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Socialinės politikos kryptys ir jų suderinamumas
Socialinio draudimo sistema
Darbo santykiai

Užimtumo didinimo sistema

Kova su skurdu
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Socialinio modelio keitimo kryptys
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Socialinio
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Socialinio modelio pagrindiniai elementai
Socialinio draudimo sistema
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Kova su skurdu

DARBO SANTYKIŲ IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO TEISINIS-ADMINISTRACINIS MODELIS

Socialinės rizikos grupių
atskirties mažinimas
Neįgalių asmenų užimtumo didinimas, socialinio būsto
prieinamumas, paslaugų infrastruktūros gerinimas

Šeimų pajamų didinimas
Didinti NPD ir MMA, vaiko priežiūros
paslaugų ir socialinės pagalbos
šeimai didinimas

Didesnis šeimų
finansinis saugumas
Tolygiau paskirstomos motinystės
(tėvystės) išmokos, mokesčių
lengvatos už vaikus

Valstybė be skurdo

Lankstesnis
darbo laikas
Suminė darbo laiko apskaita,
nepertraukiamo poilsio laiko
garantijos, atleidimas nuo darbo

Užimtumo
didinimo
sistema

Socialinio
draudimo
sistema

Darbo
santykiai

Daugiau
darbo
vietų

Daugiau galimybių
savarankiškai ir
legaliai dirbti
Didesnė užimtumo formų įvairovė,
galimybė verstis pagal kvitus

Lanksčios ir saugios
darbo sąlygos
kvalifikuotai darbo jėgai

Rūpinimasis oria senatve
Pagrindinė pensijos dalis
finansuojama iš valstybės biudžeto,
nustatomos pensijų indeksavimo
taisyklės

Socialinio draudimo sistemos
atsparumas ateities krizėms
Subalansuotas VSDF biudžetas,
sukurtas rezervo fondas, ADRPP
finansuojamos biudžeto lėšomis

Kova su
skurdu

Tvari ir
adekvati
socialinio
draudimo
sistema

Didesnis socialinis
saugumas draudžiant
socialiniu draudimu
Naikinamos dalyvavimo VSD išimtys,
išplečiamas apdraustųjų ratas

Dalyvavimo socialinio
draudimo sistemoje
skatinimas
Įmokoms nustatytos "lubos",
išmokos susietos su įmokomis,
įvedama apskaitos vienetų
(taškų) sistema

Efektyvesnė ir skaidresnė
Valstybės parama ieškant darbo
Efektyviai panaudojamos lėšos,
pagalba pasiekia tuos, kuriems
labiauriai reikalinga, priemonės
profiliuojamos

Paprastesnis įdarbinimas,
darbo sąlygų keitimas
reaguojant į darbdavių ir
darbuotojų poreikius
Žodinės darbo sutartys, teisė
reikalauti pranešti darbo apimtį,
teisė reikalauti keisti darbo sąlygas

Darbuotojų
dalyvavimas
įmonės valdyme
Teisė skirti dalį bendrovės
stebėtojų narių

Daugiau galimybių mokytis ir kelti
kvalifikaciją dirbant
Teisė reikalauti mokymosi atostogų
ir gauti užmokestį jų laikotarpiu

Daugiau įvairesnių
darbo formų
(naujos darbo vietos)
Projektinio darbo sutartis, darbo
vietos dalijimosi sutartis, darbinio
mokymo sutartis

Kova su
nedeklaruotu darbu
Diferencijuojama atsakomybė
už nelegalią veiklą, skatinamas
paslaugų pirkimas iš
legalių teikėjų

Greitas grįžimas
į darbo rinką
Pagalbala biausiai socialiai
pažeidžiamoms grupėms,
kuo ilgesnis aktyvus buvimas
darbo rinkoje,
jaunimo įdarbinimas
Prielaidos
socialiniam dialogui
stiprinti ir plėsti
Kolektyvinių derybų plėtra, socialinio
dialogo ombudsmeno institucija

