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Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija ir apkopota un atjaunināta ciešā sadarbībā ar 

Savstarpējas sociālās aizsardzības informācijas apmaiņas sistēmas (MISSOC) valstu 

korespondentiem. Sīkāka informācija par MISSOC tīklu pieejama šeit: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=815. 

 

Šī rokasgrāmata sniedz vispārēju attiecīgajās valstīs piemērojamo sociālā 

nodrošinājuma iespēju aprakstu. Sīkāku informāciju varat iegūt citās MISSOC 

publikācijās, kuras pieejamas iepriekšminētajā saitē. Jūs varat arī sazināties ar 

kompetentajām iestādēm un institūcijām, kuras norādītas šīs rokasgrāmatas I 

pielikumā. 

 

Ne Eiropas Komisija, ne kāda cita persona, kas darbojas Komisijas vārdā, nav atbildīga 

par šajā izdevumā iekļautās informācijas izmantošanu. 
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Pārpublicējot atsauce uz informācijas avotu ir obligāta. 
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I nodaļa. Vispārīga informācija, organizācija un 
finansējums  

Ievads 

Lietuvas sociālā nodrošinājuma pabalsti sedz:  

 veselības aprūpi, slimību, maternitāti (paternitāti);  

 nelaimes gadījumus darbā un arodslimības;  

 apbedīšanas pabalstus;  

 invaliditātes pensiju;  

 vecuma pensiju, priekšlaicīgu pensionēšanos, apgādnieka zaudējuma pensiju;  

 bezdarbu; 

 ģimenes pabalstus. 

 

Galvenais nosacījums, lai varētu izmantot sociālā nodrošinājuma shēmu, ir tāds, ka 

personai jābūt algotam darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai un tai jāveic 

iemaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas fonds, kas darbojas Sociālā nodrošinājuma 

un nodarbinātības lietu ministrijas pakļautībā, un tā nodaļas reģistrē šīs personas 

sociālās apdrošināšanas reģistrā. Algotiem darba ņēmējiem obligāti ir visi Lietuvas 

sociālā nodrošinājuma virzieni, savukārt pašnodarbinātām personām — tikai daži 

(pensija, veselības aprūpe, maternitāte (paternitāte) un paternitāte). Pašnodarbinātas 

personas citiem virzieniem var pievienoties brīvprātīgi.  

 

Pašnodarbinātām personām nav automātiskas veselības apdrošināšanas(tomēr tās var 

apdrošināties, izvēloties brīvprātīgu veselības sociālo apdrošināšanu). Tām nav 

automātiskas apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā, arodslimībām un 

bezdarbu, bet tām ir automātiska pamata un papildu apdrošināšana – izņemot 

pašnodarbinātus individuālās uzņēmējdarbības atļauju īpašniekus, kuriem ir tikai 

pamata pensijas apdrošināšana. Veselības apdrošināšana (t. i., galvenokārt pabalsti 

natūrā, nevis slimības pabalsti skaidrā naudā) ir obligāta visiem iedzīvotājiem. 

Pensijas un veselības apdrošināšanas shēmas algotiem darbiniekiem un 

pašnodarbinātajiem atšķiras (pabalstu shēma ir visiem viena, bet iemaksas ir 

dažādas). 

Sociālās aizsardzības organizācija 

Sociālā nodrošinājuma shēmu Lietuvā pārvalda šādas iestādes: 

 Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības lietu ministrija (Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija), kuras uzdevums ir attīstīt un ieviest saskaņā ar Eiropas Savienības 

noteikumiem esošu un efektīvu sociālās palīdzības, sociālās apdrošināšanas un 

nodarbinātības sistēmu, lai uzlabotu Lietuvas iedzīvotāju sociālo nodrošinājumu. Tā 

izstrādā politiku un tiesību aktu projektus visās sociālā nodrošinājuma jomās 

(izņemot veselības aprūpi); 

 Valsts sociālās apdrošināšanas fonds, kas darbojas Sociālā nodrošinājuma un 

nodarbinātības lietu ministrijas pakļautībā (Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra), un tā vietējās 
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nodaļas ir atbildīgas par apdrošināšanas shēmām, t. i., par pensijām, slimības un 

maternitātes pabalstiem (pabalsti skaidrā naudā), pabalstiem par nelaimes 

gadījumiem darbā un arodslimībām. Valsts sociālās apdrošināšanas fonds, kas 

darbojas Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības lietu ministrijas pakļautībā, ir 

atbildīgs arī par iemaksu iekasēšanu visās shēmās un šo iemaksu pārskaitīšanu 

Valsts slimokasei (Valstybinė ligonių kasa), Lietuvas Darba biržai (Lietuvos darbo 

birža) un privātiem pensiju fondiem; 

 Lietuvas Darba biržas, kas darbojas Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības lietu 

ministrijas pakļautībā (Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos), un tās vietējo pārstāvniecību uzdevums ir veikt pasākumus bezdarba 

novēršanai; 

 pašvaldību sociālās palīdzības nodaļas ir atbildīgas par lielāko daļu pabalstu ārpus 

apdrošināšanas (par ģimenes pabalstiem) un sociālajiem pakalpojumiem; 

 veselības sistēmu pārvalda Veselības ministrija (Sveikatos apsaugos ministerija) un 

tās pakļautībā esošā Valsts slimokase (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos). Veselības ministrija pilda valsts pārvaldes funkcijas 

veselības aprūpes jomā, ierosina likumus un citus tiesību aktus un īsteno valsts 

politiku. Valsts slimokase, kas darbojas Veselības ministrijas pakļautībā, īsteno 

obligātās veselības apdrošināšanas budžetu, ar teritoriālās slimokases starpniecību 

veic apmaksu veselības apdrošināšanas institūcijām par apdrošinātajām personām 

sniegtajiem pakalpojumiem (slimības un maternitātes pabalstiem natūrā) un 

kontrolē veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti. 

Finansējums 

Lietuvas sociālā nodrošinājuma shēmas pamatā finansē no (apdrošināto un darba 

devēju) iemaksām un nodokļiem. Pamata iemaksas likme, ko maksā darba devējs, ir 

30,8 % no kopējiem ienākumiem pirms nodokļu nomaksas, sedzot visus riskus 

(izņemot nelaimes gadījumus darbā un arodslimības), un pamata iemaksas likme, ko 

maksā darba ņēmējs, ir 9,0 %. Tādejādi kopējā iemaksas likme par visiem riskiem 

(izņemot nelaimes gadījumus darbā un arodslimības) ir 39,8 %. Valsts veic iemaksas 

par atsevišķām personu kategorijām (daļēja līdzdalība finansēšanā), piemēram, 

bērniem.  

 

Saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem sociālās apdrošināšanas iemaksu kategorijas 

attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām atšķiras atkarībā no riska 

veidiem dažādos uzņēmumos, un šīs iemaksas veic tikai darba devējs. Likme, kas ir 

robežās no 0,18 % līdz 1,8 %, tiek aprēķināta, par pamatu ņemot bruto ieņēmumus. 

 

Apbedīšanas pabalsti un ģimenes pabalsti nav atkarīgi no iemaksām. Tie ietilpst 

vispārējā sistēmā, kuru piemēro visiem Lietuvas iedzīvotājiem. 
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II nodaļa. Veselības aprūpe 

Kādos gadījumos jums tiek nodrošināta veselības aprūpe? 

Neatliekamā veselības aprūpe ir garantēta visiem iedzīvotājiem. Apdrošinātajām 

personām automātiski ir tiesības uz citiem veselības aprūpes pakalpojumiem, un 

lielāko daļu no ārstēšanās izmaksām sedz apdrošināšana. Personas, kas neveic 

obligātās iemaksas un ko valsts neapdrošina, pašas sedz savas ārstēšanās izmaksas. 

Papildus obligātajai apdrošināšanai var izņemt brīvprātīgu veselības apdrošināšanu.  

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Obligātā veselības apdrošināšana aptver šādu pakalpojumu izmaksas:  

 ārstēšana;  

 medicīniskā rehabilitācija;  

 medicīniskā aprūpe;  

 sociālie pakalpojumi, kas saistīti ar personas veselības aprūpi;  

 personas veselības pārbaudes.  

 

Medicīniskā aprūpe pārsvarā ir bezmaksas. Par veselības pakalpojumiem, par kuriem 

apdrošinātajai personai pašai jāmaksā pilnībā, ir izstrādāts konkrēts cenrādis. Tas 

attiecas, piemēram, uz abortu veikšanu (ja vien tos neveic medicīnisku indikāciju dēļ), 

uz manuālo terapiju un plastisko ķirurģiju. 

 

Zobārstniecības pakalpojumus pieaugušajiem sedz daļēji (daļa jāmaksā pašiem), bet 

tie ir bez maksas bērniem līdz 18 gadu vecumam. Zobu protēžu izmaksas sedz 

invalīdiem un pensionāriem.  

Ambulatoro pacientu gadījumā izdevumus par oficiālā sarakstā iekļautām zālēm pilnībā 

atlīdzina:  

 bērniem līdz 18 gadu vecumam,  

 par darbnespējīgām atzītām personām vai personām, kuras sasniegušas 

pensionēšanās vecumu un kurām noteikts augstākais īpašo vajadzību līmenis.  

