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Įvadas
Šis dokumentas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu Vilniaus
universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Socialinių tyrimų centro konsorciumo teikiamų paslaugų
„Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas” vienas iš
pirminių rezultatų.
Projekto metu bus tobulinami darbo teisę, užimtumą ir socialinę apsaugą reglamentuojantys teisės
aktai, kuriant bendrą, ekonomiškai pagrįstą ir subalansuotą šių santykių sistemą, siekiant didinti
užimtumą, gerinti darbo santykius ir skatinti investicijas.
Modelio tikslai yra šie:
1.

Europos valstybių̨ praktikos, derinant valstybinio socialinio draudimo, darbo santykių ir užimtumo
skatinimo priemones, analizė ir palyginimas, keitimasis gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat
pateikiant situacijos Lietuvoje analizę ir įvertinimą;

2.

Teisinio – administracinio modelio Lietuvos atvejui sukūrimas ir teisės aktų projektų rengimas,
tobulinant darbo santykius, užimtumą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės
aktus tam, kad būtų sudaromos objektyvios prielaidos pritraukti daugiau investicijų ir sukurti
papildomų darbo vietų, sykiu kuriant tvaresnę, skaidresnę, adekvačias išmokas garantuojančią
valstybinio socialinio draudimo sistemą.

Siekiant modelio pirmojo tikslo, buvo atlikti tyrimai, pateikiami Uždavinių Nr. 1-1, 1-2 ir 1-3 tyrimų
ataskaitose.
Siekiant modelio antrojo tikslo, įgyvendinti šie uždaviniai:
1.

sukurtas darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis – administracinis modelis
(Uždavinys Nr. 2-1) ir parengta ataskaita;

2.

parengtas darbo santykius reglamentuojantis teisės akto projektas (Uždavinys Nr. 2-2);

3.

parengti valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų projektai (Uždavinys Nr. 2-3);

4.

parengti užimtumą (darbo vietų kūrimą) skatinančių teisės aktų projektai (Uždavinys Nr. 2-4).

Uždavinio Nr. 2-1 įvykdymui yra keliami šie uždaviniai:
1.

išnagrinėti pagrindinius esamus darbo santykių ir socialinio draudimo sistemos bruožus, išanalizuoti
jos struktūrą bei nustatyti ryšius, taip pat palyginti su Europos šalyse egzistuojančiais modeliais,
naudojantis gerosios praktikos pavyzdžiais;

2.

aprašyti šios sistemos visumą, elementus ir ryšius tarp jų teisiniu požiūriu;

3.

pateikti šios sistemos administracinį modelį, įvertinus institucijų ir įstaigų kompetenciją, pavaldumo
santykius, veiklos funkcijas, finansavimo šaltinius, kontrolę;

4.

atlikti naujai kuriamo teisinio-administracinio modelio kaštų ir naudos analizę, siekiant įvertinti
kuriamo teisinio-administracinio modelio ekonominį naudingumą (pateikiamos kelios kuriamo
modelio alternatyvos, išskiriamos visuomenės grupės, galimai patirsiančios žalą, dėl naujai teikiamų
viešųjų paslaugų, pateikiama kiekybinė analizė, diskontuojami pinigų srautai, įvertinant socialinę
diskonto normą, pateikiamos alternatyvų rekomendacijos dėl efektyvesnio finansų panaudojimo);

5.

pateikti sukurtą naują teisinį-administracinį modelį.
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Šioje ataskaitoje pristatomi Uždavinio Nr. 2-1 galutiniai rezultatai. Ataskaita yra lydima priedų, kuriuose
pateikiama sukonkretinta informacija ir pagrindimai. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos išvados ir
pasiūlymai.
Galutinė socialinio modelio ataskaita yra suskirstyta į tokias dalis:
1.

Socialinio modelio pagrindimas;

2.

Darbo santykiai ir užimtumo didinimas;

3.

Valstybinio socialinio draudimo sistema;

4.

Administracinė-institucinė sąranga;

Sutarties 1 priedo 4.1. punkte nustatomi uždaviniai iš esmės atitinka Ataskaitos ir jos priedų turinį:
1.

Išnagrinėti pagrindinius esamos darbo santykių ir socialinio draudimo sistemos bruožus, išanalizuoti
jos struktūrą bei nustatyti ryšius (Priedas Nr. II-1, Priedas Nr. II-2, Priedas Nr. III-1, Priedas Nr. III-2),
taip pat palyginti su Europos šalyse egzistuojančiais modeliais, naudojantis gerosios praktikos
pavyzdžiais (Priedas Nr. II-1, ir Priedas Nr. III-3);

2.

Aprašyti šios sistemos visumą, elementus ir ryšius tarp jų teisiniu požiūriu (Priedas Nr. II-1, Priedas
Nr. II-2, Priedas Nr. III-1, Priedas Nr. III-2);

3.

Pateikti šios sistemos administracinį modelį, įvertinus institucijų ir įstaigų kompetenciją, pavaldumo
santykius, veiklos funkcijas, finansavimo šaltinius, kontrolę (Ataskaitos 4 dalis, Priedas Nr. IV-1 ir
Priedas Nr. IV-2);

4.

Atlikti naujai kuriamo teisinio – administracinio modelio kaštų ir naudos analizę, siekiant įvertinti
kuriamo teisinio – administracinio modelio ekonominį naudingumą (pateikiamos kelios kuriamo
modelio alternatyvos, išskiriamos visuomenės grupės, patirsiančios tiesioginę naudą bei grupes,
galimai patirsiančios žalą, dėl naujai teikiamų viešųjų paslaugų, pateikiama kiekybinė analizė,
diskontuojami pinigų srautai, įvertinant socialinę diskonto normą, pateikiamos alternatyvų
rekomendacijos dėl efektyvesnio finansų panaudojimo). (Ataskaitos 19-21, 48 p. ir Priedas Nr. V,
Priedas Nr. II-8);

5.

Pateikti sukurtą naują teisinį – administracinį modelį. (Ataskaitos 1, 2, 3 dalys ir atitinkami priedai
nurodyti Ataskaitoje).

Vadovaujantis Įvadiniu tyrimų planu, buvo nagrinėjami ne tik darbo santykių ir socialinio draudimo
tiesioginiai ryšiai (kokią įtaką daro darbo santykių reglamentavimo pokyčiai socialiniam draudimui,
asmeniui ir šalies finansams), bet ir atgalinis poveikis, kaip socialinio draudimo lėšomis skatinti ir didinti
užimtumą, kokia apimtimi tai tikslinga daryti, kur gali kilti rizikos tinkamam lėšų naudojimui. Nagrinėjant
pagrindinius esamos darbo santykių ir socialinio draudimo sistemos bruožus buvo vertinamas ir
socialinio draudimo įmokų lengvatų taikymo tikslingumas, darbo santykių transformavimosi į kitas
sutarčių formas pasekmės socialinio draudimo sistemos balansui, plėtrai bei gyventojų socialiniam
saugumui.
Konstruojant teisinį-administracinį modelį buvo nustatinėjama jo institucinė struktūra, išskiriant
modelio vidines ir išorines (kontekstines) institucijas. Atsižvelgiant į socialinio draudimo sistemoje
dalyvaujančių institucijų tarpusavio koordinacinius ir subordinacinius ryšius, šių institucijų kompetencija
buvo analizuojama bei vertinama vertikalių ir horizontalių ryšių požiūriu.
Atliktos analizės pagrindu galutinėje ataskaitoje yra pateikiamas naujas darbo santykių ir valstybinio
socialinio draudimo modelis.
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1. Pagrindiniai esamos darbo santykių ir socialinio draudimo
sistemos bruožai, jos struktūros analizė bei ryšių nustatymas, taip
pat palyginimas su Europos šalyse egzistuojančiais modeliais,
naudojantis gerosios praktikos pavyzdžiais
1.1

Dabartinė Lietuvos darbo santykių sistema ir jos palyginimas su Europos
šalyse egzistuojančiais modeliais
1.1.1

Dabartinė Lietuvos darbo santykių sistema

Doktrinoj 1 nurodoma, kad darbo teisės sistemai būdinga netradicinė trinarė struktūra ir ji yra
apibrėžiama, kaip moksliškai pagrįstas funkciniais ryšiais susijusių darbo teisės normų klasifikavimas –
suskirstymas į bendrąją, kolektyvinę ir individualią darbo teisę bei jas sudarančius teisės institutus.
Galima skirti šiuos darbo institutus: kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių, įdarbinimo, darbo
sutarties, darbo ir poilsio laiko, darbo normavimo ir darbo užmokesčio, darbo drausmės ir darbo
sutarties šalių tarpusavio atsakomybės, darbo ginčų (kolektyvinių ir individualių). Nors darbo teisės kaip
teisės šakos sistema negali būti visiškai sutapatinta su darbo santykius reglamentuojančiais norminiais
teisės aktais, tačiau įvertinus tai, kad Lietuvoje pagrindinis teisės šaltinis taikomas darbo santykiams ir
juos visapusiškai reglamentuojantis yra Lietuvos Respublikos darbo kodeksas2 (toliau – DK), kurio
struktūra su tam tikromis išimtimis iš esmės atitinka darbo teisės sistemą, ir siekiant aiškumo, toliau
Lietuvos darbo santykių sistemos problematika bus nagrinėjama atsižvelgiant į DK institutus.
1.1.2

Lietuvos darbo santykių sistemos teisinio reguliavimo trūkumai ir problematika

Pavyzdžiui, DK bendrojoje dalyje galima išskirti: DK taikymo problematiką, t. y. kokiems teisiniams
santykiams turėtų būti taikomas DK, taip pat svarbu įvertinti DK taikymą kitoms užimtumo formoms;
reikalingas darbuotojo ir darbdavio sąvokų tikslinimas bei nuolatinės darbo vietos ir darbovietės
sąvokos įvedimas; darbo santykių teisinio reglamentavimo principų sukonkretinimas; būtina tinkamai
perkelti „Roma I reglamento“ nuostatas bei aptarti taikytinos teisės klausimus; taip pat reikia išplėtoti
nediskriminavimo principą bei įtvirtinti darbuotojo privataus gyvenimo apsaugos taisykles.
Vertinant kolektyvinių darbo santykių institutus, socialinės partnerystės institute būtina reglamentuoti
darbdavių organizacijų teisinį statusą, aiškiau ir konkrečiau reguliuoti informavimą ir konsultavimą,
įvertinti galimybę įteisinti darbuotojų dalyvavimą įmonės valdyme. Darbuotojų atstovavimo institute
svarbu peržiūrėti darbo tarybų statusą, jų veiklą koordinuojant su profesinėmis sąjungomis,
atsižvelgiant į socialinės partnerystės lygius, aiškiau reglamentuoti profesinių sąjungų steigimą, sudaryti
prielaidas skatinti profesinių sąjungų narystę. Siekiant plėtoti darbo santykių reguliavimą kolektyvinėmis
sutartimis, labai svarbu peržiūrėti kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių reglamentavimą.
Individualiuose darbo santykiuose reikėtų panaikinti įdarbinimo institutą, perkeliant jį į naująjį Užimtumo
įstatymą; būtina peržiūrėti darbo sutarties institutą: supaprastinant darbo sutarties sąvoką,
modernizuojant darbo sutarties sąlygas, supaprastinant išbandymo sąlygas bei terminuotų sutarčių
reglamentavimą, įvedant naujas darbo sutarčių rūšis ir darbo formas, liberalizuojant darbo sutarties
sąlygų pakeitimą bei darbo sutarties pasibaigimą. Svarbu įvertinti darbo santykių ypatumus, pavyzdžiui,
profesionalių sportininkų darbo ypatumai. Darbo ir poilsio laiko institute reikalingas darbo laiko sąvokos
sukonkretinimas, darbo laiko trukmės reikalavimų pavertimas darbo laiko norma, sureguliuojant darbo
normavimą, sutrumpinto darbo laiko, ne viso darbo laiko peržiūrėjimas, maksimalios darbo dienos
trukmės atsisakymas, paliekant nepertraukiamą poilsio laiko trukmės reikalavimus pagal ES teisės aktus,
reikalingas suminės darbo laiko apskaitos reguliavimo atsisakymas, paliekant vidutinės darbo savaitės
trukmę. Reikalingas darbo laiko ribų per apskaitinį laikotarpį nustatymas bei viršvalandžių
1
2

I. NEKROŠIUS et al. Darbo teisė. – Vilnius: teisinės informacijos centras, 2008, 23-24 p.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 64-2569.
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liberalizavimas. Svarbus poilsio laiko peržiūrėjimas. Darbo užmokesčio institute reikalingas minimalios
mėnesinės algos nustatymo mechanizmo tobulinimas, darbo užmokesčio struktūros skaidrumo
tobulinimas bei deklaratyvių garantijų panaikinimas. Darbo drausmės institute svarstytina galimybė
panaikinti drausminės atsakomybės rūšis, paliekant galimybę darbdaviui skirti laisvos formos įspėjimą,
kuris neturi įtakos darbuotojo statusui ir yra neskundžiamas. Materialinės atsakomybės institute
siūlytina materialinę atsakomybę prilyginti civilinei atsakomybei, nustatyti, kad materialinė atsakomybė
yra išimtis, nes komercinė, gamybinė rizika tenka darbdaviui, panaikinti visiškos materialinės
atsakomybės sutartis. Darbo ginčų institute būtina peržiūrėti darbo ginčų klasifikaciją, ikiteismines
procedūras tiek dėl individualių, tiek dėl kolektyvinių darbo ginčų, liberalizuoti teisę streikuoti bei įvesti
lokauto galimybę.
1.1.3

Dabartinės Lietuvos darbo
egzistuojančiais modeliais

santykių

sistemos

palyginimas

su

Europos

šalyse

Europoje egzistuoja skirtingi socialiniai modeliai: šiaurės (Suomija, Norvegija, Švedija); hibridinis (Danija,
Nyderlandai); kontinentinis (Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas); Anglosaksų (Airija ir
Jungtinė Karalystė) ir Rytų Europos (Lietuva, Latvija, Estija, Vengrija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija ir kt.)
Siekiant atspindėti Europos egzistuojančią socialinių modelių įvairovę, kaip šiaurietiško modelio
pavyzdys bus analizuojama Švedija, Hibridinio – Danija ir Nyderlandai, kontinentinio – Vokietija ir
Austrija, anglosaksų – Jungtinė Karalystė, Rytų Europos – Vengrija.
Visose palygintose Europos valstybėse (Vokietija, Austrija, Vengrija, Švedija, Danija, Jungtinė Karalystė,
Nyderlandai) šalia tradicinių darbo santykių pagal neterminuotą darbo sutartį yra būdingos naujos
lanksčios užimtumo formos – darbo dalijimasis (angl. „job sharing“), darbuotojo dalijimasis (angl.
„employee-sharing“) terminuotos darbo sutartys, darbas pagal poreikį (angl. „zero-hour work“), dabas
pagal iškvietimą (angl. „call for work“), darbas ne pilną darbo dieną (angl. „part-time employment“),
pakaitinio darbo sutartis (angl. „substitute contract“), mokymosi sutartys; agentūrinio ir sezoninio
darbo sutartys.
Vokietijos taikomos tokios darbo santykių formos, kaip terminuota darbo sutartis (terminas iki 2 metų),
ne visos darbo dienos darbas; laikinasis (agentūrinis) įdarbinimas; darbas namuose; darbo dalijimasis
(angl. „job-sharing“) – darbo laiką vienoje darbo vietoje dalinasi keli darbuotojai,
Austrijai būdinga terminuotos sutartys (terminas iki 5 metų); mokymo sutartis (specifinė darbo sutarties
rūšis taikoma jaunuoliams (nuo 15 metų), kurie po mokyklos baigimo įmonėse siekia įgyti darbinės
patirties; minimalaus darbo sutartis (angl. „minimally employed“) ar darbas ne pilną darbo dieną (angl.
„part-time employment“); sezoninio darbo bei agentūrinio įdarbinimo sutartys.
Vengrijoje kaip ir aukščiau minėtose valstybėse yra taikomos terminuotos darbo sutartys (terminas iki 5
metų); darbas pagal iškvietimą (angl. „call for work“), kada darbuotojas dirba iki 6 valandų per dieną
darbadaviui iškvietus; darbo dalijimasis (angl. „job-sharing“); darbuotojo dalijimasis (angl. „employeesharing“) – vienas ar keli darbuotojai dirba visą darbo dieną keliems darbdaviams rotacijos principu;
darbas namuose; nuotolinio darbo sutartis.
Švedija – terminuotos darbo sutartys (iki darbuotojas gali būti įdarbintas iki 24 mėnesių per 5 metų
laikotarpį); pakaitinio darbo sutartis (angl. „substitute contract“) – naujas darbuotojas laikinai dirba iki
kol grįš pirmasis darbuotojas ; sezoninis darbas bei darba bandomajam laikotarpiui (šis lakotarpis negali
viršyti 6 metų).
Danija – darbas ne pilną darbo dieną (angl. „part-time employment“); terminuota darbo sutartis;
laikinasis (agentūrinis) įdarbinimas.
Jungtinė Karalystė – terminuota darbo sutartis ir jo porūšis „slenkanti“ darbo sutartis (angl. „rolling
costract“) – savaime atsinaujina suėjus nustatytam terminui; darbas pagal poreikį (angl. „zero-hour
work“) – nėra nustatytas konkretus darbo valandų skaičius bei atlyginimas, o darbuotojas turi būti
pasiruošęs dirbti darbdaviui prireikus; pameistrystės (mokymosi) sutartis; sutartis, pagal kurią
darbuotojams suteikiamos akcijos mainais už tam tikrų darbo teisių atsisakymą, pirmiausia – teises
susijusias su neteisėtu atleidimu, darbo vietų mažinimu ir įstatymines teises, prašyti nustatyti lankstų
9

darbo grafiką ar suteikti laiko mokymuisi, o darbuotojas gauna mokesčių lengvtą akcijoms, kurių vertė
nuo 2000 iki 5000 svarų.
Nyderlandai – terminuota darbo sutartis (terminas iki 36 mėnesių), laikinasis (agentūrinis) įdarbinimas,
mokymosi (pameistrystės) sutartis, darbas pagal iškvietimą (angl. „call for work“); darbas pagal poreikį
(angl. „zero-hour work“); minimalaus–maksimalaus darbo valandų skaičiaus sutartis (angl. min.-max.
contract) – darbuotojas įsipareigoja dirbti nustatytą maksimalų darbo valandų skaičių.
Lietuvoje didžioji dalis įmonių yra smulkios įmonės, plačiai naudojančios nestandartines darbo formas.
Siekiant daugiau asmenų pritraukti į darbo rinką, būtina suteikti daugiau teisinio apibrėžtumo kai
kurioms darbo formoms, į kurias vis dar žiūrima neigiamai. Siūlytina norminiuose aktuose apibrėžti
nestandartines darbo formas (atitinkamai peržiūrint ir socialinių garantijų paketą), tokias kaip:
1) labai trumpos sutartys (iki 6 mėnesių). Lietuvoje tai galima įgyvendinti sudarant terminuotas
sutartis, tačiau būtina sudaryti sąlygas darbdaviams besąlygiškai nutraukti tokias sutartis
pasibaigus aplinkybėms dėl kurių jos buvo sudarytos. Tokiu būdu darbdaviai nebijos sudaryti
tokių sutarčių esant atitinkamoms leistinoms aplinkybėms. Dėmesys turėtų būti sutelktas
kokybiškam judriam asmenų užimtumui apskritai, o ne siekiui turėti darbo santykius su vienu
darbdaviu;
2) darbas pagal poreikį arba darbas neįsipareigojant suteikti konkretaus darbo valandų skaičiaus
(angl. zero-hour work). Ši forma ir dabar po truputį taikoma Lietuvoje, nors darbo įstatymai
tiesiogiai tokios galimybės nenumato. Siūlytina leisti susitarti dėl darbo nenumatant konkretaus
dirbamų valandų skaičiaus, tačiau darbuotojui atitinkamai turi būti numatyta galimybė atsisakyti
dirbti jei darbdavio siūlomas darbo režimas (grafikas) darbuotojui netinka.
Iš aukščiau išvardintų modelių galima išskirti valstybes, kuriose pagrindiniai darbo santykių aspektai yra
reguliuojami kolektyvinėmis sutartimis:
Švedija. Kolektyvinėmis sutartimis yra reguliuojama: a) minimalus darbo užmokestis, jo mokėjimo
tvarka, atsižvelgiant į darbuotojo patirtį; b) darbo laiko trukmė ir darbo laiko organizavimas; c)
viršvalandžiai ir jų apmokėjimas; d) iškaitymų iš darbo užmokesčio tvarka; e) atostogos ir jų apmokėjimo
tvarka; f) profesinių pensijų schemos, gyvybės draudimas, išeitinių išmokų mokėjimas, ligos ir
nelaimingų atsitikimų darbe draudimas3.
Suomija. Kolektyvinėmis sutartimis yra reguliuojama: a) minimalus darbo užmokestis, jo mokėjimo
tvarka įskaitant apmokėjimą už maistą ir apgyvendinimą; b) darbo valandos, budėjimas ir jam prilygintas
laikas, darbas ne visą darbo dieną; c) atostogos ir jų apmokėjimas; d) minimali atostogų trukmė ir
maksimalus darbo laikas; e) ligos, nelaimingų atsitikimų darbe, motinystės draudimo išmokos; f) darbo
drausmė – įspėjimas prieš atleidimą; g) darbuotojų profesinis mokymas; h) darbo vietos išsaugojimas4.
Norvegija. Kolektyvinėmis sutartimis yra reguliuojama: a) minimalus darbo užmokestis, jo mokėjimo
tvarka; b) darbo valandos ir viršvalandžiai bei jų apmokėjimas; c) išeitinės išmokos; d) pensijų draudimas;
e) darbuotojų sauga ir sveikata; f) darbuotojų mokymas; g) atostogos ir jų apmokėjimas bei kt5.
Danija. Kolektyvinėmis sutartimis yra reguliuojama: a) įdarbinimo (užimtumo) formos; b) minimalus
darbo užmokestis, jo mokėjimo tvarka; c) darbo valandos ir viršvalandžiai bei jų apmokėjimas; d) ligos ir
pensijų draudimas; e) atostogos ir jų apmokėjimas; f) įspėjimo laikotarpiai ir kt6.

3

https://handels.se/Global/Om%20Handels/English/the_swedish_model.pdf [žiūrėta 2014-09-15];
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@dialogue/documents/meetingdocument/wcms_159941.pdf
[žiūrėta 2014-09-15].
5
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@dialogue/documents/meetingdocument/wcms_159951.pdf
[žiūrėta 2014-09-15].
6
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@dialogue/documents/meetingdocument/wcms_159939.pdf.;
https://www.pwc.dk/da/human-ressource/assets/pwc-brochure-labour-law-web.pdf [žiūrėta 2014-09-15].
4
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Nyderlandai. Kolektyvinėmis sutartimis yra reguliuojama: a) minimalus darbo užmokestis; b) darbo
valandos ir viršvalandžiai bei jų apmokėjimas, budėjimo laikas ir jam prilygintas laikas, atostogos, darbas
ne visą darbo dieną; c) kompensuojamas poilsio laikas; d) minimali atostogų trukmė ir maksimalus darbo
laikas; e) darbuotojo garantijos nedarbingumo dėl ligos atveju; f) darbo drausmė; g) darbuotojų
profesinis mokymas; h) darbo vietos išsaugojimas7.
Vokietija. Kolektyvinėmis sutartimis yra reguliuojama: a) užimtumo formos (išskyrus terminuotas darbo
sutartis) ir darbo sutarties turinys; b) minimalus darbo užmokestis; c) darbo valandos ir viršvalandžiai bei
jų apmokėjimas, budėjimo laikas ir jam prilygintas laikas, atostogos, darbas ne visą darbo dieną; c)
darbuotojo garantijos nedarbingumo dėl ligos atveju8.
Lietuvoje aukščiau išvardinti darbo santykių aspektai šiuo metu yra reguliuojami įstatymais.

1.2 Valstybinio socialinio draudimo bruožai
1.2.1

Socialinės apsaugos sistema Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsnis nustato, kad „valstybė laiduoja piliečių teisę gauti
senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais
įstatymų numatytais atvejais.“ „Valstybinis socialinis draudimas“ (taip pat vadinama „socialinis
draudimas“) yra tam tikras kompromisas tarp „prieinamumo“ ir „priimtinumo“. Socialinio draudimo
atveju solidarumo sistemų nariai savanoriškai ar privalomai patys moka draudiminius įnašus, arba kiti
sumoka už juos, ir todėl tokios solidarumo sistemos nariui patyrus socialinę riziką yra galimybė gauti
socialinio draudimo garantijas. Socialinio draudimo sistemos dažniausiai veikia socialinio draudimo
įmokų pagrindu, bet gali būti dotuojamos mokesčių pagalba, tačiau tam tikros schemos finansavimas
per mokesčius nebūtinai panaikina tokios schemos socialinio draudimo pobūdį.
Socialinė apsauga Lietuvoje yra skirstoma į dvi atskiras sritis – socialinis draudimas ir socialinė parama
(žr. Priedas Nr. III-1, 1.1. lentelę.). Socialinis draudimas skiriasi nuo socialinės paramos tuo, kad socialinio
draudimo atveju, lėšos yra surenkamos iš darbdavių ir dirbančiųjų, mokant socialinio draudimo įmokas.
Socialinės paramos atveju, žmonės yra aprūpinami iš valstybės lėšų, taip užtikrinant, kad kiekvienas
asmuo (šeima), neturintis pakankamai lėšų pragyvenimui ir negalintis jų gauti savo pastangomis gautų
reikiamą paramą. Teisė gauti socialinę paramą priklauso nuo gavėjo turtinės padėties, išskyrus kai
kuriuos atvejus (pvz., išmokos vaikams, transporto lengvatos ir kt.).
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo9 (toliau – VSDĮ) 3 straipsnį yra
išskiriamos 5 valstybinio socialinio draudimo rūšys (atitinkamai yra skiriamos tokios pat socialinio
draudimo įmokos):
1. pensijų socialinis draudimas, kuriuo draudžiama pagrindinei ar pagrindinei ir papildomai pensijos
dalims, numatytoms Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme;
2. ligos ir motinystės socialinis draudimas, kai draudžiama ligos ir motinystės, tėvystės bei motinystės
(tėvystės), profesinės reabilitacijos išmokoms, numatytoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatyme. Asmenys šio įstatymo numatytais atvejais draudžiami ligos ir motinystės socialiniu
draudimu, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) išmokoms,
numatytoms Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, gauti;
3. nedarbo socialinis draudimas, kai draudžiama išmokoms, numatytoms Nedarbo socialinio draudimo
įstatyme;
7

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@dialogue/documents/meetingdocument/wcms_159950.pdf
[žiūrėta 2014-09-15].
8
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@dialogue/documents/meetingdocument/wcms_159943.pdf
[žiūrėta 2014-09-15].
9
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 1991, Nr. 17-447.
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4.
5.

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas, kai draudžiama išmokoms,
numatytoms Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme;
sveikatos draudimas, kai draudėjas draudžia sveikatos priežiūros paslaugoms ir kompensacijoms,
numatytoms Sveikatos draudimo įstatyme. Sveikatos draudimas vykdomas Sveikatos draudimo
įstatymo nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje egzistuoja mišrus socialinės apsaugos modelis – socialinis draudimas yra
derinamas su socialine parama, mūsų analizuojamas darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo
teisinis – administracinis modelis apims ne tik socialinį draudimą, bet ir socialinę paramą (plačiau apie
socialinio draudimo ir socialinės paramos rūšis žr. Priedą Nr. III-1).
Atsižvelgiant į tai, kad fizinių asmenų užimtumo formos lemia socialinio draudimo diferenciaciją, Priedo
Nr. III-1, 1.4. lentelėje yra pateikiama socialinio draudimo ir socialinės paramos išmokų bei DK teikiamų
garantijų išmokų schemą pagal fizinių asmenų dalyvavimą darbo ir kvazi-darbo santykiuose. Be kita ko,
valstybiniu socialiniu draudimu Lietuvoje yra draudžiamos ir tam tikros asmenų kategorijos, tačiau tai
lemia, ne dalyvavimas darbo ar kvazi-darbo santykiuose, bet jų socialinis statusas (žr. Priedo Nr. III-1, 1.5
lentelė).
Siekiat dar didesnio aiškumo tarp darbo santykių ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemų
tarpusavio ryšių, Priedo Nr. III-2, 2.1. lentelėje yra pateikiama dirbančių pagal darbo sutartį ir kvazi-darbo
sutartis socialinio draudimo ir socialinės paramos garantijų pasiskirstymas laike, t. y. iki darbo santykių
pradžios, darbo santykių metu bei po darbo santykių.
1.2.2

Esamos socialinio draudimo sistemos Lietuvoje palyginimas su Europos šalyse
egzistuojančiais modeliais

Europoje egzistuoja skirtingi socialiniai modeliai: šiaurės (Suomija, Norvegija, Švedija, Islandija, Danija,
Nyderlandai); kontinentinis (Austrija, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas); anglosaksų (Airija ir
Jungtinė Karalystė), Rytų Europos (Lietuva, Latvija, Estija, Vengrija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija ir kt.)
Siekiant atspindėti Europos egzistuojančią socialinių modelių įvairovę, kaip šiaurietiško modelio
pavyzdys bus analizuojama Švedija, Nyderlandai, kontinentinio – Vokietija, anglosaksų – Jungtinė
Karalystė, Rytų Europos – Lenkija.
Visoms palygintoms Europos valstybėms (žr. Priedo Nr. III-3, 1 lentelė) būdingos užimtumo formos yra
asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantys asmenys. Visose valstybėse visi
asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis (ligos ir
motinystės, pastovaus darbingumo netekimo (neįgalumo), senatvės pensijos, našlystės, nelaimingų
atsitikimų ir profesinių ligų, nedarbo), kas atitinka keturias socialinio draudimo rūšis Lietuvoje (pensijų,
ligos ir motinystės, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų, nedarbo)10. Švedija visiškai nediferencijuoja
socialinio draudimo rūšių tarp dirbančių savarankiškai ir pagal darbo sutartis, t. y. abi kategorijos asmenų
draudžiamos visomis draudimo rūšimis, o savarankiškai dirbantys asmenys kitaip nei Lietuvoje ir kitose
Europos valstybėse yra draudžiami ir nedarbo bei nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu.
Socialinis draudimas taip pat iš esmės nediferencijuojamas Lenkijoje (išskyrus ligos ir motinystės socialinį
draudimą, kuriuo savarankiškai dirbantys asmenys gali draustis savanoriškai), Nyderlanduose ir
Jungtinėje Karalystėje (išskyrus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą bei
nedarbo socialinį draudimą). Tik Vokietijoje tiek asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, tiek
savarankiškai dirbantys asmenys draudžiami ilgalaikės priežiūros socialiniu draudimu, kai tuo tarpu
kitose lygintose Europos valstybėse tokios draudimo rūšies nėra.

10

Pagal VSDĮ, sveikatos draudimas Lietuvoje laikomas viena iš socialinio draudimo rūšių, tačiau jį reglamentuoja atskiras
sveikatos draudimo įstatymas, o ši draudimo rūšis turi atskirą sveikatos draudimo fondo biudžetą. Europos šalyse taip pat nėra
vieningo sveikatos draudimo reglamentavimo t. y. vienose sveikatos draudimas patenka į valstybinio socialinio draudimo
sistemą, kitose – ne. Atsižvelgiant į tai sveikatos draudimas nebuvo įtrauktas į Priedas Nr. III-1, 1 lentelę.
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Lietuva priskiriama kontinentiniam modeliui, todėl atsižvelgiant į tai, kitų modelių elementų įdiegimas
turėtų vykti tik įvertinus Lietuvos ekonominę, socialinę ir teisinę sistemą ir adaptavus kito modelio
elementus Lietuvos atvejui. Kuriant ir įgyvendinant naująjį darbo santykių ir valstybinio socialinio
draudimo modelį, tikslinga ir toliau išlaikyti orientaciją į Kontinentinį socialinį modelį. Pažymėtina, kad
nėra prasminga ieškoti ir Lietuvoje pritaikyti kokios nors kitos Europos šalies socialinio draudimo
sistemos elementų pavyzdžių, nes socialinis draudimas sėkmingai plėtojamas šalyse, kurių užimtumo
formos ir kiti socialinio draudimo sistemos elementai labai skirtingi. Lietuvai reikia tobulinti savo turimas
užimtumo formas.
1.2.3

Socialinės apsaugos sistemos Lietuvoje pagrindiniai trūkumai

Esamas valstybinio socialinio draudimo modelis nėra finansiškai tvarus. Dėl ekonominio nuosmukio
sumažėjus pajamoms, tenka skolintis arba mažinti socialinio draudimo išmokas. VSD pensijų sistema taip
pat nėra finansiškai patvari ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į ilgalaikių demografinių projekcijų
neapibrėžtumą, į būsimą gyvenimo trukmę bei siekiant išvengti didesnių įmokų tarifo pokyčių. Modelyje
paplitusi šešėlinė ekonomika (apie 30 proc. nuo BVP ir viršija ES 27 šalių vidurkį) riboja socialinio
draudimo plėtrą, neigiamai veikia jo finansavimą, sumažina nelegaliai dirbančių asmenų socialinį
saugumą.
Modelis apima ir kai kuriuos elementus, būdingus socialinei paramai, užimtumo ir šeimos politikai,
tokius kaip pagrindinė pensijos dalis, aktyvios darbo rinkos priemonės ir išmokos tėvams iki vaikai
sulaukia dviejų metų amžiaus.
Modelyje esantis bendras valstybinio socialinio draudimo įmokos dydis yra artimas ES šalių vidurkiui,
skaičiuojant proc. nuo darbo užmokesčio. Tačiau darbdavio mokama įmokos dalis yra viena iš didesnių
ES. VSD įmokoms nuo darbo užmokesčio nėra numatyta maksimalių apribojimų ( „lubų“). Sistemoje
yra lengvatų, pagal kurias nuo dalies pajamų neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.
Socialinio draudimo sistemoje yra išimčių – dalis gyventojų nedraudžiama arba draudžiama ne visomis
draudimo rūšimis. Socialinio draudimo sistemoje yra atvejų, kai už tą patį draudžiamąjį įvykį asmuo gali
gauti kelių rūšių išmokas iš tos pačios valstybinės socialinio draudimo sistemos. Netekto darbingumo
periodinė kompensacija, mokama pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių
ligų socialinio draudimo įstatymą yra mokama kartu su valstybinė socialinio draudimo netekto
darbingumo pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymą. Taip pat valstybinės socialinio draudimo našlių ar valstybines socialinio draudimo našlaičių
pensijos gali būti mokamos kartu su periodinėmis draudimo išmokomis apdraustajam mirus,
mokamomis pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio
draudimo įstatymą. Dirbantys gyventojai nėra pakankamai apdrausti nuo nedarbo – nedarbo išmokos
aprėpia nedidelę dalį darbo netekusių apdraustųjų, o išmokos nėra pakankamos.
Yra rezervai padidinti trijų pagrindinių gyventojų grupių pagal demografinį požymį (vyresnio amžiaus
žmonės, moterys, jaunimas) dalyvavimą darbo rinkoje ir socialiniame draudime.
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2. Šios sistemos visumos, elementų ir ryšių tarp jų teisiniu požiūriu
aprašymas
Svarbu ne tik išanalizuoti, darbo santykių ir socialinio draudimo sistemų sąveiką, bet ir pateikti
administracinį šios sistemos modelį.
Darbo santykių ir socialinio draudimo sistemoje dalyvaujančias institucijas (nurodant šių institucijų
kompetenciją reglamentuojančius teisės aktus) sistemiškai galima skirstyti taip:
Vertikali sistema11:
1. Lietuvos Respublikos Seimas (Lietuvos Respublikos Konstitucija12,Seimo Statutas13);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės įstatymas14);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) (SADM nuostatai15);
4. Savivaldybės (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas16);
5. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba (VSDĮ);
6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai (VSDĮ).
Horizontali sistema17:
SADM kompetencijos srityje esančios įstaigos:
1. Ginčų komisija prie SADM (Ginčų komisijos nuostatai18);
2. Lietuvos socialinio darbo taryba (Lietuvos socialinio darbo tarybos nuostatai19);
3. Valstybinė darbo inspekcija prie SADM ir jos teritoriniai skyriai (Lietuvos Respublikos valstybinės
darbo inspekcijos įstatymas20, Valstybinės darbo inspekcijos nuostatai21);
4. Darbo ginčų komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių (Darbo ginčų komisijos
nuostatai22;DK);
5. Lietuvos darbo birža prie SADM (VSDĮ, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas23 ,
Lietuvos darbo biržos nuostatai24) ir teritorinės darbo biržos;
6. Trišalė komisija prie Lietuvos darbo biržos ir trišalės komisijos prie teritorinių darbo biržų
(Nuostatai25);
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM (Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymas 26 , Lietuvos Respublikos neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos nuostatai27);
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Pastaba: vertikalus skirstymas nėra paremtas hierarchiniais institucijų ryšiais.
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014.
13
Lietuvos Respublikos Seimo statutas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 15-249.
14
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 43-772.
15
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17
d. nutarimu Nr. 892.
16
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 55-1049.
17
Pastaba: horizontaliame skirstyme institucijų išvardijimas nėra paremtas jų atliekamų funkcijų svarbumu.
18
Ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A1-2.
19
Lietuvos socialinio darbo tarybos nuostatai. Valstybės žinios, 2011,133-6328.
20
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 102-4585.
21
Valstybinės darbo inspekcijos nuostatai. Valstybės žinios, 2010, Nr.147-7547.
22
Darbo ginčų komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m.
gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-556.
23
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas. Valstybės žinios, 2006, Nr. 73-2762.
24
Lietuvos darbo biržos nuostatai. Valstybės žinios, 2006, Nr. 125-4774.
25
Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos ir trišalės komisijos prie teritorinės darbo biržos nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. Nr. A1-373.
26
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Valstybės žinios, 1991, Nr. 36-969.
27
Lietuvos Respublikos neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos nuostatai. Valstybės žinios, 2010, Nr. A1-242.
12
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8. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM (Socialinių paslaugų priežiūros
departamento nuostatai28);
9. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM (Neįgaliųjų reikalų departamento nuostatai29);
10. Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (Jaunimo reikalų departamento nuostatai30)..
Už SADM kompetencijos ribų esančios įstaigos:
1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai31);
2. Valstybinė mokesčių inspekcija (VSDĮ, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas32);
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymas33, SADM nuostatai34);
4. Privalomojo sveikatos draudimo taryba (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas);
5. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VSDĮ, Valstybinės ligonių kasos
nuostatai35) ir teritoriniai skyriai;
6. Neįgaliųjų reikalų taryba (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Neįgaliųjų reikalų tarnybos
nuostatai36);
7. Lietuvos Respublikos trišalė taryba (Trišalės tarybos nuostatai37, DK);
8. Socialiniai partneriai – profesinės sąjungos, darbo tarybos, darbdavių organizacijos (Lietuvos
Respublikos profesinių sąjungų įstatymas38, DK, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas39).
9. Garantinis fondas (Garantinio fondo įstatymas40);
10. Pensijų kaupimo bendrovės (Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas41, Lietuvos
Respublikos pensijų kaupimo įstatymas42, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų
kaupimo įstatymas43, VSDĮ).