Daugiau galimybių
derinti darbą su
įsipareigojimais šeimai
Galimybė reikalauti
ne visos darbo
dienos ir grįžti į normalų
darbo laiką.
Darbas pagal poreikį

Mažiau
biurokratijos
ir popierizmo
Žodinės darbo sutartys,
susižinojimas, elektroninis
dokumentavimo atsisakymas

Mokestinės lengvatos
namų ūkiams
perkant paslaugas
Veiklos ir pajamų
deklaravimas, legalios veiklos
skatinimas, pagalba

Lengvesnė teisė
streikuoti
Streiko skelbimo
apribojimų
panaikinimas, balsavimo
supaprastinimas reikalavimų

Paprastesnis įdarbinimas , darbo
sąlygų keitimas reaguojant į
darbdavių ir darbuotojų
poreikius

Žodinės darbo sutartys, teisė
reikalauti pranešti darbo apimtį,
teisė reikalauti keisti darbo
sąlygas

•
•
•
•

Daugiau darbo sutarčių rūšių;
Paprastesnis sutarties sudarymas;
Daugiau susitarimų dėl papildomų darbo sąlygų;
Darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio pakeisti darbo sąlygas.
Toks prašymas pateikiamas darbdaviui raštu;
• Atsisakymas patenkinti darbuotojo prašymą pakeisti darbo
sutarties sąlygas, turi būti motyvuotas;
• Nuotolinis darbas ir ne visas darbo laikas – lengviau ir
paprasčiau;
• Proaktyvios lygybės priemonės.

Mažiau biurokratijos ir
popierizmo

Žodinės darbo sutartys,
elektroninis susižinojimas,
dokumentavimo atsisakymas

• Neprivalomas kai kurių darbo sutarčių rašytinės formos
reikalavimas;
• Darbo laiko apskaitos žiniaraščių neprivalomumas su sąlyga,
kad yra registruojami tik nukrypimai nuo įprasto režimo
(darbas naktį, viršvalandžiai, darbas kelionėje ir pan.);
• Rašytinių dokumentų, kuriuos turi pateikti darbdavys
eliminavimas per informacinių technologijų panaudojimą;
• Standartizuotos darbo sutarčių rūšių sąlygos;
• Darbo santykių ypatumai mažose įmonėse.

Daugiau galimybių mokytis ir kelti
kvalifikaciją dirbant

Teisė reikalauti mokymosi
atostogų ir gauti užmokestį jų
laikotarpiu

• Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau
nei vieneri metai, už mokymosi atostogas, trunkančias iki
penkių darbo dienų per darbo metus, paliekamas darbuotojo
vidutinis darbo užmokestis, o už mokymosi atostogas per
darbo metus, trunkančias iki dvidešimt darbo dienų, paliekama
pusė darbuotojo darbo užmokesčio, nebent darbo teisės
normos ar darbo sutartis nustato kitaip;
• Papildomai Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka bus galima
reikalauti stipendijos iš Užimtumo fonde sukuriamo
Nacionalinio mokymo fondo. Nacionalinis mokymų fondas
skiria darbinio mokymo išmoką – stipendiją darbuotojui, kurs
negavo darbo užmokesčio dėl naudojimosi mokymosi
atostogomis;
• Nacionalinio mokymo fondo lėšos – už darbuotoją sumokėtų
draudimo nuo nedarbo įmokų dalis nukreipiama į virtualias
asmenines sąskaitas, iš kurių ir finansuojama to darbuotojo
mokymosi atostogų metu gaunama stipendija.

Lankstesnis darbo laikas

Suminė darbo laiko apskaita,
nepertraukiamo poilsio laiko
garantijos, atleidimas nuo darbo

• Darbo grafikų individualizavimas;
• Laisvo darbo režimo nustatymas nepažeidžiant susitartos ar
įstatyminės maksimalios darbo laiko normos, suminės darbo
laiko apskaitos (darbo pamainomis) įvedimo palengvinimas,
paliekant vidutinės darbo savaitės trukmę, ribojančiųjų išimčių
mažinimą;
• Darbo laiko apibrėžtumas;
• Komandiruočių darbo laiko sukonkretinimas;
• Darbo laiko trukmės reikalavimų pavertimas darbo laiko norma,
sureguliuojant darbo normavimą;
• Sutrumpinto darbo laiko, ne viso darbo laiko supaprastinimas;
• Lankstesnis prisitaikymas prie besikeičiančių darbo poreikių;
• Viršvalandinis darbas;
• Darbo režimas.