 

Šis atlīdzinājums var būt 100 %, 90 %, 80 % vai 50 % apjomā personām, kuras slimo 

ar konkrētām slimībām (īpašs saraksts). Vecuma pensijas saņēmējiem, 2. grupas 

invalīdiem vai personām, kuru darbspēju zudums ir no 69 % līdz 70 % apmērā, un 

personām, kuras saņem sociālās palīdzības pensiju (Šalpos pensija), atlīdzinājums ir 

50 % apjomā. Apdrošinātām personām, kuras ārstējas slimnīcā, zāļu cenu ierēķina 

slimnīcas ārstēšanas pamatcenā. 

 

Apdrošinātajām personām bez maksas ir protēzes, brilles un dzirdes aparāti, ko 

iegādājas Valsts slimokase (Valstybinė ligonių kasa). Tomēr personām, kas vēlas citu 

modeli, nevis to, kuru tām piedāvā, pašām par to jāmaksā pilna summa. Valsts 

slimokase daļēji atmaksā personas izdevumus par kohleārajiem implantiem, dzirdes 

aparātiem un endoprotēzēm (personām jāsamaksā starpība starp Valsts slimokases 

samaksāto summu par tādu pašu ierīci un tās tirgus cenu).  
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Par uzturēšanos sanatorijā maksā paši pacienti saskaņā ar oficiāli noteiktajām 

pamatcenām. Atlīdzinājums 90 % apmērā ir paredzēts par ārstēšanos sanatorijā 

bērniem līdz 7 gadu vecumam vai bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam.  

 

Rehabilitācijas izdevumus pilnībā atlīdzina bērniem līdz 18 gadu vecumam, invalīdiem, 

kuru darbnespēja ir no 60 % līdz 100 %, un personām, kas atkopjas no smagas 

slimības (saskaņā ar oficiālo sarakstu) un kam ir ārsta nosūtījums.  

Kā iespējams saņemt veselības aprūpi? 

Apdrošinātās personas var brīvi izvēlēties ārstu un veselības aprūpes iestādi jebkādai 

veselības aprūpei. Tām jāizvēlas terapeits, kas ir iekļauts terapeitu reģistrā. Tikai šie 

terapeiti var nosūtīt apdrošināto personu uz konsultāciju pie speciālista. Konsultācijas 

pie speciālistiem ir bez maksas, ja pacientu ir nosūtījis ģimenes ārsts. Bez nosūtījuma 

var sniegt tikai dermatovenerologa konsultāciju. 

 

Tāpat viņi un speciālisti var nozīmēt ārstēšanos slimnīcā. Šī nosūtīšanas sistēma 

neattiecas uz neatliekamiem gadījumiem. 
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III nodaļa. Slimība – naudas pabalsti 

Kādos gadījumos jums tiek piešķirti slimības naudas pabalsti? 

Apdrošināšana, lai saņemtu slimības pabalstus skaidrā naudā, ir obligāta visiem darba 

ņēmējiem un tiem pielīdzināmām personām.  

 

Minimālais apdrošināšanas periods ir 3 mēneši pēdējo 12 mēnešu laikā vai vismaz 

6 mēneši pēdējo 24 mēnešu laikā. Slimības pabalstus izmaksā apdrošinātajiem,  

 kuri saslimst;  

 kuri paliek mājās, lai aprūpētu slimu ģimenes locekli;  

 kuriem nepieciešama ārstēšanās protezēšanas/ortopēdijas iestādē;  

 kuriem nav atļauts strādāt karantīnas dēļ vai kuri paliek mājās, lai aprūpētu bērnus, 

kam tādu pašu iemeslu dēļ nav atļauts doties uz bērnudārzu.  

 ir vecāks, kas aprūpē bērnu, kamēr otrs vecāks atrodas grūtniecības un 

dzemdību/paternitātes atvaļinājumā, bet nevar rūpēties par bērnu savas slimības 

dēļ.  

 

Pabalstu nevar izmaksāt personām,  

 kuras savainojas, izdarot kādu pārkāpumu;  

 kuras pašas nodarījušas kaitējumu savai veselībai;  

 kuru slimība ir saistīta ar alkoholismu vai narkomāniju (ja vien tās netiek brīvprātīgi 

hospitalizētas, lai saņemtu ārstēšanu pret narkomāniju).  

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Pabalstu apmērs 

Apdrošinātās personas var saņemt slimības pabalstus no pirmās dienas. Divas pirmās 

dienas darba devējs maksā vismaz 80 % (bet ne vairāk kā 100 %) no darba ņēmēja 

kompensējamās algas (Kompensuojamasis uždarbis). Pēc divām pirmajām dienām 

Valsts sociālās apdrošināšanas fonda reģionālā nodaļa maksā 40 % no 

kompensējamās vidējās mēneša algas, bet pēc septītās dienas — 80 %. Ikmēneša 

kompensējamā alga ir vidējā alga, pamatojoties uz apdrošinātā ienākumiem, kas gūti 

trīs mēnešos pēc kārtas pirms pēdējā mēneša pirms tā, kurā radusies īslaicīga 

darbnespēja. Tā nedrīkst pārsniegt valsts apdrošināto algu pašreizējā gadā vairāk 

nekā par 3,2 reizēm (lai arī iemaksas ir no visas algas). Pabalsti nedrīkst būt mazāki 

par 25 % no konkrētā gada valsts vidējās garantētās algas (einamųjų metų 

draudžiamosios pajamos). 

Pabalstu izmaksāšanas ilgums 

Slimības lapu var pagarināt uz noteiktu laiku (vismaz 4 mēneši jeb 122 kalendārās 

dienas nepārtrauktas darbnespējas gadījumā. Atsevišķos gadījumos šo periodu var 

pagarināt līdz 244 kalendārajām dienām, ja darbnespēja bijusi periodiska, piemēram, 

personām ciešot no tuberkulozes pēdējo 12 mēnešu laikā). Ja persona šajā laikā 

neizveseļojas, tai obligāti jāvēršas Invaliditātes un darbspējas noteikšanas birojā 

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba), kur noteiks tās invaliditātes apjomu. 
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Darba ņēmējiem, kas atzīti par invalīdiem un kas par savu darbnespēju saņem valsts 

sociālās apdrošināšanas pensiju (Neteko darbingumo pensija), slimības pabalstus 

maksā līdz 90 dienām gadā. Šis ierobežojums neattiecas uz nelaimes gadījumiem 

darbā un arodslimībām. 

 

Ja persona tiek brīvprātīgi hospitalizēta, lai ārstētos pret alkoholismu vai narkomāniju, 

tā slimības pabalstu var saņemt ne ilgāk kā 14 dienas. 

Maksimālais pabalsta saņemšanas ilgums personām, kuras aprūpē ģimenes locekli, ir 

šāds: 

 pieaugušie — 7 dienas vienā reizē un vienai slimībai; 

 bērni līdz 14 gadu vecumam: — 14 dienas vienā reizē un vienai slimībai; 

 Bērniem līdz 7 gadu vecumam, ārstējoties stacionārā: visu ārstēšanas kursa laiku, 

kas nepārsniedz 120 dienas gadā; 

 bērniem līdz 18 gadiem, kas slimo ar kādu onkohematoloģisku slimību un ir 

pārcietuši sarežģītu operāciju vai guvuši traumu, vai ir apdedzinājušies —  visu 

ārstēšanas kursa laiku, kas nepārsniedz 120 dienas gadā; 

 vecākam, kas rūpējas par bērnu, kamēr otram vecākam ir maternitātes/paternitātes 

atvaļinājums, bet viņš/viņa nevar rūpēties par bērnu savas slimības dēļ: 14 dienas. 

Kā var saņemt slimības naudas pabalstu? 

Slimības pabalstus izmaksā apdrošinātāji (darba devēji, valsts un pašvaldību 

uzņēmumi, iestādes, organizācijas) vai Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārvaldes 

reģionālās nodaļas. Tos izmaksā, ja tiek uzrādīta slimības lapa un citi attiecīgi 

dokumenti.  
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IV nodaļa. Maternitātes un paternitātes pabalsti 

Kādos gadījumos jums ir tiesības uz maternitātes vai paternitātes 
pabalstu? 

Maternitātes, paternitātes un maternitātes/paternitātes naudas pabalsti ir pieejami 

visām apdrošinātajām personām, kuras iepriekšējo 24 mēnešu laikā ir veikušas 

vismaz 12 mēnešu ilgas iemaksas. Minimālais apdrošināšanas periods nav 

nepieciešams personām līdz 26 gadu vecumam un, ja laika posms starp augstskolas 

beigšanu un apdrošināšanas sākumu ir īsāks par trīs mēnešiem. 

 

Sākotnējais pabalstu maksājumu periods ir paredzēts gan mātei (maternitātes 

pabalsts, Motinystės pašalpa), gan tēvam (paternitātes pabalsts, Tėvystės pašalpa). 

Pēc tam tiek maksāts paplašināts pabalsts mātei vai tēvam atkarībā no tā, kurš 

pārtrauc darbu, lai rūpētos par bērnu (maternitātes/paternitātes pabalsts, 

Motinystės/tėvystės pašalpa). 

 

Maternitātes pabalstus natūrā sedz obligātā maternitātes apdrošināšanas shēma.  

