
Atmintinė darbdaviui 

 

Įdarbinimas subsidijuojant  

Kas tai yra? 

Įdarbinimas subsidijuojant yra viena iš remiamojo įdarbinimo priemonių, kurios tikslas yra įdarbinti asmenis 

kompensuojant darbdaviui dalį šio asmens darbo užmokesčio išlaidų. 

 

Kokia nauda darbdaviui, įdarbinusiam subsidijuojamą asmenį? 

 Darbdaviai, įdarbinę Užimtumo tarnybos siūlytus asmenis, gauna asmens darbo užmokesčio kompensaciją; 

 Prisideda prie užimtumo skatinimo; 

 Dalyvauja socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į darbo rinką procese.  

 

Įdarbinimo subsidijuojant priemonės organizavimas 

 
1. Ieškantys darbuotojų darbdaviai informuoja Užimtumo tarnybą apie laisvas darbo vietas, darbo funkcijas ir 

darbo pobūdį, darbo apmokėjimo ir kitas sąlygas bei pretendentams įsidarbinti keliamus kvalifikacinius 
reikalavimus. 

2. Klientų aptarnavimo skyriui elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba naudojantis 
Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis pateikia šiuos dokumentus: 

 Pasiūlymas dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo  

 Pažyma apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 
punkte nurodytiems reikalavimams 

 
3. Įdarbinus darbuotoją, pasirašoma Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutartis. 
4. Darbdaviai, mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, Klientų aptarnavimo skyriui 

teikia dokumentus darbo užmokesčio išmokėjimą kiekvienam įdarbintam asmeniui pagrindžiančius 

dokumentus. 

Priemonės finansavimas 
 

 Subsidija darbo užmokesčiui apskaičiuojama procentais nuo įdarbintam asmeniui priskaičiuotų draudžiamųjų 
pajamų, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos; 

 Subsidijos dydis už įdarbintus asmenis gali siekti 50-75 proc. apskaičiuotų lėšų, priklausomai nuo įdarbintų 
asmenų statuso darbo rinkoje; 

 Subsidijos dydis negali viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės 
algos dydžio. 

 

Priemonės finansavimo trukmė 
 
 
Subsidija darbo užmokesčiui gali būti mokama:  

 iki 6 mėnesių;  

 iki 24 mėnesių, kai įdarbinami asmenys, turintys vidutinį neįgalumo lygį arba suteiktą pabėgėlio, 

perkeliamojo ar turinčio apsaugą asmens statusą; 

 neterminuotai per visą darbo laikotarpį, kai įdarbinami asmenys, turintys sunkų neįgalumo lygį. 

 

  

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/07/6priedas_ISsi%C5%ABlymoforma.docx
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/07/5priedas.docx
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/07/5priedas.docx


Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį (toliau – Pameistrystė) 

 

Kas tai yra? 

Pameistrystė yra profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, 
kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas profesinio 
mokymo teikėją ar darbdavį. 

 

Kuo patraukli ši mokymo organizavimo forma? 

Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o mokymo įstaigoje 
pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai. 

 

Kokia nauda darbdaviui, įdarbinusiam asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį mokymosi 
laikotarpiui? 

1. Pameistrystė leidžia darbuotoją pasamdyti iškart. 
2. Pameistrys ne tik įgyja visas mokymo programoje numatytas praktines kompetencijas, bet ir geriau 

pasirengia konkrečiam, tai darbo vietai būdingam darbui, susipažįsta su įmonės technologiniais įrengimais, 
darbo aplinka.  

3. Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o mokymo įstaigoje 
pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai. 

 

PAMEISTRYSTĖS ORGANIZAVIMAS: 

I etapas – pasirinkimas 

 

1. Asmuo rinkdamasis profesinio mokymo teikėją, derina su darbdaviu (Trišalės sutarties atveju). 

2. Pameistrystė vykdoma darbdaviui ir mokymo įstaigai glaudžiai bendradarbiaujant ir kartu organizuojant 

mokymo procesą. 

