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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 

4, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO  

ĮSTATYMAS  

 

2017 m.  d. Nr. 

Vilnius 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis Lietuvos Respublikos teritorijoje (įskaitant 

komandiruotus į Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet pagal darbo sutartis, sudarytas su Lietuvos Respublikoje 

registruotais draudėjais, jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba 

Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip, 

asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, asmenys, 

susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai 

apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pačiu metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas 

pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, draudžiami pensijų, ligos, motinystės, 

nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.“ 

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Meno kūrėjo statusą turinčių darbingo amžiaus asmenų ir šio įstatymo 5 straipsnio 1 

dalyje nurodytų asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, 

socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo apskaičiuoto 50 procentų atlygio pagal sudarytas 

sutartis.“ 

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 23 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„23) autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių 

teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių 

objektus, taip pat nuo autoriams ir gretutinių teisių subjektams mokamo kompensacinio atlyginimo 

už knygų panaudą bibliotekose, kūrinių atgaminimą reprografijos būdu ir kūrinių bei gretutinių 

teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais, pajamų, gautų už perduotą ar pagal licencinę sutartį 

suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu;“. 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas  

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

Respublikos Prezidentas 
 

 
 

Teikia 

Kultūros komiteto pirmininkas     Ramūnas Karbauskis  