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Naudas pabalsti  

Maternitātes pabalstu maksā maternitātes atvaļinājuma laikā, kas aptver 70 

kalendārās dienas pirms dzemdībām un 56 dienas pēc dzemdībām. Ja dzemdībās ir 

komplikācijas vai dzimst vairāki bērni, pabalstus var izmaksāt 70 dienas pēc 

dzemdībām. Šis pabalsts atbilst pilnai kompensējamai algai (Kompensuojamasis 

uždarbis), un tas nedrīkst būt zemāks nekā viena trešdaļa no pašreizējā gada 

apdrošinātajiem ienākumiem. 

 

Paternitātes pabalstu 100 % apmērā no tēva kompensējamās algas tēvam izmaksā 

līdz pirmā mēneša beigām pēc bērna dzimšanas. 

 

Maternitātes/paternitātes pabalstu izmaksā tam vecākam, kurš nestrādā, lai varētu 

rūpēties par bērnu. Apmērs ir atkarīgs no vecāka izvēlētā maksājumu ilguma: ja 

apdrošinātais izvēlas saņemt pabalstu, līdz bērns sasniedz 1 gada vecumu, pabalsta 

apmērs ir 100 % no saņēmēja kompensējamās algas. Ja persona izvēlas saņemt 

pabalstu, līdz bērns sasniedz 2 gadu vecumu, tad pabalstu izmaksā 70 % un 40 % 

apmērā no saņēmēja kompensējamās algas attiecīgi līdz bērna pirmajai un otrajai 

dzimšanas dienai. Vairāku bērnu piedzimšanas gadījumā pabalstus izmaksā 100 % 

apmērā no kompensējamās algas. Pabalsts nedrīkst būt mazāks par vienu trešdaļu no 

valsts garantētajiem ienākumiem konkrētajā gadā. Kompensējamā alga nedrīkst 

vairāk kā par 3,2 reizēm pārsniegt valsts apdrošināto algu konkrētajā gadā (lai arī 

iemaksas ir no visas algas). 

 

Vienreizējo grūtniecības pabalstu (Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai) izmaksā 

grūtniecēm, kuras nevar saņemt maternitātes pabalstu 70 dienas pirms dzemdībām; 

tas ir divkārša pamata sociālā pabalsta ((Bazinė socialinė išmoka) apjomā, proti, 

LTL 260 (EUR 75).  
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Pabalsti natūrā 

Maternitātes pabalsti natūrā aptver medicīnisko aprūpi, ārstēšanos slimnīcā vai 

dzemdību iestādē, pediatra vai ģimenes ārsta sniegtu aprūpi, medikamentus, aparātus 

utt. 

Kādos gadījumos tiek piešķirts maternitātes un paternitātes pabalsts? 

Maternitātes, paternitātes un maternitātes/paternitātes pabalstus izmaksā Valsts 

sociālās apdrošināšanas fonda pārvaldes reģionālās nodaļas, attiecīgajai personai 

uzrādot nepieciešamos dokumentus. Šos dokumentus ir iespējams iesniegt arī 

internetā. 
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V nodaļa. Invaliditātes pabalsti 

Kādos gadījumos jums tiek piešķirti invaliditātes pabalsti? 

Dalība invaliditātes sociālās apdrošināšanas shēmā ir obligāta visiem darba ņēmējiem 

un pašnodarbinātajiem, ja viņi deklarē savus ienākumus kā ienākumos, kas gūti algotā 

darbā. To finansē no iemaksām, tā aptver ekonomiski aktīvo sabiedrības daļu (darba 

ņēmējus un pašnodarbinātos) un no tās piešķir pensijas, kuras sastāv no pamata 

daļas (noteikta summa) un papildu maksājuma (saistībā ar ienākumiem).  

Kas tos var saņemt? 

Personas, kurām ir invaliditāte vai kuru darbspējas līmenis ir zemāks par 55 %, saņem 

darbspēju zaudējuma pensiju (Neteko darbingumo pensija) vai valsts pabalstu (Šalpos 

pensija). 

 

Ir noteikti trīs invaliditātes līmeņi bērniem līdz 18 gadu vecumam (izņemot tos, kuri ir 

vai ir bijuši apdrošināti valsts sociālajā apdrošināšanā): smaga, vidēja vai viegla 

invaliditāte. 

 

Pieaugušajiem un bērniem līdz 18 gadu vecumam, kas ir (vai ir bijuši) apdrošināti 

valsts sociālajā apdrošināšanā, darbnespējas līmeni nosaka, ņemot vērā medicīniskus, 

funkcionālus, profesionālus un citus kritērijus, lai novērtētu attiecīgās personas spēju 

strādāt un iespējas atrast darbu. Darbspējas zaudējumu izsaka procentos no 100 %: 

 darbspējas zaudējumu uzskata par pilnīgu, ja tas ir no 75 % līdz 100 %; 

 to uzskata par daļēju, ja tas ir no 60 % līdz 70 %; 

 to uzskata par daļēju, ja tas ir no 45 % līdz 55 %. 

 

Attiecībā uz pensijas vecumu sasniegušu personu īpašajām vajadzībām pastāv īpaša 

aprēķinu skala. 

 

Pabalstus izmaksā no pieprasījuma dienas līdz pensijas vecuma sasniegšanai. 

Nosacījumi tiesību iegūšanai 

Lai saņemtu daļēju pensiju (Dalinė pensija), minimālais apdrošināšanas ilgums ir 

atkarīgs no personas vecuma invaliditātes rašanās brīdī: 

 līdz 22 gadu vecumam: 2 mēneši; 

 līdz 23 gadu vecumam: 4 mēneši; 

 līdz 24 gadu vecumam: 6 mēneši. 

 

Nepieciešamais minimālais apdrošināšanas ilgums palielinās par diviem mēnešiem 

katru gadu līdz personas 38 gadu vecumam (tad minimālais nepieciešamais 

apdrošināšanas ilgums ir 3 gadi) un pēc tam par sešiem mēnešiem katru gadu līdz 

personas 62 gadu vecumam (tad minimālais nepieciešamais apdrošināšanas ilgums ir 

15 gadi). 

 

Lai saņemtu pilnu pensiju (Visa pensija), minimālais apdrošināšanas ilgums pilnas 

pensijas saņemšanai arī ir atkarīgs no saņēmēja vecuma: 

 līdz 24 gadu vecumam: 1 gads; 
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 no 24 līdz 38 gadu vecumam: nepieciešamais ilgums katru gadu palielinās par 4 

mēnešiem; 

 līdz 38 gadu vecumam: nepieciešamais ilgums katru gadu palielinās par 1 gadu, bet 

nevar pārsniegt obligātās apdrošināšanas ilgumu, kas noteikts vecuma pensijas 

(Senatvės pensija) saņemšanai. 

 

Ņem vērā šādus periodus, kad nav veiktas iemaksas: periodi, kad ir izmaksāti 

slimības, maternitātes, profesionālās rehabilitācijas, darbspējas zaudējuma un 

bezdarba pabalsti. Turklāt dažas personu kategorijas apdrošina valsts. Šos periodus 

ņem vērā, aprēķinot pensijas tiesības šādām personām: 

 personām, kuras aprūpē bērnu līdz 3 gadu vecumam; 

 personām, kuras aprūpē personu ar pilnīgu invaliditāti; 

 personām, kuras pilda militāro dienestu; 

 diplomātu laulātajiem, kas dzīvo ārzemēs; 

 garīdzniekiem un citiem atbildīgajiem par visām tradicionālajām un citām valsts 

atzītām reliģiskajām kopienām — to darbības laikā; 

 mūķenēm/mūkiem, kamēr tie strādā klosterī. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Invaliditātes pabalstu apjoms 

Šo pabalstu apjomu nosaka šādi faktori: 

 sociālās apdrošināšanas ilgums, strādājot saskaņā ar darba līgumu; 

 laika periods starp invaliditātes rašanos un pensionēšanās vecumu; 

 ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas pensijas apdrošināšanas shēmā. 

 

Darbnespējas pensija (Netekto darbingumo pensija) sastāv no divām daļām: pamata 

pensijas un papildu pensijas. 

Pamata pensija 

Tās apjoms ir atkarīgs no pamata sociālās apdrošināšanas pensijas. Invalīdiem, kuri 

bijuši apdrošināti nepieciešamo obligātās sociālās apdrošināšanas periodu, piemēro 

šādas likmes: 

 no 75 % līdz 100 % darbspējas zaudējums: 150 % no pamata sociālās 

apdrošināšanas pensijas; 

 no 60 % līdz 70% darbspējas zaudējums: 110 % no pamata sociālās 

apdrošināšanas pensijas); 

 no 45 % līdz 55 % darbspējas zaudējums: 55 % no pamata sociālās apdrošināšanas 

pensijas). 

Papildu pensija 

To izmaksā tikai personām, kas apliecina, ka tām noteikto periodu ir bijusi valsts 

sociālā apdrošināšana, strādājot saskaņā ar darba līgumu. Šo periodu rēķina līdz 

invaliditātes rašanās datumam un pieskaita gadu skaitam, cik atlicis līdz apdrošinātā 

pensionēšanās vecumam. Ja persona neapliecina, ka tai valsts sociālā apdrošināšana ir 

bijusi laiku, kas ir obligāti nepieciešams, lai saņemtu darbnespējas pensiju, atlikušo 
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gadu skaitu proporcionāli samazina. Kad šis apdrošināšanas periods ir aprēķināts, 

piemēro vecuma pensijas (Senatvės pensija) aprēķināšanas formulu. 

 

Invalīdiem, ņemot vērā viņu īpašās vajadzības, var piešķirt papildu kompensāciju par 

aprūpes izdevumiem un kopšanas izdevumiem. 

Atgriešanās darba dzīvē 

Invalīdu rehabilitācijai ir medicīniskas, profesionālas un sociālas rehabilitācijas 

metodes:  profesionālā rehabilitācija ir personas darbspējas palielināšana, profesionālo 

iemaņu paaugstināšana un spēja iekļauties darba tirgū, pateicoties izglītības, 

sociāliem, psiholoģiskiem, rehabilitācijas un citiem faktoriem. 

Kādos gadījumos tiek piešķirti invaliditātes pabalsti? 

Invaliditātes vai darbspējas līmeni nosaka Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības 

lietu ministrijas Invaliditātes un darbspējas noteikšanas birojs (Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Pensiju 

izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas fonds, kas darbojas Sociālā nodrošinājuma un 

nodarbinātības lietu ministrijas pakļautībā (Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra).  
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VI nodaļa. Vecuma pensijas un pabalsti 

Kādos gadījumos jums tiek piešķirti vecuma pabalsti? 

Dalība vecuma sociālās apdrošināšanas shēmā ir obligāta visiem darba ņēmējiem un 

pašnodarbinātajiem, ja viņi deklarē savus ienākumus kā ienākumos, kas gūti algotā 

darbā. To finansē no iemaksām, tā aptver ekonomiski aktīvo sabiedrības daļu (darba 

ņēmējus un pašnodarbinātos) un no tās piešķir pensijas, kuras sastāv no pamata 

daļas (noteikta summa) un papildu maksājuma (saistībā ar ienākumiem).  

Nosacījumi tiesību iegūšanai 

Minimālais dalības ilgums apdrošināšanā ir 15 gadi. Tas ir 30 gadi, lai saņemtu pilnu 

pensiju. Ieskaita arī periodus, kad attiecīgā persona saņem slimības, maternitātes, 

profesionālās rehabilitācijas un bezdarbnieka pabalstus. Turklāt dažas personu 

kategorijas apdrošina valsts. 

 

Parastais pensijas vecums ir 62 gadi un 8 mēneši vīriešiem un 60 gadi un 4 mēneši 

sievietēm. Pensijas vecums ik gadu tiek palielināts par 4 mēnešiem sievietēm un par 2 

mēnešiem vīriešiem, līdz abiem dzimumiem sasniegs 65 gadus 2026. gadā. 

 

Pensijas pieprasījumu iespējams atlikt līdz 5 gadiem. Par katru pilnu darba gadu pēc 

likumā noteiktā pensijas vecuma pensijai pieskaita 8 % no summas, kas aprēķināta 

pieprasījuma brīdī. Šos procentus var mainīt ar Valsts sociālās apdrošināšanas fonda 

pārvaldes (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, SoDra) lēmumu. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Vecuma pensija sastāv no diviem elementiem: pamata pensijas un papildu pensijas. 

Pamata vecuma pensija ir vienāda ar 110 % no pamata pensijas un ir identiska visām 

apdrošinātajām personām, kurām ir obligātais iemaksu ilgums valsts sociālajā 

apdrošināšanā attiecībā uz vecuma pensiju (personām, kurām nav pietiekams iemaksu 

ilgums, pamata pensiju proporcionāli samazina). Vecuma papildu pensiju aprēķina 

darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kas ir bijuši apdrošināti tās saņemšanai. 

Pilnas vecuma pensijas apjomu aprēķina pēc īpašas formulas, ņemot vērā pieteikuma 

iesniedzēja veikto iemaksu un agrāko ieņēmumu apjomu. Personām, kuras apvieno 

pensijas (2. pīlārs), sociālās apdrošināšanas papildu vecuma pensiju samazina 

atbilstīgi kumulācijas likmei un papildu vecuma pensijas saņemšanai sociālajā 

apdrošināšanā veikto iemaksu tarifiem. 

 

Pamata pensiju var palielināt ar valdības lēmumu. Papildu pensiju pielāgo atbilstīgi 

valsts apdrošinātajiem ienākumiem konkrētajā gadā. 

Kādos gadījumos tiek piešķirti vecuma pabalsti? 

Pieteikumi jānosūta Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārvaldes (Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

SoDra) vietējam birojam. 
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VII nodaļa. Apgādnieka zaudējuma pabalsti 

Kādos gadījumos tiek piešķirti apgādnieka zaudējuma pabalsti? 

Apgādnieka zaudējuma pensijas (Našlių pensija) apdrošināšanas sistēmā paredzēti 

pabalsti saistībā ar mirušās personas pensijas tiesību nodošanu darba ņēmēju un 

pašnodarbināto apgādībā esošajām personām.  

 

Uz pensijām, kas izmaksājamas līdz 2007. gada 1. janvārim un pēc tā, attiecas 

atšķirīgi noteikumi. Šajā aprakstā galvenokārt aplūkoti noteikumi par pensijām, kas 

izmaksājamas pēc 2007. gada 1. janvāra. Plašāka informācija par agrākām pensijām 

lūdzam sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas fondu, kas darbojas Sociālā 

nodrošinājuma un nodarbinātības lietu ministrijas pakļautībā.  

 

Apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji var būt: 

 atraitņi un atraitnes; 

 bērni, arī audžubērni un pabērni, ja viņi jau nesaņem apgādnieka zaudējuma 

pensiju par kādu no bioloģiskajiem vecākiem. 

Nosacījumi 

Nāves brīdī apdrošinātajai personai jābūt tiesībām saņemt darbnespējas pensiju vai 

valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensiju, un tai jābūt minimāli nepieciešamajam 

sociālās apdrošināšanas ilgumam, lai saņemtu attiecīgo pensiju, strādājot 

uzņēmumos, aģentūrās vai organizācijās Lietuvā vai Eiropas Savienības un Eiropas 

Ekonomikas zonas valstīs (izņemot reabilitētus politieslodzītos un deportētos, kam 

nelikumīgā ieslodzījuma vai deportāciju gadi tiek pieskaitīti sociālajam stāžam). 

 

Nosacījumi attiecībā uz pārdzīvojušo laulāto ir šādi: 

 atraitne vai atraitnis ir pensijas vecumā, neņemot vērā viņu vecumu laulātā miršanas 

brīdī; 

 atraitnei/atraitnim ir atzīta pilnīga vai daļēja darbnespēja, un viņa/viņš atbilst 

kādam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:  

 darbnespēja ir atzīta pirms laulātā nāves vai 5 gadu laikā pēc tam, 

 darbnespēja ir atzīta, kad šī persona rūpējās par mirušās personas bērniem; 

 atraitnei vai atraitnim, kam nav bērnu ar mirušo laulāto, ir tiesības saņemt pensiju 

tikai tad, ja laulātā nāves brīdī no laulības reģistrācijas saskaņā ar pieņemto 

procedūru ir pagājis vismaz 1 gads. 

 

Ja atraitne vai atraitnis apprecas no jauna, viņi zaudē tiesības saņemt apgādnieka 

zaudējuma pensiju. 

 

Bērniem noteikti šādi vecuma ierobežojumi: 

 līdz 18 gadiem vai 

 pilna laika studentiem dažās mācību iestādēs — līdz diploma iegūšanai vai līdz 

24 gadiem, 

 personām, kuras līdz 18 gadu vecumam atzītas par invalīdiem, vecuma 

ierobežojuma nav. 
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Apbedīšanas pabalsts 

Apbedīšanas pabalsts (Laidojimo pašalpa) ir universāls maksājums (neatkarīgi no 

veiktajām iemaksām), kuru pārskaita, ja miris pastāvīgais iedzīvotājs, trešās valsts 

pilsonis, kuram augsti kvalificēta darba dēļ ir izsniegta uzturēšanās atļauja Lietuvā, 

persona, kurai Lietuvā ir bēgļa statuss, vai gadījumā, ja piedzimis nedzīvs bērns (pēc 

vismaz 22 grūtniecības nedēļām). 

 

Informāciju saistībā ar šo pabalstu sk. arī nodaļā par pabalstiem par nelaimes 

gadījumiem darbā un arodslimībām. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Apgādnieka zaudējuma pensija (Našlaičio pensija) ir noteikts pabalsts, kas vienāds ar 

Lietuvas Republikas valdības apstiprināto apgādnieka zaudējuma pamata pensiju 

(šobrīd LTL 70 (EUR 20)). 

 

Bāreņa pensiju (Našlaičio pensija) aprēķina, pamatojoties uz darbnespējas pensiju 

(Netekto darbingumo pensija) vai vecuma pensiju (Senatvės pensija). Tā ir vienāda ar 

50 % no valsts sociālās apdrošināšanas darbnespējas pensijas, ko mirusī persona būtu 

saņēmusi, ja tās darbspējas zudums būtu no 60 % līdz 70 %, nesasniedzot pensijas 

vecumu, vai no valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas, ko mirusī persona 

būtu saņēmusi, ja tā būtu sasniegusi pensijas vecumu. 

  

Ja pensijas saņemšanas tiesības ir diviem vai vairāk bērniem (arī adoptētiem), to starp 

šiem bērniem sadala vienādās daļās, kopumā nepārsniedzot 100 % no mirušās 

personas pensijas. Ja bērni zaudē abus vecākus, bāreņa pensiju piešķir par abiem 

mirušajiem vecākiem. 

