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Jei turėtumėte klausimų ar Jums reikėtų individualios profesinės pagalbos, 
prašom kreiptis į „Lewben“ ekspertus tiesiogiai arba bendruoju el. pašto adresu 
info@lewben.com ar telefonu +370 5 2644741.
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Visame pasaulyje sparčiai plintantis koronavirusas (COVID-19) ir jį lydinčios grėsmės privertė reaguoti Lietuvos
Vyriausybę ir imtis griežtų prevencinių priemonių. Šalyje paskelbus karantiną, numatyti ir tam tikri draudimai bei
apribojimai verslui.

COVID-19 IŠŠŪKIŲ VALDYMAS. KOKIŲ PRIEMONIŲ IMTIS VERSLUI?

• 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, susijusias su gydymu;

• Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir 
kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus atvejus, kai maistą galima išsinešti arba 
kitais būdais 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 elektroninei prekybai ir kai 
prekės pristatomos gyventojams;

• Draudžiamas grožio paslaugų teikimas;

• Draudžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla;

• Ribojamas paslaugų namuose teikimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir 
paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose.

PAGRINDINIAI
DRAUDIMAI IR
APRIBOJIMAI
NUMATOMI
PRIVAČIAME
SEKTORIUJE?

SU KOKIAIS
IŠŠŪKIAIS SUSIDURIA
VERSLAS COVID-19 
AKIVAIZDOJE?

Didžiajai daliai verslų – tai išbandymo metas. Nors daugumos įmonių veikla sustoja, 
pajamos mažėja ar apskritai yra nebegaunamos, tačiau sąnaudos nepakinta, o kai 
kuriais atvejais net padidėja. Todėl didelė dalis bendrovių jau dabar susiduria su 
iššūkiais, kaip spręsti kylančius veiklos klausimus:

• darbo organizavimas įvedus karantiną, galimybės ir sprendimų valdymas;

• sutarčių (ne)vykdymas, atsakomybė ir atleidimas;

• bendrovės veiklos tęstinumas: sandorių sudarymas, posėdžių ir akcininkų 
susirinkimo organizavimas;

• asmens duomenų apsauga;

• bendrovės valdymas ir vadovo atsakomybė;

• finansų rinkos dalyvių veiklos organizavimas;

• mokestinė našta ir taikomos lengvatos.

KADANGI VEIKTI REIKIA NEDELSIANT, „LEWBEN“ EKSPERTAI TEIKIA REKOMENDACIJAS, KAIP ELGTIS, KAD
PAVYKTŲ SUVALDYTI VERSLUI DĖL COVID-19 KYLANČIUS IŠŠŪKIUS.
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1.DARBO ORGANIZAVIMAS ĮVEDUS KARANTINĄ, GALIMYBĖS 
IR SPRENDIMŲ VALDYMAS

✓ Nuotolinis darbas

Vyriausybei paskelbus karantino sąlygas, rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu, 
nebent darbuotojui būtina atlikti atitinkamas funkcijas darbo vietoje ar nėra 
galimybių organizuoti darbą nuotoliniu būdu.

Teisės aktai numato, kad ši darbo organizavimo forma galima tik šalių bendru 
sutarimu arba darbuotojo prašymu. Tačiau šalyje įvedus karantiną, remdamasis 
Vyriausybės nutarimu dėl karantino paskelbimo, Darbuotojų saugos ir sveikatos 
įstatymo nuostatomis, vidaus taisyklėmis, darbdavys gali darbuotojui nurodyti dirbti 
nuotoliniu būdu vienašališkai, t. y. nesant bendro sutarimo. Pažymėtina, kad tam tikri 
darbuotojai, pvz., auginantys vaikus iki 3 metų, turi teisę bent 1/5 darbo laiko normos 
dirbti nuotoliniu būdu. 

KAIP ORGANIZUOTI
DARBĄ KARANTINO
METU?

✓ Prastova

Galiojantys teisės aktai darbdaviui suteikia teisę darbuotojui skelbti prastovą. 
Prastova gali būti terminuota arba neterminuota. 

Pagal naujausius Darbo kodekso pakeitimus, įsigaliojusius 2020-03-19, darbdaviui 
paskelbus prastovą dėl Vyriausybės sprendimu paskelbto karantino, darbuotojui 
privalo būti mokamas darbo užmokestis ne mažesnis nei MMA. Apie prastovos 
paskelbimą per 1 d. d. būtina informuoti Valstybinę darbo inspekciją (VDI). Jei 
prastova paskelbta iki 2020-04-08, tuomet VDI pranešti reikia per 3 d. d.

Jei prastova skelbiama kitu pagrindu (pvz., dėl to, kad darbo nėra ir po karantino 
pabaigos), taikomos bendros darbo užmokesčio mokėjimo prastovos laikotarpiu 
sąlygos:

1) už pirmą prastovos dieną – darbuotojo VDU;

2) už antrą ir trečią prastovos dienas – 2/3 darbuotojo VDU;

3) už likusias prastovos dienas – 40 proc. darbuotojo VDU.

Visą darbo dieną dirbančio darbuotojo darbo užmokestis negali būti mažesnis negu 
MMA.

Kaip viena alternatyvų yra ir dalinė prastova. Tokiu atveju darbuotojas turėtų dirbti 
ne mažiau kaip 2 darbo dienas per savaitę arba ne mažiau kaip 3 darbo valandas per 
dieną. Už faktiškai dirbtą darbo laiką darbuotojui turėtų būti mokamas jo darbo 
užmokestis. Paskelbta prastova gali būti naudinga darbdaviui, nes, ją paskelbus, pagal 
Užimtumo įstatymo nuostatas galima tikėtis valstybės paramos darbo vietoms 
išsaugoti. 
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✓ Atostogos

Darbdavys gali pasiūlyti darbuotojui pasinaudoti atostogomis – mokamomis arba 
nemokamomis. Tačiau šiuo atveju būtinas darbdavio ir darbuotojo bendras 
susitarimas. Darbuotojas neprivalo sutikti su tokiu pasiūlymu, kaip ir darbdavys negali 
primygtinai versti naudoti atostogas.

KAIP ORGANIZUOTI
DARBĄ KARANTINO
METU?

✓ Darbuotojų atleidimas

Sumažėjus darbo apimtims, darbdaviui suteikiama galimybė atleisti dalį darbuotojų. 
Tačiau visais atvejais reikėtų įvertinti tai, kad net ir karantino metu darbuotojų 
atleidimas vykdomas laikantis taisyklių, įtvirtintų Darbo kodekse. Jos numato gana 
ilgus įspėjimo terminus, saugomas asmenų grupes ir kitas galimas pasekmes. Žinoma, 
išimtiniais atvejais sprendimas atleisti darbuotoją gali būti neišvengiamas.

✓ Derybos

Darbdavys ir darbuotojas dėl darbo santykių sąlygų pasikeitimo (pvz., perkėlimo į kitą 
darbą) gali susitarti ir tarpusavio susitarimu. Derybos su darbuotojais ir (ar) 
darbuotojų organizacijomis dažnai būna sudėtingos. Efektyvios derybos nuo pat 
pradžių dažnai sutaupo itin daug bendrovės resursų, todėl prieš teikiant pasiūlymą, 
kuriuo iš esmės keičiamos darbo sąlygos, rekomenduotina pasikonsultuoti su srities 
profesionalais.
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✓ Subsidijos

Valstybė skatina darbdavius išlaikyti darbo vietas, todėl Seimas priėmė teisės aktų 
pataisas, numatančias subsidijas darbdaviams tuo atveju, jei karantino laikotarpiu ir 3 
mėnesius po jo pabaigos darbuotojams yra išlaikomos darbo vietos. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad verslas gali kreiptis su prašymais dėl 
subsidijų nuo balandžio 5 dienos. Kreipimosi tvarką galite rasti čia.

Mokesčių administratorius taip pat jau paskelbė nuo COVID-19 nukentėjusių 32 
tūkst. mokesčių mokėtojų sąrašą. Šie mokesčių mokėtojai gali tikėtis didesnės 
subsidijos sumos. Ar esate įtraukti į šį sąrašą, galite pasitikrinti VMI svetainėje, kur 
skelbiama informacija apie mokesčių mokėjus.  Daugiau informacijos galite rasti čia. 

Jei esate įtraukti į VMI sąrašą, prie savo duomenų matysite užrašą Mokesčių 
mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19:

Verslo atstovai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat 
patyrę neigiamas COVID-19 pasekmes, dėl minėtų pagalbos priemonių gali kreiptis į 
VMI, pateikdami supaprastintos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių 
taikymo.

KOKIOS PAGALBOS
GALI TIKĖTIS
DARBDAVIAI?

Priklausomybės grupėms • Vidutinis mokesčių mokėtojas
• Draudėjas
• Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas
• Atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo 
kriterijus (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 
40-1 straipsnį)
• Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės 
pagalbos priemonės dėl COVID-19

• Įmonėje paskelbiama prastova dėl ekstremalios situacijos ar karantino;

• Informuojama Valstybinė darbo inspekcija apie prastovos paskelbimą;

• Uždrausta reikalauti iš darbuotojų prastovos metu vykdyti darbo funkcijas;

• Darbuotojas turi gauti ne mažiau nei MMA;

• Bent 3 mėnesius po subsidijos mokėjimo ekstremalios situacijos ar karantino 
metu būtina išlaikyti ne mažiau 50 % darbo vietų;

• Subsidija bus mokama tol, kol pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas (bet 
ne ilgiau nei 3 mėnesius).

✓ Sąlygos, kurios turi būti tenkinamos siekiant gauti subsidiją 
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✓ Subsidijų dydžiai

KOKIOS PAGALBOS
GALI TIKĖTIS
DARBDAVIAI?

• Už darbo vietų neišlaikymą – 12 mėn. draudimas dalyvauti remiamo 
įdarbinimo, darbo vietų steigimo ar pritaikymo subsidijavimo, vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse;

• Pareikalavus dirbti per prastovą – nutraukiamas subsidijos mokėjimas už 
darbuotoją ir per 2 mėn. būtina grąžinti išmokėtą subsidiją;

• Kitos sankcijos numatytos už darbo įstatymų pažeidimus.

• 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 
1,5 MMA (šiuo metu – 910,5 eurai bruto);

• 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 
MMA (šiuo metu – 607 eurai bruto);

• Jei darbuotojui prastova paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos 
darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam 
užimto asmens prastovos laikui.