 

II etapas – sutarčių pasirašymas ir įsipareigojimai 

Asmuo pasirašydamas su Užimtumo tarnyba Trišalę 
sutartį mokymo teikėją suderina su darbdaviu (kai 
kuriais atvejais mokymo teikėjas ir darbdavys gali 
sutapti) 

Darbdavys (trišalė sutartis - įsipareigoja įdarbinti po 
pameistrystės ne trumpesniam nei 6 mėn. laikotarpiui) 

Darbdavys (gali būti ir mokymo teikėjas) su mokiniu 
sudaro pameistrystės mokymo sutartį. 

Mokymo teikėjas (įsipareigoja vykdyti kokybišką teorinį 
mokymą, organizuoti procesą) 
Darbdavys (įsipareigoja vykdyti praktinį mokymą, 
bendradarbiauti su mokymo teikėju) (kai kuriais atvejais 
mokymo teikėjas ir darbdavys gali sutapti) 

Darbdavys su mokiniu sudaro pameistrystės darbo 
sutartį (pameistrystės mokymo sutartis neatsiejama 
pameistrystės dalis)  
 

Darbdavys (įsipareigoja vykdyti praktinį mokymą, darbo 
vietoje, atitinkančioje mokymo programos keliamus 
reikalavimus) (kai kuriais atvejais mokymo teikėjas ir 
darbdavys gali sutapti) 
 

Darbdavys asmeniui moka darbo užmokestį ne 
mažesnį nei MMA arba MVA 

Darbdaviui skiriamos subsidijos asmens darbo 
užmokesčiui kompensuoti 
 

Asmeniui (pameistriui) darbdavys paskiria profesijos 
meistrą 

Darbdaviui kompensuojamos profesijos meistro, 
pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo 
organizavimo ir koordinavimo išlaidos 

 

 

 



 

PAMEISTRYSTĖS VYKDYMAS 

 

1. Asmuo mokosi pagal mokymo tvarkaraštį. Praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip 70 proc. mokymo 

programos apimties. 

2. Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje). 

3. Baigus mokymo programą laiko kvalifikacijos egzaminą. 

4. Sėkmingai išlaikiusiam suteikiamas kompetencijos pažymėjimas arba kvalifikacijos diplomas, darbdavys 

įdarbina asmenį ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui (Trišalės sutarties atveju). 

 

DĖL  DALIES PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO ĮDARBINUS PAMEISTRĮ DARBDAVYS 

KREIPIASI TEIKDAMAS: 

 

 Prašymą dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo; 

 Pažymą apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punkte 
nurodytiems reikalavimams; 

 Deklaracija apie profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio 
mokymo organizavimą ir koordinavimą. 

 

UŽIMTUMO TARNYBA FINANSUOJA ŠIAS IŠLAIDAS: 

 

1. Pameistrio darbo užmokesčio kompensacija- kompensuojama 70 proc. darbo užmokesčio, nurodyto 

įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje, dalies, neviršijančios 1,5 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio 

dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis. 

2. Kompensuojamos profesijos meistro, pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir 

koordinavimo išlaidos, kurių dydis apskaičiuojamas pagal profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant 

pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą pagal profesijos meistrui 

apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį, neviršijantį 1 MVA, ir nuo jo apskaičiuotų draudėjo 

privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalį, bet ne daugiau kaip 20 procentų profesijos meistrui 

apskaičiuoto darbo užmokesčio. 

 

  

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/06/4-priedas_pra%C5%A1ymas.docx
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/06/5-priedas_pa%C5%BEyma-4.docx
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/06/5-priedas_pa%C5%BEyma-4.docx
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/06/51-priedas_Deklaracija-d%C4%97l-meistro.docx
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/06/51-priedas_Deklaracija-d%C4%97l-meistro.docx


Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas  

 
Vienas iš kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemos sprendimo būdų gali būti Užimtumo tarnybos 

vykdoma Paramos mokymuisi priemonė - Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimas (toliau – kompetencijų pripažinimas).  

 

Kas tai yra? 

Jei bedarbis tiesioginiame darbe,  neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ar kitu neformaliu ar savišvietos 

būdu yra įgijęs tam tikrų praktinių įgūdžių ir kompetencijų, tačiau neturi tai patvirtinančio diplomo ar kompetencijos 

pažymėjimo, gali dalyvauti šioje priemonėje ir per trumpą laiką po jo turimų įgūdžių ar gebėjimų vertinimo gauti 

atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. 

 

Kuo patraukli ši priemonė? 

 Asmuo per trumpą laiką (1-4 savaites) gauna kvalifikaciją ar kompetenciją patvirtinantį dokumentą. 

 Bedarbis jau gali pretenduoti į laisvas darbo vietas, kurioms užimti reikia turėti atitinkamą kvalifikaciją. 

 

Kaip vyksta kompetencijų pripažinimo priemonė? 

 Pirminę atranką atlieka Užimtumo tarnyba; 

 Užimtumo tarnyba su bedarbiu sudaro dvišalę kompetencijų pripažinimo sutartį, išduoda kompetencijų 

pripažinimo kuponą; 

 Nukreipiamas bedarbis į mokymo įstaigą, galinčią vykdyti kompetencijų vertinimą;  

 Trukmė nustatoma individualiai, pagal bedarbio turimus įgūdžius ar gebėjimus pagal atitinkamą profesiją; 

 Mokymo įstaiga organizuoja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kompetencijų vertinimą, bei išduoda 

kvalifikaciją ar kompetenciją patvirtinantį dokumentą. 

 

Priemonės finansavimas 

Priemonės vykdymą finansuoja Užimtumo tarnyba - ne daugiau kaip 0,47 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. 

 

Ribojimai 

 Vienu metu gali būti pripažinta viena kvalifikacija. 

 Kompetencijų pripažinimas asmeniui gali būti organizuojamas ne daugiau kaip 3 kartus per vienus metus. 

 

 

  



Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas Lietuvos Respublikoje 
 
 

Darbdaviai, nepavykus jiems reikalingo darbuotojo rasti Lietuvos Respublikoje ar ES valstybėse, turi teisę 
įdarbinti užsieniečius iš trečiųjų šalių. 
 

Užsienietis, kuris nėra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti ir nori dirbti Lietuvos 
Respublikoje, privalo gauti vieną iš Užimtumo tarnybos išduodamų dokumentų, suteikiančių jam 

teisę dirbti: 
 

 leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje; 

 sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. 
 
Prašymą dėl nurodytų dokumentų išdavimo Užimtumo tarnybai pateikia užsienietį ketinantis įdarbinti 
darbdavys. 
 
 

Kokius reikalavimus turi atitikti darbdavys? 
 

1. Turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikoje; 
2. Neturi būti likviduojamas, bankrutuojantis, jis turi vykdyti ekonominę veiklą; 

3. Neturi turėti didesnio negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio neatidėto įsiskolinimo Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams; 

4. Neturi turėti galiojančių nuobaudų už leidimą dirbti nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą, užsieniečių 
įdarbinimo tvarkos pažeidimus; 

5. Per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį neturi būti ilgiau, kaip 3 mėnesius nemokėjęs valstybinio socialinio 
draudimo įmokų nors už vieną įdarbintą užsienietį (išskyrus atvejus, kai užsienietis nedirbo dėl nėštumo, 
gimdymo, tėvystės atostogų ir (arba) atostogų vaikui prižiūrėti, ligos ar nelaimingo atsitikimo, arba kai 
darbdavys pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad užsieniečiui buvo taikomi ne Lietuvos Respublikos teisės 
aktai, reglamentuojantys socialinio draudimo sritį). 