 

Bāreņa sociālās palīdzības pensijas katras 0,5 pamatpensijas apmērā izmaksā tiem 

bērniem, kuriem nav tiesību saņemt lielākas vai tāda paša apmēra sociālā 

nodrošinājuma (vai citas) pensijas. Ja mirušas personas četriem vai vairāk bērniem 

(arī adoptētajiem bērniem) ir tiesības saņemt šādu pensiju, tad bāreņa sociālās 

palīdzības pensiju 1,5 pamatpensiju apmērā vienādās daļās izmaksā visiem mirušās 

personas bērniem (arī adoptētajiem bērniem). 

Apbedīšanas pabalsts 

Apbedīšanas pabalsts (Laidojimo pašalpa) ir astoņu valdības noteikto pamata sociālo 

pabalstu apmērā. Iztikas minimums ir LTL 130 (EUR 38), tātad apbedīšanas pabalsts 

ir  LTL 1 040 (EUR 301). 

Kādos gadījumos tiek piešķirti apgādnieka zaudējuma pabalsti? 

Pieteikumi jānosūta Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārvaldes (Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

SoDra) vietējam birojam. 
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VIII nodaļa. Pabalsti attiecībā uz nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām 

Kādos gadījumos tiek piešķirti pabalsti attiecībā uz nelaimes 
gadījumiem darbā un arodslimībām? 

Šo sociālās apdrošināšanas shēmu finansē galvenokārt no darba devēju iemaksām. 

Tajā nodrošina pabalstus visiem darba ņēmējiem saistībā ar viņu ienākumiem. 

Saņēmēji ir darba ņēmēji un viņiem pielīdzināmas personas. Pamata shēmai nevar 

izņemt brīvprātīgu apdrošināšanu. Pašnodarbinātas personas var brīvprātīgi 

apdrošināties pret nelaimes gadījumiem darbā privātās apdrošināšanas sabiedrībās. 

 

Apdrošinātie riski ir: 

 nelaimes gadījumi darbā: nelaimes gadījumi darbā — nelaimes gadījumi, kas notiek 

darba vidē un kā rezultātā rodas darba ņēmēja darbspējas daļējs vai pilnīgs zudums 

vai pat nāve. Nav noteikts nekāds minimālais apdrošināšanas stāžs; 

 nelaimes gadījumi, kas notiek ceļā no mājām uz darbu vai otrādi; 

 arodslimības. Arodslimību saraksts ir sniegts valdības 1994. gada 30. novembra 

dekrētā. Nav noteikts tiesību iegūšanai nepieciešamais minimālais periods. 

 

Šajā sistēmā iekļauti šādi pabalsti: 

 pabalsti (natūrā un skaidrā naudā) īslaicīgas darbnespējas gadījumā; 

 pabalsti pastāvīgas darbnespējas gadījumā; 

 pabalsti nāves gadījumā. 

Kam ir tiesības saņemt pabalstus nāves gadījumā? 

Apdrošināšanas pabalstu var saņemt atraitņi un atraitnes, ja viņi mirušās personas 

nāves brīdī ir bijuši tās apgādībā un ja 

 šīs personas nestrādā un rūpējas par mirušās personas bērniem (arī adoptētiem 

bērniem), mazbērniem, brāļiem vai māsām vecumā līdz 8 gadiem, 

 šīs personas ir sasniegušas pensijas vecumu, 

 šīs personas ir invalīdi (tad pabalstu var saņemt tikai invaliditātes laikā). 

 

Katrs saņēmējs saņem pabalstu, kas atbilst periodiskajam maksājumam par 

darbspējas zaudējumu, kuru būtu saņēmusi mirusī persona, dalot to ar saņēmēju 

skaitu plus viens. Tādējādi, ja maksājumu saņemt ir tiesības četrām personām, tās 

katra saņem vienu piektdaļu no mirušās personas darbnespējas pensijas. Šo summu 

izmaksā papildus citiem pabalstiem. 

 

Mirušās personas bērni bāreņi var saņemt pabalstu, ja tie šīs personas nāves brīdī ir 

bijuši tās apgādībā un ja tie atbilst šādiem vecuma ierobežojumiem: 

 ir jaunāki par 18 gadiem vai 

 ir pilna laika studenti vecumā līdz 24 gadiem. 

 

Bāreņi var saņemt maksājumus tikai par vienu no vecākiem, un viņi paši var 

izvēlēties, par kuru. 
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Invalīdiem ir tiesības saņemt pensiju tikai viņu invaliditātes laikā. 

 

Apgādībā esoši vecāki un citi ģimenes locekļi var pretendēt uz maksājumu, ja viņi 

mirušās personas nāves brīdī ir bijuši tās apgādībā (tas īpaši attiecas uz vecākiem, 

adoptētājiem un brāļiem/māsām) un ja 

 šīs personas nestrādā un rūpējas par mirušās personas bērniem (arī adoptētiem 

bērniem), mazbērniem, brāļiem vai māsām vecumā līdz 8 gadiem, 

 šīs personas ir sasniegušas pensijas vecumu, 

 šīs personas ir invalīdi (tad pabalstu var saņemt tikai invaliditātes laikā). 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Pabalsti īslaicīgas darbnespējas gadījumā 

Pabalsti natūrā 

Tie aptver: 

 ārsta vai slimnīcas brīva izvēle; 

 pilnīga izdevumu atlīdzināšana, ko veic kompetentā iestāde. 

 

Natūrā sniegto pabalstu saņemšanas ilgums nav ierobežots. 

 

Pabalsti skaidrā naudā 

Īslaicīgas darbnespējas gadījumā attiecībā uz pabalstiem skaidrā naudā nav noteikts 

pabalsta nesaņemšanas periods. Pabalstus izmaksā līdz tam laikam, kamēr persona 

izveseļojas vai tiek noteikta tās invaliditāte. To apjoms ir 100 % no kompensējamās 

vidējās mēneša algas, t. i., vidējās algas, pamatojoties uz apdrošinātā ienākumiem, 

kas gūti trīs mēnešos pēc kārtas pirms pēdējā mēneša pirms tā, kurā radusies īslaicīga 

darbnespēja. 

 

Kompensācijas maksājums par darbspējas zaudēšanu tiek izmaksāts šādā apjomā: 

 10 % no kompensējamās mēneša algas pēdējos 24 mēnešos, ja darbspējas 

samazināšanās nepārsniedz 20 %; šī summa ir trīskārt lielāka, ja darbnespēja ir 

pastāvīga; 

 20 % no kompensējamās mēneša algas pēdējos 24 mēnešos, ja darbspējas 

samazināšanās ir 20–30 %. Šī summa ir trīskārt lielāka, ja darbnespēja ir pastāvīga. 

Pabalsti pastāvīgas darbnespējas gadījumā 

Minimālais darbspējas zuduma apjoms, par ko pienākas maksājums, ir 30 %. 

Darbnespējas apjomu nosaka Invaliditātes un darbspējas noteikšanas birojs 

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba). To jebkurā laikā var pārskatīt, tomēr 

likumā nav paredzēta periodiska pārskatīšana. Periodisko maksājumu par darbspējas 

zaudējumu izmaksā reizi mēnesī. To aprēķina saskaņā ar īpašu formulu. 

Pabalsti nāves gadījumā 

Maksimālā summa visiem saņēmējiem ir dažāda atkarībā no to skaita. Visi saņēmēji 

saņem vienādu summu. Katram no tiem piešķirtais pabalsts ir vienāds ar periodisko 

maksājumu par darbspējas zaudējumu, ko mirusī persona būtu saņēmusi, dalot to ar 

saņēmēju skaitu plus viens (piemēram, ja ir četri saņēmēji, tad katrs no tiem saņem 

vienu piektdaļu pensijas). 
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Vienreizējais maksājums ir vienāds ar simtkārtīgiem valsts apdrošinātajiem 

ienākumiem konkrētajā gadā, ko ņem vērā pabalsta izmaksai. 

 

To sadala vienādās daļās starp šādiem mirušās personas ģimenes locekļiem: 

 laulātais; 

 bērni vecumā līdz 18 gadiem (vai 24 gadiem, ja tie ir pilna laika studenti); 

 mirušās personas bērni, kas dzimuši pēc tās nāves; 

 vecāki, ja viņi nestrādā un mirušās personas nāves brīdī ir bijuši tās apgādībā. 

Kādos gadījumos tiek piešķirti pabalsti attiecībā uz nelaimes 

gadījumiem darbā un arodslimībām? 

Valsts sociālās apdrošināšanas fonds, kas darbojas Sociālā nodrošinājuma un 

nodarbinātības lietu ministrijas pakļautībā (Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra), un tā vietējās nodaļas 

ir atbildīgas par apdrošināšanas shēmām, kuras ietver apdrošināšanu pret nelaimes 

gadījumiem darbā un arodslimībām. Pieteikumi jāiesniedz šajās nodaļās. 
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IX nodaļa. Ģimenes pabalsti 

Kādos gadījumos tiek piešķirti ģimenes pabalsti? 

Tā ir universāla sistēma, ko finansē no nodokļiem un kas nodrošina noteiktu pabalsta 

summu visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem, Lietuvā dzīvojošiem ārvalstu pilsoņiem, 

kuri iecelti par tāda bērna aizbildņiem, kuram ir Lietuvas pilsonība, un trešo valstu 

pilsoņiem, kuriem augsti kvalificēta darba dēļ ir piešķirta uzturēšanās atļauja Lietuvā.  