28

Socialinių paslaugų priežiūros departamento nuostatai, patvirtinti 2006 m. liepos 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu Nr. A1-182.
29
Neįgaliųjų reikalų departamento nuostatai, patvirtinti 2005 m. gruodžio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu
Nr. A1-340.
30
Jaunimo reikalų departamento nuostatai, patvirtinti 2011 m. sausio 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A140.
31
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai. Valstybės žinios, 1998, Nr. 81-2267.
32
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Valstybės žinios, 2004, Nr. 63-2243.
33
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 1996, Nr. 55-1287.
34
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu
Nr. 892.
35
Valstybinės ligonių kasos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d.
įsakymu Nr. V-35.
36
Neįgaliųjų reikalų tarnybos nuostatai. Valstybės žinios, 2005, Nr. 152-5603.
37
Trišalė tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. A1-291.
38
Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas. Valstybės žinios, 1991, Nr. 34-933.
39
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 25-745.
40
Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 82-2478.
41
Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 123-5511.
42
Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 75-3472.
43
Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 55-1765.
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3. Šios sistemos administracinis modelis, įvertinus institucijų ir
įstaigų kompetenciją, pavaldumo santykius, veiklos funkcijas,
finansavimo šaltinius, kontrolę
Konstruojant teisinį – administracinį modelį buvo nustatinėjama jo institucinė struktūra, išskiriant
modelio vidines ir išorines (kontekstines) institucijas.
Pirmoji – vertikali – institucinės analizės kryptis apima Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – SADM), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – SoDra) ir
tarybos (toliau – Fondo taryba), savivaldybių, draudėjų, apdraustųjų ir išmokų gavėjų kompetencijas, jų
pavaldumo bei teisių ir pareigų ryšius. Vertikalioji kryptis parodo pagrindines socialinio draudimo ir
socialinės paramos politiką kuriančių, ją vykdančių ir įgyvendinančių institucijų bei draudėjų, apdraustųjų
ir socialinio draudimo bei socialinės paramos išmokų gavėjų sistemą.
Kita – horizontali – parodo kitas socialinio draudimo ir socialinės paramos sistemoje pagal savo
kompetenciją dalyvaujančias institucijas. Ji savo ruožtu būtų skiriama į dvi sritis. Pirma apimtų SADM
kompetencijos sritį ir įtrauktų tokias institucijas kaip: Ginčų komisija prie SADM (toliau – GK), Lietuvos
socialinio darbo taryba (toliau – SDT), Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) ir jos teritoriniai skyriai,
Darbo ginčų komisijos prie VDI teritorinių skyrių (toliau – DGK), Lietuvos darbo birža (toliau – LDB) ir
teritorinės darbo biržos (toliau – TDB), Trišalė komisija prie LDB (toliau – TK) ir trišalės komisijos prie
TDB, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT), Socialinių paslaugų priežiūros
departamentas (toliau – SPPD), Neįgaliųjų reikalų departamentas (toliau – NRD), Jaunimo reikalų
departamentas (toliau – JRD). Antra, už SADM kompetencijos ribų esančios įstaigos, tokios kaip
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
(toliau – SAM), Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM), Valstybinė ligonių kasa (toliau –
VLK) ir jos teritoriniai skyriai, Neįgaliųjų reikalų taryba (toliau – NRT), Lietuvos Respublikos trišalė taryba
(toliau – TT) ir socialinių partnerių organizacijos, Garantinis fondas (toliau – GF), pensijų kaupimo
bendrovės.
Plačiau apie aukščiau išvardintų institucijų ir socialinių partnerių kompetenciją darbo santykių ir
valstybinio socialinio draudimo srityje žr. Priedą Nr. IV-1. Institucinė schema yra pateikta Priede Nr. IV-2.
Seimas socialiniame modelyje dalyvauja per įstatymų leidybą ir valstybės biudžeto tvirtinimą.
Vyriausybė socialiniame modelyje dalyvauja per įstatymų projektų kūrimą, įstatymų vykdymą ir
įgyvendinimą, ministerijų ir Vyriausybės įstaigų koordinavimą, valstybės biudžeto projekto rengimą bei
biudžeto vykdymą.
SADM yra pagrindinė valstybės socialinės apsaugos politiką formuojanti institucija. Pagrindinės SADM
funkcijos socialinės apsaugos srityje pagal VSDĮ ir jos Nuostatus yra: Vyriausybei teisės aktų projektų,
susijusių su socialinio draudimo politikos vykdymu rengimas ir teikimas; SoDros veiklos kontrolė ir šios
veiklos patikrinimų organizavimas; SoDros nuostatų tvirtinimas; Fondo biudžeto projekto, Fondo
metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, išvadų ir pasiūlymų dėl Vyriausybės patvirtintų Valstybinio
socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių vykdymo ir laukiamų
rezultatų teikimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektų dėl darbo rinkos ir užimtumo
rėmimo rengimas bei teikimas; Užimtumo fondo lėšų administravimas. Taip pat socialinio draudimo
(ligos ir motinystės, pensijų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo) ir strateginių jo
krypčių plėtojimo nustatymas bei piniginės socialinės paramos sistemos (socialinių pašalpų ir
kompensacijų nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams bei
socialinės paramos mirties atveju) funkcionavimo, reguliavimo ir tobulinimo užtikrinimas.
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Savivaldybės yra pagrindinės socialinę paramą teikiančios institucijos. Kiekvienoje savivaldybėje veikia
socialinės paramos arba socialinių išmokų skyriai. Savivaldybės atlieka globos ir rūpybos funkcijas,
sprendžia asmenų, kuriems reikalinga socialinė apsauga, šalpos ir aptarnavimo klausimus, organizuoja
norminiuose teisės aktuose numatytų priemonių įgyvendinimą. Savivaldybės iš savo lėšų gali nustatyti
papildomas lengvatas paramos reikalingiems asmenims.
Fondo taryba – yra lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu sudaryta kolegiali institucija,
nagrinėjanti ir priimanti sprendimus socialinio draudimo politikos įgyvendinimo klausimais. Fondo taryba
veikia, kaip patariamoji SADM ir SoDros institucija, nes ji pagal VSDĮ: nagrinėja ir teikia pasiūlymus ir
išvadas SADM apie tai, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai ir kaip
vykdoma Fondo valdybos veikla; teikia pasiūlymus ir išvadas SADM dėl socialinį draudimą
reglamentuojančių įstatymų projektų; dėl socialinio draudimo įmokų tarifų, asignavimų iš valstybės
biudžeto skyrimo, Fondo rezervo sudarymo; nagrinėja ir teikia pasiūlymus Fondo valdybai dėl draudėjų
prašymų atidėti socialinio draudimo įmokų skolų ar delspinigių, viršijančių 100 tūkst. Lt, mokėjimą;
svarsto ir pateikia išvadą Fondo valdybai bei SADM dėl Fondo biudžeto projekto; svarsto Fondo metinių
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Valstybės kontrolės ataskaita (jeigu ji pateikta) bei teikia išvadą
SoDrai dėl Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
SoDra yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kuri koordinuoja, metodiškai
vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių ir įstaigų efektyvų ir kokybišką darbą bei juos
kontroliuoja. Pagrindinė SoDros funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų
įgyvendinimo užtikrinimas, kuris pasireiškia per šias Sodros funkcijas: Fondo biudžeto projekto ir Fondo
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio kartu su Fondo tarybos išvada rengimas ir teikimas SADM; socialinio
draudimo įmokų administravimas; socialinį draudimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų
socialinio draudimo išmokų teisingo apskaičiavimo, skyrimo užtikrinimas bei socialinio draudimo išmokų
mokėjimo laiku organizavimas; kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į apdraustųjų asmenų pasirinktus
pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus ir socialinio draudimo įmokų pervedimą į
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą ir SADM Užimtumo fondui sudaryti
organizavimas, informacijos reikalingos socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo kontrolei užtikrinti VMI
teikimas. Be kita ko, SoDrai yra pavaldžios 12 įstaigų – 10 teritorinių skyrių ir Karinių ir joms prilygintų
struktūrų skyrius bei Užsienio išmokų tarnyba, todėl ji taip pat koordinuoja ir užtikrina Fondo valdybos
teritorinių skyrių ir kitų įstaigų efektyvų ir kokybišką darbą bei juos kontroliuoja. Taip pat, kaip SADM
pavaldi institucija, Sodra atsiskaito socialinės apsaugos ir darbo ministrui bei Fondo tarybai už Fondo
veiklą ir teikia informaciją apie Fondo biudžeto vykdymą.
Teritoriniai SoDros skyriai renka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir vykdo jų išieškojimą, tvarko
apdraustųjų asmenų duomenis, kontroliuoja laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą
bei atsako, kad teisingai ir laiku būtų skiriamos ir išmokamos pensijos, pašalpos bei kitos išmokos.
Ginčų komisija prie SADM (toliau – GK) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – nagrinėti ginčus tarp
asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos. GK
yra privalomo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.
Lietuvos socialinio darbo taryba (toliau – LSDT) – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji
institucija SADM, atliekanti eksperto funkcijas ir konsultuojanti strateginiais socialinio darbo klausimais.
Vienas pagrindinių LSDT nuostatuose numatytų uždavinių yra konsultacijos ir išvadų bei pasiūlymų
SADM, kitoms ministerijoms, savivaldybių institucijoms, socialinių paslaugų įstaigų steigėjams, mokymo
įstaigoms, rengiančioms socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus, bei organizacijoms,
vykdančioms socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimą, teikimas strateginiais socialinio darbo
profesijos ir veiklos tobulinimo klausimais.
Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) – yra juridinio asmens teises turinti valstybinė kontrolės
įstaiga, veikianti prie SADM. VDI yra pagrindinė nelegalaus darbo reiškinių kontrolės institucija. Jai taip
pat tenka pagrindinis vaidmuo tiriant sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir
17

priežastis, kontroliuojant darbų saugos priemonių efektyvumą. Priklausomai nuo nelaimingų atsitikimų
darbe tyrimo rezultatų, nelaimingas atsitikimas darbe gali būti pripažintas draudiminiu ir gaus išmoką
pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą.
Darbo ginčų komisijos prie VDI teritorinių skyrių (toliau – DGK) yra privalomos ikiteisminio darbo ginčų
nagrinėjimo institucijos, sprendžianti individualius darbo ginčus. Lietuvoje veikia 13 darbo ginčų komisijų.
DGK dirba tiek darbdavių, tiek darbuotojų (profesinių sąjungų) atstovai – tam, kad būtų užtikrintas DGK
priimamų sprendimų skaidrumas.
Lietuvos darbo biržai (toliau – LDB) (pagal VSDĮ) tenka svarbu vaidmuo tiek užimtumo, tiek socialinės
atskirties mažinimo srityse.
Nedarbo mažinimo sferoje LDB organizuoja profesinio orientavimo priemonių įgyvendinimą; nustato
bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus asmenų neformaliojo profesinio mokymo
programų reikalavimus ir koordinuoja, kaip vykdoma mokymo kokybės stebėsena; organizuoja ir
kontroliuoja nedarbo prevencijos programų rengimą ir įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo
pasekmėms švelninti; koordinuoja grupės darbuotojų atleidimų registravimą ir prevencijos priemonių
vykdymą teritorinėse darbo biržose. Socialinė atskirties srityje LBS turi kompetenciją organizuoti ir
koordinuoti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauti rengiant profesinės
reabilitacijos programas.
LDB yra pavaldžios teritorinės darbo biržos, todėl organizuoja teritorinių darbo biržų veiklą ir
kontroliuoja, kaip jos įgyvendina užimtumo rėmimo priemones ir teikia darbo rinkos paslaugas. Taip pat
užtikrina Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos veiklą bei techniškai aptarnauja jos darbą.
Čia verta paminėti Trišalę komisiją, veikiančią kaip patariamąją (pagalbinę) instituciją prie LDB. Trišalė
komisija teikia LDB išvadas bei pasiūlymus užimtumo ir darbo rinkos klausimais. Tokios pat trišalės
komisijos veikia prie kiekvienos teritorinės darbo biržos.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT) yra pagrindinė institucija, nuo kurios
sprendimo priklauso, asmuo gaus ir kokios dydžio išmoką pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą ar profesinės ligos pašalpą pagal Ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymą, ar netekto darbingumo pensiją pagal Valstybinio socialinio draudimo
pensijų įstatymą.
Socialinių paslaugų priežiūros departamento (toliau – SPPD) paskirtis yra dalyvauti įgyvendinant
valstybės socialinių paslaugų politiką bei rengti ir įgyvendinti valstybės socialines programas, priemones
ir projektus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Neįgaliųjų reikalų departamento (toliau – NRD) paskirtis yra koordinuoti ir įgyvendinti neįgaliųjų
socialinės integracijos politikos priemones;
Jaunimo reikalų departamentas (toliau – NRD) dalyvauja įgyvendinant SADM formuojamą jaunimo
politiką.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM) – formuoja valstybės politiką, organizuoja,
koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą finansų ministrui pavestose valstybės valdymo srityse.
Socialiniame modelyje FM skiria asignavimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir lėšas
asmenų draudimui valstybės lėšomis.
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) yra pagrindinė institucija, kuri teisiniame –
administraciniame modelyje dalyvauja, užtikrinant skaidrią valstybinio socialinio draudimo įmokų
apskaičiavimą ir išmokų išmokėjimą bei viena pagrindinių už nelegalaus darbo reiškinių prevenciją
atsakingų subjektų.
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Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) yra pagrindinė institucija atsakinga už vienos valstybinio
socialinio draudimo rūšies – sveikatos draudimo politikos formavimą. Be kita ko, ji taip pat formuoja
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos srityje.
Privalomojo sveikatos draudimo taryba (toliau – PSD taryba) yra kolegiali patariamoji privalomąjį
sveikatos draudimą vykdanti ir koordinuojanti institucija. Tuo tarpu Valstybinė ligonių kasa (toliau –
VLK) yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucija.
Teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) steigėja yra Valstybinė ligonių kasa, teisės aktų nustatyta tvarka
prižiūrinti jų veiklą. TLK disponuoja Valstybinės ligonių kasos perduota Privalomojo sveikatos draudimo
(PSD) fondo lėšų dalimi, kurias nustatyta tvarka naudoja išlaidoms už gydymo įstaigų suteiktas
paslaugas apmokėti ir kompensuoti už išduotus vaistus. TLK kasmet sudaro sutartis su sveikatos
priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis, šiose sutartyse nustatytu laiku bei tvarka apmoka joms
draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduotus vaistus ir medicinos
pagalbos priemones.
Neįgaliųjų reikalų taryba (toliau – NRT) yra kolegiali institucija, kuri sudaroma visuomeniniais pagrindais
lygiateisės partnerystės pagrindu iš valstybės institucijų ir neįgaliųjų asociacijų atstovų.
NRT narius, atstovaujančius neįgaliųjų asociacijoms, deleguoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga,
Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos invalidų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrija, Lietuvos parolimpinis komitetas – po vieną atstovą: prezidentą, viceprezidentą, asociacijos
pirmininką ar tarybos pirmininką. Taigi NRT uždavinys – nagrinėti svarbiausiuosius neįgaliųjų socialinės
integracijos klausimus ir padėti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir už kitas sritis atsakingiems
ministrams įgyvendinti neįgaliųjų reikmes atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.
Lietuvos Respublikos trišalė taryba bei socialiniai partneriai turi teisę teikti pasiūlymus dėl darbo ir
socialinio draudimo politikos tobulinimo. Profesinės sąjungos vykdo nevalstybinę darbo įstatymų, kitų
norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę. Be to, socialiniai partneriai dalyvauja tiek
Trišalės komisijos prie LDB ir trišalių komisijų prie teritorinių darbo biržų veikloje, tiek DGK veikloje.
Garantinis fondas – Garantinis fondas yra valstybės išteklių fondas, iš kurio skiriamos tam tikro dydžio
išmokos bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams, nutraukusiems darbo santykius su
šiomis įmonėmis, taip pat darbuotojams kurie tęsia darbo santykius su bankrutuojančia įmone, kai
įmonė jiems yra įsiskolinusi.
Pensijų kaupimo bendrovės teisiniame – administraciniame modelyje dalyvauja per valstybinio socialinio
pensijų draudimų įmokų kaupimą pagal sutartis.
Apibendrindami galime daryti išvadą, kad kiekviena iš aukščiau išvardintų teisinio – administracinio
modelio institucijų yra atsakinga už jai pavestas sritis, t. y. šiuo metu pokyčių įstaigų valdymo struktūroje
nebūtini.
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4. Naujai kuriamo teisinio-administracinio modelio kaštų ir naudos
analizė, siekiant įvertinti kuriamo teisinio-administracinio modelio
ekonominį naudingumą
Siekiant įvertinti kuriamo teisinio–administracinio modelio ekonominį naudingumą (pateikiamos kelios
kuriamo modelio alternatyvos, išskiriamos visuomenės grupės, patirsiančios tiesioginę naudą bei
grupės, galimai patirsiančios žalą, dėl naujai teikiamų viešųjų paslaugų, pateikiama kiekybinė analizė,
diskontuojami pinigų srautai, įvertinant socialinę diskonto normą, pateikiamos alternatyvų
rekomendacijos dėl efektyvesnio finansų panaudojimo). Įvertinus darbo santykių ir valstybinio socialinio
draudimo teisinio-administracinio modelio pagrindines siūlomas priemones, galima teigti, kad jo
laipsniškas įgyvendinimas kurtų prielaidas mokesčių mokėtojų elgsenos modeliui kisti. Didžiausia
daromų siūlymų problema – tai papildomas biudžeto pajamų poreikis dėl fondo perduodamų biudžetui
pagrindinės pensijos, aktyvių darbo rinkos priemonių. Toks scenarijus turėtų būti, kaip ir siūloma,
įgyvendinamas kartu mažinant valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus ir didinant pajamų mokestį
(žr. Priedą Nr. V).

20

5. Naujas teisinis-administracinis modelis
5.1 Socialinio modelio pagrindimas
5.1.1

Socialinis modelis – valstybės socialinės politikos išraiškos forma

Kiekviena valstybė, nepriklausomai nuo vyraujančios ideologinės ar politinės, socialinės ar ekonominės
sanklodos, turi vykdyti nacionalinę socialinę politiką, kurios esmė, pačia bendriausia prasme, yra
individų socialinių ir ekonominių interesų apsauga ir gėrybių (per)skirstymas.
Kiekviena valstybė ne tik deklaruoja atskiro individo ar jų grupių socialinės ir ekonominės padėties
gerinimą, tuo atliepiant piliečių ir rinkėjų daugumos interesus, taip pat ir siekia įgyvendinti tam tikros
apimties socialinę politiką bei ją gerinti. Vis tik šios socialinės politikos įgyvendinimo kryptys, būdai ir
metodai priklauso bent jau nuo kelių svarbių faktorių:
1.

vyraujančios politinės ideologijos įtakos socialinės politikos formavimui – politinis determinizmas;

2.

visuomenės socialinės struktūros ir jos narių padėties įvertinimo (gyventojų skaičius, jų grupės,
migracijos srautai, išsilavinimas, pajamų lygis ir lūkesčiai) – socialinis determinizmas;

3.

ekonominės šalies padėties (globali konkurencija, ūkio struktūra, verslo ir investicijų sąlygos,
ekonominės veiklos reguliavimas ir kt.) – ekonominis determinizmas;

4.

socialinės politikos priemonių finansavimo viešaisiais ar privačiaisiais finansais galimybių – finansinis
determinizmas.

Be to, šiandieninė valstybės socialinė politika nebegali būti laikoma tik vidaus politikos apsisprendimo
reikalu. Ją didžia dalimi įtakoja narystė tarptautiniuose dariniuose. Ši įtaka pasireiškia per:
1.

tarptautinius žmogaus teisių standartus (pvz., narystė Europos Taryboje suponuoja Europos
žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos ar Europos socialinės chartijos standartų laikymąsi);

2.

bendros socialinės ir (ar) ekonominės politikos laikymąsi neperduotos kompetencijos ar
nacionalinės diskrecijos ribose (pvz., narystė Europos Sąjungoje įpareigoja perkelti ar vykdyti
privalomas teisės normas, koordinuoti ar atsižvelgti į neprivalomus teisės aktus ar politikos
priemones, o narystė jos Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kelia standartus ekonominėje ir fiskalinėje
politikoje).

Valstybės socialinė politika – politinių sprendimų ir jas įgyvendinančių priemonių, saugant asmenų
socialinius ir ekonominius interesus ir (per)skirstant gėrybes tarp visuomenės narių, visuma, nukreipta į
pažeidžiamų asmenų grupių socialinės ir ekonominės padėties gerinimą.
Kadangi asmens socialiniai ir ekonominiai interesai yra labai gausūs, socialinės politikos tikslų taip pat
gali būti labai daug, jie gali būti smulkiai struktūruoti ir aprašyti. Kita vertus, jie turi būti vertinami ir
pripažįstami pagal visuomenės poreikius ir ekonominio leistinumo galimybes. Vis tik išskirtini
pagrindiniai tokie pagrindiniai tikslai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

didinti užimtumą;
didinti darbo vietų kokybę ir darbo sąlygų kokybę;
suderinti darbo sutarties šalių interesus;
kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi;
sukurti ir palaikyti socialinės apsaugos sistemas;
skatinti subjektų lygybę ir kt.
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Valstybės socialinę politiką įgyvendina ne tik viešosios valdžios institucijos, bet ir, įstatymuose
numatytais būdais ir tvarka – privatūs subjektai (darbdaviai, įmonės, nevyriausybinės organizacijos,
socialiniai partneriai).
Valstybės politika įgyvendinama per atskiras politikos (ar prioritetų įgyvendinimo) kryptis44:
1. Darbo politika: darbo santykių (individualių ir kolektyvinių) ir kitų užimtumo santykių reguliavimas ir
darbo rinkos politika (darbo pasiūlos ir paklausos suderinimas arba kitaip – užimtumo reguliavimas);
2. Socialinio draudimo politika;
3. Socialinės paramos politika;
4. kitos politikos kryptys (šeimos, socialinės integracijos, nevyriausybinių organizacijų plėtros ir pan.).

Tuo tarpu Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos strategijoje šios kryptys koncentruojasi saugios
visuomenės prioritetų grupėje, kurią sudaro septynios apsaugos kryptys – nuo aplinkos apsaugos iki
užsienio politikos ar teisėkūros45.
Jeigu mes kiekvieną iš pagrindinių socialinės politikos krypčių priemonių išskirtume kaip atskirą, ir
suteiktume jai skirtingą vizualinę išraišką, jos gali įgauti tokį sąlyginį pavidalą:
1-1 pav. Socialinės politikos kryptys

Subalansuotos valstybės socialinės politikos rezultatas turėtų būti harmoningas modelis, kuriame visos
šios politikos kryptys yra suderintos ir sąveikauja viena su kita sukeldamos teigiamą bendrą poveikį ir
pašalindamos neigiamus efektus.

44

Žr. pvz. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 13 d. nutarimo Nr. 1463 redakcija) 7-8 p.
45
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 patvirtinta Valstybės ilgalaikės raidos strategija.
Valstybės žinios, 2002, Nr. 113-2059.
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Kiekviena valstybė turi savo socialinę politiką, kurioje šios kryptys turi skirtingą sąveiką – vienur
skiriamas didesnis dėmesys socialinei paramai, paneigiant darbo santykių teisinio reguliavimo reikšmę ir
socialinį draudimą (Jungtinės Amerikos Valstijos, anglosaksų sistemai priklausančios valstybės), kitur
prioritetą turi socialinis draudimas ar valstybės (socialinė) parama, pakeičianti imperatyvų valstybės
reguliavimą draudiminėmis ar kompensacinėmis priemonėmis (kontinentinės Europos valstybės), o
kitose valstybėse užimtumo skatinimo politika „kompensuoja” praradimus darbo santykiuose ir
socialiniame draudime bei darbo teisėje. Todėl valstybinis socialinis modelis įsivaizduojamas kaip
visuomenės susitarimą atspindintis balansas tarp skirtingų socialinės politikos priemonių, kuriame vienai
ar kitai socialinės politikos krypčiai skiriamas didesnis ar mažesnis dėmesys, siekiant pakeisti ar
kompensuoti kitos politikos priemonių deficitus. Iš esmės, valstybės socialinis modelis gali būti
suvokiamas kaip valstybinio imperatyvaus reguliavimo ir išmokų iš viešųjų finansų per draudimo ar
paramos sistemas schema, kuri kiekvienoje valstybėje gali skirtis priklausomai nuo politinių, socialinių,
finansinių determinantų.
1-2 pav. Socialinio modelio skirtingumo valstybėse schema

Jau pati socialinės politikos sąvoka signalizuoja, kad jos visaapimantis arba bendrinis tikslas –
pažeidžiamų asmenų grupių socialinės ir ekonominės padėties gerinimas. Socialinio saugumo ir
socialinio teisingumo siekis atsispindi ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje46, todėl šiuos imperatyvus
galima laikyti konstituciniu determinizmu.

46

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną, pagal Konstituciją kiekvienas pilietis turi teisę į socialinę apsaugą
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nutarimas). Konstitucijos (...) nuostatomis išreiškiamas
valstybės socialinis pobūdis, o socialiniam aprūpinimui, t. y. visuomenės prisidėjimui prie išlaikymo tų savo narių, kurie negali dėl
įstatymuose numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba yra nepakankamai aprūpinti, pripažįstamas
konstitucinės vertybės statusas. Socialinės apsaugos priemonės išreiškia visuomenės solidarumo idėją; jos padeda asmeniui
apsisaugoti nuo galimų socialinių rizikų. Konstitucijos (…) nuostatos (…) kartu įpareigoja valstybę nustatyti pakankamas tos
teisės įgyvendinimo ir teisinio gynimo priemones…(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. nutarimas).
Pagal Konstituciją Lietuvos valstybę yra socialiai orientuota, taigi turi konstitucinę priedermę ir privalo prisiimti tam tikrų
įsipareigojimų vykdymo naštą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 10 d. sprendimas). Konstitucijoje
įtvirtintas socialinio solidarumo principas suponuoja tai, kad tam tikrų įsipareigojimų vykdymo našta tam tikra apimtimi turi būti
paskirstyta ir visuomenės nariams (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimas).
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Negana to, kiekvienoje politikos kryptyje mes galima išskirti atskirus specifinius ir konkrečius
(vertikaliuosius) tikslus, kaip antai darbo politikos tikslais yra ir darbdavių, ir darbuotojų teisių ir interesų
balansas, kolektyvinių derybų plėtra, o socialinio draudimo – adekvačios draudimo išmokos įvykus
draudiminiam įvykiui garantavimas ir pan. Galiausiai, kiekvienai krypčiai būdingi ir vienodi horizontalieji
tikslai (efektyvumas, tvarumas, skaidrumas, teisinis tikrumas), kurių pasiekimo galimybės ir būdai gali
ryškiai skirtis.

1-3 pav. Socialinės politikos krypčių, tikslų, priemonių ir rezultatų pavyzdinis sąsajumas

Politikos kryptis
pvz. darbo politika

Vertikalieji
(krypties)
tikslai

Rezultatai
Priemonės

Horizontalieji
tikslai

Socialinė politika

Politikos kryptis
pvz. socialinis draudimas

Vertikalieji
(krypties)
tikslai

Rezultatai

Priemonės

Rezultatai

Kiekvieno iš uždavinių įgyvendinimo rezultatą lemia to uždavinio naudojamos priemonės, kurių
pritaikymo sėkmė nulemia visos politikos rezultatus. Priemonių sąveika gali būti įvairi:
1.

Tikėtina, kad kai kuriose kryptyse gali sutapti ne tik horizontalieji tikslai, tačiau ir vertikalieji tikslai
(pvz. nelegalaus ar nedeklaruoto darbo panaikinimas išplėstų apdraustųjų skaičių ir saugotų juos
nuo rizikų, kita vertus, surinktų papildomų lėšų į valstybės socialinio draudimo sistemą, užtikrintų
dirbančiajam apsaugą nuo darbdavio savivalės ir pan.).

2.

Kita vertus, gali sutapti priemonės skirtingiems skirtingų politikos krypčių tikslams pasiekti (pvz.
nedarbo socialinio draudimo išmokos ar socialinės paramos mažinimas ne tik padėtų subalansuoti
viešuosius finansus, tačiau ir skatintų kuo greičiau įsidarbinti).

3.

Kelių skirtingų politikos krypčių priemonės, naudojamos kartu, gali sukelti sinerginį efektą ir
padidinti kiekvienos iš jų tikslų pasiekiamumą ir nulemti geresnius jų rezultatus. Pavyzdžiui, naujų
darbo formų įteisinimas kartu su asmens pajamų mokesčio ar socialinio draudimo įmokos
sumažinimu bei mokestine darbdavio lengvata sumažintų nedeklaruotą ar nelegalų darbą, o tuo
pačiu padidintų įplaukas ir šių asmenų apsaugą santykiuose su darbo užsakovu.

4.

Nors ir bus pritaikyta pasiekti vienam socialinės politikos tikslui, viena kuri priemonė gali veikti
kontraproduktyviai kitos politikos krypties tikslo pasiekimui (pvz., didesni socialinio draudimo
tarifai ar didesnė darbuotojų apsauga gali neskatinti naujų legalių darbo vietų kūrimo, nors patys
savaime nukreipti į valstybinio socialinio draudimo fondo balansavimą ar didesnę darbuotojo
apsaugą.

Taigi, suderintos politikos priemonės lemia padidintą jų efektyvumą, atitikimą rinkos dalyvių
lūkesčiams, o nesuderintos – didesnes nepamatuotas išlaidas, subjektų nepasitenkinimą paramos ar
skatinimo sistema, ignoravimą.
Nesuderintos priemonės lemia kelis skirtingus neigiamus pagal savo tikslų pasiekimą ir efektyvumą
rezultatus:
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1-4 pav. Socialinės politikos krypčių tikslų, priemonių ir rezultatų nesuderinamumo pavyzdžiai

Pirmasis pavyzdys iliustruoja socialinės paramos sistemos ir socialinio draudimo sistemos
nesuderinamumą, kaip antai asmenys, išstumti iš darbo rinkos ir pretenduojantys tuo pačiu laikotarpiu į
socialinio draudimo ir socialinės paramos išmokas, nėra skatinami užsiimti darbine veikla. Antrasis
pavyzdys (dešinėje) rodo, kaip socialinio draudimo sistemos ir darbo santykių reguliavimo
nesuderinamumas sukuria teisinio reguliavimo vakuumą, kuriame atsiranda vienos iš šalių teisės
pažeidimas arba šalys yra stumiamos į nedeklaruotą užimtumą „šešėlyje”. Pavyzdžiui, nedarbo socialinio
draudimo išmokos adekvatumo trūkumas mažina motyvaciją įsidarbinti pagal darbo sutartį ar kitais
teisėtais pagrindais bei mokėti socialinio draudimo įmokas, tuo liekant už teisinės apsaugos ir socialinių
draudimo garantijų ribų. Trečiajame pavyzdyje nuo darbo santykių atsieta užimtumo politika,
pavyzdžiui, aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (darbo įgūdžių įgijimo rėmimas) naudojamos taip,
kad neskatina darbo santykių atsiradimo, o tik laikiną viešojo finansavimo įsisavinimą. Ketvirtajame
pavyzdyje darbo santykių ir socialinio draudimo tikslai, jų apimtis nesutampa. Kaip antai, darbo teisė
suteikia asmeniui mokymosi galimybes, tačiau socialinio draudimo sistema jų „nepripažįsta” ir nepadeda
realizuoti, arba saugo nuo tokių rizikų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su darbo santykiais ir darbdavio
pareigomis pagal darbo sutartį, kaip antai, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe, apimantis
draudiminius įvykius pakeliui į darbą. Kiti sąsajumo pavyzdžiai pateikiami Priede Nr. I.
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Šie pavyzdžiai verčia manyti, kad socialinei politikai turi būti būdingas kryptinis sąsajumas, leidžiantis
pasiekti efektyvesnių ar reikšmingesnių tikslų. Atskirų sudedamųjų elementų visuma gali būti įvardinama
kaip sistema, nes jos dalys (socialinės politikos kryptys) yra daugiau ar mažiau susijusios. Tai, kaip
kiekviena politikos kryptis su jos įgyvendinančiomis priemonėmis sąveikauja tarpusavyje, galime vadinti
modeliu. Tuo tarpu socialinės politikos krypčių, tikslų, priemonių, institucijų visuma ir jų tarpusavio
sąsajumas gali būti įvardinamas kaip valstybės socialinis modelis.