 
 

Užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti/sprendimą dėl atitikties darbo rinkos 
poreikiams, jeigu: 

 

 turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; 

 jis yra Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys ir turi leidimą laikinai gyventi, išduotą šeimos susijungimo 
atveju; 

 atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir yra užsienietis, kurio profesija yra įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų 
trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, ir nėra išnaudota nustatyta kvota; 

o 2022 metais galiojantį trūkstamų profesijų sąrašą galite rasti čia: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5957d17045d911ec992fe4cdfceb5666/asr  

o 2022 metams nustatytos kvotos panaudojimą galite rasti Migracijos departamento interneto 
svetainėje: 
https://www.migracija.lt/app/quotas  

 jis yra užsienietis, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir kurio profesija yra 
įtraukta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos 
Respublikoje, sąrašą, arba kuriam darbdavys įsipareigoja mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį 
negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio darbo 
užmokestį; 

o Galiojantį trūkstamų aukštos kvalifikacijos profesijų sąrašą galite rasti čia: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6a6c24a0cb5d11e9a56df936f065a619/asr  

 jis yra Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos pilietis, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ar 
užsiimti kita teisėta veikla; 

 atvyksta į Lietuvos Respubliką pagal tarptautinėse sutartyse numatytas jaunimo mainų programas; 

 jis studijuodamas ar mokydamasis Lietuvoje, taip pat pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal profesinio 
mokymo programą, ketina dirbti Lietuvos Respublikoje; 

 atvyksta į Lietuvos Respubliką užsiimti teisėta veikla, taip pat dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinius 
tyrimus ir darbus kaip tyrėjas; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5957d17045d911ec992fe4cdfceb5666/asr
https://www.migracija.lt/app/quotas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6a6c24a0cb5d11e9a56df936f065a619/asr


 neatvyksta į Lietuvos Respubliką ir ketina visą darbo laiką dirbti nuotoliniu būdu pagal darbo sutartį su įmone, 
vykdančia veiklą Lietuvoje; 

 atitinka kitus, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnyje numatytus 
atleidimo nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti/sprendimą dėl darbo atitikties pagrindus. 

 
 

DARBDAVIO VEIKSMAI, NORINT ĮDARBINTI UŽSIENIETĮ, KURIS NĖRA ATLEISTAS NUO 
PAREIGOS ĮSIGYTI LEIDIMĄ DIRBTI 

 
1.  Laisvos darbo vietos registravimas 

 
Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, Užimtumo tarnyboje 

pirmiausiai turi registruoti laisvą darbo vietą. Reikalavimas registruoti laisvą darbo vietą netaikomas darbdaviui, kuris 
ketina teikti prašymą dėl leidimo dirbti išdavimo komandiruojamam į Lietuvos Respubliką užsieniečiui  

Laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienos, išskyrus skelbimus 
dėl sezoninių darbuotojų ir Baltarusijos Respublikos piliečių, turinčių supaprastinta tvarka išduotą Lietuvos 
nacionalinę vizą, įdarbinimo, kuriems taikoma skelbimo galiojimo trukmė - 1 darbo diena. 

Jei per nurodytą 5 arba 1 darbo dienos nuo skelbimo paviešinimo terminą neatsiranda tinkamas kandidatas 
laisvai darbo vietai užimti iš Lietuvos Respublikos ar ES valstybių gyventojų, darbdavys gali kreiptis į Užimtumo 
tarnybą dėl užsieniečio iš trečiosios šalies įdarbinimo. 
 

2. Prašymo Užimtumo tarnybai teikimas dėl dokumentų, suteikiančių teisę užsieniečiui dirbti 
Lietuvos Respublikoje, išdavimo 

 
Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, Užimtumo tarnybai turi pateikti nustatytos formos prašymą ir kitus 

dokumentus dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimo ar sprendimo dėl užsieniečio atitikties Lietuvos 
Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo. Darbdavys, elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus Užimtumo 
tarnybai turi pateikti elektroniniu paštu siauliu.kc@uzt.lt arba info@uzt.lt. Darbdavių pateikti dokumentai, jei jų 
nereikia tikslinti ar papildyti, Užimtumo tarnyboje yra išnagrinėjami per 7 darbo dienas nuo jų gavimo dienos. 
 
 

DOKUMENTAI, SUTEIKIANTYS UŽSIENIEČIUI TEISĘ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE 
 
 

 
Leidimas dirbti 

• Paprastai išduodamas 1 metams arba trumpesniam laikotarpiui (leidimas 

dirbti sezoninį darbą - iki 6 mėn. per 12 mėn. laikotarpį), jo pagrindu 

užsienietis, būdamas savo kilmės šalyje, gauna nacionalinę vizą. Gavus 

leidimą dirbti iki 3 mėnesių, užsienietis gali būti įdarbintas su Šengeno viza 

arba pagal bevizį režimą. Gavus leidimą dirbti 1 metams, užsienietis turi 

kreiptis dėl nacionalinės vizos gavimo. 

• Užsieniečiui keliami reikalavimai turėti kvalifikaciją bei ne mažesnę kaip 1 
metų darbo patirtį per pastaruosius 5 metus pagal turimą kvalifikaciją (šie 

reikalavimai netaikomi stažuotojams ar praktikantams, Baltarusijos 
Respublikos piliečiams, turintiems supaprastinta tvarka išduotą Lietuvos 

nacionalinę vizą ir sezoniniams darbuotojams). 
 

 
Sprendimas dėl užsieniečio darbo 

atitikties Lietuvos Respublikos 
darbo rinkos poreikiams 

 
• Išduodamas iki 2 metų, jo pagrindu Migracijos departamente prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduodamas  leidimas laikinai 
gyventi 

• Užsieniečiui keliami reikalavimai turėti kvalifikaciją bei ne mažesnę kaip 1 
metų darbo patirtį per pastaruosius 5 metus pagal turimą kvalifikaciją (šie 

reikalavimai netaikomi stažuotojams ar praktikantams ir Baltarusijos 
Respublikos piliečiams, turintiems supaprastinta tvarka išduotą Lietuvos 

nacionalinę vizą). 
 

 
Sprendimas dėl užsieniečio darbo 

atitikties Lietuvos Respublikos 
darbo rinkos poreikiams (aukštos 

 
• Išduodamas iki 3 metų; 

• Išduodamas, jei užsienietis turi aukštą profesinę kvalifikaciją ir jam 
ketinama mokėti ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento 

paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio darbo užmokestį. Jo 

mailto:siauliu.kc@uzt.lt
mailto:info@uzt.lt
https://www.migracija.lt/darbas-noriu-gauti-viza
https://www.migracija.lt/noriu-gauti/pakeisti-leidima-laikinai-gyventi
https://www.migracija.lt/noriu-gauti/pakeisti-leidima-laikinai-gyventi


profesinės kvalifikacijos 
užsieniečiams) 

pagrindu Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos išduodamas leidimas laikinai gyventi (Mėlynoji kortelė); 

• Užsieniečiui keliami reikalavimai turėti aukštą profesinę kvalifikaciją arba 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimą, 
patvirtinantį 5 metų profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo 

kvalifikacijai. 
 

 
 

UŽIMTUMO TARNYBAI PATEIKIAMI DOKUMENTAI  
 
 

1. Dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimo:  
https://uzt.lt/darbdaviui/leidimu-dirbti-uzsienieciams-isdavimo-tvarka 

 
2. Dėl leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimo:   

https://uzt.lt/leidimai-dirbti-sezonini-darba-uzsienieciams  

3. Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams 
priėmimo (įskaitant aukštos kvalifikacijos užsieniečius): 

 
https://uzt.lt/darbdaviui/sprendimo-del-uzsieniecio-darbo-atitikties-lietuvos-respublikos-darbo-rinkos-

poreikiams-isdavimo-tvarka  
 

 

REIKALAVIMAI SU UŽSIENIEČIU SUDAROMAI DARBO SUTARČIAI 
 

1. Darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą; 

2. Darbo sutartis sudaroma tik tai darbo funkcijai, kuri buvo nurodyta išduotame leidime dirbti ar 
sprendime dėl užsieniečio darbo atitikties; 

3. Darbo sutartis sudaroma dviem kalbomis – lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba; 
4. Užsienietis pagal darbo sutartį gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti, 

išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis. 
 