Vismaz vienam no bērna vecākiem jāpieder kādai no iepriekšminētajām kategorijām. 

Bērnam būtu pastāvīgi jādzīvo kopā ar šo vecāku vai jābūt pastāvīgas uzturēšanās 

atļaujai Lietuvā. Bērnam būtu jādzīvo kādā no Eiropas Savienības valstīm vai Īslandē, 

Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē. 

Bērniem, kuriem ir ārvalstu pilsonība, jādzīvo Lietuvā un jābūt nodotiem aizbildnībā 

(apgādībai audžuģimenē), vai kompetentai Lietuvas iestādei jānodrošina to 

aizbildnība.  

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Pabalstu summas ir atkarīgas no pamata sociālā pabalsta (bazinė socialinė išmoka), ko 

iepriekš sauca par iztikas minimumu. Pamata sociālā pabalsta apjomi nosaka valdība, 

un pašlaik tas ir LTL 130 (EUR 38) mēnesī. 

Bērnu pabalsts 

Bērna pabalsta apjoms ir: 

 0,75 no pamata sociālā pabalsta par katru bērnu līdz divu gadu vecumam, kas aug 

ģimenē vai nodots audžuģimenes aizbildnībā, ja ikmēneša ienākumi uz katru ģimenes 

locekli ir mazāki nekā summa 1,5 reižu apmērā no valsts ienākumu kompensācijas 

(VIK) [LTL 525 (EUR 152)] summas; 

 0,40 pamata sociālā pabalsta (PSP) par katru bērnu vecumā no diviem līdz 

septiņiem gadiem , kas aug ģimenē vai nodots audžuģimenes aizbildnībā (vai 

vecumā no diviem līdz astoņpadsmit gadiem ģimenēs, kuras audzina trīs vai vairāk 

bērnus un/vai kurās nodoti audzināšanās trīs vai vairāk bērni), ja mēneša ienākumi 

uz vienu ģimenes locekli ir mazāki nekā 1,5 reižu apmērā no VIK [LTL 525 

(EUR 152)] summas. 

Bērnu pabalsts 

Bērna pabalstu (Vienkartinė išmoka vaikui) izmaksā vienam no vecākiem (vai 

aizbildnim) vai vienīgajam vecākam (vai aizbildnim) par jebkuru paša vai adoptētu 

bērnu. Pabalsts par katru bērnu ir vienāds ar 11 pamata sociālajiem pabalstiem 

(Bazinė socialinė išmoka). 

Pabalsts vientuļiem vecākiem 

Maksājumi par bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas iestādi, var tikt samazināts par 

50 %.  
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Pabalsts obligātajā karadienestā iesauktas personas bērnam 

Pabalstu karavīru bērniem (Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui) ģimenei 

izmaksā par katru bērnu, kamēr kāds no vecākiem pilda obligāto militāro dienestu. 

Summa atbilst 1,5 reizes pamata sociālais pabalsts (PSP). 

Aizbildnības (apgādības) pabalsts 

Aizbildnības (apgādības) pabalstu (Globos (rūpybos) išmoka) izmaksā bērna aizbildnim 

(privātpersonai, ģimenei, audžuģimenei, nevalstiskai, valsts vai pašvaldības bērnu 

aprūpes iestādei), kam likumīgā kārtā piešķirta bērna aizbildniecība.  

 

Par bērniem, kuri nodoti ģimenes, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes 

aizbildnībā, aizbildnības (apgādības) pabalsts mēnesī ir vienāds ar ir 4 PSP par katru 

bāreni vai bērnu audžuģimenē līdz bērna 18 gadu vecumam.  

 

Par katru bērnu, kas nodots audžuģimenes aizbildnībā, maksā mēneša piemaksu 

aizbildnības (apgādības) pabalstam (Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas), kas ir 

vienāda ar ir 4 PSP, par sabiedrisko ģimenes aktivitāšu nodrošināšanu. 

 

Ja bērnam ir tiesības saņemt bāreņa pensiju un/vai uztura pensiju, pabalsta apjoms ir 

vienāds ar starpību starp 4 PSP un šīm pensijām Ja pēc aizbildnības (apgādības) 

termiņa beigām persona turpina mācības atbilstoši noteiktām programmām vai ir 

bārenis, pabalstu turpina izmaksāt mācību laikā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai. Šo pabalstu neizmaksā personām, kuras vairāk nekā divas reizes 

iestājušās vienas mācību iestāžu grupas mācību iestādē.  

Mājokļa pabalsts (Vienkartinė išmoka įsikurti) 

Aizbildnībā (apgādībā) esošas personas saņem maksājumu 75 PSP apmērā, 

aizbildnībai (apgādībai) beidzoties. 

 

Informāciju par grūtniecības pabalstu un maternitātes/paternitātes pabalstu skatiet 

nodaļā par paternitātes un maternitātes pabalstiem. 

Kādos gadījumos tiek piešķirti ģimenes pabalsti? 

Pašvaldību sociālās palīdzības nodaļas ir atbildīgas par lielāko daļu ģimenes pabalstu, 

un pieteikumi jāiesniedz tieši šajās nodaļās.   
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X nodaļa. Bezdarbs 

Kādos gadījumos jums tiek piešķirti bezdarbnieka pabalsti? 

Bezdarba apdrošināšana (Nedarbo draudimo išmoka) ir darba ņēmējiem obligāta 

sociālā apdrošināšana. Tās pabalsti ir saistīti ar attiecīgās personas ienākumiem. 

 

Atbalsts pienākas: 

 visiem darba ņēmējiem, arī tie, kas strādā vēlētos amatos, ierēdņi, valsts politiķi, 

karavīri, valsts izmeklēšanas dienesta un valsts drošības dienesta personāls; 

 karavīri, ja viņi ir izpildījuši sākotnējo obligāto militāro dienestu vai citu valsts 

aizsardzības dienestu vai ja viņi no šiem dienestiem ir atbrīvoti pēc tam, kad tur 

pavadījuši vismaz pusi no noteiktā laika. 

 bezdarbnieki, kas ir paņēmuši vecāku atvaļinājumu, lai rūpētos par bērniem vecumā 

no viena līdz trim gadiem. 

Nosacījumi tiesību iegūšanai 

Lai saņemtu bezdarba apdrošināšanas pabalstu, personai jāatbilst šādiem 

nosacījumiem:  

 jābūt bezdarbniekam;  

 jābūt darbspējīgā vecumā;  

 ikdienā nemācās izglītības iestādēs;  

 ir minimālais apdrošināšanas ilgums;  

 jābūt reģistrētam Darba biržā;  

 aktīvi jāmeklē darbu un jābūt gatavam pieņemt piedāvātos darbus vai piedalīties 

aktīvas darba tirgus politikas pasākumos;  

 nesaņem slimības un/vai maternitātes (paternitātes) pabalstus vai sociālās 

apdrošināšanas pensiju.  

 

Minimālais apdrošināšanas periods ir 18 mēneši pēdējos trīs gados pirms reģistrēšanās 

Darba biržā. Pastāv izņēmumi dažām bezdarbnieku kategorijām, kuri ir veikuši 

iemaksas, bet kuriem nav vajadzīgais sociālās apdrošināšanas perioda ilgums (ja viņi 

ir atlaisti pēc darba devēja ierosmes un ne savas vainas dēļ, utt.). Ir izņēmumi arī 

attiecībā uz bezdarbniekiem, kuri nav veikuši iemaksas.  

 

Pabalstu sāk izmaksāt pēc septiņām kalendārajām dienām vai pēc laika, kurā 

bijušajam darbiniekam izmaksāts atlaišanas maksājums. Ja bezdarba situācija 

radusies darbinieka paša vainas dēļ, pabalstu sāk izmaksāt pēc 3 mēnešiem.   

 

Bezdarba apdrošināšanas pabalstu neizmaksā, ja persona  

 ir noraidījusi darbu, kas tai piedāvāts, ja tas ir atbildis personas profesionālajām 

prasmēm un veselības stāvoklim un ja darba vieta atradusies pieņemamā attālumā 

no personas dzīvesvietas;  

 bez pamatota iemesla ir atteikusies piedalīties aktīvas darba tirgus politikas 

pasākumos, kas paredzēti tās individuālajā rīcības plānā; 

 bez pamatota iemesla noteiktajā termiņā nav ieradusies Darba biržā, lai izskatītu 

piedāvāto darbu vai piedalītos aktīvas darba tirgus politikas pasākumos;  
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 ir atteikusies iziet veselības pārbaudes, lai noteiktu personas piemērotību darbam.  

 

Sankcijas netiek piemērotas, ja bezdarbnieks norāda likumā noteiktus pamatotus 

iemeslus (piemēram, dabas katastrofa, nelaimes gadījums, vecāka, bērna vai laulātā 

nāve utt.). 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Bezdarbnieka pabalstam ir divas daļas — pamata un mainīgā. Pamata daļa ir valsts 

ienākumu kompensācija (Valstybės remiamos pajamos) (LTL 350 (EUR 101), bet 

mainīgā daļa ir saistīta ar bezdarbnieka agrākajiem garantētajiem ienākumiem. 

Bezdarba apdrošināšanas pabalsta maksimālā summa nedrīkst pārsniegt LTL 650 

(EUR 188) (līdz 2012. gada 31. decembrim).  

