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LIETUVOS RESPUBLIKOS
UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 22 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2019 m. gegužės 28 d. Nr. XIII-2133
Vilnius
1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,2) nėra savarankiškai dirbantis asmuo, išskyrus asmenį, vykdantį šio įstatymo
5 straipsnio 3 punkte nurodytą veiklą pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio ir miškininkystės
paslaugas, asmenį, kuris yra užimtas šio įstatymo 7 straipsnio 3–7 punktuose nurodytomis
veiklomis, asmenį, kuris yra individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos
ar komanditinės ūkinės bendrijos, kuri laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi
mokesčių administratorių centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, savininkas arba
mažosios bendrijos narys ar tikrosios ūkinės bendrijos, ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis
narys arba Juridinių asmenų registre suteiktą likviduojamos ar bankrutuojančios individualios
įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos statusą
turinčios individualios įmonės savininkas ar mažosios bendrijos narys, ar tikrosios ūkinės
bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, ir asmenį, vykdantį individualią žemės
ūkio veiklą, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus;“.

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 24 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) bedarbis įregistruoja ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre ar tampa ūkininko partneriu
arba įregistruoja žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ar
tampa žemės ūkio valdos partneriu, išskyrus bedarbius, kai žemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
yra mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus;“.

2
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, Užimtumo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius iki 2019 m. gruodžio
31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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