Daugiau galimybių derinti darbą
su įsipareigojimais šeimai

• Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas kaip darbo teisės
principas;
• Skatinama lankstesnė prieigą prie ne viso darbo laiko
(darbuotojo reikalavimo teisės išplėtimas) ir grįžimas atgal;

Galimybė reikalauti ne visos
darbo dienos ir grįžti į normalų
darbo laiką. Darbas pagal poreikį

• Laisvos nuo darbo dienas tėvams, auginantiems vaikus,
transformuojamos į didesnį kiekį dienų, kuomet darbas gali būti
dirbamas namuose (jei yra tam galimybės);
• Laisvas nuo darbo laikas šeimos poreikiams;
• Vaiko priežiūros atostogų „išplėtimas“, suteikiant lanksčius
trečiuosius atostogų metus.

Daugiau įvairesnių darbo formų
(naujos darbo vietos)

Projektinio darbo sutartis, darbo
vietos dalijimosi sutartis, darbinio
mokymo sutartis

• Projektinė darbo sutartis yra darbo sutartis, kuria darbuotojas
įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam rezultatui
pasiekti dirbdamas ne darbovietėje, o darbdavys įsipareigoja už
ją sumokėti sulygtą atlyginimą;
• Darbo vietos dalinimosi sutartis (job-sharing) – kuomet du
darbuotojai susitars su darbdaviu dėl vienos darbo vietos
dalinimosi;
• Darbinio mokymo sutartis – darbinio mokymo sutartimi
darbuotojas priimamas į darbą su tikslu suteikti jam bet kokios
darbinės veiklos įgūdžių;
• Darbo keliems darbdaviams sutartis;
• Papildomo darbo, antraeilių pareigų ar darbo palengvinimas;
• Darbo sutarčių ypatumai atskiruose sektoriuose.

Prielaidos socialiniam dialogui
stiprinti ir plėsti

Kolektyvinių derybų plėtra,
socialinio dialogo ombudsmeno
institucija

Vystant kolektyvinių sutarčių institutą, formuluojamos tokios kolektyvinių
sutarčių teisinio reguliavimo naujovės:
• Socialinio dialogo atribojimas nuo kolektyvinių darbo santykių instituto;
• Kolektyvinių darbo ginčų instituto liberalizavimas;
• Socialinio dialogo ombudsmeno institucijos, kaip organo atsakingo už
kolektyvinių darbo santykių ir socialinės partnerystės klausimų sprendimą,
įkūrimas;
• Teritorinių kolektyvinių sutarčių atsisakymas, paliekant teisę sudaryti
teritorinius dvišalius ir trišalius socialinius susitarimus;
• Svarstytinas kolektyvinių sutarčių, sudaromų profesinės sąjungos taikymo
tik profesinių sąjungų nariams, paskatinantis jungtis į profesines sąjungas,
siekiant geresnių darbo sąlygų per kolektyvines sutartis;
• Galiojančių įstatyminių garantijų ir lengvatų (pirmenybės teisės likti darbe,
papildomų ir pailgintų atostogų ir kt.) perkėlimas į kolektyvines sutartis;
• Kolektyvinės sutarties privalomo galiojimo išplėtimas.

Darbutojų dalyvavimas įmonės
valdyme

Teisė skirti dalį bendrovės
stebėtojų narių

Darbuotojų dalyvavimo (angl. participation) įteisinimas., kurio
esmė – galimybė darbuotojams dalyvauti stebėtojo ar
patariamojo balso teise darbdavio kolegialių valdymo ir
priežiūros organų susitikimuose, kai juose sprendžiami su
įmonės darbuotojų darbo sąlygomis susiję klausimai.

