LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 2, 121, 19, 44, 57,
61, 62, 63 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO
621 STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS
2017 m. kovo 14 d. Nr. XIII-219
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
Papildyti 2 straipsnį 252 dalimi:
„252. Sezoninis darbas – darbas, susijęs su sezoninėmis sąlygomis ar tam tikru metų
periodu pasikartojančiais įvykiais ar veiklomis, kai darbuotojų reikia daugiau negu vykdant
įprastą veiklą.“
2 straipsnis. 121 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 121 straipsnį nauja 2 dalimi:
„2. Užsienietis, kuris pagal šio Įstatymo 621 straipsnį gavo leidimą dirbti sezoninį darbą
ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui, šiuo pagrindu gali kreiptis dėl Šengeno vizos išdavimo.“
2. Buvusią 121 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas
Papildyti 19 straipsnį 11 punktu:
„11) jis nepateikia leidimo dirbti, kai jį būtina turėti.“

4 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) turi leidimą dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas, išduotą pagal šio Įstatymo
57 straipsnio 1 dalies 2 punktą;“.

5 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„2) atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo arba dirbti kaip stažuotojas ar
praktikantas;“.
2. Pakeisti 57 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu:
1)

Lietuvos

Respublikoje

nėra

specialisto,

atitinkančio

darbdavio

keliamus

kvalifikacinius reikalavimus;
2) pateikiamas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne
trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;
3) pateikiami dokumentai, patvirtinantys užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę
negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus,
išskyrus užsienietį, kuris atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas.“
3. Pakeisti 57 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo
ministras, suderinęs su vidaus reikalų ministru.“

6 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 61 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo, leidimas
dirbti išduodamas iki 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo
į Lietuvos Respubliką dienos. Leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimas iki 6 mėnesių gali
sudaryti vieną nepertraukiamą laikotarpį arba kelis trumpesnius laikotarpius, kurių bendra
trukmė negali viršyti nustatyto 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpio.“

7 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 62 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, šis
Įstatymas ir Europos Sąjungos teisės aktai.“

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 621 straipsniu
1. Papildyti Įstatymą 621 straipsniu:
„621 straipsnis. Leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimas
1. Užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimas dirbti
gali būti išduodamas, jeigu:
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1) Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti sezoninį darbą. Sąvoka
„tinkamas darbuotojas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos užimtumo
rėmimo įstatyme;
2) užsieniečio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;
3) užsienietis ketina dirbti pagal darbo sutartį, kuri gali būti sudaryta tik tiesiogiai su
darbdaviu (Lietuvos Respublikoje įsteigtu juridiniu asmeniu arba fiziniu asmeniu, kuris yra
nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas);
4) užsienietis Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turi tinkamą gyvenamąją patalpą,
kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje
gyvenamąją vietą, būtų ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai, ar tokia patalpa naudojasi
nuomos ar panaudos pagrindais (jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo
dirbti galiojimo laikotarpiui ir yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registre) arba pateikia patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą leidimo dirbti
galiojimo laikotarpiu suteikti jam tinkamą gyvenamąją patalpą, atitinkančią šiame punkte
nurodytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą. Kai užsieniečiui tinkamą
gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja surandant tinkamą gyvenamąją
patalpą užsieniečiui, turi būti nurodomos nuomos sąlygos leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu, o
nuomos mokestis leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu turi būti ne didesnis negu 30 procentų
užsieniečio darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas,
ir negali būti automatiškai atskaitomas iš užsieniečio darbo užmokesčio;
5) sezoninis darbas yra įtrauktas į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą
sezoninių darbų sąrašą.
2. Užsienietis, turintis leidimą dirbti sezoninį darbą, arba šio straipsnio 1 dalies 4 punkte
nurodytas darbdavys ne vėliau kaip per 7 dienas privalo pranešti teritorinei darbo biržai apie
užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą.
3. Užsieniečiui, kuris dirba Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimo dirbti
galiojimas gali būti pratęstas, jeigu jis pratęsia darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu, arba gali būti
išduotas naujas leidimas dirbti, jeigu užsienietis pageidauja pakeisti darbdavį, kai nėra viršijamas
šio Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytas ilgiausias leidimo dirbti galiojimo terminas.
Užsienietis gali tik po vieną kartą pratęsti darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu arba pakeisti
darbdavį.
4. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos prižiūri, ar užsieniečiui leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laikotarpiu suteikta
gyvenamoji patalpa atitinka šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus.
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5. Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarką ir sezoninių darbų sąrašą
nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.“
2. Papildyti Įstatymą 621 straipsniu:
„621 straipsnis. Leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimas
1. Užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimas dirbti
gali būti išduodamas, jeigu:
1) Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti sezoninį darbą. Sąvoka
„tinkamas darbuotojas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatyme;
2) užsieniečio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;
3) užsienietis ketina dirbti pagal darbo sutartį, kuri gali būti sudaryta tik tiesiogiai su
darbdaviu (Lietuvos Respublikoje įsteigtu juridiniu asmeniu arba fiziniu asmeniu, kuris yra
nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas);
4) užsienietis Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turi tinkamą gyvenamąją patalpą,
kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje
gyvenamąją vietą, būtų ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai, ar tokia patalpa naudojasi
nuomos ar panaudos pagrindais (jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo
dirbti galiojimo laikotarpiui ir yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registre) arba pateikia patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą leidimo dirbti
galiojimo laikotarpiu suteikti jam tinkamą gyvenamąją patalpą, atitinkančią šiame punkte
nurodytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą. Kai užsieniečiui tinkamą
gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja surandant tinkamą gyvenamąją
patalpą užsieniečiui, turi būti nurodomos nuomos sąlygos leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu, o
nuomos mokestis leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu turi būti ne didesnis negu 30 procentų
užsieniečio darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas,
ir negali būti automatiškai atskaitomas iš užsieniečio darbo užmokesčio;
5) sezoninis darbas yra įtrauktas į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą
sezoninių darbų sąrašą.
2. Užsienietis, turintis leidimą dirbti sezoninį darbą, arba šio straipsnio 1 dalies 4 punkte
nurodytas darbdavys ne vėliau kaip per 7 dienas privalo pranešti teritorinei darbo biržai apie
užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą.
3. Užsieniečiui, kuris dirba Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimo dirbti
galiojimas gali būti pratęstas, jeigu jis pratęsia darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu, arba gali būti
išduotas naujas leidimas dirbti, jeigu užsienietis pageidauja pakeisti darbdavį, kai nėra viršijamas
šio Įstatymo 61 straipsnio 2 dalyje nurodytas ilgiausias leidimo dirbti galiojimo terminas.
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Užsienietis gali tik po vieną kartą pratęsti darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu arba pakeisti
darbdavį.
4. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos prižiūri, ar užsieniečiui leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laikotarpiu suteikta
gyvenamoji patalpa atitinka šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus.
5. Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarką ir sezoninių darbų sąrašą
nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