✓ Sankcijos už pareigų nesilaikymą
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2.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ (NE)VYKDYMAS, ATSAKOMYBĖ IR 
ATLEIDIMAS 

• Daugelis Kinijos bendrovių sutartinių įsipareigojimų nevykdymui siekia naudotis 
force majeure sąlygomis: Kinijos tarptautinės prekybos plėtros taryba jau yra 
išdavusi bendrovėms daugiau kaip 4811 pažymėjimų, patvirtinančių koronaviruso, 
kaip force majeure, aplinkybę. Šie pažymėjimai išduodami kiekvienam ūkio 
subjektui, kuris tokio pažymėjimo paprašo, todėl skaičiuojama, kad bendra Kinijos 
ūkio subjektų sutartinių įsipareigojimų suma apimtų 373,7 mlrd. Kinijos juanių 
(apytiksliai 53,79 mlrd. dolerių).

• Nors Kinijos ūkio subjektai vietinėje rinkoje tarpusavyje galėtų remtis 
koronaviruso, kaip nenugalimos jėgos (force majeure), aplinkybėmis, kad galėtų 
nevykdyti sutartinių įsipareigojimų, tačiau tokių sąlygų priverstinis taikymas gali 
būti apribotas tarptautiniu mastu. Taip yra todėl, kad didžiąją dalį prekybos 
sutarčių tarp Kinijos ir tarptautinių šalių reglamentuoja Anglijos teisė, kuri šalims 
leidžia taikyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybę tik tuo atveju, jei 
dokumente yra konkrečios jos sąlygos. Anglosaksų teisės reglamentuojamose 
sutartyse dažniausiai turi būti pateikiamas labai detalus force majeure aplinkybių 
apibūdinimas, t. y. turi būti labai aiškiai apibrėžiama, kokie įvykiai pripažįstami 
force majeure. Be to, šia aplinkybe besiremianti šalis privalo įrodyti kitai sutarties 
šaliai, kad koronavirusas iš esmės pablogino jų galimybes įvykdyti sutartį arba 
įvykdyti sutartį tapo iš viso neįmanoma. Pavyzdžiui, Prancūzijos naftos perdirbimo 
bendrovė TOTAL jau atmetė Kinijos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) pirkėjo 
pranešimą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl koronaviruso kaip force 
majeure. 

• Taigi verslo subjektai, turintys kontrahentų Kinijoje ar anglosaksų teisės 
valstybėse, turėtų atidžiai įvertinti, kokios aplinkybės gali būti laikomos force 
majeure kiekvienoje konkrečioje sutartyje atskirai. Vien faktas, kad, pavyzdžiui, 
Kinijos kontrahentas turi išduotą Tarptautinės prekybos plėtros tarybos 
pažymėjimą, patvirtinantį koronaviruso, kaip force majeure, aplinkybę, dar 
nereiškia, kad galima remtis force majeure sąlygomis.

JEI JŪSŲ VERSLAS
TURI KONTRAHENTŲ
KINIJOJE AR
ANGLOSAKSŲ
VALSTYBĖSE, VERTA
ATKREIPTI DĖMESĮ Į
ŠIAS APLINKYBES

Įvedus karantiną ir valstybėms numačius kitus apribojimus, daugelis verslų jau dabar susiduria su sutartinių
santykių vykdymo problema. Tačiau, kaip elgtis sutartiniuose santykiuose, priklauso nuo to, kokios jurisdikcijos
patenka į sutartinių santykių apimtį.

Verslui kiekvienu atveju svarbu atsakyti į klausimą, ar koronaviruso pandemija, valstybės institucijų veiksmai gali
būti pripažinti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe ar kitu prievolių pakeitimą (nevykdymą)
pateisinančiu pagrindu sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontekste. Jei taip, kokios šių pagrindų taikymo
sąlygos?
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Civiliniame kodekse numatyta, kad nenugalimos jėgos faktas gali būti laikomas 
prievolės pasibaigimo pagrindu, taip pat pagrindu netaikyti civilinės atsakomybės. 
Nenugalima jėga – tai neišvengiamos ir skolininko nekontroliuojamos bei 
nepašalinamos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti numatytos. Nenugalimos 
jėgos faktą privalo įrodyti skolininkas. Įrodžius nenugalimos jėgos pagrindą, 
apribojama kreditoriaus (nukentėjusios sutarties šalies) teisė į sutarties nevykdymu 
pažeistų teisių gynimą.

Kokių požymių visuma leidžia kvalifikuoti aplinkybes, kaip force majeure?

• Aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai 
numatyti.

• Dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti.

• Šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti 
joms kelio.

• Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. 

Kas nelaikoma nenugalima jėga (force majeure)?

Civilinis kodeksas numato, kad vien tai, jog rinkoje nėra reikalingų sutarčiai vykdyti 
prekių ar sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles, nėra laikoma nenugalimos jėgos aplinkybėmis. 
Kasacinio teismo vertinimu, šios aplinkybės patenka į ūkio subjekto prisiimamų rizikų 
sritį. 

Kaip elgtis, siekiant remtis force majeure aplinkybe?

