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SOCIALINĖ PARAMA 
IŠ SAVIVALDYBĖS

Asmuo, dirbęs Europos Sąjungos (toliau – ES), 
Europos ekonominės erdvės valstybėje (toliau – 
EEE) narėje arba Šveicarijoje gali iš ankstesnės 
darbo vietos valstybės narės kompetentingos 
įstaigos gauti PD U1 dokumentą apie nedarbo 
draudimo ir darbo laikotarpius. 

Jei asmuo tokio dokumento neturi, jis gali 
pristatyti dokumentus, susijusius su darbu 
kitoje valstybėje narėje, Lietuvos darbo biržos 
teritoriniam padaliniui – įstaigos susisieks 
tarpusavyje dėl duomenų gavimo.

Kiekviena savivaldybė turi socialinės paramos 
skyrių, kurio tikslas - organizuoti socialinės 
paramos teikimą, t.y. teikti socialines, 
ekonomines ir organizacines priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti būtiniausias 
gyvenimo sąlygas namų ūkiams, kurių pajamos 
dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos. 

Socialinės paramos sistemą galima skirti į 
dvi dalis:

- Minimalus darbo stažas, reikalingas senatvės 
pensijai Lietuvoje – 15 metų; turint 30 metų 
stažą ir jei iki pensijos amžiaus suėjimo liko 5 
metai bei neturint draudžiamų pajamų – galima 
kreiptis dėl išankstinės pensijos skyrimo.

- ES valstybėse ar Norvegijoje, 
Lichtenšteine, Islandijoje ir Šveicarijoje 
gyvenantiems asmenims taikomas išmokų 
eksporto principas. Tai reiškia, kad žmogui 
persikėlus iš vienos minėtų valstybių į kitą, 
pensijos mokėjimą jam tęsia pensiją paskyrusi 
valstybė. Darbo stažą senatvės išmokoms 
galima eksportuoti ir iš Kanados, Rusijos, 
Ukrainos, Baltarusijos. 

NEDARBO IŠMOKAGrįžtant  į  Lietuvą iš  ES šalių  ar 
Is landi jos,  Norvegi jos,  Šveicari jos 
ar  Lichtenšteino,  Lietuvos pi liečių 
draudiminis  ar  darbo stažas niekur 
nedingsta – esant  reikalui  j is  yra 
įskaitomas ar  susumuojamas. 

Svarbu paminėti ,  jog dažnai 
užsienyje  pr iklausančias socialines 
išmokas galima eksportuoti  į 
Lietuvą.  Čia  pateikiama informaci ja 
apie  reikalavimus ir  galimybes gauti 
socialines išmokas Lietuvoje  bei  kaip 
jas  įmanoma persikelt i  iš  užsienio.

Jeigu per pastaruosius 30 mėnesių asmuo nėra 
išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau šiame laiko 
tarpe yra dirbęs kitoje ES valstybėje narėje, 
Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje, 
Lichtenšteine, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jis 
gali iš ankstesnės darbo vietos valstybės 
kompetentingos įstaigos pristatyti dokumentą 
apie nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius 
(ES, EEE šalyse ir Šveicarijoje toks dokumentas 
yra forma U1 PD,  žr. nedarbo draudimo stažo 
sumavimas). Tuomet užsienyje turėtas nedarbo 
draudimo stažas bus įskaitytas Lietuvoje. Tačiau:

Būti užsiregistravus 
teritoriniame darbo biržos 
padalinyje ir ten kreiptis dėl 
nedarbo išmokos mokėjimo

Reikalavimas, jog paskutinė darbovietė 
būtų Lietuvoje, lieka. Užsienyje turimas 
stažas užskaitomas tik norint patenkinti 
pradirbto laikotarpio sąlygą

SOCIALINĘ PARAMĄ – piniginę 
pagalbą nepasiturintiems asmenims 
(šeimos pašalpos; socialinės pašalpos; 
šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam 
vandeniui kompensavimas ir kt.)

SOCIALINES PASLAUGAS – pagalbą 
asmenims įvairiomis nepiniginėmis 
formomis bei globos pinigais, siekiant 
grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi 
bei integruotis į visuomenę (slauga 
namuose; maitinimo organizavimas; 
karšto maisto pristatymas; 
aprūpinimas būtiniausiais daiktais; 
senelių, neįgaliųjų globos namai ir kt.)
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Šalyje, kurioje tapote bedarbiu(-e), 
turite teisę gauti bedarbio pašalpą

Bent prieš 4 savaites užsiregistravote 
kaip darbo ieškantis asmuo šalies, kurioje 
tapote bedarbiu (-e), užimtumo tarnybose

Paprašėte savo nacionalinių užimtumo 
tarnybų išduoti leidimą eksportuoti 
bedarbio pašalpą (NSDI išmokos 
eksporto dokumentas yra U2 PD)

Lietuvoje per 7 dienas užsiregistruosite 
teritorinėje darbo biržoje ir reguliariai 
joje lankysitės.

