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1 straipsnis. 3 straipsnio 1 ir 4 dalių pripažinimas netekusiomis galios ir 

straipsnio papildymas 10 dalimi 

1. 3 straipsnio 1 dalį pripažinti netekusia galios. 

2. 3 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios. 

3. 3 straipsnį papildyti 10 dalimi: 

„10. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 

apibr÷žtos Užimtumo r÷mimo įstatyme.“ 

  

2 straipsnis. 4 straipsnio 6 punkto pakeitimas 

Pakeisti 4 straipsnio 6 punktą ir jį išd÷styti taip: 

„6) asmenys, nurodyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 

dalies 4 punkte;“. 

  



3 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimas  

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išd÷styti taip: 

„1. Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorin÷je darbo biržoje 

įsiregistravę šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodyti apdraustieji, kuriems teritorin÷ darbo 

birža nepasiūl÷ tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu 

jie: 

1) iki įsiregistravimo teritorin÷je darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 18 m÷nesių 

nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 m÷nesius; 

2) įstatymų nustatyta tvarka buvo atleisti iš darbo ar valstyb÷s tarnautojų pareigų 

nesant darbuotojo ar valstyb÷s tarnautojo kalt÷s, d÷l nepriklausančių nuo darbuotojo 

ar valstyb÷s tarnautojo aplinkybių ir darbdavio bankroto atveju; 

3) baig÷ privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto 

apsaugos tarnybą arba buvo atleisti iš šių tarnybų ištarnavę ne mažiau kaip pusę 

nustatyto laiko.“ 

  

4 straipsnis. 6 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas  

1. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išd÷styti taip: 

„3. Bedarbiui, atleistam iš darbo (tarnybos) ir gavusiam išeitinę išmoką arba 

šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip 

pra÷jus tiek kalendorinių m÷nesių po darbo sutarties nutraukimo (atleidimo iš 

tarnybos), už kiek m÷nesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitin÷ išmoka arba 

kompensacija jam buvo išmok÷ta.“ 

2. 6 straipsnio 4 dalyje po žodžio „gaunantiems“ išbraukti žodžius „socialinio 

draudimo“, po žodžio „(t÷vyst÷s)“ įrašyti žodžius „socialinio draudimo“ ir šią dalį 

išd÷styti taip: 



„4. Bedarbiams, gaunantiems ligos, profesin÷s reabilitacijos, motinyst÷s, 

t÷vyst÷s ar motinyst÷s (t÷vyst÷s) socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki 

įsiregistravimo teritorin÷je darbo biržoje dienos, nedarbo draudimo išmoka skiriama 

ne anksčiau, negu baigiasi šių pašalpų mok÷jimo laikas.“ 

  

5 straipsnis. 7 straipsnio 3 dalies pakeitimas 

7 straipsnio 3 dalyje po žodžio „straipsnį“ įrašyti žodžius „išskyrus atvejus, kai 

bedarbis pagal Užimtumo r÷mimo įstatymą dalyvauja profesiniame mokyme ir jo 

pasirinkimu gauna nedarbo draudimo išmokos dydžio mokymo stipendiją“ ir šią dalį 

išd÷styti taip:  

„3. Į nedarbo draudimo išmokos mok÷jimo laikotarpį neįskaitomi laikotarpiai, 

kai nedarbo draudimo išmokos mok÷jimas buvo sustabdytas pagal šio Įstatymo 10 

straipsnį, išskyrus atvejus, kai bedarbis pagal Užimtumo r÷mimo įstatymą dalyvauja 

profesiniame mokyme ir jo pasirinkimu gauna nedarbo draudimo išmokos dydžio 

mokymo stipendiją.“ 

  

6 straipsnis. 9 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų pakeitimas 

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 punktą ir jį išd÷styti taip: 

„1) atsisak÷ siūlomo tinkamo darbo;“. 