• Kadangi esama situacija neleidžia pateikti tikslaus ir nedviprasmiško atsakymo, ar 
ekstremaliosios situacijos įvedimas Lietuvoje ir (ar) ribojimai taikomi kitose 
valstybėse dėl koronaviruso grėsmės gali būti laikoma nenugalimos jėgos 
aplinkybe, rekomenduotina verslui detaliai išsinagrinėti ir atkreipti dėmesį į tai, 
kokią įtaką koronavirusas turėjo sutarties vykdymui ir kokios sąlygos dėl force 
majeure numatytos sudarytoje sutartyje.

• Jei nustatoma, kad aplinkybės gali būti laikomos force majeure, apie tai 
operatyviai informuoti kitą sutarties šalį. Uždelsus ir praleidus sutartyje nustatytą 
terminą, gali būti konstatuotas netinkamas sutarties sąlygų vykdymas, o 
atsakomybę ir nuostolius tektų prisiimti pačiai nenugalimos jėgos aplinkybę 
patyrusiai šaliai.

JEIGU JŪSŲ VERSLO
KONTRAHENTAI
LIETUVOJE, 
REKOMENDUOTINA
ĮVERTINTI ŠIAS
APLINKYBES

✓ Galimybė remtis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe 
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• Vertinant esamą COVID-19 situaciją, patartina abiem šalims siekti susitarti, kad 
ekstremaliąją padėtį dėl koronaviruso jos abi laiko nenugalimos jėgos aplinkybe 
sudarytoje sutartyje.

• Jei šalys nesusitaria dėl force majeure taikymo ir kyla tarpusavio ginčas, šalis, 
siekianti remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis, privalės įrodyti, kad:

- nėra jokio kito būdo įvykdyti savo įsipareigojimams;

- imtasi visų reikalingų priemonių siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

• Kreiptis į Prekybos, pramonės ir amatų rūmus Vyriausybės nustatyta tvarka dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančios pažymos išdavimo.

Kadangi nenugalimos jėgos aplinkybių konstatavimas priklauso nuo individualių 
faktinių sutarties sudarymo ir vykdymo aplinkybių, siekiant pasirinkti tinkamiausią 
sprendimo būdą kiekvienas atvejis turi būti vertinamas individualiai.

JEIGU JŪSŲ VERSLO
KONTRAHENTAI
LIETUVOJE, 
REKOMENDUOTINA
ĮVERTINTI ŠIAS
APLINKYBES

Tuo atveju, jeigu vienai sutarties šaliai sutartinius įsipareigojimus įvykdyti tampa 
sudėtingiau nei kitai šaliai dėl iš esmės padidėjusios sutarties įvykdymo kainos arba iš 
esmės sumažėjusio gaunamo įvykdymo, tuomet sutarties šalys turi teisę inicijuoti 
sutarties nuostatų pakeitimą. 

Kokios sąlygos reikalingos? 

• Aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties 
sudarymo.

• Aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti.

• Aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti.

• Nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

Kaip elgtis?

Kai sutartį įvykdyti tampa sudėtingiau, nukentėjusi sutarties šalis turi teisę kreiptis į 
kitą šalį prašydama sutartį pakeisti. Šis prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj 
pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Kreipimasis dėl sutarties pakeitimo savaime 
nesuteikia nukentėjusiai šaliai teisės sustabdyti sutarties vykdymą. Jeigu per protingą 
terminą šalys nesutaria dėl sutarties pakeitimo, abi turi teisę kreiptis į teismą. 

✓ Galimybė remtis sutartinių įsipareigojimų vykdymo dėl pasikeitusių aplinkybių 
institutu
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Vertinant šio instituto taikymo galimybes COVID-19 situacijos kontekste, manytina, 
kad labiausiai pagrįstas būtų būtent šio instituto taikymas sprendžiant sutartinių 
atžvilgių klausimus. Vis dėlto, vertinant galimybes pakeisti sutartinius santykius šiuo 
pagrindu, būtina atskirai įvertinti individualias kiekvienos šalies galimybes įvykdyti 
sutartinius įsipareigojimus. 

JEIGU JŪSŲ VERSLO
KONTRAHENTAI
LIETUVOJE, 
REKOMENDUOTINA
ĮVERTINTI ŠIAS
APLINKYBES

Valstybės veiksmų, kaip vieno iš civilinės atsakomybės netaikymo ar atleidimo nuo 
civilinės atsakomybės pagrindų, taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais 
valstybės institucijų veiksmais ar aktais, dėl kurių įpareigotas asmuo negali įvykdyti 
sutartinių įsipareigojimų arba kurie lemia negalėjimą laikytis tam tikros pareigos. 

Valstybės veiksmai – tai privalomi vykdyti ir nenumatyti valstybės institucijų veiksmai 
arba aktai, dėl kurių neįmanoma įvykdyti prievolės ir kurių šalys neturi teisės ginčyti. 

Kokių sąlygų visuma leidžia remtis šiuo pagrindu? 

• Valstybės institucijų veiksmai (aktai). 

• Veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi asmeniui. 

• Veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma. 

• Asmuo neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka. 

Valstybės institucijų veiksmai (aktai), dėl kurių asmeniui neįmanoma įvykdyti 
prievolės, be kita ko, gali būti pagrindas netaikyti sutartinės atsakomybės tik tais 
atvejais, kai šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti. Tikėtina, kad karantino 
paskelbimas ir tam tikrų verslų veiklos ribojimas galėtų atitikti nurodyto straipsnio 
sąlygas. Todėl sutarties šalis galėtų remtis Vyriausybės paskelbtu karantino 
laikotarpiu kaip valstybės veiksmais, dėl kurių sutartinių prievolių šalys negali 
įvykdyti. 

