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Į 2021-01-25 Nr. 10-420

DĖL LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 11 

STRAIPSNIO 1 DALIES TAIKYMO

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos (toliau – Fondo valdyba), išnagrinėjusi keliamus klausimus dėl Ligos ir motinystės

socialinio draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 111 straipsnio 1 dalies taikymo, teikia su

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderintą išaiškinimą savo kompetencijos ribose.

Įgyvendinant 111 straipsnio 1 dalies nuostatas (ligos išmoka asmeniui, kuris Vyriausybės

paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdydamas savo profesinės veiklos

sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (srityse)

funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga

sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu, susirgo liga, dėl kurios Vyriausybė

paskelbė ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo

fondo lėšų nuo trečiosios jo laikinojo nedarbingumo dienos, yra lygi 77,58 procento išmokos gavėjo

kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šioje dalyje nurodytų aplinkybių buvimas nustatomas

kiekvienu atveju individualiai, darbdaviui pateikus Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos teritoriniam skyriui dokumentus, pagrindžiančius profesinės veiklos funkcijų vykdymo

ir ligos priežastinį ryšį), ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl Covid-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu nedarbingumo priežastis „Profesinė liga“ yra

laikinai naudojama Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS) išduodant

nedarbingumo pažymėjimus ir tiems apdraustiesiems asmenims, kurie vykdydami savo profesinės

veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga

sergančiu asmeniu, susirgo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija). Atkreipiame dėmesį, kad

Įstatymo 111 straipsnio 1 dalies nuostatoms įgyvendinti su priežastimi „Profesinė liga“

išduodami nedarbingumo pažymėjimai nėra susiję profesinėmis ligomis ir išmokų mokėjimu

pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Asmeniui, kuris vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias

neišvengiamas (būtinas) kontaktas su Covid-19 sergančiu asmeniu, susirgo Covid-19 liga,

gydytojas išduodamas nedarbingumo pažymėjimą (kai asmuo apie tai informuoja gydytoją) turi

nurodyti nedarbingumo priežastį „Profesinė liga“, ligos kodą pagal TLK-10-AM – „U07.1“ ir šios

diagnozės patvirtinimo datą. Vietoje profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto numerio tokiu

atveju turi būti įrašytas „0“ (Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir

gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino

visos Lietuvos Respublikos mastu dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės

laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo 9 punktas).

Pagal Įstatymo 111 straipsnio 1 dalį asmeniui, susirgusiam liga, dėl kurios paskelbta

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas (išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodyta priežastis

„Profesinė liga“ ir ligos kodas pagal TLK-10-AM „U07.1“), ir jo darbdaviui patvirtinus profesinės

veiklos funkcijų vykdymo ir ligos priežastinį ryšį (gautas darbdavio patvirtinimas, kad darbuotojas

tapo laikinai nedarbingu dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdytų profesinės

veiklos funkcijų), ligos išmoka, kuri yra 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, nuo

trečiosios asmens laikinojo nedarbingumo dienos skiriama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo

lėšų ir mokama už visą laikinąjį nedarbingumo laikotarpį, patvirtintą nedarbingumo pažymėjimu.

Šiuo ligos išmokos skyrimo pagal Įstatymo 111 straipsnio 1 dalį atveju profesinės ligos tyrimas

nėra atliekamas ir priežastis „Profesinė liga“ šiuo atveju skirta tik identifikuoti asmenis, kuriems

ligos išmoka būtų skiriama jiems susirgus Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) dėl jų profesinės

veiklos funkcijų ypatybių esant neišvengiamam (būtinam) kontaktui su pavojinga užkrečiamąja liga

sergančiu asmeniu.

Informuojame, kad Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs nedarbingumo pažymėjimą

(kuriame nurodyta: nedarbingumo priežastis – „Profesinė liga“, ligos kodas – „U07.1“, diagnozės

patvirtinimo data ir vietoje profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto numerio nurodyta „0“)

ir asmens prašymą išmokai skirti, profesinės veiklos funkcijų vykdymo ir ligos priežastiniam ryšiui

nustatyti per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) kreipiasi į darbdavį jam

išsiųsdamas tokį pranešimą:

„Jūsų darbuotojui (Vardas, Pavardė, asmens kodas arba SD numeris) ekstremaliosios

situacijos ar karantino laikotarpiu nuo 2020-xx-xx iki 2020-xx-xx išduotas nedarbingumo

pažymėjimas Nr. xxxx dėl susirgimo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) liga (susirgimo data

2020-xx-xx).