2. Pakeisti 9 straipsnio 2 punktą ir jį išd÷styti taip: 

„2) be pateisinamų priežasčių, nurodytų Nedarbo draudimo išmokų 

nuostatuose, atsisak÷ dalyvauti jo individualiame užimtumo veiklos plane (toliau – 

užimtumo planas) numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemon÷se;“. 

3. 9 straipsnio 3 punkte vietoj žodžio „įsidarbinimo“ įrašyti žodį „užimtumo“ 

ir šį punktą išd÷styti taip: 



„3) be pateisinamų priežasčių, nurodytų Nedarbo draudimo išmokų 

nuostatuose, nustatytu laiku neatvyko į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti 

arba dalyvauti jo užimtumo plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos 

priemon÷se;“. 

  

7 straipsnis. 10 straipsnio 1 punkto pakeitimas  

10 straipsnio 1 punkte po žodžių „darbo užmokestį“ įrašyti žodžius „ar pagal 

Užimtumo r÷mimo įstatymą mokamą mokymo stipendiją“ ir j į išd÷styti taip: 

„1) dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemon÷se ir gauna darbo 

užmokestį ar pagal Užimtumo r÷mimo įstatymą mokamą mokymo stipendiją;“.  

  

8 straipsnis. 11 straipsnio 2 ir 3 punktų pakeitimas 

1. 11 straipsnio 2 punkte vietoj žodžių „d÷l nepateisinamos“ įrašyti žodžius „be 

pateisinamos“, vietoj žodžio „įsidarbinimo“ įrašyti žodžius „jo užimtumo“ ir šį punktą 

išd÷styti taip: 

„2) be pateisinamos priežasties bedarbis atsisak÷ dalyvauti jo užimtumo plane 

numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemon÷se;“. 

2. 11 straipsnio 3 punkte vietoj žodžių „d÷l nepateisinamos“ įrašyti žodžius 

„be pateisinamos“, vietoj žodžio „įsidarbinimo“ įrašyti žodį „užimtumo“ ir šį punktą 

išd÷styti taip: 

„3) be pateisinamos priežasties bedarbis nustatytu laiku neatvyko į teritorinę 

darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti jo užimtumo plane numatytose 

aktyvios darbo rinkos politikos priemon÷se;“. 

  

9 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas ir papildymas 



1. Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išd÷styti taip: 

„2. Bedarbiams, nedarbo draudimo išmokos mok÷jimo metu tapusiems 

laikinai nedarbingiems d÷l ligos arba traumos, mokama jiems paskirta nedarbo 

draudimo išmoka. Pasibaigus paskirtos nedarbo draudimo išmokos mok÷jimo 

trukmei, nedarbo draudimo išmokos mok÷jimo trukm÷ pratęsiama tiek kalendorinių 

dienų, kiek asmuo sirgo, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.“  

2. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išd÷styti taip: 

„3) tapo laikinai nedarbingas d÷l neblaivumo (girtumo) ar d÷l piktnaudžiavimo 

psichiką veikiančiomis medžiagomis.“  

3. 14 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „pratęsti nedarbo draudimo išmokos mok÷jimo 

trukmę“ įrašyti žodžius „mok÷ti nedarbo draudimo išmoką ir (arba) pratęsti jos 

mok÷jimo trukmę“ ir šią dalį išd÷styti taip: 

„5. Pagrindas šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytiems bedarbiams mok÷ti 

nedarbo draudimo išmoką ir (arba) pratęsti jos mok÷jimo trukmę yra nedarbingumo 

pažym÷jimas arba n÷štumo ir gimdymo atostogų pažym÷jimas, išduotas bedarbiui 

pagal sveikatos apsaugos ministro ir socialin÷s apsaugos ir darbo ministro patvirtintas 