1-5 pav. Socialinio modelio vizualinė schema

Ši definicija nėra paneigiama kitokių literatūroje sutinkamų socialinio modelio apibrėžčių. Taip modeliu
gali būti įvardinamas tipologijos pavyzdys, pavyzdžiui, valstybės su vienu ar keliais skiriamaisiais
bruožais, priskiriamos prie vieno kurio modelio, pvz., Šiaurės šalių darbo teisės modelis, kontinentinės ar
anglosaksų sistemos modelis ar pan. Europos Sąjungos kuriami darbo standartai ir jų kūrimo taisyklės, o
kartais ir siekiamybės taip pat įvardinami Europos socialiniu modeliu47. Šie pavyzdžiai nepaneigia, kad
modeliu gali būti apibrėžiamas ir tam tikros individualios sistemos funkcionavimo būdas, pagrįstas
tam tikrų komponentų tarpusavio ryšiais, o mūsų atveju – nacionalinis socialinis modelis.
5.1.2

Naujo socialinio modelio Lietuvai kūrimo prielaidos

Pasiremdami pateikta socialinio modelio samprata, negalime teigti, kad šiandien Lietuva neturi savo
darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo modelio. Kadangi Lietuvoje jau egzistuoja tiek
socialinė politika, tiek ir jos atskiros kryptys, tikslai ir priemonės, jos tiesiog negali kažkokiu būdu
nesąveikauti.
Vis dėlto, atsižvelgiant į Lietuvai kylančius išorinius ir vidinius iššūkius, nustatytas esamo socialinės
politikos įgyvendinimo problemas, būtina geresnio idealaus socialinio modelio paieška, kuri pasireikštų
didžiausio kryptinio sąsajumo ir visos sistemos efektyvumo paieška.

47

Taip Lietuvos valstybės ilgalaikės raidos strategijoje teigiama, kad Europos Sąjungos socialinis ekonominis modelis – gerovės
valstybė, kurioje žemas nedarbo lygis, didelė darbo kaina, stiprios socialinės garantijos, minimalus skurstančių šeimų skaičius ir
aukštas socialinės sanglaudos lygis.
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Šiame vidutinės ir ilgosios trukmės laikotarpyje turi būti sprendžiami tokie pagrindiniai iššūkiai:
1.

valstybinio socialinio draudimo sistema patiria nuolatinę įtampą dėl jos biudžeto išlaidų ir pajamų
neatitikties. Demografinės-socialinės-ekonominės tendencijos ir emigracijos mastai kelia pavojų
socialinio draudimo išmokų, ypač pensijų draudimo sistemos, finansiniam tvarumui, todėl būtina
tobulinti valstybinio socialinio draudimo sistemą, balansuojant išmokas ir įmokas, plečiant
apdraustųjų ratą;

2.

paramos priemonės ne visada veikia efektyviai ir skatina legalų įsidarbinimą, todėl būtina jų
tikslingumo peržiūra, efektyvumo analizė, sąsajumas su socialiniu draudimu ir įsidarbinimo
paskatomis. Koordinuojant socialinio draudimo ir socialinės paramos sistemas, galima siekti, kad jos
apimtų kuo daugiau individų ir saugotų nuo daugelio socialinių rizikų, užsiimtų pačia svarbiausia –
individo, skurdo, socialinės atskirties prevencija;

3.

šalyje yra aukštas nelegalaus ar nedeklaruoto darbo lygis, kuris neigiamai veikia viešuosius finansus
(valstybės biudžeto ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų pajamas). Būtina mažinti šešėlinės
ekonomikos mastą, skatinant deklaruoti darbą naujomis formomis, mažinti paskatas dirbti
nelegaliai ar įdarbinti nelegaliai;

4.

dėl stiprios globalizacijos yra ryškiai išaugusi tarptautinė konkurencija, kovojant dėl tiesioginių
investicijų, kurios sukurtų naujų ir geresnių darbo vietų šalyje, sudaryti prielaidas darbuotojų
mobilumui šalies viduje. Darbo santykių reguliavimas turi ne tik suderinti naujoviškus darbo
santykius, tačiau ir būti konkurencingas tarptautiniu mastu;

5.

darbo santykių teisinis reguliavimas liko iš esmės nepakitęs daugelį metų, todėl nepasižymi
lankstumu, šiuolaikinių darbuotojų ir darbdavių poreikių tenkinimu, sukuria administracinę naštą
smulkiems darbdaviams. Lankstesni ir nebiurokratiški darbo santykiai, kurie paskatintų naujų darbo
vietų kūrimą, konvertuotų darbuotojų emigraciją į prekių ir paslaugų eksportą, prisidėtų prie
nedarbo mažinimo, jaunimo geresnio įdarbinimo, mažintų paskatas dirbti nelegaliai ar neįforminant
realiai dirbto laiko, modernizuotų darbo rinką. Tuo tarpu socialinis dialogas vis dar nevirsta
kolektyvinėmis derybomis, kurių metu būtų standartinamos darbo sąlygos, didinami atlyginimai,
neužtikrinamos lygios galimybės;

6. kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitiktis reikalauja formuoti
visą gyvenimą besimokančią ir tobulėjančią kvalifikuotą darbo jėgą, galinčią tenkinti dinaminius ūkio
poreikius, skatinti jos universalumo ir nuolatinį kvalifikacijos palaikymą;
7.

žemas darbo jėgos aktyvumo lygis verčia aktyvinti atskiras problemines jos grupes – ilgalaikius
bedarbius, jaunimą, šešėlinėje ekonomikoje dirbančius asmenis, taip pat naikinti regioninius
skirtumus. Pašalpų gavėjų skaičiaus mažinimas ir pažeidžiamų asmenų grupių įtrauktis į įvairaus
pobūdžio užimtumą mažins ne tik nelegalų ar nedeklaruotą darbą bei didins valstybinio socialinio
draudimo sistemos pajamas, tačiau ir prisidės prie skurdo mažinimo;

8. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių adekvatumas ir efektyvumas leistų taupyti joms
skiriamas išlaidas, geriau pasiekti tokių priemonių tikslus – padėti darbingiems remiamiems
asmenims sugrįžti į ekonomiškai aktyvią veiklą;
9. administracinės naštos ir biurokratizmo mažinimas, institucijų veiklos efektyvinimas ne tik padėtų
taupyti viešuosius finansus ir mažintų įmonių kaštus, bet tuo pačiu didintų įmonių
konkurencingumą, skatintų vykdyti teisės aktų reikalavimus ne formaliai, o turinio prasme, skatintų
deklaruoti santykius.
Kuriamas tvaresnis Lietuvos socialinis modelis, apimantis užimtumo didinimą, darbo santykių
reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, padėtų išspręsti pagrindines aukščiau
minėtas problemas.
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Naujas socialinis modelis reiškia socialinės politikos krypčių tikslų revizavimą ir naujų tikslų iškėlimą,
esamos padėties įvertinimą ir spręstinų problemų išskyrimą, tinkamų priemonių identifikavimą ir naujų
priemonių sukūrimą, naujoviško sąsajumo ir pagrįstumo būdu sukuriant prielaidas efektyvesniam
socialinės politikos tikslų pasiekimui šiandieninėmis sąlygomis. Svarbiu inspiracijos šaltiniu tampa ne tik
nacionalinės įžvalgos ir tyrimai, tačiau ir užsienio šalių patirtis, Europos Sąjungos institucijų
rekomendacijos.
Projekto vykdytojų tikslas – modelio, kaip tarpusavyje sąveikaujančių socialinės politikos priemonių (į
užimtumo didinimą nukreiptos darbo politikos ir šiuolaikinių darbo santykių, tvaraus socialinio
draudimo, adekvačios ir efektyvios socialinės paramos) tarpusavio sistema, kuri dėl sinerginio efekto
padės efektyviau pasiekti reikšmingesnių socialinės politikos tikslų.
Šių priemonių suderinamumas yra svarbus tiek teisinio tikrumo, tiek socialinio pagrįstumo, tiek
ekonominio efektyvumo prasme. Jei sistemos elementai nesisieja arba blogai siejasi – atsiranda
vadinamieji „lūžiai“ tarp įsivaizduojamųjų susijusių priemonių linijų. Šie nesutapimai veda prie individų
interesų ignoravimo, teisių neapsaugojimo, viešųjų ir privačių finansų neefektyvaus panaudojimo
(tokiu būdu nepasiekiami politikos tikslai) arba pilkosios ar šešėlinės ekonomikos plėtros
(piktnaudžiavimas, teisinio reguliavimo išvengimas, nevienodos konkurencinės sąlygos).
Kokių pokyčių galima laukti įgyvendinant pateikiamą Lietuvos darbo santykių ir valstybinio socialinio
draudimo modelį? Dėl politinio, ekonominio, socialinio, finansinio ir konstitucinio determinizmo, o taip
pat dėl socialinės politikos ilgalaikių teisinio reguliavimo tradicijų, didžiulės socialinės reikšmės ir
materijos sudėtingumo, įsišaknijusių visuomeninių nuostatų ir socialinių struktūrų, naivu tikėtis
revoliucinių pokyčių ir visiškai naujų reformos krypčių. Siūlomas modelis yra paremtas nuostata, kad jo
priemonės gali būti išsprendžiamos per vidutinės trukmės (iki 2017 m.) ir ilgalaikės trukmės (iki 2020 m. ir
ilgiau) planavimo terminus, priklausomai nuo ekonominių ir finansinių sąlygų, o taip pat ir politinės
valios.
Siūlomą socialinį modelį sudaro itin daug komponentų – jų matomumas, tikslai, priemonės ir rezultatai
gali būti visapusiškai įvertinti tik pagal konkrečias teisines nuostatas, sudarančias būsimų darbo
santykius, užimtumą ir valstybinį socialinį draudimą reguliuojančių teisės aktų turinį. Tik pateikus visus
teisės aktus gali būti įvertinami ir jų tarpusavio ryšiai ir suderinamumas. Nepaisant to, šioje ataskaitoje
siūlomas modelis pateikiamas per kelias pagrindines komponentų (atskirų teisinių nuostatų ar normų)
grupes, skirtas vieno ar kelių socialinės politikos krypčių prioritetiniams tikslams įgyvendinti. Tad nuo
kiekybinio komponentų palyginimo einama prie kokybinio jų įvertinimo, siekiant parodyti esamos
situacijos ir modeliuojamos situacijos skirtumus, kokybinį ir kiekybinį (kur įmanoma) virsmą.
1-6 pav. Skirtingų politikos krypčių priemonių pavyzdinis sąsajumas (motinystės išmokos pavyzdys)

28

Ši schema skirta parodyti motinystės (tėvystės) valstybinio socialinio draudimo išmokos ryšį su kitomis
priemonėmis. Sumažinus šios išmokos mokėjimo trukmę nuo maksimalių 24 mėn. iki trumpesnio
laikotarpio, paramai šeimai reikėtų organizuoti natūrinių pajamų kompensavimo principu (plačiau
socialinio draudimo skirsnyje). Tuo pačiu motinos būtų grąžinamos į darbo rinką ir darbo santykiuose
sulauktų papildomų kompensuojančiųjų garantijų (dalinis darbas, ne visas darbo laikas, lankstus darbo
grafikas ir pan.).
Kiti virsmo pavyzdžiai atspindi sąlyginį siūlomos priemonės ar priemonių priskyrimo vienai iš priemonių
prasmę ir per sąsajumą su kitomis kryptimis ir jų priemonėmis, rodo sąlyginius pasikeitimus atskirų šių
priemonių vertėje. Pateiktame žemiau paveiksle parodoma, kaip keičiasi darbo santykių teisinio
reguliavimo kryptis lankstumo link, įtvirtinus siūlomas darbo laiko režimo priemones. Lankstus
individualus darbo grafikas, suminės darbo laiko apskaitos ir viršvalandžių liberalizavimas sumažina
imperatyvų reguliavimą, padidina darbdavio diskreciją (atsiranda darbdavio didesnės galimybės
optimizuoti darbo jėgos panaudojimą pagal poreikius), o darbuotojo reikalavimo teisė gauti laiko
kvalifikacijos kėlimui, šeimyniniams poreikiams patenkinti išplečia darbuotojo galimybes lanksčiai
prisitaikyti prie darbo proceso.
1-7 pav. Sąlyginis teisinio reguliavimo svorio pasikeitimas, įtvirtinus darbo laiko lankstumo priemones
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Socialinio modelio ataskaitoje siūlomi darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo pakeitimai
pateikiami per kelias pagrindines komponentų (atskirų teisinių nuostatų ar normų) grupes, skirtas
vieno ar kelių socialinės politikos krypčių prioritetiniams tikslams įgyvendinti ar problemoms išspręsti.
Siūlomų pakeitimų pagrindimas pateikiamas prieduose.
Tyrimas leido išskirti tokius prioritetus, kuriuos analizuojant šioje ataskaitoje pateikiamas socialinis
modelis:
Darbo santykių ir užimtumo didinimo srityje:
1.

Darbo santykių lankstumas;

2.

Socialinio dialogo plėtra ir kolektyvinių sutarčių skatinimas;

3.

Užimtumo didinimas;

4.

Pažeidžiamų gyventojų grupių įdarbinimas ir ADRP efektyvumas;

5.

Nelegalaus ir nedeklaruoto darbo mažinimas;

6. Darbuotojo šeimyninių įsipareigojimų ir užimtumo menkas suderinamumas;
7.

Mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo prielaidų didinimas;

8. Biurokratijos ir administracinės naštos mažinimas.
Valstybinio socialinio draudimo srityje:
1.

Valstybinio socialinio draudimo biudžeto metinių pajamų ir išlaidų subalansavimas, o ekonominio
nuosmukio sąlygomis – deficito finansavimas iš rezervo fondo;

2.

Pagrindinių valstybinio socialinio draudimo principų atskirose draudimo rūšyse išgryninimas;
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3.

Socialinio draudimo darbdavio įmokos dalies ir bendro socialinio draudimo įmokos tarifo
sumažinimas dėl nominalių algų padidinimo ir pagrindinės pensijos dalies finansavimo iš valstybės
biudžeto;

4.

„Lubų“ t. y. maksimumo virš kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
nustatymas;

5.

Valstybinio socialinio draudimo rezervų fondo sukūrimas;

6. Šešėlinės ekonomikos sumažinimas socialinio draudimo priemonėmis;
7.

Dalyvavimo valstybiniame socialiniame draudime išimčių panaikinimas ir ne samdomąjį darbą
dirbančių gyventojų (savarankiškai dirbančių asmenų, ūkininkų, statutinių pareigūnų, dvasininkų,
profesinių ir aukštųjų mokyklų studentų) dalyvavimo socialiniame draudime išplėtimas (įtraukimas į
draudimo rūšis, kuriose jie šiuo metu nedalyvauja);

8. Trijų pagrindinių gyventojų grupių pagal demografinį požymį dalyvavimo socialiniame draudime
padidinimas;
9. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemos pertvarkymas atsižvelgiant į ilgalaikius
demografinių projekcijų neapibrėžtumus, būsimą gyvenimo trukmę bei siekiant išvengti didesnių
įmokų tarifo pokyčių;
10. Nedarbo socialinio draudimo pertvarkymas, teisių į išmokas išplėtimas ir išmokų dydžio
koregavimas;
11. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo periodinių išmokų suderinimas su
pensijų socialinio draudimo išmokomis.
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5.2 Darbo santykiai ir užimtumo didinimas
5.2.1

Darbo santykių lankstumo didinimas

Darbo santykių lankstumas yra matuojamas įvairiais rodikliais. Labiausiai paplitę yra Pasaulio banko
„Doing business” ataskaitos, kurių metodologijoje valstybių verslo sąlygos yra matuojamos ir pagal
darbo/įdarbinimo sąlygų palankumą verslui. Šiose metodologijose vertinamas: įdarbinimo
sudėtingumas, darbo laiko griežtumas, atleidimo iš darbo ribojimai, atleidimo iš darbo kaštai48. Pasaulio
ekonomikos forumo Pasaulio konkurencingumo indekso sudedamosios dalys ir rodikliai: „Darbo rinka:
Lankstumas ir efektyvumas”:
1.

Lankstumas: Priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo lankstumas, atlyginimų nustatymo lankstumas,
darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimas.

2. Efektyvumas: pasikliovimas profesionaliu vadovavimu, apmokėjimo susiejimas su produktyvumu,
protinio potencialo nutekėjimas, moterų įdarbinimas privačiame sektoriuje.
Šie rodikliai iš dalies padės vertinti Lietuvos darbo santykių būklę, taip pat padės apsispręsti dėl krypčių,
kuriant lankstų darbo santykių reguliavimą.
Lietuvos darbo teisė (individualioji darbo teisė)49 pasižymi pakankamai dideliu griežtumu, kuris iš esmės
vienokiu ar kitokiu būdu būdingas daugumai kontinentinės teisės tradicijos šalių. Deja, net ir nuo
pastarųjų šalių Lietuva skiriasi tuo, kad kolektyvinio darbo santykių reguliavimo svoris yra labai
nedidelis. Darbuotojai nėra pajėgūs individualiai susitarti dėl geresnių darbo sąlygų, todėl pagrindinė
reguliavimo dalis tenka įstatyminiam reguliavimui, kuris pagal savo esmę yra minimalus, tai yra
užtikrinantis mažiausią minimalų darbo sąlygų standartą. Tokiu būdu patenkame į savotiškus
„minimumo spąstus” – minimalūs standartai yra kone maksimalūs didelei daliai dirbančiųjų, todėl jų
mažinimas reikštų jų padėties bloginimą, kurio įmanoma išvengti tik kompensuojant kitomis
priemonėmis, kaip antai, užimtumo, socialinės paramos ir draudimo (apie tai bus kalbama vėliau).
Kita vertus, lankstumas turi būti suprantamas ir kaip darbuotojo galimybių prisitaikyti prie darbo
procesų išplėtimas. Jei teisinis reguliavimas padeda jam realizuoti kitus savo būtinuosius poreikius,
derinant tai su profesine veikla, tai išplečia jo galimybes ir motyvaciją dirbti nepaneigiant kitų savo
socialinių ir ekonominių interesų.
Tad negalime teigti, kad lankstumas darbo santykiuose yra savitikslis. Viena vertus, jis padeda
darbuotojui surasti balansą tarp asmeninio ir profesinio gyvenimo. Kita vertus, jis padeda darbdaviui
optimaliausiai paskirstyti finansinius resursus darbo jėgai, arba, kitaip tariant, darbo jėgą panaudoti savo
ekonominės veiklos rezultatams siekti (pvz., kylant produkcijos paklausai didinti gamybą esamais darbo
resursais, o jai krentant – mažinti darbo jėgos naudojimą, patiriant minimalius darbo jėgos išlaikymo jai
neatliekant savo pareigų nuostolius).
Atsižvelgiant į užsienio šalių gerąją praktiką, įvertinus darbo santykių būklę Lietuvoje, darytinos išvados,
kad siūlomame socialiniame modelyje lankstumo darbo santykiuose siekiama šiomis kryptimis:
1.

supaprastinant darbdavio pareigas formalizuoti darbo sutarčių sudarymą, keitimą, nutraukimą bei
susižinojimą su darbuotoju;

48

Pasaulio banko „Doing business” ataskaitos. Prieiga per internetą: <http://www.doingbusiness.org/methodology/employingworkers>.
49
Kolektyvinės darbo teisės klausimai sprendžiami šios ataskaitos 2.2 dalyje.
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Darbo kodekso projektas
56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės
1. Darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį dėl šių priežasčių:
1) darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su
darbdavio veikla;
2) darbdavio netenkina darbuotojo darbo rezultatai;
3) darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar
darbo vietovę;
4) darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju.
2. Darbo organizavimo pakeitimai ar kitos priežastys, susijusios su darbdavio veikla, gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį tik tuo atveju,
kai jie yra realūs ir lemia konkretaus darbuotojo ar jų grupės atliekamos darbo funkcijos ar darbo funkcijų nereikalingumą. Priimti sprendimą
nutraukti darbo sutartį galima tik tada, jei darbovietėje iki šio sprendimo priėmimo dienos nėra laisvos tapačios ar panašios pagal darbo
funkciją darbo vietos, į kurią darbuotojas gali būti perkeltas, jei sutinka.
3. Jei perteklinę darbo funkciją vykdo keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina
darbdavys, suderinęs su darbo taryba ar darbuotojų patikėtiniu. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia
darbdavio sudaryta komisija, kurios sudėtyje turi būti bent vienas darbo tarybos narys ar darbuotojų patikėtinis.
4. Darbuotojo darbo rezultatai gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį, jei darbuotojui raštu buvo nurodyti jo darbo trūkumai ir nepasiekti
asmeniniai rezultatai ir buvo bendrai sudarytas rezultatų gerinimo planas, apimantis laikotarpį, ne trumpesnį nei du mėnesius, ir šio plano
vykdymo rezultatai nepatenkinami.
5. Darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar
darbo vietovę gali būti priežastis nutraukti darbo santykius, kai darbdavio siūlymas yra pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio
ar gamybinio būtinumo priežastimis.
6. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vieni metai – prieš dvi
savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki valstybės socialinio draudimo senatvės pensinio amžiaus likę mažiau
kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kuriems iki senatvės pensinio amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.
7. Sprendimą nutraukti darbo sutartį darbdavys turi priimti ne anksčiau kaip trys darbo dienos iki įspėjimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip
penkios darbo dienos po įspėjimo termino pabaigos.
8. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o jei darbo santykiai tęsiasi
trumpiau negu vienus metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

2. panaikinant darbo laiko reguliavime esančius ribojimus, lanksčiai nustatyti darbo laiko režimą,
nepažeidžiant darbo valandų normos;
Darbo kodekso projektas
96 straipsnis. Darbo laiko režimas
1. Kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti savo darbo laiką, susitardamas dėl to su kitu darbuotoju. Bet kuriuo atveju turi būti laikomasi
maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų.
2. Darbdaviui reikalaujant, apie darbo laiko paskirstymą tarp darbuotojų per dieną, savaitę ar ilgesnį laikotarpį darbdavį privaloma informuoti
sutartyse nustatytu laiku ir tvarka.
3. Darbo laiko režimas gali būti keičiamas darbuotojų tarpusavio susitarimu, informavus apie tai darbdavį, jei tai nustatyta sutartyse.
4. Darbuotojų susitarimai ir jų vykdymas negali niekaip paveikti darbuotojų pareigos dirbti darbdaviui pagal sulygtą su juo darbo režimą.
Visais atvejais darbuotojai privalo taip vienas kitą pakeisti darbe, kad nenukentėtų darbo funkcijos vykdymas.
5. Vieno darbuotojo laikinasis nedarbingumas, atostogos neturi įtakos kito darbuotojo darbo laiko režimui, nebent sutartyse nustatyta
kitaip. Darbdavys tokį darbuotoją laikinai gali pakeisti kitu darbuotoju, su kuriuo pagal darbo dalijimosi sutartį dirbantis darbuotojas turi
kooperuotis darbo funkcijai įvykdyti.

3. liberalizuojant atleidimo iš darbo teisinį reguliavimą (atleidimo iš darbo ribojimų ir privilegijų
panaikinimas), naikinti nemotyvuojančias ir diskriminuojančias pagal amžių (stažą) nuostatas,
sustiprinant kompensacinį mechanizmą – nedarbo socialinio draudimo išmoką.
Žr. LR darbo kodekso projekto V skyrių – Darbo sutarties pasibaigimas.

Darbo sutarčių sudarymo paprastinimas siejamas su modelyje siūlomais (žr. Priedą Nr. II-1):
1. biurokratinių kliūčių sudarant darbo sutartį sumažinimu (sutarties sudarymo supaprastinimu)7;
2. darbo ne visą darbo dieną, dalinio darbo ir nuotolinio darbo, kaip laikino ar nuolatinio darbo
organizavimo būdo, įteisinimą;
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47 straipsnis. Dalinis darbas
1. Dalinis darbas gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės
darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos (šio Kodekso Error! Reference source not found. straipsnis).
2. Dalinis darbas yra darbdavio sprendimu nustatytas iki pusės jo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, kai dėl darbo laiko
sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant valstybinio socialinio draudimo dalinio darbo išmoką.
3. Darbdavio sprendime dėl dalinio darbo nustatymo nurodoma darbo laiko normos sutrumpinimo dalis, nurodoma, kas trumpinama (darbo
dienų per darbo savaitę skaičius, darbo valandų per dieną skaičius ar ir viena, ir kita), dalinio darbo pradžia ir trukmė. Darbdavio sprendimas
dėl dalinio darbo nustatymo pateikiamas valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinei įstaigai. Sprendimas dėl dalinio darbo nustatymo
įsigalioja nuo tos dienos, nuo kurios valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinės įstaigos sprendimu pradedama mokėti dalinio darbo
išmoka.
51 straipsnis. Nuotolinis darbas
1. Nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą
arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje
kitoje negu darbovietė vietoje, taip pat ir naudojant informacines technologijas (teledarbas).
2. Dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba sutikimu. Darbuotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta
priežastis nutraukti darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas. Jei neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai
sukeltų per dideles sąnaudas, darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo
laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų
metų, bei darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.
3. Skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu nustatomi darbo vietos reikalavimai (jei tokie keliami), darbui suteikiamos naudoti darbo priemonės,
aprūpinimo jomis tvarka, naudojimosi taisyklės, taip pat nurodomas darbovietės padalinys, skyrius ar atsakingas asmuo, kuriam darbuotojas
turi atsiskaityti už atliktą darbą, šio atsiskaitymo tvarka.
4. Jei dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas patiria papildomų išlaidų, susijusių su jo darbu, darbo priemonių įsirengimu ir naudojimu, jos
privalo būti kompensuotos. Kompensacijos dydį ir jos mokėjimo sąlygas šalys nustato susitarimu.
5. Nuotolinio darbo atveju darbuotojo dirbto laiko darbdavys neapskaito. Savo darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūra,
nepažeisdamas maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų.
6. Nuotolinis darbas nesukelia darbo stažo apskaičiavimo, skyrimo į aukštesnes pareigas, kvalifikacijos tobulinimo ribojimų, neriboja ir
nevaržo kitų darbuotojo darbo teisių. Darbdavio nustatyta teledarbo ar nuotolinio darbo įgyvendinimo tvarka neturi pažeisti darbuotojo
asmens duomenų apsaugos ir jo teisės į privatų gyvenimą.
7. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas nuotolinį darbą dirbantiems darbuotojams bendrauti ir bendradarbiauti su kitais darbdavio
darbovietėje dirbančiais darbuotojais ir darbuotojų atstovais, gauti iš darbdavio informaciją.
8. Darbdavys privalo reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoti darbo tarybą apie nuotolinio darbo būklę įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje, nurodydamas taip dirbančių darbuotojų skaičių, užimamas pareigybes ir darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijų grupes ir
lytį.

3. įvairių darbo sutarčių rūšių išplėtimu (terminuotos darbo sutartys, laikinos darbo sutartys,
projektinio darbo sutartys, darbinio mokymo darbo sutartys, nenustatytos apimties darbo
sutartys, darbo vietos dalijimosi sutartys, darbo keliems darbdaviams sutartis, pameistrystės
darbo sutartys)8. Siūloma naikinti trumpalaikes, sezonines darbo sutartis, o vietoje jų
liberalizuoti terminuotų darbo sutarčių sudarymą, nustatant galimybes jiems reikalauti
neterminuotų darbo santykių, nediskriminavimo ir pan.
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66 straipsnis. Terminuotos darbo sutarties sąvoka ir jos terminas
1. Terminuota darbo sutartis yra darbo sutartis, kuri sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui.
2. Darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos, tam tikram dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais
skaičiuojamam terminui, iki tam tikros užduoties įvykdymo ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo.
3. Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas
sutarties terminas.
95 straipsnis. Darbo vietos dalijimosi sutarties sąvoka
1. Du darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl vienos darbo vietos dalijimosi.
2. Abiejose darbo sutartyse turi būti nurodyta tokios darbo sutarties rūšis, kito darbuotojo tapatybė ir jo kontaktiniai duomenys, darbuotojo
darbo laiko norma (darbo valandų per savaitę skaičius). Nenustačius kitaip sutartyse, laikoma, kad abiejų darbuotojų darbo laiko norma
vienoda.
3. Sulygti dėl darbo vietos dalijimosi darbo sutarties galima tiek sudarant naują darbo sutartį, tiek laikinai pakeičiant galiojančią kitos rūšies
darbo sutartį. Darbdavys privalo apsvarstyti ir, esant organizacinei ir gamybinei galimybei, tenkinti darbuotojo, auginančio vaiką (įvaikį) iki šešių
metų amžiaus, prašymą laikinai laikotarpyje iki vaikui (įvaikiui) sukaks šešeri metai, pakeisti galiojančią kitos rūšies darbo sutartį darbo vietos
dalijimosi sutartimi.
98 straipsnis. Darbo keliems darbdaviams sutarties sąvoka
1. Su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje vietoj vieno darbdavio gali būti nurodyti du ar daugiau darbdavių tai pačiai darbo funkcijai atlikti.
2. Kiekvienas darbdavys, atsižvelgdamas į jiems skirtą darbuotojo laiką, turi teisę darbuotojo atžvilgiu įgyvendinti darbdavio teises ir privalo
vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti šio Kodekso ir kitų darbo teisės normų taikymą.
3. Darbo keliems darbdaviams sutartyje gali būti nustatyta, kad darbuotojo darbo laikas neskirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai, jei
darbuotojas vienu metu vykdo kelių darbdavių užduotis, tačiau nustatoma kiekvieno darbdavio apmokama darbo laiko normos dalis.
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87 straipsnis. Nenustatytos apimties darbo sutarties sąvoka ir turinys
1. Nenustatytos apimties darbo sutartis – tai tokia darbo sutartis, pagal kurią darbo sutartyje darbo funkcijos atlikimo laikas iš anksto
nenustatytas, tačiau darbuotojas įsipareigoja darbo funkciją atlikti darbdavio kvietimu, o darbdavys įsipareigoja darbuotojui sumokėti už jo
atliktą darbą.
2. Be šiame Kodekse nustatytų būtinųjų darbo sutarties sąlygų, nenustatytos apimties darbo sutartyje turi būti susitarta dėl kvietimo
darbuotojui dirbti formos ir įteikimo tvarkos.
3. Nenustatytos apimties darbo sutartis gali būti terminuota ir neterminuota, tačiau negali apsiriboti tik vienu kvietimu dirbti.
4. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas tik už laiką, kurį darbuotojas turėjo vykdyti darbo funkciją pagal darbdavio kvietimą dirbti, išskyrus
šio straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį. Darbo užmokestis sumokamas sutartyje nustatytais terminais, tačiau ne rečiau kaip du kartus per
mėnesį, jei tą mėnesį buvo dirbama pagal darbdavio kvietimą.
5. Minimalioji darbo trukmė, kurią turi išdirbti darbuotojas, yra aštuonios valandos per kalendorinį mėnesį. Jei darbuotojas nėra pakviestas
dirbti tokios minimaliosios trukmės darbo arba jo neišdirba, jam turi būti sumokėtas atlyginimas už aštuonių darbo valandų darbą.
71 straipsnis. Laikinosios darbo sutarties sąvoka ir rūšys
1. Laikinojo darbo sutartis – susitarimas tarp laikino darbuotojo ir darbdavio (laikinojo įdarbinimo įmonės), pagal kurį laikinasis darbuotojas
įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą darbdavio nurodyto asmens (laikinojo darbo naudotojo) naudai ir jam būdamas pavaldus, o
darbdavys įsipareigoja už tai atlyginti.
2. Laikinojo darbo sutartis gali būti terminuota ir neterminuota.
3. Terminuota laikinojo darbo sutartis gali būti sudaryta vienam siuntimui pas laikinojo darbo naudotoją, tačiau sutarties terminas gali būti
nustatytas ir iki tam tikros kalendorinės datos, tam tikram dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais skaičiuojamam terminui arba iki tam tikros
užduoties įvykdymo ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo.
4. Nukrypstant nuo maksimalaus darbo sutarties termino taisyklių (šio Kodekso Error! Reference source not found. straipsnis), terminuotos
laikinojo darbo sutarties maksimalus terminas, taip pat paeiliui einančių sutarčių, kurios sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tam pačiam darbui,
bendra maksimali trukmė yra penkeri metai. Paeiliui einančiomis laikomos darbo sutartys, kurias skiria ne ilgesnis kaip dviejų savaičių
laikotarpis.
5. Šio skirsnio nuostatos netaikomos laivų įguloms, kurioms taikomas Prekybinės laivybos įstatymas.
80 straipsnis. Darbinio mokymo darbo sutarties samprata
1. Darbinio mokymo sutartimi darbuotojas priimamas į darbą siekiant suteikti jam bet kokios darbo veiklos įgūdžių.
2. Darbinio mokymo darbo sutartis visais atvejais turi būti terminuota ir maksimalus jos terminas – šeši mėnesiai. Darbdavys turi teisę sudaryti
darbinio mokymo darbo sutartį su tuo pačiu darbuotoju ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams po prieš tai galiojusios darbinio mokymo
darbo sutarties pasibaigimo. Pažeidus šiuos reikalavimus laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.
3. Jeigu darbuotojui nėra 18 metų, ši sutartis sudaroma ir nutraukiama tik vienam iš tėvų (įtėvių), globėjų arba rūpintojų sutikus.
91 straipsnis. Projektinio darbo sutarties sąvoka ir turinys
1. Projektinio darbo sutartis yra darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam rezultatui pasiekti
dirbdamas savo nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už darbovietės ribų, o darbdavys įsipareigoja už ją sumokėti sulygtą atlyginimą.
2. Sudarydamos projektinio darbo sutartį, šalys turi apibrėžti konkretų projekto rezultatą, nustatyti jo pabaigą ar jos nustatymo sąlygas.
3. Projektinio darbo sutartis yra terminuota ir jos maksimali trukmė – treji metai.
4. Sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima tokiais atvejais:
1) sudarant naują darbo sutartį;
2) laikinai pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį, tame tarpe kai darbuotojas, susitaręs su darbdaviu, sudaro kitą darbo sutartį su
darbdavio įmonių grupės įmone ar kitu darbdaviu;
3) sudarant susitarimą dėl projektinio darbo galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai. Susitarimui dėl projektinio darbo galiojant kitos rūšies darbo
sutarčiai šio skirsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis.
84 straispnis. Pameistrystės darbo sutarties sąvoka
1. Pameistrystės darbo sutartimi teritorinės darbo biržos siųstas asmuo priimamas į darbą, siekiant įgyti profesiją, papildant profesinio mokymo
įstaigoje gautas teorines žinias praktiniu mokymu darbo vietoje darbdavio darbovietėje.
2. Pameistrystės darbo sutartis visais atvejais turi būti terminuota ir jos terminas nustatomas darbo ir profesinio mokymo sutartyje tarp
darbdavio ir teritorinės darbo biržos.

