ELLEX PATARIMAI
VERSLUI COVID-19
APLINKOJE

KARANTINAS, KELIONĖS, VIEŠO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS VEIKLOS APRIBOJIMAI
LR Vyriausybė visoje Lietuvoje paskelbė karantiną ir trečiąjį (visiškos parengties) civilinės saugos lygį. Karantino režimo trukmė –
nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. iki kovo 30 d. 24 val. (su galimybe pratęsti). Karantino metu:
▪ uždrausta užsieniečiams atvykti į Lietuvą, išskyrus: (i) vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ar tarptautinis
krovinių vežimas; (ii) asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje; (iii) asmenis, turinčius diplomatinių imunitetų ir
privilegijų;
▪ uždrausta Lietuvos piliečiams išvykti iš Lietuvos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į darbo vietą,
taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo leidimu;
▪ asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija;
▪ prekių judėjimas neribojamas;
▪ valstybės ir savivaldybių institucijose, jų įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus
atvejus, kai būtina funkcijas atlikti darbo vietoje; privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam
sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje;
▪ draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas.
▪ draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai;
▪ draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus individualias reabilitacijos paslaugas,
kurios susijusios su gydymu;
▪ viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu
arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu;
▪ draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai
maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams;
▪ draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių
pardavimą, veikla, taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla. Šis draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės
pristatomos gyventojams;
▪ draudžiama teikti grožio paslaugas;
▪ draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla;
▪ draudžiamas nuteistųjų ir suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais;
▪ nustatyti švietimo, sveikatos apsaugos priežiūros įstaigų, socialines paslaugas teikiančių įmonių darbo organizavimo karantino
metu principai;
▪ rekomenduota bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kad būtų išvengta viešų susibūrimų.
Daugiau apie tai: https://bit.ly/39STNib

VERSLO SUSITIKIMAI, SANTYKIAI SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS
Siekti organizuoti susitikimus tik esant būtinybei, kitais atvejais patartina naudotis IT komunikacijomis.

VALDYMO ORGANŲ POSĖDŽIAI IR AKCININKŲ SUSIRINKIMAI
Rekomenduojama vengti fizinių susirinkimų, užtikrinant balsavimą raštu, dalyvavimą susirinkimuose ar posėdžiuose nuotolinėmis
ryšio priemonėmis ir pasirašant elektroniniu parašu. Valdybos ir stebėtojų tarybos posėdžių tai praktiškai neapsunkina, galimas ir
rašytinio sprendimo priėmimas, neorganizuojant posėdžio.
Visuotinius akcininkų susirinkimus siūlytume organizuoti parengiant išankstinius balsavimo biuletenius ir rekomenduojant
akcininkams balsuoti šiuo būdu, fiziškai susirinkime nedalyvaujant. Kai kurioms bendrovėms, ypač kurių akcijomis prekiaujama
viešai, gali būti taikomi papildomi reikalavimai, todėl kiekvienas visuotinio akcininkų susirinkimo atvejis turi būti vertinamas
individualiai, pasitarus su teisininku. Jei įmonė jau sušaukusi eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Vyriausybės nustatytu
karantino laikotarpiu, t. y. iki kovo 30 d., rekomenduojame jį perkelti vėlesniam laikui, net jei įstatymai to ir nenumato.
Šiuo atveju galima vadovautis Vyriausybės nutarimu dėl karantino paskelbimo.
Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės nustatytu karantino laikotarpiu ribojimai nustatomi ir Registrų centro bei notarų darbo atžvilgiu,
rekomenduojame iš anksto planuoti bei konsultuotis su teisininkais dėl reikiamų priemonių ir darbo organizavimo. Išankstinis šių
klausimų koordinavimas, prisijungimų ir kitų techninių galimybių asmenims, kurie rūpinsis sprendimų įgyvendinimo klausimais,
suteikimas padės užtikrinti sprendimų tinkamą įgyvendinimą, iškilus poreikiui neatidėliotinai spęsti ir vykdyti klausimus, kurie
reikalauja Lietuvos registruose registruotinų duomenų pakeitimo (pvz., vadovo ar kitų valdymo narių keitimas) ar atitinkamų
dokumentų notarinio tvirtinimo.

TEISMAI
Nacionalinė teismų administracija rekomendavo teismų posėdžius atidėti, nebent juos būtina rengti skubiai. Tokiu atveju
rekomenduojama dėl to sutarti su kitomis šalimis ir pateikti atitinkamus prašymus rengti posėdžius per nuotolį arba juos atidėti.

FORCE MAJEURE
Nenugalima jėga yra vienas iš pagrindų, kuris atleidžia negalinčią įvykdyti prievolės šalį nuo atsakomybės. Tai nėra automatinis
pagrindas nutraukti sutartį tai šaliai, kuri yra paveikta nenugalimos jėgos, jei nenugalimos jėgos aplinkybė yra laikina. Žinoma,
pati sutartis gali numatyti nutraukimo sąlygas esant nenugalimai jėgai. Jei patys esate veikiami šių aplinkybių, svarbu informuoti
kitą šalį apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes per protingą laikotarpį (o šioje situacijoje – nedelsiant).

Tiekimo sutartys
Situacijos aiškinimas priklauso nuo konkrečios sutarties. Tiekėjams iš Kinijos paprastai dėl COVID-19 išduodamos Force
Majeure pažymos, o jų teisinis galiojimas priklauso nuo sutarčiai taikytinos teisės. Pagal Lietuvos teisę tokios pažymos
paprastai neprivalomos (nors Lietuvoje taip pat gali būti išduodamos), kiekvieną konkrečią situaciją vertintų teismas,
atsižvelgdamas į faktus ir sutarties sąlygas, kurios gali nustatyti kitokias taisykles, nei galiojanti teisė.
Konkretūs patarimai, jei pirkote prekių iš savo tiekėjo, sumokėjote avansą, jų negavote ar paaiškėjo, kad laiku
negausite, priklauso nuo atskirų situacijų ir sudarytų sutarčių sąlygų, tačiau jei viena šalis yra veikiama nenugalimos
jėgos aplinkybių, tai neatima teisės kitai šaliai naudotis kitomis teisės gynimo priemonėmis (tame tarpe sutarties
nutraukimu) pagal sutarties sąlygas, faktines aplinkybes ar galiojančias įstatymo nuostatas.

Nuomotojų ir nuomininkų santykiai
Dažniausiai užduodamas klausimas, ar taikomi ribojimai yra Force Majeure, ir ar nuomininkai gal sustabdyti mokėjimus dėl
apribojimų jų veiklai? Situacijos gali būti skirtingos, tačiau priimta manyti, kad mokėjimo pareigos atžvilgiu tai nėra Force
Majeure (CK 6.212 str.), mokėjimai nėra uždrausti, tačiau tai gali būti sutarties vykdymo suvaržymas pasikeitus aplinkybėms
(CK 6.204 str.), kas leidžia nuomininkui inicijuoti sutarties persiderėjimą (prašymas turi būti reiškiamas tuojau pat po sutarties
vykdymo suvaržymo) ir abiem šalims priimti atitinkamus sprendimus dėl mokėjimų sumažinimo, atidėjimo ar netaikymo,
atsižvelgiant į konkretų sutarties vykdymo suvaržymą.
Šalims nesusitarus, situaciją vertintų teismas, atsižvelgdamas į konkrečias faktines aplinkybes. Taip pat, teisinės
atsakomybės atveju, valstybės veiksmai atleidžia nuo atsakomybės (CK 6.253 str. 3 d.).Tai, tuo atveju, jei mokėjimai dėl
pritaikytų apribojimų vėluotų, galėtų būti pagrindas nemokėti delspinigių ar palūkanų, tačiau ši nuostata neatleistų
nuo pačios mokėjimo pareigos. Tais atvejais, kai yra nustatyti konkretūs draudimai vykdyti, situacija vertintina kaip
Force Majeure, kuomet sutartinių įsipareigojimų nevykdymas gali būti pateisinamas. Tampa svarbios ir įstatymo
nuostatos dėl šalių bendradarbiavimo pareigos, protingumo ir sąžiningumo, taip pat teismų praktika dėl
neįmanomumo įvykdyti prievolę ir to įtaka sandorio galiojimui.
Šalims patartina įsivertinti ir kompensacijos iš draudimo galimybes, nors paprastai lietuviškuose verslo pertraukimo draudimo
polisuose ekstremalių situacijų, užkrečiamųjų ligų poveikis yra nedraudiminiai įvykiai.
Vyriausybė planuoja paskelbti paramos verslui paketą artimiausiu metu. Apie šio paketo pritaikymą Jūsų verslui informuosime iš
karto jam pasirodžius.

DRAUDIMAS
COVID-19 itin didelę verslo riziką kelia ne tik avialinijoms ir kelionių organizatoriams, bet ir draudimo kompanijoms. Bet kuriuo
atveju, verslui svarbu įsivertinti ir inventorizuoti savo turimus draudimo polisus (kredito draudimas, verslo pertraukimas,
atsakomybės draudimas, atšauktų kelionių, gydymo išlaidų ir t.t.). .

MOKESČIAI
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) reaguodama į COVID-19 keliamas
pasekmes verslui, išplatino pranešimą, jog yra pasiruošusi palengvinti mokesčių mokėtojų mokestines prievoles. Viena iš tokių
priemonių – mokėtinų mokesčių atidėjimas (išdėstymas). Mokesčių mokėtojai, esant laikiniems finansiniams sunkumams, gali
kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu atidėti arba išdėstyti susidariusią skolą (mokestinę nepriemoką).Tokiu atveju su
mokesčių mokėtoju sudaroma mokestinės paskolos sutartis (MPS) ir mokesčiai mokami atidėtu (išdėstytu) sutartyje nustatytu
grafiku.
Prašymas MPS sudarymui bei kiti prašymo nagrinėjimui reikalingi dokumentai (dokumentuose nurodoma skolos suma,
pageidaujamas atsiskaitymų grafikas bei priežastys, kodėl šiuo metu nėra galimybės padengti visos mokesčio sumos) priimami
elektroniniu būdu per VMI portalo Mano VMI sritį. Sprendimo dėl mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo dalimis priėmimas trunka
iki 30 dienų (nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo dienos). Paskelbus teigiamą sprendimą dėl mokėjimo išdėstymo ar
atidėjimo, asmuo MPS turi sudaryti per 10 darbo dienų.
Taip pat šiuo metu yra parengtas pasiūlymas, leisiantis MPS sudaryti ir dėl Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įmokų, kurių
mokėjimo terminas yra š. m. kovo 16 d. Tai leis verslui, susidūrusiam su veiklos iššūkiais dėl COVID-19, išdėstyti ir GPM įmokas
dalimis bei jas mokėti sutartu grafiku. VMI, iki tol, kol bus priimti teisės aktai, kurie numatys galimybę MPS dėl GPM (kurio
mokėjimo terminas yra š. m. kovo 16 d.), GPM išieškojimo nevykdys.
Primename, jog įmonės vieną kartą metuose turi teisę pakeisti avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą: pakeisti
avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus būdą į būdą pagal numatomus
rezultatus. Jei įmonė pakeičia avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą pagal numatomus rezultatus, tai sumažėjus
įmonės pelnui, mokėtinas pelno mokesčio avansas taip pat sumažėja, arba jo visai gali nelikti (kai apmokestinamosios
pajamos neviršija 300 000 Eur.
VMI dviem savaitėms, iki kovo 30 d., nukėlė avansinio pelno mokesčio deklaravimo terminą. Mokesčių mokėtojai, kurie dėl
COVID-19 susidūrė su veiklos iššūkiais ir nori avansinio pelno mokestį mokėti pagal numatomus rezultatus, avansinio pelno
mokesčio deklaraciją už pirmąjį šių metų ketvirtį galės pateikti ne iki kovo 16 d., o iki kovo 30 d.

DARBDAVIAMS – PRECEDENTO
NETURINTIS IŠŠŪKIS

DARBO TEISĖ
Nuotolinis darbas
Pagal galiojančius įstatymus nuotolinis darbas yra galimas tik šalių susitarimu ar darbuotojo prašymu. Tačiau šioje situacijoje,
karantino laikotarpiu, patartina visiems galintiems pagal darbo funkcijų pobūdį jį organizuoti nuotoliniu būdu, net ir darbuotojų
nesutikimo atvejais, tokią būtinybę grindžiant darbdavio vidaus tvarkos pakeitimo privalomumu, Darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymo bendromis nuostatomis ir Vyriausybės nutarimu dėl karantino. Paprastai nuotolinis darbas forminamas darbo sutarties
keitimu, tačiau šioje situacijoje visiškai tinkamas įforminimas darbdavio įsakymu, pagal galimybes gaunant darbuotojų sutikimus
(tinkami ir elektronine forma). Skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu nustatomi darbo vietos reikalavimai (jei tokie keliami), darbui
suteikiamos naudotis priemonės, aprūpinimo jomis tvarka, taisyklės, nurodomas padalinys ar asmuo kam darbuotojas turi
atsiskaityti.
Vyriausybė yra pateikusi siūlomus Darbo kodekso pakeitimus dėl nuotolinio darbo, kuriais nustatys, jog darbdavys
privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti
dirbti nuotoliniu būdu. Darbuotojui nesutikus dirbti nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio
pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo termino darbuotojo atsakymui į
darbdavio pasiūlymą pateikti dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas
darbo užmokesčio.

Atsisakymas vykdyti darbo funkcijas
Praktikoje galimos situacijos kai darbuotojai atsisako vykdyti darbo funkcijas, motyvuodamas nesaugumu, reikalaudami jiems
nustatyti nuotolinį darbą arba įdiegti tam tikras saugos priemones, mažinančias kontaktą su kitais darbuotojais. Tokias situacijas
reikia vertinti individualiai, automatiškai Vyriausybės paskelbtas karantinas nesuteikia teisės darbuotojams to reikalauti visais
atvejais.

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas darbovietėje
Remiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos
darbdavio lėšomis. Neabejotinai tai apima ir ligos, tokios kaip COVID-19 prevenciją. Todėl darbdavys privalo užtikrinti, kad
izoliacijos laikytųsi tie darbuotojai, kurie yra grįžę iš užsienio ir nekeltų pavojaus kitiems. Konkrečių priemonių
diegimas kitose situacijose (asmeninės saugos priemonės, dezinfekcija, socialinio atstumo laikymasis ir t. t.)
priklauso nuo darbo pobūdžio.
Darbuotojo pareiga yra vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, su kuriais jie supažindinti ir apmokyti juos
vykdyti, ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata remiantis savo žiniomis ir vadovaujantis darbdavio
nurodymais.

Prastovos
Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, darbdavys darbuotojui turi teisę skelbti prastovą, jei darbdavys negali suteikti
darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito
jam pasiūlyto darbo.
Prastovos laikotarpiu, jei jis yra neterminuotas ar ilgesnis negu trys darbo dienos, darbuotojams apmokama šiais
tarifais:
▪ Už pirmą prastovos dieną – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis;
▪ Už antrą ir trečią prastovos dienas – 2/3 darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio;
▪ Už likusias prastovos dienas – 40% darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.
Šiuo metu Vyriausybėje yra svarstomi atitinkami Darbo kodekso pakeitimai, pagal kuriuos darbdavys galėtų skelbti prastovą
darbuotojui ar darbuotojų grupei, jei LR Vyriausybė paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir, siekiant užtikrinti
darbuotojo ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbuotojas dėl objektyvių priežasčių ne dėl jo kaltės neturi galimybės dirbti
nuotoliniu būdu ir (ar) nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Dalinis darbas
Remiantis šiuo metu galiojančiomis Darbo kodekso nuostatomis, darbdavio sprendimu darbuotojams gali būti nustatomas
dalinis darbas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir
pripažintų tokiomis LR Vyriausybės, darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės darbuotojų atleidimo iš darbo
prielaidos.

Dalinio darbo atveju darbuotojams nustatomas iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, o
dėl darbo laiko sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant dalinio darbo
išmoką. Pagrindas darbdaviui nustatyti dalinį darbą yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio
skyriaus sprendimas dėl dalinio darbo išmokos skyrimo.
Šiuo metu Vyriausybėje yra svarstomi atitinkami Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos teisę į dalinio
darbo išmoką turės ir darbuotojai, kuriems darbdavys savo sprendimu nustato dalinį darbą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė
paskelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Aptariamu atveju, dėl dalinio darbo išmokos skyrimo darbuotojams darbdavys
turės kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, pateikdamas motyvuotą prašymą skirti dalinio
darbo išmoką, planuojamą dalinio darbo pradžią, kuri negalės būti ankstesnė kaip po 30 dienų nuo kreipimosi dienos, ir
pabaigą.
Dalinio darbo išmokai paskaičiuoti dėl svarbių ekonominių priežasčių naudojamas nedarbo draudimo išmokos dydis negalėtų
būti didesnis kaip 58,18 proc., o dėl ekstremalios situacijos – 30 proc. nuo už praėjusio ketvirčio šalies vidutinio darbo
užmokesčio. Dalinio darbo išmoka dėl svarbių ekonominių priežasčių mokama ne ilgiau nei 3 mėnesius, o dėl ekstremalios
situacijos – ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Grupės darbuotojų atleidimas
Grupės darbuotojų atleidimu yra laikomas darbo sutarčių nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57
straipsnis), darbdavio valia (DK 59 straipsnis) ar darbo sutarties šalių susitarimu (Dk 54 straipsnis), kurį inicijuoja darbdavys, per
ne ilgesnį kaip trisdešimt kalendorinių dienų laikotarpį arba kai dėl darbdavio bankroto (DK 62 straipsnis) numatoma atleisti iš
darbo:
▪ 10 ir daugiau darbuotojų darbovietėje, kurioje vidutinis darbuotojų skaičius yra nuo 20 iki 99 darbuotojų;
▪ ne mažiau kaip 10% darbuotojų darbovietėje, kurioje vidutinis darbuotojų skaičius yra nuo 100 iki 299 darbuotojų;
▪ 30 ir daugiau darbuotojų darbovietėje, kurioje vidutinis darbuotojų skaičius yra 300 ir daugiau darbuotojų.
Prieš priimdamas sprendimą dėl grupės darbuotojų atleidimo iš darbo, darbdavys privalo atlikti Darbo kodekse
nustatytas darbuotojų atstovų informavimo ir konsultavimo procedūras, o taip pat raštu informuoti Užimtumo tarnybą.

Diskriminacijos draudimas
Darbdavio pareiga užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami darbuotojai, kurie susirgo COVID-19 ir pasveiko bei grįžo į darbą. Čia
aktualios ir asmens duomenų apsaugos nuostatos (žemiau), ką apie darbuotojo sveikatos būklę atskleisti galima, būtina ir kas
negalima, ir ką jis pats turi atskleisti.

Laikinieji darbuotojai
Bendrovės, kuriose jau šiuo metu yra jaučiamas darbuotojų trūkumas ar toks trūkumas yra numatomas ateityje (pvz., dėl didelio
skaičiaus darbuotojų, kuriems yra išduoti nedarbingumo pažymėjimai ir pan.), turėtų nepamiršti apie galimybę trūkstamą darbo
jėgą samdyti per laikinojo įdarbinimo įmones. Tokių laikinųjų darbuotojų pasitelkimas gali padėti sukontroliuoti dėl
darbuotojų trūkumo kylančias problemos, taip pat ši įdarbinimo forma leistų išvengti papildomų administracinių
procedūrų bei iššūkių (pvz., bendrovėms nereikėtų vykdyti įdarbinimo procedūrų, apskaičiuoti bei tiesiogiai mokėti
darbo užmokesčių bei susijusių mokesčių, rūpintis darbuotojų atleidimo procedūromis, kai baigsis papildomos darbo
jėgos poreikis ir pan.).