Darbdavys privalo pateikti  Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (forma LDU) apie pagal 
darbo sutartis įdarbintus bei į Lietuvą komandiruotus laikinai dirbti užsieniečius. LDU pranešimas pildomas 
ir teikiamas per SODROS elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS). 

 
 
 
 
Daugiau sužinoti galite susisiekę bendruoju konsultacijų numeriu 1883 ar el. paštu info@uzt.lt. 

 

 

 

 

 

https://www.migracija.lt/as-esu-aukstos-kvalifikacijos-darbuotojas
https://www.migracija.lt/as-esu-aukstos-kvalifikacijos-darbuotojas
https://www.migracija.lt/as-esu-aukstos-kvalifikacijos-darbuotojas
https://uzt.lt/darbdaviui/leidimu-dirbti-uzsienieciams-isdavimo-tvarka
https://uzt.lt/leidimai-dirbti-sezonini-darba-uzsienieciams
https://uzt.lt/darbdaviui/sprendimo-del-uzsieniecio-darbo-atitikties-lietuvos-respublikos-darbo-rinkos-poreikiams-isdavimo-tvarka
https://uzt.lt/darbdaviui/sprendimo-del-uzsieniecio-darbo-atitikties-lietuvos-respublikos-darbo-rinkos-poreikiams-isdavimo-tvarka
https://draudejai.sodra.lt/sodra-login/index


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo 

darbdaviams tvarkos aprašo 

6 priedas  

 

 

(Pasiūlymo dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo forma)  
 

________________________________________________________________________________ 
(įmonės pavadinimas, kodas, valstybinio socialinio draudimo įmokų grupė) 

________________________________________________________________________________ 
(adresas, telefonas, el.  paštas, tinklapis) 

________________________________________________________________________________ 
(banko pavadinimas, a/s numeris) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK 2 red.) 

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

_______________ klientų aptarnavimo skyriui 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ĮGYVENDINIMO  

____________________________________________________ 

(nurodyti darbo vietos adresą) 

 

20__ m. ________________  d. 

 
 

Eil. 

Nr. 

 

Numatomas 

įdarbinti 

asmenų sk. 

Profesija (pareigos) Reikalavimai 

kvalifikacijai ir (ar) 

kompetencijai 

Darbo sutarties 

rūšis (terminuota, 

neterminuota, kt.) 

Planuojama 

įdarbinimo data 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Siūlomos darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos: 

_____________________________________________________________________________ 

(nurodyti darbo laiką, jo režimą, galimus rizikos veiksnius sveikatai, darbo užmokesčio rūšį, vid. 

dydį, mokėjimo tvarką ir kt.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Šiuo pasiūlymu patvirtinu, kad įdarbintam asmeniui darbo užmokestis bus mokamas atliekant 

mokėjimo pavedimą. 

___________________________ ____________               __________________________  

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas)   (vardas, pavardė) 
 

____________________________ 

 

 

 



Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių  

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

(Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 

dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams forma) 
 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) 

_________________________ klientų aptarnavimo departamento 

___________________________ skyriui    

 

 

PAŽYMA  

APIE ATITIKIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 35 

STRAIPSNIO 4 DALIES 1, 2, 4 IR 5 PUNKTE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS  

_________________ 

(data) 

____________________________ 

_________________ 

(vieta) 

 

Aš, ____________________________________________________________ būdamas 
(vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________ 
(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas) 

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal ______________________________________________, 
(reikiamą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas) 

PATVIRTINU, kad:  
1.  ____________________________________________________________________ ,  
(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas) 

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę 

_______________________________________________________________________________, 
(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas) 

ir jos vadovas / atsakingas asmuo ____________________________________________: 
(reikiamą pabraukti)                                                                   (vardas, pavardė)  

1.1. per paskutinius vienus metus iki Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo (toliau – 

Užimtumo įstatymas) 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos neturėjo 

administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodekso (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) 95 straipsnį – nelegalus darbas; 

1.2. turi ne daugiau nei vieną per paskutinius vienus metus iki Užimtumo įstatymo 35 

straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą už žemiau 

nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės 

pažeidimus: 

96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

pažeidimas; 

97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo 

tvarkos pažeidimas; 

99 straipsnis – Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas; 

100 straipsnis – Darbo laiko apskaitos pažeidimas; 

106 straipsnis – Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas; 

150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas. 