Prašome užpildyti Patvirtinimo, ar darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl

ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdytos profesinės veiklos, formą (toliau – forma),

reikalingą ligos išmokos skyrimui (perskaičiavimui), kurią rasite adresu: www.sodra.lt/formos-

ismokos-skyrimas. Užpildytą formą turite pateikti Fondo valdybos (pavadinimas) skyriui „Sodros“

paskyroje draudėjui/Prašymai per 5 darbo dienas nuo šios žinutės gavimo dienos. Žinutę rengė

(nurodoma vardas, pavardė, el. paštas ir kontaktinis telefono numeris).“

Remiantis darbdavio pateikta informacija priimamas sprendimas dėl ligos išmokos

skyrimo (neskyrimo) pagal Įstatymo 111 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Pažymėtina, kad tik darbdavys žino savo darbuotojų veiklos funkcijas ir kiekvienu

konkrečiu atveju vertindamas savo darbuotojo profesinės veiklos funkcijų vykdymą turi nustatyti, ar

darbuotojo darbinėje veikloje (taip pat vykdant ir įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens

pavedimus) buvo neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu

asmeniu ir tai patvirtinti Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiant užpildytą nustatytos formos

dokumentą (pridedama). Pildydamas nustatytos formos dokumentą darbdavys turi nurodyti tik

tokius duomenis: draudėjo pavadinimą ir kodą; Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriam

adresuojamas dokumentas; dokumento užpildymo datą, numerį ir vietą; asmens, apie kurį teikiama

informacija, duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba socialinio draudimo seriją ir numerį);

susirgusio asmens pareigas (profesiją); Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) darbuotojui

http://www.sodra.lt/formos-ismokos-skyrimas
http://www.sodra.lt/formos-ismokos-skyrimas
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nustatymo datą; pažymėti „TAIP“ arba „NE“ atsakant į klausimą, ar darbuotojas susirgo

vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su

Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu; pažymėjus „TAIP“, pateikti trumpą

aplinkybių aprašymą, įrodantį susirgimo priežastinį ryšį su pareigų vykdymu; dokumentą

parengusio darbdavio asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, kontaktinis tel.

numeris). Pažymėtina, kad atsakant į klausimą, ar asmuo susirgo vykdydamas savo profesinės

veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su Covid-19 liga (koronaviruso

infekcija) sergančiu asmeniu, darbdaviui nėra keliami reikalavimai atlikti išsamų vertinimą

(tyrimą) dėl darbuotojo susirgimo, taip pat ieškoti tiesioginių sąsajų, nuo kurio konkrečiai

sergančio asmens darbuotojas užsikrėtė. Atkreiptina, kad išsamus darbuotojo susirgimo

vertinimas (tyrimas) nėra būtinas (ir netgi perteklinis) ypač tais atvejais, kai darbuotojas profesinės

veiklos funkcijas atlieka, pavyzdžiui, COVID (infekciniame) skyriuje. Tokiu atveju pateikiant

trumpą aplinkybių aprašymą, įrodantį darbuotojo susirgimo priežastinį ryšį su pareigų vykdymu,

darbdaviui pakanka tik nurodyti, kad darbuotojas užsikrėtė (susirgo) Covid-19 liga savo funkcijas

vykdydamas COVID (infekciniame) ar pan. skyriuje (pridedamas užpildytos formos pavyzdys).

Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad jokių papildomų dokumentų pateikti, tyrimų

atlikti ar įrodymų surinkti Fondo valdybos teritoriniai skyriai nereikalauja (nebent iškyla

poreikis pasitikslinti jau pateiktus darbuotojo duomenis), o tuo labiau iš sveikatos paslaugas

teikiančių įstaigų, kuriose nustatytas Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkis ar

teikiamos paslaugos Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims ar COVID

skyriuose. Pažymėtina, kad nereti atvejai, kai Fondo valdybos teritoriniai skyriai iš sveikatos

priežiūros įstaigų gauna iniciatyvinius raštus su darbuotojų sąrašais, patvirtinančiais, kad jų

darbuotojai (gydytojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ar kitų profesijų darbuotojai) susirgo

Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias

neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu. Gavę tokius

sąrašus Fondo valdybos teritoriniai skyriai į sveikatos priežiūros įstaigas dėl papildomos

informacijos pateikimo nesikreipia.

Kartu tenka tik apgailestauti, kad yra gydymo įstaigų (taip pat ir atraminių ligoninių,

kuriose gydomi Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys asmenys), kurių atsakingi

darbuotojai atsisako patvirtinti, jog susirgęs darbuotojas (-ai) turėjo neišvengiamą (būtiną) kontaktą

su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu. Todėl Fondo valdybai nagrinėjant šių įstaigų

darbuotojų skundus belieka tik apgailestauti ir informuoti, kad ligos išmoka taikant Įstatymo 111

straipsnio 1 dalies nuostatas bus perskaičiuota ir išmokėta tik tuo atveju, jeigu jų darbdavys pakeis

savo išvadą ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateiks atnaujintą informaciją apie darbuotojo

susirgimą vykdant profesinės veiklos funkcijas.

Tais atvejais, kai darbdavys nepatvirtina darbuotojo susirgimo vykdant profesinės veiklos

funkcijas, nes galimai sveikatos sistemos darbuotojo veiklos funkcijos yra nesusijusios su

sveikatos – klientų (pacientų), gyventojų aptarnavimu (gydymu, slauga, priežiūra, transportavimu ar

kita veikla) – sritimi ir (ar) jis susirgo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) dėl kontaktų su

sergančiais šeimos nariais namuose, visuomeniniame gyvenime, arba darbdavys Fondo valdybos

teritoriniam skyriui nepateikia jokio patvirtinimo apie darbuotojo susirgimą vykdant profesinės

veiklos funkcijas, mokėtina ligos išmoka yra 62,06 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo

uždarbio dydžio. 

