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Apie ES valstybių socialinę apsaugą galima rasti informacijos šiais internetiniais adresais:

http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/eulisses/jetspeed/•	   
(apie socialinės apsaugos koordinavimą).
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_en.htm - bendra ES socialinės apsaugos informacinė sistema•	   
(informacija apie socialinės apsaugos sistemas pagal šalis ir pagal atskiras socialines apsaugos sritis). soCiaLinĖs GaRantiJos
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kodėl būtina 
koordinuoti europos 
Sąjungos valstybių 
narių socialinės 
apsaugos sistemas?

Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau žmonių nusprendžia 
vykti dirbti, mokytis ar gyventi į kitą valstybę. Tačiau valstybės 
dažnai numato užsieniečiams kitokias socialinės apsaugos teises, 
nei savo šalies piliečiams. Kiekviena valstybė pati nusprendžia, 
kas ir kokiomis sąlygomis bus draudžiamas socialiniu draudimu ir 
kokiomis sąlygomis bus mokamos socialinio draudimo išmokos, 
jų gavėjui išvykus į užsienį ar sugrįžus atgal. Migruojantiems dar-
buotojams neretai kyla klausimų, susijusių su socialine apsauga, 
pavyzdžiui:

Kaip bus mokama pensija asmeniui, kuris dirbo 
skirtingose valstybėse?
Kokia valstybė mokės išmokas šeimai, jei vaiko tėvai dirba 
skirtingose valstybėse?
Kaip bus mokama nedarbo išmoka, jei asmuo išvyks 
ieškoti darbo į kitą valstybę?
Kaip bus mokamos socialinio draudimo įmokos, kai 
asmuo dirba vienu metu skirtingose valstybėse?

kokiose valstybėse 
galioja europos 
Sąjungos socialinės 
apsaugos sistemų 
koordinavimo 
reglamentai?

ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamen-
tai galioja visose Europos Sąjungos ir Europos Laisvos Prekybos 
Asociacijos (t.y. Europos Ekonominės Erdvės valstybėse narėse ir 
Šveicarijoje) valstybėse. Iš viso reglamentų nuostatomis galima 
pasiremti 31 valstybėje.

kam yra taikomi 
europos Sąjungos 
socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 
reglamentai?

Šiuo metu Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentai nėra taikomi visiems asmenims, ke-
liaujantiems ar gyvenantiems Europos Sąjungoje, Europos Eko-
nominės Erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje. Reglamentų 
nuostatos užtikrina aukščiau paminėtų valstybių piliečių, asme-
nų be pilietybės ir pabėgėlių socialines teises tik tuomet, jei šie 
asmenys:

dirba pagal darbo sutartį ar užsiima savarankiška veikla; •	
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Europos Sąjungos darbuotojų migrantų socialinės apsaugos 
svarbiausias dokumentas yra Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 
dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir 
jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje. Jis įgyvendinamas Re-
glamentu (EEB) Nr. 574/72. Reglamentas nustato, kokia valstybė 
turės mokėti darbuotojui migrantui socialinio draudimo išmokas, 
kaip bus sumuojamas įgytas stažas. Šių taisyklių įgyvendinimas 
vadinamas socialinės apsaugos sistemų koordinavimu. Tačiau tai 
jokiu būdu nėra socialinės apsaugos sistemų suvienodinimas. Re-
glamentas taikomas tiesiogiai, todėl jo nuostatų į nacionalinius 
įstatymus perkelti nereikia, jis turi viršenybę nacionalinių teisės 
aktų atžvilgiu. ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentai 
negali nei įtakoti, nei pakeisti nacionaliniuose įstatymuose nu-
statytų normų: teisės į išmokas įgijimo sąlygų (draudimo stažas, 
pensinis amžius), jų dydžių ir kitų esminių dalykų. 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, minėti reglamentai 
buvo pradėti taikyti ir Lietuvoje.  

Europos Sąjungos valstybės narės: Europos Laisvos Prekybos 
 Asociacijos valstybės narės:

Airija
Austrija
Belgija
Bulgarija**
Čekija*
Danija
Estija*

Graikija
Ispanija
Italija
Jungtinė Karalystė
Kipras*
Latvija*
Lenkija*

Lietuva*
Liuksemburgas
Malta*
Olandija
Prancūzija
Portugalija
Rumunija**

Slovakija*
Slovėnija*
Suomija
Švedija
Vengrija*
Vokietija

1) Europos Ekonominės Erdvės  valstybės narės:
Islandija
Lichtenšteinas
Norvegija
2) Šveicarija

*   tapo Europos Sąjungos nare nuo 2004 m. gegužės 1 d.; ** tapo Europos Sąjungos nare nuo 2007 m. sausio 1 d.

Pagrindiniai ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
principai:

Draudžiama diskriminuoti darbuotojus migrantus ir jų 1. 
šeimos narius dėl pilietybės.
Asmuo draudžiamas socialiniu draudimu tik vienoje 2. 
valstybėje narėje. Taip išvengiama dvigubo ar net 
trigubo socialinio draudimo įmokų mokėjimo, dirbant 
skirtingose valstybėse narėse. Kartu garantuojama, kad 
asmuo bus apdraustas socialiniu draudimu. 
Asmuo išsaugo vienoje ES valstybėje įgytas socialines 3. 
teises. Persikėlus gyventi į kitą valstybę narę, asmeniui 
toliau bus mokamos anksčiau paskirtos pensijos ar kitos 
išmokos. Sumokėtos įmokos nei perkeliamos į kitą šalį, 
nei išmokamos asmeniui, jei jo darbo santykiai toje 
šalyje nutrūksta, tačiau kiekvienoje ES šalyje įgytas 
draudimo stažas išsaugomas, kuris vėliau bus svarbus 
apskaičiuojant išmokas. 
Nustatant teisę į socialinio draudimo išmokas, 4. 
atsižvelgiama į kitoje valstybėje įgytą stažą.

valstybės tarnautojai;•	
studentai;•	
pensininkai, nepriklausomai nuo to, ar pensija jiems buvo pa-•	
skirta iki ar po jų šalies įstojimo į Europos Sąjungą ar Europos 
Ekonominę Erdvę.

