu įstatymas 

18.  Odontologų rūmai: informacija dėl prastovos skelbimo, subsidijų, nedarbingumo ir ligos 

išmokų 

19.  Odontologų rūmų kreipimasis dėl darbo organizavimo ir darbo užmokesčio karantino metu 

20.  Odontologų rūmai: paraiškų teikimas dėl subsidijų 

21.  Odontologų rūmai: patarimai darbdaviams 

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA 

 

22.  VMI: Informacija verslui dėl COVID-19 

23.  Odontologų rūmai: VMI paskelbė 32 tūkst. labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusių verslų 

sąrašą 

 

ĮMOKOS UŽ PACIENTAMS PADARYTĄ ŽALĄ  

 

24.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. balandžio 1 d. atsakymas į 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 2020 m. kovo 18 d. užklausimą „Dėl įmokų 

pacientams padarytai žalai atlyginti mokėjimo atidėjimo”. 
 

25.  Valstybinė ligonių kasa: atidedamas žalos pacientams įmokų mokėjimas 
 

26.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V-40 

„Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos 

žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 
 

 

APSAUGOS PRIEMONĖS ODONTOLOGŲ IR BURNOS PRIEŽIŪROS  

SPECIALISTŲ SAUGUMO UŽIKRINIMUI 

 

27.  Odontologų rūmai: dėl asmeninių apsaugos priemonių 

 

28.  Odontologų rūmų rekomendacijos: į ką reikia atkreipti dėmesį perkant apsaugines 

priemones 

29.  Odontologų rūmai: dėl pagalbos stokojantiems apsaugos priemonių 

 

BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA 

 

30.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-

450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją 

medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos 

rinkinių“. 

31.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-

208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“.  

32.  Odontologų rūmai: būtinoji pagalba odontologijoje karantino metu – kas tai? 
 

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=112
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1374-dfghj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87a8ebd0693111eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/87a8ebd0693111eabee4a336e7e6fdab
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1348-prastova
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1348-prastova
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1366-darbo_organizavimo
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1364-subsidijos
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1342-patarimai
https://www.vmi.lt/cms/web/guest/informacija-verslui-del-covid-19
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1351-vmi23
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1351-vmi23
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1371-%C5%BEala
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1371-%C5%BEala
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1371-%C5%BEala
http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Valstybin%C4%97-ligoni%C5%B3-kasa-atidedamas-%C5%BEalos-pacientams-%C4%AFmok%C5%B3-mok%C4%97jimas.aspx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32516340361111ea829bc2bea81c1194/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32516340361111ea829bc2bea81c1194/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32516340361111ea829bc2bea81c1194/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32516340361111ea829bc2bea81c1194/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32516340361111ea829bc2bea81c1194/asr
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1368-apsauga
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1370-rekomendacijos11
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1370-rekomendacijos11
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1343-stoka
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E6F91F019F/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E6F91F019F/asr
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1369-b%C5%ABtinoji-pagalba-odontologijoje-karantino-metu-kas-tai-papildyta-informacija
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INFEKCIJŲ KONTROLĖ 

 

33.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-

946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų 

kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“. 

 

MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

34.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-

706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“. 

35.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr.  D1-367 „Dėl 

atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.  

36.  Odontologų rūmai: dėl medicininių atliekų su COVID-19 virusu tvarkymo 

 

PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS 

 

37.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-615 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo 

Nr. V-1113 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

38.  Vaizdo medžiaga, kaip apsirengti ir nusirengti vienkartines apsaugines priemones, 

remiantis tarptautinėmis ECDC rekomendacijomis 

39.  Odontologų rūmų rekomendacijos: dėl odontologinių įstaigų veiklos karantino laikotarpiu 

ir infekcijų kontrolės reikalavimų laikymosi 

40.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. kovo 2 d. rekomendacijos 

„Dėl rankų higienos“. 

41.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. kovo 19 d. rekomendacijos 

„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose“. 

42.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos „Dėl aplinkos 

valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“. 

43.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos „Dėl sveikatos 

priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas 

užteršimas SARS-COV-2 virusu)“. 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5519C882B792
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5519C882B792
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5519C882B792
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/asr
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1355-atliekos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a56a76e0732a11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a56a76e0732a11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a56a76e0732a11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a56a76e0732a11eabee4a336e7e6fdab
https://www.youtube.com/embed/X-Uia53aOvo?rel=0
https://www.youtube.com/embed/X-Uia53aOvo?rel=0
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1358-rekomendac12
https://odontologurumai.lt/lt/apie-rumus/naujienos/1358-rekomendac12
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos.pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos.pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos%20del%20infekciju%20kontroles%20priemoniu%20ASPI.pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos%20del%20infekciju%20kontroles%20priemoniu%20ASPI.pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos%20del%20infekciju%20kontroles%20priemoniu%20ASPI.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20del%20aplinkos%20valymo.pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf

