200 Eur MEDIKAMS – POILSIUI IR PAŽINČIAI SU
LIETUVA
Programa:
Nuo 2020.09.01 d. iki 2020.11.30 d., per pandemiją dirbę medicinos darbuotojai galės
pasinaudoti 200 Eur (su PVM) kompensacija poilsiui ir pažinčiai su Lietuva.
Medikai, kurie galės pasinaudoti šia kompensacija bus įtraukti į VŠĮ „Keliauk
Lietuvoje“ elektroninę duomenų bazę. Licenzijuotų medikų sąrašai bus gauti iš
Sveikatos Apsaugos Ministerijos, o nelicenzijuotų medicinos darbuotojų
(slaugytojų, paramedikų, laborantų ir kt.) iki 08.03 d. bus pateikti savivaldybių.
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, norėdami pasinaudoti valstybės
kompensuojamomis turizmo paslaugomis, turėtų kreiptis į specialius reikalavimus,
atitinkantį kelionių organizatorių – „Kelionių centro“ biurą (Vilniaus g. 233,
Šiauliai), rašyti e.paštu: travelcentre@splius.lt arba pildyti formą, skambinti
(pavieniai užsakovai) tel:. 860197003 (Ieva) ir (grupės 19+žmonių) tel:. 861846466
(Virginija).
Kreipdamiesi, dėl valstybės kompensuojamų turizmo paslaugų įsigijimo, sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojai turėtų su savimi turėti ir tiekėjui pateikti profesinį
pažymėjimą ir jo kopiją, ar galiojančios licenzijos numerį, taip pat, asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją.
Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas gali įsigyti kompensuojamas turizmo
paslaugas tik 1 kartą, iš vieno paslaugų tiekėjo savo vardu. Paslaugos negali būti
perleistos tretiems asmenims. Užsisakius paslaugų, kurių kaina iki 200 Eur,
nepanaudota dalis nebus kompensuojama, o sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojai, kurie norės gauti paslaugų brangesnių, nei 200 Eur skirtumą turės
padengti savo lėšomis. 200 Eur suma į dalis neskaidoma ir skirta 1 sveikatos
priežiūros įstaigos darbuotojui.
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams bus valstybės kompensuojamos šios
turizmo paslaugos:
*Apgyvendinimo paslaugos;
*Organizuotos turistinės kelionės ir turizmo paslaugų rinkiniai, kurie gali būti
sudaryti: pervežimo, transporto priemonių nuomos, apgyvendinimo ir kitos

neatsiejamos paslaugos, kaip pvz: maitinimas, sveikatingumo paslaugos ir bilietai į
lankomus objektus.
Įsigytos paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos teritorijoje.
SEKITE SPECIALIUS PASIŪLYMUS MEDIKAMS MŪSŲ SVETAINĖJE IR MŪSŲ FACEBOOK
PUSLAPYJE!!!
Parengta, remiantis LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu „Dėl kompensavimo
turizmo paslaugų tiekėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo
paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, LR medicinos praktikos įstatymu, LR slaugos
praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu.

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 206
Šiauliai LT, indeksas 76299
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