✓ Civilinės atsakomybės netaikymas ar atleidimas nuo jos dėl valstybės veiksmų 
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JEIGU JŪSŲ VERSLO
KONTRAHENTAI
LIETUVOJE, 
REKOMENDUOTINA
ĮVERTINTI ŠIAS
APLINKYBES Daugeliui valstybių paskelbus karantiną ir uždraudus ar apribojus įvairių paslaugų 

sektorių veiklą, verslas susiduria su netikėtais veiklos sustabdymo iššūkiais. Tačiau 
egzistuoja tikimybė, kad dominuojantys ar didelę rinkos dalį turintys subjektai gali 
bandyti pasinaudoti susidariusia situacija ir piktnaudžiauti įstatymų suteikiamomis 
teisėmis, kad nukeltų savo prievolių vykdymą ar gautų nepagrįstą atleidimą nuo 
civilinės atsakomybės. 

Norint įsitikinti, kad kita sutarties šalis nepiktnaudžiauja savo teisėmis, patartina iš 
kitos sutarties šalies reikalauti objektyviais rašytiniais įrodymais pagrįsti force 
majeure aplinkybes:

• kaip koronaviruso paplitimas Lietuvoje ir (ar) kitose valstybėse padarė įtaką 
būtent tarpusavyje pasirašytos sutarties įvykdymui; 

• kokių alternatyvių priemonių sutarties šalis ėmėsi, kad užtikrintų sutarties 
įvykdymą; 

• ar tikrai nėra jokio kito būdo sutarčiai įvykdyti.

✓ Sutarties šalies piktnaudžiavimas
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3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

AR ASMENS
DUOMENŲ
TVARKYMAS
REIKALAUJA
PAPILDOMO
DĖMESIO?

• Galiojantys teisės aktai tiesiogiai nenumato specialių duomenų tvarkymo sąlygų 
įvykus viruso protrūkiui. Tačiau tvarkyti tam tikrus papildomus su darbuotojais 
susijusius duomenis, apimančius ir asmens duomenis, ne tik reikėtų, bet yra 
svarbu ir būtina.

• Natūralu, kad darbas nuotoliniu būdu taip pat reikalauja papildomo duomenų 
tvarkymo: darbdavio darbo nuotoliniu būdu administravimas, taikomi apribojimai, 
naudojamos priemonės, darbuotojo stebėjimas, kontrolė, privatumas ir kiti 
aktualūs klausimai. Be to, reikia vidiniais aktais sudaryti galimybes dirbti iš namų ir 
nustatyti, kokių reikalavimų tokio darbo metu turi laikytis darbuotojai, pvz., 
priimti nuotolinio darbo taisykles. 

• Siekiant tinkamos asmens duomenų apsaugos karantino laikotarpiu, 
rekomenduotina atsižvelgti į bendrąsias BDAR įtvirtintas sąlygas bei Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos paskelbtas rekomendacijas ir gaires. Pavyzdžiui, 
tvarkyti tik tuos duomenis, kurie yra reikalingi darbuotojų saugos ir sveikatos 
prevencijos tikslais, ir netvarkyti perteklinių duomenų, tokių kaip reikalavimas 
pateikti gydytojo pažymas ir pan. 

• Tikėtina, kad duomenų apsaugos priežiūros institucijos gali pareikalauti pateikti 
informaciją, kaip buvo tvarkomi asmens duomenys COVID-19 situacijos 
laikotarpiu, todėl asmens duomenų tvarkymo klausimai koronaviruso laikotarpiu 
turi būti tvarkomi atsakingai. Kokius duomenis tvarkyti būtina ir kokia apimti tą 
daryti, kiekvienam verslo subjektui rekomenduotina įsivertinti kiekvienu konkrečiu 
atveju atskirai, atsižvelgiant į verslo specifiką.

• COVID-19 laikotarpiu būtina atidžiai vertinti ir kibernetinio saugumo pavojus ir 
imtis atitinkamų techninių bei organizacinių priemonių, padėsiančių apsisaugoti 
nuo kibernetinių atakų, pvz., reikia priminti darbuotojams, kad jie gali sulaukti 
įtartinų laiškų ir kad apie laiškus svarbu informuoti bendrovės atsakingus asmenis. 
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4. BENDROVĖS VEIKLOS TĘSTINUMAS: 
POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI IR SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

AKCININKŲ
SUSIRINKIMAI Pagal galiojančius teisės aktus eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS) turi įvykti 

ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Atsižvelgiant į kritinę 
situaciją, rekomenduotina šį VAS nukelti. Tačiau, jeigu VAS jau suplanuotas, galimos 
šios alternatyvos: 

• datą perkelti;

• susirinkimą atšaukti;

• VAS organizuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Užsitęsus karantino laikotarpiui, rekomenduotina VAS organizuoti nuotolinėmis ryšio 
priemonėmis, parengti išankstinius balsavimo biuletenius, o valdyboms ir stebėtojų 
tarybai pasirašyti elektroniniu parašu. Elektroninis parašas gali būti ne tik puiki 
alternatyva vidaus veiklai ir darbui organizuoti, bet ir išoriniams sandoriams 
pasirašyti. Toks organizavimo būdas leis priimti svarbius sprendimus, vystyti ir plėtoti 
verslą išvengiant pavojingo tiesioginio kontakto. 

