
 

 

Nuo balandžio 5 d. savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo 

pajamų gali teikti Užimtumo tarnybai prašymus dėl 257 eurų fiksuoto dydžio išmokos už mėnesį, esant 

ekstremaliai situacijai ir karantino laikotarpiui. Ši išmoka nebus įtraukta į draudžiamąsias pajamas ir neturės 

įtakos jokioms kitoms išmokoms bei galės būti gaunama kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomos 

– ligos, motinystės, vaiko priežiūros, nedarbo išmokomis ar pensija. 



 

Dėl išmokos gali kreiptis savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje: 

 individualių įmonių savininkai; 

 mažųjų bendrijų nariai; 

 tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; 

 asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų 

pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus 

turintys asmenys ir kiti asmenys); 

 fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio 

ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus 

skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 

ekonominio dydžio vienetams arba didesnis; 

 šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme; 

 asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos. 

 

 

Savarankiškai dirbantys asmenys turi atitikti visas šias sąlygas: 

1) jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 

mėnesių ir nebuvo išregistruota iki LR Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino 

paskelbimo dienos (vertinamas laikotarpis nuo 2019 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 16 d.); 

2) paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nedirba pagal darbo sutartį ar neturi darbo 

santykiams prilygintų teisinių santykių ir negauna su darbo santykiais susijusių pajamų; 

3) juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso. 

 

Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo jo 

vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus. 

 

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą 

kartą pradėję veiklą.  

 

Išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui mokėjimas būtų nutraukiamas, kai Vyriausybė atšaukia 

ekstremaliąją situaciją ar karantiną (užtenka vieno iš šių režimų atšaukimo) arba asmuo nebeatitinka bent 

vienos iš sąlygų. 

Išmokas savarankiškai dirbantiems asmenims skiria Užimtumo tarnyba. Ji  paskiriama per 3 darbo dienas 

nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos. 

 

Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo? 

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą 

dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo. Prašymas Užimtumo tarnybai gali būti pateiktas 

šiais būdais: 

1. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotas savarankiškai dirbantis asmuo 

prašymą gali pateikti elektroniniu būdu, naudodamasis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje 

prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ pasirenkant aktyvią 

nuorodą Registruotis užimtumo tarnyboje 

http://www.ldb.lt/LDBPortal/Authentication/Register.aspx?pageId=e9807322-d02f-4f77-b7fe-57d65efa26d7&branch=js


2.  

Jūs turite jungtis per išorinį Užimtumo tarnybos portalą,  pasirinkti   „Registruotis per 

Elektroninių valdžios vartų portalą“. 

 

Pagalba: 

– Išankstinė registracija savarankiškai dirbantiems asmenims. 

http://www.ldb.lt/LDBPortal/Authentication/Register.aspx?branch=js
http://www.ldb.lt/LDBPortal/Authentication/Register.aspx?branch=js
https://www.youtube.com/watch?v=-lRMfOYLFlU&feature=emb_title


Patvirtinę savo teikiamus duomenis, privalėsite pažymėti apsilankymo laiką, kurį pasirinkus bus 

paskirtas atsakingas specialistas. Jei bus neatitikimų pateiktoje informacijoje, su jumis bus 

susisiekta. Atvykti į Užimtumo tarnybą nereikės. 

2. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotas savarankiškai dirbantis asmuo 

prašymą gali pateikti prieš tai susisiekęs su savo specialistu, kuris suteiks informaciją, kaip 

pateikti prašymą. Prašymus bus galima pateikti: 

 iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant 

užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame 

asmuo yra registruotas; 

 paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų 

aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas. 

Klientų aptarnavimo skyrių kontaktus rasite čia.                

(Joniškio skyrius,  Jurgita Mickūnaitė 8 426 61097; 842661095; Vilma Bagdonienė 8 426 61098)

              

Prašymas skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui gali būti pateiktas tik vieną kartą. 

 

Informacijos šaltiniai: Užimtumo tarnyba ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
https://uzt.lt/savarankiskai-dirbantiems-asmenims-kaip-gauti-subsidija-karantino-laikotarpiu/  
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/priimti-galutiniai-sprendimai-del-subsidiju-darbdaviams-ir-savarankiskai-
dirbanciuju  

Informaciją parengė: Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras 

 

https://uzt.lt/kas-kontaktai/
https://uzt.lt/savarankiskai-dirbantiems-asmenims-kaip-gauti-subsidija-karantino-laikotarpiu/
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/priimti-galutiniai-sprendimai-del-subsidiju-darbdaviams-ir-savarankiskai-dirbanciuju
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/priimti-galutiniai-sprendimai-del-subsidiju-darbdaviams-ir-savarankiskai-dirbanciuju

