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LR Vyriausybei 
 

Pasiūlymai dėl 2020 m. lapkričio 4 d.  nutarimo  Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) korekcijų 

 

LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.  nutarimo  Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 2.2.1 punktas numato, kad „Valstybės ir savivaldybių 

institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas 

organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas 

(darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, 

higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Privaloma 

užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą. 

Remiantis galiojančiais teisės aktais, įmonės turi labai ribotas galimybes leisti darbuotojams dirbti 

darbovietėje (biure), išskyrus tuos atvejus, kai darbo organizavimo ypatumai lemia, kad darbas negali būti 

atliktas nuotoliniu būdu. 

Darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu susiduriame su įvairiais iššūkiais: ilgalaikis darbas iš namų, 

ypatingai tais atvejais, kai namuose nuotoliniu būdu dirba, mokosi keli šeimos nariai vienoje patalpoje, 

neigiamai veikia darbuotojų psichikos sveikatą, atitinkamai krenta darbuotojų motyvacija, 

produktyvumas. Neretai darbuotojams kyla sunkumų derinant nuotolinį darbą ir šeiminius įsipareigojimus 

(pvz., darbas vykdomas nuotoliniu būdu, tačiau vaikus tenka vežti į ugdymo įstaigas esančias netoli 

darbovietės ~ 30 km atstumu, daugiau laiko sugaištama kelionėje, kai šis laikas galėtų būti skiriamas tiek 

šeiminiams, tiek darbiniams poreikiams). Patys darbuotojai, nors ir galėdami darbo funkcijas vykdyti 

nuotoliniu būdu pageidauja grįžti dirbti į biurą. 
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Darbdavys savo ruožtu privalo rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata, tiek dirbant biure, tiek 

nuotoliniu būdu, įvertindamas ne tik fizinius, fizikinius, ergonominius, bet ir psichosocialinius rizikos 

veiksnius ir imdamasis atitinkamų priemonių eliminuoti juos.  

Deja, teisės aktų nuostatos dėl darbo organizavimo karantino metu šiai dienai yra imperatyvios ir 

neturime galimybių adekvačiai reaguoti ir šalinti psichosocialinius rizikos veiksmus, kurie vis dažniau 

fiksuojami darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu. 

Dėl šios priežasties siūlytumėme švelninti darbo organizavimo ribojimus grįžti prie ankstesnio 

reglamentavimo, numatant, kad privačiame sektoriuje tik rekomenduojama dirbti kaip ir valstybiniame 

sektoriuje ir (arba) leisti paties darbdaviams priimti sprendimus leisti grįžti darbuotojams dirbti įprastu 

rėžimu (biure), atsižvelgiant į individualius darbuotojų poreikius. 

Papildomos sąlygos (ribojimai), kurios galėtų būti papildomai taikomos, leidus darbdaviams 

darbus organizuoti ne tik nuotoliniu būdu, bet ir biure: 

• Darbuotojo noras (pageidavimas); 

• Turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygos; 

• Galimybė dirbti izoliuotose darbo vietose po vieną; 

• Minimalios kvadratūros reikalavimas ir (arba) max. dirbančių biure darbuotojų skaičius (% 

nuo bendro darbuotojų skaičiaus). 

 

Pagarbiai, 
 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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