Atsižvelgdama į susidariusių situaciją, Vyriausybė rekomenduoja vengti tiesioginio kontakto, susirinkimų, tačiau
darbas ir sprendimų priėmimas nestoja. Todėl organizacijos viduje būtina nusistatyti aiškią tvarką sprendimų
priėmimui įforminti ir jų įgyvendinimui užtikrinti.



#freshperspective lewben.com

5. BENDROVĖS VALDYMAS IR VADOVO ATSAKOMYBĖ

Praktika rodo, kad, praėjus krizei, žvilgsniai bendrovės viduje būna nukreipti į vadovą. Labai tikėtina, kad taip
įvyks ir šiuo atveju. Todėl bendrovių vadovai, vykdydami kasdienes funkcijas, turėtų itin apgalvoti savo veiksmus
ir visada veikti sąžiningai, teisėtai, rūpestingai, neviršydami protingos ekonominės rizikos.

Priešingu atveju, pasibaigus COVID-19 situacijai ir pastebėjus bet kokio pobūdžio verslo subjekto operacinius
trūkumus, gali kilti vadovo galimos asmeninės atsakomybės rizika. Pažymėtina, kad vadovas, matydamas, jog
padėtis organizacijoje krypsta netinkama linkme ir organizacijai kyla nemokumo rizika, turi apsvarstyti tolesnės
veiklos perspektyvas ir įvertinti, ar reikia inicijuoti restruktūrizavimo ar netgi bankroto procedūras. Laiku atlikta
analizė gali apsaugoti vadovą nuo didesnės asmeninės atsakomybės.
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6. FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

VERSLO VEIKLOS
TĘSTINUMO
PLANAVIMAS Visi finansų rinkų dalyviai turėtų būti pasirengę vykdyti veiksmų nenumatytais 

atvejais planus tam, kad būtų užtikrintas verslo veiklos tęstinumas. Ką tai reiškia?

• Bendrovės turi demonstruoti operacinį atsparumą, tai yra vykdyti veiksmus pagal 
numatytus verslo tęstinumo ir (ar) krizių valdymo planus (esant reikalui, juos 
atnaujinti ar adaptuoti), testuoti jų efektyvumą ir dokumentuoti realius 
operacinius įvykius. Šių veiksmų imtis rekomenduotina, nes bendrovės gali 
sulaukti klausimų iš priežiūros institucijų apie priemones, kurių imamasi, kad būtų 
užtikrinta sklandi veikla tiek artimiausiu metu, tiek pasibaigus sunkumams. 

• Taip pat priežiūros institucija skatina į biržos sąrašus įtrauktus emitentus dėti visas 
pastangas, kad būtų vykdomi jų įsipareigojimai akcininkams (investuotojams) ir 
teisės aktų reikalavimai dėl periodinės ir papildomos informacijos atskleidimo. 
Tam tikslui rekomenduotina kuo plačiau naudoti elektroninio ryšio kanalus, 
skatinti balsavimą raštu (t. y. įprastu paštu ar el. paštu siunčiant balsavimo 
biuletenius) ir pan. 

Vadovaujantis Lietuvos banko ir ES priežiūros institucijų išsakytomis pozicijomis, reguliuojamiems finansų rinkos
dalyviams COVID-19 laikotarpiu rekomenduotina dėmesį sutelkti į šias prioritetines sritis:

INFORMACIJOS
ATSKLEIDIMAS
RINKAI

Finansų rinkos dalyviai turi užtikrinti, kad informacija rinkai būtų atskleista tinkamai ir 
laiku. Ką tai reiškia?

• Visų pirma, bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama 
reguliuojamosiose rinkose, vadovaudamosi skaidrumo reikalavimais ir 
Piktnaudžiavimo rinka reglamentu, turėtų nedelsdamos atskleisti bet kokią 
reikšmingą informaciją, susijusią su koronaviruso poveikiu jų veiklai. Emitentai ir 
jų vadovai bei su jais glaudžiai susiję asmenys toliau privalo laikytis 
Piktnaudžiavimo rinka reglamento nuostatų ir įtvirtintų reikalavimų. Tai yra 
emitentai privalo laiku atskleisti viešai neatskleistą informaciją (VNI), laikytis 
vadovų prekybos taisyklių, nepamiršti atnaujinti asmenų, turinčių VNI, sąrašus, 
skelbti informaciją apie vadovų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius ir kt.

• Antra, informacijos atskleidimo užtikrinimas svarbus ne tik investicinių vienetų ar 
akcijų platintojams, bet ir subjektams, išleidusiems obligacijas. Pavyzdžiui, 
statybos sektoriuje veikiančios bendrovės, išplatinusios obligacijas, kurių išpirkimo 
terminas nesuėjęs, įsivertinusios ir matydamos, kad dėl COVID-19 sukeltų 
padarinių įvykdyti įsipareigojimus obligacijų savininkams gali būti sudėtingiau, 
apie tai turi tinkamai ir laiku informuoti obligacijų savininkus.

