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m a t y t i !

SOCIALINĖ 
PARAMA

Nedarbo išmokos,  
piniginė socialinė parama, 

socialinės paslaugos



Nedarbo išmokos Lietuvoje mokamos esant šioms 
sąlygoms

#1. asmuo turi užsiregistruoti 
Užimtumo tarnyboje (uzt.lt) ir 
pateikti prašymą dėl nedarbo 
išmokos mokėjimo 

#2. asmens paskutinė darbovietė  
turi būti Lietuvoje;

#3. iki pateikiant prašymui asmuo 
turi būti išdirbęs bent 12 
mėnesių per pastaruosius 30 
mėnesių 

#1. jeigu per pastaruosius 30 mėnesių asmuo nėra 
išdirbęs 12 mėnesių Lietuvoje, tačiau  šiame 
laiko tarpe yra dirbęs kitoje ES ar EEE valstybėje, 
Šveicarijoje, Ukrainoje ar Baltarusijoje, jis 
gali iš tos valstybės kompetentingos įstaigos 
Užimtumo tarnybai pristatyti dokumentą apie 
savo nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius.

Nedarbo išmoka skaičiuojama tik atsižvelgiant į 
pajamas, gautas Lietuvoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIEČIŲ TEISĖ Į NEDARBO 
IŠMOKAS LIETUVOJE 

NEDARBO IŠMOKŲ 
PERKĖLIMAS IŠ UŽSIENIO 

***

Grįžtant į Lietuvą iš Europos Sąjungos (ES) ar 
Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių (Norvegijos, 
Islandijos, Lichtenšteino), Ukrainos ar Baltarusijos, 
Lietuvos piliečių draudiminis ar darbo stažas niekur 
nedingsta – esant reikalui jis yra įskaitomas ar 
susumuojamas.

Svarbu žinoti, jog dažnai užsienyje priklausančias 
socialines išmokas galima perkelti (eksportuoti) į 
Lietuvą. 

Čia pateikiama informacija apie reikalavimus ir 
galimybes gauti socialines išmokas Lietuvoje bei 
kaip jas įmanoma persikelti iš užsienio.

Turite su grįžimu ar atvykimu gyventi į Lietuvą 
susijusių klausimų? Apsilankykite Migracijos 
informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ tinklapyje 
internete renkuosilietuva.lt, užduokite savo 
klausimus mums pasinaudodami tiesioginių 
pokalbių funkcija, paskambindami ar parašydami 
el. paštu – mielai į juos Jums atsakysime. 

Fotografija – Lina Klimašauskienė

Atmintinėje naudojami kūrybiškų lietuvių darbai – 
fotografijos, kuriose įamžinta šiandienos kasdienybė ir 
natūralumas.

NEDARBO IŠMOKOS

Nedarbo išmokų perkėlimas iš užsienio 

Atvykdamas į Lietuvą ieškoti darbo, iki tol 
užsienio šalyje gavęs nedarbo išmokas asmuo 
turi galimybę jas perkelti į Lietuvą.

Perkeltos iš kitos ES šalies išmokos, atvykstant 
į Lietuvą, bus mokamos Lietuvoje (ne ilgiau 
nei 3 mėnesius), jei:

#A šalyje, iš kuriuos asmuo atvyksta į Lietuvą, 
šis asmuo turėjo teisę į nedarbo išmokas;

#B nedarbo išmoka asmeniui buvo skirta ne 
anksčiau nei prieš 4 savaites iki prašymo 
perkelti nedarbo išmoką pateikimo dienos;

#C prieš išvykdamas, asmuo tos šalies 
užimtumo tarnybos paprašė išduoti leidimą 
perkelti bedarbio pašalpą - NSDI išmokos 
eksporto dokumentą U2 PD;

#D grįžęs į Lietuvą asmuo per 7 dienas 
užsiregistruoja Užimtumo tarnyboje ir 
vykdo jos nurodymus.

NEDARBO DRAUDIMO 
STAŽO SUMAVIMAS

Asmuo, dirbęs ES, EEE šalyje arba Šveicarijoje, toje 
šalyje gali gauti dokumentą apie savo nedarbo 
draudimo ir darbo laikotarpius (europinė forma U1, 
Ukrainoje ar Baltarusijoje išduodami kitos formos 
dokumentai).

Jei asmuo tokio dokumento neturi, „Sodrai“ tinka 
ir kiti dokumentai apie darbą kitoje šalyje – tokiu 
atveju asmeniui reikia kreiptis į „Sodrą“.

PENSIJAI LIETUVOJE GAUTI 
REIKALINGAS DARBO STAŽAS

- Minimalus darbo stažas, reikalingas senatvės 
pensijai Lietuvoje, yra 15 metų. Jei asmuo turi  
būtinąjį  stažą senatvės pensijai, bet neturi 
draudžiamų pajamų, o iki pensijos amžiaus 
liko 5 metai – asmuo gali kreiptis į „Sodrą“ dėl 
išankstinės pensijos skyrimo.