Būti išdirbus bent 12 mėnesių 
per pastaruosius 30 mėnesių

#3 Paskutinė asmens darbo 
vieta turi būti Lietuvoje.

 Nedarbo išmoka skaičiuojama tik 
atsižvelgiant į pajamas, gautas Lietuvoje.

EKSPORTAVIMAS IŠ UŽSIENIO

Neturint galimybės nedarbo išmokų 
gauti Lietuvoje, galbūt turite galimybę 
šias išmokas persikelti iš užsienio. 

Bedarbio pašalpą bent 3 mėnesius galite 
eksportuoti iš ES valstybės, kurios 
darbo biržoje esate užsiregistravę, ir 
atvykti darbo ieškoti į Lietuvą, jeigu:

LIETUVOJE

Norint gauti nedarbo išmoką Lietuvoje, 
būtina atitikti šias sąlygas:

Kokią paramą skirti, savivaldybės nustato 
pagal šeimos pajamas, atsižvelgiant į 
individualią situaciją ir šeimos sudėtį.

Kontaktai

Nemokams telefonas:
8 800 22 922 (skambinant iš Lietuvos) 

+370 5 251 4352 (skambinant iš užsienio)

mic@iom.lt
www.renkuosilietuva.lt
Facebook.com/RenkuosiLietuva

Fotografija - LINA KLIMAŠAUSKIENĖ
Atmintinėje naudojami kūrybiškų lietuvių darbai – 
šriftas bei fotografijos, kuriose įamžinta šiandienos 
kasdienybė ir natūralumas.



VISOMS AMŽIAUS GRUPĖMS ASMENIMS IKI 29 METŲ

- INDIVIDUALAUS UŽIMTUMO PLANO 
SUDARYMAS 
Darbo biržos specialistas, atsižvelgdamas 
į jūsų kvalifikaciją ir darbo rinkos poreikius, 
pasiūlys jums, kokių tolimesnių veiksmų 
turėtumėte imtis (kelti kvalifikaciją, dalyvauti 
finansuojamuose  mokymuose ir pan.), kad 
turėtumėte kuo didesnes galimybes įsidarbinti;

- ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT
Asmenims, kuriems sudėtinga rasti nuolatinį 
darbą (turint negalią, nedarbingumo lygį, esant 
vyresnio amžiaus, ilgalaikiams bedarbiams 
ir kt.), siūloma subsidija darbo užmokesčiui, 
t.y. darbdaviui, kuris suteiks darbo vietą 
sunkumus patiriantiems asmenims, bus skirta 
kompensacija už darbo užmokestį. 

- PARAMA JUDUMUI
Darbo biržoje registruotiems bedarbiams 
suteikiama kompensacija už keliones į darbo, 
stažuotės atlikimo vietą ir atgal (išlaidos 
kompensuojamos ne ilgiau kaip 3 mėn. 
nuo įsidarbinimo/dalyvavimo pradžios; tik 
asmenims, kurių gyvenamoji vieta nėra toje 
pačioje gyvenamoje vietovėje; asmeniui, 
norinčiam gauti paramą judumui (25-30 proc. 
minimalios mėnesinės algos dydžio), per tris 
dienas nuo įsidarbinimo/dalyvavimo pradžios 
reikia pateikti prašymą darbo biržai).

- PROJEKTAS „ATRASK SAVE“ 
Projektas 15 – 29 metų asmenims, kuriems 
siūlomi nemokami mokymai, apsilankymai 
įmonėse, susipažinimas su paklausiausiomis 
profesijomis, kursai kaip tinkamai pristatyti save 
darbdaviui ar rašyti verslo planą ir daug panašių 
veiklų, kurios padės atrasti norimą veiklos kryptį.

- PROJEKTAS „NAUJAS STARTAS“
Dalyvavus projekte „Atrask save“ ir neradus 
tinkamos darbo, mokymosi ar praktikos 
galimybės, „Naujas startas“ sudaro galimybes 
dalyvauti profesiniame mokyme (su galimybe 
po jų įsidarbinti bei gauti stipendiją), įgyti 
darbo žinių dirbant (tokiu atveju darbdaviams 
mokamos darbo užmokesčio subsidijos) bei 
gauti iki 15 200 Eur paramą verslo pradžiai, 
kurią galima panaudoti darbo priemonių 
pirkimui, patalpų įrengimui (skirtos sumos 
nereikia grąžinti, jei darbo vieta išsaugoma 
trejus metus).

LIETUVOS DARBO BIRŽOS 
PROGRAMOS

Daugiau informacijos: ldb.lt -> „Paslaugos“ Daugiau informacijos: jaunimogarantijos.lt
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