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMAS
Nors Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas specifiškai nereglamentuoja asmens duomenų
tvarkymo tokioje situacijoje, tačiau pagrindus tokiam tvarkymui sudaro kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintos
nuostatos. Kaip minėta aukščiau, remiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbdavio pareiga yra sudaryti
darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, įskaitant ir viruso, tokio
kaip COVID-19, prevenciją. Todėl, kaip minėta, darbdavys privalo užtikrinti, kad izoliacijos laikytųsi tie darbuotojai, kurie yra
grįžę iš užsienio ir nekeltų pavojaus kitiems. Tad darbdavys turi teisę (o kartu – ir privalo) rinkti tam tikrą informaciją šioje
epidemiologinėje situacijoje iš savo darbuotojų, kuri neišvengiamai apima ir asmens duomenis.
Bendrovės turi teisę rinkti šią informaciją:
▪ Ar asmuo buvo išvykęs į „rizikos valstybę“ (https://urm.lt/urm-informacija-keliaujantiems);
▪ Ar asmuo kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19;
▪ Ar asmuo yra namuose dėl karantino (nenurodant priežasties) ir karantino laikotarpis;
▪ Ar asmuo serga (nenurodant konkrečios ligos ar kitokios priežasties).
Darbdavys turi teisę teirautis savo darbuotojų ar lankytojų apie tai, ar jiems yra pasireiškusių COVID-19 viruso simptomų, ar yra
nustatyta COVID-19 diagnozė. Ši informacija yra svarbi darbdaviui vertinant, ar reikalinga imtis papildomų apsaugos priemonių
– įpareigoti kartu dirbusius ar su sergančiu (turinčiu simptomus) asmeniu kontaktavusius darbuotojus laikytis karantino, sudaryti
sąlygas nuotoliniam darbui ar sveikatos tikrinimui ir pan. Tačiau darbdaviai neturėtų šios informacijos dokumentuoti.
Darbdaviai turėtų susilaikyti nuo darbuotojų ar lankytojų temperatūros rodmenų, medicininių pažymų ar kt. rinkimo. Tai negali
būti laikoma darbdavio pareiga.
Visais atvejais, tvarkydamos asmens duomenis COVID-19 prevencijos tikslais, įmonės turėtų:
▪ tvarkyti tik tuos duomenis, kurie yra reikalingi darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos tikslais, ir netvarkyti
perteklinių duomenų, kaip, pavyzdžiui, reikalauti iš darbuotojų pažymų, patvirtinančių neigiamą COVID-19 viruso
diagnozę (duomenų kiekio mažinimo principas);
▪ tinkamai informuoti darbuotojus, kad tam tikru viruso aktyvumo laikotarpiu bus renkama ir tvarkoma papildoma
informacija, konkrečiai nurodant informacijos apimtį (skaidrumo principas);
▪ surinktą informaciją naudoti tik su COVID-19 susijusios rizikos mažinimui ir nenaudoti kitais, su šiuo tikslu
nesusijusiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
▪ duomenis saugoti tik tokį laikotarpį, kuris yra pagrįstas, ir nesaugoti jų ilgiau, nei būtina – tarkime, 3 mėnesius arba
iki ekstremalios padėties valstybėje atšaukimo (saugojimo trukmės apribojimo principas);
▪ užtikrinti, kad tik įgalioti darbuotojai galėtų naudotis šiais duomenimis ir kad jie būtų tinkamai saugomi, imantis
papildomų priemonių nuo duomenų nutekėjimo dėl neskelbtino duomenų pobūdžio (vientisumo ir konfidencialumo
principas).
Įmonės taip pat gali tvarkyti tokius su darbuotoju susijusius asmens duomenis kaip darbo nuotoliniu būdu pasirinkimo faktas ir
kiti darbuotojo darbui taikomi apribojimai. Šiame kontekste, su duomenų apsauga ir privatumu yra susijęs kitas svarbus
klausimas dėl darbuotojo komunikacijos ir darbo priemonių stebėjimo ir kontrolės, darbuotojui dirbant iš namų nuotoliniu būdu.
Nuotolinio darbo būtinybę grindžiant darbdavio vidaus tvarkos pakeitimo privalomumu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo
bendromis nuostatomis ir Vyriausybės nutarimu dėl karantino, gali kilti būtinybė imtis priemonių stebėti ir kontroliuoti darbuotojo
darbo vietą, kuri sutampa su privačia jo erdve. Todėl darbdavys turėtų imtis atitinkamų priemonių, kad nebūtų pažeistas
darbuotojo privatumas.
Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, tvarkant vaizdo ir (ar) garso duomenis darbo vietoje duomenų
valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba jo darbuotojai, taip pat tvarkant asmens duomenis, susijusius su darbuotojų
elgesio, buvimo vietos ar judėjimo stebėsena, šie darbuotojai apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą turi būti informuojami
pasirašytinai ar kitu informavimo faktą įrodančiu būdu pateikiant visą būtiną informaciją, nurodytą BDAR 13 str. 1 ir 2 d.
Priklausomai nuo būtinybės stebėti elektroninę komunikaciją, darbuotojui dirbant nuotoliniu būdu, visa informacija apie darbo
priemonių stebėjimą darbuotojui turėtų būti pateikiama aukščiau minėtose nuotolinio darbo taisyklėse dėl darbo vietos
reikalavimų ar darbo priemonių naudojimo ir aprūpinimo jomis tvarkose (ar bet kokiuose kituose dokumentuose, kuriais
nustatomos nuotolinio darbo aplinkybės, tai gali būti ir standartinės vidaus darbo tvarkos taisyklės).
Stipriai per plačiai aprašyta dalis. Reikia bent porą pastraipų ištrinti.
Priklausomai nuo priemonių apimties, reikėtų įvertinti, ar konkrečiu atveju nėra būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai
vertinimą – primintina, kad, be kita ko, toks vertinimas turi būti atliekamas visais atvejais, kai darbuotojų asmens duomenys yra
tvarkomi stebėsenos ar kontrolės tikslais, konkrečiai – kai vykdomas asmens vaizdo ir (ar) garso duomenų tvarkymas darbo
vietoje ir (ar) duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba jo darbuotojai, taip pat kai tvarkomi asmens duomenys,
susiję su darbuotojų, komunikacijos, elgesio, vietos ar judėjimo stebėsena.