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatos tai-
komos ir šių asmenų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems 
asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę. Kokie asmenys laikomi 

šeimos nariais, apibrėžia kiekvienos valstybės narės nacionaliniai 
įstatymai. Nuo 2003 m. socialinės apsaugos koordinavimo siste-
mų nuostatų taikymas buvo išplėstas ir trečių šalių piliečiams, 
jeigu jie legaliai gyvena  Europos Sąjungos teritorijoje ir priklauso 
vienai iš aukščiau paminėtų kategorijų.

Asmenims, kurie nepriklauso nė vienai iš išvardintų katego-
rijų, reglamentų nuostatos nėra taikomos. Tai dažniausiai būna 
nedirbantys asmenys, neapdrausti socialiniu draudimu.



kokios socialinio 
draudimo išmokos yra 
koordinuojamos?

Europos Sąjungos lygmeniu koordinuojamos visos svar-
biausios socialinės apsaugos sritys:

ligos ir motinystės išmokos; •	
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos;•	
nedarbo išmokos;•	
senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių •	
(maitintojo netekimo) pensijos;
išmokos mirties atveju;•	

kurioje valstybėje 
asmuo yra 
apdraustas?

Laisvas asmenų judėjimas yra viena iš keturių Europos Są-
jungos laisvių, sudarančių bendrosios rinkos pagrindą. Asmuo 
gali gyventi vienoje valstybėje, o dirbti kitoje ar net keliose vals-
tybėse: tarkime, vienoje - samdomą darbą, tuo pačiu metu kitoje 
užsiimdamas verslu, t.y. dirbdamas savarankiškai. Nereti atvejai, 
kai asmuo dirba ir laikinai gyvena vienoje valstybėje, o jo šeimos 
nariai nuolat gyvena kitoje. Siekiant apsaugoti darbuotojų mi-
grantų ir jų šeimos narių socialines teises ir išvengti situacijos, 
kai socialinio draudimo įmokos turės būti mokamos keliose vals-
tybėse narėse, Europos Sąjungos lygmeniu reikėjo sukurti tai-
sykles, reglamentuojančias, kurioje valstybėje bus draudžiamas 
asmuo, dirbantis ar užsiimantis savarankiška veikla skirtingose 
valstybėse narėse. 

Europos Sąjungoje galioja bendra taisyklė, kad asmuo gali 
būti draudžiamas tik vienoje valstybėje narėje. 

Asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį visada bus draudžia-
mas pagal darbo vietos valstybės įstatymus, net jeigu jis gyvena 
kitos valstybės narės teritorijoje arba įmonės, kurioje jis dirba, 
būstinė juridiškai įregistruota ar veiklos vieta yra kitos valstybės 
narės teritorijoje. Ši nuostata taip pat galioja ir savarankiškai dir-
bantiems asmenims. 

Pavyzdžiui, jei Lietuvos gyventojas dirba pagal darbo sutartį 
Lenkijoje, jis bus draudžiamas socialiniu draudimu Lenkijoje. 

Jei asmuo vienu metu dirba pagal darbo sutartį keliose 
valstybėse narėse, jis bus draudžiamas socialiniu draudimu toje 
valstybėje, kur jis gyvena, jeigu jis iš dalies dirba šioje valstybėje, 
arba jeigu jis dirba įmonėse, kurios registruotos skirtingose vals-
tybėse. Kitoje valstybėje toks asmuo įmokų nemoka ir išmokų 
negauna.

Analogiškos taisyklės taikomos ir savarankiškai dirbantiems 
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išmokos šeimai (išmokos vaikui).•	
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavi-

mo reglamentai apima tiek iš socialinio draudimo įmokų, tiek ir iš 
valstybės biudžeto finansuojamas išmokas. 

Tačiau reglamentų nuostatos netaikomos išankstinėms 
pensijoms, socialinei ir medicininei paramai, karo aukų ar jo pa-
sekmių išmokų sistemoms. 

Taip pat verta paminėti, kad dabartinės koordinavimo taisy-
klės galioja tik socialinio draudimo išmokoms, kurios yra numaty-
tos įstatymuose, o ne išmokoms, kurios skiriamos vadovaujantis 
kolektyvinėmis sutartimis ar kitais gamybiniais susitarimais. Tai 
reiškia, kad jei įmonės kolektyvinėje sutartyje bus numatytos 
papildomos išmokos ar kitos socialinės garantijos darbuotojams, 
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
nuostatos tokioms išmokoms nebus taikomos.

asmenims. Tačiau skirtingai nuo asmenų, dirbančių pagal darbo 
sutartį, tuo atveju, jei savarankiškai dirbantis asmuo vykdo veiklą 
keliose valstybėse ir nė vienoje iš jų negyvena, jis bus draudžia-
mas socialiniu draudimu toje valstybėje, kurioje jis vykdo pagrin-
dinę veiklą.

Jei asmuo vienoje valstybėje dirba pagal darbo sutartį, o 
kitoje savarankiškai, jis bus draudžiamas socialiniu draudimu toje 
valstybėje, kur dirba samdomą darbą. Yra tik viena išimtis iš šios 
taisyklės – asmuo, kuris vienu metu vienoje valstybėje narėje dir-
ba pagal darbo sutartį ir vykdo savarankišką veiklą vienoje iš šių 
šalių: Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje, Estijoje, Graikijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Maltoje, Portugalijoje, 
Suomijoje, Slovakijoje ar Švedijoje, bus draudžiamas socialiniu 
draudimu abiejose valstybėse. 

Pavyzdžiui, jei asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį Lietuvoje, 
užsiims savarankiška veikla Belgijoje, jis bus draudžiamas socialiniu 
draudimu abejose valstybėse: Lietuvoje kaip dirbantis pagal darbo 
sutartį, o Belgijoje kaip vykdantis savarankiška veiklą.

Valstybės tarnautojai draudžiami socialiniu draudimu 
pagal tos valstybės įstatymus, kurie galioja juos į darbą priėmu-
siai administracijai. Diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse 
įstaigose pagal darbo sutartį dirbantys asmenys gali pasirinkti 
vieną iš dviejų alternatyvų:

1)kad jie būtų draudžiami socialiniu draudimu pagal darbo 
vietos valstybės įstatymus;

2)jei jie yra valstybės narės piliečiai, tos valstybės atsiųsti ar 
akredituoti, gali pasirinkti, kad jiems būtų taikomi šios valstybės 
teisės aktai. Tokia pasirinkimo teisė gali būti pratęsta kiekvienų 
kalendorinių metų pabaigoje ir neturi grįžtamosios galios.

Jūrininkai socialiniu draudimu draudžiami pagal tos vals-

tybės teisės aktus, su kurios vėliava plaukioja laivas, kuriame 
jie dirba. O asmenims (vairuotojai, lakūnai, upeiviai), kurie 
aptarnauja transporto priemones, gabenančias keleivius ir krovi-
nius kelių valstybių teritorijose, taikomi teisės aktai tos valstybės, 
kurioje atitinkama transporto įmonė yra įregistruota.

Specialios taisyklės numatytos komandiruojamiems 
darbuotojams. Kai darbdavys samdomus darbuotojus išsiunčia 
(t.y. komandiruoja) atlikti savo naudai darbus į kitą valstybę, 
(statybos montavimo darbus, derinti įrenginius ir pan.) jiems 
toliau taikomi tos valstybės, iš kurios jie buvo išsiųsti, teisės aktai. 
Tačiau toks išsiuntimas neturi trukti ilgiau kaip 12 mėnesių. Jei 
dėl nenumatytų aplinkybių darbas trunka ilgiau negu pradžioje 
buvo numatyta ir viršija 12 mėnesių, Lietuvos socialinės apsau-
gos teisės aktų taikymas gali būti pratęstas dar 12 mėnesių, jei 
priimančios ES ar EEE valstybės narės kompetentinga įstaiga* 
duoda savo sutikimą. Išimtiniais atvejais valstybės gali susitarti, 
kad siunčiamas darbuotojas liktų apdraustas socialiniu draudimu 
Lietuvoje ir ilgesnį laiką. ES socialinės apsaugos reglamentai ne-
nustato, koks gali būti didžiausias siuntimo į užsienį laikotarpis, 
todėl valstybės narės pačios tarpusavyje dėl to susitaria. Daugelis 
valstybių narių laikosi taisyklės, kad didžiausias laikotarpis –  
5 metai. Tokios pat taisyklės galioja ir Lietuvoje savarankiškai 
dirbantiems asmenims. 

Komandiruotiems darbuotojams ir asmenims, dirban-
tiems ar užsiimantiems savarankiška veikla keliose valstybėse 
narėse, išduodamos E 101 formos pažymos, patvirtinančios, 
kurioje valstybėje asmuo yra apdraustas socialiniu draudimu. 
Lietuvoje šias pažymas išduoda VSDFV Užsienio išmokų tarnyba  
(www.sodra.lt).

* kompetentinga įstaiga – įstaiga, kuri atsakinga už išmokų skyrimą ir mokėjimą.



LIgoS IR moTINYSTėS  
IšmokoS

kaip mokamos ligos ir 
motinystės išmokos?

Ligos ar motinystės 
išmokos apskaičiavimas

ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų 
nuostatos dėl ligos ir motinystės apima išmokas pinigais ir išmo-
kas natūra (t.y. sveikatos priežiūros paslaugas). Jei asmuo gyvena 
kitoje ES valstybėje narėje, nei yra apdraustas socialiniu draudi-
mu, paskirtos ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos 
bus eksportuojamos. Ligos ir motinystės išmokos pinigais visada 
mokamos pagal tos šalies įstatymus, kurioje asmuo yra apdraus-
tas, neatsižvelgiant į tai, kurioje šalyje asmuo gyvena. Jei asmuo 
gyvena ar persikelia gyventi į kitą valstybę narę, paskirta ligos ar 
motinystės išmoka bus eksportuojama.

Jei siekiant gauti ligos ar motinystės išmoką būtina turėti 
nustatytą socialinio draudimo stažą, kompetentinga įstaiga, 
skirdama išmoką, privalės atsižvelgti į kitose ES valstybėje įgytus 
draudimo laikotarpius.

kur kreiptis dėl ligos ir 
motinystės išmokos?

Asmeniui persikėlus į kitą valstybę narę, kitoje valstybėje 
mokėtos socialinio draudimo įmokos nėra perkeliamos. Ligos ar 
motinystės išmokos apskaičiuojamos, atsižvelgiant tik į kompe-
tentingoje valstybėje gautas pajamas. 

Vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavi-
mo reglamentais asmuo gali pateikti prašymą dėl ligos ir moti-
nystės išmokos savo gyvenamosios vietos valstybėje, net ir tuo 
atveju, jei jis apdraustas kitoje valstybėje narėje. Kartu būtina 
pateikti gyvenamosios vietos gydymo įstaigos išduotą pažymą 
apie laikiną nedarbingumą. Kai gyvenamosios vietos gydytojai 
tokios pažymos neišduoda, laikiną nedarbingumą patvirtina 
gyvenamosios vietos kompetentinga įstaiga, atsakinga už ligos 
ir motinystės išmokas. 
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pagrindinės sąlygos 
ligos ir motinystės 
išmokoms gauti 
Lietuvoje

Remiantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, 
asmenys turi teisę gauti ligos išmoką, jeigu jie:

1) tampa laikinai nedarbingi ir dėl to praranda darbo pa-
jamų, taip pat jeigu tuo laikotarpiu jie negauna ligos pašalpos 
pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 
draudimo įstatymą; 

2) prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną turi ne 
trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne 
trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir 
motinystės socialinio draudimo stažą.

Teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atos-
togų laikotarpiu turi apdrausti asmenys, kuriems suteiktos nėš-
tumo ir gimdymo atostogos, jeigu jie iki pirmosios nėštumo ir 
gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per 
paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per 
paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo 
stažą (nuo 2009 m. liepos 1 d. – ne trumpesnį kaip 9 mėnesių per 
paskutinius 24 mėnesius, nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnį 
kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės 
socialinio draudimo stažą).

Motinystės (tėvystės) pašalpą turi teisę gauti vienas iš tėvų 
(įtėvių) ar globėjas, apdraustas ligos ir motinystės socialiniu 
draudimu, jeigu jis: 

1) įstatymų nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros 
atostogų, išskyrus šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje numatytą 
atvejį;

2) per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros 
atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo stažą, išskyrus atvejus, numatytus šio 
straipsnio 2 ir 3 dalyse (nuo 2009 m. liepos 1 d. – ne trumpesnį 
kaip 9 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, nuo 2009 m. spalio 
1 d. – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius 
ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą).

Nustatant teisę į išmoką, bus atsižvelgta į kitoje ES valsty-
bėje narėje įgytą stažą. 

Pavyzdžiui, asmuo įsidarbino Lietuvoje pagal darbo sutartį. 
Prieš tai jis 2 metus gyveno ir dirbo Anglijoje, ir per tą laikotar-
pį įgijo 24 mėnesių socialinio draudimo stažą. Lietuvoje išdirbęs  
2 mėnesius asmuo susirgo. Nustatant, ar šis asmuo įgijo reikalau-
jamą stažą ligos išmokai bus atsižvelgta ne tik į 2 mėnesius stažo 
Lietuvoje, bet ir į 24 mėnesius stažo Anglijoje.



NeLaImINgų aTSITIkImų daRbe IR 
pRofeSINIų LIgų IšmokoS

kaip mokamos 
nelaimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių 
ligų išmokos?

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos 
asmenims, kurie dirbo ar gyveno skirtingose valstybėse narė-
se, mokamos pagal analogiškas taisykles kaip ir ligos išmokos: 
išmoką moka ta valstybė, kurioje asmuo yra apdraustas, neat-
sižvelgiant į tai, kur asmuo gyvena. Jei teisei į išmoką įgyti rei-
kalaujamas tam tikras socialinio draudimo stažas, atsižvelgiama 
į kitoje ES valstybėje narėje įgytą stažą, o persikėlus gyventi į kitą 
valstybę narę, paskirtų išmokų mokėjimas tęsiasi.  

Jei nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinės ligos išmokos 
dydis apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens atlyginimą, 
atsižvelgiama tik į tą atlyginimą, kuris buvo išmokėtas kompe-
tentingoje valstybėje. Jei nelaimingas atsitikimas darbe įvyksta 
kelionės metu, asmuo nepraranda teisės į išmoką, jei atsitikimas 
kelyje įvyko už kompetentingos valstybės ribų, pvz., vykstant į 
komandiruotę.

Vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 
ligų socialinio draudimo įstatymu Lietuvoje mokamos tokios 
išmokos:

apdraustajam, dėl draudiminio įvykio netekusiam dalies ar viso •	
darbingumo, mokama: 

ligos pašalpa dėl nelaimingo atsitikimo darbe, •	
pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos 
(toliau vadinama - ligos pašalpa); 
netekto darbingumo vienkartinė kompensacija; •	
netekto darbingumo periodinė kompensacija;•	

apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio, jo šeimos nariams •	
lygiomis dalimis išmokama vienkartinė draudimo išmoka; 
apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio, jo šeimos nariams •	
lygiomis dalimis mokama periodinė draudimo išmoka.
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Nedarbo draudimo išmoka yra skiriama toje valstybėje, 
kurioje asmuo buvo paskutiniu metu draudžiamas. Asmuo negali 
reikalauti nedarbo draudimo išmokos šalyje, kurioje nebuvo ap-
draustas prieš pat tapdamas bedarbiu. Išimtis yra pasienio dar-
buotojai, nes jiems taikomos atskiros taisyklės.

ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamente 
nedarbo draudimo išmoka yra traktuojama taip, kad nebūtų 
trukdoma darbuotojų laisvam judėjimui ir siekiama užtikrinti, 
kad susiję asmenys gautų išmokas, kurios kiek įmanoma atitiktų 
darbo sąlygas ir ypač atlyginimą, kurį jie gavo pagal valstybės 
narės, kur paskutiniu metu dirbo, teisės aktus.

Asmuo tapęs bedarbiu ir sumąstęs darbo ieškotis kitoje ES 
valstybėje, turi žinoti pagrindines taisykles:

- Prieš išvykdamas iš šalies asmuo turi būti įsiregistravęs 
savo šalies valstybinėje užimtumo tarnyboje mažiausiai 4 savai-
tes. Tačiau kompetentingos tarnybos ar įstaigos gali leisti išvykti 
iki to laikotarpio pabaigos. 

- Asmuo turi kreiptis į šalies, mokančios nedarbo draudimo 
išmoką, įdarbinimo tarnybą, kuri išduos formą E 303. Nuvykęs į 
kitą šalį asmuo per 7 dienas turi įsiregistruoti šalies, kurioje ieško 
darbo, įdarbinimo tarnyboje ir pateikti formą E 303. 

- Nedarbo draudimo išmoka bus mokama ne ilgiau kaip  
3 mėnesius. Sezoniniams darbuotojams šis laikotarpis dar apribo-
jamas laikotarpiu, likusiu iki sezono, kuriam jie buvo pasamdyti, 
pabaigos. 

- Jei per šį laikotarpį asmuo nesusirado naujo darbo, priklau-
sančią nedarbo draudimo išmoką toliau gaus paskutinės darbo-
vietės šalyje, tačiau tik tada, jei asmuo grįš nepasibaigus minė-
tam trijų mėnesių laikotarpiui. Jei grįš vėliau, tam neturėdamas 
tos šalies leidimo, praras visas teises į išmoką.

Svarbu: 
Į nedarbo draudimo išmokos mokėjimą 3 mėnesius asmuo 

turi teisę tik kartą tarp dviejų darbo laikotarpių.
Užsiregistravęs kitos šalies valstybinėje užimtumo tarny-

boje, asmuo privalo laikytis tos užimtumo tarnybos bedarbių re- 
gistravimo ir išmokų mokėjimo tvarkos.

kaip mokama 
nedarbo draudimo 
išmoka, jei asmuo 
išvyksta ieškotis darbo 
į kitą eS valstybę?

NedaRbo dRaUdImo IšmokoS



Lietuvoje nedarbo draudimo išmokas skiria ir moka teritori-
nės darbo biržos. Būtina pateikti:

pasą ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi •	
Lietuvos Respublikoje;
socialinio draudimo pažymėjimą, darbo knygelę;•	
nustatytos formos pažymą iš darbdavio apie Jūsų darbą pasku-•	
tinėje darbovietėje;
pažymas apie gaunamas išmokas; •	
nustatytos formos prašymą nedarbo draudimo išmokai gauti; •	
nustatytos formos sutikimą dėl duomenų tikrinimo.•	

Nedarbo draudimo išmoka skiriama pagal Nedarbo socia-
linio draudimo įstatymą. Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi 
bedarbiu teritorinėje darbo biržoje įsiregistravęs apdraustasis, 
kuriam teritorinė darbo birža nepasiūlė darbo, atitinkančio jo 
profesinį pasirengimą bei sveikatos būklę, ar aktyvios darbo rin-
kos politikos priemonių ir jeigu:

- bedarbis, per pastaruosius 36 mėnesius turėjęs bent 18 
mėnesių nedarbo draudimo stažą, o paskutinį laikotarpį buvęs 
draustas Lietuvoje. Ji siejama su turėto uždarbio dydžiu. 

- asmuo, atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva, nesant dar-
buotojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių 
bei darbdavio bankroto atveju;

- asmuo, baigęs privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą 
ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo atleistas iš 
šių tarnybų, ištarnavęs ne mažiau kaip pusę nustatyto laiko.

Skirdama nedarbo draudimo išmoką, kompetentinga įstai-
ga turi atsižvelgti į draudimo ar darbo laikotarpius, įgytus pagal 
bet kurios kitos valstybės įstatymus, jei tai būtina teisei į nedarbo 
draudimo išmoką.

Pavyzdys: jei paskutinį pusmetį asmuo dirbo Lietuvoje, o prieš 
tai 2 metus dirbo Airijoje, tai, netekęs darbo, asmuo gali kreiptis į 
Lietuvos teritorinę darbo biržą, kuri sumuos Lietuvoje įgytą stažą ir 
stažą, įgytą Airijoje. 

pagrindinės sąlygos 
nedarbo išmokoms 
gauti Lietuvoje

NedaRbo dRaUdImo IšmokoS

kokius dokumentus 
ir kur reikia pateikti 
dėl nedarbo išmokos 
skyrimo? 
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SeNaTvėS peNSIjoS 
Senatvės pensijos yra vienos svarbiausių socialinės apsau-

gos išmokų. Teisė gauti pensiją susijusi su socialinio draudimo 
stažu, kuris kaupiamas keletą dešimtmečių. Todėl žmonėms, ku-
rie šiuo metu dirba ES valstybėje ir ketina ateityje grįžti į Lietuvą 
arba asmenims šiuo metu dirbantiems Lietuvoje ir ketinantiems 
išvykti dirbti svetur, yra svarbu aiškiai žinoti jų būsimas teises į 
pensiją.

kaip mokamos 
senatvės pensijos?

pagrindinės sąlygos 
pensijai gauti Lietuvoje Lietuvoje valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos 

skiriamos remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 
draudimo pensijų įstatymu. Valstybines socialinio draudimo 
senatvės pensijas gali gauti asmenys, kai jie tenkina nustatytus 
amžiaus ir valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikala-
vimus, tai yra:

1) yra sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių (šiuo metu 
vyrams yra 62 m. 6 mėn., moterims - 60 m.);  

2) turi minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo 
stažą, nustatytą senatvės pensijai (minimalus pensijų draudimo 
stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų).

kuri valstybė mokės 
pensiją, jei asmuo dirbo 
keliose eS valstybėse? 

Kiekviena ES šalis, kurioje asmuo buvo apdraustas bent 
vienerius metus, turės mokėti senatvės pensiją, kai asmuo sukaks 
pensinį amžių pagal tos valstybės teisės aktus. Pensija bus skai-
čiuojama pagal nacionalinius tos šalies įstatymus, atsižvelgiant 
į asmens draudimo stažą toje šalyje. Nustatant asmens teisę į 
pensiją, atsižvelgiama ir į kitoje valstybėje narėje įgytą stažą. Bet 
kiekviena šalis mokės tik už stažą, įgytą toje šalyje. 

