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DARBUOTOJAI KARANTINO METU
Pastarqjrl savaifiq ivykiai visuomenq priverte ne juokais sunerimti. Priei ketias savaites Lietuvoje det
koronaviruso grdsm6s pasketbta ekstremati situacija, Pasautio sveikatos organizacija paskelb6 pandemij4,
o Lietuvos Respubtikos Vyriausybd karantinq. Darbuotojams vienas esminiq klausimq, tai teisinis darbo
santykiq reguliavimas karantino metu.
1) Darbas nuotoliniu biidu

Lietuvos Respubtikos darbo kodekso (totiau - DK) normos nustato, kad dirbti nuotoliniu bUdu skiriama
darbuotojo praiymu arba Satiq susitarimu. Jeigu darbdavys neirodo, kad del gamybinio biltinumo ar darbo
organizavimo ypatumq tai sukettq per didetes s4naudas, jis privato tenkinti darbuotojo praiym4 dirbti
nuotoliniu bUdu ne maZiau kaip penktadati visos darbo [aiko normos, to pareikalavus n65diai, neseniai
pagimdZiusiai ar krUtimi maitinaniiai darbuotojai, darbuotojui, auginaniiam vaik4 iki trejq metq, ir
darbuotojui, vienam auginaniiam vaikq iki keturiolikos metq arba neigatq vaikq iki a5tuoniolikos metq.
Kitaip tariant pandemijos ar karantino atvejis ndra numatytas kaip privatoma prieZastis darbdaviui tenkinti
darbuotojo praiymq dirbti nuototiniu bUdu. Svarbu pafomdti, jog kot kas ir darbdavys negali reikatauti

darbuotojo dirbti nuototiniu b0du. Jeigu nuototinio darbo gatimybd nebuvo aptarta darbo sutartyje darbdavys vienaialiSkai neturi teisds to reikalauti i5 darbuotojo. Toks darbo bUdas turdtq bUti
organizuojamas tik apibusiu susitarimu, o darbuotojo atsisakymas dirbti nuototiniu bUdu, negati b[ti
pagrindas ji atteisti ar pakeisti darbo sqtygas. Jeigu vis ddtto Salims pavyksta susitarti d6[ nuotolinio darbo
galimyb6s, bUtina susitarti ir ddl nuotolinio darbo vykdymo tvarkos.
Jeigu dirbdamas nuototiniu bUdu darbuotojas patiria papildomq iStaidq, susijusiq su jo darbu, darbo
priemoniq isigijimu, isirengimu ir naudojimu, jos privato bUti kompensuotos. Kompensacijos dydi ir jos
mokdjimo sqtygas darbo sutarties Satys nustato susitarimu.
PahTm6tina, kad Sociatinds apsaugos ir darbo ministerija siUlo priimti Darbo kodekso pataisas, kurios
vatstyb6je esant ekstrematiai situacijai leistq darbdaviui primygtinai si0tyti darbuotojui nuototini darbE, o
5iam nesutikus - nu5alinti nuo darbo, kai itariama, kad darbuotojo sveikatos b[ktd keti4 grdsmg kitiems
kolegoms. Nuialinimas nuo darbo gatiotrl ribotq laikq, uZ 5i perioda darbo uZmokestis nebiltq mokamas.
2) Prastova
Jeigu darbdavys negati suteikti darbuotojui darbo sutartyje sutygto darbo ddt objektWiq prieZasdiq ne ddl
darbuotojo kattds, darbdavys turi teisg darbuotojui sketbti prastova, kuri, be kita ko, gati buti skelbiama ir
darbuotojq grupei. DK numato, jog pasketbus neterminuot4 arba itgesnq nei trijq darbo dienq prastovA,
darbuotojas neprivalo atvykti i darbovietg, tadiau turi buti pasirenggs atvykti i darbovietq kitq darbo dien4

po darbdavio prane5imo. UZ toki prastovos [aik4 darbuotojui mokama pirm4 prastovos dienq darbuotojo
vidutinis darbo uZmokestis, antrE ir treii4 dienomis 2/3 darbuotojo vidutinio darbo uZmokesdio, o uZ kit4
prastovos laikq mokama keturiasdeSimt procentq vidutinio jo darbo uimokesiio.Tq mdnes[, kuri
darbuotojui buvo pasketbta prastova, jo gaunamas darbo uZmokestis negati buti maZesnis negu minimatioji
mdnesind atga (jei jo darbo sutartyje sutygta visa darbo laiko norma). Minimatioji menesio alga Lietuvoje
siekia 607 eurus ,,ant popieriaus" arba 437 eurai ,,i rankas".

ir darbo ministerija siuto Darbo kodekso pakeitimus, kurie leistrl darbdaviui sketbti
prastova darbuotojui ar jq grupei, jeigu Satyje yra paskelbta ekstremati situacija arba karantinas, o
darbuotojas negati dirbti nuototiniu budu ir nesutinka dirbti kito jam pasiUtyto darbo.
Socialin6s apsaugos