• Trečia, bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamosiose 
rinkose, 2019 m. finansinėse ataskaitose turėtų pateikti koronaviruso esamą ir 
galimą poveikį (įskaitant kokybinį ir kiekybinį vertinimą) verslo veiklai ir finansinei 
būklei. Jeigu šios ataskaitos jau parengtos, jį atskleisti artimiausiose tarpinėse 
finansinėse ataskaitose. 
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METINĖS IR
TARPINĖS
INFORMACIJOS
ATSKLEIDIMAS

Pažymėtina, kad tokios priemonės, kaip dalinis veiklos sustabdymas, pelno 
prognozių keitimas, gautų ar suteiktų paskolų peržiūra, bendru atveju taip pat 
laikytinos VNI ir privalo būti atskleistos viešai nustatyta tvarka. 

PAKANKAMO
LIKVIDUMO
VALDYMAS

• Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka emitentai metinę informaciją 
privalo paskelbti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo kiekvienų finansinių metų 
pabaigos, o pusmečio informaciją – ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo laikotarpio 
pabaigos. Šiuo metu karantino laikotarpiu valstybės mastu nėra priimto atskiro 
sprendimo dėl finansinių ataskaitų pateikimo atidėjimo, todėl emitentai turi 
laikytis bendrųjų terminų, numatytų įstatymuose.

• Jei dėl objektyvių priežasčių emitentas neturės galimybės laiku paskelbti 
nustatytos ataskaitos, jis privalės viešai paskelbti atitinkamą informaciją apie 
vėlavimą, nurodyti vėlavimo priežastis ir numatomą paskelbimo terminą. 
Emitentai skatinami iš anksto informuoti Lietuvos banką apie būsimus vėlavimus ir 
jų priežastis. 

• Bankams ES mastu yra taikomos laikinosios priemonės, susijusios su kapitalo 
reikalavimais ir priežiūra, siekiant užtikrinti, kad jie galėtų toliau finansuoti 
ekonomiką ir mažinti plintančio COVID-19 jai sukeltą neigiamą poveikį.

• Akcentuojama, kad fondų valdytojai turėtų užtikrinti rizikos valdymo reikalavimų, 
įskaitant pakankamo fondų likvidumo, laikymąsi ar pan.

• Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos turėtų atkreipti dėmesį ir identifikuoti 
rizikas, stiprinti kapitalo rodiklių ir klientų lėšų apsaugos sritis.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad Europos bankininkystės institucijos pažymi, jog 
kompetentingos institucijos prireikus turėtų visapusiškai pasinaudoti galiojančiuose 
teisės aktuose įtvirtintu lankstumu – taip siekiama neapkrauti finansų rinkos 
dalyvių ir leisti jiems koncentruotis į tinkamą paslaugų teikimo savo klientams 
užtikrinimą, įskaitant skolinimą gyventojams bei verslui ir kitas finansines 
paslaugas. Tikėtina, kad ir Lietuvoje tam tikrais atvejais taip pat bus sudaromos 
galimybės tartis su Lietuvos banku dėl palankesnių ataskaitų teikimo, inspektavimų 
terminų ir pan. Tačiau dėl galimybės taikyti bet kokias lengvatas būtina kreiptis į 
priežiūros institucijas, kurios sprendimus priima tik įvertinusios kiekvieną atvejį 
atskirai.
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7. MOKESTINĖ NAŠTA IR TAIKOMOS LENGVATOS

TAIKOMOS 
LENGVATOS

VMI paskelbė ekonominės veiklos rūšis ir mokesčių mokėtojų sąrašą, kurie dėl 
COVID-19 situacijos galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį. Šiems mokesčių 
mokėtojams taikomos šios pagalbos priemonės:

• nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas;

• taikomas atleidimas nuo delspinigių;

• galimybė supaprastinta tvarka sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų. 
Šiems mokesčių mokėtojams bus taikomos ir analogiškos valstybinio socialinio 
draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Siekiant palengvinti verslo patiriamus sunkumus dėl COVID-19, verslui suteikta teisė pasinaudoti mokestinę
naštą mažinančiomis lengvatomis.

✓ Mokesčių atidėjimas ir išdėstymas

Verslui COVID-19 laikotarpiu gali būti naudinga pasinaudoti ne papildoma VMI 
lengvata, o jau anksčiau  galiojusia teise pasinaudoti avansiniu pelno mokesčiu. Tai 
yra, jei bendrovė pakeičia avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą pagal 
numatomus rezultatus, sumažėjus įmonės pelnui mokėtinas pelno mokesčio avansas 
taip pat sumažėja arba jo gali visai nelikti (kai apmokestinamosios pajamos neviršijo 
300 tūkst. Eur).

Bendrovė vieną kartą per metus turi teisę pakeisti avansinio pelno mokesčio 
mokėjimo būdą: iš mokesčio apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus į 
būdą pagal numatomus rezultatus. Norėdama pakeisti mokesčio apskaičiavimo būdą, 
bendrovė turi tai pažymėti pateikdama avansinio pelno mokesčio deklaraciją.

Bendrovės, kurios dėl COVID-19 susidūrė su veiklos iššūkiais, pateikti deklaraciją dėl 
avansinio pelno mokesčio mokėjimo pagal numatomus rezultatus turės iki kovo 30 d. 

