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SKUBŪS TEISINIAI COVID-19 IR KARANTINO NULEMTI KLAUSIMAI 

 
COVID-19 keliami iššūkiai reikalauja visų susitelkimo ir bendrų pastangų, tačiau gyvenimo ir veiklos organizavimo 

pokyčiai ir sprendimai turi būti daromi įvertinus visas teisines galimybes bei galimas šių sprendimų pasekmes ateityje. 

Todėl Advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai nori atkreipti Jūsų dėmesį į svarbiausius šio laikotarpio 

klausimus, kuriems reikalingas atidus teisinis vertinimas.   

 

Darbo organizavimo pokyčiai 

Dėl COVID-19 ir taikomo karantino režimo nutraukta įprasta įmonės veikla reikalauja priimti skubius sprendimus 

dėl darbuotojų darbo perorganizavimo. Galiojantis Darbo kodeksas (DK) nenumato galimybių kodekso normų 

taikyti atsižvelgus į analogišką ekstremalią situaciją, todėl šiuo atveju darbdavys turi priimti „kūrybiškus“ 

sprendimus, kurie tarpusavyje suderintų verslo išlaikymo siekį ir darbuotojų socialinės apsaugos prioritetą. 

Remiantis tik DK galimi šie sprendimai: 

- Prastovos paskelbimas (DK 47 str.); 

- Mokamos ir/arba nemokamos darbuotojo atostogos (DK 127 str., 137 str.); 

- Dalinio darbo organizavimas, darbuotojui gaunant Sodros skiriamą dalinio darbo išmoką (DK 48 str.); 

- Darbo sutarties sąlygų pakeitimas (DK 44 str.); 

- Darbuotojų atleidimas. 

Galimi ir kiti sprendimų variantai, kurie  turi būti atlikti tik įvertinus konkretaus atvejo nulemtas teisines rizikas ir 

atsižvelgus į skubius LR Vyriausybės ir LR Seimo priimamus sprendimus dėl DK pakeitimo.  

 

Atsakomybė už darbuotojų saugą ir sveikatą 

LR Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. paskelbus Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir patvirtinus karantino 

režimą, Valstybinė darbo inspekcija pateikė trumpas praktines rekomendacijas darbdaviams 

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2752 (detalesnės rekomendacijos toliau). Tačiau šios 

rekomendacijos turi būti taikomos įvertinus įmonės veiklos specifiką ir darbuotojų darbo pobūdį, t.y. ar 

darbuotojas savo veikloje privalo turėti neišvengiamą kontaktą su kitais darbuotojais, klientais ar kitais asmenimis. 

Darbdaviui neįvertinus šių rizikų, nepasirūpinus tinkamomis priemonėmis (vertinamojo pobūdžio aplinkybė) 

ir negavus darbuotojo rašytinio patvirtinimo dėl sutikimo dirbti ekstremaliomis sąlygomis, teisinė atsakomybė 

kyla darbdaviui.  

 

Įsipareigojimų verslo partneriams vykdymas 

Esant situacijai, kuomet verslo subjektui yra akivaizdu, jog sutartinius įsipareigojimus ir toliau sėkmingai vykdyti 

nebus įmanoma, rekomenduojame pasiremti LR CK 6.204 str. ir motyvuotu prašymu kreiptis į kontrahentus dėl 

sutarties nuostatų pakeitimo. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės yra išsamiai aprašomos LR CK 6.212 

str.1 d., jos yra įtrauktos į civilinės atsakomybės netaikymo sąlygas, numatytas LR CK 6.253 straipsnyje. Tačiau iki 

šios ekstremalios situacijos praktikoje šios nuostatos buvo taikomos itin retai, todėl reikėtų vertinti konkrečias 

aplinkybes, kodėl nebegalima vykdyti sutarties ir ar tai buvo tiesioginė COVID-19 ir karantino režimo 

pasekmė. Tai reiškia, kad sutarties pakeitimas ar nutraukimas pagal minimą kodekso straipsnį yra galimas tik tada, 

jeigu sutarties šalies situacijos pablogėjimas yra esminis ir kliudo vykdyti sutartį ir (ar) tolimesnis sutarties 

vykdymas nulemtų neigiamas pasekmes sutarties šaliai.  Akivaizdu, jog nesant panašaus precedento, kiekvieno 

sutartinio ginčo nagrinėjimas yra individualaus pobūdžio, todėl, esant poreikiui, rekomenduojame kreiptis dėl 

profesionalios teisinės pagalbos. 

 

Suprasdami ekstremalios situacijos ir skubių sprendimų priėmimo svarbą, esame pasiruošę kaip 

įmanoma operatyviau atsakyti į Jums kilsiančius klausimus, kad veikdami geranoriškai ir solidariai 

įveiktume šiuos laikinus sunkumos.   

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2752
Mantas Paulauskas
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Praktinės rekomendacijos karantino metu:  

 

Dėl Klientų ir darbuotojų apsaugos nuo COVID-19 organizuojant darbą  

• Užtikrinti reguliarų patalpų vėdinimą ne rečiau kaip 5 kartus per dieną. 

• Aprūpinti įmonę asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais 

rankšluosčiais, rankų dezinfekavimo priemonėmis) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą. 

• Užtikrinti asmens higienos priemonių (dezinfekavimo priemonių) prieinamumą visoje 

darbovietėje (prie centrinio įėjimo, prie įėjimų į tualeto patalpas ir kitose patalpose, 

kuriose įrengti praustuvai). 

• Užtikrinti galimybę darbuotojams reguliariai (ne rečiau kaip kas 2 val.), o esant poreikiui 

ir dažniau, kruopščiai plauti rankas su šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, ar 

dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis. 

• Užtikrinti galimybę dažniau nei įprastai valyti dažniausiai liečiamus paviršius (durų 

rankenas, turėklus, stalus, kėdes, palanges ir t.t.) ne tik drėgnu būdu, bet naudoti 

specialias dezinfekcines medžiagas. Paviršių dezinfekcijai naudoti 0,1 proc. natrio 

hipochlorito tirpalą. 

• Užtikrinti, kad įmonėje esantys tualetai ir jų durų rankenos būtų dezinfekuojami ne 

rečiau kaip 5 kartus per dieną. 

• Informuoti pasirašytinai darbuotojus apie asmens higienos priemonių taikymą dažnai 

lankomose ir matomose vietose (pvz., kabinat informaciją prie įėjimų / išėjimų). 

• Užtikrinti, kad klientai laikytųsi saugaus, ne mažesnio kaip 1 metro, atstumo. 

 

Paaiškėjus, kad patalpose lankėsi asmuo, užsikrėtęs koronavirusu, atliekant valymo darbus 

patalpose naudoti: 

• Vienkartines asmens apsaugos priemones, kurias naudojo valymą atlikes asmuo, po 

panaudojimo išmetamos kaip užterštos atliekos. Daugkartinio naudojimo priemonės turi 

būti nukenksminamos (dezinfekuojamos) naudojant turimus produktus (pvz., 0,1% 

natrio hipochloritą arba 70% koncentracijos etanolį); 

• Daleles filtruojancius FFP2 arba FFP3 respiratorius; 

• Akinius arba veido skydelius; 

• Vienkartinius, ilgarankovius, skysciams nepralaidžius chalatus; 

• Buitines pirštines. 