1.3. per paskutinius vienus metus iki Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų 

pasiūlymų pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už žemiau nurodytuose Užimtumo įstatymo 

straipsniuose nustatytus pažeidimus: 

56 straipsnis – Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį; 

57 straipsnis – Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos; 

58 straipsnis – Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį. 

 

2.  _________________________________________________________________ ,  
(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas) 

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę –

____________________________________________________________________: 
(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas) 

2.1.  neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams; 

2.2.  nėra biudžetinė įstaiga; 

2.3.  nėra pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymu.  

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir, kad tai 

gali būti vienas iš pagrindų, pripažinti su Užimtumo tarnyba pasirašytą sutartį dėl aukščiau nurodytos 

aktyvios darbo rinkos politikos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti 

išmokėtą subsidiją. 

 

 

_________________________________     ________________        ________________________ 

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                           (vardas, pavardė) 

 

A.V.     

 

_______________________                                           

 



Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo  

4 priedas  

 
 

(Prašymo dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo įdarbinus Užimtumo tarnybos rekomenduotą asmenį pagal 

pameistrystės darbo sutartį forma) 

 

________________________________________________________________________ 
(juridinio asmens pavadinimas, kodas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, gim. data, valstybinio socialinio draudimo įmokų grupė) 

_________________________________________________________________________ 
(adresas, telefonas, el.  paštas, interneto svetainės adresas) 

_________________________________________________________________________ 
(banko pavadinimas, a/s numeris) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(buveinės adresas) 

 

Užimtumo tarnybos _______________________ klientų aptarnavimo departamento  

____________________ klientų aptarnavimo skyriui 

 
 

PRAŠYMAS 

DĖL DALIES PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO ĮDARBINUS UŽIMTUMO 

TARNYBOS SIŲSTĄ ASMENĮ PAGAL PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTĮ 

20__ m. ________________  d. 

________________ 
(dokumento sudarymo vieta) 

 

Tinkamą pažymėti : 

 

 Prašau skirti dalies pameistrio darbo užmokesčio kompensavimą įdarbinus Užimtumo 

tarnybos rekomenduotą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį  

 
Įdarbinto asmens vardas, pavardė, gim. data  

Pameistrystės mokymo sutarties Nr. ir data  

 

Prašau skirti paskirto profesijos meistro (meistrų), atsakingo (atsakingų) už pameistrio 

darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą, pameistrio darbinės 

veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo išlaidų kompensavimą 

 

PRIDEDAMA: 

1. Pameistrystės darbo sutarties kopija, _____ lapas (-ai); 

2. Įsakymo dėl profesijos meistro (meistrų), atsakingo (atsakingų) už pameistrio darbinės 

veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą, paskyrimo išrašas ar kopija, 

___lapas (-ai). 

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi. 
 

__________________________________       __________________                    _____________________ 

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)               (parašas)                                       (vardas, pavardė)     

 

 

__________________________ 

 

 



Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių  

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

(Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 

dalies 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams forma) 
  

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) 

_________________________ klientų aptarnavimo departamento 

___________________________ skyriui    

 

  

PAŽYMA  

APIE ATITIKIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 35 

STRAIPSNIO 4 DALIES 2, 4 IR 5 PUNKTE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS  

_________________ 

(data) 

____________________________ 

_________________ 

vieta) 

  

Aš, ____________________________________________________________ būdamas 
(vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________ 
(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas) 

vadovu / įgaliotu atstovu, veikiantis pagal ______________________________________________, 
      (reikiamą pabraukti)                                                                                                   (atstovavimo pagrindas) 

