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IŠMOKOS GRĮŽUS
 IŠ UŽSIENIO



Į Lietuvą grįžti nutarusiems tautiečiams neretai iškyla klausimas – ką daryti, jei iškart nepavyks 
susirasti darbo? Ar priklauso kokia nors parama, jei pastaruosius metus ar keletą darbo stažas 
kauptas užsienyje?

Grįžtant į Lietuvą iš tam tikrų šalių Lietuvos piliečių darbo stažas niekur nedingsta – esant 
reikalui jis yra įskaitomas ar susumuojamas.  Čia pateikiama informacija apie išmokas, dėl kurių 
dažniausiai kreipiasi iš užsienio grįžtantys lietuviai. 

Nedarbo išmoką Lietuvoje galite gauti, jei buvote 
draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu ir 
registravotės Užimtumo tarnyboje (UŽT). Tam, 
kad būtų skirta išmoka,  reikia turėti ne mažesnį 
kaip 12 mėn. nedarbo draudimo stažą per 
paskutinius 30 mėn.

Jei per pastaruosius 30 mėn. Lietuvoje 
nedirbote, nustatant nedarbo išmokos dydį bus 
atsižvelgiama užsienyje sukauptą darbo stažą ir 
gautas pajamas. 2022 m. III ketvirtį maksimali 
nedarbo išmoka yra 999,71 € . Nedarbo išmoka 
mokama 9 mėn.

Senatvės pensiją galite gauti, jei sukakote 
senatvės pensijos amžių ir turite minimalų 15 
metų socialinio pensijų draudimo stažą. 
Pensijai gauti Lietuvoje sumuojamas keliose 
kitose šalyse gautas stažas (žr. darbo stažo 
sumavimas). Tokiu būdu yra nustatomo, ar Jūs 
turite teisę gauti pensiją ir sukaupto stažo Jums 
pakanka. Jei pakanka, toliau jau kiekviena 
valstybė pagal joje sukauptą stažą ir turėtas 
pajamas apskaičiuos pensijos, kuri Jums bus 
mokama, dalį.

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“ arba pildyti prašymą 
prisijungus prie asmeninės „Sodros“ 
paskyros – sodra.lt

PENSIJOS

DARBO STAŽO SUMAVIMAS VAIKO PINIGAI

Kiekvienam Lietuvoje gyvenančiam vaikui kas 
mėnesį mokama išmoka arba kitaip – vaiko 
pinigai. Ji priklauso iki vaikas sulaukia 18 metų. 
Išmoka gali būti mokama ir iki 23 metų, jeigu 
vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo 
programą, įskaitant ir besimokančius profesinio 
mokymo įstaigose, 
kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo 
programa.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos 
savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt

Lietuvoje išmokoms, pensijai gauti sumuojamas 
darbo stažas įgytas ir užsienyje.  Šalys, kuriose 
įgytas stažas sumuojamas Lietuvoje: visos ES ir 
EEE šalys, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Rusija*, 
Baltarusija*, Kanada*, Ukraina*, Moldova*.

* su šiomis šalimis sudarytos dvišalės sutartys ir 
jose veikia skirtingi stažo sumavimo principai

Pensijai gauti iš anksto dėl darbo stažo 
sumavimo rūpintis nereikia. Kai ateis laikas, 
pildydami prašymą gauti pensiją Lietuvoje, 
nurodysite, kad tam tikrais laikotarpiais dirbote 
užsienyje. Tuomet „Sodros“ Užsienio išmokų 
tarnyba patarpininkaus – siųs užklausas į tas 
užsienio šalis, kuriose dirbote ir gaus tai 
įrodančius dokumentus. Tie laikotarpiai yra 
įskaitomi į stažą, skaičiuojant pensiją Lietuvoje.

NEDARBO IŠMOKA

***

NAUDINGA ATSIVEŽTI
ŠIAS FORMAS:

PD U1

Darbo laikotarpių, į kuriuos bus atsižvelgta 
nustatant teisę nedarbo išmoką, patvirtinimas. 
Ši forma naudinga, jeigu norite susumuoti 
trūkstamą darbo stažą iš kitos šalies, kad 
gautumėte nedarbo išmoką Lietuvoje.
Išmoką skiria ir moka Lietuvos valstybė.

Šią formą išduoda šalies, kurioje (-iose) buvo 
paskutinė asmens darbovietė, užimtumo 
tarnyba arba kompetentinga socialinio 
draudimo įstaiga.

Lietuvoje ją reikia pateikti „ Sodrai”.

PD U2

Leidimas iki 3 mėn. eksportuoti nedarbo 
išmoką ieškant darbo kitoje šalyje. Ši forma 
naudinga, jeigu gaunate nedarbo išmoką 
užsienyje, bet planuojate grįžti į Lietuvą. 
Išmoką skiria ir moka užsienio valstybė.

Šią formą išduoda šalies, kurioje asmuo gauna 
nedarbo išmoką, valstybinė užimtumo tarnyba 
arba kompetentinga socialinio draudimo 
įstaiga.

Lietuvoje ją reikia pateikti UŽT per 7 d.d. nuo 
atvykimo į Lietuvą. 

LIGOS IŠMOKA

Ligos išmoka skiriama, jeigu apdraustasis susirgo 
darbo laikotarpiu ir prieš laikinojo nedarbingumo 
nustatymo dieną turi ne trumpesnį kaip 3 mėn. 
per paskutinius 12 mėn. arba ne trumpesnį kaip 
6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos ir 
motinystės socialinio draudimo stažą. 
Norintis gauti išmoką asmuo turi būti dirbantis 
Lietuvoje.

Ligos išmokai gauti galima sumuoti užsienyje 
gautą stažą, visgi, 
apskaičiuojant ligos pašalpos dydį, bus vertinamos 
tik Lietuvoje gautos pajamos.

MOTINYSTĖS /
VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKA

Norint gauti motinystės ir/ar vaiko priežiūros 
išmokas reikia turėti bent 12 mėn. per paskutinius 
24 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo 
stažą. Jei stažo Lietuvoje neturite, bet jį sukaupėte 
užsienyje (ES, EEE šalyje, JK ar Šveicarijoje), galite jį 
susumuoti pristatant „Sodrai” iš užsienio gautą 
dokumentą E104, arba prašant tarpininkauti 
patvirtinant draudimo laikotarpius užsienyje. 
Apskaičiuojant išmokos dydį, į užsienyje gautas 
pajamas nėra atsižvelgiama.

Svarbu: susumuoti 
stažą galima, jei 
asmuo bent mėnesį 
buvo dirbęs Lietuvoje.

Daugiau:

https://www.spis.lt
https://www.sodra.lt
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/auginu-vaika
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/auginu-vaika


8 800 22 922       (nemokamai skambinant iš Lietuvos) 

+370 5 251 4352      (įprastas tarifas skambinant iš užsienio)

renkuosilietuva@iom.int 
www.renkuosilietuva.lt 
Facebook – Renkuosi Lietuvą

Kontaktai

Turite su grįžimu ar atvykimu gyventi į Lietuvą susijusių klausimų? 
Apsilankykite „Renkuosi Lietuvą“ tinklapyje renkuosilietuva.lt, 
užduokite rūpimus klausimus pasinaudoję tiesioginių pokalbių 

funkcija, paskambinę ar parašę el. paštu – mielai į juos atsakysime.

KUR KREIPTIS: į UŽT arba elektroniniu paštu atvykimoismoka@uzt.lt 

NAUDINGI KONTAKTAI

Sodra – 1883 arba +370 5 250 0883, el. paštas: info@sodra.lt. 
Detalesnė informacija: www.sodra.lt.

Užimtumo Tarnyba –  1883 arba +370 5 250 0883, el. paštas: info@uzt.lt . 
Detalesnė informacija: www.uzt.lt

ATVYKIMO IŠMOKA

Siekiant pritraukti iš Lietuvos išvykusius aukštos kvali�kacijos specialistus ir bent iš dalies kompensuoti 
jų grįžimo/persikėlimo į Lietuvą patiriamas persikraustymo išlaidas, valstybė gali skirti vienkartinę 
atvykimo išmoką, kuri 2022 m. siekia 2993 Eur (4,1 MMA dydžio).

Norint gauti atvykimo išmoką turite atitikti visas šias sąlygas:

- 2022 metais ar vėlesniais metais esate nuolatiniu Lietuvos gyventoju,

- prieš tapdamas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, bent 5 ankstesnius kalendorin-ius 
metus nebuvote nuolatinis Lietuvos gyventojas,

- su darbdaviu sudarėte neterminuotą darbo sutartį dėl darbo Lietuvoje, kurioje 
numatyta darbo funkcija pagal profesiją, įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių 
profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą,

- jūsų vidutinis vieno mėn. bruto darbo užmokestis, skaičiuojant per 6 mėnesių 
laikotarpį nuo įdarbinimo, yra ne mažesnis negu 4,1 MMA (2022 m. - 2993 Eur ).

https://www.renkuosilietuva.lt
https://www.facebook.com/RenkuosiLietuva/



