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1. Nedarbo socialinio draudimo išmokų (toliau – NSDI) eksporto iš Lietuvos į kitą Europos Sąjungos
valstybę narę, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją bei Šveicariją (toliau – valstybės narės) tvarką reglamentuoja
socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių
sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas.
2. Eksportuojant (-a) NSDI į vieną iš šios atmintinės 1 punkte minėtų valstybių narių, privalote įsiregistruoti
kaip bedarbis (-ė) jos kompetentingoje įstaigoje (toliau – užimtumo tarnyba) per Lietuvos Respublikoje esančios
teritorinės darbo biržos (toliau – TDB) išduotame U2 dokumente nurodytą terminą ir pateikti šį dokumentą. To
nepadaręs arba tai padaręs pavėluotai, galite prarasti teisę į visą NSDI arba jos dalį. Šiais atvejais teisė į NSDI arba
jos dalį gali būti išsaugota tik tokiu atveju, jei neįsiregistravimą ar pavėluotą įsiregistravimą nulėmė objektyvios
priežastys, kurios galėjo nepriklausyti nuo Jūsų (pvz., ypatinga registracijos kitos valstybės narės užimtumo
tarnyboje tvarka, suplanuotą kelionę sutrukdę išorės veiksniai ir kt.).
3. Kitoje valstybėje narėje Jums bus taikoma toje valstybėje narėje galiojanti kontrolės tvarka ir turėsite
tenkinti kitos valstybės narės teisės aktų nustatytas sąlygas. Šios atmintinės 1 punkte nurodytos valstybės narės, į
kurią vykstate, užimtumo tarnyboje gali būti numatyta kitokia registracijos tvarka nei TDB, pvz., aptarnaujama tik
tos valstybės narės valstybine kalba, kitoks darbo laikas, prašoma pateikti kitokius dokumentus ar įvykdyti kitokius
reikalavimus (pvz., turėti banko sąskaitą toje valstybėje narėje, įsiregistruoti policijoje, įgyti tos valstybės narės
socialinio draudimo numerį, iš anksto rezervuoti apsilankymo laiką telefonu ir kt.). Norėdamas (-a) sužinoti apie
registracijos tvarką konkrečioje valstybėje narėje, galite kreiptis į jos arba Lietuvos EURES konsultantą.
4. Pagal U2 dokumentą eksportuotos NSDI mokėjimą tęsia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai, pervesdami atitinkamą sumą į Jūsų sąskaitą
kredito ar mokėjimo įstaigoje. Pervedimai atliekami tik TDB gavus kitos valstybės narės užimtumo tarnybos
patvirtinimą, jog Jūs įsiregistravote laiku (U009 dokumentas), ir patvirtinimus, įrodančius Jūsų darbo paiešką
tolesniu laikotarpiu (paprastai U013 dokumentai), todėl mokėjimai gali užtrukti. Rekomenduotina bendraujant su
kitos valstybės narės užimtumo tarnyba, kurioje įsiregistravote, pabrėžti šiuos reikalavimus ir aktyviai domėtis, ar
ši įstaiga išsiunčia minėtus patvirtinimus.
5. Jeigu apsigalvojote ir į valstybę narę ieškoti darbo nusprendžiate nebevykti, tokiu atveju per gautame U2
dokumente nurodytą terminą, per kurį turėtumėte įsiregistruoti kitos valstybės narės užimtumo tarnyboje, turite
teisę grįžti į TDB ir toliau gauti NSDI Lietuvoje.
6. Jeigu Jūs per U2 dokumente nurodytą NSDI eksporto laikotarpį neradote darbo valstybėje narėje, į kurią
išvykote, turite teisę iki šio laikotarpio pabaigos sugrįžti į Lietuvos Respubliką, registruotis TDB bei toliau gauti
NSDI iki laikotarpio, už kurį Jūs turite teisę gauti NSDI, pabaigos.
7. Nepasibaigus 3 mėn. NSDI eksportui, Jūs galite kreiptis ir pateikti prašymą TDB dėl NSDI eksporto
pratęsimo dar 3 mėn. laikotarpiui, tačiau neviršijant Jums skirtos NSDI mokėjimo trukmės.
8. NSDI eksporto laikotarpiu TDB specialistui turite pranešti apie aplinkybių pasikeitimą (pvz.,
įsidarbinote, grįžote į Lietuvą, nebesate registruotas kitos valstybės įdarbinimo tarnyboje).
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