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Profesinė sąjunga, išreikšdama susirūpinimą dėl Kinijoje staigiai pradėjusio plisti 

koronaviruso, 2020-01-27 raštu Nr.1P-989 kreipėsi dėl apsaugos priemonių muitinėje. Tik 

praėjus daugiau kaip mėnesiui po kreipimosi, gavome informaciją, kad nuo 2020 m. kovo 12 d. 

apsaugos priemonės (dezinfekcinis skystis, vienkartinės pirštinės) jau pateiktos muitinės 

įstaigoms. Nesuprantamas atskirų muitinės įstaigų pareigūnų aplaidumas ir netinkamas 

minėtomis priemonėmis aprūpinimo organizavimas, kai iki šios dienos postų pareigūnai nėra 

tinkamai aprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis, o dalis pareigūnų postuose apie tai nieko 

nežino. Kaip pavyzdį galime paminėti Kenos geležinkelio postą, kurio pareigūnai neaprūpinti 

priemonėmis, nes nuo ketvirtadienio (2020-03-12) posto viršininko pavaduotojas nesugebėjo 

atvežti priemonių, motyvuodamas, kad nieko baisaus neatsitiks, jeigu priemones pareigūnai 

gaus kitą savaitę. Panaši situacija ir kituose postuose, pareigūnai kreipiasi į profesinę sąjungą ir 

teikia informaciją apie padėtį postuose, susirūpinimą dėl savo apsaugos. 

Tuo metu, kai imamasi ypatingų veiksmų – uždaromos valstybių sienos, žmonės 

izoliuojasi namuose, kai reikia vadovų sumanumo, gerai apgalvotų, tačiau sykiu ir operatyvių 

žingsnių, kuriais problemos sprendžiamos čia ir dabar, muitinės pareigūnai neturi jokios 

informacijos apie tolesnį darbą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 paskelbė trečią 

(visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį ir karantiną visoje šalies 

teritorijoje. Vyriausybės sprendimu apribotas judėjimas tiek per Lietuvos Respublikos sieną, 

tiek šalies viduje nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. Nuo šio laiko sienos kirtimas leidžiamas per 

tarptautinius sienos kirtimo punktus: Kalvarijos–Budzisko, Saločių–Grenstalės, Būtingės–

Rucavos, Smėlynės–Medumės, Medininkų–Kamenyj Logo, Raigardo–Privalkos, Kybartų–

Černyševskojės, Panemunės–Sovetsko, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostus ir 

Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. 

Vyriausybės nutarime nustatyta, kad  valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, 

valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami 

nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje.  

Mes suprantame, kad koronaviruso protrūkis bus įveiktas tik tuomet, kai visi veiksime 

drauge, o mūsų visų tikslas – pareigūnų ir jų artimųjų sveikatos išsaugojimas. Suprantame ir tai, 

kad dėl muitinės tarnybos specifikos dalis pareigūnų privalės atlikti funkcijas darbo vietose, 

kurie pagal savo darbo pobūdį turi nuolatinius kontaktus su kitais asmenimis ir jiems teks 

padidinta rizika užsikrėsti.  

Muitinės departamento prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos 

Generalinio direktoriaus pavaduotojui, 

laikinai atliekančiam generalinio  

direktoriaus funkcijas  

Jonui Miškiniui 
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Pagal teisės aktus, muitinė, kaip darbdavys, atsakinga  kad kiekvieno darbuotojo darbo 

vieta ir aplinka būtų saugi ir nekenksminga sveikatai, bei privalo sudaryti kiekvienam 

darbuotojui saugias ir sveikas darbo sąlygas. 

Profesinė sąjunga, išreikšdama susirūpinimą dėl saugių darbo sąlygų, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu (Žin., 1991, Nr.34-933, su vėlesniais 

pakeitimais), kaip nustatančiu profesinės sąjungos paskirtį ir funkciją atstovauti profesinės 

sąjungos narius, ginti jų teises, interesus bei atstovauti konkrečius profesinės sąjungos narius ir 

ginti jų interesus (individualus atstovavimas) nuostatomis, prašo pateikti informaciją: 

 dėl priemonių, kurias numatė ir ėmėsi muitinė, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo 

koronaviruso, 

 apie darbo organizavimo pasikeitimus ryšium su karantino režimo įvedimu, 

 apie numatomas kompensavimo priemones pareigūnams, kurie pagal tarnybos 

pobūdį dirba ir dirbs padidintos rizikos zonose.  

 

 
Raštas persiunčiamas elektroniniu paštu - iš mdprofsajunga@gmail.com (Muitinės darbuotojų 

profesinės sąjungos) į muitine@lrmuitine.lt (Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos), 

originalas nebus išsiųstas. 
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Pirmininkė Leokadija Daujotaitė 
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