
 
AKTUALŪS TEISĖS AKTŲ PASIKEITIMAI, ĮSIGALIOSIANTYS NUO 2021 M. 

parengta 2021-01-11 
 

Verslo teisės advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ susistemino informaciją apie            
nuo 2021 m. įsigaliojančius teisės aktus ir su tuo susijusius pokyčius/naujienas bei parengė trumpą              
pranešimą apie aktualiausias naujoves. 

 
MINIMALAUS DARBO UŽMOKESČIO PADIDĖJIMAS 

 
LR Vyriausybės nutarimu “Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio” nustatyta, jog nuo 2021 m.               
Lietuvos Respublikoje taikomas minimalus valandinis atlygis sudaro – 3,93 EUR, o minimali mėnesinė alga – 642                
EUR sumą. 
 
Pastaba: Daugiau informacijos:  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a213f2c00ec311ebbedbd456d2fb030d?jfwid=i3h7wlimb 

 
DIDĖJA SOCIALINĖS IŠMOKOS 

 
LR Vyriausybės nutarimu „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ nutarta, jog nuo              
2021 m.:  
1) bazinės socialinės išmokos dydis – 40 EUR; 
2) šalpos pensijų bazės dydis  – 143 EUR; 
3) tikslinių kompensacijų bazės dydis – 120 EUR ; 
4) valstybės remiamų pajamų dydis – 128 EUR. 

 
Pastaba: Daugiau informacijos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/975e85004aa711eb8d9fe110e148c770 

 
LR UŽIMTUMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI 

 
Šiemet įsigaliojančiuose LR Užimtumo įstatymo pakeitimuose numatyti tam tikri pokyčiai verslo subjektams –             
valstybės skiriamos subsidijos prastovų metu didėja iki pusantro karto.  
 
Darbdaviams, dėl LR Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbtos prastovos metu             
išlaikantiems darbo vietas, mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo kiekvienam prastovoje esančiam užimtam            
asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.  
 
Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo           
užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos              
nustatytas darbo užmokestis, ir sudaro 100 proc. apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1,5 LR Vyriausybės                
patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.  
 
Pastaba: Daugiau informacijos: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b07130049ea11eb8d9fe110e148c770 

 
PAGALBOS PRIEMONĖS VERSLUI DĖL COVID-19 

 
VMI viršininko įsakymu „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) 
sukeltų neigiamų pasekmių“ nustatytas naujas įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašas, kurioms iki balandžio 
30 d. ir dar du mėnesius nebus skaičiuojami delspinigiai ir nebus vykdomi mokesčių išieškojimo veiksmai. 
 
Pastaba: Daugiau informacijos:  https://www.vmi.lt/evmi/informacija-verslui 
HTTPS://WWW.E-TAR.LT/PORTAL/LT/LEGALACT/1E782DF06F5411EABEE4A336E7E6FDAB/ASR 
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„VIENAS SKOLININKAS – VIENAS ANTSTOLIS“ 
 

Nuo 2021 m. įsigalioja Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotas skolų išieškojimo principas „vienas skolininkas             
– vienas antstolis“. 
 
Dėl piniginių skolų išieškojimo iš to paties asmens, vykdomieji dokumentai bus pateikiami vienam antstoliui.              
Išieškotojas neturės galimybės pasirinkti antstolio (atsižvelgiant į skolininko ar atitinkamai tam tikrais atvejais turto              
buvimo vietą), kadangi tai padarys Antstolių informacinė sistema (AIS). 
 
Elektroninius vykdomuosius dokumentus antstoliams nuo šiol pateikti galima prisijungus prie Antstolių informacinės            
sistemos (AIS) www.antstoliai.lt, o popierinius vykdomuosius dokumentus – siųsti Lietuvos antstolių rūmams            
(adresu Konstitucijos pr. 15, Vilnius), kur gauti dokumentai bus suskaitmeninami ir įkelti į Antstolių informacinę               
sistemą (AIS) ir toliau bus vykdomi elektroniniu būdu.  
 
Pastaba: iki 2021 m. pradėti vykdyti piniginiai skolų išieškojimai ir toliau bus vykdomi pas skirtingus antstolius.  
Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.265010/asr 

 
MEDIACIJA ADMINISTRACINIUOSE GINČUOSE 

  
Priėmus LR Mediacijos įstatymo bei LR Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimus, kurie įsigalioja nuo              1 2

2021 m., sudaryta galimybė administracinius ginčus spręsti taikant neteisminę mediaciją, o teisminės mediacijos             
taikymo galimybės – išplėstos.  
 
