
Mokesčių administravimas 

 

Atnaujintas PVM deklaracijos FR0600 MXFD šablonas: pasikeitus PVM deklaracijos pildymo 

taisyklėms, nereikia pildyti 10 laukelio „Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis (pagal EVRK) 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 03 05. 

 

VMI paaiškina apie nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2019 metais, 

apskaičiavimą, deklaravimą ir pajamų mokesčio sumokėjimą 

VMI informuoja, kad nekilnojamojo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu toks nekilnojamasis 

turtas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Tais atvejais, 

kai šis turtas parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn neišlaikius 10 metų nuo jo įsigijimo, jo 

pardavimo pajamos, gautos 2019 metais, apskaičiuojamos, deklaruojamos ir sumokamas apskaičiuotas 

pajamų mokestis iki 2020 m. gegužės 4 dienos. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 03 03. 

 

VMI informuoja apie 2019 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarką 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 03 03. 

Dėl 2019 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos  

Dėl kasos aparato nenaudojimo, užregistravimo ir perregistravimo ekstremalios situacijos 

laikotarpiu: 

Mokesčių mokėtojas, nenaudojantis kasos aparato ilgiau kaip 10 dienų dėl šalyje paskelbtos ekstremalios 

situacijos ar karantino, neturi informuoti VMI apie laikiną kasos aparato nenaudojimą 

VMI prie FM informuoja, kad remiantis LR Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 20 p. ir LR Vyriausybei 

paskelbus ekstremalią situaciją ar karantiną, mokesčių mokėtojas, nenaudojantis kasos aparato ilgiau kaip 10 

dienų dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino, neturi informuoti VMI apie laikiną kasos aparato 

nenaudojimą iki ekstremalios padėties ir karantino pabaigos.  

Iki paskelbiant šalyje ekstremalią situaciją ar karantiną, veiklą vykdantiems asmenims buvo būtina laisvos 

formos pranešimu informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (AVMI) apie laikinai nenaudojamą 

kasos aparatą (sustabdžius veiklą ilgiau kaip 10 dienų) ar laikinai naudoti kitu adresu perkeltą kasos aparatą 

(dirbti parodose, mugėse ir panašiai, bet ne ilgiau kaip 10 dienų).  

Jei veikla, kurioje naudojamas kasos aparatas, stabdoma ne dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar 

karantino, apie tai pranešti būtina pateikiant pranešimą el. paštu vadovaujantis „vieno langelio" principu, t.y. 

bet kuriai AVMI.   

Kasos aparatų aptarnavimo bendrovei norint užregistruoti / perregistruoti kasos aparatą ekstremalios situacijos 

ar karantino laikotarpiu, prašymas, techninio paso ir kitų dokumentų skanuotos kopijos AVMI turėtų būti 

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Korteles/Naujienos_kortele/Naujienos_kortele.aspx?newsitemid=94e697e0-d4de-48f9-a001-7014508273f3
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-nekilnojamojo-turto-pardavimo-ar-kitokio-perleidimo-pajamu-gautu-2019-metais-apskaiciavimo-deklaravimo-ir-pajamu-mokescio-sumokejimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-2019-metais-gautu-nekilnojamojo-turto-nuomos-pajamu-apmokestinimo-tvarkos?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-6748/01abf871-9303-4617-a58a-8970b2e224d0


siunčiamos AVMI elektroniniu paštu. LR Vyriausybei paskelbus karantino ir ekstremalios situacijos pabaigą, 

AVMI reikės pateikti techninio paso originalą dėl įrašo atlikimo. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/asr  

Labdara ir parama 

Paramos gavėjai duomenis apie 2019 kalendoriniais metais gautą paramą pagal Loterijų įstatymo 

nuostatas turi pateikti ataskaitos FR0478 formoje iki 2020 m. gegužės 15 d. 