Žemiau pateikiami skaičiavimai, susiję su galimybe pratęsti terminuotas darbo sutartis ir šių pakeitimų
įtaka naujų darbo vietų kūrimui esamo darbo santykių teisinio reguliavimo įtakos naujų darbo vietų
kūrimui ir esamų darbo vietų išlaikymo tyrimo metu buvo atlikta darbdavių apklausa (Žr. Galutinės
tyrimų ataskaitos Priedą Nr. I-4). Buvo teirautasi, ar galimybė pratęsti terminuotas darbo sutartis
sudarytų palankesnes sąlygas samdyti naujus darbuotojus.
83 proc. darbdavių, pas kuriuos dirba nuo 0 iki 9 darbuotojų, atsakė teigiamai. Tarkime, kad tokios
įmonės sukurs bent po vieną naują darbo vietą, tokiu atveju galima teigti, kad esant 71 784 veikiančių
ūkio subjektų, pas kuriuos dirba 0 – 9 darbuotojų50, įgyvendinus šį pakeitimą sukurtų 59 580 naujų darbo
vietų (71 784 x 83 % = 59 580)

50

Oficialios statistikos departamentas. Prieiga per Internetą: <http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=cc750541-0a1d-4aa7-a38c-e04f610fa0cd>.
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85 proc. darbdavių, pas kuriuos dirba nuo 10 iki 99 darbuotojų, teigiamai pasisakė, kad galimybė pratęsti
terminuotas darbo sutartis sudarytų palankesnes sąlygas kurti naujas darbo vietas. Didesnės įmonės turi
daugiau galimybių samdyti naujus žmones ir kurti daugiau darbo vietų, todėl šiam apskaičiavimui
taikomas 5 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijus. Tokiu atveju tarkime, kad 17 269 veikiančių ūkio
subjektų51 sukurtų 73 390 naujų darbo vietų (17 269 x 85 % x 5 = 73 390).
75 proc. darbdavių, pas kuriuos dirba daugiau negu 100 darbuotojų, pasisakė už terminuotų darbo
sutarčių pratęsimą. Didžiosios įmonės turi didžiausias galimybes kurti naujas darbo vietas, todėl
apskaičiavimui imamas 10 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijus. Didžiųjų ūkio subjektų Lietuvoje 2014
m. pradžioje veikė 1 73752, todėl palengvinus terminuotų darbo sutarčių pratęsimą, tarkime, kad tokie
darbdaviai sukurtų 13 020 naujų darbo vietų (1737 x 75 % x 10 = 13 020).
Viso naujų darbo vietų suteikus galimybę lanksčiai pratęsti terminuotas darbo sutartis: 59 580 + 73 390 +
13 020 = 145 990.
Darbo sutarties sąlygų keitimas sureglamentuotas atskirai, o taip pat pritaikytas darbuotojui.
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44 straipsnis. Darbo sąlygų keitimas darbdavio iniciatyva
1. Pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją
dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik darbuotojo raštišku sutikimu.
2. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitos
rūšies darbo laiko režimu ar kitoje vietovėje turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu penkios
darbo dienos. Darbuotojui atsisakius dirbti šiomis pakeistomis sąlygomis gali būti laikoma priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio
iniciatyva be darbuotojo kaltės.
3. Dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantį organą, prašydamas įpareigoti
darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą. Darbuotojui to nepadarius per tris mėnesius nuo to momento, kai darbuotojas
sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti pakeistomis darbo sąlygomis.
4. Šio straipsnio 1 dalyje nepaminėtos darbo sąlygos darbdavio sprendimu gali būti keičiamos, pasikeitus jas reglamentuojančioms
taisyklėms ar ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo atvejais. Apie šių sąlygų pakeitimus darbuotojas turi būti informuotas prieš
protingą laiką. Darbdavys sudaro pakankamas sąlygas darbuotojui pasirengti būsimiems pasikeitimams.
45 straipsnis. Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva
1. Kai reikalavimo teisės nesuteikia šis Kodeksas ar kitos darbo teisės normos, darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio pakeisti jo darbo
sąlygas.
2. Atsisakymas patenkinti darbuotojo raštu pateiktą prašymą pakeisti būtinąsias ar šalių sulygtas papildomas darbo sutarties sąlygas turi
būti pateiktas raštu ir motyvuotas.
3. Darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo prašymą pakeisti darbo sąlygas, dėl šių sąlygų pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis
ne anksčiau kaip po trijų mėnesių.
4. Darbdaviui sutikus su darbuotojo prašymu ar darbdaviui pateikus kitą pasiūlymą ir darbuotojui sutikus, laikoma, kad darbo sąlygos yra
pakeistos.

Darbo sutarties nutraukimo procedūros paprastinimas apima ne tik materialines garantijas, tačiau ir
patį darbo santykius užbaigiantį darbdavio sprendimą.
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64 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas
1. Esant šiame Kodekse ar kitame įstatyme nustatytai priežasčiai darbo sutarčiai pasibaigti, darbdavys priima sprendimą nutraukti darbo sutartį,
o šio Kodekso Error! Reference source not found. straipsnio 4 dalyje, Error! Reference source not found. ir Error! Reference source not found.
ir Error! Reference source not found. straipsniuose nurodytais atvejais – konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą. Sprendimas nutraukti darbo
sutartį laikomi pagrindu darbo sutarčiai pasibaigti jame nurodytą dieną, išskyrus Error! Reference source not found. straipsnio 2 dalyje ir šio
straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus.
2. Jei įstatymai nustato terminą priimti sprendimą dėl darbo sutarties nutraukimo, o darbdavys per šį terminą nepriima sprendimo nutraukti
darbo sutartį, laikoma, kad darbo sutartis nenutraukta. Vėliau ji gali būti nutraukta tik bendraisiais pagrindais ir tvarka.
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3. Darbdavio sprendimas nutraukti darbo sutartį turi būti išreikštas raštu. Jame nurodoma darbo sutarties nutraukimo pagrindas ir įstatymo
norma, kurioje nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, darbo santykių pasibaigimo diena ir atsiskaitymo su darbuotoju tvarka.
4. Sprendimas nutraukti darbo sutartį perduodamas darbuotojui nedelsiant. Darbuotojui ginčijant atleidimą iš darbo nustatyta tvarka,
darbdavio sprendimo įteikimo ir turinio įrodinėjimo našta tenka darbdaviui.
5. Darbo santykių pasibaigimo diena yra paskutinė darbuotojo darbo diena, išskyrus tuos atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama darbuotojui
nesant darbe arba kai darbuotojui neleidžiama tą dieną dirbti.
6. Jei sprendime nutraukti darbo sutartį (išskyrus kai darbo sutartis pasibaigia dėl darbdavio pasibaigimo) nurodytą darbo santykių pasibaigimo
dieną darbuotojas yra laikinai nedarbingas, yra jam suteiktose atostogose, darbo santykių pasibaigimo diena nukeliama iki laikinojo
nedarbingumo pabaigos, atostogų pabaigos. Darbo santykių pasibaigimo diena laikoma pirmoji darbo diena po laikino nedarbingumo ar
atostogų pabaigos. Tą dieną darbuotojui gali būti neleista dirbti nemokant darbo užmokesčio.
7. Ne vėliau kaip kitą dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos darbdavys privalo apie tai pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritorinei įstaigai.
8. Jei yra darbuotojo prašymas, darbdavys per dešimt dienų privalo jam išduoti pažymą apie darbuotojo vykdytą darbo funkciją, jos pradžią ir
pabaigą, taip pat gautą darbo užmokestį.

Darbo laiko lankstumas pasiekiamas per darbo grafikų individualizavimą, laisvo darbo režimo nustatymą
nepažeidžiant susitartos ar įstatyminės maksimalios darbo laiko normos, suminės darbo laiko apskaitos
(darbo pamainomis) įvedimo palengvinimą, paliekant vidutinės darbo savaitės trukmę, ribojančiųjų
išimčių mažinimą. Tokio teisinio reguliavimo rėmai – Europos Sąjungos direktyva 2003/88/EB, nustatanti
minimalų nepertraukiamojo poilsio laiką bendrai ir maksimalią darbo laiko trukmę specifiniams atvejams.
Be to, reikalingas darbo laiko sąvokos sukonkretinimas, darbo laiko trukmės reikalavimų pavertimas
darbo laiko norma, sureguliuojant darbo normavimą, sutrumpinto darbo laiko, ne viso darbo laiko
supaprastinimas, maksimalios darbo dienos trukmės atsisakymas, paliekant nepertraukiamą poilsio laiko
trukmės reikalavimus pagal Europos Sąjungos teisės aktus. Reikalingas darbo laiko ribų per apskaitinį
laikotarpį nustatymas bei viršvalandžių liberalizavimas. Žemiau pateikiami skaičiavimai, susiję su darbo
laiko reglamentavimo liberalizavimo įtaka naujų darbo vietų kūrimui (rodiklių paaiškinimai pateikiami
dalyje Darbo sutarčių sudarymo paprastinimas):
iš darbdavių apklausos atsakymų matyti, kad naujų darbo vietų kūrimui trukdo griežtas darbo laiko
reglamentavimas.
83 proc. mažų įmonių (0-9 darbuotojų) savininkų pasisakė, kad galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku,
nustačius darbo laiko ribojimą per apskaitinį laikotarpį (pvz., 48 val. savaitės vidutinė darbo laiko trukmė
4 mėn. laikotarpyje), sudarytų palankesnes sąlygas kurti naujas darbo vietas. Įvedus šį pakeitimą,
tarkime, kad mažosios įmonės sukurtų bent po vieną naują darbo vietą, todėl galima būti tikėtis bent
59 580 naujų darbo vietų (71 784 x 83 % = 59 580).
85 proc. darbdavių, kurie turi nuo 10 iki 99 darbuotojų, teigiamai įvertino darbo laiko lankstumo didinimo
galimybę. Tokiu atveju pritaikius 5 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijų, galima tikėtis, kad tokios
įmonės sukurtų 73 390 naujų darbo vietų (17 269 x 85 % x 5 = 73 390).
72 proc. didžiausių darbdavių teigia, kad lankstus darbo grafikas galėtų palengvinti naujų darbo vietų
sukūrimą. Analogiškai skaičiuojant pagal 10 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijų, tarkime, kad šios
įmonės sukurtų 12 500 naujų darbo vietų (1737 x 72 % x 10 = 12 150).
Viso naujų darbo vietų padidinus darbo laiko lankstumą: 59 580 + 73 390 + 12 500 = 145 120.
Atleidimo iš darbo lankstumas naujame modelyje pasiekiamas per šias priemones:
1.

darbo sąlygų keitimo supaprastinime;

2.

atleidimo iš darbo apribojimų ir garantijų eliminavime iš Darbo kodekso ir perkėlimo į siūlomas (žr.
žemiau) nacionalines kolektyvines sutartis;

37

Darbo kodekso projektas
214 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių turinys
1. Kolektyvinėje sutartyje šalys nustato darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, taip pat abipuses teises ir pareigas.
2. Nustatydamos kolektyvinės sutarties turinį jos šalys turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
3. Kolektyvinėse sutartyse įtvirtintomis darbo teisės normomis galima nukrypti nuo šiame Kodekse ar kitose darbo teisės normose
nustatytų imperatyvių taisyklių, išskyrus taisykles, susijusias su maksimaliuoju darbo ir minimaliuoju poilsio laiku, darbo sutarties sudarymu
ar pasibaigimu, minimaliuoju darbo užmokesčiu, darbuotojų sauga ir sveikata, nediskriminavimu, jei kolektyvine sutartimi pasiekiamas
darbdavio ir darbuotojų interesų balansas. Ginčai dėl tokių normų teisėtumo nagrinėjami darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta
tvarka. Nustačius, kad kolektyvinės sutarties sąlyga prieštarauja šiame Kodekse ar kitose darbo teisės normose nustatytoms imperatyvioms
taisyklėms, ar kolektyvine sutartimi nėra pasiekiamas darbdavio ir darbuotojų interesų balansas, ji negali būti taikoma, o taikoma šio
Kodekso ar darbo teisės normos taisyklė. Bet kuriuo atveju kolektyvinė sutartis gali gerinti darbuotojų padėtį, lyginant su ta, kuri nustatyta
šiame Kodekse ar kitose darbo teisės normose.
4. Nacionalinėje (tarpšakinėje), teritorinėje ar šakos kolektyvinėje sutartyje šalys gali aptarti:
1) kelių ar vienos kurios šakos ar teritorijos darbdavių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo, išdirbio normų ir kitus su darbo užmokesčiu
susijusius klausimus;
2) darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus;
3) darbuotojų užimtumo, profesinio mokymo, perkvalifikavimo klausimus;
4) socialinės partnerystės rėmimo priemones, padedančias išvengti kolektyvinių darbo ginčų;
5) kitas šalims svarbias darbo, socialines ir ekonomines sąlygas;
6) kolektyvinės sutarties keitimo, pildymo tvarką, galiojimo terminą, vykdymo kontrolės sistemą ir tvarką ir kitus organizacinius klausimus,
susijusius su kolektyvinės sutarties sudarymu ir vykdymu.
5. Darbdavio lygio kolektyvinėje sutartyje šalys gali aptarti:
1) darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygas;
2) darbo apmokėjimo organizavimo sąlygas;
3) darbo ir poilsio laiko sąlygas;
4) darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
5) šalių tarpusavio informavimo sąlygas;
6) informavimo, konsultavimo ir kitokio darbuotojų atstovų dalyvavimo darbdavio sprendimų priėmime teisių įgyvendinimo tvarką,
nemažinant įstatyme nustatytų darbo tarybos įgaliojimų;
7) kitas šalims svarbias darbo, ekonomines ir socialines sąlygas;
8) kolektyvinės sutarties vykdymo tvarką;
9) kolektyvinės sutarties keitimo, pildymo tvarką, galiojimo terminą, vykdymo kontrolės sistemą ir tvarką, kitus organizacinius klausimus,
susijusius su kolektyvinės sutarties sudarymu ir vykdymu.

3.

įspėjimo apie atleidimą iš darbo sutrumpinimo iki 2 savaičių arba 1 mėnesio (jei darbo santykiai
tęsiasi ilgiau kaip vienerius metus);
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63 straipsnis. Įspėjimas nutraukti darbo sutartį
1. Jei šis Kodeksas ar kiti įstatymai nustato darbuotojo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą, šis įspėjimas turi būti pateiktas raštu.
2. Įspėjime nutraukti sutartį turi būti nurodyti darbo sutarties nutraukimo priežastis ir įstatymo norma, kurioje nurodytas darbo sutarties
nutraukimo pagrindas, darbo santykių pasibaigimo diena ir atsiskaitymo su darbuotoju tvarka.
3. Įspėjimas nutraukti darbo sutartį darbuotojui perduodamas nedelsiant. Darbuotojui ginčijant atleidimo iš darbo teisėtumą, įspėjimo
įteikimo ir jo turinio įrodinėjimo našta tenka darbdaviui.
4. Jei darbuotojas įteikto įspėjimo termino pabaigos metu yra laikinai nedarbingas, yra jam suteiktose atostogose, įspėjimo termino pabaiga
nukeliama iki laikinojo nedarbingumo ar atostogų pabaigos.
5. Darbdavys turi teisę bet kada iki įspėjimo termino pabaigos priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį nukeldamas darbo santykių
pasibaigimo dieną į paskutinę įspėjimo termino dieną ir neleisdamas darbuotojui įspėjimo metu dirbti, tačiau sumokėdamas už visą įspėjimo
laikotarpį jo darbo užmokestį.
6. Darbuotojo prašymu įspėjimo termino laikotarpiu jam turi būti suteikta iki 10 procentų buvusios darbo laiko normos naujo darbo
paieškoms. Šalims susitarus, šiuo metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis.

4.

išeitinės išmokos dydžio suvienodinimo ir sumažinimo iki 1 mėnesio (jei darbo santykiai tęsiasi ilgiau
kaip 12 mėnesių).
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56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės
1. Darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį dėl šių priežasčių:
1) darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio
veikla;
2) darbdavio netenkina darbuotojo darbo rezultatai;
3) darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo
vietovę;
4) darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju.
2. Darbo organizavimo pakeitimai ar kitos priežastys, susijusios su darbdavio veikla, gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį tik tuo atveju, kai
jie yra realūs ir lemia konkretaus darbuotojo ar jų grupės atliekamos darbo funkcijos ar darbo funkcijų nereikalingumą. Priimti sprendimą
nutraukti darbo sutartį galima tik tada, jei darbovietėje iki šio sprendimo priėmimo dienos nėra laisvos tapačios ar panašios pagal darbo funkciją
darbo vietos, į kurią darbuotojas gali būti perkeltas, jei sutinka.
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3. Jei perteklinę darbo funkciją vykdo keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina
darbdavys, suderinęs su darbo taryba ar darbuotojų patikėtiniu. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia
darbdavio sudaryta komisija, kurios sudėtyje turi būti bent vienas darbo tarybos narys ar darbuotojų patikėtinis.
4. Darbuotojo darbo rezultatai gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį, jei darbuotojui raštu buvo nurodyti jo darbo trūkumai ir nepasiekti
asmeniniai rezultatai ir buvo bendrai sudarytas rezultatų gerinimo planas, apimantis laikotarpį, ne trumpesnį nei du mėnesius, ir šio plano
vykdymo rezultatai nepatenkinami.
5. Darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar
darbo vietovę gali būti priežastis nutraukti darbo santykius, kai darbdavio siūlymas yra pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar
gamybinio būtinumo priežastimis.
6. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vieni metai – prieš dvi savaites.
Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki valstybės socialinio draudimo senatvės pensinio amžiaus likę mažiau kaip penkeri
metai, ir trigubinami darbuotojams, kuriems iki senatvės pensinio amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.
7. Sprendimą nutraukti darbo sutartį darbdavys turi priimti ne anksčiau kaip trys darbo dienos iki įspėjimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip
penkios darbo dienos po įspėjimo termino pabaigos.
8. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau
negu vienus metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Šių į lankstumą nukreiptų pakeitimų esmė yra ta, kad valstybė per socialinio draudimo sistemą sugebės
generuoti lėšas, reikalingas darbuotojui greitai rasti darbą (žr. Priedas Nr. II-1, 1.3 pav.). Šios lėšos
išeitinių išmokų forma nebebus gaunamos iš darbdavio dėl šių priežasčių: norintiems jas mokėti
darbdaviams jos yra didelė našta (ypač kolektyvinio atleidimo atveju), todėl stabdo naujų darbuotojų
priėmimo iniciatyvas. Kita vertus, 2008-2009 m. krizė parodė, kad dauguma atleidimų nebuvo susiję su
Darbo kodekso reguliuojamomis procedūromis pagal DK 129 str., kaip kad turėtų būti buvę pagal
galiojančią teisę. Tai reiškia, kad teisinis reguliavimas nėra efektyvus ir veikia kontraproduktyviai naujų
darbo vietų kūrimo požiūriu.
Be to, individualiuose darbo santykiuose panaikintas įdarbinimo institutas (perkeltas į naująjį Užimtumo
įstatymą); peržiūrėtas darbo sutarties institutas: supaprastinta darbo sutarties sąvoką, modernizuotos
darbo sutarties sąlygas, supaprastintos išbandymo sąlygos bei terminuotų sutarčių reglamentavimas,
įvestos naujas darbo sutarčių rūšys ir darbo formos, liberalizuotas darbo sutarties sąlygų pakeitimas bei
darbo sutarties pasibaigimas. Svarbu įvertinti darbo santykių ypatumus, pavyzdžiui, profesionalių
sportininkų, vadovų, darbo ypatumus.
Darbo užmokesčio institute reikalingas minimalios mėnesinės algos nustatymo mechanizmo
tobulinimas, darbo užmokesčio struktūros skaidrumo tobulinimas bei deklaratyvių garantijų
panaikinimas.
Darbo užmokesčio srityje būtina fiksuoti darbo užmokesčio sąvoką, į kurią įeitų visos darbuotojo
priemokos, priedai ir kitokios išmokos už darbą, atskirti ją nuo kompensacinių išmokų, kurios nebūtų
prilygintos darbuotojo pajamoms natūra, ir apriboti vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo dažnį,
nustatant apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio galiojimą laike (pvz., už viršvalandinį darbą).
Detalesnė darbo užmokesčio struktūra, mokėjimo sistema pateikiama Priede Nr. II-1.
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155 straipsnis. Darbo užmokesčio sąvoka
1. Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį.
2. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:
1) bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga);
2) papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo
apmokėjimo sistemą;
3) priedai už įgytą kvalifikaciją;
4) priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
5) premijos, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą ir ar
skirtos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, veiklą ar veiklos rezultatus.
3. Darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi
darbo užmokesčiu, išskyrus šio Kodekso Error! Reference source not found. straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus.

Būtina patvirtinti minimalaus darbo užmokesčio nustatymo metodiką, pagal kurią (atsižvelgiant ir į
socialinių partnerių rekomendacijas) sudaryta ekspertų grupė ar komisija, į kurios sudėtį įeitų Ūkio
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ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atstovai – ekspertai bent kartą per metus teiktų savo siūlymus Vyriausybei, kuri įvertinusi visas
aplinkybes, teiktų siūlymą dėl minimalaus darbo užmokesčio dydžių kitiems metams Seimui. Todėl
būtina įstatymais numatyti minimalaus darbo užmokesčio nustatymo periodiškumą – minimalaus darbo
užmokesčio dydis turi būti peržiūrimas kasmet. Be to, reguliuojant Lietuvos užimtumo politiką ir
atsižvelgiant į tam tikrų darbuotojų grupių (ypač jaunimą ir priešpensinio amžiaus asmenis) didelį
nedarbą, rekomenduotina palikti Darbo kodekse numatytą galimybę diferencijuoti minimalų darbo
užmokestį šioms grupėms arba regionams ar atskiroms ūkio šakoms.
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157 straipsnis. Minimalusis darbo užmokestis
1. Darbuotojo bazinis (tarifinis) darbo užmokestis negali būti mažesnis, negu šio straipsnio nustatyta tvarka nustatytas minimalusis darbo
užmokestis.
2. Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) – tai mažiausias leidžiamas atlygis už
nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Nekvalifikuotu darbu
laikomas darbas, kurio atlikimui nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai.
3. Vyriausybė tvirtina Minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo metodiką ir sudaro ekspertų komisiją. Veikdama pagal Minimaliojo darbo
užmokesčio nustatymo metodiką ir įvertindama ekonominę-socialinę valstybės situaciją, gavusi Trišalės tarybos veikloje dalyvaujančių
socialinių partnerių rekomendacijas, ekspertų komisija teikia išvadą Vyriausybei dėl minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo kasmet iki
rugsėjo 15 d.
4. Minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą tvirtina Vyriausybė, gavusi ekspertų komisijos išvadą. Vyriausybė gali prašyti
komisijos pateikti savo išvadą nesilaikant šio straipsnio 3 dalyje nurodytų terminų.
5. Minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai gali būti diferencijuojami pagal regionus, ūkio šakas, darbuotojų
kategorijas ir amžiaus grupes, jei yra pagrįstas poreikis taip diferencijuoti.
6. Kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatyti didesni minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

Darbo drausmės institute svarstytina galimybė panaikinti drausminės atsakomybės rūšis, paliekant
galimybę darbdaviui skirti laisvos formos įspėjimą, kuris neturi įtakos darbuotojo statusui ir yra
neskundžiamas, tačiau turi reikšmę jį atleidžiant iš darbo už pakartotiną pažeidimą arba neskiriant
kintamo pobūdžio ar skatinamųjų išmokų ar premijų.
Materialinės atsakomybės institute siūlytina materialinę atsakomybę prilyginti civilinei atsakomybei,
nustatyti, kad materialinė atsakomybė yra išimtis, nes komercinė, gamybinė rizika tenka darbdaviui,
panaikinti visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
Minėtiems pasiūlymams realizuoti būtina įtraukti atitinkamas nuostatas į naująjį Darbo kodeksą, kurio
projektas pateikiamas šio projekto rėmuose (pavyzdines nuostatas žr. Priedas Nr. II-1, p. 10).
5.2.2
5.2.2.1

Socialinio dialogo plėtra ir kolektyvinių sutarčių skatinimas
Kolektyvinių sutarčių plėtra

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę nedelsiant buvo priimti ir pirmieji įstatymai, reguliuojantys darbo
santykius, o vienas pirmųjų buvo įstatymas, suteikęs galimybę darbo santykių šalims sudaryti
kolektyvines sutartis ir tokiu būdu savarankiškai tarpusavio derybų keliu reguliuoti darbo sąlygas. Tačiau
laikas parodė, kad dėl įvairių priežasčių (mentaliteto, tradicijų, teisinio reguliavimo netobulumo) ir netgi
pabandžius kai kurias iš šių priežasčių eliminuoti, kaip antai, įtvirtinta teisinė galimybė sudaryti šakos ir
nacionalines kolektyvines sutartis, bandymas sureguliuoti kolektyvines derybas viešajame sektoriuje,
darbo tarybų, kaip papildomo darbuotojų atstovo, instituto sukūrimas, nepaskatino kolektyvinių derybų
ir kolektyvinių sutarčių sudarymo. Todėl Lietuvoje skirtingai nuo kitų Vakarų Europos valstybių vis dar
būdingas aukšto laipsnio imperatyvus, įstatyminis, centralizuotas darbo santykių reguliavimo
mechanizmas.
Susipažinus su užsienio valstybių kolektyvinių derybų sistema (žr. Priedą Nr. II-2), matyti, kad bene
svarbiausiu kolektyvinių sutarčių elementu yra darbo užmokesčio nustatymo mechanizmas.
Atsižvelgiant į tai, kad kolektyvinėmis sutartimis gali būti užtikrinamas didesnis lankstumas (tiek
įvertinus tam tikros ekonominės veiklos šakos, tiek individualios įmonės ekonominį pajėgumą),
kolektyvinės sutartys turėtų būti ypač svarbiu instrumentu nustatant Lietuvos darbuotojų darbo
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užmokestį. Tad darbo užmokesčio didinimas, kurį Lietuvos gyventojai įvardina kaip didžiausią šios dienos
problemą Lietuvoje, turėtų būti sprendžiamas kolektyvinių derybų keliu.
Lietuvoje kolektyvinės sutartys sudaromos daugiausia įmonės lygmenyje. Įdomu pastebėti, kad užsienio
šalyse įmonių kolektyvinės sutartys laikomos svarbiu lankstumo elementu, lyginant su šakos sutartimis –
jos suteikia šalims daugiau galimybių vietoje prisitaikyti prie socialinių ekonominių sąlygų ir
konjunktūros, tai ypač buvo pastebėta praėjusios ekonominės krizės laikotarpiu. Vis tik ši formulė
Lietuvai galioti negali, nes kaip tik tose šalyse yra itin išvystytos šakos (o ne įmonių) kolektyvinės
sutartys (žr. Priedą Nr. II-2), todėl įmonių kolektyvinės sutartys naudojamos nukrypimams nuo griežtų ir
detalių šakinių susitarimų įtvirtinti.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos DK nenustato, kad įmonės kolektyvinės sutartys turi būti registruojamos,
nėra tikslių duomenų, koks yra tikslus jų skaičius. Tačiau Valstybinė darbo inspekcija yra surinkusi
informaciją iš 25115 įmonių, iš kurių 2078 yra nurodę, kad yra sudarę įmonės kolektyvines sutartis
(įmonėse, kuriose yra virš 250 darbuotojų – 105; įmonėse, kuriose yra nuo 50 iki 250 darbuotojų – 386;
įmonėse, kuriose yra nuo 10 iki 50 darbuotojų – 494; įmonėse, kuriose yra mažiau nei 10 darbuotojų –
1093)53. Įvertinus šiuos reprezentatyvius duomenis galima teigti, kad Lietuvoje įmonės kolektyvinės
sutartys dengia mažiau nei 10 proc. Lietuvos įmonių.
Vertinant aukštesnio lygio kolektyvines sutartis Lietuvoje, pastaraisiais metais ėmė sparčiai daugėti
šakos ir teritorinių kolektyvinių sutarčių. Šiuo metu yra galiojančios 17 teritorinių kolektyvinių sutarčių ir
13 šakos kolektyvinių sutarčių, kurios beveik visos yra sudarytos per 2013-2014 m. Daugiausia, t. y. 9
teritorinės kolektyvinės sutartys yra sudarytos švietimo sektoriuje. Šakos lygiu kolektyvinės sutartys yra
sudarytos medicinos, chemijos, medienos, popieriaus, baldų gamybos pramonėse, žiniasklaidos
leidyboje, kultūros sektoriuje, taip pat yra bausmių vykdymo sistemos, miškų urėdijos, muitinės ir
policijos šakos kolektyvinės sutartys.
Analizuojant šių šakos ir teritorinių kolektyvinių sutarčių turinį, galima pastebėti, kad jose praktiškai
vyrauja teisės aktų nuostatų perrašymas; savo esme šios sutartys yra deklaratyvios, netgi yra tokių
kolektyvinių sutarčių (kolektyvinė sutartis chemijos pramonėje), kurios turinys sudarytas tik iš
rekomendacijų sutarties šalims. Beveik visos iš jų įsteigia dvišales komisijas ar tarybas socialiniam
dialogui vystyti. Svarbu ir tai, kad pagal DK reguliavimą teritorinės kolektyvinės sutartys turėtų turėti
tam tikrų darbo, socialinių ir ekonominių problemų, kurios turi teritorinių ypatumų, sprendimo sąlygas.
Tačiau tokių, su teritoriniais ypatumais susijusių, sprendimo sąlygų jose nėra.
Vystant kolektyvinių sutarčių institutą, formuluojamos tokios kolektyvinių sutarčių teisinio reguliavimo
naujovės:
1.

socialinio dialogo atribojimas nuo kolektyvinių darbo santykių instituto;

2.

kolektyvinių darbo ginčų instituto liberalizavimas;

Darbo kodekso projekto
257 straipsnis. Kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų reglamentuojančių teisės normų taikymas
1. Šio skirsnio nuostatos taikomos darbuotojams ir kitiems asmenims, dirbantiems Užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų
teisinių santykių pagrindais bei juos atstovaujančioms profesinėms sąjungoms, turinčioms teisę į kolektyvines derybas ir kolektyvinių sutarčių
sudarymą bei siekiančioms išspręsti dėl to kylančius kolektyvinius ginčus.
2. Jei nenustatyta kitaip, pagal šio skirsnio normas asmenys, dirbantys kitais pagrindais, laikomi darbuotojais, o kitas santykių dalyvis (įmonė,
įstaiga, organizacija) laikomas darbdaviu ar darbdavių organizacija.
3. Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti asmenų, dirbančių kitais pagrindais, ir jų atstovų teisės spręsti kolektyvinius ginčus dėl interesų
pagal šio skirsnio normas ribojimus ar įgyvendinimo ypatumus.
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258 straipsnis. Kolektyvinio ginčo dėl interesų reikalavimų iškėlimas
1. Profesinė sąjunga ar profesinių sąjungų organizacijos, siekiančios sudaryti kolektyvinę sutartį, kurioje būtų nustatytos darbo teisės normos,
turi raštu kreiptis į darbdavį (darbdavių organizaciją) ir išdėstyti savo reikalavimus. Reikalavimai turi būti tiksliai apibrėžti, motyvuoti, išdėstyti
raštu ir įteikti darbdaviui ar darbdavių organizacijai.
2. Darbdavys (darbdavių organizacija) turi išnagrinėti prašymą ir raštu atsakyti ne vėliau kaip per dešimt kalendorinių dienų. Darbdavys
(darbdavių organizacija) turi teisę prašyti pateikti susitarimui sudaryti būtiną informaciją.
3. Šalims susitarus, gali būti pradėtos derybos, kurių trukmę ir sąlygas nustato šalys savo susitarimu.

3.

kolektyvinių sutarčių, sudaromų profesinės sąjungos, taikymas tik profesinių sąjungų nariams,
skatinantis jungtis į profesines sąjungas, siekiant geresnių darbo sąlygų per kolektyvines sutartis;

Darbo kodekso projektas
218 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių taikymas
1. Kolektyvinės sutartys taikomos darbuotojams – jas sudariusių profesinių sąjungų nariams.
2. Darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinę sutartį profesinės sąjungos nariams privalo taikyti darbdavys – šios sutarties šalis.
3. Nacionalinę (tarpšakinę), teritorinę, šakos kolektyvinę sutartį profesinių sąjungų nariams ar jų organizacijas sudarančių profesinių sąjungų
nariams privalo taikyti su jais darbo santykiais susiję darbdaviai, kurie:
1) yra kolektyvinę sutartį pasirašiusios darbdavių organizacijos nariai;
2) prisijungė prie šios organizacijos po kolektyvinės sutarties pasirašymo;
3) buvo kolektyvinę sutartį sudariusios darbdavių organizacijos nariai, tačiau iš jos išstojo. Tokiu atveju privalomas kolektyvinės sutarties
taikymas jų atžvilgiu pasibaigia praėjus trims mėnesiams po narystės darbdavių organizacijoje pabaigos, išskyrus atvejus, kai jos galiojimo
terminas baigiasi anksčiau;
4) patenka į šio Kodekso nustatyta tvarka išplėstos kolektyvinės sutarties taikymo sritį.
4. Jeigu darbuotojui turi būti taikomos kelios kolektyvinės sutartys, jam taikomos lex specialis kolektyvinės sutarties nuostatos.

4.

galiojančių įstatyminių garantijų ir lengvatų (pirmenybės teisės likti darbe, papildomų ir pailgintų
atostogų ir kt.) perkėlimas į kolektyvines sutartis.