9 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 63 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„63 straipsnis. Atsisakymo išduoti leidimą dirbti ir leidimo dirbti panaikinimo
pagrindai
1. Leidimą dirbti užsieniečiui atsisakoma išduoti, jeigu:
1) užsieniečio įdarbinimas neatitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių;
2) užsienietis neatitinka leidimo dirbti išdavimo sąlygų, nustatytų šio Įstatymo
57 straipsnio 3 dalyje ar 621 straipsnio 1 dalyje;
3) užsieniečio darbo užmokestis neatitinka šio Įstatymo 62 straipsnio 3 dalyje nurodyto
dydžio;
4) darbdaviui taikytos sankcijos dėl nelegalaus darbo;
5) darbdavys (juridinis asmuo) yra likviduojamas, bankrutuojantis ar jam iškelta bankroto
byla arba darbdavys nevykdo jokios ekonominės veiklos;
6) darbdavys turi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui,
savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio
draudimo fondui;
7) pateikti dokumentai yra suklastoti arba juose yra tikrovės neatitinkančių duomenų;
8) pateikti ne visi reikalingi dokumentai.
2. Leidimas dirbti užsieniečiui panaikinamas, jeigu:
1) leidimą dirbti užsienietis gavo apgaulės būdu;
2) darbo sutartis nutraukta;
3) panaikinamas užsieniečio leidimas laikinai gyventi;
4) per šio Įstatymo 62 straipsnio 21 dalyje nustatytą terminą neužregistruota darbo
sutartis;
5) nustatoma, kad užsienietis neatitinka leidimo dirbti išdavimo sąlygų, nustatytų šio
Įstatymo 57 straipsnio 3 dalyje ar 621 straipsnio 1 dalyje;
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6) darbdaviui taikytos sankcijos dėl nelegalaus darbo;
7) darbdavys (juridinis asmuo) yra likviduojamas ar buvo likviduotas arba darbdavys
nevykdo jokios ekonominės veiklos;
8) panaikinama užsieniečio viza, kuri buvo išduota leidimo dirbti pagrindu.
3. Priimant sprendimą, kuriuo atsisakoma išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą, ar
sprendimą, kuriuo panaikinamas leidimas dirbti sezoninį darbą, turi būti atsižvelgiama į
konkrečias aplinkybes, įskaitant užsieniečio interesus, ir laikomasi proporcingumo principo.“
10 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas
1. Papildyti Įstatymo priedą nauju 35 punktu:
„35. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/36/ES dėl
trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų (OL 2014
L 94, p. 375).“
2. Buvusį Įstatymo priedo 35 punktą laikyti 36 punktu.
11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, galiojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 7 straipsnį, 8 straipsnio 2 dalį ir šio straipsnio 6 dalį, įsigalioja
2017 m. gegužės 1 d.
2. Šio įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.
3. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalis galioja iki 2017 m. birželio 30 d.
4. Šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.
5. Užsieniečių prašymai išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą, pateikti iki šio įstatymo
įsigaliojimo, baigiami nagrinėti ir sprendimai dėl leidimo dirbti sezoninį darbą priimami
vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.
6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras iki 2017 m. balandžio
30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė

