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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-953
Vilnius
1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsieniečiai (išskyrus šios
dalies 5 punkte nurodytus asmenis), kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba kurie dirbo Lietuvos
Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) kaip
bedarbiai, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;“.
2. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3) nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį
valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai
gauti arba turintys iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgytą ne mažesnį kaip 30 metų pensijų socialinio
draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;“.
3. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) Užimtumo tarnyboje įsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys Užimtumo
tarnybos organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo
sutartys;“.
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 dalį ir šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja
2018 m. spalio 1 d.
2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė
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