Pastaroji priemonė leistų eliminuoti iš Kodekso specifines nuostatas ir lengvatas, tačiau jų kurį laiką
(pvz., 3 metus) nepanaikintų, o būtų sudaryta galimybė jas perkelti į kolektyvines sutartis (esant sąlygai,
kad tokios nacionalinės ir šakinės kolektyvinės sutartys bus pasirašytos su kompetentingais atstovais).
Po 3 metų būtų inicijuojamos kolektyvinės derybos dėl šių nuostatų išlaikymo. Taip būtų ne tik pradėtas
kolektyvinių derybų procesas (pradėta naujoji kolektyvinių sutarčių kultūra), tačiau atsirastų ir konkretų
turinį turinčios kolektyvinės sutartys, kas šiuo metu yra nepaprastai reta.
5.2.2.2

Informavimas ir konsultavimas

Informavimo ir konsultavimo situacija Lietuvoje yra pakankamai sudėtinga, atsižvelgiant tiek į teisines
kliūtis, tiek į realiai susiklosčiusią darbuotojų atstovavimo situaciją. Informavimas ir konsultavimas kaip
socialinės partnerystės forma iš esmės atsirado tik Europos Sąjungos direktyvų pagrindu. Nors 2002 m.
kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir
konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje54 buvo formaliai perkelta į DK 47 straipsnį,
tačiau iki šiol egzistuoja teisinio reguliavimo trūkumai. Dar didesnės problemos yra susijusios su
tradicijomis ir galbūt egzistuojančiu darbo santykių dalyvių mentalitetu. Informavimo ir konsultavimo
institutas praktiškai yra nerealizuojamas. Tai galima paaiškinti tiek darbdavių nenoru įsileisti darbuotojų
atstovus į informavimo ir konsultavimo procesą, tiek ir pačių darbuotojų nesugebėjimu jame dalyvauti
bei matyti teigiamą naudą savo funkcijų vykdymui. Kita vertus, Lietuvoje egzistuoja neginčijama
darbuotojų atstovų skaitlingumo problema. Pagal Statistikos departamento duomenis Lietuvoje
profesinių sąjungų paplitimas yra menkas – 2013 m. 8,3 proc. samdomų darbuotojų priklausė
profesinėms sąjungoms55. Dar blogiau atrodo darbo tarybų situacija Lietuvoje. Nors tikslių statistinių
duomenų apie darbo tarybų skaičių visos Lietuvos mastu nėra, tačiau įvertinus Valstybinės darbo
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inspekcijos surinktus duomenis iš 25115 įmonių, tik 1166 įmonių nurodė, kad jose veikia darbo tarybos,
vadinasi, tik 4,6 proc. iš nurodyto skaičiaus įmonių turi darbo tarybas56.
Remiantis užsienio valstybių praktika (žr. Priedą Nr. II-2), Lietuvoje reikėtų įtvirtinti aiškią dviejų kanalų
(angl. dual channel) darbuotojų atstovavimo sistemą, t. y. kai darbuotojus gali atstovauti tiek profesinės
sąjungos, tiek darbo tarybos, tačiau jų pagrindinės funkcijos būtų iš esmės atskirtos: darbo tarybos
funkcijos būtų susietos daugiausia su darbuotojų atstovavimu įmonėje, ypač su informavimo ir
konsultavimo procedūromis, o profesinių sąjungų – kolektyvinių derybų vedimas ir kolektyvinių sutarčių
sudarymas. Taip pat siūloma į teisinį reguliavimą įvesti privalomas darbo tarybas įmonėse, kuriose dirba
ne mažiau kaip 50 darbuotojų. Toks darbuotojų funkcijų atskyrimas ir privalomų darbo tarybų įvedimas
turėtų paskatinti darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūras darbovietėse.
Darbo kodekso projektas
224 straipsnis. Darbuotojų ir jų atstovų teisė į informavimą ir konsultavimą
1. Šio Kodekso, kolektyvinių sutarčių, darbdavio ir darbo tarybos susitarimų ir kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais ir tvarka darbuotojai
per darbo tarybą turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviais ir jų atstovais klausimais, susijusiais su darbuotojų darbo,
socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu.
2. Šio Kodekso nustatytais atvejais ir tvarka informavimo ir konsultavimo teises darbuotojai įgyvendina tiesiogiai.
3. Informavimo ir konsultavimo tvarkos ypatumus Europos Bendrijos masto įmonėse ir įmonių grupėse, Europos bendrovėse ir Europos
kooperatinėse bendrovėse nustato specialūs įstatymai.

Kitas svarbus pasiūlymas – darbuotojų dalyvavimo (angl. participation) įteisinimas. Jo 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.
Darbo kodekso projektas
233 straipsnis. Darbuotojų atstovų dalyvavimas darbdaviui priimant kitus sprendimus
1. Kolektyvinių sutarčių nustatytais atvejais, taip pat darbdavio ir darbo tarybos susitarimuose gali būti sudaryta galimybė darbuotojų
atstovams stebėtojo ar patariamojo balso teise dalyvauti darbdavio kolegialių valdymo ir priežiūros organų susitikimuose, kai juose
sprendžiami su įmonės darbuotojų darbo sąlygomis susiję klausimai.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytų susitikimų metu darbuotojų atstovams turi būti suteikta teisė pareikšti nuomonę svarstomais
darbuotojų darbo sąlygų klausimais.

Atsižvelgiant į užsienio valstybių praktiką (žr. Priedą Nr. II-2), darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme
yra modernių kolektyvinių santykių išraiška, leidžianti socialinį dialogą pakylėti į aukštesnį lygį ir
sudaranti realią galimybę darbuotojams dalyvauti priimant su jais susijusius sprendimus.
5.2.3

Užimtumo didinimas

Užimtumo didinimo tikslų socialiniame modelyje siekiama dviem pagrindiniais būdais:
1.

sudarant patrauklias galimybes pasirinkti tinkamą darbo santykio modelį darbo santykių rėmuose –
per darbo sutarčių rūšių įvairovę;

2.

išplečiant galimybes užsiimti legalia darbine veikla per kitas formas (kvitų sistema atskiroms
paslaugų rūšims);

3.

įtvirtinant skaidrią užimtumo formų sistemą naujame Užimtumo įstatyme
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Daugelyje Europos valstybių (Vokietija, Austrija, Vengrija, Švedija, Danija, Jungtinė Karalystė,
Nyderlandai) šalia tradicinių darbo santykių pagal neterminuotą darbo sutartį yra būdingos įvairios
naujos lanksčios užimtumo formos – darbo dalijimasis (angl. „job sharing“), darbuotojo dalijimasis
(angl. „employee-sharing“) terminuotos darbo sutartys, darbas pagal poreikį (angl. „zero-hour work“),
dabas pagal iškvietimą (angl. „on-call work“), darbas ne pilną darbo dieną (angl. „part-time
employment“), pakaitinio darbo sutartis (angl. „substitute contract“), mokymosi sutartys; nuotolinio ir
laikino (agentūrinio) ir sezoninio darbo sutartys. Negana to, teisinis reguliavimas dažnai apima ir tokius
reiškinius kaip darbuotojų kooperatyvai, portfelinis darbas, darbuotojo siuntimas į dukterinę įmonę
(angl. secondment) (žr. Priedą Nr. II-3).
Akivaizdu, kad Lietuvoje nėra išvystyta tokių darbo sutarčių ir darbo formų įvairovė, todėl darbuotojai
ir darbdaviai priversti pritaikyti galiojančias teisines struktūras savo santykiams išreikšti. Dažnai tai
sukelia teisinį netikrumą arba veikia kaip trukdys darbo santykių užmezgimui ar vystymuisi.
Lietuvoje didžioji dalis įmonių yra smulkios įmonės, kurioms būdingas nestandartinio darbo formų
poreikis. Siekiant daugiau asmenų pritraukti į darbo rinką, būtina suteikti daugiau teisinio apibrėžtumo
kai kurioms darbo formoms, į kurias vis dar žiūrima neigiamai. Siūlytina apibrėžti nestandartines darbo
formas (atitinkamai peržiūrint ir socialinių garantijų paketą), tokias kaip:
1.

atsitiktiniai darbai (nenustatytos apimties darbo sutartis);

2.

mobilios darbo vietos darbas (nuotolinis darbas);

3.

darbuotojo skolinimas (darbo keliems darbdaviams sutartis);

4.

darbuotojo siuntimą įmonių grupės viduje, įgyvendinamas per projektinio darbo sutartį.

Šios sutartys turi būti įteisintos naujajame DK, kuriame būtina numatyti tokių sutarčių sudarymo
galimybę, apibrėžti darbdavio ir darbuotojo teisių ir interesų pusiausvyrą, numatyti priemones prieš
piktnaudžiavimus.
Lietuvoje yra itin daug ir skirtingų apmokamo ir neapmokamo užimtumo formų (žr. Priedą Nr. II-3),
kurios chaotiškai ir fragmentiškai sureguliuotos įvairiausios teisinės galios ir taikymo srities teisės
aktuose. Skirtingas yra jų klasifikavimas, reguliavimo intensyvumas, pasigendama bendrumo tiek
pajamų apmokestinimo, tiek valstybinio socialinio draudimo srityje, tiek ir konstruojant valstybės požiūrį
į pagalbą tokiems asmenims gyvenimiškos rizikos atvejais, tiek ir ieškant pagrįsto balanso tarp šių
asmenų dalyvavimo socialinio draudimo ir socialinės apsaugos sistemose.
Naujame Užimtumo įstatyme, kurio projektas bus teikiamas šio projekto rėmuose, turi būti 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. Vienas iš būdų
įvairiais teisiniais pagrindais ir kartais be jų dirbančias aukles, statybininkus-remontininkus, namų valymo
ar priežiūros paslaugas teikiančius asmenis. Tuo pačiu bus pasiekiami ir kiti modelio tikslai – nelegalaus ir
nedeklaruoto darbo mažinimas (žr. žemiau), išimčių iš valstybinio socialinio draudimo mažinimas,
apdraustųjų rato didinimas, socialinio draudimo fondo biudžeto tvarumas.
5.2.4

Kova su nelegaliu darbu

Didelis nelegalaus ir nedeklaruoto darbo lygis, kuomet dirbantieji dirba ne tik be garantijų ir minimalios
apsaugos, bet ir naudojasi valstybės parama ir išmokomis, neprisideda prie socialinės apsaugos sistemos
finansavimo. Kova su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu vykdoma tokiomis kryptimis:
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diferencijuojama atsakomybė už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ir nedeklaruotą savarankišką
veiklą bei trečiųjų šalių piliečių neteisėtą įdarbinimą (Žr. Užimtumo įstatymo projektą ir priedą Nr. II4);
Užimtumo įstatymo projektas
58 straipsnis. Nelegalus darbas ir atsakomybė už jį
1. Nelegaliu darbu laikomas atlygintinis fizinio asmens (darbuotojo) darbinės funkcijos atlikimas kito asmens (darbdavio) pavaldume ir jo
naudai, kai:
1) darbdavys nustatyta tvarka nesudaro darbo sutarties raštu arba nepraneša valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei
įstaigai iki darbo pradžios apie darbo sutarties sudarymą ir darbuotojo priėmimą į darbą;
2) dirba asmuo, kuris nėra Europos Sąjungos pilietis, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 1 dalyje, ir nėra
asmuo, besinaudojantis Europos bendrijos laisvo judėjimo teise, kaip apibrėžta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 5 dalyje (toliau –
trečiosios valstybės pilietis), neturintis leidimo dirbti, išskyrus kai įstatymai atleidžia jį nuo pareigos įgyti leidimą dirbti Lietuvoje.
2. Darbdavys nelaikomas pažeidusiu šio straipsnio 1 dalies 2 punktą, jei, įdarbindamas trečiosios valstybės pilietį, įvykdo šias sąlygas:
1) ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos yra gautas leidimas dirbti arba kitas dokumentas,
patvirtinantis trečiosios valstybės piliečio atleidimą nuo pareigos įgyti leidimą dirbti Lietuvoje;
2) darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu saugoja šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto dokumento kopiją ir pateikia ją Valstybinės
darbo inspekcijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar kitos šio įstatymo 57 straipsnyje nurodytos institucijos
reikalavimu;
3) per tris darbo dienas nuo darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo dienos raštu praneša Valstybinei darbo inspekcijai jos nustatyta
tvarka apie trečiosios valstybės piliečio darbo pradžią ir pabaigą.
3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, kai darbdavys žinojo, kad leidimas dirbti ar kitas dokumentas, patvirtinantis trečiosios
valstybės piliečio atleidimą nuo pareigos įgyti leidimą dirbti Lietuvoje, buvo suklastotas.
4. Valstybinei darbo inspekcijai pagal jos ar kitų šio įstatymo 57 straipsnyje paminėtų institucijų surinktus arba iš trečiųjų asmenų gautus
duomenis nustačius, kad darbdavys padarė šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą, neatsižvelgiant į formalią nelegalų darbą
dirbančio ir (ar) nelegalų darbą leidusio dirbti asmens veiklos išraišką, Valstybinė darbo inspekcija:
1) jei darbo santykiai nėra pasibaigę, įpareigoja darbdavį sudaryti su darbuotoju darbo sutartį raštu ir pranešti Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai apie darbo sutarties sudarymą ir darbuotojo priėmimą į darbą;
2) įpareigoja darbdavį sumokėti nelegaliai dirbusiam asmeniui sulygtą atlyginimą už darbą, išskyrus kai šis atlyginimas buvo sumokėtas;
3) perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo teritoriniam skyriui duomenis, kurių reikia, kad šios
apskaičiuotų ir išieškotų darbdavio ir darbuotojo nesumokėtas gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas,
baudas ir delspinigius pagal šias įmokas ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas nuo pajamų, kurias gavo arba turėjo gauti
nelegalų darbą dirbęs asmuo;
4) šio įstatymo nustatyta tvarka skiria darbdaviui nuo 500 eurų iki 3000 eurų baudą už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį. Tokie patys
veiksmai, padaryti asmens jau bausto už šį pažeidimą per pastaruosius trejus metus, užtraukia baudą asmeniui nuo 2000 eurų iki 5000
eurų baudą už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį.
5. Valstybinei darbo inspekcijai pagal jos ar kitų šio įstatymo 57 straipsnyje paminėtų institucijų surinktus arba iš trečiųjų asmenų gautus
duomenis nustačius, kad darbdavys padarė šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pažeidimą, neatsižvelgiant į formalią nelegalų darbą
dirbančio ir (ar) nelegalų darbą leidusio dirbti asmens veiklos išraišką, Valstybinė darbo inspekcija:
1)
įpareigoja darbdavį nutraukti darbo santykius su nelegalų darbą dirbančiu asmeniu per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo;
2) įpareigoja darbdavį sumokėti nelegaliai dirbusiam asmeniui sulygtą atlyginimą už darbą, išskyrus kai šis atlyginimas jau buvo
sumokėtas;
3) perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo teritoriniam skyriui duomenis, kurių reikia, kad
šios apskaičiuotų ir išieškotų darbdavio ir darbuotojo nesumokėtas, gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo
įmokas, baudas ir delspinigius pagal šias įmokas ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas nuo pajamų, kurias gavo arba
turėjo gauti nelegalų darbą dirbęs asmuo, išskyrus, jeigu privalomojo sveikatos draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir
valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo sumokėtos;
4) šio įstatymo nustatyta tvarka skiria darbdaviui nuo 500 eurų iki 3000 eurų baudą už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį. Tokie patys
veiksmai, padaryti asmens jau bausto už šį pažeidimą per pastaruosius trejus metus, užtraukia baudą asmeniui nuo 2000 eurų iki
5000 eurų baudą už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį;
5) perduoda informaciją apie nelegaliai dirbantį ar dirbusį darbuotoją Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
laikotarpį iki nelegalaus darbo nustatymo suteiktų subsidijų, išmokų ar kitos valstybės pagalbos, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių
fondų paramą ir kitą paramą, išskyrus tiesioginę Europos Sąjungos paramą, lėšas;
4) pareiga apmokėti asmens grąžinimo ar perdavimo kitai valstybei teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas.
7. Jei darbdavys, nelegaliai įdarbinęs trečiosios valstybės pilietį tam tikram darbui yra subrangovas, tiesioginis jo rangovas yra subsidiariai
atsakingas už šio straipsnio 5 dalies 2-4 punktuose ir 6 dalies 4 punkte nurodytų piniginių įpareigojimų įvykdymą, išskyrus, kai jis raštu
subrangovo pareikalavo pateikti trečiųjų valstybių piliečių įdarbinimo dokumentus ir ėmėsi priemonių jų teisingumui patikrinti. Jei
rangovas ar kiti subrangovai žinojo apie tai, kad darbdavys įdarbina trečiosios valstybės pilietį neteisėtai, jie taip pat yra subsidiariai
atsakingi už šio straipsnio 5 dalies 2-3 punktuose ir 6 dalies 4 punkte nurodytų piniginių įpareigojimų įvykdymą. Subsidiari rangovo ar kitų
subrangovų atsakomybė reiškia tai, kad tiek Valstybinė darbo inspekcija, tiek nelegaliai dirbęs trečiosios valstybės pilietis turi teisę
nukreipti savo piniginį reikalavimą jiems ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kada suėjo jų piniginio reikalavimo darbdaviui
terminas, tačiau darbdavys jų piniginio reikalavimo nepatenkino arba patenkino nepilnai.
8. Asmenys, dirbę nelegaliai, turi teisę reikalauti jiems priklausančio nesumokėto darbo užmokesčio individualiems darbo ginčams
nagrinėti nustatyta tvarka.
9. Šio straipsnio 4 dalies 2-3 punktuose ir 5 dalies 2-5 punktuose ir 8 dalyje nurodytais atvejais laikoma, kad nelegalaus darbo santykiai
tęsiasi tris mėnesius iki nelegalaus darbo fakto nustatymo dienos, o darbuotojui mokama nelegalaus darbo fakto nustatymo dieną
galiojanti Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Valstybinė darbo inspekcija ar
darbuotojas įrodo didesnio darbo užmokesčio mokėjimą arba darbdavys, pripažindamas nelegalų darbą, įrodo trumpesnį nelegalaus
darbo laikotarpį.
9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių veiksmai (veikimas ar neveikimas) užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę, atsako
Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka.
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Užimtumo įstatymo projektas
59 straipsnis. Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai ir atsakomybė už juos
1. Užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimais laikomi darbdavio, įdarbinusio trečiosios valstybės pilietį, veiksmai, kai jis:
1) ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos nepareikalauja iš asmens pateikti galiojantį leidimą
gyventi ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvoje;
2) darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu nesaugo šio įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto dokumento kopijos ir (ar)
nepateikia jos Valstybinės darbo inspekcijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar kitos šio įstatymo 57 straipsnyje
nurodytos institucijos reikalavimu;
3) per tris darbo dienas nuo darbo sutarties su trečiosios valstybės piliečiu sudarymo ar nutraukimo dienos raštu nepraneša Valstybinei
darbo inspekcijai jos nustatyta tvarka apie darbo pradžią ir pabaigą;
4) nevykdo kitų Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytų pareigų,
susijusių su užsieniečių įdarbinimu, su jais sudarytų darbo sutarčių vykdymu ar jų nutraukimu.
2. Valstybinei darbo inspekcijai pagal jos ar kitų šio įstatymo 57 straipsnyje paminėtų įstaigų surinktus arba iš trečiųjų asmenų gautus
duomenis nustačius, kad darbdavys padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, Valstybinė darbo inspekcija šio įstatymo nustatyta
tvarka skiria baudą nuo 200 eurų iki 400 eurų už kiekvieną padarytą pažeidimą. Tokie patys veiksmai, padaryti asmens jau bausto už šį
pažeidimą per pastaruosius trejus metus, užtraukia baudą asmeniui nuo 400 eurų iki 800 eurų baudą už kiekvieną padarytą pažeidimą.

Užimtumo įstatymo projektas
60 straipsnis. Nedeklaruotas darbas ir atsakomybė už jį
1. Nedeklaruotu darbu vadinamas fizinio asmens (darbuotojo) kito asmens (darbdavio) pavaldume ir jo naudai už atlyginimą darbinės
funkcijos atlikimas, kai Darbo kodekso nustatyta tvarka darbo laiko apskaitos dokumentuose nėra pažymėtas:
1) darbuotojo dirbtas viršvalandinis darbas;
2) darbuotojo dirbtas darbas poilsio dieną, švenčių dieną;
3) darbuotojo dirbtas darbas naktį;
4) neapskaitomas darbuotojo darbas, dirbtas pagal nenustatytos trukmės darbo sutartį.
2. Prievolę apskaityti šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytą darbuotojo darbinės funkcijos atlikimą darbdavys privalo įvykdyti iki kitos darbo
dienos darbovietėje pabaigos, išskyrus, kai darbuotojas laikinai, bet ne ilgiau kaip penkias darbo dienas dirba kitoje vietoje, negu yra
darbovietė. Tokiu atveju, darbinės funkcijos atlikimas turi būti apskaitytas ne vėliau kaip kitą dieną po darbo funkcijos atlikimo kitoje vietoje
pabaigos. Jei darbuotojas ilgiau kaip penkias darbo dienas dirba kitoje darbo vietoje, prievolė apskaityti darbuotojo darbo funkcijos atlikimą
turi būti įvykdyta ne vėliau kaip praėjus savaitei nuo jos atlikimo.
3. Valstybinei darbo inspekcijai pagal jos ar kitų šio įstatymo 57 straipsnyje paminėtų institucijų surinktus arba iš trečiųjų asmenų gautus
duomenis nustačius, kad darbdavys padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, Valstybinė darbo inspekcija:
1) įpareigoja darbdavį atkurti iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, dėl kurių buvo konstatuotas nedeklaruotas darbas;
2) skiria darbdaviams baudas nuo 200 eurų iki 600 eurų už kiekvieną pažeidimą. Tokie patys veiksmai, padaryti asmens, jau bausto už šį
pažeidimą per pastaruosius trejus metus, užtraukia baudą asmeniui už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo 600 eurų iki 1200 eurų.
4. Darbuotojai, kurių darbinės funkcijos atlikimas Darbo kodekso nustatyta tvarka darbo laiko apskaitos dokumentuose nebuvo pažymėtas,
turi teisę reikalauti jiems nesumokėto darbo užmokesčio darbo ginčams dėl teisės nagrinėti Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Užimtumo įstatymo projektas
61 straipsnis. Nedeklaruota savarankiška veikla ir jos teisinės pasekmės
1. Nedeklaruota savarankiška veikla yra fizinio asmens veikla, kuri atitinka individualios veiklos požymius, tačiau fizinis asmuo ją vykdo:
1) neįsiregistravęs mokesčių įstatymų nustatyta tvarka, be verslo liudijimo, kai tokią veiklą leidžiama vykdyti įsigijus verslo liudijimą arba be
veiklos kvitų, kai tokią veiklą leidžiama vykdyti pagal veiklos kvitus;
2) nors ir įsiregistravęs mokesčių įstatymų nustatyta tvarka, įsigijęs verslo liudijimą, kai tokią veiklą leidžiama vykdyti įsigijus verslo liudijimą
ar pagal veiklos kvitus, kai tokią veiklą leidžiama vykdyti pagal veiklos kvitus, tačiau nedeklaruodamas arba deklaruodamas mažesnes
pajamas, nei faktiškai gavo iš tokios individualios veiklos.
2. Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal jos ar kitų šio įstatymo 57 straipsnyje paminėtų įstaigų surinktus arba iš trečiųjų asmenų gautus
duomenis nustačius, kad asmuo vykdo nedeklaruotą savarankišką veiklą, neatsižvelgdama į formalią nedeklaruotą savarankišką veiklą
vykdančio asmens veiklos išraišką, Valstybinė mokesčių inspekcija:
1) atkuria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis valstybinio socialinio draudimo ir mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, ir
2) apskaičiuoja ir išieško valstybinio socialinio draudimo įmokas, ir gyventojų pajamų mokestį pagal valstybinio socialinio draudimo ir
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymų atitinkamas nuostatas.
3. Nedeklaruotos savarankiškos veiklos vykdymo kontrolę atliekančiai institucijai konstatavus nedeklaruotos savarankiškos veiklos faktą,
fizinis asmuo privalo nedelsiant užsiregistruoti pas atitinkamą vietos mokesčių administratorių, įsigyti verslo liudijimą arba pradėti vykdyti
veiklą pagal veiklos kvitus arba nutraukti savarankišką veiklą. Jeigu asmens adresas yra žinomas, Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi
disponuojama informacija, gali savo iniciatyva užregistruoti asmenį mokesčių mokėtoju, jeigu konstatuoja, kad asmuo vykdo nedeklaruotą
savarankišką veiklą apie tai informuodama šį asmenį.
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Išplėsti dabartinio Užimtumo rėmimo įstatymo taikymo sritį, sureguliuojant jame visas atlygintino ir
neatlygintino užimtumo formas bei įvedant naują užimtumo formą – kvitus tose ūkio šakose ir
sektoriuose, kuriuose didelis neužsiregistravusių dirbančių asmenų dalis (Priedas Nr. II-4, p. 10).

Užimtumo įstatymo projektas
3 straipsnis. Užimtas asmuo
1. Asmuo yra laikomas užimtu, jeigu jis užsiima bent viena šių užimtumo formų:
1) dirba pagal darbo sutartį arba kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
2) yra savarankiškai dirbantis asmuo;
3) yra užimtas neatlygintiniame užimtume.
2. Asmenų užimtumo ypatumus pagal kiekvieną iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų užimtumo formų nustato specialūs įstatymai ir kiti
teisės aktai, tiek, kiek šių ypatumų nereglamentuoja šis įstatymas.

Užimtumo įstatymo projektas
6 straipsnis. Individuali veikla
4. Individuali veikla pagal veiklos kvitus gali būti vykdoma:
1) teikiant gyvenamųjų patalpų tvarkymo, einamųjų namų ūkio darbų, smulkaus remonto, sodo ir (ar) aplinkos priežiūros, maisto
gaminimo, vaikų, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros paslaugas pagal veiklos kvitus. Veiklos kvitus išduoda, pildo ir jų apskaitą tvarko
paslaugos gavėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Nuo veiklą pagal veiklos kvitus
vykdančiam asmeniui pagal paslaugų sutartį išmokėtų sumų gyventojų pajamų mokestį ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo įstatyme nustatytas valstybinio socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir įstatymų nustatyta tvarka sumoka paslaugos gavėjas;
2) teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų
kvitą įstatymo nustatyta tvarka.
5. Fizinis asmuo, ketindamas pradėti vykdyti kitą individualią veiklą pagal kitą nei nurodyta šio įstatymo 2 dalies 1 ir 2 punktuose formą,
privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka ir vykdyti šią individualią
veiklą tik turėdamas galiojančią nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą.
6. Individualią veiklą vykdančių asmenų pajamų apmokestinimo ir valstybinio socialinio draudimo tvarką ir ypatumus nustato specialūs
įstatymai.
7. Fizinių asmenų, kurie naudojasi paslaugomis, teikiamomis pagal veiklos kvitus, nurodytomis šio straipsnio 4 dalies 1 punkte, pajamų
apmokestinimo ypatumus nustato specialūs įstatymai.

3. galimos mokestinės lengvatos (sumokėto gyventojų pajamų mokesčio grąžinimas) namų ūkiams
suteikimas (žr. Priedą Nr. V, p. 14), todėl reikės keisti ir kitus įstatymus, būtent - Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą.

5.2.5

Aktyvios darbo rinkos politikos (ADPR) priemonių tobulinimas

Dabartiniam ADRP priemonių modeliui būdingas menkas dėmesys labiausiai įsidarbinimo galimybėms
pažeidžiamoms gyventojų grupėms (jaunimui, nekvalifikuotiems ir ilgalaikiams bedarbiams, neįgaliems
asmenims ir vyresniems kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbiams, pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją
ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems bedarbiams) ir ADRP priemonių efektyvumo rezervo
neišnaudojimas.
Remiantis užsienio šalių gerąja praktika (žr. Priedo Nr. II-5, 5.4. ir 5.5. lenteles), matyti, kad taikomis
ADRP priemonėmis yra siekiama padėti asmenims įgyti profesiją, darbo įgūdžius ir įsidarbinti. Šiems
tikslams pasiekti, naujame modelyje šalia dabartinių ADRPP siūloma taikyti naujas priemones –
įdarbinimą pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus, įdarbinimą pagal darbinio mokymo ir
pameistrystės darbo sutartis.
Atsižvelgiant į tai, Lietuvai rekomenduojamas naujas ADRP priemonių modelis (žr. Priedo Nr. II-5, 5.6.
lentelę), kuriame numatyta:
1. Papildyti bedarbio apibrėžimą, kad suaugusieji (nuo 18 metų), kurie mokosi ir siekia pagrindinio ar
vidurinio išsilavinimo, būtų priskiriami prie bedarbių (iki darbingo amžiaus pabaigos). Toks bedarbio
statuso apibrėžimas, siejant jį su aktyvios darbo paieškos kriterijumi, padės išvengti galimo
Užimtumo įstatymo projektas
22 straipsnis. Bedarbiai ir kiti darbo ieškantys asmenys
1. Bedarbiu yra asmuo, kuris atitinka visas šias sąlygas: <…>
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5) nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą, išskyrus asmenis, sukakusius 18 metų amžiaus, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo
programą, ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų
programas<...>;

piktnaudžiavimo naudojantis darbo biržos paslaugomis, tarnaus nedeklaruoto nedarbo problemos
sprendimui, padės sumažinti registravimosi darbo biržoje dėl socialinių išmokų problemos mastus. Taip
pat padės suvienodinti bedarbių apskaitos (įskaitant statuso suteikimą, sustabdymą ir nutraukimo)
praktikas, išvengiant ginčų, šiuo metu kylančių iš nepakankamo apibrėžimo.
2. Skatinti kvalifikacijos kėlimą ne tik jau registruotiems bedarbiams, bet ir dar dirbantiems asmenims, t.
y. naujasis DK numato mokymosi atostogų išplėtimą – suteikiama teisė reikalauti tokių atostogų, o taip
pat gauti darbo užmokestį ar jo dalį jų laikotarpiu. (žr. DK projektą, priedo Nr. II-5, 5.6. lentelę);
Darbo kodekso projektas
151 straipsnis. Mokymosi atostogos
1. Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti po tris dienas
kiekvienam egzaminui.
2. Darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų
pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:
1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris dienas kiekvienam egzaminui;
2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi dienas kiekvienai įskaitai;
3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;
4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;
5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias dienas kiekvienam egzaminui.
3. Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki penkių darbo dienų per metus mokymosi
atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Tokios atostogos suteikiamos informavus darbdavį ne anksčiau kaip
prieš dvidešimt darbo dienų ir gali būti kaupiamos ne ilgiau kaip trejus metus.
4. Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau nei vieni metai, už mokymosi atostogas, trunkančias iki penkių darbo
dienų per darbo metus, paliekamas 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.

1.

Išgryninti papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų kategorijas (tikslinės grupės), t. y. jaunimas,
ilgalaikiai bedarbiai, nekvalifikuoti bedarbiai, vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbiai,
darbingo amžiaus neįgalieji, turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos
Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir
Užimtumo įstatymo projektas
25 straipsnis. Darbo rinkoje papildomai remiami asmenys
Darbo rinkoje papildomai remiamais laikomi šie asmenys:
1) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
2) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
3) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
4) nekvalifikuoti bedarbiai, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta
įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta
tvarka;
5) ilgalaikiai bedarbiai iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 6 mėnesius, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė
viršija 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos;
6) vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbiai;
7) turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų
papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
8) jauni bedarbiai iki 29 metų;
9) pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantys bedarbiai.

socialinių garantijų įstatymą, pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą
pradedantys bedarbiai. Tai leidžia tiksliau fokusuoti ADRP priemones.
Susiaurinamas papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų sąrašas, t. y. atsisakoma tokių asmenų
grupių, kaip „priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę
psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas“ arba „prekybos žmonėmis
aukos“. Aukščiau siūloma klasifikacija yra grindžiama įsidarbinimo galimybes stabdančiais
požymiais, o ne su atitinkamu socialiniu statusu kaip yra numatyta šiuo metu (pavyzdžiui, prekybos
žmonėmis aukos arba grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai, arba grįžę iš
laisvės atėmimo vietų). Kita vertus, naikinamų grupių asmenys turėtų patekti bent į vieną iš likusių
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papildomai remiamų asmenų grupę, atsižvelgiant į jų profesinį pasirengimo trūkumą, praktinio
darbo patirties stoką, sveikatos būklę ar amžių. Be to, vertus, šios grupės ir toliau bus stebimos LDB
informacinėje sistemoje, joms numatytos užimtumo didinimo programos (UĮ 50 str.).
2.

Nustatyti kiekvienai tikslinei grupei efektyviausios ADRP priemonės (prioriteto tvarka) ir jų
kompleksinis taikymas (Plačiau žr. Priedo Nr. II-5, 5.6. ir 5.7. lenteles):

Tikslinė grupė

Taikomos ADRPP (prioriteto tvarka)

Kompleksinis ADRPP taikymas

Jaunimas

profesinis mokymas; įdarbinimas
pagal pameistrystės darbo sutartį;
įdarbinimas pagal darbinio mokymo
darbo sutartį; stažuotė; įdarbinimas
subsidijuojant; darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas; savanoriška praktika.

profesinis mokymas ir įdarbinimas
pagal pameistrystės darbo sutartį;
profesinis mokymas ir įdarbinimas
pagal darbinio mokymo darbo
sutartį; profesinis mokymas ir
stažuotė; profesinis mokymas ir
darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
profesinis mokymas ir įdarbinimas
subsidijuojant; savanoriška praktika
ir profesinis mokymas.

Nekvalifikuoti bedarbiai

profesinis mokymas; įdarbinimas
pagal pameistrystės darbo sutartį;
įdarbinimas pagal darbinio mokymo
darbo sutartį; stažuotė; įdarbinimas
subsidijuojant; darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas.

profesinis mokymas ir įdarbinimas
pagal pameistrystės darbo sutartį;
profesinis mokymas ir įdarbinimas
pagal darbinio mokymo darbo
sutartį; profesinis mokymas ir
stažuotė; profesinis mokymas ir
darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
profesinis mokymas ir įdarbinimas
subsidijuojant; profesinis mokymas
ir įdarbinimas subsidijuojant.

Ilgalaikiai bedarbiai

profesinis mokymas; įdarbinimas
pagal pameistrystės darbo sutartį;
įdarbinimas pagal darbinio mokymo
darbo sutartį; stažuotė; įdarbinimas
subsidijuojant; darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas.

profesinis mokymas ir įdarbinimas
pagal pameistrystės darbo sutartį;
profesinis mokymas ir įdarbinimas
pagal darbinio mokymo darbo
sutartį; profesinis mokymas ir
stažuotė; profesinis mokymas ir
darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
profesinis mokymas ir įdarbinimas
subsidijuojant; profesinis mokymas
ir įdarbinimas subsidijuojant.

Vyresni kaip 50 metų darbingo
amžiaus bedarbiai

profesinis mokymas; įdarbinimas
subsidijuojant; darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas; įdarbinimas pagal
išankstinio apmokėjimo paslaugų
kvitus.

profesinis mokymas ir įdarbinimas
subsidijuojant; profesinis mokymas
ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.

Neįgalūs asmenys

profesinis mokymas; darbo vietų
steigimo (pritaikymo) subsidijavimas;
įdarbinimas subsidijuojant; darbo
įgūdžių įgijimo rėmimas; įdarbinimas
pagal išankstinio apmokėjimo
paslaugų kvitus.

profesinis mokymas ir įdarbinimas
subsidijuojant; profesinis mokymas
ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.