Loterijų organizatoriai nuo 2020 m. gegužės 1 d., taip pat privalės pateikti mokesčių administratoriui mėnesio 

ataskaitos PLN203 formą iki kito mėnesio 15 dienos, kai vienam paramos gavėjui pagal Loterijų įstatymo 

nuostatas privalomai suteiktos paramos suma viršys 15000 EUR sumą. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 03 09. 

 

Neteko galios Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 8 dalis: 

„88 straipsnis. Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas 

1. Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą finansų ministro nustatyta tvarka mokesčių administratorius 

gali atidėti arba išdėstyti. Mokestinės nepriemokos mokėjimas atidedamas arba išdėstomas mokesčių 

administratoriaus sprendimu. Šio sprendimo pagrindu sudaroma mokesčių mokėtojo ir mokesčių 

administratoriaus mokestinės paskolos sutartis. 

2. Sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą ar jį išdėstyti gali būti priimtas tik nustačius, kad 

nedelsiant ją sumokėjus mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritine arba mokesčių mokėtojas turėtų 

didelių sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus, tačiau šios mokestinės nepriemokos 

mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti 

mokestinę nepriemoką vėliau. 

3. (Neteko galios) 

4. Tuo atveju, kai mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminas yra atidedamas ar išdėstomas, iš mokesčių 

mokėtojo gali būti pareikalauta Civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos 

sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija. 

5. Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į 

praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės 

palūkanų normos svertinį vidurkį. Jeigu kitas palūkanų dydis nenustatytas, taikomas paskutinis finansų 

ministro nustatytas palūkanų dydis. Mokesčių mokėtojui laiku nesumokėjus įmokų pagal mokestinės paskolos 

sutartimi patvirtintą mokėjimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal 

mokestinės paskolos sutartį – palūkanų delspinigiai. Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami 

iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos (įskaitomos). Padidintų palūkanų ir palūkanų delspinigių 

dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį dydžiui. 

6. Šio Įstatymo 100 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo 

skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet nesumokėtų (neišieškotų) palūkanų, padidintų palūkanų, palūkanų delspinigių 

ar jų dalies. Šiam atleidimui mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 100 straipsnio nuostatos, 

reglamentuojančios atleidimo nuo delspinigių tvarką. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/asr
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-7290/d2779db7-353d-4307-9dc3-c55be7b6c7f0


7. Jeigu mokesčių mokėtojas nesilaiko mokestinės paskolos sutarties sąlygų, ji nutraukiama. Šiuo atveju už 

mokestinę paskolą sumokėta palūkanų suma perskaičiuojama atsižvelgiant į faktiškai pasinaudotą mokestinės 

paskolos sumą, o nuo likusių nesumokėtų sumų nepertraukiamai šio Įstatymo 96–98 straipsnių nustatyta 

tvarka skaičiuojami delspinigiai. Mokestinės paskolos sutartis taip pat nutraukiama, jei mokesčių mokėtojui 

iškeliama bankroto byla. 

8. Šio straipsnio nuostatos netaikomos gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, išskyrus 

atvejus, kai prašoma atidėti mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo patikrinimo metu papildomai apskaičiuoto 

gyventojų pajamų mokesčio bei su juo susijusių sumų sumokėjimo terminą. 

9.(Neteko galios).“ 

  

Įsigalioja 2020 03 19. 

  

 VMI viršininkas nustatė, kad 2019 m. mokestinio laikotarpio Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos 

GPM311 forma ir jos priedų formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio 

deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių 

patvirtinimo“, turi būti pateiktos ir jose apskaičiuotas pajamų mokestis sumokėtas iki 2020 m. liepos 1 dienos. 

Kaip pateikti gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM311) už 2019 metus  

  

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

2003 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, 

Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių 

patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija 

Nauja redakcija išdėstyta: 

1. Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos 04 versija; 

2. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 05 versija; 

3. Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės 

ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės. 

 Pakeitimas įsigalioja 2020 05 01. 

Nuoroda į įsakymą. 

  

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

2006 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą 

paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 

ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“: 

1. Pakeistas įsakymas ir jis išdėstytas nauja redakcija (Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą 

paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15000 Eur, PLN203 forma 

nekeičiama, Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens 

gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos); 

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Korteles/Naujienos_kortele/Naujienos_kortele.aspx?newsitemid=d077b073-4e2e-4edf-8891-bb6df733d7e7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6c232650fc3411e5bf4ee4a6d3cdb874


2. Pakeistos Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens 

gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, PLN203 formos pildymo taisyklės 

  

Pakeitimai įsigalioja 2020 05 01. 

VMI viršininko 2006 05 30 įsakymas Nr. VA-49 su visais pakeitimais   

  

 Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 

įgyvendinimo“: 

1. Pakeistas Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos 

aprašas; 

2. Pakeistas Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir 

(arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 

straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui 

tvarkos aprašas. 

  

Pakeitimai įsigalioja 2020 05 01. 

Įsakymas dėl Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo. 

Darbas 

Pakeisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsniai: 

1. 47 straipsnis išdėstytas taip: 

„47 straipsnis. Prastova 

1. Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai: 

1) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl 

darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo; 

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali 

suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo. 

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju: 

1) kai darbdavys paskelbia prastovą, trunkančią iki vienos darbo dienos, darbuotojui mokamas vidutinis jo 

darbo užmokestis ir darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo būti darbovietėje; 

2) kai darbdavys paskelbia prastovą ilgesniam laikotarpiui negu viena darbo diena, bet ne ilgiau kaip trims 

darbo dienoms, negali būti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktų į darbovietę kasdien ilgesniam negu viena 

valanda laikui. Buvimo darbovietėje per prastovą laiku jam mokamas vidutinis jo darbo užmokestis, o kitu 

prastovos laikotarpiu, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokama du trečdaliai vidutinio jo darbo 

užmokesčio; 

3) kai darbdavys paskelbia prastovą neterminuotai arba ilgesniam negu trijų darbo dienų laikotarpiui, 

darbuotojas neprivalo atvykti į darbovietę, tačiau turi būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą darbo dieną po 

darbdavio pranešimo. Už prastovos laiką iki trijų darbo dienų mokama šios dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta 

tvarka, o už kitą prastovos laikotarpį jam paliekama keturiasdešimt procentų vidutinio jo darbo užmokesčio; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277558/asr.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dc2e0840b02d11e68987e8320e9a5185/asr


4) kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už 

tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, 

kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma; 

5) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų 

per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau 

kaip trimis darbo valandomis). Dalinės prastovos laikotarpiais, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam 

mokamas darbo užmokestis šios dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka. 

3. Paskelbus prastovą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju: 

1) iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę; 

2) prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko 

norma. Darbdaviui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, profesines sąjungas, religines 

bendruomenes (bendrijas) ar asociacijas, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama 

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka; 

3) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų 

per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau 

kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką 

mokama šios dalies 2 punkte nustatyta tvarka proporcingai.“ 

  

2. 49 straipsnis papildytas 31 dalimi ir visas straipsnis išdėstytas taip: 

„49 straipsnis. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdavio ar kitų asmenų iniciatyva 

1. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, 

darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo 

užmokesčio. 

2. Darbdavys taip pat raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo 

užmokesčio, pagal pareigūnų arba organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo teisę, rašytinį reikalavimą iki 

trijų mėnesių. Jame turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo priežastis ir teisinis 

pagrindas. 

3. Darbdavys, tirdamas darbuotojo galimo padaryto darbo pareigų pažeidimo aplinkybes, gali nušalinti 

darbuotoją nuo darbo iki trisdešimt kalendorinių dienų mokėdamas jam vidutinį jo darbo užmokestį. 

31. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant užtikrinti 

darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia 

grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu. Darbdavio 

pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas 

ir teisinis pagrindas. Darbuotojas per vieną darbo dieną privalo raštu informuoti darbdavį apie sutikimą dirbti 

nuotoliniu būdu. Darbuotojui nesutikus dirbti nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio 

pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo termino darbuotojo 

atsakymui į darbdavio pasiūlymą pateikti dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti 

ir nemokėdamas darbo užmokesčio. Darbdavio sprendime nušalinti darbuotoją nuo darbo turi būti nurodyta, 

kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo priežastis ir teisinis pagrindas. 



4. Nušalintas darbuotojas, jeigu jis sutinka, gali būti perkeltas į kitą darbą, jeigu toks perkėlimas neprieštarauja 

nušalinimo tikslui. 

5. Nušalinimo terminui pasibaigus, darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą, jeigu dėl nušalinimo neatsirado 

pagrindas nutraukti darbo sutartį. 

6. Jeigu darbuotojas darbdavio arba tam įgaliotų organų arba pareigūnų reikalavimu buvo nušalintas nuo darbo 

nepagrįstai, jam įstatymų nustatyta tvarka atlyginama žala. 

7. Ginčai dėl nušalinimo pagrįstumo ir žalos atlyginimo nagrinėjami darbo ginčams dėl teisės nagrinėti 

nustatyta tvarka.” 

  

Pakaitimai ir papildymai įsigalioja 2020 03 19. 

  

 Pakeistas Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio 

darbo išmokų įstatymas 

  

1. Pakeisti įstatymo šie straipsniai: 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis; 

5 straipsnis. Garantinio fondo lėšos; 

6 straipsnis. Garantinio fondo lėšų naudojimas. 

  

2. Įstatymas papildytas šiuo straipsniu: 

31 straipsnis. Išmokų kompensavimas Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną. 

  

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja 2020 03 19. 

Nuoroda į įstatymą.  

SoDra 

Pakeista Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo 

įmokos tarifų grupėms metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ 

Pakeitimai įsigalioja 2020 03 14. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 07 07 įsakymas Nr. A1-387 su visais pakeitimais išdėstytas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/21c80f70653911e7a53b83ca0142260e/asr 

 

Ilgiau nei 5 metus pas vieną darbdavį dirbusiam darbuotojui, kuris atleidžiamas darbdavio iniciatyva 

be paties darbuotojo kaltės, priklauso ne tik įprasta nedarbo socialinio draudimo išmoka, bet ir 

ilgalaikio darbo išmoka 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2020 03 10. 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5395de427bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://taz.lt/?p=7276#more-7276
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/21c80f70653911e7a53b83ca0142260e/asr
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/atleidus-ilgai-dirbusi-darbuotoja-jam-priklauso-ismoka-apskaiciuoti-ilgalaiki-staza-bus-paprasciau


 

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas papildytas 11-1 straipsniu: 

„111 straipsnis. Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną“ 

Papildymo 11-1 straipsniu įstatymo taikymas: 

1. Įsigaliojus šiam įstatymui, asmenims, kurie, vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, iki šio įstatymo 

įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl naujojo 

koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės metu susirgo naujuoju koronavirusu (COVID-19), įsigaliojus šiam 

įstatymui, paskirta ligos išmoka perskaičiuojama ir nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos mokama 77,58 procento 

išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

2. Įsigaliojus šiam įstatymui, asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio 

draudimo įstatymo 111 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, laikinojo nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduoti ir ligos 

išmoka išmokėta už laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įsigaliojimo. 

