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16. března byla zavedena rozsáhlá karanténa v reakci na coronavirus. Oznamuje se, že 

potrvá do konce dubna (nebo bude zváženo zrušení omezení). Od počátku karantény je 

většina obchodů uzavřena (s výjimkou potravinářských obchodů), společnosti a instituce 

nemohou provádět hospodářské činnosti jako obvykle a již jsou zřejmé různé negativní 

důsledky. 

 

Nedávno se litevská vláda rozhodla podpořit ekonomické stimuly. 

 

Nejvíce znepokojující ze všech současných otázek je zranitelnost pracovníků – přes 

různé nástroje implementované vládou jsou propouštěni ve velkém počtu nebo jsou 

nuceni opustit svou práci „dobrovolně“. Od začátku karantény bylo propuštěno 17 600 

zaměstnanců, asi 800 000 bylo převedeno na neplacenou dovolenou, osvědčení o 

pracovní neschopnosti bylo vydáno více než 253 000 pracovníkům. 

 

Atypičtí pracovníci jsou z hlediska sociální ochrany velmi zranitelní. Pro 

zaměstnavatele/podniky je to „nejjednodušší“ skupina, které se lze zbavit. Pokud 

neexistují žádné činnosti, riskují, že nedostanou žádný příjem, a budou čelit problémům 

při udržování svých rodin. Zejména kulturní sektor trpí (je obecně finančně velmi 

zranitelný). Divadla, muzea, hudební lokality, zábavní instituce byly uzavřeny a 

shromáždění byla pozastavena. Osobám samostatně výdělečně činným nebo na volné 

noze bude vyplácena částka 257 EUR měsíčně, pokud osoba zaplatila poplatky za 

sociální pojištění - nejméně 3 měsíce v loňském roce (a nepracuje jinde na tradiční 

smlouvu). 

 

Byla zavedena přísná pravidla týkající se práce na dálku ve veřejném a soukromém 

sektoru. Školy, univerzity, státní instituce, kulturní místa jsou uzavřeny a zaměstnanci 

(pokud mohou) pracují na dálku. Pokud není možné pracovat na dálku, ale pracovník má 

z bezpečnostních důvodů zakázáno chodit na pracoviště, je přerušení práce 

kompenzováno tak, aby lidé dostávali zaručenou minimální měsíční mzdu (40% od 

zaměstnavatele + 70% od státu (hrubá částka 910,5 EUR)). Kromě toho existuje nově 

potvrzený seznam speciálních sektorů. V těchto sektorech stát kompenzuje 90% (hrubá 

částka 607 EUR) a zaměstnavatel 10% minimální mzdy. Minimální mzda je tedy VŠEM 

pracovníkům zaručena. Malé a střední podniky budou mít největší problémy s amortizací 

finančních ztrát. 

 

Zaměstnavatelé, kteří využili dotací, musí zachovat alespoň 50% pracovních míst po 

dobu nejméně 3 měsíců, od ukončení vyplacení grantu. 

 

Lékaři čelí vyšším rizikům při práci a potřebují lepší ochranu, která stále chybí. Vyšší 

platy budou vypláceny pracovníkům, kteří organizují nebo poskytují zdravotní péči 

pacientům se zvláště nebezpečnými infekčními chorobami a provádějí preventivní 

opatření proti epidemii v ohniscích, během karantény. Mzdový fond zdravotnického 

personálu se zvyšuje o 18%. 



 

Podle ministerstva financí Litevské republiky budou podniky moci odložit platby daní a 

vymáhání bude pozastaveno a bude poskytnuta možnost osvobození od placení daně z 

pozemků a nemovitostí. Vláda se rovněž zavazuje poskytnout záruky za půjčky na 

pracovní kapitál a částečnou úrokovou kompenzaci. Politici také hovoří o dotacích a 

možnosti využít fond dlouhodobé nezaměstnanosti na pomoc podnikům. 
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