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892 €

NAUJA LDU FORMA

Daugiau informacijos apie Lietuvoje dirbantį užsienietį:

• Darbdaviai informaciją apie įdarbintus užsieniečius 

teikia Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo 

tarnybai, per „Sodros“ EDAS sistemą pildydami 

naujos formos LDU pranešimus. 

• LDU pranešimas teikiamas tik elektroniniu būdu ir 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. 

• Informacija turi būti teikiama apie įdarbintus 

užsieniečius, kurie nėra Europos Sąjungos valstybių 

piliečiai ir apie užsieniečius (įskaitant ES šalių 

piliečius) komandiruojamus iš užsienio valstybių 

jurisdikcijai priklausančių darbdavių laikinai dirbti 

Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pranešimą teikiančio 

juridinio/fizinio 

asmens duomenys

Įdarbinamo/ 

komandiruojamo 

užsienio piliečio 

duomenys

Darbo sutarties 

duomenys, jeigu 

darbdavys Lietuvoje

Darbdavio duomenys, 

jeigu darbuotojas 

komandiruojamas

Duomenys apie 

komandiruotę



892 €

NAUJA LDU FORMA

Teikiami darbuotojo asmens duomenys
• Jeigu LDU pranešimas pildomas 

apie užsienietį dirbantį Lietuvoje 

pagal darbo sutartį pažymimas 

laukelis DS. 

• Darbdavys, siunčiantis 

darbuotoją iš valstybės narės 

arba darbuotoją iš kitos 

valstybės laikinai dirbti Lietuvos 

teritorijoje ilgesniam nei 30 

dienų laikotarpiui pažymi laukelį 

KD. 

• Nurodoma asmens dokumento 

rūšis, patvirtinanti užsieniečio 

teisėtą buvimą Lietuvoje. 



NAUJA LDU FORMA

Įdarbinimas Lietuvoje ar komandiruotė?
Jeigu įdarbinamas užsienietis iš 

trečiųjų šalių:

• Nurodomas darbo sutarties 

tipas, laikotarpis, darbo laiko 

trukmė, DU dydis, profesija.

• Sezoniniam darbuotojui 

papildomai nurodomas 

gyvenamosios vietos adresas 

Lietuvoje.

• Nurodoma, ar darbo vieta yra 

Lietuvoje ir kokios šalies 

socialinis draudimas taikomas.

Jeigu užsienietis (įskaitant ES 

piliečius), komandiruojamas į 

Lietuvą, pateikiami darbdavio 

duomenys



892 €

NAUJA LDU FORMA

Informacija apie komandiruotę ir garantijos
Komandiruotės Lietuvoje atveju 

teikiama informacija apie 

komandiruotę: 

• Nurodomas komandiruotės 

laikotarpis, 

• Kokios šalies socialinis 

draudimas taikomas,

• Darbo vietos adresas, 

• Komandiravimo tipas, 

• Darbuotojo darbo funkcijos. 

Nurodomos komandiruojamo 

darbuotojo darbo sąlygos: 

• Darbo, poilsio ir atostogų  

trukmė, darbo užmokestis

• Darbdavys garantuoja, kad 

laikomasi teisės aktų 

reikalavimų



892 €

NAUJA LDU FORMA

Pateikimo terminai

DUOMENŲ TEIKIMAS:

• Darbdavys, įdarbinęs užsienietį, kuris nėra ES valstybės pilietis, privalo pateikti LDU pranešimą 

ne vėliau kaip užsieniečio įdarbinimo Lietuvoje dieną. 

• Fizinis ar juridinis asmuo, pas kurį komandiruojamas darbuotojas (įskaitant ir ES piliečius) privalo 

pateikti LDU pranešimą ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo 

darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios. 

TEISĖS AKTAS:
• Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus, LR vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-401/EV-281/ 
V-395 (TAR, 2019-09-30, Nr. 15469).



892 €

NAUJA LDU FORMA

Kaip patikslinti pateiktus duomenis?

DUOMENŲ TIKSLINIMAS:

• Jeigu darbdavys nustato, kad pateiktame LDU pranešime yra klaidų, pildomas naujas LDU 

pranešimas, atitinkamai pažymimas laukelis P2, kai duomenis reikia patikslinti, arba laukelis P3, 

kai pateiktus duomenis reikia pašalinti. 

• Pagal darbdavio pateiktą informaciją (vardas, pavardė, asmens kodas/identifikacinis numeris, 

gimimo data, darbo sutarties/komandiruotės pradžios data),  EDAS automatiniu būdu suformuos 

ir pateiks turimus duomenis, kuriuos galima tikslinti arba kuriuos galima šalinti.



892 €

NAUJA LDU FORMA

Svarbu žinoti:

DUOMENŲ TEIKIMAS: 

• Informaciją apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius darbdaviai pradeda teikti nuo                

2019 m. lapkričio 4 d.;

• Darbdaviai privalo iki 2019 m. gruodžio 15 d. pateikti informaciją apie Lietuvoje įdarbintus 

užsieniečius bei komandiruotus laikinai dirbti į Lietuvą užsieniečius nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

iki 2019 m. lapkričio 3 d.

KONSULTAVIMAS: Darbdavius dėl LDU formos užpildymo ir teikimo konsultuoja:

• Užimtumo tarnyba apie užsieniečius įdarbintus pagal darbo sutartį;

• Valstybinė darbo inspekcija apie komandiruojamus užsieniečius;

• „Sodra“ visais kitais informacijos teikimo techniniais klausimais. 



Ačiū už dėmesį

892 €

PABAIGA