  

Papildymas įsigalioja 2020 03 19. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116582/asr  

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius patvirtino Laikino prašymų 

telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu karantino metu 

tvarkos aprašą, kuris galioja iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje termino pabaigos. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4cd369069bb11eabee4a336e7e6fdab 

Darbuotojų sauga ir sveikata 

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 

11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo 

inspekcijai“, priedas „Klausimynas“ 

Pakeitimai įsigalioja 2020 03 10. 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais 

pakeitimais išdėstytas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.456050/asr 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116582/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4cd369069bb11eabee4a336e7e6fdab
Lietuvos%20Respublikos%20vyriausiojo%20valstybinio%20darbo%20inspektoriaus%202013%2009%2011%20įsakymas%20Nr.%20V-356%20su%20visais%20pakeitimais%20išdėstytas
Lietuvos%20Respublikos%20vyriausiojo%20valstybinio%20darbo%20inspektoriaus%202013%2009%2011%20įsakymas%20Nr.%20V-356%20su%20visais%20pakeitimais%20išdėstytas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.456050/asr


Sveikatos kortelę nuo šiol paštu siųs nemokamai 

 

Ligonių kasos pradeda teikti naują paslaugą. Nuo šiol visi privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) 

apdrausti žmonės Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) nemokamai galės gauti paštu – 

registruotu laišku Lietuvoje. 

  

Nuo šiol visi, ESDK užsisakę teritorinėse ligonių kasose, per jų atstovus savivaldybėse arba internetu, galės 

nebegaišti laiko ją atsiimdami. Užsakovui pageidaujant, registruotu laišku kortelė bus pristatyta jo nurodytu 

adresu, pavyzdžiui, tiesiai į namus ar biurą. 

  

„Tai tikrai džiugi ir didelė naujiena ne tik tai pusei milijono Lietuvos gyventojų, kurie jau turi ESDK ir žino jos 

naudą, bet ir dar neturintiems, bet norintiems užsisakyti. Šiai dienai ypatingai ruošėmės ir mums pavyko 

įgyvendinti vieną iš pačių mūsų klientų pasiūlytų idėjų – pradėti korteles siųsti jų prašomu adresu Lietuvoje. 

Trumpai tariant, kaip ir pati kortelė, taip ir pats jos siuntimas žmogui papildomai nieko nekainuos, be to, toks 

būdas visiems patogus, galų galiausiai – taip taupomas visų mūsų laikas", – sako Valstybinės ligonių kasos 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) direktorius Gintaras Kacevičius. 

  

VLK primena, kad ESDK – tai dokumentas, kuris patvirtina PSD apsidraudusių Lietuvos gyventojų teisę visose 

Europos Sąjungos (ES) šalyse, Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje 

gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. Tai reiškia, kad viešnagės šiose valstybėse metu staiga 

susirgus, paūmėjus lėtinei ligai, gavus traumą, patekus į eismo įvykį ir panašiais atvejais keliautojui suteiktų 

medicinos paslaugų išlaidas visiškai arba iš dalies apmokės ligonių kasos. 

  

Kadangi būtinoji medicinos pagalba ES šalyse teikiama pagal tose šalyse galiojančią tvarką, vykstantiems į 

užsienį reikėtų turėti galvoje, kad ESDK garantuoja ne visų paslaugų apmokėjimą. 

  

„Norime atkreipti dėmesį, kad ESDK priima tik valstybių nacionalinėms sistemoms priklausančios gydymo 

įstaigos. Kitaip tariant, tos, kurios turi sutartis su ligonių kasomis ar valstybinį sveikatos draudimą 

įgyvendinančiomis įstaigomis. Su ESDK suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas apmokės 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios valstybės ligonių kasa, o pacientui teks pačiam apmokėti 

priemokas, mokesčius ar kitas mokamas paslaugas. Be to, ESDK negarantuoja planinės sveikatos priežiūros 

paslaugų apmokėjimo", – teigia VLK Tarptautinių reikalų skyriaus vedėja Lina Noreikienė. 

  

Pasak jos, ESDK taip pat negarantuoja transportavimo paslaugų apmokėjimo, jei dėl ligos ar traumos pacientą 

reikia pargabenti į Lietuvą. Dėl šios priežasties vykstant į kitas ES šalis svarbu įsigyti ir papildomą sveikatos 

draudimą, apmokantį transportavimo paslaugas, priemokas bei paslaugas suteiktas privačiose, nacionalinei 

sistemai nepriklausančiose įstaigose. 