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS NUOTOLINIU BŪDU
Esant ribotai galimybei pasirašyti dokumentus ranka pasirašytu parašu racionalu sukurti sistemą, kuri užtikrintų sutarčių ir kitų
dokumentų pasirašymą elektroniniu būdu. Egzistuoja trijų lygių elektroniniai parašai: (i) kvalifikuotas elektroninis parašas
atitinkantis eIDAS reglamento reikalavimus; (ii) pažangusis elektroninis parašas arba (ii) paprastas elektroninis parašas.
Tačiau praktiniu požiūriu svarbiausi – kvalifikuotas ir paprastas elektroninis parašas.
Kvalifikuoto elektroninio parašo privalumas – prilyginimas rašytiniam parašui. Tam nereikia jokio išankstinio pasirašančių
asmenų susitarimo dėl kvalifikuoto parašo naudojimo. Pagrindiniai aspektai, kuriuos reikia įvertinti:
▪ Kvalifikuotas el.parašas inter alia yra m.parašas ir SMART-ID (išskyrus SMART-ID Basic) – todėl daugelis žmonių
kvalifikuotą elektroninį parašą turi ir dažniausiai naudoja prisijungdami prie savo elektroninės bankininkystės.
▪ Pasirašymas elektroniniu parašu (asmeninio el.parašo uždėjimas ant elektroninio dokumento) vyksta el.dokumentų
pasirašymo platformose (pvz. dokobit.com; gosign.lt, Adobe ir t.t.), yra mokamų ir nemokamų platformų.
▪ Pasirašymas gali vykti kiekvienam asmeniui pasirašant savo pasirinktoje platformoje ir apsikeičiant pasirašytais
dokumentais arba vykdant dokumento pasirašymą vienoje platformoje.
▪ Svarbu: kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai savo naudingąsias savybes išlaiko tik išlaikydami elektroninę
formą. Sutarkite kur ir kaip saugosite pasirašytus dokumentus.
Paprastas elektroninis parašas – bet kokia komunikacija iš kurios atpažįstame asmenį (pvz. elektroninis laiškas). Jis yra
operatyvesnis sprendimas, tačiau parašo įrodomoji vertė yra menka. Todėl tokį parašą verta naudoti mažesnės teisinės vertės
dokumentams (pvz. atostogų prašymai, operatyviniai vidiniai įsakymai ar vizavimai). Esminis dalykas: paprastas elektroninis
parašas prilyginamas rašytiniam parašui, jeigu dėl tokio parašo naudojimo šalys „iš anksto susitaria raštu“ ir „yra
galimybė susitarimą išsaugoti patvariojoje laikmenoje“. Tad norint pradėti naudoti „paprastus elektroninius parašus“
savo veikloje turite sudaryti „rašytinius“ susitarimus dėl paprasto elektroninio parašo naudojimo. Praktinis sprendimas
esant ribotam fiziniam kontaktui – (i) susitarimo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba (ii) laikinai – susitarimo
sudarymas istoriškai įprastomis komunikacijos priemonėmis, vėliau tokį susitarimą įforminant raštu arba kvalifikuotu el. parašu.