Be to, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka visoms 
įmonėms, kurios per mokestinį laikotarpį apskaičiuoja mokestinį nuostolį, suteikiama 
galimybė perkelti susidariusius mokestinius nuostolius į kitus mokestinius 
laikotarpius ir jais susimažinti tais mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotą 
apmokestinamąjį pelną.

✓ Avansinis pelno mokestis
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TAIKOMOS 
LENGVATOS

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (t. y. nesudaro ir 
nevykdo jokių sandorių, nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais, negauna pajamų, 
išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie 
turi teisę prašyti būti laikinai atleisti nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės 
aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

✓ Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo

2020 m. kovo 25 d. priimtas LRV Nutarimas (Nr. 269) „Dėl importo muitų taikymo 
sustabdymo, esant ekstremaliajai situacijai“, kuriuo numatomas atleidimas nuo 
muitų daiktams, reikalingiems esant ekstremaliai situacijai. Muitų atleidimas gali būti 
taikomas prekėms, kurias įveža valstybinės organizacijos ar institucijų patvirtintos 
labdaros / filantropijos organizacijos ir šios prekės yra nemokamai išdalinamos 
nukentėjusiems arba kuriomis leidžiama nukentėjusiems nemokamai naudotis. Nuo 
muito taip pat gali būti atleidžiamos gelbėjimų žinybų įsivežamos prekės. Konkrečios 
prekės nėra įvardijamos.

✓ Muitų taikymo lengvatos
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8. LANKSTESNĖS GALIMYBĖS PASINAUDOTI VALSTYBĖS PAGALBA

PENKIŲ RŪŠIŲ
PAGALBA • Tiesioginės dotacijos, selektyvios mokesčių lengvatos ir grąžintini avansai. 

Valstybėms narėms suteikiama teisė sudaryti schemas, siekiant skirti verslui iki 
800 000 eur, kad verslas galėtų patenkinti skubius likvidumo poreikius;

• Valstybės garantijos iš bankų imamoms paskoloms. Valstybės narės turės teisę 
teikti valstybės garantiją, kad bankai ir toliau teiktų paskolas klientams, kuriems jų 
reikia;

• Subsidijuotos valstybės paskolos įmonėms. Valstybės narės galės įmonėms 
suteikti paskolas palankiomis palūkanų normomis. Šios paskolos karantino 
laikotarpiu gali padėti įmonėms patenkinti neatidėliotinus apyvartinius ir 
investicinius poreikius;

• Garantijos ir paskolos, teikiamos per kredito įstaigas ar kitas finansines įstaigas. 
Kai kurios valstybės narės planuoja remtis turimais bankų skolinimo pajėgumais ir 
naudoti juos kaip paramos kanalą įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms. 
Nurodoma, kad tokia pagalba laikoma tiesiogine pagalba bankų klientams, o ne 
patiems bankams;

• Trumpalaikis eksporto kredito draudimas. Komunikatu suteikiamas papildomas 
lankstumas siekiant parodyti, kad kai kuriose šalyse nėra neprekybinės rinkos 
rizikos, ir tokiu būdu valstybei sudaroma galimybė prireikus suteikti trumpalaikį 
eksporto kredito draudimą.

Europos Komisija, siekdama sumažinti neigiamas COVID-19 protrūkio pasekmes ekonomikai, patvirtino
komunikatą, kurio pagrindu ES valstybėms narėms suteikiamos lankstesnės galimybės pasinaudoti valstybės
pagalbos suteikimo tvarka. Žemiau nurodytos pagalbos priemones turės priimti pačios ES valstybės narės
nepažeisdamos komunikato reikalavimų.

Komunikate numatyta penkių rūšių pagalba sunkumus patiriančioms įmonėms:
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9. GALIMYBĖ PASINAUDOTI INVEGA GARANTIJOMIS

INVEGA 
GARANTIJOS • Iki 80 proc. dydžio garantija, kuri atstoja dalį kredito įstaigos prašomo užstato. Šiai 

priemonei numatyta skirti 800 mln. Eur. Tokią sumą paskolų valstybė jau 
pasirengusi garantuoti finansų institucijoms už verslo paskolas. Garantijos galės 
būti teikiamos ne tik už investicinę ar apyvartinę paskolą, bet ir kredito linijoms. 
Planuojama, kad dėl garantijų suteikimo bus galima kreiptis nuo 2020 m. 
balandžio 5 d.;

• Labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusios įmonės, pirmiausia – smulkios ir vidutinės 
– turės teisę kreiptis į INVEGA dėl lengvatinės paskolos suteikimo;

• Priemonė „paskolų atostogos“: ši priemonė startuoja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir ji 
skirta įmonėms padengti palūkanas už paskolas. Verslui gali būti kompensuojama 
nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 60 mėn.;

• Taip pat, smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai 
reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolas teikia skirtingos kredito įstaigos, todėl, 
atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, 
galima pasirinkti labiausiai tinkamą finansavimą pagal skirtingas INVEGA 
programas;

• INVEGA  artimiausiu metu paskelbs naujų priemonių įmonių likvidumui palaikyti.

Siekdamas kovoti su COVID-19 keliamais iššūkiais, verslas gali taip pat pasinaudoti INVEGA teikiamomis
garantijomis.
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