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DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PASITELKIMO

Atsižvelgdami į asmens sveikatos priežiūros įstaigų keliamą klausimą dėl galimybės pasitelkti

Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, įstatymų

nustatyta tvarka sudariusių sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – ligonių

kasos), darbuotojus darbui stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens

sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga

(koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams, teikiame informaciją.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152

„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtas trečias (visiškos parengties)

civilinės saugos sistemos parengties lygis.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 3 punkte

numatyta, kad siekiant pasirengti greitai ir tinkamai likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir šalinti

galimų ekstremaliųjų situacijų padarinius, nustatoma trečio (visiškos parengties) lygio civilinės

saugos sistemos parengtis – kai civilinės saugos sistemos subjektai pasirengę vykdyti užduotis ir

funkcijas ekstremaliųjų situacijų metu, pasitelkiami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai,

sušaukiamos ekstremaliųjų situacijų komisijos ir operacijų centrų nariai, parengiamos būtinos paimti

iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargos.

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ paskirtas valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas.

Įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje numatyta, kad ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas

(toliau – operacijų vadovas) – civilinės saugos sistemos subjekto valstybės tarnautojas, darbuotojas

ar valstybės politikas, paskirtas vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms,

dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius

ekstremaliosios situacijos židinyje.

Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad gyventojai, ūkio subjektai ir kitos

įstaigos privalo Vyriausybės nustatyta tvarka atlikti privalomus darbus. Įstatymo 15 straipsnio 2

dalies 4 punktu, gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos privalo vykdyti gelbėjimo darbų vadovo,

operacijų vadovo teisėtus nurodymus ir ekstremalių situacijų komisijos sprendimus, reikalingus

įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, o neatidėliotinais atvejais,

kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, leisti naudotis jiems

nuosavybės teise priklausančiais materialiniais ištekliais.

Įstatymo 3 straipsnio 10 punkte numatyta, kad civilinės saugos sistemą taip pat sudaro

civilinės saugos sistemos pajėgos.

Įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad gelbėjimo darbų vadovui ar operacijų vadovui

yra pavaldžios visos į ekstremaliosios situacijos židinį atvykusios civilinės saugos sistemos

pajėgos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą. Niekas negali trukdyti gelbėjimo darbų vadovo ar

operacijų vadovo veiksmams arba atšaukti jų nurodymus civilinės saugos sistemos pajėgoms,
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dalyvaujančioms likviduojant gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos

padarinius. Įstatymo 28 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatyta, kad kilus dėl įvykio, ekstremaliojo

įvykio ar ekstremaliosios situacijos pavojui gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, gelbėjimo

darbų vadovo ar operacijų vadovo sprendimu civilinės saugos sistemos pajėgos gali naudotis

ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti reikalingais materialiniais

ištekliais, neatsižvelgdamos į jų nuosavybės formą.

Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad civilinės saugos sistemos pajėgos skirtos

gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams,

ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti ekstremaliosios situacijos židinyje.

Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad civilinės saugos sistemos pajėgoms

priskiriamos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens ir visuomenės

sveikatos priežiūros įstaigų pajėgos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas įvykių,

ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu. Įstatymo 19 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad

Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių asmens ir visuomenės sveikatos

priežiūros įstaigų pajėgas sudaro greitosios medicinos pagalbos įstaigos, kitos Lietuvos

nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros

įstaigos.

Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad susidarius ekstremaliajai situacijai gyventojai,

ūkio subjektai ir kitos įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka privalomus darbus, būtinus

ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti. Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje taip

pat nustatyta, kad privalomi darbai atliekami tik tada, kai civilinės saugos sistemos pajėgų ir

materialinių išteklių, esančių operacijų vadovo žinioje, nepakanka ekstremaliajai situacijai

likviduoti ir jos padariniams šalinti.

Įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms

įstaigoms, kurie atliko privalomus darbus, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti kompensuojamos

išlaidos, susijusios su privalomų darbų atlikimu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su

ligonių kasomis, priskiriamos civilinės saugos sistemos pajėgoms, todėl pritrūkus personalo gali būti

pasitelkiami žmogiškieji ištekliai iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Operacijų vadovo

sprendimu sveikatos priežiūros specialistai gali būti pasitelkiami darbui į kitą asmens sveikatos

priežiūros įstaigą, kuri privalės aprūpinti darbuotojus asmeninės apsaugos ir kitomis darbui būtinomis

priemonėmis. Darbuotojams, kurie bus pasitelkti darbui kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose,

turi būti mokamas darbo užmokestis, taip pat, jei darbuotojai bus komandiruoti darbui iš vieno miesto

į kitą, jiems turi būti mokami dienpinigiai ir apmokamos kitos komandiruotės išlaidos (kelionės

išlaidos ir pan.). Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri komandiruoja darbuotoją, turėtų pasirūpinti

ir jo apgyvendinimu kitame mieste arba ji gali susitarti su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje

komandiruotės metu darbuotojas dirbs (bus pasitelkiamas), kad tuo pasirūpins ji. Pažymėtina, kad

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad

darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis

ligomis sergantiems pacientams arba vykdantiems epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų

užkrečiamųjų ligų židiniuose, pareiginės algos (darbo užmokesčio) pastoviosios dalies koeficientai

arba mėnesinė alga (priklausomai nuo įstaigoje taikomos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos)

didinami nuo 60 iki 100 procentų, atsižvelgiant į konkretaus sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo

atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą,

Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, asmens sveikatos priežiūros įstaiga Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijai turi pateikti poreikį dėl žmogiškųjų išteklių iš kitų asmens sveikatos priežiūros

įstaigų pasitelkimo, pateikiant informaciją – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, iš kurios norima

pasitelkti darbuotojus, norimų pasitelkti darbuotojų profesinė kvalifikacija, jų skaičius, pasitelkimo

laikotarpis, nurodant konkrečias datas, ir kitą aktualią informaciją.
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Inga Cechanovičienė, tel. (8 5) 266 1478, el. p. inga.cechanoviciene@sam.lt                                                 

Sandra Babiedaitė-Miškinienė, tel. 8 (5) 266 1455, el. paštas sandra.babiedaite@sam.lt

Pasibaigus pasitelkimo laikotarpiui, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, patyrusios išlaidų,

susijusių su darbuotojų pasitelkimu, gali teikti prašymą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijai jas kompensuoti. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija dėl patirtų išlaidų

teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybę.

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas Aurelijus Veryga

mailto:inga.cechanoviciene@sam.lt

