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Karantinas baigiasi: „Sodra“ primena 7 svarbius dalykus apie ligos 

išmokas 

Per tris karantino mėnesius „Sodra“ jau išmokėjo daugiau nei 105 mln. eurų ligos išmokų tėvams, 

prižiūrintiems vaikus namuose, slaugantiems senjorus, taip pat sergantiems koronaviruso infekcija 

bei gyventojams, kurie turėjo saviizoliuotis.  

Baigiantis karantinui ,,Sodra“ dažniausiai gauna šiuos klausimus: 

• Nuo kada ligos išmokos už nesergančių vaikų priežiūrą namuose nebebus mokamos? 

Ligos išmokų mokėjimas tėvams, kurie prižiūrėjo pradinių klasių moksleivius baigtas - birželio 8 d., o  

prižiūrintiems darželinukus, priešmokyklinukus ir asmenis su negalia iki 21 m. - birželio 16 d.  

• Kada bus išmokėtos paskirtos ligos išmokos? 

Ligos išmokos pasiekia gavėjus per 17 darbo dienų pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui ir gavus visus 

reikiamus ligos išmokai skirti dokumentus bei duomenis.  

• Ar gausiu ligos išmoką, jeigu man bus nurodyta saviizoliuotis jau pasibaigus karantinui? 

Jeigu Vyriausybei atšaukus karantiną, tačiau esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, gyventojui, 

parvykusiam iš COVID-19 paveiktos šalies ar turėjusiam sąlytį su koronaviruso infekcijos nešiotoju, nurodyta 

saviizoliuotis ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos, 

NVS centras pateiks elektroninį siuntimą, o gydytojas nuotoliniu būdu išduos nedarbingumo pažymėjimą 14 

kalendorinių dienų. Už šį nedarbingumo laikotarpį ligos išmoka bus mokama įprasta tvarka. 

• Ar bus mokamos ligos išmokos tiems tėvams, kurių vaikai, prieš paskelbiant karantiną, lankė 

vadinamuosius neregistruotus darželius ar juos prižiūrėjo auklės? 

Ligos išmokos bus mokamos visiems, turintiems teisę gauti šią išmoką, už vaikus iki pirmos klasės, 

nepriklausomai nuo to kur vaikas buvo ugdomas iki karantino. 

• Ar bus mokamos ligos išmokos seneliams, kurių anūkai dėl karantino negalėjo lankyti 

darželio ar mokyklos? 

Ligos išmokas gaus visi ją gauti teisę turintys seneliai, kuriems buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai 

prižiūrėti anūkus darželinukus, priešmokyklinukus, pradinukus ar asmenis su negalia iki 21 metų.  

• Kaip apskaičiuojamas ligos išmokos dydis? 

Ligos išmoką prižiūrint vaikus, kai ugdymo įstaiga uždaryta dėl karantino, nuo pirmos dienos moka „Sodra“ ir 
išmoka sudaro 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio kuris apskaičiuojamas pagal 
ligos išmokos gavėjo draudžiamąsias pajamas, buvusias tris mėnesius prieš mėnesį iki mėnesio, kai buvo 
išduotas nedarbingumo pažymėjimas.  

Išsamesnius atsakymus skaitykite: 

 

 

 

 
Daugiau informacijos:  

Malgožata Kozič  

„Sodros“ Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

http://www.sodra.lt/
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malgozata.kozic@sodra.lt 
8 614 17 249 
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