Turintys teisę į papildomas
užimtumo garantijas pagal
Lietuvos Respublikos
valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės
darbuotojų papildomų

profesinis mokymas; įdarbinimas
pagal pameistrystės darbo sutartį;
įdarbinimas pagal darbinio mokymo
darbo sutartį; stažuotė; įdarbinimas
subsidijuojant; darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas.

profesinis mokymas ir įdarbinimas
pagal pameistrystės darbo sutartį;
profesinis mokymas ir įdarbinimas
pagal darbinio mokymo darbo
sutartį; profesinis mokymas ir
stažuotė; profesinis mokymas ir
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užimtumo ir socialinių
garantijų įstatymą
Pirmą kartą pagal įgytą
kvalifikaciją ar kompetenciją
darbo veiklą pradedantiems
bedarbiai

3.

darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
profesinis mokymas ir įdarbinimas
subsidijuojant.
profesinis mokymas; stažuotė;
įdarbinimas subsidijuojant; darbo
įgūdžių įgijimo rėmimas.

profesinis mokymas ir įdarbinimas
subsidijuojant; profesinis mokymas
ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.

Įvesti naujas ADRP priemones (įdarbinimas pagal darbinio mokymo ir pameistrystės darbo sutartis,
stažuotė, įdarbinimas pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus) (žr. Priedo Nr. II-5, 5.6.
Užimtumo įstatymo projektas
39 straipsnis. Įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartį
1. Teritorinės darbo biržos siųstiems šio įstatymo 25 straipsnio 4, 5, 7 ir 8 punktuose nurodytiems asmenims, vykdantiems arba baigusiems
šio įstatymo 37 straipsnyje nustatytą profesinį mokymą, darbo įgūdžiams pagal kvalifikaciją ar kompetenciją, kurią siekiama įgyti vykdant
profesinį mokymą arba kuri yra suteikta baigus profesinį mokymą, įgyti įsidarbinusiems pagal darbinio mokymo sutartis, jų rašytiniu
prašymu kompensuojama iš darbo užmokesčio darbdavių išskaityta suma mokymui darbo vietoje kompensuoti. Kompensuojama suma
per mėnesį negali viršyti darbuotojui mokamo darbo užmokesčio 20 procentų dalies, o bendra kompensuojama suma negali viršyti 2
Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių.
2. Darbinio mokymo darbo sutarties sudarymo tvarką, ypatumus ir išskaitų iš darbo užmokesčio darbuotojo mokymo išlaidoms
kompensuoti dydžius ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Asmens, dirbančio pagal darbinio mokymo sutartį, iš darbo
užmokesčio išskaitytos sumos mokymų išlaidoms padengti kompensavimo šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais sąlygas ir tvarką
nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Užimtumo įstatymo projektas
38 straipsnis. Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
1. Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį sudarius su profesinio mokymo teikėju, kuris atitinka Lietuvos Respublikos profesinio
mokymo įstatyme nustatytus reikalavimus, darbo ir profesinio mokymo sutartis gali būti organizuojamas asmenims, kurie dalyvauja
profesiniame mokyme taikant pameistrystės formą, kai asmens praktinis mokymas yra organizuojamas darbo vietoje, o teorinis mokymas
– profesinio mokymo įstaigoje šio įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka.
2. Profesinio mokymo teikėjams, nurodytiems šio straipsnio 1 dalyje, pagal pameistrystės darbo sutartį įdarbinusiems teritorinės darbo
biržos siųstus asmenis, jų rašytiniu prašymu kompensuojama 40 procentų darbo užmokesčio, nurodyto įdarbinto pagal pameistrystės
darbo sutartį asmens darbo sutartyje darbo užmokesčio dalies, neviršijančios 1 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos
dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis. Jeigu įdarbinto
pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartis sudaryta ne visam darbo laikui arba jis dirbo ne visą mėnesio darbo laiką,
kompensuojamas dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį, neviršijantį 1
Vyriausybės patvirtinto minimalaus valandinio atlygio dydžio. Visais atvejais profesinio mokymo teikėjui bendras už vieną įdarbintą pagal
pameistrystės darbo sutartį asmenį kompensuojamas dydis negali viršyti 2 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių.
3. Pameistrystės darbo sutarties sudarymo tvarką ir ypatumus nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymas bei jį įgyvendinantys teisės aktai.

lentelę);
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Užimtumo įstatymo projektas
40 straipsnis. Stažuotė
1. Stažuotė, kaip darbo praktikos laikotarpis, skirtas asmens darbiniams įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atstatyti ar tobulinti,
gali būti organizuojama asmenims, kurie turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliu būdu įgytą kompetenciją, pripažintą
įstatymų nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės nedirbo pagal šią turimą profesinę kvalifikaciją ar neformaliu būdu
įgytą kompetenciją, pripažintą įstatymų nustatyta tvarka.
2. Stažuotė organizuojama šiems teritorinės darbo biržos siųstiems asmens atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus:
1) baigusiems profesinį mokymą šio įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka, įgytai profesinei kvalifikacijai tobulinti;
2) asmenims, nurodytiems šio įstatymo 25 straipsnio 9 punkte.
3. Stažuotės trukmė, tikslas ir kitos stažuotės sąlygos nustatomos trišalėje sutartyje, sudaromoje tarp teritorinės darbo
biržos, stažuotę organizuojančios įmonės ar įstaigos ir asmens, pasiųsto į stažuotę, tačiau ne ilgiau kaip iki 6 mėnesių. Stažuotės
laikotarpiui į stažuotę pasiųstam asmeniui turi būti užtikrintas stažavimasis ne mažiau kaip 20 valandų, bet ne daugiau kaip 40 valandų
per savaitę.
4. Bedarbiams per visą stažuotės laikotarpį kartą per mėnesį mokama stipendija. Stipendijos dydis tuo atveju, kai bedarbiui priklauso
nedarbo socialinio draudimo išmoka, yra lygus nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžiui. Nedarbo socialinio draudimo išmokos
dydžio stipendija apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu. Pasibaigus nedarbo
socialinio draudimo išmokos mokėjimo terminui likusį stažuotės laikotarpį arba kai bedarbiui nepriklauso nedarbo socialinio draudimo
išmoka, - visą stažuotės laikotarpį, bedarbiui mokama 0,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio stipendija.
5. Jeigu stažuotę baigęs asmuo pageidauja, stažuotę organizuojanti įmonė ar įstaiga išduoti jam pažymą apie stažuotės trukmę ir
stažuotės rezultatų įvertinimą.

Užimtumo įstatymo projektas
45 straipsnis. Įdarbinimas pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus
1. Teritorinė darbo birža gali siųsti bedarbius dirbti pagal darbo sutartis šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pripažintose gyventojams
paslaugas teikiančiose įmonėse darbui pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus, siekiant bedarbiams padėti įsitvirtinti darbo
rankoje ir dirbti.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu sudarytoje darbo sutartyje gali būti sulygta dėl ne viso darbo laiko ir išbandymo laikotarpio
siekiant nustatyti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui.
3. Pripažinta gyventojams paslaugas teikiančia įmone yra juridinis asmuo, nepriklausomai nuo jo teisinės formos, įskaitant socialines
paslaugas teikiančias įstaigas, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, švietimo įstaigas, veikiančias pagal
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, ar kitus juridinius asmenis, kurie teikia paslaugas gyventojams, kurio veikla apima namų ūkio
paslaugų teikimą gyventojams, įdarbinęs ne mažiau kaip vieną, o kai įmonėje dirba daugiau kaip 5 darbuotojai – ne mažiau kaip du šio
straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis, ir kuris yra įrašytas į Pripažintų gyventojams paslaugas teikiančių pagal išankstinio apmokėjimo
paslaugų kvitus įmonių sąrašą, kurį tvarko ir skelbia Lietuvos darbo birža.
4. Pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus gali būti teikiamos tik namų ūkio paslaugos, kurių sąrašas nustatomas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše, fiziniams
asmenims.
5. Gyventojas, įsigydamas išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitą apmoka 1/3 išankstinio apmokėjimo paslaugų kvito vertės, o likusi
išankstinio apmokėjimo paslaugų kvito vertės dalis yra apmokama iš Užimtumo fondo, valstybės biudžeto lėšų ar Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų.
6. Pagal vieną išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitą suteikiama vienos valandos trukmės paslauga, kuri turi būti nurodoma išankstinio
apmokėjimo paslaugų kvite, o vieno išankstinio apmokėjimo paslaugų kvito vertė, neatsižvelgiant į gyventojui teikiamų namų ūkio
paslaugų rūšį, yra lygi išankstinio apmokėjimo paslaugų kvito išdavimo dieną galiojančiam vienos darbo valandos minimaliam
valandiniam atlygiui, kurio dydį tvirtina Vyriausybė, pridedant nuo šio dydžio darbdavių mokėtinas valstybinio socialinio draudimo
įmokas ir įmokas į Garantinį fondą.
7. Išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitų įsigijimo tvarką, apmokėjimo už pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus suteiktas
paslaugas pripažintoms gyventojams paslaugas teikiančioms įmonėms tvarką bei juridinio asmens įrašymo į Pripažintų gyventojams
paslaugas teikiančių pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus įmonių sąrašą, išbraukimo iš jo ir šio sąrašo skelbimo tvarką nustato
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

4.

Tobulinti esamas ADRP priemones (plačiau žr. Priedą Nr. II-5):

1) bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas.
Atsižvelgiant, kad nėra tikslinga taikyti profesinį mokymą įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo
amžiaus darbuotojams, ypač pas darbdavį, kuris nori atleisti, o ir profesinis mokymas truktų tik 2
mėnesius (toks – įspėjimo terminas), profesinį mokymą taikyti tik bedarbiams;
2) darbo rotaciją. Panaikinti ją, kaip neefektyvią ADRP priemonę;
3) viešieji darbai. viešųjų darbų įgyvendinimo tvarka, šiuo metu iš dalies dubliuojanti savivaldybių
vykdomas socialiai naudingų darbų organizavimo veiklas, taip pat neretai prisideda prie nuolatinių
savivaldybių institucijų funkcijų bei poreikių tenkinimo. Iš kitos pusės, įgyvendinant 2013 m. rugsėjo 25 d.
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nutarimu Nr. 878 patvirtintą LR Vyriausybės Užimtumo didinimo 2014-2020 metų programą57, siekiama
kompleksiškai spręsti šiuo metu itin aktualias gyventojų užimtumo problemas, sutelkiant verslo,
švietimo ir darbo rinkos sektorius, taip pat įtraukiant socialinius partnerius ir savivaldybes į užimtumo
politikos formavimą. Savivaldybių vaidmens didinimas organizuojant viešuosius, pagalbinius darbus
visiška atitiktų šią nuostatą, todėl Užimtumo įstatymo projekte numatyta viešųjų darbų („pagalbinių“)
organizavimą, finansavimą ir koordinavimą perduoti savivaldybėms. Tai turės teigiamą poveikį socialinės
paramos sistemai, ypač dabar, kai savivaldybės finansuoja ir organizuoja socialinių pašalpų mokėjimą
(tame tarpe organizuoja ir socialinių pašalpų gavėjų socialiai naudingo darbo („atidirbimo“) programas);
4) subsidijos verslo liudijimams įsigyti. Siūlomas panaikinti subsidijas verslo liudijimams arba
apriboti jų teikimą, nes jų buvimas iškreipia darbo rinką ir skatina registruotis LDB. Pažymėtina, kad
papildomai remiamiems bedarbiams siūloma teikti kompensaciją per specialius kvitus (nauja ADRP
priemonė). Išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitų kaina (tam tikrai mokesčių daliai, priklausomai nuo
bedarbių grupės, kuriai ji taikoma) yra subsidijuojama valstybės. Vykdant tyrimus buvo pastebėta, kad
verslo liudijimų kainos daugelyje šalies savivaldybių augo kelis metus iš eilės. Tikėtina, kad dalis
dirbančiųjų su verslo liudijimais registruojasi darbo biržoje tik tam, kad pasinaudotų šia lengvata, ir taip
dirbtinai padidina bedarbių skaičių58 bei išvengia PSD įmokų mokėjimo;
5) bedarbių teritorinio judumo rėmimas, mažėjant viešojo tarpmiestinio transporto paslaugoms,
turi vis mažesnį poveikį bedarbių užimtumo rėmimui. Be to, sudėtinga apskaitos tvarka – viešojo
tarpmiestinio transporto bilietų apskaita, daro šią priemonę mažiau patrauklia. Siūloma pervadinti šia
priemonę parama judumui ir pakeisti finansavimo mechanizmą.
Užimtumo įstatymo projektas
41 straipsnis. Parama judumui
1. Paramos judumui tikslas – kompensuoti asmens padidėjusias išlaidas:
1) bedarbiui įsidarbinus į laisvą darbo vietą tarpininkaujant teritorinei darbo biržai;
2) dėl asmens dalyvavimo remiamo įdarbinimo priemonėse;
3) bedarbiui įsidarbinus pagal pameistrystės ar darbinio mokymo darbo sutartį.
2. Asmens išlaidos, padidėjusios dėl būtinumo keliauti į darbo vietą, kuri neatitinka šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punkto
reikalavimų, kompensuojamos jo dalyvavimo remiamo įdarbinimo priemonėje arba įsidarbinus pagal pameistrystės ar darbinio mokymo
darbo sutartį laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo dalyvavimo remiamo įdarbinimo priemonėje arba įsidarbinus pagal
pameistrystės ar darbinio mokymo darbo sutartį pradžios, o įsidarbinus į laisvą darbo vietą – ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo darbo
pradžios.
3. Paramos judumui dydis sudaro 33 procentus Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, jeigu asmens darbo
užmokestis neviršija 1 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba 25 procentus Vyriausybės patvirtintos
minimaliosios mėnesinės algos dydžio , jeigu asmens darbo užmokestis viršija 1 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos
dydį, bet neviršija skelbiamo šalies vidutinio darbo užmokesčio. Jeigu asmens darbo užmokestis viršija skelbiamą šalies vidutinio darbo
užmokesčio dydį, parama judumui tokiam asmeniui neskiriama.

6) Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai savanoriškos praktikos ir darbo įgūdžių įgijimo sutarčių
skirtumai yra tik: terminas, kontrahentai, socialinio draudimo taikymas (žr. Priedo Nr. II-5 5.7. lentelę),
Užimtumo įstatymo projekte apjungiame šias dvi ADRP priemones, pagrindu laikant savanorišką
praktiką, nes jaunimui, kaip vienai iš papildomai remiamų asmenų grupei, turi būti taikomas socialinis
draudimas.
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2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878 patvirtintą LR Vyriausybės Užimtumo didinimo 2014-2020 metų programa // Valstybės
žinios. 2013-10-05, Nr. 105-5154.
58
Klaipėdos TDB registruotų bedarbių skaičius atsisakius lengvatų verslo liudijimo įsigijimui 2014 m. sausio-kovo mėn. sumažėjo
apie 1,5 proc. punkto. Tikėtina, kad tam nemažos įtakos turėjo ir dirbančiųjų su verslo liudijimais pasitraukimas iš darbo biržos.
Be to, Klaipėdos sav. sumažinus mokesčius, 2014 m. pradžioje buvo įsigyta apytiksliai dešimtadaliu (12 proc.) daugiau verslo
liudijimų lyginant su praėjusiais mėnesiais.
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Užimtumo įstatymo projektas
10 straipsnis. Savanoriška praktika
1. Asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ar kitomis organizacinėmis
struktūromis (toliau – įmonė), kuriose atliekama savanoriška praktika.
2. Jaunesni kaip 18 metų asmenys turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartį, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
3. Įmonė likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios teisės aktų nustatyta tvarka
informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigą apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį.
4. Šio straipsnio nustatyta tvarka savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Asmuo tuo pačiu metu atlikti savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį. Savanoriškos
praktikos sutartis su ta pačia įmone gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą.
6. Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus, o jeigu
įmonėje yra mažiau kaip 10 darbo vietų (pareigybių), tai toje įmonėje negali būti sudaryta ir galioti daugiau kaip viena savanoriškos
praktikos sutartis.
7. Savanorišką praktiką atliekančio asmens sudarytos savanoriškos praktikos sutarties terminas arba bendras to asmens sudarytų
savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus.
8. Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių
terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
9. Savanoriška praktika yra neatlygintina.
10. Savanoriškos praktikos atlikimo tvarką nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

5. Siūloma įvesti įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugas, kurios turėtų padėtų identifikuoti ir parinkti
efektyviausias ADRP priemones darbo biržoje įsiregistravusiems bedarbiams.
Užimtumo įstatymo projektas
29 straipsnis. Įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugos
1. Teritorinė darbo birža, įregistravusi darbo ieškantį asmenį ir suteikusi jam bedarbio statusą, atlieka šio bedarbio įsidarbinimo galimybių
vertinimą, kurio tikslas – identifikuoti ir parinkti bedarbiams tas darbo rinkos paslaugas ir (ar) aktyvios darbo rinkos politikos priemones,
kurios yra tinkamos tam bedarbiui atsižvelgiant į jo turimą kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją, darbo patirtį, nedarbo laikotarpį, sveikatos
būklę.
2. Atsižvelgiant į bedarbio įsidarbinimo galimybių vertinimo rezultatus, teritorinė darbo birža priskiria bedarbį vienai iš šio įstatymo 23
straipsnyje nurodytų bedarbių grupių.
3. Teritorinė darbo birža registruotas laisvas darbo vietas pirmenybės tvarka siūlo šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems
bedarbiams, o tokių nesant – kitiems bedarbiams bendra tvarka.
4. Teritorinė darbo birža dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ar užimtumo didinimo programose pirmenybės tvarka siūlo
šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems bedarbiams, o tokių nesant – kitiems bedarbiams bendra tvarka.
5. Teritorinė darbo birža šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems bedarbiams, prieš siūlydama jiems dalyvauti aktyvios
darbo rinkos politikos priemonėse ar užimtumo didinimo programose, priima sprendimą dėl vienos iš šių paslaugų teikimo:
1) psichologinio konsultavimo;
2) nukreipimo pas savivaldybės socialinį darbuotoją.

5.2.6

Darbuotojo šeiminių įsipareigojimų ir užimtumo menkas suderinamumas

Lietuvos darbo rinkos siekiamybė – universali ir aukštos pridėtinės vertės produktus kurianti kvalifikuota
darbo jėga, galinti prisitaikyti prie besikeičiančių technologinių sąlygų, imli inovacijoms ir gebanti jas
kurti, galinti keisti užimtumo formas pagal savo poreikius ir darbo rinkos bei ekonomines realijas. Be kita
ko, šie tikslai taip pat suponuoja poreikį įteisinti lankstesnes užimtumo formas, kas užtikrintų šeiminių
įsipareigojimų ir darbinių interesų pusiausvyrą.
Lietuvoje ši problema turėtų būti sprendžiama diferencijuotai:
1. skatinti lankstesnę prieigą prie ne viso darbo laiko (darbuotojo reikalavimo teisės išplėtimas) ir
grįžimą atgal;
2. laisvos nuo darbo dienas tėvams, auginantiems vaikus, transformuojamos į nuotolinį darbą (jei yra
tam galimybės), kada gali būti dirbama namuose (ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos).
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5.2.7

Mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo prielaidų nebuvimas

Universali ir aukštos pridėtinės vertės produktus kuriant kvalifikuota darbo jėga, galinti prisitaikyti prie
besikeičiančių technologinių sąlygų, imli inovacijoms ir gebanti jas kurti, galinti keisti užimtumo formas
pagal savo poreikius ir darbo rinkos bei ekonomines realijas ugdoma:
1.

sudarant sąlygas plačiau naudotis su kvalifikacijos kėlimu ir perkvalifikavimu susijusiomis Lietuvos
darbo biržos sistemos paslaugomis (žr. Aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemonių
tobulinimą);

2.

suteikiant darbuotojui laisvo laiko mokymams ir kvalifikacijos kėlimui, skatinti darbdavius palikti
darbo užmokestį tokiems darbuotojams;

3.

suteikti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą asmeniui, besinaudojančiam neformaliojo švietimo
paslaugomis;

Tai reiškia, kad turi būti sukurtos prielaidos, skatinančios tiek darbdavius, tiek darbuotojus investuoti į
kvalifikacijos kėlimą, valstybei remti darbo sutarties šalių pastangas. Užsienio praktikoje ši problema
dažniausiai sprendžiama valstybei pačiai imantis kurti tokias programas per viešųjų finansų fondus, arba
suteikiant asmenims (darbdaviams ir darbuotojams) mokestinių lengvatų.
5.2.8

Didelė biurokratinių kaštų ir administracinė našta

Administracinė našta mažinama per neprivalomą darbo laiko apskaitos žiniaraščių neprivalomumą su
sąlyga, kad yra registruojami tik nukrypimai nuo įprasto režimo (darbas naktį, viršvalandžiai, darbas
kelionėje ir pan.). Didelė dalis rašytinių dokumentų, kuriuos turi pateikti darbdavys eliminuojama per
informacinių technologijų panaudojimą (žr. Priedą Nr. II-8 Biurokratinių kaštų ir administracinės naštos
mažinimas).
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5.3 Siūlomo Valstybinio socialinio draudimo modelio pagrindinių bruožų
aprašymas
Vienas iš socialinio modelio prioritetų – pokyčiai valstybinio socialinio draudimo sistemoje. Esama
valstybinio socialinio draudimo sistema pasižymi tam tikrais trūkumais, kuriuos siūlomas modelis turėtų
išspręsti. Pokyčiais socialinio draudimo sistemoje nesiekiama pakeisti darbo rinkos sanklodos. Tai
rezultatas, pasekmė, ekonomikoje sukurtų pajamų paskirstymo, bet ne jų kūrimo elementas. Todėl
kalbant apie galimybę nedarbo išmokų pagalba įtakoti šešėlinę ekonomiką kalbama apie scenarijų, kurio
tikėtinumo dėl duomenų stokos neįmanoma kiekybiškai įvertinti. Visi siūlomi pakeitimai yra skirti
finansiškai subalansuoto, kartų solidarumo, kartų lygiateisiškumo ir stiprios savo piliečiais
besirūpinančios valstybės principais paremto socialinio draudimo sukūrimui. Išeitinė pozicija
formuluojant visus siūlymus yra sukurti ekonomikos svyravimams atsparią ir į piliečių poreikius
orientuotą socialinės apsaugos sistemą, nedidinant apmokestinimo. Tokia pertvarka garantuos šalies ir
piliečių saugumą visais įmanomais šios sampratos pjūviais. Formali egzistuojanti užimtumo formų, darbo
santykių ir valstybinio socialinio draudimo sąveika pateikta Priede Nr. III-2. Taip pat, pažymėtina, kad
naujame Darbo kodekse numatytos naujos darbo sutartys bus apmokestinamos nepriklausomai nuo
darbo sutarties rūšies, t. y. įmokos ir toliau bus mokamos nuo pajamų, o bendri socialinio draudimo
principai iki šiol taikyti darbo sutarčių apmokestinimui nesikeis.
Pagrindiniai siūlomo socialinio draudimo modelio bruožai yra šie:
1.

VSD modelis, kurio biudžeto metinės pajamos ir išlaidos paprastai subalansuotos, o ekonominio
nuosmukio sąlygomis deficitas finansuojamas iš rezervo fondo;
2. Išgryninti pagrindiniai valstybinio socialinio draudimo principai atskirose draudimo rūšyse;
3. Pagrindinės pensijos dalies finansavimas perkeltas į valstybės biudžetą, sudarant prielaidas
ateityje sumažinti socialinio draudimo įmokos tarifą;
4. VSD įmokoms nustatytos „lubos“, t. y. pajamų maksimumas, virš kurio įmokos neskaičiuojamos;
5. VSD sukurtas rezervų fondas;
6. Šešėlinė ekonomika sumažinta socialinio draudimo reformos priemonėmis;
7. Panaikintos dalyvavimo VSD išimtys;
8. Sumažintos išimtys, pagal kurias yra numatytos pajamos nuo kurių neskaičiuojamos socialinio
draudimo įmokos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos nėra mokamos;
9. Padidintas vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas socialiniame draudime;
10. Atsižvelgiant į ilgalaikius demografinių projekcijų neapibrėžtumus, į būsimą gyvenimo trukmę
bei siekiant išvengti didesnių įmokų tarifo pokyčių, pertvarkyta VSD pensijų sistema;
11. Pertvarkytas nedarbo socialinis draudimas, išplėstos teisės į išmokas ir pakoreguotas išmokų
dydis;
12. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos už tą patį
draudžiamąjį įvykį nedubliuoja pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymą
mokamų išmokų.
Paminėti bruožai arba su jais susiję aspektai detaliau pristatomi sekančiose pastraipose.
5.3.1

VSD modelis, kurio biudžeto metinės pajamos ir išlaidos paprastai subalansuotos, o
ekonominio nuosmukio sąlygomis deficitas finansuojamas iš rezervo fondo

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyta, kad pensijos didėja didėjant bazinei pensijai ir
einamųjų metų draudžiamosioms pajamoms. Tiek bazinės pensijos, tiek einamųjų metų draudžiamųjų
pajamų dydžius pavesta tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Valstybinio socialinio draudimo fondo
tarybos teikimu. Šiuo metu tai vykdoma ad-hoc sprendimais, pensijų dydžiai ateinantiems biudžetiniams
metams mechaniškai nustatomi pagal laukiamas pajamas, nes įstatyme nėra įtvirtintas aiškus pensijų
didinimo (indeksavimo) mechanizmas. Šio mechanizmo įdieigimas didintų pasitikėjimą pensijų sistema.
Siūlomo modelio finansinį stabilumą užtikrina indeksavimo taisyklės, garantuojančios rezervo kaupimą
palankiais laikotarpiais ir jo išeikvojimą nepalankiais laikais. (žr. Priedą Nr. III-10).
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Pensijų indeksavimas laikantis tam tikrų formalizuotų taisyklių yra įprasta praktika. Lietuvoje ją siūloma
įdiegti. Dažniausiai pensijos indeksuojamos jas siejant su vienu arba abiejų dydžių - kainų ar nominalaus
darbo užmokesčio augimo tempų – kombinacija.
Pensijų indeksavimas turi būti projektuojamas atsižvelgiant į verslo ciklo fazes, kad ūkiui augant
susidarytų lėšų rezervas, o smunkant – jis būtų panaudojamas paprastai išvengiant skolinimosi ir pensijų
mažinimo.
Tačiau sėkmingam indeksavimui pagal darbo užmokesčio fondą yra būtinos dvi sąlygos. Pirma,
indeksavimo tvarka turi įsigalioti ekonominio ciklo pradžioje. Visada indeksuojama operuojant
ankstesnių laikotarpių (vėluojančiais) rodiklių kitimo tempais. Ekonomikos ciklo pradžioje šie tempai yra
nuliniai arba artimi nuliniams, o faktiniai augimo tempai yra jau gerokai aukštesni. Tai suteikia galimybę
pirmaisiais metais sukaupti rezervus, o vėlesniais juos papildyti. Antra sąlyga susijusi su darbo
užmokesčio fondo augimo tempų pobūdžiu. Jeigu šie tempai yra lėtėjantys, tai indeksavimas pagal
darbo užmokesčio fondą padės ne sukaupti rezervus, o sukurs deficitą. Ekonominio ciklo pradžioje
darbo užmokesčio fondo augimo tempai dažniausiai yra spartėjantys ir deficito rizika yra minimali.
Praleidus reikiamą momentą aukščiau aprašytos indeksavimo tvarkos įdiegimui, kita palanki proga bus
tik kito ekonominio ciklo pradžioje. Nuosaikesnis ir minimalios finansinio deficito rizikos indeksavimo
variantas yra indeksavimas pagal darbo užmokestį. 59 Atlikti skaičiavimai rodo, kad tokia pensijų
indeksavimo tvarka Lietuvoje nebūtų sukūrusi deficito. Toks indeksavimo būdas būtų išsaugojęs
pastovią pakeitimo normą. Tuo tarpu apdraustųjų skaičiaus augimas ūkio augimo laikotarpiu
neatsilieptų pensijų dydžiui, bet kauptųsi rezervas. Kad jis neviršytų pensijų dydžio palaikymo ūkio
nuosmukio laikotarpiu, pensijų indeksavimas susiejamas su rezervo dydžiu. Jeigu rezervai viršija metinę
išlaidų sumą, skirtumas yra paskirstomas tolygiai išmokų gavėjams. Perteklinio rezervo, susidariusio
išmokas indeksuojant pagal darbo užmokestį, paskirstymas yra būtinas ir siekiant, kad pensijos augtų ir
dėl užimtumo augimo ūkio pakilimo laikotarpiu. Pertekliniai rezervai naudojami tiktai taško vertės
indeksavimui, bet netaikomi iš valstybės biudžeto finansuojamai pensijos daliai. Indeksavimas pagal
darbo užmokesčio fondą į apdraustųjų skaičiaus kitimą reaguoja automatiškai, tačiau dėl aukščiau
minėtų priežasčių šio indeksavimo mechanizmo įdiegimo laikas nėra tinkamas ekonominio ciklo fazės
požiūriu. Kiti pensijų indeksavimo principai:
1.
Darbo užmokesčio augimo tempas yra pagrindinis pagrindinės (bendrosios) ir papildomos
(individualiosios) pensijos dalių indeksavimo kriterijus.
2.
Pensijos indeksuojamos tik tuo atveju, jeigu prieš tai buvusiu laikotarpiu darbo užmokestis ir
apdraustųjų skaičius nesmuko. Jeigu darbo užmokestis sumažėja arba apdraustųjų skaičius augimo
tempo ir darbo užmokesčio augimo tempo sandauga yra mažesnė už 1, pensijos neindeksuojamos.
3.
Nuosmukio metu, smukus darbo užmokesčiams arba apdraustųjų skaičiui, pensijos nemažinamos
tol, kol rezerve yra lėšų mokėjimams palaikyti.
4.
Smukus darbo užmokesčiui, indeksavimas stabdomas ir neatnaujinamas (nesvarbu koks darbo
užmokesčio augimas yra fiksuojamas), kol indeksavimui apskaičiuoti taikomo laikotarpio darbo
užmokestis nesusilygina su prieš nuosmukį buvusiu darbo užmokesčiu.
5.
Kai socialinio draudimo fondo rezerve nėra lėšų, o planuojamų pajamų ir išlaidų skirtumas, palikus
nekeistą taško vertę, yra neigiamas, taško vertė dauginama iš planuojamo pajamų ir išlaidų santykio.
6.
Atlikti skaičiavimai rodo, kad indeksuojant pagal darbo užmokestį ir laikantis kitų aukščiau
išvardintų indeksavimo principų, vidutinė pensija laikotarpio pabaigoje būtų iš esmės nesiskyrusi nuo
dabar mokamos pensijos, tačiau VSDF nebūtų buvę skolos. Žinoma, pensijos būtų augę lėčiau.
Apie rezervo fondo sukūrimą žr. 5.5 poskyrį.
Atsižvelginant į tai, kas išdėstyta aukščiau Modelyje siūlomi du socialinio draudimo pensijos variantai:
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Šis indeksavimo pasiūlymas teikiamas papildomai.
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A) Pensijų socialinio draudimo įstatymo A variante siūlomos pensijų indeksavimo taisyklės: pensijas indeksuoti pagal
darbo užmokesčio fondo pokyčius, įvertinant šio rodiklio pokyčius per trejus praeities metus, einamuosius metus ir
trejus prognozinius metus. Indeksavimo susiejimas su darbo užmokesčio fondu leidžia atsižvelgti į įmokų mokėtojų,
t. y. apdraustųjų skaičiaus pasikeitimus. Siūloma tolygi indeksavimo schema, kuomet ekonominio augimo metais
taikomas indeksas neleistų pensijų didinti pernelyg dosniai tam, kad, atėjus sunkmečiui, pensijos būtų ne mažinamos,
o tiesiog sustabdomas jų indeksavimas.
B) Pensijų socialinio draudimo įstatymo B variante siulomi pensijų indeksavimo principai – darbo
užmokesčio augimo tempas yra pagrindinis bendrosios ir individualiosios pensijos dalių indeksavimo
kriterijus. Pensijos indeksuojamos tik tuo atveju, jeigu prieš tai buvusiu laikotarpiu darbo užmokestis ir
apdraustųjų skaičius nesumažėjo. Jeigu darbo užmokestis sumažėja arba apdraustųjų skaičius augimo
tempo ir darbo užmokesčio augimo tempo sandauga yra mažesnė už 1, pensijos neindeksuojamos.
Nuosmukio metu, sumažėjus darbo užmokesčiams arba apdraustųjų skaičiui, pensijos nemažinamos tol,
kol rezerve yra lėšų mokėjimams palaikyti. Sumažėjus darbo užmokesčiui, indeksavimas stabdomas ir
neatnaujinamas (nesvarbu koks darbo užmokesčio augimas yra fiksuojamas), kol indeksavimui
apskaičiuoti taikomo laikotarpio darbo užmokestis nesusilygina su prieš nuosmukį buvusiu darbo
užmokesčiu. Kai socialinio draudimo fondo rezerve nėra lėšų, o planuojamų pajamų ir išlaidų skirtumas,
palikus nepakeistą apskaitos vieneto vertę, yra neigiamas, apskaitos vieneto vertė dauginama iš
planuojamo pajamų ir išlaidų santykio.

