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DĖL RIBOJIMŲ GALIMO III-IOJO KARANTINO LIETUVOJE METU 

 
Lietuvos verslo konfederacija, iš anksto įvertindama tai, kad nuo 2021 m. III-iojo ketvirčio dėl COVID-
19 ligos plitimo Lietuvoje gali būti įvesti komercinės veiklos ribojimai, iš anksto teikia šiuos 
pasiūlymus.  
 
Pirma, dėl ribojimų, susijusių su asmenų galimybe lankytis „nebūtinųjų“ prekių parduotuvėse. 
 
II-ojo karantino Lietuvoje metu (2020 m. IV ketv. – 2021 m. II ketv.) Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
buvo nustačiusi draudimą veikti fizinėms parduotuvėms, išskyrus visas „būtinųjų“ prekių parduotuves 
ir parduotuves, kurių prekybos plotas neviršija 300 m2, turinčias įėjimą iš lauko. Tokie ribojimai 
nulėmė konkurencinį pranašumą didelėms maisto prekių parduotuvėms, siūlančioms platų prekių 
asortimentą, kuriuo šios konkuruoja su įvairių kitų tipų parduotuvėmis. Jei ribojimai numatomo 
karantino metu būtų taikomi pagal tokius pačius kriterijus (parduotuvių veikimo neuždraudus, bet 
reikalaujant lankytojams turėti „galimybių pasą“), maisto prekių parduotuvėms, ypač didelėms, būtų 
sukuriamas su sąžiningos konkurencijos laisve, lygiateisiškumu ir kitais principais nesuderinamas 
pranašumas. 
 
Atsižvelgiant į išdėstytą problematiką, siūlome reikalauti iš lankytojų pateikti galiojantį „galimybių 
pasą“ prie įėjimo į visas uždaras prekybos vietas (pastatus), kurių bendras plotas yra didesnis 
nei 1500m2, paliekant visas mažesnes uždaras prekybos vietas (pastatus) prieinamas visiems 
žmonėms be „galimybių paso“.  
 
Didelės maisto prekių parduotuvės ar prekybos centrai įprastai turi platų ne maisto prekių 
asortimentą (pavyzdžiui, aprangos, sporto, kosmetikos, žaislai ir t. t.), todėl turėtų būti traktuojami 
vienodai su kitų rūšių prekių parduotuvėmis, kurių veikla būtų ribojama. 
 
Siūloma 1500 m2 bendro ploto riba, kurią pasiekus turėtų būti reikalaujama galimybių paso, reikštų 
apie 1000 m2 prekybinio ploto. Ribojimai patekti į tokio dydžio parduotuves / prekybos centrus 
neužkirstų kelio asmenims, neturintiems „galimybių paso“, tenkinti savo kasdienius poreikius, tačiau 
tuo pačiu metu ir skatintų juos skiepytis nuo Covid-19. Pavyzdžiui: 
 

- Vilniaus apskrityje yra apie 350 prekybos taškų, kuriuose veiklą vykdo didieji maisto prekybos 
tinklai, iš jų tik apie 100 viršija 1500 m2 bendro ploto; 

- Tauragės apskritis: apie 70 prekybos taškų, iš jų tik apie 10 viršija 1500 m2 bendro ploto; 
- Alytaus apskritis: apie 100 prekybos taškų, iš jų tik apie 15 viršija 1500 m2 bendro ploto. 

 
 



Antra, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe užtikrinimo, siūlome tikslinti Lietuvos Respublikos 
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą nuostatomis, įpareigojančiomis darbuotojus ekstremalios 
situacijos ar/ir karantino metu darbdavio prašymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad 
darbuotojas yra paskiepytas nuo užkrečiamosios ligos, ar yra persirgęs užkrečiamąją liga, ar yra 
atlikęs tyrimus, kurie įrodo, kad darbuotojas neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 
valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Manome, kad ši nuostata turi būti įtvirtinta 
būtent šiame specialiajame įstatyme, nes šis specialusis įstatymas nustato darbuotojų ir darbdavių 
teises ir pareigas užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietoje. Siūlomas reguliavimas 
suteiktų papildomą įrankį visiems šalies darbdaviams užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbo 
vietoje.  
 
Taip pat, siūlytume tikslinti įstatymo nuostatas, nurodant, kad „darbuotojai, kuriems yra pavojus 
susirgti užkrečiamąja liga, skiepijami darbdavio ar (ir) valstybės lėšomis. Darbuotojų, kurie 
skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašus, kuriems yra pavojus susirgti 
užkrečiamąja liga ir kurie skiepijami darbdavio ar/ir valstybės lėšomis, tvarkos aprašą, tvirtina 
sveikatos apsaugos ministras.“ 
 
Kartu siūlome tikslinti ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymo nuostatas, papildant, kad darbuotojas be svarbių priežasčių nepateikęs dokumento, 
patvirtinančio, kad jis yra paskiepytas nuo užkrečiamosios ligos, ar yra persirgęs užkrečiamąja liga, ar 
yra atlikęs tyrimus, kurie rodo, kad darbuotojas neserga užkrečiamąja liga, atsižvelgiant į darbo 
pobūdį yra skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, 
kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, 
nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pateiks aukščiau minėtą vieną iš dokumentų. 
Manome, kad būtų tikslinga nustatyti ir tokio nušalinimo terminą, kuris negali trukti ilgiau negu trys 
mėnesiai. 
 
Tikimės, kad turėsime galimybę bendradarbiauti sprendžiant šiuos visuotinai svarbius klausimus.  
 
 

Pagarbiai 
 
 

Prezidentas        Andrius Romanovskis 
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