Lengvesnė teisė streikuoti

Streiko skelbimo apribojimų
panaikinimas, balsavimo
reikalavimų supaprastinimas

• Kolektyvinės sutarties galiojimo metu draudžiama skelbti
streiką dėl reikalavimų ar darbo sąlygų, reglamentuotų šioje
sutartyje, jeigu jų yra laikomasi;
• Priimti sprendimą skelbti tikrąjį streiką įmonėje turi teisę
įmonėje veikianti profesinė sąjunga visuotiniame jos narių
įmonės darbuotojų susirinkime. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu
jame dalyvauja 2/3 visų profesinės sąjungos narių. Streikas
įmonėje skelbiamas, jeigu šiam įmonėje veikiančios profesinės
sąjungos sprendimui slaptu balsavimu pritarė 1/2 susirinkime
dalyvavusių įmonės darbuotojų – profesinės sąjungos narių;
• Priimti sprendimą skelbti tikrąjį streiką šakos lygiu turi teisę
atitinkamos ekonominės veiklos šakoje veikianti ir
reprezentatyvumo kriterijus atitinkanti šakos profesinių
sąjungų organizacija jų įstatuose nustatyta tvarka. Jeigu šakoje
veikia kelios reprezentatyvumo kriterijus atitinkančios
profesinių sąjungų organizacijos, jos turi veikti kartu prieš tai
sudariusios rašytinį susitarimą dėl streiko iniciavimo tvarkos ir
procedūrų. Skelbti šakos streiką galima, jeigu jam pritaria ne
mažiau kaip 1/3 visų šakos darbuotojų, jungiamų streiką
organizuojančių profesinių sąjungų organizacijų.

Daugiau galimybių savarankiškai
ir legaliai dirbti

Didesnė užimtumo formų
įvairovė, galimybė verstis pagal
kvitus

• Lietuvoje yra itin daug ir skirtingų apmokamo ir
neapmokamo užimtumo formų, kurios chaotiškai ir
fragmentiškai sureguliuotos įvairiausios teisinės galios ir
taikymo srities teisės aktuose. Naujajame Užimtumo
įstatyme pateikiama tiek atlygintino, tiek (su sąlygomis) ir
neatlygintino užimtumo formų klasifikacija, pagrindiniai šių
formų bruožai ir gilesnė tipologija, ir svarbiausia, įtraukimas
į socialinio draudimo sistemą;
• Atsiranda galimybė naudotis kvitais, ypatingai tose ūkio
šakose ir sektoriuose, kuriuose didelis neužsiregistravusių
dirbančių asmenų dalis.

Greitas grįžimas į darbo rinką

Pagalba labiausiai socialiai
pažeidžiamoms grupėms, kuo
ilgesnis aktyvus buvimas darbo
rinkoje, jaunimo įdarbinimas

ADRP priemonių efektyvumo rezervo išnaudojimas:

•Skatinant sudaryti kvalifikacijos kėlimo programas ne tik jau registruotiems
bedarbiams, bet ir dar dirbantiems. Tuo tikslu būtina įtvirtinti darbdaviui
mokestines lengvatas dėl dalies finansavimo darbuotojų profesiniam
mokymui. Taip pat svarstytinas Nacionalinio mokymų fondo, užtikinančio
tęstinį darbuotojų ir darbdavių mokymą, įsteigimas;
•Sumažinant papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų kategorijas;
•Tobulinant esamas ADRP priemones ir įvedant naujas;

•Keičiant ADRP priemonių taikymą;
•ADRP priemones taikant pagal tikslines grupes;
•Kompleksines ADRP taikant tikslinėms grupėms;

•Geriau derinant aktyvią ir pasyvią darbo rinkos politiką;
•Išryškinant regioninę dimensiją aktyvioje darbo rinkos politikoje;
•Išplečiant subjektų ratą, kuriems teikiamos Darbo biržos paslaugos.