- ES ir EEE valstybėse bei Šveicarijoje 
gyvenantiems asmenims taikomas išmokų 
eksporto principas. Asmeniui persikėlus 
iš vienos minėtų valstybių į kitą, pensijos 
mokėjimą tęsia pensiją paskyrusi valstybė. 
Darbo stažą senatvės pensijoms galima 
eksportuoti ir iš Kanados, Rusijos, Ukrainos, 
Baltarusijos bei Moldovos.

SAVIVALDYBIŲ SOCIALINĖ 
PARAMA

Siekdamos užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas 
asmenims, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių 
yra nepakankamos, savivaldybės skiria piniginę 
socialinę paramą ir organizuoja socialinių paslaugų 
teikimą.

#1. Piniginė socialinė parama – tai piniginė 
pagalba nepasiturintiems asmenims (šeimos, 
socialinės pašalpos, šildymo išlaidų ir išlaidų 
šaltam ir karštam vandeniui kompensavimas 
ir kt.).

#2. Socialinės paslaugos – tai pagalba asmenims 
įvairiomis nepiniginėmis formomis bei 
globos pinigais, siekiant grąžinti sugebėjimą 
pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę 
(slauga namuose, maitinimo organizavimas, 
aprūpinimas būtiniausiais daiktais, senelių, 
neįgaliųjų globos namų paslaugos ir kt.)

#3. Socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms 
gauti reikia kreiptis į savivaldybę pagal savo 
deklaruotą gyvenamąją vietą.

Kokią socialinę paramą skirti, savivaldybės 
individualiai nustato pagal asmens/šeimos 
pajamas.

Nemokamas telefonas:

8 800 22 922 (skambinant iš Lietuvos)

+370 5 251 4352 (skambinant iš užsienio)

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

Kontaktai



UŽIMTUMO TARNYBOS PROGRAMOS

VISOMS AMŽIAUS GRUPĖMS

- INDIVIDUALUS UŽIMTUMO 
PLANAS
Kad darbo ieškantys asmenys turėtų kuo didesnes 
galimybes įsidarbinti, Užimtumo tarnyba 
atsižvelgiant į asmens kvalifikaciją ir darbo rinkos 
poreikius, siūlo  kelti kompetencijas, dalyvauti 
finansuojamuose mokymuose ir pan.

- ĮDARBINIMO SUBSIDIJOS
Asmenims, kuriems sudėtinga rasti nuolatinį 
darbą (turint negalią, nedarbingumo lygį, esant 
vyresnio amžiaus, ilgalaikiams bedarbiams ir kt.), 
gali būti teikiama subsidija jų darbo užmokesčiui. 
- Darbo vietą sunkumus patiriančiam asmeniui 
suteikiančiam darbdaviui mokama šio asmens 
darbo užmokesčio kompensacija.

- PARAMA JUDUMUI
Užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams 
suteikiama kompensacija už keliones į darbo ar 
stažuotės atlikimo vietą ir atgal. 

Išlaidos kompensuojamos ne ilgiau kaip 3 mėn. nuo 
įsidarbinimo/dalyvavimo pradžios. Ji mokama tiems 
asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra ne toje  
pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra  
stažuotės ar darbo vieta. 

Parama judumui sudaro 19,39 proc. minimalios 
mėnesio algos (MMA), jei darbo užmokestis viršija 
1 MMA dydį, arba 26,6 proc., jei darbo užmokestis 
neviršija 1 MMA dydžio.

Asmeniui, norinčiam gauti paramą judumui, per tris 
darbo dienas nuo įsidarbinimo/dalyvavimo pradžios  
reikia pateikti prašymą Užimtumo tarnybai).

Daugiau informacijos internete: uzt.lt/darbo-ieskantiems/

JAUNIMUI

- „JAUNIMO SOCIALINIŲ 
KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“
Projektas skirtas jaunuoliams nuo 15 iki 29 metų, 
siekiant įtraukti jaunimą į aktyvų visuomeninį 
gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį. 
Jaunuoliams siūloma susipažinti su švietimo 
sistemos galimybėmis ir samdomu darbu, susitikti 
su karjeros konsultantais ir pan., padedant atrasti 
norimą veiklos kryptį.

- „JAUNIMO UŽIMTUMO 
SKATINIMAS“
Projektas skirtas jaunuoliams nuo 16 iki 29 m., 
jiems siūloma dalyvauti profesinio mokymo, 
pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo 
neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, 
įdarbinimo subsidijuojant priemonėse.

Daugiau informacijos internete: jaunimogarantijos.lt


