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Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus Psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės 

sąjungos (Profesinė Sąjunga) žiniomis Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus Psichiatrijos ligoninė 

(Ligoninė arba Darbdavys) nuo 2019-06-07 planuoja Ligoninės virtuvių priežiūros ir pacientų maitinimo 

funkcijas priskirti Ligoninės skyrių darbuotojams – slaugytojams, slaugos administratorėms, slaugytojų 

padėjėjams, valytojoms, pagalbinėms darbuotojams, ūkio reikalų tvarkytojoms. 

Profesinė Sąjunga yra pareikalavusi Darbdavio pateikti išsamią informaciją apie teisinius šio sprendimo ir jo 

įgyvendinimo pagrindus, siekiant nustatyti ir imtis priemonių prieš galimus Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso (DK) pažeidimus. Profesinės Sąjungos narių žiniai prie šio pranešimo pridedama Darbdaviui 

pateiktų reikalavimų kopija. 

Pacientų maitinimo funkcija yra numatyta tik slaugytojų padėjėjų pareiginiuose nuostatuose. Slaugytojų 

pareiginiuose nuostatuose numatytas tik pacientams lankytojų atnešto maisto tvarkymas ir dalinimas iš 

šaldytuvų. Kitų išvardintų darbuotojų pareiginiuose nuostatuose pacientų maitinimo funkcija taip pat 

nenumatyta. 

DK 45 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojo darbo funkcijos gali būti keičiamos tik su išankstiniu 

rašytiniu darbuotojo sutikimu. Todėl, prieš priskirdamas papildomas maitinimo darbo funkcijas nurodytiems 

darbuotojams, Darbdavys privalo gauti jų rašytinius sutikimus dėl pareiginių nuostatų keitimo. Profesinė 

Sąjunga taip pat atkreipia narių dėmesį į DK 45 str. 3 dalį: „Dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo 

darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantį organą, prašydamas įpareigoti darbdavį 

vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą. Darbuotojui to nepadarius per tris mėnesius nuo to 

momento, kai darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas 

sutiko dirbti pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis.“ 

Profesinės Sąjungos vertinimu Darbdavys, prieš pavesdamas pacientų maitinimo funkcijas slaugytojams, turi 

su šiais darbuotojais sudaryti susitarimus dėl papildomo darbo ir nustatyti papildomą atlygį. Slaugytojai 

pagal galiojančius teisės aktus bei pareiginius nuostatus teikia sveikatos priežiūros paslaugas, kurios krūvio, 

atsakomybės ir pobūdžio prasme yra nesuderinamos su kasdieniniu maisto tiekimu pacientams. Lietuvos 

Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 1 straipsnio 1 dalis asmens sveikatos priežiūrą apibrėžia kaip 

„valstybės licencijuotą fizinių ir juridinių asmenų veiklą, kurios tikslas – laiku diagnozuoti asmens sveikatos 

sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir sustiprinti sveikatą“. Todėl su pacientų maitinimu 

susijusios pareigos nėra slaugytojų pagrindinės darbo funkcijos. Pagal DK 35 straipsnį darbo sutarties šalys 

susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau 

nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės 

darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir 

pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo). Susitarime dėl papildomo darbo turi 

būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo valandomis, darbo 

užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar kita. 



Iš pokyčių pristatymo medžiagos taip pat galima spręsti, jog skyrių darbuotojų, kuriems pavedamos naujos 

su pacientais susijusios darbo funkcijos, krūvis gali būti neleistinai didinamas. Dėl pokyčių iš skyrių bus 

iškeliamos tik tokios funkcijos kaip skalbinių vežimas ir paėmimas iš sandėlio, šiukšlių išvežimas ir pan. Tai 

turi poveikį tik ūkio reikalų tvarkytojo darbo krūviui. Tuo tarpu naujos funkcijos – maisto porcijavimas, 

dalinimas pacientams ir pan. tris kartus per dieną – yra nepalyginamai didesnės apimties, nes susiję su 

individualiais pacientų poreikiais. Didžiausia našta čia gali tekti sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems 

slaugytojams, su kurių darbu tiek neišvengiamai didėjantis krūvis, tiek ir pats papildomo darbo pobūdis yra 

nesuderinamas. 

Be to, pokyčių pristatymo medžiagoje nurodoma, kad pacientų maitinimas baigiamas 20 val. 30 min., tuo 

tarpu skyriaus darbuotojų darbo grafiko pabaiga – 18 val. 30 min. Toks darbuotojų darbo grafiko ir pacientų 

maitinimo grafiko prasilenkimas rodo, kad tai bus arba papildomas darbas, arba viršvalandžiai. Profesinė 

sąjunga pažymi, kad dėl papildomų maitinimo funkcijų atsiradę viršvalandžiai turi būti griežtai apskaitomi 

darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose bei apmokami DK nustatytais padidintais tarifais. 

Profesinė Sąjunga prašo visų narių atidžiai fiksuoti bet kokį grafike oficialiai nenurodytą ar su grafiko 

valandomis prasilenkiantį darbo laiką, kuris gali atsirasti dėl pacientų maitinimo funkcijų vykdymo. Prašome 

narių teikti šią informaciją Profesinei Sąjungai, kad galėtume imtis reikiamų teisinių priemonių. Primename, 

kad viršvalandinis darbas turi būti nurodytos Jūsų atsiskaitymo lapeliuose bei apmokėtos padidintais tarifais 

(nurodyta žemiau). Todėl prašome atidžiai sekti šią Jūsų atlygio informaciją bei informuoti Profesinę 

Sąjungą apie bet kokius neatitikimus su žemiau nurodytais DK 144 straipsnio 4 dalyje nustatytais darbo 

užmokesčio tarifais: 

Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar 

viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už 

viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio 

užmokestis. 

Pagal Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo (PSĮ) 17 straipsnį profesinės sąjungos turi teisę 

kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius 

darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus. Profesinės sąjungos informaciją dėl darbo įstatymų pažeidimo 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažeidimo padarymo arba sužinojimo apie pažeidimo padarymą 

momento perduoda Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

Remiantis PSĮ 17 straipsniu ir atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, prašome narių raštu praneši 

Profesinei Sąjungai apie bet kokius neteisėtus Darbdavio nurodymus dėl maitinimo funkcijų organizavimo, 

taip pat apie neapskaitytus ir neapmokėtus viršvalandžius. 

Profesinė Sąjunga taip pat yra pasirengusi suteikti teisines konsultacijas ir atstovavimą nariams, 

nusprendusiems pradėti individualų darbo ginčą su Darbdaviu pvz. dėl papildomo darbo priemokos. Todėl 

siūlome kreiptis šiuo klausimu ir įvertinti, ar turėtumėte kelti darbo ginčą dėl Jūsų galimai pažeistų teisių 

gynybos. 
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