VALSTYBĖS PAGALBA VERSLUI
Šiuo metu valstybė svarsto įvairias paramos priemones verslui, pradedant mokesčių mokėjimo atidėjimu ir baigiant valstybės
mokamomis subsidijomis. Tais atvejais, kai priemonės bus nukreiptos į konkrečius verslo sektorius ar įmones, kuriamos
valstybės paramos priemonės dažniausiai atitiks visus valstybės pagalbos požymius. Valstybės pagalbos taisyklių
veikimas yra grindžiamas leidimų sistema, t. y. valstybės pagalbos teikimas yra draudžiamas, nebent pagalbos teikimą
leidžia Europos Komisija. Pagalba suteikta be Europos Komisijos leidimo yra neteisėta ir turi būti susigražinta iš pagalbos
gavėjų.
Šiuo metu Europos Komisija deklaruoja, kad sprendimus dėl valstybės pagalbos leidimo priims per kelias dienas po pranešimo
apie valstybės pagalbą gavimo. Sprendžiant iš 2020-03-15 dieną viešai skelbiamos informacijos, Lietuva tokio leidimo nėra
gavusi ar prašiusi išduoti. Todėl labiausiai tikėtini valstybės paramos scenarijai yra keturi: (i) valstybė nukreips valstybės
paramos priemones į visą ekonomiką (neišskiriant sektoriaus ar atskirų įmonių), taip išvengdama valstybės pagalbos taisyklių
taikymo; (ii) valstybė teiks pagalbą iki de minimis ribos (bendra taisyklė 200 000 EUR per tris paskutinis metus), kas bus
pakankama pagalba smulkioms ir vidutinėms įmonėms; (iii) valstybė kurs bendresnes ekonomikos skatinimo priemones, kurias
numato bendrosios išimties reglamentas; arba (iv) priims teisiškai nekorektišką sprendimą ir suteiks valstybės pagalbą
nederindama su Europos Komisija, ir tokio leidimo paprašys vėliau arba neprašys apskritai, tuo sukurdama ekonomikos
skatinimo priemonių neteisėtumo riziką.
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