PATVIRTINU, kad:  
1.  ____________________________________________________________________ ,  
(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas) 

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę 

_______________________________________________________________________________, 
(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas) 

ir jos vadovas / atsakingas asmuo ____________________________________________: 
                  (reikiamą pabraukti)                                                                   (vardas, pavardė)  

1.1. per paskutinius vienus metus iki Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo (toliau – 

Užimtumo įstatymas) 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos neturėjo 

administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodekso (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) 95 straipsnį – nelegalus darbas; 

1.2. turi ne daugiau nei vieną per paskutinius vienus metus iki Užimtumo įstatymo 35 

straipsnio 4 dalyje nurodytų pasiūlymų pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą už žemiau 

nurodytuose Administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose apibrėžtus administracinius teisės 

pažeidimus: 

96 straipsnis – Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

pažeidimas; 

97 straipsnis – Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo 

tvarkos pažeidimas; 

99 straipsnis – Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas; 

100 straipsnis – Darbo laiko apskaitos pažeidimas; 



106 straipsnis – Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas; 

150 straipsnis – Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas. 

1.3. per paskutinius vienus metus iki Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nurodytų 

pasiūlymų pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už žemiau nurodytuose Užimtumo įstatymo 

straipsniuose nustatytus pažeidimus: 

56 straipsnis – Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį; 

57 straipsnis – Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos; 

58 straipsnis – Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį. 

  

2.  _________________________________________________________________ ,  
(įmonės, įstaigos, organizacijos ar kt. organizacinės struktūros pavadinimas) 

ketinanti įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonę –

____________________________________________________________________: 
(aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pavadinimas) 

2.1.  neturi su darbo užmokesčio mokėjimu susijusių įsiskolinimų savo darbuotojams1; 

2.2.  nėra biudžetinė įstaiga. 

  

Suvokiu savo atsakomybę dėl tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir, kad tai 

gali būti vienas iš pagrindų, pripažinti su Užimtumo tarnyba pasirašytą sutartį dėl aukščiau nurodytos 

aktyvios darbo rinkos politikos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo negaliojančia bei grąžinti 

išmokėtą subsidiją. 

  

  

_________________________________     ________________        ________________________ 

(pareigų pavadinimas)                                              (parašas)                                           (vardas, pavardė) 

  

 A.V.     

 

_______________________                                           

 

  

                                                           
1 Šis reikalavimas netaikomas darbdaviams, siekiantiems įgyvendinti Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 dalyje numatytą 

remiamojo įdarbinimo priemonę. 



Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo  

51 priedas  

 
 

(Deklaracijos apie profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio darbinės 

veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą forma) 

 

________________________________________________________________________ 
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, ar fizinio asmens vardas ir pavardė, gim. data) 

_________________________________________________________________________ 
(adresas, telefonas, el. paštas, interneto svetainės adresas) 

 

 

Užimtumo tarnybos _______________________ klientų aptarnavimo departamento  

____________________ klientų aptarnavimo skyriui 
 

 

DEKLARACIJA APIE PROFESIJOS MEISTRO FAKTIŠKAI DIRBTĄ LAIKĄ 

ATLIEKANT PAMEISTRIO DARBINĖS VEIKLOS IR PRAKTINIO MOKYMO 

ORGANIZAVIMĄ IR KOORDINAVIMĄ 

  

20__ m. ________________  d. 

________________ 
(dokumento sudarymo vieta) 

 

 

Patvirtinu, kad profesijos meistro_____________________________________________ 

                                                                                       (vardas, pavardė) 

20__m. ________________ mėnesį atliekant pameistrio___________________________________ 

 (vardas, pavardė) 

 darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą faktiškai dirbtas laikas yra 

_____________  valandų.  

 

                                 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka vedamą darbo laiko apskaitą. 

 
 

 

__________________________________       __________________                    _____________________ 

(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)               (parašas)                                       (vardas, pavardė)     

 

 

__________________________ 

 

 