Efektyvesnė ir skaidresnė
valstybės parama ieškant darbo

Efektyviai panaudojamos lėšos,
pagalba pasiekia tuos, kuriems
labiausiai reikalinga, priemonės
profiliuojamos, atsižvelgiama į
regioninę dimensiją

ADRP priemonių efektyvumo rezervo išnaudojimas:
• skatinant sudaryti kvalifikacijos kėlimo programas ne tik jau registruotiems

bedarbiams, bet ir dar dirbantiems. Tuo tikslu būtina įtvirtinti darbdaviui
mokestines lengvatas dėl dalies finansavimo darbuotojų profesiniam
mokymui. Taip pat svarstytinas Nacionalinio mokymų fondo, užtikinančio
tęstinį darbuotojų ir darbdavių mokymą, įsteigimas;
• sumažinant papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų kategorijas;
• tobulinant esamas ADRP priemones ir įvedant naujas;
• keičiant ADRP priemonių taikymą;
• ADRP priemones taikant pagal tikslines grupes;
• kompleksines ADRP taikant tikslinėms grupėms;

• geriau derinant aktyvią ir pasyvią darbo rinkos politiką;
• išryškinant regioninę dimensiją aktyvioje darbo rinkos politikoje;
• išplečiant subjektų ratą, kuriems teikiamos Darbo biržos paslaugos.

Kova su nedeklaruotu darbu

Diferencijuojama atsakomybė už
nelegalią veiklą, skatinamas
paslaugų pirkimas iš legalių
teikėjų

Kova su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu vykdoma tokiomis
kryptimis:
• diferencijuojama atsakomybė už nelegalų darbą ir
nedeklaruotą darbą, trečiųjų šalių piliečių neteisėtą
įdarbinimą;
• plečiamos užimtumo formos – įtvirtinami kvitai tose ūkio
šakose ir sektoriuose, kuriuose didelis neužsiregistravusių
dirbančių asmenų dalis;
• mokestinės lengvatos (sumokėto gyventojų pajamų
mokesčio grąžinimas) namų ūkiams suteikimas.

Mokestinės lengvatos namų
ūkiams perkant paslaugas

Veiklos ir pajamų deklaravimas,
legalios veiklos skatinimas,
pagalba šeimai

Mokestinės lengvatos (sumokėto gyventojų pajamų
mokesčio grąžinimas) namų ūkiams suteikimas.

Didesnis socialinis saugumas
draudžiant socialiniu draudimu

Mažinamos dalyvavimo VSD
išimtys, išplečiamas apdraustųjų
ratas

• Pirma – išplėstas ne samdomąjį darbą dirbančių gyventojų
(savarankiškai dirbantys asmenys, ūkininkai, statutiniai
pareigūnai, dvasininkai, aukštųjų ir profesinių mokyklų
studentai) dalyvavimas socialiame draudime (įtraukti į kai kurias
draudimo rūšis, kuriose jie iki šiol nedalyvauja);
• Antra – sumažintos išimtys, pagal kurias yra numatytos pajamos,
nuo kurių neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos ir atvejai,
kai socialinio draudimo įmokos nėra mokamos. Socialinio
draudimo įmokos neskaičiuojamos tik nuo pajamų, kurios yra
traktuojamos kaip pašalpa ir nuo pajamų, kurios kompensuoja
darbuotojo su darbu susijusias išlaidas, tačiau skaičiuojamos nuo
pajamų, kurios priskirtos piniginių išmokų grupei, nes tokios
asmens gaunamos pajamos gali būti laikomos alternatyva darbo
užmokesčiui.

Dalyvavimo socialinio draudimo
sistemoje skatinimas

Įmokoms nustatytos "lubos",
išmokos susietos su įmokomis,
įvedama apskaitos vienetų (taškų)
sistema

• Pirma – VSD įmokoms nustatytos „lubos“, t. y. pajamų
maksimumas, virš kurio įmokos neskaičiuojamos;
• Antra – išmokų dydžiai glaudžiai susieti su įmokų dydžiu, išmokų
dydis apskaičiuojamas ir jų vertė nustatoma aiškiai;
• Trečia – pensijų srityje išmokos glaudžiai susietos su įmokomis,
atsisakant pagrindinės pensijų dalies finansavimo iš VSD
biudžeto, įvesta apskaitos vienetų („taškų“) sistema.