Apibendrinant informuojame, kad ligos išmokos skyrimas pagal Įstatymo 111 straipsnio

1 dalį tiesiogiai nėra susijęs su profesinės ligos tyrimu ir nustatymu.

Informuojame, kad darbdavys, tvirtindamas darbuotojo ligos ir profesinės veiklos funkcijų

vykdymo priežastinį ryšį, neturi atsižvelgti į darbuotojų asmens apsaugos priemonių dėvėjimo

aspektus, nes Fondo valdybai ir jos teritoriniams skyriams nesuteikta kompetencija tikrinti ar kitaip

daryti įtaką asmens apsaugos priemonių naudojimo ar socialinės distancijos taisyklių laikymuisi.

Pakartotinai paaiškiname, kad šiuo ligos išmokos skyrimo atveju (vadovaujantis Įstatymo 111
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straipsnio 1 dalimi) priežastis „Profesinė liga“ skirta tik identifikuoti asmenis, kuriems ligos

išmoka būtų skiriama jiems susirgus Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) dėl jų profesinės

veiklos funkcijų ypatybių esant neišvengiamam (būtinam) kontaktui su pavojinga užkrečiamąja liga

sergančiu asmeniu.

Kartu paaiškiname, kad tuo atveju, jei asmuo susirgo ir galimai užsikrėtė Covid-19 liga

(koronaviruso infekcija) nuo kartu gyvenančio šeimos nario, nedarbingumo pažymėjimas

išduodamas pažymint priežastį „Liga“ ir nurodomas ligos kodas „U07.2“ (pagal TLK-10-AM).

Taigi, tokiu atveju paklausimas darbdaviui nesiunčiamas. Be to, informuojame, kad atsakyme, kurį

turi pateikti darbdavys, gavęs Fondo valdybos teritorinio skyriaus užklausą, nereikalaujama

nurodyti tikslių užsikrėtimo aplinkybių (pakanka nurodyti, jog pavyzdžiui, „dirba COVID

skyriuje“, „buvo kontaktas su (galimai) sergančiu asmeniu“ ar panašiai).

PRIDEDAMA: 

1. Patvirtinimo, ar darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl ekstremaliosios situacijos ar

karantino metu vykdytos profesinės veiklos, forma, 1 lapas.

2. Užpildytos patvirtinimo formos pavyzdys, 1 lapas.

                                       

Jūratė Bimbirienė, tel. (8 5)  272 2859, el. p. Jurate.Bimbiriene@sodra.lt



X LIGONINĖ
(draudėjo pavadinimas)

11111
(draudėjo kodas)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Vilniaus teritoriniam skyriui

PATVIRTINIMAS

ar darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl ekstremaliosios situacijos

ar karantino metu vykdytos profesinės veiklos

2021-01-20 Nr. __1_____

_____Vilnius__________
(sudarymo vieta)

1. Vardenis Pavardenis, a/k 11111111111
(asmens, apie kurį teikiamas patvirtinimas, vardas ir pavardė)

           
(asmens kodas*) arba (socialinio draudimo serija ir numeris)

2. Pareigos (profesija) Slaugytoja

3. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo data 2021-01-15.

4. Ar asmuo susirgo vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas 

(būtinas) kontaktas su COVID-19 sergančiu asmeniu:

           TAIP NE
             

5. Trumpas aplinkybių aprašymas, įrodantis susirgimo priežastinį ryšį su pareigų vykdymu:

Darbuotoja užsikrėtė/susirgo Covid-19 vykdydama profesinės veiklos funkcijas infekciniame

skyriuje arba užsikrėtė/susirgo slaugydama ligonius infekciniame skyriuje ir pan.

Patvirtinimą rengė:

Vardenis Pavardenis
                  (vardas, pavardė)

vp@ligonine.lt.
                                  (el. pašto adresas)

(85) 222 2222
(kontaktinis tel. numeris)



* - jei neturi asmens kodo, įrašyti socialinio draudimo numerį.



(draudėjo pavadinimas)

(draudėjo kodas)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

teritoriniam skyriui

PATVIRTINIMAS

ar darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl ekstremaliosios situacijos

ar karantino metu vykdytos profesinės veiklos

2020-___-___ Nr. _______

_______________
(sudarymo vieta)

1.
(asmens, apie kurį teikiamas patvirtinimas, vardas ir pavardė)

           
(asmens kodas*) arba (socialinio draudimo serija ir numeris)

2. Pareigos (profesija)

3. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo data 2020-___-___

4. Ar asmuo susirgo vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas 

(būtinas) kontaktas su COVID-19 sergančiu asmeniu:

           TAIP NE
             

5. Trumpas aplinkybių aprašymas, įrodantis susirgimo priežastinį ryšį su pareigų vykdymu:

Patvirtinimą rengė:

                  (vardas, pavardė)

                                  (el. pašto adresas)

(kontaktinis tel. numeris)

* - jei neturi asmens kodo, įrašyti socialinio draudimo numerį.
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