 

Pilnu pabalsta summu izmaksā pirmos trīs bezdarba mēnešus. Pārējos mēnešos līdz šā 

pabalsta izmaksas beigām tā mainīgo daļu samazina par 50 %.  

 

Bezdarba apdrošināšanas pabalstu var skaitīt kopā ar piemaksām par mācībām, ko 

bezdarbnieks saņem, piedaloties mācībās.  

 

Tas nedrīkst būt mazāks par valsts ienākumu kompensāciju, bet arī nedrīkst pārsniegt 

70 % no garantētajiem ienākumiem konkrētajā gadā (einamųjų metų draudžiamosios 

pajamos), ko noteikusi valdība.  

 

Bezdarba apdrošināšanas pabalsta (Nedarbo draudimo išmoka) maksāšanas ilgums ir 

atkarīgs no nostrādāto gadu skaita:  

 līdz 25 darba gadiem — 6 mēneši;  

 25–30 darba gadi — 7 mēneši;  

 30–35 darba gadi — 8 mēneši;  

 vairāk nekā 35 darba gadi — 9 mēneši.  

 

Bezdarba apdrošināšanas pabalstu izmaksu pārtrauc, ja saņēmējs atrod algotu darbu 

vai reģistrējas kā pašnodarbināta persona. 

Pabalsti gados vecākiem bezdarbniekiem un priekšlaicīga pensionēšanās 

Personām, kam līdz pensijas vecumam palikuši mazāk kā pieci gadi, bezdarba 

apdrošināšanas pabalsta izmaksu pagarina par diviem mēnešiem. 

 

Bezdarbnieki, kuri ir bijuši apdrošināti 30 gadus un pēc pieciem gadiem varēs saņemt 

pilnu vecuma pensiju, var pieprasīt priekšlaicīgu pensiju saskaņā ar likumu par 

priekšlaicīgu valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas izmaksu (Valstybinių 

socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymas). 

Kādos gadījumos tiek piešķirti bezdarbnieka pabalsti? 

Pieteikumi jānosūta Lietuvas Darba biržas (Lietuvos darbo birža) vietējai nodaļai.  



 
Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība 

 Jūsu sociālā nodrošinājuma tiesības Lietuvā 

2012. g. jūlijs   26 

 

XI nodaļa. Minimālais nodrošinājums 

Kādos gadījumos tiek piešķirti pabalsti attiecībā uz minimālo 
nodrošinājumu? 

Divas galvenās no iemaksām neatkarīgās shēmas attiecībā uz minimālo garantēto 

ienākumu līmeni ir šādas: sociālās palīdzības naudas pabalsts un sociālās palīdzības 

pensija. Turklāt pastāv citi minimālās iztikas pabalsti.  

 

Sociālās palīdzības naudas pabalsts ir atkarīgs no ienākumiem; pabalstus piešķir tikai 

pēc gūto ienākumu un piederošā īpašuma izvērtēšanas. Sociālās palīdzības pensijas ir 

atkarīgas tikai no pensijām. 

Sociālās palīdzības naudas pabalsti  

Sociālās palīdzības naudas pabalstu (Piniginė socialinė parama) piešķir valstī 

dzīvojošām ģimenēm un neprecētiem rezidentiem, kuri paši sev nevar nodrošināt 

pietiekamus līdzekļus. Sociālās palīdzības naudas pabalsta prasītājiem vispirms 

nepieciešams pašiem gūt pēc iespējas vairāk ienākumu. Sociālās palīdzības naudas 

pabalsts ietver gan sociālo pabalstu (Socialinė pašalpa), gan mājokļa apkures, karstā 

ūdens un dzeramā ūdens izdevumu kompensāciju (Būsto šildymo išlaidų, karšto ir 

geriamojo vandens išlaidų kompensacijos). 

 

Šos pabalstus var izmaksāt, ja neprecējies rezidents vai vismaz viens no laulātajiem 

strādā vai arī nestrādā, jo: 

 ir klātienes studenti (līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai); 

 ir pensionāri vai par pensionēšanās vecumu vecākas personas, vai invalīdi; 

 aprūpē ģimenes locekli, kurš ir invalīds vai slims; 

 ir stājušies uzskaitē Lietuvas Darba biržas (Lietuvos darbo birža) vietējā nodaļā vai 

citas dalībvalsts nodarbinātības dienestā kā bezdarbnieki un saņem bezdarbnieka 

pabalstu (Nedarbo darudimo išmoka); 

 aprūpē bērnu līdz trīs gadu vecumam vai līdz astoņu gadu vecumam, ja bērns 

neapmeklē izglītības iestādi saskaņā ar ārsta rekomendāciju vai tam nav iespēja 

apmeklēt pirmsskolas izglītības vai sagatavošanas iestādi. 

Sociālās palīdzības pensija 

Sociālās palīdzības pensija (Šalpos pensija) ir paredzēta iztikas minimuma 

nodrošināšanai tiem iedzīvotājiem, kuri pieder kādai konkrētai sociālā riska grupai, 

t. i., invalīdiem, personām, kuras sasniegušas pensionēšanās vecumu, mātēm 

invalīdēm vai pensionārēm, kuras audzina vairākus bērnus, un invalīdiem vai 

pensionāriem, kuri rūpējas par saviem radiniekiem invalīdiem. Sociālās palīdzības 

pensijas izmaksā personām, kurām nav tiesību saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas 

fonda pārvaldes (Valstybinis socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, SoDra) pabalstus vai kurām šie pabalsti ir ļoti mazi.  
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Citi pabalsti 

 

Sociālās pensijas kopš 1995. gada vairs netiek piešķirtas, tomēr joprojām tiek 

maksātas tām personām, kam bija tiesības tās saņemt līdz 1995. gada 1. Janvārim. 

2004. gadā tās tika indeksētas un palielinātas, apstiprinot jauno sociālās 

apdrošināšanas pamata pensiju. Pirms 2004. gada izmaiņām tās tika maksātas 

atbilstīgi 1994. gada decembra likmei.  

 

Transporta izdevumu speciālā kompensācija invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās 

problēmas 

Invalīdiem, kam ir ierobežotas kustību spējas, ir tiesības 

 saņemt transporta izdevumu kompensāciju 0,25 no pamata sociālā pabalsta (PSP) 

apjomā mēnesī; 

 reizi 6 gados saņemt kompensāciju ne vairāk kā 32 PSP apjomā par īpaša 

transportlīdzekļa iegādi un tehnisku pielāgošanu. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Sociālās palīdzības naudas pabalsti  

Sociālais pabalsts  

Mēneša pabalsta likme ir 100 % apmērā no starpības starp ģimenes vai neprecēta 

iedzīvotāja faktiskajiem ienākumiem un valsts ienākumu kompensācijas (Valstybės 

remiamos pajamos) LTL 350 (EUR 101) summas vienai personai mēnesī par pirmo 

ģimenes locekli, tostarp gadījumos, kur sociālo pabalstu piešķir tikai bērnam 

(bērniem), 80 % par otro locekli un 70 % par trešo un turpmākiem ģimenes locekļiem. 

 

Sociālo pabalstu piešķir uz trīs mēnešu ilgu laika posmu, kas sākas pieprasījuma 

iesniegšanas mēneša pirmajā dienā, ja iesniegšanas laikā neprecētajam iedzīvotājam 

vai ģimenes locekļiem bijušas tiesības šo palīdzību saņemt. 

 

Ja apstākļi nemainās, sociālo pabalstu iespējams atjaunot (atjaunošanas reižu skaits 

nav ierobežots). 

 

Mājokļa apkures, karstā ūdens un dzeramā ūdens izdevumu kompensācija  

Ģimenei nevajadzētu maksāt vairāk par 20 % no ģimenes ienākumiem, kas pārsniedz 

valsts ienākumu kompensāciju (valstybės remiamos pajamas) [t. i., LTL 350 

(EUR 101)], kas aprēķināta uz ģimenes locekli, par standarta lieluma mājokļa apkuri; 

5 % no ģimenes ienākumiem par standarta karsto ūdeni; 2 % no ģimenes 

ienākumiem par standarta dzeramo ūdeni. 

 

Šo kompensāciju piešķir uz trīs mēnešu periodu no tiesību saņemšanas dienas. 

 

Ģimenēm vai personām, kuras dzīvo vienas, ja tām pieder mājoklis (dzīvoklis) 

daudzdzīvokļu mājā, ja tām ir tiesības saņemt kompensāciju par apkures izdevumiem, 

ir tiesības saņemt atlīdzību par izdevumiem, ko radījis kopā ar citiem īpašniekiem 

ņemts ēkas projekta renovācijai (modernizācijai) paredzēts aizņēmums.  
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Sociālās palīdzības pensija 

Tā apjoms atkarīgs no valdības noteiktās sociālās apdrošināšanas pamata pensijas un 

no koeficienta, kas dažādām saņēmēju grupām var svārstīties no 0,75 līdz 2 

[LTL 270,00 (EUR 78) līdz LTL 720,00 (EUR 209)]. Nosakot palīdzības summu, tiek 

ņemti vērā šādi faktori: mātēm — dzimušo un audzināto bērnu skaits (pieci vai 

mazāk), laiks, kas pavadīts, kopjot invalīdu (15 gadi vai mazāk), invalīda vecums 

datumā, kad šī persona ir atzīta par invalīdu, un invaliditātes pakāpe. 