Rūpinimasis oria senatve

Pagrindinė pensijos dalis
finansuojama iš valstybės
biudžeto, nustatomos pensijų
indeksavimo taisyklės

Atsižvelgiant į ilgalaikius demografinių projekcijų neapibrėžtumus,
į būsimą gyvenimo trukmę bei siekiant išvengti didesnių įmokų
tarifo pokyčių, pertvarkyta VSD pensijų sistema:
• nebefinansuojant iš VSD fondo lėšų pagrindinės pensijos dalies
(vietoje jos įvedant iš Valstybės biudžeto finansuojamą
nacionalinę pensiją);
• VSD pensijos dydžio skaičiavimui taikant apskaitos vienetų
metodą;
• nustatant pensijų indeksavimo taisykles (pagal darbo
užmokesčio augimą, infliaciją ir įmokų mokėtojų/išmokų gavėjų
santykį).

Socialinio draudimo sistemos
atsparumas ateities krizėms

Subalansuotas VSDF biudžetas,
sukurtas rezervo fondas, ADRPP
finansuojamos biudžeto lėšomis

• Valstybinio socialinio draudimo biudžeto metinių pajamų ir išlaidų
subalansavimas;
• Socialinio draudimo sistemos jautrumas ekonominiams ir demografiniams
pokyčiams gali būti sumažintas sukuriant lėšų rezervą, kuris galėtų būti
panaudotas išmokų finansavimui, kai socialinio draudimo fondo įplaukos
mažėja arba nebeauga, o išlaidos gali net didėti. Ūkio augimo laikotarpiu
išmokos auga lėčiau nei VSD pajamos ir taip susidarys rezervas. Valstybinio
socialinio draudimo fondo rezervas bus naudojamas ekonominio nuosmukio
laikotarpiais išmokų finansavimui laikotarpiais, kai nepakanka VSD pajamų;
• ADRPP nėra nedarbo draudimo priemonės, todėl jos turėtų būti
finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. Nedarbo išmokas apmokestinant
gyventojų pajamų mokesčiu, į valstybės biudžetą būtų surenkamos
papildomos lėšos, kuriomis būtų galima finansuoti aktyvias darbo rinkos
priemones. Joms finansuoti valstybės biudžete susidarytų suma, lygi 15 proc.
nedarbo išmokoms skirtų lėšų (taikant dabartinį mokesčio tarifą).

Didesnis šeimų finansinis
saugumas

Tolygiau paskirstomos motinystės
(tėvystės) išmokos, mokesčių
lengvatos už vaikus

• Per valstybinio socialinio draudimo ir užimtumo sistemas
remiamas dalinis darbas, kuomet dalį įgyto laisvo laiko mokama
socialinio draudimo išmoka;
• Antrųjų metų motinystės (tėvystės) išmoka susiejama su
gaunamomis draudžiamosiomis pajamomis.

Šeimų pajamų didinimas

Didinti NPD ir MMA, vaiko
priežiūros paslaugų ir socialinės
pagalbos šeimai didinimas

• NPD didinimas;
• Vaikų priežiūros paslaugų plėtra;
• Vaikų skurdo per minimalių pajamų kiekvienam asmeniui
garantavimą mažinimas;
• Švietimo ir socialinės pagalbos infrastruktūros plėtojimas;
• Socialinė pagalba šeimai;
• MMA didinimas, siejant jį su šalies VDU.

Socialinės rizikos grupių atskirties
mažinimas

Neįgalių asmenų užimtumo
didinimas, socialinio būsto
prieinamumas, paslaugų
infrastruktūros gerinimas

• Neįgalių asmenų užimtumo didinimas;
• Sąlygų asmeniui kuo ilgiau gyventi namuose vienam
sudarymas;
• Socialinio būsto prieinamumas;
• Paslaugų pagyvenusiems asmenims didinimas;
• Aktyvios įtraukties programų vystymas;
• Užimtumo didinimas;
• Paslaugų infrastruktūros gerinimas.

