
Apskaita 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba atnaujino įmonės 

kategorijos ir audito prievolės nustatymo skaičiuoklę  
Parengtoje skaičiuoklėje yra galimybė suvedus nurodytus duomenis nustatyti, kuriai įmonių 

kategorijai priklauso Jūsų įmonė ir ar privalomas Jūsų įmonės ataskaitinio laikotarpio metinių 
finansinių ataskaitų auditas. 
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2020 09 02. 

 

Mokesčių administravimas 

VMI įspėja, kad su apgyvendinimo paslaugų verslo liudijimu negali būti teikiamos maitinimo 

paslaugos pobūviams 
Maitinimo paslaugų teikimui galima įsigyti atitinkamą verslo liudijimą arba įregistruoti individualią 

veiklą pagal pažymą. 
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 09 03. 

 
 
VMI informuoja, kad FR1070 forma (Pranešimas apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo 

pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams) teikiama tik elektroniniu būdu, popierinį 
jos teikimą paliekant išimtiniais atvejais 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 09 15. 
  
  

VMI informuoja, kad iš Garantinio fondo gyventojams nuo 2020 m. sausio 1 d. išmokamos 
išmokos, skirtos kompensuoti darbuotojų negautas su darbo santykiais susijusias pajamas, jų 

darbdaviams tapus nemokiems, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu 
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 09 17. 
  

  
VMI skelbia seminaro „Leidžiami atskaitymai“ dalijamąją medžiagą 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 09 17. 
 
Pakeistas Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo 

taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų 

atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“, 91 punktas: 
„91. Tais atvejais, kai atliekamas bendras patikrinimas su kita kontroliuojančia institucija ir 
patikrinime dalyvauja kitos institucijos pareigūnas, operatyvų patikrinimą atlikti gali būti skirtas 

vienas pareigūnas. Tais atvejais, kai atliekamas operatyvus patikrinimas dėl priešpriešinės 
informacijos surinkimo arba operatyvus patikrinimas atliekamas tik VMI patalpose, dėl skiriamų 

pareigūnų skaičiaus sprendimą priima už operatyvios kontrolės organizavimą atsakingas valstybės 
tarnautojas. Visais kitais atvejais atlikti operatyvų patikrinimą turi būti skiriamas daugiau nei vienas 
pareigūnas. 

Kai pareigūnas pakeičiamas kitu (kai papildomas ir / ar priimamas sprendimas pratęsti operatyvų 
patikrinimą), turi būti užpildomas Operatyvaus patikrinimo pavedimo priedas (toliau – pavedimo 

priedas) ir su juo turi būti supažindinamas mokesčių mokėtojas vienu iš Taisyklių 7 punkte 
nurodytu būdu.“ 

http://www.avnt.lt/kita/naujienos/avnt-atnaujino-mon-s-kategorijos-ir-audito-prievol-s-nustatymo-skaiciuokl-2/
https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/kada-kaimo-turizmo-veiklai-vieno-verslo-liudijimo-nepakanka-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fabout-vmi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_keywords%3D%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_delta%3D3%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_cur%3D1%26_101_INSTANCE_hU6yeb4bVUJN_andOperator%3Dtrue
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-valstybines-mokesciu-inspekcijos-prie-lietuvos-respublikos-finansu-ministerijos-virsininko-2009-m-spalio-13-d-isakymo-nr-va-65-del-zemes-ukio-prod?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-50642.pdf/1a3c3f67-975d-4512-a837-00c69e5e9246
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391200/Leid%C5%BEiami+atsklaitymai_2020-09-22.pdf/6cdd73b7-e59c-1a1b-50c3-1767513d817a?t=1600346233256


  

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų 

įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Pakeitimas įsigalioja 2020 09 22. 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0b8c3300fc4211eab72ddb4a109da1b5. 
 

