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1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) asmenys yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitos valstybės valstybinėje 

įdarbinimo tarnyboje;“. 

2. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„10) vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Užimtumo 

tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; nustatytas neįgalumas; nėštumo 

metu (sukakus 18 metų teisė į piniginę socialinę paramą išlieka iki šios dalies 7 punkte 

nustatytos sąlygos atsiradimo); augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius).“ 

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) prieš įsidarbinimą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti asmenys buvo 

įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne 

trumpiau kaip 6 mėnesius iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau, negu nustatyta 

šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba dirbo užimtumo didinimo programoje numatytus 

darbus;“. 

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu 

negavo Užimtumo tarnybos ar kitos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos pasiūlymo dirbti 

arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;“. 

 

3 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 21 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„11. Jeigu vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų 

laikotarpiu, už kurį skiriama ir (ar) mokama piniginė socialinė parama, nutraukė registraciją 

Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo 

atvejį, arba registracija Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje 

jam buvo nutraukta, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam 

gyvenančiam asmeniui neskiriama arba paskirtosios mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 

po šių aplinkybių atsiradimo. Šiems asmenims, kai jie yra šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 

4 punkte nurodyti asmenys, piniginė socialinė parama skiriama, jeigu jie ne trumpiau kaip 

3 mėnesius registruoti Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje. 

Ši nuostata netaikoma, jeigu per šioje dalyje nurodytą laikotarpį vienas gyvenantis asmuo arba 

vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ar pradeda dirbti savarankiškai ir dirba ne 

trumpiau kaip 1 mėnesį arba dėl piniginės socialinės paramos kreipiasi praėjus ne mažiau kaip 

6 mėnesiams po paskutinio piniginės socialinės paramos gavimo laikotarpio.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas  

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 