Nors administracinėse bylose mediacija nėra privaloma (skiriama šalių prašymu arba sutikimu), tačiau, tikėtina, kad              
nuo šiol, priėmus šiuos pakeitimus, bus didesnė tikimybė, jog šalys susitars dėl greitesnio bei abi šalis tenkinančio                 
sprendimo priėmimo.  

 
PELNO MOKESČIO LENGVATA JURIDINIAMS ASMENIMS 

 
Įsigaliojus LR Pelno mokesčio įstatymo pakeitimams, nustatyta lengvata juridiniams asmenims nemokėti pelno            3

mokesčio: 
1) kurie įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį; 
2) kurių vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, skaičius mokestiniais           

metais ne mažesnis kaip 150, o kai investuojama Vilniuje, – ne mažesnis kaip 200; 
3) kurie į stambų projektą Lietuvos Respublikoje investuoja ne mažesnę kaip 20 mln. EUR sumą, o kai                

investuojama Vilniuje, – ne mažesnę kaip 30 mln. EUR sumą. 
 

Pastaba: yra ir daugiau papildomų sąlygų norintiems gauti pelno mokesčio nemokėjimo lengvatą. Plačiau žr. LR               
Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162-163 dalyse: 
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/33044200bd2811eab9d9cd0c85e0b745).

 
PRAPLĖSTAS PARAMOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS 

 
2020-12-31 įsigalioję LR Labdaros ir paramos įstatymo  pakeitimai praplėtė paramos gavėjų sąrašą.  4

 
Įstatymas numato, jog paramos gavėjais laikytini fiziniai asmenys, kurie LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos               
nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius.  

1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.325294/asr  
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/asr 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9/asr 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0FF21832A85/asr 
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Šiems asmenims gali būti teiktina parama – piniginės lėšos, suteiktos paslaugos ir bet koks kitas turtas, įskaitant                 
pagamintas ar įsigytas prekes.  

 
DRAUDIMAS RŪKYTI DAUGIABUČIŲ BALKONUOSE 

 
LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimais nuo 2021 m. nustatyta, jog                 5

yra draudžiama rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius) daugiabučių namų              
balkonuose, terasos, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo            
gyventojas prieštarauja rūkymui. 

 
STRATEGINIO VALDYMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMAS 

  
Šiemet įsigaliojantis LR Strateginio valdymo įstatymas nustato strateginio valdymo sistemos principus, apibrėžia            6

planavimo dokumentų lygmenis, tipus, jų tarpusavio sąsajas ir įtaką pažangos lėšų ir tęstinės veiklos lėšų               
planavimui, nustatyto strateginio valdymo sistemos dalyvius, jų teises ir pareigas, įtvirtina strateginio valdymo             
sistemos valdysenos nuostatas. 
 
Šio įstatymo tikslas - sukurti ir plėtoti į rezultatus orientuotą strateginio valdymo sistemą, integruojant strateginio               
planavimo, regionų plėtros ir teritorijų planavimo procesus, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir darnią valstybės pažangą ir               
veiksmingą valdžios sektoriaus finansų planavimą ir panaudojimą. 

 
GRIEŽTESNI APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI 

  
Dar vienas pokytis šiemet – įsigalioja naujos redakcijos LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas , kuriame               7

numatyta įvairių mokestinių naujovių: 
1) Panaikintos kai kurios mokestinės lengvatos – fiziniams asmenims, kurie verčiasi individualia veikla ir savo              

veikloje naudoja asmenines transporto priemones bei kt.  
2) Padidinti mokesčių už aplinkos teršimą tarifai (susipažinti su tarifų dydžiu galima įstatyme - nuoroda pateikiama               

žemiau); 
3) Praplėstas mokesčio objektų sąrašas, t. y. nauju mokesčio objektu tampa žemės ūkio veiklai naudojami ne               

keliais judantys mechanizmai.  
4) Kt.  

 
Pastaba: yra priimta ir kitų naujovių, plačiau žr.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.80721/asr 

 
 

Informaciją Jums parengė 
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija  

„STRATEGUM Dargis ir partneriai“ 
teisininkė Lijana Razvickaitė  

Kilus klausimams – susisiekime: 
lijana@strategum.lt 
+370 616 48868 

5 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.24500/asr 
6 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13ecbb50c1be11ea9815f635b9c0dcef 
7 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.80721/asr 
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