 

Sociālās palīdzības pensijas piešķir tiesību saņemšanas dienā. Taču tās var piešķirt ar 

atpakaļejošu datumu līdz 12 mēnešiem pirms visu sociālās palīdzības pensijas 

saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanai pašvaldības iestādē. To izmaksā, 

kamēr personai ir invaliditāte, darbnespēja vai daļēja darbnespēja, un, pēc pensijas 

vecuma sasniegšanas, līdz attiecīgās personas nāvei. 

Kādos gadījumos tiek piešķirti minimālā nodrošinājuma pabalsti? 

Sociālās palīdzības naudas pabalstu un sociālās palīdzības pensijas izmaksā 

pašvaldības, un pieprasījumi jāadresē pašvaldībām. 

Sociālās palīdzības naudas pabalsti 

Prasītājam jāaizpilda sociālās palīdzības naudas pabalsta pieprasījuma veidlapa un tai 

jāpievieno nepieciešamie dokumenti par ģimenes ienākumiem un tai piederošo 

īpašumu.  

 

Lēmums par sociālā pabalsta (Socialinė pašalpa) piešķiršanu un/vai kompensācijas 

aprēķinu un nodrošināšanu jāpieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma 

un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas datuma saskaņā ar pašvaldības 

administrācijas noteikto kārtību. 

Sociālās palīdzības pensija 

Prasītāja iesniegtais pieprasījums un dokumenti tiek pārbaudīti. Sociālās izmeklēšanas 

pasākumi netiek veikti. Lēmums par sociālās palīdzības pensijas piešķiršanu jāpieņem 

ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas datuma. 
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XII nodaļa. Ilgtermiņa aprūpe 

Kādos gadījumos jums ir tiesības uz ilgtermiņa aprūpi? 

Saskaņā ar tiesību aktiem ilgtermiņa aprūpe aptver aprūpes un sociālos pakalpojumus, 

lai palīdzētu aprūpējamai personai pildīt ikdienas vajadzības. Ilgtermiņa aprūpē ir 

iekļauti arī paliatīvās aprūpes pakalpojumi. 

 

Sociālos pakalpojumus nodrošina neatkarīgi no vecuma, bet vērā tiek ņemta 

neatkarības pakāpe un šo pakalpojumu nepieciešamība. Sociālos pakalpojumus 

pārsvarā saņem vecāka gadagājuma cilvēki un invalīdi (bērni un pieaugušie). Sociālo 

pakalpojumu nepieciešamību nosaka, ievērojot sadarbības, līdzdalības, sarežģītības, 

pieejamības, sociālā taisnīguma, būtiskuma, lietderīguma un vispusīguma principu 

kopumu. To nosaka individuāli atbilstoši personas atkarības līmenim un iespējai iegūt 

vai kompensēt neatkarību ar šīs personas interesēm un vajadzībām atbilstošu sociālo 

pakalpojumu palīdzību. 

 

Ilgstoša medicīniskā aprūpe ar aprūpes pakalpojumiem saistībā ar personas veselības 

aprūpi tiek nodrošināta neatkarīgi no personas vecuma, tomēr, ņemot vērā veselības 

stāvokli, slimības gaitu un sarežģījumus. 

 

Invalīdiem, ņemot vērā viņu īpašās vajadzības, var piešķirt pastāvīgu atbalstu vai 

pastāvīgu medicīnas māsu aprūpi. Invalīdu īpašās vajadzības nosaka pēc oficiāli 

apstiprināta slimības stāvokļa saraksta. Izmantojot šo sarakstu tiek piešķirti divi 

naudas pabalsti: 

 īpašu kompensāciju par aprūpes izdevumiem izmaksā par bērniem invalīdiem ar 

smagu invaliditāti, invalīdiem ar darbspēju zaudējumu 75 % līdz 100 % apmērā un 

personām pensijas vecumā, ja tām noteikta nepieciešamība saņemt pastāvīgu 

aprūpi; 

 īpašu kompensāciju par kopšanas (palīdzības) izdevumiem izmaksā par bērniem ar 

smagu un mērenu invaliditāti, neraugoties uz to, vai ir vai nav noteikta 

nepieciešamība saņemt pastāvīgu aprūpi, invalīdiem, kuru darbspēju zaudējums ir 

vismaz 60 %, un personām pensijas vecumā, ja tām noteikta nepieciešamība 

saņemt pastāvīgu aprūpi (palīdzību). 

Tā kā naudas pabalsti aprūpes saņemšanai aprūpes iestādē netiek noteikti atkarībā no 

ienākumiem, tiesības saņemt īpašo kompensāciju ir atkarīgas no šīs personas spējas 

samaksāt par ilgstošu sociālo aprūpi. Ja persona sedz vismaz vienu trešdaļu no 

noteiktās maksas par ilgstošu sociālo aprūpi, attiecīgajai iestādei tiek izmaksāta 

noteikta pabalsta daļa. 

Kādas izmaksas tiek segtas? 

Pabalsti natūrā 

Personas, kurām nepieciešama aprūpe mājās, regulāri apmeklē vietējās sociālās 

palīdzības pārvaldes sociālie darbinieki, kuri konstatē sociālās aprūpes nepieciešamību. 

Primārās veselības aprūpes iestādes ir atbildīgas par veselības aprūpes pakalpojumu 

organizēšanu un nodrošināšanu mājās. 
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Vecāka gadagājuma cilvēki un invalīdi var saņemt aprūpi dienas aprūpes centros no 

trīs stundām dienā līdz piecām dienām nedēļā vai pagaidu īslaicīgu aprūpi sociālās 

aprūpes stacionārās iestādēs atkarībā no viņu konkrētās situācijas. 

 

Aprūpe ar atrašanos stacionārā tiek nodrošināta bērniem, kas palikuši bez vecāku 

aprūpes, bērniem un pieaugušiem invalīdiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

Naudas pabalsti 

Īpaša kompensācija par aprūpes izdevumiem  

Tās summa ir 250 % apmērā no sociālās apdrošināšanas pamata pensijas [pašlaik 

LTL 900 (EUR 261)]. Tomēr īslaicīgi, laika posmā no 2010. gada līdz 2012. gadam, 

pabalstus izmaksā 85 % apmērā no šīs summas. 

 

Īpaša kompensācija par kopšanas (palīdzības) izdevumiem 

Tās summa atkarībā no saņēmēja kategorijas ir no 50 % līdz 100 % apmērā no 

sociālās apdrošināšanas pamata pensijas [attiecīgi LTL 180 (EUR 52) vai LTL 360 

(EUR 104)]. Arī šīs kompensācijas īslaicīgi, laika posmā no 2010. gada līdz 2012. 

gadam, izmaksā 85 % apmērā no noteiktās summas. 

Kā var saņemt ilgtermiņa aprūpi? 

Vietējās pašvaldības sociālās apdrošināšanas padomē jāiesniedz pieteikums. 

 

Sociālo pakalpojumu nepieciešamību, tai skaitā ilgtermiņa sociālās aprūpes 

nepieciešamību nosaka sociālie darbinieki.  Par to var vienoties arī ekspertu grupa, 

kuru veido sociālais darbinieks, viņa/viņas palīgs, vietējā aprūpes iestāde un garīgās 

veselības aprūpes iestāde. 

 

Vajadzību pēc ilgtermiņa medicīniskās aprūpes nosaka ārsts vai medicīnas ārstu 

komisija.  
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Pielikums. Iestāžu kontaktinformācija, noderīgas 
tīmekļa vietnes 

 

Sīkāka informācija par tiesību iegūšanas kritērijiem un individuāliem sociālā 

nodrošinājuma pabalstiem Lietuvā atrodama valsts iestādēs, kas pārvalda sociālās 

aizsardzības sistēmu. 

 

Lai uzzinātu, kurā iestādē vērsties, ja radušies jautājumi par sociālo nodrošinājumu 

vairāk nekā vienā ES dalībvalstī, informāciju meklējiet iestāžu direktorijā, kuru 

administrē Eiropas Komisija un kurš pieejams šeit: http://ec.europa.eu/social-

security-directory. 

 

Informācijas pieprasījumi par to, kā pabalstus ietekmē sociālās apdrošināšanas periodi 

divās vai vairākās dalībvalstīs, jāsūta uz šādām adresēm: 

 

Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības lietu ministrija 

Socialinės Apsaugos Ir Darbo Ministerija 

A. Vivulskio st. 11 

03610 Vilnius 

http://www.socmin.lt  

 

Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības lietu ministrijas pakļautībā esošais Valsts 

sociālās apdrošināšanas fonds 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO 

MINISTERIJOS (SODRA) 

 

Konstitucijos av. 12 

09308 Vilnius 

http://www.sodra.lt  

 

Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības lietu ministrijas pakļautībā esošā Lietuvas 

Darba birža 

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

Gelezinio Vilko st. 3a 

03131 Vilnius 

http://www.ldb.lt  

 

Veselības ministrija 

Sveikatos Apsaugos Ministerija 

Vilniaus st. 33 

01119 Vilnius 

http://www.sam.lt  

 

Veselības ministrijas pakļautībā esošā Valsts Veselības apdrošināšanas kase 

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

Europos square 1 

LT-03505 VILNIUS  

http://www.vlk.lt 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.socmin.lt/
http://www.sodra.lt/
http://www.ldb.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.vlk.lt/