5.3.2

Išgryninti pagrindiniai valstybinio socialinio draudimo principai atskirose draudimo rūšyse

Modelyje pagrindiniai valstybinio socialinio draudimo principai atskirose draudimo rūšyse išgryninami:
1. pagrindinę socialinio draudimo pensijos dalį finansuojant valstybės biudžeto lėšomis (plačiau žiūrėti
5.3 poskyrį);
Kadangi dabartinė "pagrindinė" pensijos dalis savo esme neįmokinė (jos dydis nepriklauso nuo mokėtų
įmokų, o paskirtis – pajamų išlyginimas), todėl visai logiška ją finansuoti ne iš įmokų, o iš bendrųjų
mokesčių. Tai , be kita ko, leistų ir sumažinti tiesioginį darbo pajamų apmokestinimą, padalinant
neįmokinės dalies finansavimą tarp visų mokesčių.
2. aktyvias užimtumo priemones finansuojant nacionalinio biudžeto lėšomis;
Aktyvios darbo rinkos priemonės nėra nedarbo draudimo priemonės, nes teisės į jas nesiejamos su
asmens draudimu. Todėl jos turėtų būti finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. Atsižvelgiant į tai, jog
dėl aktyvių darbo rinkos priemonių finansavimo didėtų valstybės biudžeto išlaidos, reikia padidinti ir jo
įplaukas. Siūlytina tai pasiekti nedarbo išmokas apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu taip pat,
kaip yra apmokestintos ligos ir motinystės išmokos. Iš į valstybės biudžetą surinkto gyventojų pajamų
mokesčio galėtų būti finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės. Joms finansuoti valstybės
biudžete susidarytų suma, lygi 15 proc. nedarbo išmokoms skirtų lėšų (taikant dabartinį, o ne siūlomą
pajamų mokesčio tarifą). Toks aktyvių darbo rinkos priemonių finansavimo susiejimas su nedarbo
išmokų finansavimu galėtų užtikrinti lėšų užimtumo priemonėms didėjimą didesnio nedarbo
laikotarpiais (nes tuomet daugiau išmokama nedarbo išmokų ir daugiau nuo jų surenkama gyventojų
pajamų mokesčio). Kai nedarbas mažėja, mažėtų nedarbo išmokų ir nuo jų surenkamo gyventojų
pajamų mokesčio. Tačiau tokiais laikotarpiais mažesnis ir užimtumo priemonių poreikis.
3. Motinystės (tėvystės) išmokų pertvarka
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Modelyje siūloma socialinio draudimo vaiko priežiūros išmokas60 mokėti tik kai apdraustasis asmuo
praranda visas arba dalį pajamų.
Vaiko priežiūros išmokos dydis kol vaikui sueis vieni metai, yra 100 procentų išmokos gavėjo
kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis
vieneri metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis dveji metai,
šios išmokos dydis, kol vaikui sueis vieneri metai, yra 70 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 40
procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Tačiau jeigu apdraustasis, kuriam yra paskirta vaiko priežiūros išmoka, dirba išmokos dydis - 70 procentų
skirtumo tarp gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio ir jo atitinkamą mėnesį turėtų pajamų,
laikotarpiu kol vaikui sueis vieneri metai, ir 40 procentų skirtumo tarp gavėjo kompensuojamojo darbo
užmokesčio ir jo atitinkamą mėnesį turėtų pajamų, laikotarpiu kol vaikui sueis dveji metai.
Taigi Modelyje pertvarkoma ligos ir motinystės socialinio draudimo vaiko priežiūros išmoka - antrųjų
metų vaiko priežiūros išmoka susiejama su gaunamomis draudžiamosiomis pajamomis (kai asmuo yra
pasirinkęs išmoką gauti dvejus metus). Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės išvadas 61 dėl išmokos
mokėjimo antraisiais vaiko metais galimo neteisėtumo ir nepagrįstumo, atsisakyta galimybės išmoką
gauti tam asmeniui, kuris nepraranda bent dalies pajamų. Antra, Ligos ir motinystės socialinio draudimo
projekte įtvirtinamas reguliavimas, kuomet turint papildomų pajamų yra mokamas skirtumas tarp
asmens kompensuojamojo uždarbio ir gaunamų pajamų (žr. 3-1 lentelę), leidžia įgyvendinti asmenų,
auginančių mažamečius vaikus skatinimą palaipsniui grįžti į darbo rinką, ypač antraisiais vaiko auginimo
metais. Pavyzdžiui, jei asmens kompensuojamasis darbo užmokestis yra lygus 1000 Eur, pagal esamą
teisinį reguliavimą, jam pasirinkus išmoką gauti vienerius metus ir negavus jokių pajamų būtų
kompensuojama viskas, t. y. 1000 Eur; gavus pajamų 250 Eur būtų kompensuojama 750; gavus 500 būtų
kompensuojami 500 Eur ir t.t. Asmeniui pasirinkus 2 metų išmokos mokėjimo trukmę, pirmaisiais metais
negavus jokių pajamų būtų išmokama – 700 Eur, antraisiais – 400 Eur; Gavus 250 Eur pajamų, pirmaisiais
metais būtų išmokama 550 Eur (bendra pajamų suma 700 EUR), antraisiais – 400 Eur (bendra asmens
pajamų suma sudarytų 650 Eur) ir t.t. Projekte siūloma įtvirtinti kitokį teisinį reguliavimą antraisiais
metais, kai asmuo pasirenka išmoką gauti dvejus metus, antraisiais metais, kompensuoti tik skirtumą
tarp asmens kompensuojamojo uždarbio ir jo gaunamų pajamų, t. y. tik asmens pajamų sumažėjimą.
Pavyzdžiui, asmeniui, kurio kompensuojamasis darbo užmokestis buvo 1000 Eur ir jis negavo jokių
pajamų, pirmaisiais metais kompensuoti 700 Eur, antraisiais – 400 Eur; asmeniui gavus 250 Eur pajamų,
pirmaisiais metais būtų kompensuojama 525 Eur (bendra pajamų suma asmeniui būtų 775 Eur);
antraisiais metais, asmeniui gavus 250 Eur pajamų būtų kompensuojami 300 Eur (bendra pajamų suma
sudarytų 550 Eur) ir t.t. (žr. 3-1 lentelę).
Kadangi iš anksto negalima žinoti kokia dalis asmenų apsispręstų dirbti įgyvendinus siūlomą išmokų
tvarką, nėra įmanoma apskaičiuoti naujos įstatymo nuostatos finansinį poveikį. Daroma prielaida, kad
20 proc. dirbančių už vidutinę apdraustųjų algą pirmaisiais ir antraisiais vaiko priežiūros metais apsispręs
dirbti 0,5 etato ir todėl išmoka jiems sumažėtų du kartus. Tuomet išlaidos išmokai sumažėtų 10 proc.
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Pastaba: Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projekte patikslinamos šiuo metu vartojamos sąvokos:
vietoj sąvokos „pašalpa“ vartojama sąvoka sąvoką „išmoka“, nes toks terminas labiau atitinka valstybinio
socialinio draudimo sistemos esmę ir principus (tai valstybinis socialinis draudimas, o ne paramos sistema), bei dėl
teisinio ir praktinio taikymo aiškumo vietoj sąvokos „motinystės (tėvystės) pašalpa“ vartojama sąvoką „vaiko
priežiūros išmoka“.
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Valstybės kontrolė. Valstybinio audito 2014 m. rugsėjo 8 d. ataskaita Nr. FA-P-10-5-49 „Dėl 2013 metų valstybinio socialinio
draudimo fondo finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“.
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3-1 lentelė. Vaiko priežiūros išmokos dydžiai asmeniui, kai jo kompensuojamojo užmokesčio dydis 1000
Eur.

Siūlomas
reguliavimas

Esamas
reguliavimas

Pajamos,
KDU 1000 Eur
gaunamos
per
išmokos
mokėjimo
laikotarpius

0 DU* 250 DU*

500 DU*

Skirtumas tarp DU ir išmokos, 2 m. neribojama
1 m. – 100%
1000
750 / 1000*** 500 / 1000
1 m. – 70%
700
550 / 700
200 / 700
2 m. – 40%
400
400 / 650
400 / 900
Skirtumas tarp asmens kompensuojamojo užmokesčio ir DU
1 m. – 100%
1000
750 / 1000
500 / 1000
1 m. – 70%
700
525 / 775
350 / 850
2 m. – 40%
400
300 / 550
200 / 700
2 metų išlaidos**
0
-125
-50

750 DU*

1000 DU*

250 / 1000
0 / 750
400 / 1150

0 / 1000
0 / 1000
400 / 1400

250 / 1000
175 / 925
100 / 850
- 125

0 / 1000
0 / 1000
0 / 1000
- 400

* pajamos, gaunamos per išmokos mokėjimo laikotarpius
** palyginta tik variantai kuomet renkamasi gauti dvejus metus
*** pirmas skaičius – išmokos (pašalpos) dydis; antrasis skaičius – bendra asmens pajamų suma (sudėjus išmoką ir DU)
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektas
24 straipsnis. Vaiko priežiūros išmokos dydis
1.
Vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis vieneri metai yra 100 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio
dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieneri metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko
priežiūros išmoką, kol vaikui sueis dveji metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieneri metai yra 70 procentų, o iki vaikui sueis
dveji metai, – 40 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Vaiko priežiūros išmokos dydis vaiko priežiūros
atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 150 straipsnio 1 dalį, laikotarpiu yra 70 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo
uždarbio dydžio.
4.
Jeigu apdraustasis, kuriam yra paskirta vaiko priežiūros išmoka, turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos motinystės socialinio
draudimo įmokos, ar iš vaiko auginimo iki dviejų metų laikotarpiu vykdytos darbinės veiklos gautų pajamų, kurios pagal šį
įstatymą nėra draudžiamosios pajamos, ar gauna šio įstatymo nustatytas ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos
dienas) ar profesinės reabilitacijos išmokas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokas, mokamas
vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, jam mokama vaiko priežiūros išmoka:
- jei apdraustasis yra pasirinkęs gauti išmoką iki vaikui sueis vieneri metai, – 100 procentų skirtumo tarp gavėjo
kompensuojamojo uždarbio ir atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir (ar) išmokų Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir motinystės
socialinio draudimo išmokų nuostatų nustatyta tvarka;
- jei apdraustasis yra pasirinkęs gauti išmoką iki vaikui sueis dveji metai, – 70 procentų skirtumo tarp gavėjo kompensuojamojo
uždarbio ir atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir (ar) išmokų laikotarpiu, kol vaikui sueis vieneri metai, ir 40 procentų skirtumo
tarp gavėjo kompensuojamojo uždarbio ir atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir (ar) išmokų laikotarpiu, kol vaikui sueis dveji
metai Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų nustatyta tvarka.

4. Prevencijos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių socialinio draudimo įstatyme finansavimo
atsisakymas;
Modelyje siūloma atsisakyti prevencijos finansavimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo lėšomis, kadangi tai nėra draudiminės išmokos. Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme panaikinama nuostata, kad nelaimingų atsitikimų darbe
socialinio draudimo lėšos gali būti naudojamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai.

5.3.3

Pagrindinės pensijos dalies finansavimas perkėlimas į valstybės biudžetą, sudarant
prielaidas ateityje sumažinti socialinio draudimo įmokos tarifą
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Viena pagrindinių Socialinio draudimo (SD) problemų – santykinai didelis darbo pajamų apmokestinimas
darbdavio mokama SD įmoka. Problemą siūloma spręsti pagrindinės pensijos dalies finansavimu iš
valstybės biudžeto. Tuo būtų sumažintas darbo jėgos apmokestinimas, praplečiama pensijų finansavimo
bazę, sumažintas pajamų perskirstymas per SD sistemą ir tuo sustiprintas ryšys tarp SD įmokų ir išmokų.
Šiems pakeitimams įgyvendinti pateikiami du galimi Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektai –
Projekto variantas A ir Projekto variantas B.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas Modelyje pateikiamas dviema variantais (A ir B).
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo A variante, bendrąjai pensijos daliai finansuoti dalis socialinio
draudimo įmokos transformuojama į socialinį mokestį, kuris mokamas į biudžetą. Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo B variante, bendroji pensijos dalis finansuojama asignavimais iš valstybės biudžeto.
Projekto variantas A (su socialiniu mokesčiu)
Numatyta SD darbdavio įmokos dalį, reikalingą pagrindinės pensijos dalies finansavimui (2015m. VSDF
biudžeto duomenimis tam reikia apie 1320 mln. Eurų ir tai sudaro apie 12 proc. punktų mokamos SD
įmokos) paversti socialiniu mokesčiu, kurio mokėjimo tvarka būtų kaip ir dabartinių SD įmokų, tačiau šis
mokestis būtų mokamas į Valstybės biudžetą (VB). Taigi, socialinis mokestis (SM) taptų SD įmokų dalimi,
mokama į Valstybės biudžetą ir skirta pagrindinės SD pensijos dalies finansavimui.
Vėliau SM būtų palaipsniui mažinamas, mažinant darbdavio SD įmokos dalį maždaug trečdaliu (nuo 31 iki
19 proc. darbo užmokesčio). Tuo būdu pagrindinės pensijos dalies finansavimo reformą galima daryti
palaipsniui, kurios sparta ir trukmė priklausytų nuo visos mokesčių sistemos reformos. Penkis metus
kasmet SM mažinant penktadaliu, o VB pajamas iš kitų mokesčių didinant maždaug po 264 mln. eurų
(1320 eurų: 5 metai) galima pakeisti bendrosios pensijos finansavimo šaltinį. Pribrendusi socialinio
draudimo pensijų reforma (SD įmokų ir išmokų ryšio sustiprinimas, perskirstymo sumažinimas, finansinio
tvarumo padidinimas) galėtų būtį pradėta vykdyti neatidėliojant priėmus įstatymą (plačiau žr. 5.10)
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas (A)
8 straipsnis. Socialinio draudimo įmokos, jų tarifai ir socialinis mokestis
1. Socialinio draudimo įmokų dalis, skirta socialinio draudimo pensijų individualios dalies ir kitų socialinio draudimo rūšių, išvardintų šio
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose, išmokų finansavimui mokama į Fondą. Įmokų dalis, skirta socialinio draudimo bendrosios
pensijos dalies finansavimui mokama į valstybės biudžetą kaip socialinis mokestis.
23 straipsnis. Fondo biudžeto ir valstybės biudžeto santykiai
1. Įmokų dalis, skirta socialinio draudimo pensijų bendrosios dalies finansavimui mokama į valstybės biudžetą kaip socialinis mokestis.
2. Asignavimai iš valstybės biudžeto skiriami socialinio draudimo pensijos bendrosios dalies finansavimui.
3. Socialinio mokesčio ir asignavimų socialinio draudimo pensijos bendrosios dalies finansavimui dydžiai nustatomi atitinkamų metų
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Projekto variantas B (be socialinio mokesčio)
Projekto variante B socialinio draudimo įmokos dydis nustatomas įvertinus asignavimus iš valstybės
biudžeto. Asignavimų dydžiai nustatomi kiekvienais metais.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas (B)
8 straipsnis. Socialinio draudimo įmokos, jų tarifai
1. Socialinio draudimo įmokų dalis, skirta socialinio draudimo pensijų individualios dalies ir kitų socialinio draudimo rūšių, išvardintų šio
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose, išmokų finansavimui mokama į Fondą. Socialinio draudimo bendroji pensijos dalis
finansuojama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir valstybės biudžeto.
23 straipsnis. Fondo biudžeto ir valstybės biudžeto santykiai
1. Socialinio draudimo pensijų bendroji dalis finansuojama Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir valstybės biudžeto lėšomis.
2. Apskaičiuojant pensijų socialinio draudimo įmokos dydį įvertinami asignavimai iš valstybės biudžeto, kurie skiriami socialinio draudimo
pensijos bendrosios dalies finansavimui.
3. Asignavimų socialinio draudimo pensijos bendrosios dalies finansavimui dydžiai nustatomi atitinkamų metų Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.
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5.3.4

VSD įmokoms nustatytos „lubos“, t. y. pajamų maksimumas, virš kurio įmokos
neskaičiuojamos

Modelyje siūloma įvesti „lubas“ socialinio draudimo įmokoms. Draudžiamų asmenų socialinio
draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas ir apdraustasis, skaičiuojant socialinio
draudimo įmokas kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 60 paskutinių metų Statistikos
departamento paskelbto vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio (vidutiniškai per mėn. įmokų
„lubos“ būtų lygios 5 vidutinėms mėnesinėms algoms). „Lubos“ įmokoms įvedamos siekiant tampriau
susieti įmokas ir išmokas ir tuo sustiprinti vieną iš pagrindinių socialinio draudimo principų. Dėl to
socialinio draudimo sistema tampa mažiau perskirstanti ir patrauklesnė daugiau uždirbantiems bei jų
darbdaviams. Solidarumo principas ir perskirstymas siekiant išsaugoti mažiau uždirbančiųjų apsaugą
perkeliamas į valstybės biudžetą, iš kurio numatytas dalies pensijos finansavimas. Dėl socialinio
draudimo įmokų „lubų“ Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamos sumažėtų apie 77,2 mln. eurų
per metus.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas
10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
6. Pagal šį įstatymą draudžiamų asmenų socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas draudėjas ir apdraustasis,
skaičiuojant socialinio draudimo įmokas kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 60 paskutinių metų Statistikos departamento
paskelbto vidutinio mėnesinio šalies darbo užmokesčio.

5.3.5

VSD sukurtas rezervų fondas

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. Išmokų mažinimas paprastai
nepriimtinas, kokios bebūtų socialinio draudimo fondo finansinės galimybės. Papildomas argumentas už
socialinio draudimo rezervų fondo kūrimą yra demografiniai pokyčiai šalyje. Gyventojų skaičiaus
mažėjimo ir jo struktūros pokyčių neigiama įtaka VSDF priklausys nuo to, kiek didės dirbančiųjų darbo
našumas ir jo lemiamas darbo užmokestis. Bent kiek patikimų ilgalaikių darbo našumo prognozių nėra
dėl daugelio sunkiai prognozuojamų jį įtakojančių veiksnių. Tačiau akivaizdu, kad darbo našumo augimo
svyravimai neigiamo demografinio veiksnio pasekmes amortizuos netolygiai. Taigi naujame socialiniame
modelyje siūlomas rezervo fondo sukūrimas. (žr. Priedą Nr. III-10 kaip pagrindinį orientyrą ir
alternatyvas bei detales Priede Nr. III-5).
Rezervo lėšos naudojamos deficito finansavimui visai nesvarbu koks jo kilmės šaltinis.
Valstybinio socialinio draudimo fondo rezervas bus naudojamas ekonominio nuosmukio laikotarpiais
išmokų finansavimui laikotarpiais, kai nepakanka VSD pajamų. Politiniame lygmenyje turi būti
apsispręsta, kad laikomasi priimtų išmokų indeksavimo taisyklių ir ekonomikos augimo laikotarpiu
rezervo lėšos nenaudojamos išmokų didinimui virš lygmens, kuris apskaičiuojamas pagal indeksavimo
taisykles. Be tokio politinio įsipareigojimo rezervas gali būti išnaudojamas indeksavimo taisyklėmis
nepagristiems išmokų didinimas ir jo neliktų ekonomikos nuosmukio laikotarpiui palaikyti išmokų dydį
kai VSD pajamos sumažėja.
Galima išvengti bendrojo socialinio draudimo įmokų tarifo didinimo Valstybinio socialinio draudimo
fondo rezervo sukūrimui, jeigu bus laikomasi kuriamos išmokų indeksavimo tvarkos. T. y. indeksuojant
išmokas pagal Prieduose Nr. III-10 ir Nr. III-5 nurodytus principus augant ekonomikai, apdraustųjų darbo
užmokesčiui ir jų skaičiui, išmokų indeksavimo rodiklis (draudėjų ir apdraustųjų sumokėtų įmokų sumos
augimo tempas) apskaičiuojamas už praėjusį laikotarpį, kuriam jau yra statistiniai duomenys, o taikomas
būsimam laikotarpiui. Todėl ūkio augimo laikotarpiu išmokos augs lėčiau nei VSD pajamos ir susidarys
rezervas. Tuo tarpu ekonomikos nuosmukio laikotarpiu mažėjant VSD pajamoms, išmokų dydžiui
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išlaikyti bus naudojamas sukauptas rezervas. Tačiau labai svarbu, kad politiniame lygmenyje būtų
įpareigojimas laikytis aukščiau nurodytų išmokų indeksavimo taisyklių, nenaudoti rezervo išmokų ad hoc
padidinimui.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas
22 straipsnis. Fondo finansai ir į Fondo apskaitą įtrauktas turtas
3. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto Rezervinis fondas sudaromas iš socialinio draudimo metinių pajamų dalies, viršijančios
metines išlaidas. Rezervinio fondo sudarymas ir lėšų panaudojimas reglamentuojamas Vyriausybės nutarimu „Dėl Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto rezervo kūrimo ir valdymo nuostatų“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymu.

5.3.6

Šešėlinė ekonomika sumažinta socialinio draudimo reformos priemonėmis

Modelyje siūloma šešėlinę ekonomiką sumažinti šiomis priemonėmis:
1. visose VSD šakose taikomos įmokų „lubos“ (žr. 5.3.4), išmokų dydžiai tamprai susieti su įmokų
dydžiu, išmokų dydis apskaičiuojamas ir jų vertė nustatoma aiškiai;
2. pensijų srityje – išmokos tampriai susietos su įmokomis, atsisakant pagrindinės pensijų dalies
finansavimo iš VSD biudžeto, įvesta apskaitos vienetų („taškų“) sistema;
3. nedarbo socialinio draudimo srityje – padidinta išmoka pradiniu nedarbo laikotarpiu. Didesnės
išmokos mokėjimas pradiniu laikotarpiu ir ženklus mažinimas neįsidarbinus ilgesnį laiką neleis
piktnaudžiauti ir skatins asmenį, kuo greičiau grįžti į darbo rinką (žr. 5.10).

5.3.7

Panaikintos dalyvavimo VSD išimtys

Modelyje siūlomas išplėstas ne samdomąjį darbą dirbančių gyventojų (savarankiškai dirbantys asmenys,
ūkininkai, statutiniai pareigūnai, dvasininkai, aukštųjų ir profesinių mokyklų studentai) dalyvavimą
socialiame draudime (įtraukti į kai kurias draudimo rūšis, kuriose jie iki šiol nedalyvauja).
Siūlymai įtraukti naujas asmenų kategorijas į VSD sistemą yra analogiški visoms grupėms. Esminis
socialinio draudimo principas yra solidarumas ir juo remiantis visi dirbantys asmenys savo įmokomis turi
prisidėti prie dabartinių išmokų finansavimo. Antras argumentas – pačių įtraukiamų asmenų socialinė
apsauga. Esančios išimtys palieka dalį asmenų be draudimo nuo atskirų socialinių rizikų. Tokia situacija
nėra palanki nei nepakankamai dalyvaujančių socialiniame draudime visuomenės grupių atžvilgiu nei
bendrai solidarumo finansuojant sistemą prasme. Pirmame Projekto etape išnagrinėta ES šalių patirtis
rodo, kad savarankiškai dirbantys asmenys dalyvauja socialinio draudimo sistemoje panašiai kaip ir
samdomąjį darbą dirbantys asmenys. Lietuvoje taikomos išimtys remiasi interesų grupių trumpalaikės
naudos požiūriu – neprisiimti visų dalyvavimo VSD kaštų, nepaisant būsimos žalos, kuri bus ateityje
susidūrus su socialine rizika. Todėl ir rekomenduojama savarankiškai dirbančių asmenų draudimo plėtrą
didinti, siekiant didesnės jų apsaugos nuo socialinių rizikų. Be to, tai padidins socialinio draudimo
sistemos patrauklumą ir norą mokėti įmokas net ir samdomiems darbuotojams, nes jie matys, kas VSD
yra teisingesnė, išlaisvinta iš atskiroms grupėms taikomų privilegijų dalyvauti solidarume.
Yra ir teikiamų pasiūlymų neigiami aspektai, susiję su jų įgyvendinimo praktika. Didžiausios numatomos
kliūtys susiję su savarankiškai dirbančių asmenų pajamų apskaitos ypatybėmis, jos spragomis. Tačiau jas
reikia siekti išgyvendinti tobulinant pajamų apskaitą ir jų deklaravimą, nes tai reikalinga ne tik VSD
plėtrai, bet ir tobulinant gyventojų pajamų mokestį.
Pasiūlyta išplėsti socialinį draudimą atskiroms gyventojų grupėms:
Grupės

Siūloma išplėsti socialinį draudimą

Individualių
įmonių
savininkų,
mažųjų bendrijų narių, ūkinių Ligos ir motinystės, nedarbo draudimas
bendrijų tikrųjų narių
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Individualia veikla užsiimantys
asmenys
Dirbantys pagal verslo liudijimą
Dvasininkai ir vienuoliai
Doktorantai ir studentai
Ūkininkai
Statutiniai pareigūnai, kariai
Žemės ūkio ir miškininkystės
paslaugų teikėjai pagal kvitus
Savarankiška veikla pagal veiklos
kvitus, teikiant gyvenamųjų patalpų
tvarkymo, einamųjų namų ūkio
darbų, smulkaus remonto, sodo ir
(ar) aplinkos priežiūros, maisto
gaminimo, vaikų, neįgalių ir kitų
asmenų priežiūros paslaugas pagal
veiklos kvitus, kuriuos reglamenuos
Užimtumo įstatymas.
Tantjemų gavėjai
Deleguotų asmenų sutuoktiniai
Šeimynos dalyviai

Ligos draudimas, mokestine baze laikant 50 proc. deklaruojamų
pajamų
Papildomai pensijos daliai, bazė - MMA
Papildomai pensijos daliai, bazė- MMA. Draudėjas – valstybė
Motinystės draudimas, mokestinė bazė MMA
Įtraukti mažesnius ūkininkų ūkius į pensijų, motinystės socialinį
draudimą, - MMA, o didesni ūkininkai ir jų parneriai įtraukiami dar
ir į ligos draudimą
Ligos ir motinystės, nelaimingų atsitikimų draudimas
Pensijų socialinis draudimas

Pensijų socialinis draudimas

Pensijų socialinis draudimas
Ligos ir motinystės socialinis draudimas
Ligos draudimas

Europos šalių patirtis rodo, kad savarankiškai dirbantys asmenys dažniausiai dalyvauja socialinio
draudimo sistemoje nuo ligos ir motinystės/tėvystės rizikų. Tuo tarpu mūsų šalyje kol kas draudimas
apsiriboja tik pensijų sritimi. Todėl siūloma išplėsti savarankiškai dirbančių asmenų (individualių įmonių
savininkų, mažųjų bendrijų narių, ūkinių bendrijų tikrųjų narių, individualia veikla užsiimantys asmenų)
socialinį draudimą ligai ir motinystei, mokestine baze laikant 50 proc. deklaruojamų pajamų (kaip ir
pensijai). Įmokų tarifas šiai grupei ženkliai nepadidėja, socialinio draudimo sistema papildomai gautų
apie 0,9 mln. eurų per metus.
Dirbantys pagal verslo liudijimus ir dvasininkai šiandien socialinio draudimo sistemoje draudžiami tik
pagrindinei pensijos daliai. Tai yra nepakankama pajamų apsauga senatvėje, sulaukus senatvės
pensijos, minėti asmenys dėl šiuo metu egzistuojančios tvarkos gali atsidurti skurde. Taigi, tai grupės,
kurios turi nepakankamą pajamų apsaugą, todėl jų socialinį draudimą reikėtų išplėsti ir papildomai
pensijos daliai, juolab, kad užsienio šalių patirtis, rodo, kad dažniausiai savarankiškai dirbantys asmenys
draudžiami visu pensiniu draudimu. Įmokas už dvasininkus galėtų mokėti valstybė kaip ir šiuo metu. Tuo
tarpu dirbančiųjų pagal verslo liudijimus gaunamų pajamų apskaita turėtų būti aiškesnė, tada būtų
galima suvienodinti mokestinę bazę su kitomis savarankiškai dirbančiųjų grupėmis. Apskaičiuojant
papildomas socialinio draudimo įmokas tik nuo minimalios algos, šių grupių draudimas papildomai
pensijos daliai leistų padidinti „Sodros“ pajamas apytiksliai iki 4 mln. eurų per metus.
Tikslinga išplėsti aukštųjų mokyklų III pakopos (doktorantų) ir studentų draudimą motinystės/tėvystės
rizikai. Draudimas nuo minėtos rizikos yra aktualus ir svarbus doktorantams, nes pagrindinis jų pajamų
šaltinis – stipendija. Nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros bei ligos laikotarpiu doktorantai naudojasi
akademinėmis atostogomis, kurių metu jiems kaip studentams minėta stipendija nemokama. Taip
žmonės amžiaus grupėje, kurioje dažniausiai susilaukiama vaikų, lieka be pragyvenimo šaltinio, nors
baigę studijas jie paprastai turi darbus, nemažus atlyginimus ir nuo jų moka įmokas į VSDF. Atsižvelgiant į
tai, kad ši asmenų grupė nėra skaitlinga ir draudimas minėtai rizikos rūšiai nereikalautų didesnių lėšų,
būtų tikslinga išplėsti jų dalyvavimą socialinio draudimo sistemoje bei draudimą motinystės/tėvystės
rizikai. Laikant mokestine baze minimalią algą, socialinis draudimas doktorantams motinystei/tėvystei
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kainuotų 188 tūkst. eurų. Šią sumą reikėtų planuoti valstybės biudžete kartu su doktorantų stipendijų
fondu.
Ūkininkų socialinis draudimas šiuo metu priklauso nuo ūkio dydžio. Ūkininkų dalyvavimo socialinio
draudimo sistemoje plėtrą taip pat galima argumentuojama aukščiau išsakytais argumentais: kitų šalių
patirtimi, patiems ūkininkams didesnės apsaugos nuo socialinių rizikų svarba. Apskaičiuojant įmokas nuo
minimalios mėnesinės algos, mažesnį nei 4 EDV ūkį turinčių ūkininkų draudimas pensijai,
motinystei/tėvystei ir sveikatos draudimui kainuotų apie 118 mln. eurų per metus.
Šiuo metu statutiniai pareigūnai turi savo sistemos pajamų kompensavimo mechanizmus
ligos/motinystės, sveikatos draudimo, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų atvejais. Tačiau siekiant
vieningos pajamų kompensavimo tvarkos, esant aukščiau įvardintoms rizikoms, verta
ligos/motinystės/tėvystės, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų atvejais, integruoti į bendrą socialinio
draudimo sistemą. Socialinio draudimo įmokos iš valstybės biudžeto minėtoms draudimo rūšims
kainuotų apie 30 mln. eurų per metus, tačiau iš valstybės biudžeto nebereikėtų mokėti išmokų
pareigūnams socialinių rizikų atvejais. Jos būtų mokamos iš VSDF. Statutinių pareigūnų draudimo
perkėlimas iš valstybės biudžeto į socialinio draudimo sistemą iš esmės yra tik piniginių srautų
perkėlimas, todėl papildomų lėšų šiuo atveju nereikėtų.
Šiuo metu fiziniai asmenys, teikiantys žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal kvitus, nedalyvauja
socialinio draudimo sistemoje. Dirbančių pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitų sistemą draudimo
plėtra siūloma pensijoms, nes, jų gaunamų pajamų nereguliarus pobūdis bei mažas dydis sudarytų
keblumų apskaičiuojant ir administruojant draudimą trumpalaikėms socialinėms išmokoms. Draudžiant
juos pensijų draudimu galima tikėtis apie 34 tūkst. eurų per metus socialinio draudimo įmokų.
Analogiškai pensijų socialiniu draudimu bus draudžiami asmenys, užsiimantys savarankiška veikla pagal
veiklos kvitus (pagal naująjį Užimtumo įstatymą), teikiant gyvenamųjų patalpų tvarkymo, einamųjų
namų ūkio darbų, smulkaus remonto, sodo ir (ar) aplinkos priežiūros, maisto gaminimo,vaikų, neįgalių ir
kitų asmenų priežiūros paslaugas pagal veiklos kvitus.
Tantjemų gavėjai nuo gaunamų tantjemų nemoka socialinio draudimo įmokų, jei jie nedirba įmonėje,
kuri išmoka tantjemas. Tokiu būdu, tantjemos kaip mokestinė bazė nedalyvauja socialinio draudimo
sistemoje. Tantjemų gavėjų socialinio draudimo plėtra grindžiama tuo, kad vis dėl to tai pajamos už
veiklą, kuri yra artima darbinei veiklai. Tačiau administravimo požiūriu draudimas trumpalaikėms
socialinio draudimo išmokų rūšims būtų sudėtingas, todėl siūlomas tik pensijų ir sveikatos draudimas.
Socialinio draudimo sistemai per metus būtų apie 6,3 mln. eurų papildomų įmokų.
Visas savarankiškai dirbančių asmenų, ūkininkų, profesinių mokyklų moksleivių ir studentų, teikiančių
paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitus socialinio draudimo išplėtimas leistų padidinti
socialinio draudimo pajamas apytiksliai 160 mln. eurų per metus.
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Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas
4 straipsnis. Asmenų, esančių darbo santykiuose arba santykiuose, savo esme atitinkančiuose darbo santykius, socialinis draudimas
3. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai, Valstybės saugumo departamento pareigūnai, Antrojo operatyvinių tarnybų
departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniu draudimu. Šioje dalyje nurodytų subjektų socialinio draudimo įmokas privalo mokėti apdraustieji ir draudėjai.
4. Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos
tarnybą draudžiami pensijų, nedarbo socialiniu draudimu. Šioje dalyje nurodytų subjektų socialinio draudimo įmokas privalo mokėti
apdraustieji ir draudėjai. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka draudžiami
valstybės lėšomis pensijų socialiniu draudimu ir nedarbo socialiniu draudimu, skaičiuojant pensijų ir nedarbo socialinio draudimo įmokas
nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos.
6. Asmenys, gaunantys tantjemas privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu. Šioje dalyje nurodytų subjektų socialinio draudimo
įmokas privalo mokėti apdraustieji ir draudėjai.
5 straipsnis. Savarankiškai dirbančių asmenų socialinis draudimas
2. Ūkininkai ir jų partneriai, šeimynos dalyviai ir individualia veikla užsiimantys asmenys, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio straipsnio 3–5
dalyse, privalomai draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir
ūkinių bendrijų tikrieji nariai draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu, gavę šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje
numatytas pajamas. Šioje dalyje nurodyti subjektai socialinio draudimo įmokas ir socialinį mokestį moka patys arba už juos moka jų
draudėjai.
3. Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą draudžiami pensijų socialiniu draudimu už save socialinio draudimo
įmokas ir socialinį mokestį moka patys.
4. Asmenys, Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka užsiimantys individualia veikla pagal kvitus, draudžiami pensijų socialiniu draudimu. Šioje
dalyje nurodyti subjektai socialinio draudimo įmokas ir socialinį mokestį moka patys arba už juos moka jų draudėjai.
5. Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla draudžiami pensijų ir motinystės socialiniu draudimu. Šioje dalyje nurodyti
subjektai socialinio draudimo įmokas ir socialinį mokestį moka patys.
6 straipsnis. Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu dėl jų socialinio statuso ypatybių
4. Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo
kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, socialinio draudimo įmokas ir socialinį mokestį skaičiuojant nuo Vyriausybės patvirtintos
minimaliosios mėnesinės algos.
11. Asmenys iki 29 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose
mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą ir doktorantai, jei neturi kitų draudžiamųjų pajamų, valstybės lėšomis draudžiami
motinystės socialiniu draudimu, socialinio draudimo įmokas skaičiuojant nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos.

5.3.8

Sumažintos išimtys, pagal kurias yra numatytos pajamos nuo kurių neskaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos nėra mokamos

Modelyje 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, pavyzdžiui tantjemos ir dienpinigiai. (žr. Priedą Nr. III-8).
5.3.9

Padidintas vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas socialiniame draudime

Mažesnis perskirstymas pensijų sistemoje dėl pagrindinės socialinio draudimo dalies atsisakymo ir įmokų
lubų įvedimo paskatins ilgiau darbo rinkoje ir VSD dalyvauti vyresnio amžiaus žmones.
5.3.10 Atsižvelgiant į ilgalaikius demografinių projekcijų neapibrėžtumus, į būsimą gyvenimo
trukmę bei siekiant išvengti didesnių įmokų tarifo pokyčių, pertvarkyta VSD pensijų
sistema
Modelyje siūloma pertvarkyti valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemą:
- Nebefinansuojant iš VSD fondo lėšų pagrindinę pensijos dalį;
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VSD pensijos dydžio skaičiavimui taikant apskaitos vienetų metodą;
Nustatant pensijų indeksavimo taisykles, atsižvelgiant į trijų praėjusių metų darbo užmokesčio
fondo augimą, einamųjų metų ir prognozuojamą šio fondo augimą per ateinančius trejus metus.

