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DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija teikia Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 8, 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo
ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projektą (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas užkirsti kelią ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų plitimui
ir užtikrinti visuomenės sveikatą bei saugumą.
I. Sprendžiama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) yra paskelbta ypač pavojinga
problema
užkrečiamąja liga. Dėl jos Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė
valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje bei visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje karantiną. Be to, Pasaulio sveikatos organizacija
pripažino, kad dėl ligos visame pasaulyje kilo pandemija.
Įvertinus užkrečiamųjų ligų, dėl kurių paskelbta valstybės lygio ekstremalioji
situacija ir karantinas, keliamą grėsmę (pačios ligos užkrečiamumą ir
sukeliamo sveikatos sutrikdymo mastą, jos išplitimo mastą) turi būti nustatytas
proporcingai šiai grėsmei privalomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamosios
ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas bei atsižvelgiant į sergamumo liga plitimo mastus ir greitį, siūloma
sudaryti prielaidas taikyti papildomas ligos profilaktikos ir kontrolės
priemones.
Siūloma aiškiai įtvirtinti teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybei papildomai
nustatyti darbus ir veiklos sritis, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams,
papildomai pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra
paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, numatant,
kad šios išlaidos gali būti finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis
Vyriausybės nustatyta tvarka arba apmokamos darbdavio bei numatyti
galimybę be sutikimo atlikti asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ir
sukėlėjų nešiotojų būtinąjį ištyrimą protrūkio metu.
II.
Siūlomos Įstatymo projektu siūloma:
priemonės
1) papildyti nuostata, suteikiant Vyriausybei teisę papildomai numatyti darbus
ir veiklos sritis, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, papildomai
pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąją ligą, dėl kurios yra paskelbta
valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas;
2) papildyti nuostata, kad darbuotojų sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios
ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas, gali būti finansuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės
nustatyta tvarka arba apmokamos darbdavio;
3) papildyti išimtimi, numatant galimybę be sutikimo atlikti asmenų, įtariamų,
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kad serga, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinąjį ištyrimą protrūkio
metu
4) papildyti, kad asmenims, įtariamiems, kad serga pavojingomis ar ypač
pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenims, turėjusiems sąlytį, ar šių
ligų sukėlėjų nešiotojams taikomas būtinasis ištyrimas, jei nustatytas
užkrečiamosios ligos protrūkis, kada reikalingas asmenų ištyrimas, ir jie
atsisako arba vengia ištyrimo ir tuo sukelia pavojų aplinkinių sveikatai.
Būtinąjį ištyrimą skiria protrūkį tiriantis Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro tarnautojas, o organizuoja savivaldybės administracijos direktorius;
5) numatyti, kad asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų
nešiotojų būtinojo ištyrimo organizavimo tvarką protrūkio metu nustato
sveikatos apsaugos ministras.
III. Priemonių Kadangi šiuo metu neįmanoma numatyti kiek gali būti protrūkių, kokie darbai
kaštai
ir veiklos sritys bus įtrauktos, taip pat kokie bus numatyti kriterijai, kokiais
atvejais darbuotojų papildomi sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos,
dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)
karantinas, galėtų būti finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, o kokiais
atvejais būtų apmokami darbdavio, todėl Projekto įgyvendinimui reikalingų
papildomų biudžeto lėšų šiuo metu nėra galimybės apskaičiuoti.
IV.
Nauda Užtikrinamas saugesnis atskirų darbų ir veiklos sričių atlaisvinimas ir (ar)
visuomenei
organizavimas, sudaroma galimybė laiku nustatyti infekcijos atvejus,
organizuoti sąlytį turėjusių asmenų izoliavimą ar kitas užkrečiamųjų ligų
kontrolės priemones. Tokiu būdu sumažinama užkrečiamųjų ligų plitimo bei
didelių ligos protrūkių, sąlygojančių darboviečių veiklos tęstinumo sutrikimus,
rizika. Sudarant galimybę organizuoti privalomąjį tam tikrų asmenų ištyrimą
protrūkiuose, užtikrinamas tinkamas protrūkių valdymas, jų plitimo
sustabdymas, perspėjamas ne tik pirminių, bet ir antrinių atvejų atsiradimas.
Užtikrinus tinkamą atvejų atsekamumą ir sąlytį turėjusių asmenų izoliavimą ar
kitų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonių organizavimą sudaromos
palankesnės sąlygos užkrečiamosios ligos suvaldymui.
Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (TAIS).
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją
situaciją ir karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Projektas su suinteresuotomis
institucijomis nebuvo derintas dėl projekto skubos.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu
Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbė valstybės lygio
ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruo infekcijos) plitimo grėsmės,
taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbtas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
karantinas, o įstatymo projektas skirtas COVID-19 ligos (koronaviruo infekcijos) plitimo grėsmėms
šalinti, prašome projektą įtraukti į 2021 m. kovo 8 d. Vyriausybės posėdį.
Projektą tiesiogiai rengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisės
skyriaus (vedėja Martyna Mickė, tel. (8 5) 205 5295, el. paštas martyna.micke@sam.lt) patarėja
Sandra Babiedaitė-Miškinienė, tel. (8 5) 266 1455, el. p. sandra.babiedaite@sam.lt.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 8, 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo
ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“
projektas, 1 lapas.
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2.
3.
4.

Projektas, 2 lapas.
Projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
Projekto aiškinamasis raštas, 6 lapai.

Sveikatos apsaugos ministras

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

