
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
NELAIMING Ų ATSITIKIM Ų DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO 

DRAUDIMO ĮSTATYMO 3, 13 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  
ĮSTATYMAS  

 
2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-640 

Vilnius 

(Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2003, Nr. 114-5114; 2004, Nr. 98-3624, Nr. 171-6300;  

2005, Nr. 71-2557, Nr. 153-5642; 2006, Nr. 72-2684; 2007, Nr. 138-5656;  

2008, Nr. 137-5384; 2009, Nr. 147-6548) 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 9 dalies pakeitimas 

Pakeisti 3 straipsnio 9 dalį ir ją išd÷styti taip: 

„9. Kompensavimo koeficientas (k) nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į 

darbą ar iš darbo arba ūmios profesin÷s ligos atveju – asmens vidutinių m÷nesinių 

draudžiamųjų pajamų per paskutinius paeiliui einančius 12 m÷nesių, skaičiuojant atgal nuo 

pabaigos užpraeito kalendorinio m÷nesio, buvusio prieš nelaimingo atsitikimo darbe, 

pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profesin÷s ligos nustatymo m÷nesį, santykis su 

nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba susirgimo ūmia profesine 

liga nustatymo metu galiojančiomis einamųjų metų draudžiamosiomis pajamomis. Šis 

koeficientas taip pat taikomas skaičiuojant netekto darbingumo periodinę kompensaciją, 

kai asmuo, kuriam nustatyta l÷tin÷ profesin÷ liga, pagal Valstybinių socialinio draudimo 

pensijų įstatymą neturi teis÷s gauti netekto darbingumo (invalidumo) arba senatv÷s 

pensijos.“ 

 

2 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išd÷styti taip: 

„1. Kompensuojamasis uždarbis ligos pašalpoms apskaičiuojamas Nelaimingų 

atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų nustatyta tvarka 

pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, tur÷tas per paeiliui einančius 3 

kalendorinius m÷nesius, buvusius iki praeito kalendorinio m÷nesio prieš laikinojo 

nedarbingumo nustatymo m÷nesį.“ 
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3 straipsnis. 19 straipsnio 4 dalies pakeitimas 

Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išd÷styti taip: 

„4. M÷nesio kompensuojamasis uždarbis vienkartinei kompensacijai 

apskaičiuojamas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo 

išmokų nuostatų nustatyta tvarka pagal nukent÷jusio asmens draudžiamąsias pajamas, 

tur÷tas per paeiliui einančius 12 kalendorinių m÷nesių, buvusių iki praeito kalendorinio 

m÷nesio prieš nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesin÷s 

ligos nustatymo m÷nesį.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas, išskyrus 5 straipsnį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d. 

 

5 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei  

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ arba jos įgaliota institucija iki šio įstatymo 

įsigaliojimo parengia šio įstatymo įgyvendinamuosius teis÷s aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  
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