Paskelbus ekstremali4 situacij4 ar karantin4 Vyriausybd yra numaiiusi pagatb4 darbdaviams. Si[[oma, kad
darbdavys darbuotojui prastovos metu mokdtq ne maZiau nei 40 proc. minimatios m6nesio algos per
m6nesi, o 60 proc., o Seime buvo pasi0lyta 90 proc., nuo minimatios atgos prisiddtqvalstybd. BiudZetin6s
istaigos ir Lietuvos bankas prastovos metu, kai pasketbta ekstremati situacija, tur6s darbuotojui mokdti ne
maZiau nei minimali4 menesio algq.

ir atteisti darbuotojai, kuriems paskelbta prastova, si0toma nustatyti,
kad darbdaviams, b0tu1 mokama subsidija darbo uZmokestiui, kuri sudarytq 60 proc. nuo vidutinio
Kad neb0tq panaikintos darbo vietos

darbuotojo darbo uimokesdio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto. Tai yra skatinimas moketi darbuotojams
ne minimatiq alg4, bet darbo sutartyje sutarta darbo uZmokesti. Subsidija gatds buti mokama iki 3
m6nesiq. UZ 5iE subsidij4 darbdavys turds iStaikyti darbo vietq ne trumpiau nei 6 m6nesius, o Seime
siUtoma ne daugiau 3 mdnesius nuo subsidijos mokejimo pabaigos.
3) Dalin6 prastova
Jeigu darbdavys d6t objektWiq prieiasiiq negati suteikti darbuotojui darbo sutartyje sutarto darbo, bet
darbuotojas vis tiek reikatingas, jis gati pasiutyti dirbti maZiau, tai yra pasketbti darbuotojui ar jq grupei
datinq prastov4, kai tam tikram laikotarpiui sumaZinamas darbo valandq arba darbo dienq skaifius. Kai

maiinamas darbo vatandq skaifius per dienq, viena darbo diena gati sutrumpeti ne maZiau nei

3

valandomis, pavyzdZiui, nuo 8 iki 5 valandq. Kai maZinamas darbo dienq skaidius per savaitq, viena darbo
savaitd gali sutrumpdti ne maZiau nei 2 darbo dienomis, pavyzdZiui, nuo 5 iki 3 darbo dienq. UZ dirbtq
taikq darbuotojas gauna darbo sutartyje numatytE darbo uZmokesti, o uZ prastovos [aik4 - kaip ui
prastov4.
Datinei prastovai taip pat gatiotq Sociatinds apsaugos

ir darbo ministerijos pasiulymai d6t subsidijq.

4) Atostogos

Vatstyb6je pasketbus ekstrematiE situacij4 ir karantinq, darbuotojo praiymu jam gati bUti skiriamos
kasmetin6s apmokamos ar neapmokamos atostogos. Pabr6Ziame, kad darbdavys negati reikalauti arba
versti darbuotojo i5eiti kasmetiniq apmokamq ar neapmokamq atostogL{ jos imamos visais atvejais
darbuotojo iniciatyva. Prieiingu atveju, darbuotojams rekomenduojame kreiptis i gindq komisijq prie
Valstybinds darbo inspekcijos.
5) Susitarimas d6[ ne viso darbo laiko.
SumaZdjus darbo apimtis galima tartis su darbuotoju ddt ne viso darbo laiko. Pagal Darbo kodeksq visu
darbo laiku arba vienu etatu laikomas toks darbas, kai per savaitq dirbama 40 vatandq. Jeigu darbuotojas
sutinka, gatima tartis ddl trumpesnio darbo taiko trumpinant dienos darbo vatandas, darbo savaite arba
darbo m6nesi.
Satyga d6t ne viso darbo taiko gatt bUti nustatyta terminuotai arba neterminuotai. Atkreipiame ddmesi, kad

darbuotojui naudingiau toki susitarimE sudaryti terminuotai, pavyzdZiui, iki Vyriausyb6 atiauks karantin4.

ar versti darbuotojo susitarti d6t ne visos darbo laiko prieS jo vatiq. Tokiu
atveju darbuotojas gati kreiptis i gindq komisijq prie Vatstybinds darbo inspekcijos.
Darbdavys negali reikalauti

Ui darba ne viso darbo [aiko sqlygomis mokama proporcingai dirbtam laikui arba attiktam darbui, patyginti
su darbu, dirbamu viso darbo laiko sqtygomis.

