LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 30 D.
NUTARIMO NR. 1195 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBO POBŪDIS YRA
SUSIJĘS SU DIDESNE PROTINE, EMOCINE ĮTAMPA, DARBO LAIKO
SUTRUMPINIMO TVARKOS IR DARBUOTOJŲ, KURIEMS NUSTATYTAS
SUTRUMPINTAS DARBO LAIKAS, DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2013 m. liepos 24 d. Nr. 694
Vilnius
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 9 d.
nutarimą (Žin., 2013, Nr. 50 -2502), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Pakeisti Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine
įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su
didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir Darbuotojų, kuriems
nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2003,
Nr. 93-4205; 2009, Nr. 60-2353):
1.1. Išdėstyti 6 punktą taip:
„6. Sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas,
kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis
pačiomis sąlygomis, nenurodytiems šios Tvarkos 6 1 punkte, nustatoma 38 valandų darbo
savaitė.“
1.2. Papildyti 61 punktu:
„61. Nustatoma 37 valandų darbo savaitė:
61.1. sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems skubią medicinos pagalbą, kai tai
yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės aprašymą;
61.2. sveikatos priežiūros specialistams, turintiems privalomą atitinkamos veiklos
licenciją ir atliekantiems chirurgines operacijas ar dalyvaujantiems jas atliekant, kai tai yra
pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės aprašymą;
61.3. sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros
įstaigose su pacientais, kuriems taikoma priverstinė hospitalizacija, priverstinė diagnostika ar
priverstinio gydymo priemonės, arba laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, asmens
sveikatos priežiūros įstaigose ir tarnybose, esančiose pataisos įstaigose ir areštinėse.“
2. Nustatyti, kad lėšos, kurių reikia šiam nutarimui įgyvendinti, dengiamos iš įstaigų
veiklai skirtų bendrųjų asignavimų arba Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų,
numatytų sutartyse, sudarytose su teritorinėmis ligonių kasomis.

Finansų ministras,
pavaduojantis Ministrą Pirmininką
ir socialinės apsaugos ir darbo ministrą

Rimantas Šadžius

