
Instrukcija E104 ar atitinkamos formos užsakymui      

Trumpa informacija: 

Jeigu jūs norite gauti patvirtinimą apie socialinę narystę Norvegijoje, jūs turite užsipildyti šią 

paraišką. Paraiškoje turite nurodyti, už kokius periodus norite gauti formą. 

Forma bus siunčiama tiesiai į 3 punkte nurodytą instituciją. 

Patvirtinimas gali būti išduodamas tik už periodą nuo 2015.01.01 iki dabar. Jeigu reikalingas 

patvirtinimas už ankstesnį periodą, užklausą turi išsiųsti 3 punkte nurodyta institucija. 

Paraiškoje turite pildyti tik tą informaciją, kuri susijusi su darbu ir gyvenimu Norvegijoje. 

Kuo tikslesnę ir detalesnę informaciją pateiksite, tuo greičiau jūsų prašymas bus išnagrinėtas. 

1. Asmeninė informacija apie pažymos prašantį asmenį . 

1.1.  Pavardė, vardas. 

1.2. Norvegiškas D arba ID numeris. 

1.3. El.paštas, telefono numeris. 

1.4. Lietuviškas asmens kodas. 

1.5. Pilietybė (įrašyti „Lithuanian“). 

 

2. Informacija apie periodus, kuriuos reikia patvirtinti. 

2.1.  Aš nebesu Norvegijos socialinės apsaugos narys, t.y. nebedirbu ir negyvenu 

Norvegijoje (nurodyti nuo kada iki kada buvote). 

2.2. Lietuviams šis klausimas neaktualus, jis reikalingas Švedijos piliečiams. 

2.3.  Aš vis dar esu Norvegijos socialinės apsaugos narys, t.y. dirbu ar gyvenu 

Norvegijoje (nurodyti nuo kada iki dabar (angliškai „now“)  

(pvz. 01.01.2016 ...now). 

 

3. Informacija apie instituciją, kuriai reikalingas patvirtinimas. 

3.1. Įrašykite: „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui“ 

(visuomet įrašykite šį skyrių, jis atsakingas už PSD skolos administravimą) 

 

3.2. Įrašykite: 

„Vasario 16-osios g. 60 

LT-35167 Panevėžys 

Litauen“ 
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4. Informacija apie darbo periodus Norvegijoje. 

4.1. Aš dirbau Norvegijoje nuo... iki... (pvz. 01.01.2015 .... 15.10.2015). 

4.2. Darbdavio pavadinimas. Jeigu buvo dirbta keliose įmonėse, visas jas nurodyti 

kartu su darbo periodais 6 punkte. 

4.3. Aš vis dar dirbu Norvegijoje, mano pirmoji darbo diena buvo ........... 

4.4. Pridedu darbo kontraktą arba darbdavio patvirtinimą, kur matosi pirmoji ir 

paskutinė darbo dienos Norvegijoje (neprivaloma). 

4.5. Aš nurodytu laikotarpiu nedirbau Norvegijoje (pvz. mokiausi, gavau įvairias 

NAV išmokas ar pan.). Rekomenduojame informaciją patikslinti 6 punkte. 

 

5. Informacija apie gyvenimo periodus Norvegijoje. 

5.1. Aš gyvenau Norvegijoje nuo... iki... (pvz. 01.01.2015 .... 15.10.2015). 

5.2. Aš pridedu dokumentą, įrodantį faktinę išvykimo (išsikraustymo) iš 

Norvegijos datą (pvz. lėktuvo ar kelto bilietai) (neprivaloma). Tai aktualu, kai 

Skatteetaten (Folkeregisteret) nurodoma data neatitinka faktinės. 

5.3. Aš vis dar gyvenu Norvegijoje, nuo ..... 

5.4. Aš buvau išlaidomas mano sutuoktinio (-ės) nurodytu periodu nuo... iki... 

5.5. Aš nesu Norvegijos pilietis, pridedu policijos leidimą gyventi 

(registreringsbevis). Dokumento neprivaloma pridėti. 

6. Papildoma informacija (rašyti angliškai arba norvegiškai). Čia galite pateikti 

papildomą informaciją, galinčią turėti įtakos formos išdavimui.  

7. Parašas ir patvirtinimas. Aš patvirtinu, jog už tą periodą, už kurį prašau 

patvirtinimo, nedirbau, neturėjau verslo kitoje valstybėje nei Norvegija. 

Suprantu, kad neteisingos informacijos arba svarbių aplinkybių nuslėpimas yra 

baudžiamas pagal įstatymą (folketrygdloven, § 25-12) 

 

7. 1. Vieta ir data. 

7.2. Parašas. 
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