Modelyje siūloma pagrindinės pensijos dalies finansavimą perkelti į valstybės biudžetą. Viena
pagrindinių Socialinio draudimo (SD) problemų – santykinai didelis darbo pajamų apmokestinimas
darbdavio mokama SD įmoka. Problemą siūloma spręsti pagrindinės pensijos dalies finansavimu iš
valstybės biudžeto. Tuo būtų sumažintas darbo jėgos apmokestinimas, praplečiama pensijų finansavimo
bazę, sumažintas pajamų perskirstymas per SD sistemą ir tuo sustiprintas ryšys tarp SD įmokų ir išmokų.
Šis pagrindinės pensijos dalies finansavimo šaltinio pakeitimas galimas įstatymiškai keičiant darbo
užmokesčius, mažinant VSD darbdavio įmokos dalį ir atitinkamai didinant gyventojų pajamų mokesčio
tarifą (skaičiavimai buvo pateikti 1-3 ataskaitoje).
Nuosaikesnis problemos sprendimo kelias – SD darbdavio įmokos dalį, reikalingą pagrindinės pensijos
dalies finansavimui (2015 m. VSDF biudžeto duomenimis tam reikia apie 1320 mln. Eurų ir tai sudaro apie
12 proc. punktų mokamos SD įmokos62) paversti socialiniu mokesčiu (Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo projekto B variantas), kurio mokėjimo tvarka būtų kaip ir dabartinių SD įmokų, tačiau šis
mokestis būtų mokamas į Valstybės biudžetą (VB). Taigi, socialinis mokestis (SM) taptų SD įmokų dalimi,
mokama į Valstybės biudžetą ir skirta pagrindinės SD pensijos dalies finansavimui.
Vėliau SM galima palaipsniui mažinti, mažinant darbdavio SD įmokos dalį maždaug trečdaliu (nuo 31 iki
19 proc. darbo užmokesčio). Dėl to mažėtų SM pajamos VB, todėl reikia numatyti papildomus VB pajamų
šaltinius socialinio mokesčio mažinimo praradimams kompensuoti.
Tuo būdu pagrindinės pensijos dalies finansavimo reformą galima daryti palaipsniui, kurios sparta ir
trukmė priklausytų nuo visos mokesčių sistemos reformos. Galima ją, pavyzdžiui, suplanuoti 5 metams,
kasmet SM mažinant penktadaliu, o VB pajamas iš kitų mokesčių didinant maždaug po 264 mln. eurų
(1320 eurų : 5 metai).
Kokiais mokesčiais surinkti į VB lėšas, reikalingas SM sumažinimui ir galiausiai jo panaikinimui, priklausytų
nuo bendros mokesčių reformos. Pirminiam reformos laikotarpiui galėtų būti į VB surinkta apie 445 mln.
Eurų didinant VB pajamas iš jau esamų mokesčių bei įvedant kai kuriuos naujus (nekilnojamo turto
mokestis, dalies dienpinigių apmokestinimas, pelno mokesčio padidinimas, progresinis GPM tarifas,
finansinio kapitalo prieaugio apmokestinimas automobilių mokestis, lengvatų ūkininkams atsisakymas).
Iš anksto nėra įmanoma suskaičiuoti papildomų mokesčių pajamų į VB poreikio kompensuoti SM
mažinimą ir atsisakymą, nes pradėjus mažinti darbdavio mokamą SD įmoką, vyktų pakitimai darbo
rinkoje ir visoje ekonomikoje. Tikėtina, kad dėl mažesnio darbo jėgos apmokestinimo pradėjus mažinti
socialinį mokestį, augtų atlyginimai, gyventojų perkamoji galia ir tai būtų papildomas Valstybės biudžeto
pajamų šaltinis leidžiantis mažinti socialinį mokestį. Tokia laipsniška pagrindinės pensijos dalies
finansavimo reforma naudojant socialinį mokestį kaip pereinamojo laikotarpio instrumentą, nesukeltų
šokų, galėtų būti valdoma ir prireikus koreguojama pasirenkant reformos spartą, priklausomai nuo
gebėjimo užtikrinti pakankamas įplaukas į valstybės biudžetą. Kintant ūkio subjektų elgsenai ir ūkio
raidai, palaipsniui būtų koreguojama mokesčių sistema. Pasiūlytas pensijų sistemos reformos modelis
taikant socialinį mokestį kaip pereinamojo laikotarpio instrumentą leidžia tą reformą įvykdyti laipsniškai,
nesukeliant staigių šokų ekonomikoje ir finansų sistemoje.
Tuo pačiu metu, pribrendusi socialinio draudimo pensijų reforma (SD įmokų ir išmokų ryšio
sustiprinimas, perskirstymo sumažinimas, finansinio tvarumo padidinimas) galėtų būtį pradėta vykdyti
neatidėliojant.
62

Pensijos priedą integravus į pagrindinę pensijos dalį, SM būtų apie 14 proc. punktų).
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Pagrindiniai pensijų sistemos pokyčiai, lyginant su esama sistema:
Bendroji (išlyginančioji pensininkų pajamas) pensijos dalis laikoma paramine, todėl siejama tik su
asmens darbo (draudimo) laikotarpiu ir mokama ne iš draudimo, o iš bendrųjų valstybės lėšų.
Buvęs pensijos priedas integruojamas į šią dalį.
Individuali pensijos dalis griežtai siejama su mokėtomis pensijų draudimo įmokomis, todėl jai
apskaičiuoti vietoj dabartinių draudžiamųjų pajamų koeficientų įvedama apskaitos vienetų
(kartais vadinama „pensijos taškų“) sistema.
Įgytų apskaitos vienetų skaičiui įvertinti naudojami Statistikos departamento skelbiami vidutinio
darbo užmokesčio duomenys (vietoj dabartinių voliuntaristinių „draudžiamųjų pajamų“).
Netekto darbingumo pensijos transformuojamos, geriau siejant jų dydžius su netekto
darbingumo lygiu.
Našlių pensijos transformuojamos į paramines, perkeliant jas iš socialinio draudimo į paramą ir
sudarant galimybę ateityje laipsniškai pakeisti jų paskirtį į vienišo pensininko rėmimą.
Įvedamos griežtos pensijų indeksavimo taisyklės.
Pensijų dydžiai pradedami sieti su pensinio amžiau sulaukusių gyventojų tikėtina gyvenimo
trukme. Numatomas išėjimo į pensiją amžiaus didinimas ir atitinkamas reikalavimų visai
bendrajai pensijos daliai gauti didinimas.
Naujai skiriamos pensijos apskaičiuojamos nebeatsižvelgiant į uždarbio duomenis iki 1994 metų.
Pagrindiniai socialinio draudimo sistemos pokyčiai, susiję su pensijų pokyčiais:
Bendrosios pensijos dalies, taip pat ir našlių pensijų finansavimas perkeliamas iš socialinio
draudimo į valstybės biudžetą.
Socialinio pensijų draudimo darbdavio įmokų dalis, dabar skiriama pagrindinei pensijos daliai ir
našlių pensijoms finansuoti, tampa laikinuoju socialiniu mokesčiu, mokamu į biudžetą. Kasmet
nustatyta dalimi šis mokestis mažinamas, trūkstamas lėšas laipsniškai dengiant bendraisiais
mokesčiais. Taip mažinama darbo jėgos kaina darbdaviui, sudaromos sąlygos kelti atlyginimus,
skatinamas užimtumo didėjimas. Dalis pensijų finansavimo naštos perkeliama nuo dirbančiųjų
pečių į bendras valstybės pajamas arba palaipsniui mažinti pensijų draudimo įmokos tarifą,
skiriant asignavimus iš valstybės biudžeto.
Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo atlyginimų, didesnių kaip nustatytas skaičius
vidutinių darbo užmokesčių šalyje, tuo panaikinant dabartinę asimetriją, kai įmokos mokamos
nuo viso darbo užmokesčio, o pensijos skaičiuojamos tik nuo 5 draudžiamųjų pajamų dydžių.
Plečiama socialinio pensijų draudimo įmokų mokėtojų aprėptis. Nelieka mokančių vien bazinei
pensijai – visi mokėtojai už įmokas įgyja apskaitos vienetus.
Pensijų socialinio draudimo įstatymo projektas

7 straipsnis. Socialinio draudimo pensijos sandara
Socialinio draudimo pensiją sudaro bendroji ir individualioji dalys.
9 straipsnis. Socialinio draudimo pensijų mokėjimo šaltiniai
1. Socialinio draudimo pensijos bendroji dalis mokama iš valstybės biudžeto lėšų.
2. Socialinio draudimo pensijos individualioji dalis mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų.
3. Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, pensijos, išvardintos šio įstatymo 56 straipsnyje, mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto lėšų.
4. Šio straipsnio 1 dalies įgyvendinimo laikotarpį ir taikymo tvarką nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros
įstatymas

Pensijų socialinio draudimo įstatymo projektas (B)
8 straipsnis Socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklių indeksavimas
1. Kiekvienais metais nuo liepos 1 dienos bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai indeksuojami pagal šio įstatymo 2 priede
nustatytu būdu apskaičiuotą indeksavimo koeficientą IK, atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondo augimą ir kitus parametrus.
2. Bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžių indeksavimas stabdomas, jei darbo užmokesčio fondo indeksas ar kiti rodikliai yra
mažesnis už vienetą.
3. Jei indeksavimo koeficientas IK yra mažesnis už vienetą, socialinio draudimo bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai nėra
indeksuojami.
4. Iki šio įstatymo paskirtos netekto darbingumo pensijos indeksuojamos dauginant mokamos pensijos dydį iš indeksavimo koeficiento IK.
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Pensijų socialinio draudimo įstatymo projektas (A)
8 straipsnis Socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklių indeksavimas
1. Kiekvienais metais nuo liepos 1 dienos bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai indeksuojami pagal šio įstatymo 2 priedo 1
punkte nurodytą formulę apskaičiuotą indeksavimo koeficientą IK, atsižvelgiant į trijų praėjusių metų darbo užmokesčio fondo augimą,
einamųjų metų ir prognozuojamą šio fondo augimą per ateinančius trejus metus.
2. Bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžių indeksavimas stabdomas, jei bendrojo vidaus produkto ir (ar) ketvirčio darbo
užmokesčio fondo indeksas apskaičiuotas šio įstatymo 2 priedo 3 punkte nurodyta tvarka, palyginus su praėjusių metų tais pačiais
ketvirčiais, yra mažesnis už vienetą du ketvirčius iš eilės. Po indeksavimo sustabdymo minėti rodikliai gali būti indeksuojami anksčiausiai
kitais kalendoriniais metais.
3. Jei pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę apskaičiuotas indeksavimo koeficientas IK yra mažesnis už vienetą, socialinio draudimo
bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai nėra indeksuojami. Tačiau tų metų pensijų indeksavimo koeficiento skirtumu nuo
vieneto mažinami vėlesnių metų indeksavimo koeficientai pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę.
4. Iki šio įstatymo paskirtos pensijos indeksuojamos dauginant mokamos pensijos dydį iš šio įstatymo 2 priede nustatyta tvarka
apskaičiuoto indeksavimo koeficiento IK.

5.3.11

Pertvarkytas nedarbo socialinis draudimas, išplėstos teisės į išmokas ir pakoreguotas
išmokų dydis

Nedarbo socialinio draudimo įstatymu įtvirtinamos dvi naujovės, didinančios išmokų gavėjų skaičių.
Teisė į nedarbo draudimo išmoką suteikiama iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turint
minimalų ne 18, bet 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Nedarbo
draudimo išmokos mokėjimo trukmė nustatoma 9 mėn., (tokia trukmė buvo taikoma tik turint 35 m.
draudimo stažo, kitiems trukmė buvo nuo 6 iki 8 mėn.). Papildomą lėšų poreikį nedarbo socialiniam
draudimui galima būtų apskaičiuoti tik turint statistinius duomenis apie potencialių išmokos gavėjų
draudimo stažą, nuo kurio priklauso teisė į išmoką. Taip pat turint statistinius duomenis apie jau esamų
išmokų gavėjų draudimo stažą, nuo kurio priklauso jau dabar mokamų išmokų trukmė. Be to, lėšų
poreikis nedarbo išmokos finansavimui labai priklauso nuo verslo ciklo, kuris lemia nedarbo lygį. Buvo
apskaičiuota, vidutiniškai, įvertinus ciklinius svyravimus, nedarbo draudimo išmokos finansavimui reikėtų
2 proc. socialinio draudimo įmokos tarifo.
Modelyje numatytos trys pagrindinės naujovės, kurios keičia galiojantį nedarbo socialinio draudimo
rėžimą:
Pirma, išplėsta teisė į nedarbo draudimo išmoką. Reikalaujama nebe 18 mėnesių, bet tik 12 mėnesių
nedarbo draudimo stažo per paskutinius 24 mėnesius iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje.
Antra, nedarbo draudimo išmokos laikotarpis nebesiejamas su draudimo stažu ir iš esmės prailginamas
iki 9 mėnesių (tokia išmokos mokėjimo trukmė buvo taikoma tik turint 35 m. draudimo stažo). Nedarbo
išmokos yra vienodai reikalingos tiek vidutinio, tiek vyresnio, tiek jauniausio amžiaus darbuotojams. Jos
yra darbo pajamų pakaitalas, ieškant naujo darbo. Jokios diskriminacijos dėl amžiaus neturėtų būti.
Trečia, koreguojama nedarbo draudimo išmokos dydžio apskaičiavimo formulė. Nedarbo draudimo
išmokos dydis susiejamas iš dalies su minimalia mėnesine alga (MMA) – pastovioji dalis lygi 30 proc.
MMA. Kadangi nedarbo išmoka pakeičia prarastą atlyginimą, logiškiau ją sieti su MMA nei su Valstybės
remiamos pajamoms, kaip buvo iki šiol. Su pastarosiomis paprastai siejamos socialinės paramos
išmokos.
Kintama nedarbo draudimo išmokos dalis apskaičiuojama taip, kad bedarbiui būtų paskata skubiai
ieškotis naujo darbo. T. y. pradiniu laikotarpiu (1-3 mėn.) kintama išmokos dalis sudaro 50 proc. bedarbio
vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų, paskui mažinama iki 40 ir 30 proc. Tačiau nedarbo draudimo
išmoka negali būti didesnė kaip 75 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Nustatant išmokų dydžius ir
jų „lubas“ vadovaujamasi ne socialinės paramos principu, t. y., kad išmokos dydis motyvuotų imtis darbo
už MMA, nepriklausomai nuo to, kokią kvalifikaciją turi bedarbis. Vadovaujamasi socialinio draudimo
principu – nuo didesnių algų mokamos socialinio draudimo įmokos suteikia teisę į didesnę išmoką, kuri
68

apsaugo nuo staigaus gyvenimo lygio kritimo ir sudaro sąlygas ieškotis darbo pagal turimą kvalifikaciją.
Motyvacija nedelsti darbo paieškose užtikrinama išmokos mažinimu po trijų mėnesių nuo jos mokėjimo
pradžios.
Reformuota nedarbo socialinio draudimo sistema siekiama aprėpties išplėtimo, nes Lietuvoje paprastai
tik apie 20-25 proc. bedarbių gaudavo nedarbo išmoką. Dėl reikalavimo pretendentams turėti trumpesnį
draudimo stažą tikimasi aprėpties augimo 12 proc. (tokia dalis bedarbių turi draudimo stažą tarp 12 ir 18
mėn.), o dėl išmokos mokėjimo trukmės išplėtimo – apie 20 proc.
Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektas
5 straipsnis. Teisė į nedarbo draudimo išmoką
1. Teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodyti apdraustieji,
kuriems teritorinė darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie atitinka bent vieną iš šių
sąlygų:
1) iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius;
7 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė ir tvarka
1. Nedarbo draudimo išmoka mokama ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
2. Nedarbo draudimo išmoka mokama 9 mėnesius.
8 straipsnis. Nedarbo draudimo išmokos dydis
1. Nedarbo draudimo išmoka apskaičiuojama kaip pastovios ir kintamos dalių suma.
2. Pastovią nedarbo draudimo išmokos dalį sudaro 30 procentų mokėjimo mėnesį galiojančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintos minimalios mėnesinės algos.
3. Kintama nedarbo draudimo išmokos dalis apskaičiuojama taip:
1) Pirmą – trečią nedarbo draudimo išmokos mokėjimo mėnesį – 50 procentų apdraustojo asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų
pajamų;
2) ketvirtą – šeštą nedarbo draudimo išmokos mokėjimo mėnesį – 40 procentų apdraustojo asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų
pajamų;
3) septintą – devintą nedarbo draudimo išmokos mokėjimo mėnesį – 30 procentų apdraustojo asmens vidutinių mėnesinių draudžiamųjų
pajamų.

Dėl tokio aprėpties augimo ir išmokų padidinimo, tuo pat metu nustatant joms aukštesnes „lubas“,
remiantis istoriniais vidutinės trukmės laikotarpio duomenimis, nedarbo socialinio draudimo išmokų
finansavimui reikės ne 1, bet 2 proc. socialinio draudimo įmokų tarifų. Konkrečių metų išlaidos nedarbo
socialinio draudimo išmokoms priklauso nuo ekonomikos ciklo fazės ir jos sąlygojamo nedarbo lygio.
5.3.12

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos už tą patį
draudžiamąjį įvykį nedubliuoja pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų
įstatymą mokamų išmokų

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos, tai yra netekto darbingumo
periodinės kompensacijos ir periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus už tą patį draudžiamąjį
įvykį nedubliuoja (tai yra nėra mokamos abi kartu, o mokamas tik pvz. skirtumas) pagal Lietuvos
Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą mokamų išmokų, tai yra valstybinių
socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų ir valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių
pensijų.
Modelyje taip pat siūloma susiaurinti nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo sąvoka,
atsižvelgiant į tai, kad nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas draudžia darbdavio
riziką. Draudžiamaisiais įvykiais nebus laikoma:
- įvykis pertraukos pailsėti metu, išskyrus papildomų, specialių pertraukų ar pertraukų pailsėti ir
pavalgyti metu, kai darbuotojas yra darbo vietoje, įmonės patalpose ar jos teritorijoje;
- įvykis, įskaitant eismo įvykį, vykstant į (iš) darbo ir namų, išskyrus tuos atvejus kuomet darbuotojai yra
vežami iki darbo vietos ir atgal organizuotai darbdavio transportu;
- įvykis, įskaitant eismo įvykį vykstant į ne darbovietėje esančią vietą, kurioje darbuotojui išmokamas
darbo užmokestis, bei vietos ne darbovietės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti
ir pavalgyti metu.
69

Minėti du atvejai neturėtų būti laikomi draudžiamaisiais įvykiais, kadangi tuo metu darbuotojas nėra
darbdavio žinioje, neatlieka darbinių funkcijų, todėl tai nėra darbdavio rizika. Darbdavys nėra įpareigotas
ir negali būti įpareigotas užtikrinti saugių sąlygų ne darbo vietoje, kai darbuotojas nėra jo dispozicijoje,
todėl tai nėra jo draudžiama rizika.
Modelyje apibrėžiamas išmokų pobūdis. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo nustatytos išmokos laikomos tik turtinės žalos – negautų pajamų (ar jų dalies) atlyginimu.
Asmeniui mirus, mokamos vienkartinė ir periodinė išmokos taip pat laikomos turtinės žalos (prarastų
pajamų) atlyginimu. Tokiu reguliavimu yra įtvirtinamas principas, jog socialinio draudimo paskirtis yra
kompensuoti tik turinę žalą. Vienkartinės išmokos apdraustajam mirus paskirtis tampa – užtikrinti
didesnį prarastų pajamų kompensavimą, tuo pačiu įgyvendinant pajamų „išlyginimo“ principą, kuomet
yra neatsižvelgiamą į mirusiojo gautas pajamas, o visiems gavėjams taikomas vienodas kompensavimo
dydis. Kai tuo tarpu, periodinė išmoka apdraustajam mirus yra diferencijuota, ir atspindi realų buvusį
apdrausto asmens darbo užmokestį.
Vienkartinės išmokos dydis nustatomas:
- pagal vidutinį darbo užmokestį;
- numatoma individuali asmens teisė į išmoką (nesiejant su šeimos narių skaičiumi);
- nustatoma visiems asmenims vienoda vienkartinės išmokos suma – 5 VDU.
Modelyje pasirinktas 5 VDU dydis iš esmės atspindi dabartinę situaciją. Pagal Sodros statistinių duomenų
portalo informaciją, vidutinė išmoka sudarė (2014 m) šiek tiek daugiau nei 13 000 litų. Nustačius 5 VDU
yra išlaikomas panašus apsaugos lygis (5 X 2405 (užpraeito ketvirčio VDU)) – 12025 Lt (3482,68 EUR).
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5.4 Esamo ir siūlomo socialinio modelio pagrindinių bruožų palyginimas
Darbo santykiai
Esamas darbo santykių modelis: būdingi Siūlomas darbo santykių modelis: būdingi
bruožai
bruožai
Darbo santykiai nėra lankstūs.

Darbo santykių lankstumo didinimas:
1.

supaprastinant darbo sutarčių ir įvairių
jos formų sudarymą;

2.

panaikinant darbo laiko reguliavime
esančius ribojimus, lanksčiai nustatyti
darbo laiko režimą, nepažeidžiant darbo
valandų normos;

3.

liberalizuojant atleidimo iš darbo teisinį
reguliavimą (atleidimo iš darbo ribojimų ir
privilegijų
panaikinimas),
naikinant
nemotyvuojančias ir diskriminuojančias
pagal
amžių
(stažą)
nuostatas,
sustiprinant kompensacinį mechanizmą –
nedarbo socialinio draudimo išmoką.

Socialinio dialogo sąstingis ir kolektyvinių Socialinio dialogo plėtra
sutarčių nebuvimas.
sutarčių skatinimas:

Užimtumo skatinimo rezervo galimybės.

ir

kolektyvinių

1.

liberalizuojant kolektyvinių darbo ginčų
institutą;

2.

perkeliant
galiojančių
įstatyminių
garantijų ir lengvatų (pirmenybės teisės
likti darbe, papildomų ir pailgintų
atostogų) visumą į kolektyvines sutartis;

3.

darbovietės
kaip
informavimo
konsultavimo lygmens įteisinimas;

4.

darbuotojų dalyvavimo įmonių valdyme
įteisinimas.

ir

Užimtumo didinimas:
1.

įvedant daugiau įvairesnių darbo sutarčių
rūšių darbo santykių rėmuose;

2.

išplečiant galimybes užsiimti legalia
darbine veikla per kitas formas (kvitų
sistema atskiroms paslaugų rūšims);

3.

įtvirtinant
sistemą.

skaidrią

užimtumo

formų
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Didelis nelegalaus ir nedeklaruoto darbo lygis, Kova su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu
kuomet dirbantieji dirba ne tik be garantijų ir vykdoma tokiomis kryptimis:
minimalios apsaugos, bet ir naudojasi
valstybės parama ir išmokomis, neprisideda 1. diferencijuojama atsakomybė už nelegalų
darbą,
nedeklaruotą
darbą
ir
prie
socialinės
apsaugos
sistemos
nedeklaruotą savarankišką veiklą bei
finansavimo.
trečiųjų
šalių
piliečių
neteisėtą
įdarbinimą;
2.

užimtumo formos – kvitai tose ūkio
šakose ir sektoriuose, kuriuose didelis;
neužsiregistravusių dirbančių asmenų
dalis.

Menkas dėmesys labiausiai įsidarbinimo ADRP priemonių efektyvumo rezervo
galimybėms
pažeidžiamoms
gyventojų išnaudojimas:
grupėms. ADRP priemonių efektyvumo
1. skatinant sudaryti kvalifikacijos kėlimo
rezervas neišnaudojamas.
programas ne tik jau registruotiems
bedarbiams, bet ir dar dirbantiems. Tuo
tikslu
būtina
įtvirtinti
darbdaviui
mokestines
lengvatas
dėl
dalies
finansavimo darbuotojų profesiniam
mokymui.
2.

sumažinant papildomai darbo rinkoje
remiamų asmenų kategorijas;

3.

tobulinant esamas ADRP priemones ir
įvedant naujas;

4.

keičiant ADRP priemonių taikymą;

5.

ADRP priemones taikant pagal tikslines
grupes;

6. kompleksines ADRP taikant tikslinėms
grupėms;
7.

geriau derinant aktyvią ir pasyvią darbo
rinkos politiką;

8. išryškinant regioninę dimensiją aktyvioje
darbo rinkos politikoje;
9. išplečiant
subjektų
ratą,
kuriems
teikiamos Darbo biržos paslaugos.
Darbuotojo šeimyninių įsipareigojimų
užimtumo menkas suderinamumas.

ir Suderinti darbą ir įsipareigojimus šeimai
darbuotojams padėtų tokios priemonės, kaip
dalinis darbas, ne viso darbo laiko suteikimo
liberalizavimas, vaiko priežiūros atostogų
išplėtimas, laisvo laiko dėl šeimyninių
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priežasčių suteikimas darbuotojo prašymu.
Mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos Universali ir aukštos pridėtinės vertės
kėlimo/perkvalifikavimo prielaidų nebuvimas. produktus kuriant kvalifikuota darbo jėga,
galinti
prisitaikyti
prie
besikeičiančių
technologinių sąlygų, imli inovacijoms ir
gebanti jas kurti, galinti keisti užimtumo
formas pagal savo poreikius ir darbo rinkos
bei ekonomines realijas ugdoma:
1.

sudarant sąlygas plačiau naudotis su
kvalifikacijos kėlimu ir perkvalifikavimu
susijusiomis Lietuvos darbo biržos
sistemos paslaugomis;

2.

suteikiant darbuotojui laisvo laiko
mokymams ir kvalifikacijos kėlimui,
skatinti
darbdavius
palikti
darbo
užmokestį tokiems darbuotojams;

3.

suteikti gyventojų pajamų mokesčio
lengvatą asmeniui, besinaudojančiam
neformaliojo švietimo paslaugomis.

Didelė biurokratinių kaštų ir administracinė Administracinė našta mažinama per darbo
našta.
laiko apskaitos žiniaraščių neprivalomumą su
sąlyga, kad yra registruojami tik nukrypimai
nuo
įprasto
režimo
(darbas
naktį,
viršvalandžiai, darbas kelionėje ir pan.). Didelė
dalis rašytinių dokumentų, kuriuos turi
pateikti
darbdavys
eliminuojama
per
informacinių technologijų panaudojimą.
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Socialinis draudimas
Esamas Socialinio draudimo modelis: būdingi Siūlomas socialinio
bruožai
būdingi bruožai
VSD modelis nėra finansiškai tvarus.

draudimo

modelis:

VSD modelis, kurio biudžeto metinės pajamos
ir išlaidos paprastai subalansuotos, o
ekonominio nuosmukio sąlygomis deficitas
finansuojamas iš rezervo fondo.

VSD modelis apima kai kuriuos elementus, Išgryninti pagrindiniai valstybinio socialinio
būdingus socialinei paramai, užimtumo ir draudimo principai atskirose draudimo
šeimos politikai:
rūšyse:
1.

pagrindinė pensijos dalis;

1.

2.

aktyvios darbo rinkos priemonės;

pagrindinė socialinio draudimo pensijos
dalis finansuojama valstybės biudžeto
lėšomis;

3.

išmokos tėvams iki vaikai sulaukia dviejų 2.
metų amžiaus.

aktyvias
užimtumo
priemones
finansuojamos nacionalinio biudžeto
lėšomis;

3.

vaiko priežiūros išmokų pertvarka.

Bendras VSD įmokos dydis yra artimas ES Pagrindinės pensijos dalies finansavimo perkėlimas
šalių vidurkiui, skaičiuojant BVP dalimi. Tačiau į valstybės biudžetą, sudarant prielaidas ateityje
darbdavio mokama įmokos dalis, ypač sumažinti socialinio draudimo įmokos tarifą.
skaičiuojama proc. nuo darbo užmokesčio,
yra viena iš didesnių ES.
VSD įmokoms nuo darbo užmokesčio nėra VSD įmokoms nustatytos „lubos“, t. y.
numatyta
minimalių
nei
maksimalių pajamų maksimumas, virš kurio įmokos
apribojimų („grindų“ ir „lubų“).
neskaičiuojamos.
VSD neturi rezervo fondo, todėl dėl VSD sukurtas rezervų fondas.
ekonominio
nuosmukio
sumažėjus
pajamoms, tenka skolintis arba mažinti
socialinio draudimo išmokas.
Paplitusi šešėlinė ekonomika (apie 30 proc. Šešėlinė ekonomika sumažinta socialinio
nuo BVP ir viršija ES 27 šalių vidurkį) riboja draudimo reformos priemonėmis:
socialinio draudimo plėtrą, neigiamai veikia jo
finansavimą, sumažina nelegaliai dirbančių 1. visose VSD šakose taikomos įmokų
„lubos“, išmokų dydžiai tamprai susieti
asmenų socialinį saugumą.
su įmokų dydžiu, išmokų dydis
apskaičiuojamas ir jų vertė nustatoma
aiškiai;
2.

pensijų srityje – išmokos tampriai
susietos su įmokomis, atsisakant
pagrindinės pensijų dalies finansavimo iš
VSD biudžeto, įvesta apskaitos vienetų
(„taškų“) sistema;

3.

nedarbo socialinio draudimo srityje –
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padidinta išmoka pradiniu nedarbo
laikotarpiu ir ji ženkliai sumažinta
neįsidarbinus ilgesnį laiką.
Socialinio draudimo sistemoje yra išimčių – Panaikintos dalyvavimo VSD išimtys –
dalis
gyventojų
nedraudžiama
arba išplėstas ne samdomąjį darbą dirbančių
draudžiama ne visomis draudimo rūšimis.
gyventojų (savarankiškai dirbantys asmenys,
ūkininkai, statutiniai pareigūnai, dvasininkai,
aukštųjų ir profesinių mokyklų studentai)
dalyvavimas socialiame draudime (įtraukti į
kai kurias socialinio draudimo rūšis, kuriose jie
iki šiol nedalyvauja).
Socialinio draudimo sistemoje yra lengvatų, Sumažintos išimtys, pagal kurias yra
pagal
kurias
nuo
dalies
pajamų numatytos
pajamos,
nuo
kurių
neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. 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.
Yra rezervai padidinti vyresnio amžiaus Padidintas
vyresnio
amžiaus
žmonių dalyvavimą darbo rinkoje ir dalyvavimas socialiniame draudime
socialiniame draudime.
VSD pensijų sistema nėra finansiškai patvari
ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į ilgalaikius
demografinių projekcijų neapibrėžtumus, į
būsimą gyvenimo trukmę bei siekiant išvengti
didesnių įmokų tarifo pokyčių.

žmonių

Atsižvelgiant į ilgalaikius demografinių
projekcijų
neapibrėžtumus,
į
būsimą
gyvenimo trukmę bei siekiant išvengti
didesnių įmokų tarifo pokyčių, pertvarkyta
VSD pensijų sistema:
1.

nebefinansuojant iš VSD fondo lėšų
pagrindinę pensijos dalį;

2.

VSD pensijos dydžio skaičiavimui taikant
apskaitos vienetų metodą;

3.

nustatant pensijų indeksavimo taisykles,
atsižvelgiant į trijų praėjusių metų darbo
užmokesčio fondo augimą, einamųjų
metų ir prognozuojamą šio fondo augimą
per ateinančius trejus metus.

Dirbantys gyventojai nėra pakankamai Pertvarkytas nedarbo socialinis draudimas,
apdrausti nuo nedarbo – nedarbo išmokos išplėstos teisės į išmokas ir pakoreguotas
aprėpia nedidelę dalį darbo netekusių išmokų dydis.
apdraustųjų, o išmokos nėra pakankamos.
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Socialinio draudimo sistemoje yra atvejų, kai
už tą patį draudžiamąjį įvykį asmuo gali gauti
kelių rūšių išmokas iš tos pačios valstybinės
socialinio draudimo sistemos. Netekto
darbingumo
periodinė
kompensacija,
mokama
pagal
Lietuvos
Respublikos
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įstatymą yra mokama
kartu su valstybinė socialinio draudimo
netekto darbingumo pensija, mokama pagal
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatymą. Taip pat
valstybinės socialinio draudimo našlių ar
valstybines socialinio draudimo našlaičių
pensijos gali būti mokamos kartu su
periodinėmis
draudimo
išmokomis
apdraustajam mirus, mokamomis pagal
Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymą.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo išmokos, tai yra netekto
darbingumo periodinės kompensacijos ir
periodinės draudimo išmokos apdraustajam
mirus už tą patį draudžiamąjį įvykį
nedubliuoja (tai yra nėra mokamos abi kartu,
o mokamas tik pvz. skirtumas) pagal Lietuvos
Respublikos socialinio draudimo pensijų
įstatymą mokamų išmokų, tai yra valstybinių
socialinio draudimo netekto darbingumo
pensijų ir valstybinių socialinio draudimo
našlių ir našlaičių pensijų.
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Priedai
1.

Priedas Nr. I

2.

Priedas Nr. II-1 Darbo santykių lankstumo didinimas.

3.

Priedas Nr. II-2 Kolektyvinės sutartys ir socialinis dialogas

4.

Priedas Nr. II-3 Užimtumo didinimas.

5.

Priedas Nr. II-4 Nelegalus ir nedeklaruotas darbas.

6. Priedas Nr. II-5 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės.
7.

Priedas Nr. II-6 Darbuotojo šeimyninių įsipareigojimų derinimas.

8. Priedas Nr. II-7 Mokymasis visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimas.
9. Priedas Nr. II-8 Biurokratiniai kaštai ir administracinė našta.
10. Priedas Nr. III-1 Valstybinio socialinio draudimo ir socialinės paramos sistema.
11. Priedas Nr. III-2 Darbo santykių ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemų sąveika.
12. Priedas Nr. III-3 Esamos socialinio draudimo sistemos Lietuvoje palyginimas su Europos šalyse
egzistuojančiais modeliais.
13. Priedas Nr. III-4 Galimybių mažinti bendrąjį valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifą pasekmių
Valstybinio socialinio draudimo biudžeto pajamoms ir išlaidoms kitų mokesčių kontekste kiekybinis
įvertinimas.
14. Priedas Nr. III-5 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rezervo sudarymas ir teisinių
priemonių planas.
15. Priedas Nr. III-6 Nedarbo socialinio draudimo pertvarka.
16. Priedas Nr. III-7 Dalyvavimo VSD išimčių panaikinimas ir ne samdomąjį darbą dirbančių gyventojų
(savarankiškai dirbantys asmenys, ūkininkai, statutiniai pareigūnai, dvasininkai, aukštųjų ir
profesinių mokyklų studentai) dalyvavimo socialiame draudime (įtraukimas į kai kurias socialinio
draudimo rūšis, kuriose jie iki šiol nedalyvauja) išplėtimas.
17. Priedas Nr. III-8 Išimčių, pagal kurias yra numatytos pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos socialinio
draudimo įmokos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos nėra mokamos sumažinimas.
18. Priedas Nr. III-9 Trijų pagrindinių gyventojų grupių pagal demografinį požymį dalyvavimo
socialiniame draudime padidinimas.
19. Priedas Nr. III-10 Pensijų valorizavimas.
20. Priedas Nr. IV-1 Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio – administracinio modelio
vidinė integracinė schema.
21. Priedas Nr. IV-2 Dabartinis Lietuvos teisinis-administracinis modelis.
22. Priedas Nr. V Teisinio-administracinio modelio kaštų ir naudos analizė.
23. Priedas Nr. VI Literatūros sąrašas.
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