Pavyzdžiui: Lietuvoje asmuo išdirbo 12 metų, Airijoje - 8 me-
tus ir Norvegijoje - 9 metus. Bendras stažas yra 29 metai. Sukakęs 
pensinį amžių Lietuvoje, asmuo turės teisę į pensiją, nes bus įvykdęs 
nustatyto minimalaus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo 
reikalavimą (t.y 15 metų.). Tačiau Lietuva mokės ne už bendrą stažą 
(29 m.), bet tik už stažą, įgytą Lietuvoje, t.y. už 12 metų. Kai asmuo 
sukaks pensinį amžių pagal Airijos įstatymus, jis turės teisę į sena-
tvės pensiją Airijoje už išdirbtus 8 metus. Norvegija taip pat paskirs 
savo pensiją už 9 metus, kai asmuo sukaks pensinį amžių pagal 
Norvegijos įstatymus. 



LaIdojImo pašaLpa

SeNaTvėS peNSIjoS 

kada ir kur galima 
kreiptis dėl pensijų?

ES valstybėse pensinis amžius yra skirtingas (nuo 60 iki  
67 m.). Tačiau asmenys gyvenantys vienoje valstybėje narėje, gali 
kreiptis į kompetentingą gyvenamosios vietos įstaigą ir pateikti 
prašymą pensijai skirti toje šalyje, kurioje jis dirbo daugiau nei 
vienerius metus ir kurioje jau sukako pensinį amžių. 

Lietuvoje kreiptis dėl pensijos paskyrimo galima prieš tris 
mėnesius iki teisės gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės 

kokius dokumentus 
reikia pateikti  
pensijos skyrimui?

Kiekvienoje ES valstybėje pensijai skirti reikia pateikti skir-
tingus dokumentus pagal nacionalinius kiekvienos valstybės 
teisės aktus. Todėl, prieš išvykstant iš šalies, reikėtų pasiteirauti 
gyvenamosios vietos kompetentingos įstaigos dėl pensijai skirti 
reikalingų dokumentų, taip pagreitinant pensijos skyrimą sulau-
kus pensinio amžiaus. 

pagrindinės sąlygos 
laidojimo pašalpai  
gauti Lietuvoje

Vienkartinė laidojimo pašalpa skiriama mirusiojo artimie-
siems arba jį laidojusiems asmenims remiantis Lietuvos Respu-
blikos įstatymu „Dėl paramos mirties atveju“. 

Laidojimo pašalpa mokama mirus:
1. Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamo-

ji vieta yra Lietuvos Respublikoje; 
2. Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę tu-

rinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą 

kaip mokama laidojimo 
pašalpa, jei asmuo mirė 
ne kompetentingoje 
valstybėje?

Šias išmokas išmoka kompetentinga įstaiga valstybės, ku-
rioje asmuo buvo apdraustas, neatsižvelgiant į tai, kurioje valsty-
bėje gyveno asmuo, turintis teisę į pašalpą. 

Jeigu į Lietuvos Respublikos įstaigą kreipiasi pareiškėjas dėl 
laidojimo pašalpos už mirusį asmenį, kuris gyveno arba dirbo 
kitoje ES ar EEE valstybėje ar gaudavo pensiją iš kitos valstybės, 
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pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu po teisės gauti valstybi-
nę socialinio draudimo pensiją atsiradimo.

Pavyzdžiui: gyvendamas Didžiojoje Britanijoje (kur pensinis 
amžius vyrams yra 65 metai, moterims 60 m.) asmuo gali kreiptis 
į Didžiosios Britanijos kompetentingą įstaigą dėl pensijos paskyrimo 
Lietuvos Respublikoje prieš tris mėnesius iki teisės gauti senatvės 
pensiją arba bet kuriuo metu po teisės atsiradimo. Gyvenamosios 

vietos kompetentinga įstaiga išsiųs asmens pateiktus dokumentus 
Lietuvos kompetentingai institucijai, kuri skirs senatvės pensiją už 
Lietuvoje įgytą stažą. 

Lietuvoje VSDFV Užsienio išmokų tarnyba yra atsakinga už 
pensijų skyrimą asmenims, turintiems stažą Lietuvoje ir kitose 
ES šalyse.

Lietuvoje kreipiantis dėl pensijos reikia pateikti  
tokius dokumentus:

asmens dokumentą – Lietuvos Respublikos ar ES valstybės na-•	
rės piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat 
gyventi Lietuvoje; 
dokumentus, įrodančius Jūsų stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio •	
31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių dar-

boviečių ar archyvų, karinį liudijimą ir kt.);
pažymas apie Jūsų uždarbį, turėtą 1984 m. sausio 1 d. – 1993 m. •	
gruodžio 31 d. laikotarpiu, o jei 1994 m. gavote ligos pašalpą – ir 
apie 1994 m. turėtą uždarbį (nuo 1991 m. sausio 1 d. turi būti 
nurodytas kiekvieno mėnesio uždarbis, o už 1984 – 1990 m. turi 
būti nurodytos metinės uždarbio sumos). 

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje); 
3. Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos 

Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą.
Kreipimosi vieta ir dokumentai, reikalingi pašalpai 

gauti:
Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savi-

valdybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyve-
namąją vietą ir pateikti: 

1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Mirties liudijimą. 
Terminas. Laidojantis asmuo dėl pašalpos turi kreiptis 

ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teisės į pašalpą atsiradimo  
dienos.

Pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės 
biudžeto lėšomis. 

Socialinės paramos skyrius nustato, kuri valstybė yra kompeten-
tinga valstybė mokėti išmoką mirties atveju. Jeigu kompetentin-
ga valstybė yra Lietuvos Respublika, Socialinės paramos skyrius 
skiria ir moka laidojimo pašalpą, remdamasis nacionaliniais teisės 
aktais. Jeigu kompetentinga valstybė yra kita ES ar EEE valstybė, 
pareiškėjas pildo formą E 124 ir prideda dokumentus, kurių 

reikalauja kompetentinga valstybė. Šią formą ir dokumentus  
Socialinės paramos skyrius siunčia Lietuvos Respublikos susižino-
jimo tarnybai, o pastaroji persiunčia kompetentingos valstybės 
susižinojimo tarnybai arba kompetentingai įstaigai. 



SveIkaTa

Išmokos šeimai numatytos visų valstybių narių teisės aktuo-
se, bet jų pobūdis ir dydis įvairiose šalyse labai skiriasi. Daugelyje 
ES ar EEE valstybių išmokų šeimai sistemos nenumato sąlygų dėl 

kaip mokamos 
išmokos šeimai?

IšmokoS šeImaI (vaIkUI)

pagrindinės sąlygos 
išmokai gauti Lietuvoje Išmokos vaikui Lietuvoje skiriamos pagal Išmokų vaikams 

įstatymą. Šis įstatymas taikomas nuolat Lietuvos Respublikoje 
gyvenantiems asmenims ir Lietuvos Respublikoje gyvenantiems 

kreipiantis dėl išmokos 
šeimai Lietuvoje asmuo 
turi pateikti šiuos 
dokumentus:

prašymą;   •	
asmens, turinčio teisę gauti išmoką asmens tapatybės dokumen-•	
tą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, 
Lietuvos Respublikos pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos 

kaip mokamos 
išmokos, kai tėvai dirba 
skirtingose valstybėse?

Tais atvejais, kai tėvai dirba skirtingose Europos Sąjungos 
valstybėse, yra nustatoma, kuri valstybė turės pirmumo teisę 
mokėti išmokas šeimai.

Kai gyventi ir dirbti į kitą ES valstybę išvažiuoja visa šeima, 
išmokos šeimai skiriamos pagal nacionalinius gyvenamosios vie-
tos teisės aktus.  

Sveikatos priežiūros 
paslaugos

Visi asmenys, sugrįžę iš užsienio į Lietuvą nuolat gyventi, 
iš karto įgyja teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
lėšomis apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. 
Valstybės lėšomis draudžiami asmenys (darbingo amžiaus asme-
nys, įsiregistravę darbo biržoje, moterys, kurioms įstatymų nu-
statyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, vienas iš 
tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginan-
tis du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės, asmenys, gaunantys 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją 
ar šalpos kompensaciją, asmenys iki 18 metų, dieninių skyrių stu-
dentai, valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą) 
turi teisę gauti kompensuojamąsias asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas iš karto grįžę į Lietuvą.
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draudimo laikotarpių, kadangi šių šalių išmokų šeimai sistemos 
yra visuotinės, kurios numato paprasčiausią reikalavimą dėl 
nuolatinės gyvenamosios vietos. Tačiau tose valstybėse, kuriose 

reikalaujami draudimo laikotarpiai, bus atsižvelgta į kitose vals-
tybėse narėse įgytus darbo, draudimo ar gyvenimo laikotarpius.

užsieniečiams, įstatymų nustatyta tvarka paskirtiems vaiko, 
Lietuvos Respublikos piliečio, globėjais (rūpintojais), ir Lietuvos 
Respublikoje gyvenantiems vaikams užsieniečiams, kuriems 

įstatymų nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta Lietuvos 
Respublikoje arba kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lie-
tuvos Respublikos kompetentinga institucija. 

Respublikoje). Jei dėl išmokos kreipiasi įgaliotas asmuo – as-
mens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą, patvirtintą notaro;
vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (liudijimus);•	
mokyklos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;•	

ištuokos liudijimą, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;•	
mirties liudijimą, jeigu vienas iš vaiko tėvų miręs;•	
banko atsiskaitomąją sąskaitą;•	

Jei tėvai dirba pagal darbo sutartį skirtingose valstybėse 
ir turi teisę į išmokas šeimai, o vaikas gyvena vienoje iš šių vals-
tybių, išmoką šeimai mokės ta valstybė, kurioje gyvena vaikas. 
Tačiau jei kitoje valstybėje išmoka šeimai yra didesnė, ji mokės 
skirtumą tarp šiose valstybėse numatytų išmokų. 

Jei vienas iš tėvų dirba pagal darbo sutartį, o kitas su vaiku 

gyvena kitoje valstybėje ir nedirba, pirmenybę mokėti išmoką 
turės darbo vietos valstybė. 

Įgijus teisę į išmoką ne Lietuvoje, o kitoje ES valstybėje, apie 
tai reikia informuoti savivaldybės administracijos Socialinės pa-
ramos skyrių. Nepranešus paprastai susidaro permokos, kurias 
anksčiau ar vėliau visada tenka grąžinti.

Teisę gauti kompensuojamąsias asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugas, vaistus bei medicinos pagalbos priemones taip 
pat turi tie asmenys, už kuriuos mokamos arba kurie patys moka 
privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Asmenų, dirbančių pa-
gal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, privalomasis sveikatos 
draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią už juos buvo pradėtos 
mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. 

Asmenų, gaunančių pajamas pagal autorinę sutartį, užsii-
mančių individualia veikla, savarankiškai mokančių įmokas pri-
valomasis sveikatos draudimas įsigalioja kitą mėnesį po to, kai 3 
mėnesius iš eilės jie patys moka ar už juos buvo mokamos sveika-
tos draudimo įmokos, ir galioja tol, kol mokamos įmokos. Asmuo 
gali nelaukti 3 mėnesių, bet sumokėti 3 minimalių mėnesinių 
algų dydžio įmoką ir gauti kompensuojamąsias paslaugas, vaistus 

ir medicinos pagalbos priemones nedelsiant, tačiau šios įmokos 
sumokėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti įmokas įprastine 
tvarka. Jei tokie asmenys, prieš grįždami į Lietuvos Respubliką, 
buvo apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu kitoje Europos Są-
jungos ar Europos Laisvos Prekybos Asociacijos šalyje, į Lietuvą jie 
turėtų atsivežti tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaigos 
išduotą E 104 formos pažymą, kurioje būtų patvirtintas sveikatos 
draudimo stažas. Šią pažymą reikia pristatyti į teritorinę ligonių 
kasą pagal gyvenamąją vietą. Tokiu būdu minėtose valstybėse 
įgytas sveikatos draudimo stažas būtų užskaitytas Lietuvoje ir 
šiems asmenims nereikėtų laukti 3 mėnesių, kol įsigalios Lietuvos 
privalomasis sveikatos draudimas. Privalomasis sveikatos draudi-
mas įsigaliotų, jei kitą mėnesį šie asmenys pradėtų mokėti ar už 
juos būtų mokamos sveikatos draudimo įmokos. 



SveIkaTa

ką reikėtų žinoti 
kreipiantis į gydymo 
įstaigą?

apdraustasis turi teisę pasirinkti pirminės asmens sveikatos prie-•	
žiūros įstaigą ir gydytoją;
dėl nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų gavimo pirmiausia •	
reikėtų kreiptis į pasirinktą pirminės asmens sveikatos įstaigą, į 
savo šeimos gydytoją;
kreipdamasis dėl nemokamų gydytojų specialistų paslaugų ar •	
stacionarinių medicinos paslaugų, apdraustasis privalo pateikti 
šeimos gydytojo siuntimą. Ši sąlyga netaikoma pacientams, ku-
rie kreipiasi dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo arba į 
gydytoją dermatovenerologą.

aktuali informacija 
kitose europos Sąjungos 
šalyse privalomuoju 
(valstybiniu) sveikatos 
draudimu apdraustiems 
asmenims:

Kitose Europos Sąjungos šalyse dirbantys ir sveikatos drau-
dimo įmokas mokantys asmenys, komandiruoti į Lietuvą arba 
vykdami į ją paviešėti, turi atsivežti apdraustumą privalomuoju 
(valstybiniu) sveikatos draudimu patvirtinantį dokumentą – Eu-
ropos sveikatos draudimo kortelę. Europos sveikatos draudimo 
kortelę turintys asmenys turi teisę gauti nemokamą būtinąją 
medicinos pagalbą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, suda-
riusiose sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis. Asmuo, kreipda-
masis į sveikatos priežiūros įstaigą, registratūroje ar priimamaja-
me turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir 
Europos sveikatos draudimo kortelę. Medicinos pagalbą teikian-
tis gydytojas turi atsižvelgti į numatomą šio asmens lankymosi 
Lietuvoje trukmę, nes vadovaujantis Europos Sąjungos teisės 
aktais jam turi būti suteikta tokio masto pagalba, kad nereikėtų 
dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, apdraudusią 
jį sveikatos draudimu. 

Jei atvykdamas į Lietuvą asmuo nepasiėmė Europos sveika-
tos draudimo kortelės arba ją prarado, jis turėtų kreiptis į terito-
rinę ligonių kasą. Teritorinė ligonių kasa kreipsis į tos šalies, ku-
rioje asmuo yra apdraustas, kompetentingą sveikatos draudimo 
įstaigą su prašymu atsiųsti Europos sveikatos draudimo kortelę 
pakeičiantį sertifikatą. 





KontaKtiniai duomenys  

Įstaigos pavadinimas Adresas tel/fax
Internetinis 
puslapis

El. paštas

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija 

A. Vivulskio g. 11, 
LT-03610, Vilnius

+370 5 2664 201 / 
+370 5 2664 209

www.socmin.lt post@socmin.lt

Sveikatos apsaugos 
ministerija

Vilniaus g. 33, 
 LT-01506,Vilnius

+370 5 266 1400 / 
+370 5 266 1402

www.sadm.lt ministerija@sam.lt

Lietuvos darbo birža 
Geležinio Vilko g. 3A, 
LT-03131, Vilnius

+370 5 236 0793 / 
+370 5 236 0788

www.ldb.lt  info@ldb.lt

Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba

Konstitucijos pr. 12, 
LT-09308, Vilnius

+370 5 272 4864 / 
+370 5 272 3641

www.sodra.lt sodrainfo@sodra.lt

Valstybinė ligonių kasa 
Kalvarijų g. 147, 
 LT-08221, Vilnius

+370 5 236 4100 / 
+370 5 2364111

www.vlk.lt
vlk@vlk.lt

Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba 
Užsienio išmokų tarnyba

Kalvarijų g. 147, 
 LT-08221, Vilnius

+370 5 274 03 07 / 
+370 5 213 66 71

www.sodra.lt užsienis@sodra.lt

Apie ES valstybių socialinę apsaugą galima rasti informacijos šiais internetiniais adresais:

http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/eulisses/jetspeed/•	   
(apie socialinės apsaugos koordinavimą).
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_en.htm - bendra ES socialinės apsaugos informacinė sistema•	   
(informacija apie socialinės apsaugos sistemas pagal šalis ir pagal atskiras socialines apsaugos sritis). soCiaLinĖs GaRantiJos