6) Ekstremali situacija n6ra teisAta prieZastis nutraukti darbo sutarti
Nors valstybeje pasketbta ekstremati paddtis ir karantinas, tadiau norint sumaZinti darbuotojq skaidirl
bltina paisyti Darbo kodekso reikatavimq - priei atteidimA ispdti, iSmok6ti darbuotojui priktausaniias
iSeitines iSmokas. Taip pat turi b0ti objektyvi prieZastis d6t ko darbuotojo attiekama darbo funkcija tapo
pertekline. Ekstrematios situacijos atveju objektyvi prieZastis gatdtq buti ne pati ekstremati situacija, o

ddt jos atsiradg ekonominiai sunkumai, sumaidjusios pajamos
darbdavys.

ir

pan, kurias gindo atveju turi [rodyti

PaiTm6tina, kad atleidiiant darbuotojq darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kalt6s, jis turi buti
isp6jamas ra5tu. Pagal LNSS 5akos kolektyving sutarti atleisti darbuotoj4 darbdavio iniciatyva be
darbuotojo kattds (DK 57 straipsnis) gatima isp6jus darbuotojq prieS 2 menesius, o darbuotojus, kuriems
iki teisds gauti visA senatvds pensijq liko ne daugiau kaip 5 metai ar asmenis iki 18 metq, neigaliuosius,
darbuotojus, auginaniius vaikq iki 14 metq, prie5 4 mdnesius.
Darbo kodeksas taip pat nustato, kad ne ddt jo katt6s atteidZiamam darbuotojui bUtinai iSmok6ti iieitinq
iSmokE. Pagat LNSS 5akos kolektyving sutart[ nutraukus darbo sutarti darbdavio iniciatyva be darbuotojo

kattds ar likvidavus darbdavi, jeigu pagat istatymus jo darbo prievoles nebuvo ipareigotas vykdyti kitas
asmuo, atteistam darbuotojui iSmokama jo vidutinio m6nesinio darbo uZmokesiio dydZio iSeitine i5moka
atsiZvetgiant i to darbuotojo nepertraukiamqji staZq toje darbovietdje: iki dvytikos mdnesiq - vieno
mdnesio vidutinio darbo uZmokesiio dydZio; nuo dvytikos iki SeSiasdeiimties m6nesiul - dviejq m6nesiq
vidutinio darbo uimokesdio dydZio; daugiau kaip SeSiasdeiimties mdnesiq - trijq mdnesiq vidutinio darbo
uZmokesiio dydZio;
llgiau nei 5 metus pas vien4 darbdavi dirbusiam darbuotojui, kuris atleidiiamas darbdavio iniciatyva be
darbuotojo kalt6s, taip pat priktauso itgalaikio darbo iSmoka, kuriE moka SODRA. Tatiau jei atleidZiamas
darbuotojas Saliq susitarimu Sodra papildomai nieko nemoka. ltgataikio darbo iSmokos dydis mokamas
SODROS priktauso nuo darbuotojo darbo staZo. Kuo itgiau darbuotojas bUna dirbqs, tuo itgataikio darbo
iSmoka didesnd, tafiau negati viriyti 3 mdnesiq vidutinio attygio. Ji iSmokama, jeigu buvgs darbuotojas per
tris m6nesius ne[sidarbina pas tE pati darbdavi ir kreipiasi ne v6liau nei per puse metq nuo atteidimo.
Taip pat Darbo kodeksas numato kai kuriq darbuotojq apsaugA nuo atteidimo. PavyzdZiui, darbo sutartis
darbdavio iniciatyva be darbuotojo kattds negati bUti nutraukta su darbuotoju, auginantiu vaikq iki 3
metq. Negalima inicijuoti darbo sutarties nutraukimo su ndidia darbuotoja iki kUdikiui sukaks keturi
m6nesiai, taip pat negatima ispeti neifios darbuotojos apie atleidim4 iki kUdikiui sukaks keturi mdnesiai.
7) 15 procentq priedas

ui

darbq pavojingq veiksniq veikiamuose darbo vietose

2020 m. kovo 16 d. Sveikatos apsaugos ministras i5teido [sakymE Nr. V-389, kuriuo papildytas ypad
pavojingq uZkrediamrl [igr1 sEraias nurodant, kad COVID-19 tiga (koronaviruso infekcija) priskiriama prie
ypai pavojingq uZkrediamq tigrl.
Lietuvos Respubtikos Vyriausybds patvirtintame pavojingq darbq s4ra5e nurodyta, kad pavojingi darbai yra
sveikatos prieZi[ros pastaugq teikimas pavojingomis arba ypai pavojingomis uZkreiiamosiomis ligomis
sergantiems pacientams, epidemijrl profitaktikos priemoniq naudojimas pavojingq arba ypat pavojingrl
uZkrediamt[q tigq Zidiniuose, kaip
apibreiti Lietuvos Respubtikos Zmoniq uZkrediamrjq tigr{
profitaktikos ir kontrotds [statyme.

jie

Atkreiptinas ddmesys, kad pagat LNSS Sakos kotektyvines sutarties 5.5.2 darbuotojams, dirbantiems
pavojingq veiksniq veikiamuose darbo vietose pagal fakti5kai dirbtE laikq turi buti mokamas 15 %
pastoviosios darbo uZmokesiio dalies priedas.
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