VMI, siekdama nustatyti pelno mokesčio reglamentavimo ir apskaitos, tvarkomos pagal verslo 
apskaitos standartus, skirtumus, pateikia pagal VMI kompetenciją pelno mokesčio reglamentavimo 
klausimais suderintą Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo skirtumų 

lentelę 
 

 
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-51332.pdf/9b4af59c-96ef-4cbd-a966-
ba1ad16a0360 

 
 

VMI skelbia seminaro Pajamų, gautų, vykdant individualią veiklą pagal pažymą ar įsigijus 

verslo liudijimą apmokestinimas. PVM prievolės. (pradedantiesiems) dalijamąją medžiagą 

 

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391071/Pajam%C5%B3+gaut%C5%B3+vykdant+indiv
iduali%C4%85+veikl%C4%85+pagal+pa%C5%BEym%C4%85+ar+%C4%AFsigijus+verslo+liudi

jim%C4%85+apmokestinimas.+PVM+prievol%C4%97s.+%28pradedantiesiems%29.pdf/821c6c89
-9495-bdaa-964c-fe9a0ac7eaf5?t=1601010353270 

Pelno mokestis 

Pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 15 punkto 

apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 17 papunktis: 

„12 STRAIPSNIS. Neapmokestinamosios pajamos  
Mokesčiu neapmokestinamos šios Lietuvos vieneto bei užsienio vieneto per nuolatines buveines 

uždirbtos ir (arba) gautos pajamos: 
… 
15) turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos 

ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartis, ir kuris yra pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio mokėtojas, akcijų 

perleidimą kitam vienetui arba fiziniam asmeniui, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau 
kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių šio vieneto akcijų 
arba jei akcijos buvo perleistos šio Įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytais reorganizavimo ar 

perleidimo atvejais, ne trumpiau kaip 3 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 10 procentų balsus 
suteikiančių šio vieneto akcijų. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas 

jas perleidžia šias akcijas išleidusiam vienetui. Į šiame punkte nustatytus terminus dėl akcijų 
turėjimo neatsižvelgiama tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų. Šiame 
punkte vartojama sąvoka „akcija“ apima ir turimas teises į rizikos ir privataus kapitalo subjektų 

paskirstytinojo pelno dalį; 
...“ 

https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del- lietuvos-
respublikos-pelno-mokescio- istatymo-12-straipsnio-15-punkto-apibendrinto-paaiskinimo-

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0b8c3300fc4211eab72ddb4a109da1b5
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-51332.pdf/9b4af59c-96ef-4cbd-a966-ba1ad16a0360
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-51332.pdf/9b4af59c-96ef-4cbd-a966-ba1ad16a0360
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391071/Pajam%C5%B3+gaut%C5%B3+vykdant+individuali%C4%85+veikl%C4%85+pagal+pa%C5%BEym%C4%85+ar+%C4%AFsigijus+verslo+liudijim%C4%85+apmokestinimas.+PVM+prievol%C4%97s.+%28pradedantiesiems%29.pdf/821c6c89-9495-bdaa-964c-fe9a0ac7eaf5?t=1601010353270
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391071/Pajam%C5%B3+gaut%C5%B3+vykdant+individuali%C4%85+veikl%C4%85+pagal+pa%C5%BEym%C4%85+ar+%C4%AFsigijus+verslo+liudijim%C4%85+apmokestinimas.+PVM+prievol%C4%97s.+%28pradedantiesiems%29.pdf/821c6c89-9495-bdaa-964c-fe9a0ac7eaf5?t=1601010353270
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391071/Pajam%C5%B3+gaut%C5%B3+vykdant+individuali%C4%85+veikl%C4%85+pagal+pa%C5%BEym%C4%85+ar+%C4%AFsigijus+verslo+liudijim%C4%85+apmokestinimas.+PVM+prievol%C4%97s.+%28pradedantiesiems%29.pdf/821c6c89-9495-bdaa-964c-fe9a0ac7eaf5?t=1601010353270
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391071/Pajam%C5%B3+gaut%C5%B3+vykdant+individuali%C4%85+veikl%C4%85+pagal+pa%C5%BEym%C4%85+ar+%C4%AFsigijus+verslo+liudijim%C4%85+apmokestinimas.+PVM+prievol%C4%97s.+%28pradedantiesiems%29.pdf/821c6c89-9495-bdaa-964c-fe9a0ac7eaf5?t=1601010353270
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-12-straipsnio-15-punkto-apibendrinto-paaiskinimo-komentaro-17-papunkcio-pakeitimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-12-straipsnio-15-punkto-apibendrinto-paaiskinimo-komentaro-17-papunkcio-pakeitimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


komentaro-17-papunkcio-

pakeitimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-
naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnorm

al%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 

 

SoDra 

 

Pakeisti Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių, patvirtintų Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 

21 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“, 23 ir 

25 punktai: 
„… 

23. Jeigu pateikus vykdyti mokėjimo nurodymą į skolininko sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) 
elektroninių pinigų įstaiga nurašo įplaukusį darbo užmokestį ir/ar jam prilygintas išmokas, iš kurių 

išskaitų dydį nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 736 straipsnis, 
arba pinigų sumas, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas (CPK 668 straipsnis) arba iš kurių 
išieškoti negalima (CPK 739 straipsnis), arba socialinio draudimo pašalpų ir išmokų sumas, kurias 

išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą (CPK 738 straipsnis), Fondo valdybos teritorinis 
skyrius per tris darbo dienas grąžina nurašytas lėšas, jeigu skolininkas pateikia prašymą dėl 

nurašytų lėšų grąžinimo ir dokumentus, įrodančius, kad buvo nurašytos pinigų sumos, nurodytos 
CPK 668, 736, 738 ar 739 straipsniuose. Šiuo atveju CPK 736 straipsnyje nurodytų pinigų sumų 
grąžinama dalis, kuri viršija šiame straipsnyje nurodytus dydžius, o CPK 668, 738 ir 739 

straipsniuose nurodytos pinigų sumos grąžinamos visos. Jeigu skolininkas pateikia Fondo valdybos 
teritoriniam skyriui įrodymus, kad skolą Fondo biudžetui galima išieškoti per šešis mėnesius iš jo 

darbo užmokesčio ir/ar jam prilygintų išmokų šių Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka, tai 
mokėjimo nurodymai iš skolininko sąskaitų kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose 
atšaukiami. 

… 
25. Kai Fondo valdybos teritorinis skyrius yra pateikęs vykdyti mokėjimo nurodymą nurašyti iš 

skolininko sąskaitos kredito mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje ir skolininkas pateikia 
prašymą leisti išmokėti darbo užmokestį bei dokumentus apie darbo užmokesčio apskaičiavimą, tai 
Fondo valdybos teritorinis skyrius per tris darbo dienas per Piniginių lėšų apribojimų informacinę 

sistemą turi nurodyti skolininko laisvai disponuojamą sumą, atitinkančią darbo užmokestį už vieną 
mėnesį. 

…” 
Pakeitimai įsigalioja 2020 09 10. 
VSDFV direktoriaus 2009 01 21 įsakymas Nr. V-32  

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa8ba7c0f2aa11eaa12ad7c04a383ca0 
  

„SoDra“ gyventojams jų asmeninėse paskyrose pateikė naujausius jų stažo ir pensijos 

apskaitos vienetų, įgytų iki šių metų liepos, duomenis  
„SoDros“ informacija, 2020 09 08. 

https://www.sodra.lt/lt/naujienos/asmeninese-sodros-paskyrosedirbantiems-aktuali-zinia-apie-
pensijas 

 
 

https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-12-straipsnio-15-punkto-apibendrinto-paaiskinimo-komentaro-17-papunkcio-pakeitimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-12-straipsnio-15-punkto-apibendrinto-paaiskinimo-komentaro-17-papunkcio-pakeitimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-12-straipsnio-15-punkto-apibendrinto-paaiskinimo-komentaro-17-papunkcio-pakeitimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-lietuvos-respublikos-pelno-mokescio-istatymo-12-straipsnio-15-punkto-apibendrinto-paaiskinimo-komentaro-17-papunkcio-pakeitimo?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://taz.lt/?p=1242#more-1242
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa8ba7c0f2aa11eaa12ad7c04a383ca0
https://www.sodra.lt/lt/naujienos/asmeninese-sodros-paskyrosedirbantiems-aktuali-zinia-apie-pensijas
https://www.sodra.lt/lt/naujienos/asmeninese-sodros-paskyrosedirbantiems-aktuali-zinia-apie-pensijas
https://www.sodra.lt/lt/naujienos/asmeninese-sodros-paskyrosedirbantiems-aktuali-zinia-apie-pensijas


„Sodra“ informuoja, kad mokyklas ir universitetus baigę jaunuoliai turėtų atsiminti kelis 

svarbius dalykus apie privalomąjį sveikatos draudimą (PSD) 
Visi abiturientai ir absolventai valstybės lėšomis PSD yra draudžiami iki rugpjūčio 31 dienos. Jeigu 

abiturientai pradeda dienines studijas Lietuvoje, o baigę aukštąsias mokyklas jau rugsėjį įsidarbina 
– rūpesčių nekils. Išvykstantieji studijuoti į užsienį turi ligonių kasoms pateikti pažymą. 
„Sodros“ informacija, 2020 08 25. 

 

Darbas 

 

Pakeisti Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo 
darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 57.1.3 ir 57.1.4 punktai ir šie priedai: 

10 priedas (Paraiškos dėl Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų forma); 
103 priedas (Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties Užimtumo 
rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytiems reikalavimams forma); 

104 priedas (Paraiškos dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo kokybės pagal 
nustatytus kriterijus vertinimo forma); 

113 priedas (Priemonės įgyvendinimo metinės ataskaitos forma). 
  
Pakeitimai įsigalioja 2020 09 03. 

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 07 05 
įsakymas Nr. V-388  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ab561c0ecdc11eaa12ad7c04a383ca0 
  
Valstybinė darbo inspekcija primena apie parengtas rekomendacijas darbdaviams kaip 

apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu bei 

ragina jų laikytis 

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 08 31. 
Rekomendacijos. 
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2811 

 
Patyrę darbdavio spaudimą dėl atleidimo iš darbo, darbuotojai gali apginti savo teises  

Prieš pasirašant dokumentus, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) rekomenduoja pasikonsultuoti su 
VDI darbo teisės specialistais. Jei darbuotojas jau pasirašė dokumentus, tačiau mano, kad jo kaip 
darbuotojo teisės buvo pažeistos, jis gali kreiptis į Darbo ginčų komisiją. Tai padaryti jis turi per tris 

mėnesius, o neteisėto nušalinimo, neteisėto atleidimo iš darbo atvejais – per 1 mėnesį nuo tada, kai 
sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą. 

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2020 08 31. 
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2957 
 

 
1. Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 “Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” 

2. Pakeisti Aprašo 8, 81, 82, 9 priedai, Aprašas papildytas 83 priedu: 

https://www.sodra.lt/lt/naujienos/ligoniu-kasos-ir-sodra-siuncia-svarbia-zinia-moksleiviams-ir-studentams-apie-imokas
https://taz.lt/?p=7240#more-7240
https://taz.lt/?p=7240#more-7240
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ab561c0ecdc11eaa12ad7c04a383ca0
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2953
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2811
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2811
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2957
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2957


8 priedas. Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos; 

81 priedas. Pasiūlymo įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 
straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu gavimo forma; 

82 priedas. (Prašymo išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova 
forma); 

83 priedas. (Prašymo sustabdyti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą forma)      ; 
9 priedas. (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos). 

  
Pakeitimai įsigalioja 2020 09 18. 
Lietuvos darbo biržos prie SADM direktoriaus 2017 07 05 įsakymas Nr. V-388  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36d7cb70f8c111eaa12ad7c04a383ca0 
  

  
Valstybinė darbo inspekcija, užbaigusi neplaninių patikrinimų akciją, ar darbdavių 

skelbiamos prastovos nėra fiktyvios, daugiausia pažeidimų nustatė dėl įmonėse paskelbtų 

dalinių prastovųhttps://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2995 
 

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia dėmesį, kad be nuotolinio darbo, galima dar 

viena alternatyva – darbo vietos dalijimosi sutartis 
Šios sutarties esmė – leisti dviem darbuotojams naudotis viena fizine darbo vieta, neviršijant 

vienam darbuotojui nustatytos maksimalios darbo laiko normos. Darbo vietos dalijimosi sutartis 
gali būti aktuali studentams, darbuotojams, auginantiems vaikus, prižiūrintiems senyvo amžiaus 

tėvus ar kitus artimuosius, planuojantiems ilgesnį laisvalaikį. Pagal šią sutartį dirbančiam 
darbuotojui nustatoma mažesnė nei 40 val. per savaitę norma: pvz., vienas darbuotojas dirba visa 
savaitę tik pirmą darbo dienos pusę, o kitas – tik antrą pusę. 

https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3006 
 

https://taz.lt/?p=7240#more-7240
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36d7cb70f8c111eaa12ad7c04a383ca0
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2995
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3006