VLK duomenimis, pernai ligonių kasos išdavė apie 230 tūkst. ESDK kortelių ir 7 tūkst. sertifikatų. Šiuo metu 

tokias galiojančias korteles turi beveik 600 tūkst. Lietuvos gyventojų. Kiekvienais metais jų išduodama vis 

daugiau, taigi vis daugiau gyventojų vertina šios kortelės teikiamą naudą. 



  

Taip pat kasmet daugėja ir gaunamų sąskaitų apmokėti už lietuviams suteiktas būtinosios medicinos pagalbos 

paslaugas Europos šalyse. Pavyzdžiui, pernai ligonių kasos PSDF lėšomis apmokėjo daugiau kaip 9 tūkst. 

tokių sąskaitų už beveik 9 mln. eurų. Daugiausia sąskaitų, kaip ir kasmet, pernai buvo gauta ir apmokėta iš 

Vokietijos, Ispanijos bei Švedijos. Didžiausia apmokėta suma siekė 204 tūkst. eurų, mažiausia – apie 0,50 

euro centų. 

  

VLK atkreipia dėmesį, kad šiuo metu, kai Lietuvos gyventojams rekomenduojama vengti masinio susibūrimų 

renginių ir vietų, daugelį dalykų, tarp kurių ir naująją ESDK siuntimo paštu paslaugą, galima sutvarkyti neišeinat 

iš namų, tiesiog internetu ar telefonu. Pavyzdžiui, VLK interneto svetainėje galima pasitikrinti, ar esate 

apdraustas, sužinoti, kiek kainavo Jūsų gydymas ir vaistai, kokios eilės pas gydytojus specialistus ir pan. Todėl 

bent jau šiuo laikotarpiu gyventojams tikrai nėra didesnės būtinybės lankytis teritorinių ligonių kasų gyventojų 

aptarnavimo skyriuose. 

  

ESDK siuntimo paslauga apmokama iš VLK lėšų. 

Tiems, kurie dar neturi ESDK kortelės, tokią užsisakyti galima čia https://esdk.vlk.lt/esdk-external/#. 

 

Keičiasi sveikatos priežiūros įmonių veiklos draudimo tvarka – nuo šiol draudimą 

reiks mokėti Valstybinei ligonių kasai. 

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja šalies sveikatos priežiūros 

įstaigas, kad jau atidaryta speciali, nauja sąskaita banke. Ji skirta kaupti įstaigų įmokas pacientams padarytai 

žalai atlyginti. 

 Apskaičiuotas įmokas VLK prašo mokėti į sąskaitą, kurios numeris – LT18 7300 0101 6184 4911, Swedbank, 

AB. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti sveikatos priežiūros įstaigos kodą. 

 VLK primena, kad 2020 m. sausio 1-ąją įsigaliojo Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai 

atlyginimo įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta nauja ginčų sprendimo ir žalos pacientams atlyginimo tvarka. 

Įstatyme įtvirtinta, kad pacientams padaryta žala atlyginama iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos 

institucijos administruojamos sąskaitos, kurioje, kaip ir minėta,  kaupiamos sveikatos priežiūros įstaigų įmokos 

žalai atlyginti. 

 Minėtą sąskaitą administruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1263 

„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl įgaliojimų suteikimo 

įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą" pakeitimo" įgaliojo 

VLK. Taip pat VLK pavesta išmokėti žalą pacientams bei atlikti kitas teisės aktais reglamentuotas funkcijas. 

  

Specialistai primena, kad įmokos dydis yra nurodytas Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai 

atlyginimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose. 

  

Pirmoji įmoka turi būti sumokėta iki šių metų metų kovo 30 dienos. 

 

http://www.vlk.lt/gyventojams/Puslapiai/K%c4%85-naudingo-galite-su%c5%beinoti-internete-apie-sveikat%c4%85.aspx
https://esdk.vlk.lt/esdk-external/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31932/asr