Nedarbingumo pažym÷jimų bei n÷štumo ir gimdymo atostogų pažym÷jimų išdavimo 

taisykles.“  

4. Papildyti 14 straipsnį nauja 6 dalimi: 

„6. Savivaldybių teritorijose, kuriose vidutinis paskutinio ketvirčio registruotų 

bedarbių ir paskutinio skelbto darbingo amžiaus gyventojų santykis 1,5 karto ir 

daugiau didesnis už šalies vidutinį santykį, Nedarbo draudimo išmokų nuostatuose 

nustatyta tvarka gali būti 2 m÷nesius pratęsta nedarbo draudimo išmokų bedarbiams 

mok÷jimo trukm÷. Sprendimą d÷l savivaldybių teritorijų, kuriose pratęsiama nedarbo 

draudimo išmokos mok÷jimo trukm÷, Lietuvos Respublikos trišal÷s tarybos teikimu 

priima socialin÷s apsaugos ir darbo ministras.“ 

5. Buvusią 14 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi. 



  

10 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išd÷styti taip: 

„15 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos mok÷jimas kartu su kitomis 

socialin÷s apsaugos išmokomis 

Asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, šalpos ar valstybines 

pensijas (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas), taip pat netekto 

darbingumo periodines kompensacijas d÷l nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų, taip pat profesin÷s reabilitacijos, motinyst÷s, t÷vyst÷s ar motinyst÷s (t÷vyst÷s) 

socialinio draudimo pašalpas, iš nedarbo draudimo l÷šų mokama tik nedarbo 

draudimo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar pašalpų sumą.“ 

  

11 straipsnis. 17 straipsnio 4 ir 5 dalių pripažinimas netekusiomis galios 

1. 17 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios. 

2. 17 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios. 

  

12 straipsnis. 19 straipsnio pripažinimas netekusiu galios  

19 straipsnį pripažinti netekusiu galios. 

  

13 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išd÷styti taip: 

„20 straipsnis. Įstaigos, skiriančios ir mokančios nedarbo draudimo 

išmokas, ir jų atsakomyb÷ 



1. Lietuvos darbo birža nedarbo draudimo išmokas apskaičiuoja ir skiria per 

teritorines darbo biržas Nedarbo draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka. 

2. Nedarbo draudimo išmokas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 

teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) Nedarbo draudimo 

išmokų nuostatuose nustatyta tvarka. 

3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin÷s apsaugos ir darbo 

ministerijos ir Fondo valdybos teritoriniai skyriai yra atsakingi už nedarbo draudimo 

išmokų mok÷jimą. 

4. Lietuvos darbo birža ir jos teritorin÷s darbo biržos yra atsakingos už nedarbo 

draudimo išmokų apskaičiavimą ir skyrimą. 

5. Neteisingai apskaičiuotos ir išmok÷tos nedarbo socialinio draudimo išmokos 

išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.“ 

  

14 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išd÷styti taip: 

„21 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis Įstatymas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.“ 

  

15 straipsnis. 23 straipsnio 1 dalies pakeitimas 

„1. Pereinamuoju laikotarpiu (2009 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.):  

1) iš nedarbo draudimo l÷šų finansuojamos nedarbo draudimo išmokos ir 

išlaidos, nustatytos Užimtumo r÷mimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 

punktuose; 

2) valstyb÷s biudžetas nuosekliai perima iš Valstybinio socialinio draudimo 

fondo biudžeto Užimtumo r÷mimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 

punktuose nustatytų išlaidų finansavimą. L÷šos šioms išlaidoms finansuoti 



numatomos einamųjų metų Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.“ 

  

16 straipsnis. 24 straipsnio 5 punkto pakeitimas 

Pakeisti 24 straipsnio 5 punktą ir jį išd÷styti taip: 

„5) pateisinamos priežastys, kurių nesant nedarbo draudimo išmoka 

neskiriama arba jos mok÷jimas nutraukiamas.“ 

  

17 straipsnis. Šio įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus 13 straipsnį, įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d.  

2. Šio įstatymo 13 straipsnis įsigalioja 2013 m. sausio 1 d. 

3. Jeigu teis÷ gauti nedarbo draudimo išmoką atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo 

dienos, ši išmoka apskaičiuojama ir mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos 

galiojusia tvarka. 

  

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

  

  

 

  

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                   VALDAS 
ADAMKUS 


