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DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, 

PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA 

UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠAS 

2. Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra 

paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas: 

2.3. švietimo paslaugos ir veikla:

2.3.1. švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų

švietimo veikla

2.3.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo

įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose



DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) 

PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL 

KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) 

KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 Ši tvarka reglamentuoja:

- darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymą

- sveikatos tikrinimo periodiškumą

- sveikatos patikrinimo rezultatų tvarkymą

- kontrolę

- finansavimo tvarką



DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) 

PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL 

KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) 

KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 Darbuotojai, ..., privalo pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti 

veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą ir (ar) periodiškai pasitikrinti sveikatą, ar 

neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas

 Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu švietimo 

paslaugas teikiantys ir veiklą vykdantys darbuotojai, turintys nuolatinį 

tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su 

kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą 

ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir 

periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas



DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) 

PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL 

KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) 

KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 Darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina darbdavys bei informuoja 

sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos 

patikrinimą



DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) 

PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL 

KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) 

KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 

dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos 

patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra

paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, 

epidemiologinius ypatumus

 Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos 

pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau



DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) 

PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL 

KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) 

KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 Atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus, 

sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams, kurie persirgo 

užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos 

vakcina pagal skiepijimo schemą

 Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias 

aplinkybes



DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR (AR) 

PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL 

KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) 

KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA

 Sveikatos patikrinimai atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos duomenys tvarkomi Elektroninės

sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje

(toliau – ESPBI IS)

 Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos

patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS.

 Darbdavys privalo užtikrinti, kad dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai,

nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji

situacija ir (ar) karantinas.

 Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos patikrinimai finansuojami

valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti



Atsakomybė

 Nuotolinis darbas

 Nušalinimas nuo darbo

 Registruojasi kiekvienas asmeniškai 1808.lt

Lentelė

Prie pranesimo svietimo istaigoms.xlsx


Atsakomybė

ANK 45 straipsnis. Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar 

sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 

pažeidimas 

 4 dalis - veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms 

užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, 

karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar 

ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia 

pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų 

iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems 

atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių 

eurų


