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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 22 D. NUTARIMO
NR. 309 „DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ
SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu
Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų
nuostatų patvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje), pakeliui į darbą
(tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) (toliau – nelaimingi atsitikimai darbe) ir profesinių ligų
pripažinimo draudžiamaisiais ar nedraudžiamaisiais įvykiais tvarką, nelaimingų atsitikimų
darbe (tarnyboje), pakeliui į darbą (tarnybą) ar iš darbo (tarnybos) ir profesinių ligų socialinio
draudimo (toliau – nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas) išmokų: ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmokos, netekto darbingumo vienkartinės
kompensacijos, netekto darbingumo periodinės kompensacijos, vienkartinės draudimo
išmokos apdraustajam asmeniui (toliau – apdraustasis) mirus, periodinės draudimo išmokos
apdraustajam mirus (toliau kartu – nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokos)
skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką.“
2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu draudžiami asmenys, nurodyti
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalyse ir 6 straipsnio 4, 5, 8 ir
10 dalyse.“
3. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:
„43. Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus gavėjai, vyresni kaip 18 metų,
kurie mokosi įregistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo
profesinio mokymo programas arba studijuoja pagal nuolatinės formos studijų programas,
privalo per 30 kalendorinių dienų nuo kiekvienų mokslo metų atitinkamoje švietimo įstaigoje
pradžios pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamos švietimo įstaigos išduotą
pažymą apie jų mokymąsi, kurioje turi būti nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data,
patvirtinama, kad šis asmuo mokosi šioje švietimo įstaigoje, ir pateikiami duomenys apie
mokslo trukmę ir formą (toliau – švietimo įstaigos išduota pažyma), išskyrus atvejus, kai
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duomenys apie mokymąsi, nurodyti švietimo įstaigos išduotoje pažymoje, gaunami
elektroniniu būdu Nuostatų 58 punkte nustatyta tvarka. Jeigu per šiame punkte nurodytą
terminą tokia pažyma nepateikiama ir duomenys apie mokymąsi negaunami elektroniniu
būdu, laikoma, kad šie gavėjai neatitinka periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus
mokėjimo sąlygų, nustatytų Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir šios išmokos
mokėjimas jiems stabdomas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo neatitinka
Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų sąlygų, pirmos dienos. Iš naujo atsiradus
Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytoms sąlygoms ir asmeniui pateikus
atitinkamos švietimo įstaigos išduotą pažymą apie jo mokymąsi arba duomenis apie
mokymąsi (asmens vardą, pavardę, gimimo datą, patvirtinimą, kad asmuo mokosi šioje
švietimo įstaigoje, duomenis apie mokslo trukmę ir formą) gavus elektroniniu būdu, išmokos
mokėjimas atnaujinamas Įstatymo 25 straipsnio 7 dalyje ir Nuostatų 62 punkte nustatyta
tvarka.“
4. Papildyti 451 punktu:
„451. Mirusiojo sutuoktiniui (sutuoktinei) sudarius kitą santuoką, periodinės draudimo
išmokos apdraustajam mirus mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio, einančio po
santuokos sudarymo mėnesio, pirmos dienos.“
5. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:
„52. Prašymą skirti Įstatyme nustatytas išmokas, išskyrus ligos dėl nelaimingo
atsitikimo darbe ir profesinės ligos išmoką, su Nuostatuose nurodytais dokumentais asmuo
pateikia tam Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, o
išmokas dėl profesinės ligos – Fondo valdybos teritoriniam skyriui pagal asmens gyvenamąją
vietą, deklaruotą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta
tvarka, išskyrus pareigūnus ir karius (jie prašymus teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui).
Asmuo prašymą dėl ligos išmokos gali pateikti bet kuriam Fondo valdybos teritoriniam
skyriui. Jeigu asmuo prašymą pateikia kitam Fondo valdybos teritoriniam skyriui, prašymas
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas persiunčiamas Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka atitinkamam Fondo valdybos teritoriniam skyriui.
Prašyme turi būti nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir išmokos, dėl kurios
kreipiamasi, rūšis. Jeigu asmuo yra pateikęs prašymą pagal Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymą, ligos išmoka dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos jam
skiriama pagal tą patį prašymą. Prašymas gali būti teikiamas atvykus į Fondo valdybos
teritorinį skyrių (toliau – tiesiogiai), paštu arba per EGAS.“
6. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:
„62. Nelaimingą atsitikimą darbe ar profesinę ligą pripažinus draudžiamuoju įvykiu,
sprendimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokų (išskyrus vienkartinę
draudimo išmoką apdraustajam mirus ir netekto darbingumo vienkartinę kompensaciją)
skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visos Nuostatuose
nurodytos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų ar patvirtintų jų kopijų, reikalingų
nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokoms paskirti, gavimo Fondo valdybos
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teritoriniame skyriuje dienos. Sprendimas dėl netekto darbingumo vienkartinės
kompensacijos skyrimo turi būti priimtas per 10 darbo dienų nuo Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos sprendimo dėl darbingumo netekimo dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar
profesinės ligos nustatymo apskundimo termino pabaigos, o tuo atveju, kai Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos sprendimas skundžiamas Ginčų komisijai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ginčų komisija), – nuo Ginčų komisijos sprendimo
apskundimo termino pabaigos. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, gavusi skundą
dėl darbingumo lygio nustatymo, kurio priežastis yra nelaimingas atsitikimas darbe arba
profesinė liga, per 5 darbo dienas raštu praneša Fondo valdybai apie gautą skundą,
nurodydama apskųsto sprendimo numerį ir datą. Jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos sprendimas skundžiamas Ginčų komisijai, Ginčų komisija ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas raštu praneša Fondo valdybai apie gautą skundą, nurodydama apskųsto sprendimo
numerį ir datą. Sprendimas dėl netekto darbingumo periodinės kompensacijos ir periodinės
draudimo išmokos apdraustajam mirus mokėjimo sustabdymo, pratęsimo, atnaujinimo ir
nutraukimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, duomenų ir
(ar) dokumentų apie aplinkybes, kurioms esant šios kompensacijos ar išmokos mokėjimas
sustabdomas, pratęsiamas, atnaujinamas ar nutraukiamas, ar patvirtintų šių dokumentų kopijų
gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.“
7. Pripažinti netekusiu galios 70 punktą.
8. Papildyti IX skyriumi:
„IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
74. Asmens duomenų, gautų įgyvendinant Nuostatus, tvarkymo tikslas – nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimas draudžiamaisiais ar nedraudžiamaisiais
įvykiais, nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokų mokėjimas ir lėšų, skiriamų
šioms išmokoms mokėti, apskaita.
75. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo
nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį
kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
76. Įgyvendindami Nuostatus, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas asmens
duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų
apsaugą, nuostatas.“

Ministras Pirmininkas
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Socialinės apsaugos ir darbo ministras

