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Priedas Nr. II-1

Darbo santykių lankstumo didinimas
Darbo santykių ir socialiniai modeliai užsienio šalyse
Modernios socialinės politikos pradžia Europoje yra siejama su XIX a. antrąja puse. Viena iš pirmųjų
valstybių, kurioje socialinė politika buvo įtraukta į politinę darbotvarkę, yra laikoma Vokietija. Ankstyvąja
Vokietijos „konservatyvia“ politika buvo siekiama darbininkų klasę įtraukti į Otto von Bismarko socialinę
santvarką. Tuo tarpu Britanijos socialinė politika jau XIX a. pasirodė esanti labiau liberali ir lanksti rinkos
dėsnių atžvilgiu. Pažymėtina, kad XIX a. pradėję formuotis socialinės politikos principai, skirtingose
šalyse išlaikė savo išskirtinius bruožus iki šių dienų.
Remiantis A. Sapir1 pasiūlyta klasifikacija Europoje egzistuojantys socialiniai modeliai skirstomi:
1. Anglosaksų socialinis modelis
Naudojamas Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Kanadoje, Australijoje ir Pietų Azijos valstybėse. Lyginant su
kitais modeliais jame egzistuoja didesnė pajamų nelygybė. Nepaisant to, kad tai savo dydžiu mažesnės
gerovės valstybės negu didžioji dalis Vakarų Europos, Jungtinė Karalystė ir Airija garantuoja valstybinę
sveikatos apsaugos sistemą, perskirsto pajamas ir garantuoja minimalaus pragyvenimo lygio pajamas.
Darbo rinka lanksti, būdinga silpna darbo vietų apsauga, tačiau apsauga suteikiama per nedarbo išmokų
sistemą.
Šio modelio tikslas yra sumažinti valstybės socialines išlaidas iki minimumo. Anglosaksų modeliui
būdinga „likutinė gerovės valstybė“, t. y. valstybė yra suprantama kaip pagalbos teikėja kraštutiniu
atveju, o ne universali gerovės tiekėja. Socialinė politika yra charakterizuojama kaip prioritetinė, tačiau
socialinės politikos programos pasižymi diferencijavimu: socialinė pagalba orientuota į asmenis, kurios
jiems labiausiai reikia. Darbo rinką siekiama palaikyti kuo dinamiškesne, t. y. siekiama ne išlaikyti aukštą
užimtumo lygį bet kuriame sektoriuje, tačiau sudaryti sąlygas, kurios leistų darbo jėgai judėti
priklausomai nuo darbo jėgos paklausos. Šioje sistemoje labiau vertinamas perkvalifikavimo ir mokymo
paslaugų teikimas nei išmokos. Jam būdingas minimalus valstybės kišimasis į darbo sutarties
reguliavimą, paliekant galimybę šalims susitarti. Būdingas menkas profesinių sąjungų vaidmuo, o
profesinės sąjungos kolektyvinėse derybose veikia įmonės lygmenyje. Jame pasireiškia taip pat dideli
darbo užmokesčio skirtumai bei vidutiniškai dažniau nei kituose modeliuose pasitaiko mažesnis darbo
užmokestis.
2. Kontinentinis Europos socialinis modelis
Kontinentinis Europos modelis veikia Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Liuksemburge ir su
įvairiomis konstrukcijomis kitose kontinentinės Europos šalyse. Šiame modelyje taikoma užimtumo
apsauga ir valstybės įsikišimas į darbo rinkos reguliavimą, todėl darbo rinka nelanksti ir lėtai reaguoja į
globalizacijos iššūkius. Aukštos nedarbo draudimo išmokos ir gerai finansuojama gerovės valstybė
naudojama skurdo mažinimui, tačiau neigiamai veikia naujų darbo vietų kūrimą.
Socialinio draudimo susitarimai dėl bedarbystės, ligos ar amžiaus yra sudaromi kolektyviai derantis su
verslo ir profesinių sąjungos atstovais. Šis modelis yra koordinuotos ekonomikos pavyzdys, nes numato
ilgalaikį turto finansavimą, stiprias darbdavių organizacijas. Tokios darbo rinkos sąlygos nors ir riboja
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išorinį darbuotojų judėjimą darbo rinkoje, tačiau užtikrina darbuotojų mobilumą darbo organizacijos
viduje.
3. Viduržemio jūros regiono socialinis modelis
Viduržemio jūros regiono modelis veikia Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje ir Portugalijoje. Šis modelis
panašus į Kontinentinį modelį, tačiau orientuojasi į gerovę, kuriamą dosnių valstybinių ir išankstinių
pensijų pagalba, kas lemia, kad socialinės apsaugos sistema šiame modelyje nesubalansuota ir
diferencijuota – viena vertus yra dosni kai kurioms grupėms žmonių, pavyzdžiui tarnautojams, kita
vertus egzistuoja tam tikrų grupių, kurioms parama apskritai nėra teikiama.
Šio modelio valstybės garantuoja didesnes darbo santykių garantijas darbuotojams, tačiau tik maža dalis
darbo netekusių asmenų gauna nedarbo išmokas. Dėl plačiai taikomų garantijų darbuotojams darbo
rinka šiame modelyje nelanksti, o dėl to išlieka nemažas skurdas. Sistema taip pat lemia socialinę atskirtį,
sudaro didelę jaunimo ir moterų bedarbystę. Būdingas menkas profesinių sąjungų vaidmuo ir silpnas
socialinis dialogas. Vis tik išlieka stiprus valstybės kišimasis į darbo sutarties turinį ir pagrindinis
apsauginis reguliavimas individualiuose santykiuose per darbo įstatymus.
4. Šiaurės socialinis modelis
Šiaurės modelis būdingas Norvegijai, Švedijai, Danijai, Islandijai ir Suomija. Šis modelis – pasižymi aukštu
socialinės apsaugos lygiu bei universaliu gerovės užtikrinimu. Vyrauja gerai išvystyta ir valstybės
finansuojama gerovės valstybės koncepcija, kuri suteikia dosnias nedarbo ir kitas išmokas. Būdinga
lanksti darbo rinka, kurioje darbuotojų samdymas ir atleidimas pakankamai paprastas, tačiau valstybė
darbo netekusiems suteikia nedarbo išmokas ir perkvalifikavimo galimybes. Šiaurės modelio valstybėms
būdingas stiprus socialinis dialogas ir glaudus socialinių partnerių bendradarbiavimas su valstybės
valdžia, taip pat žymus profesinių sąjungų įtraukimas į valstybės ekonominį gyvenimą. Lygybė Šiaurės
modelyje pasiekiama naudojant progresyvųjį apmokestinimą, o tokios politikos rezultatas – Švedija,
Danija ir Norvegija turi mažiausia pajamų nelygybę pasaulyje. Šiaurės modelio valstybėms būdinga
aukšta ekonomika ir didelis produktyvumo augimas.
Apibendrinant, Viduržemio jūros modelis glaudžiai susijęs su Kontinentiniu modeliu, o Šiaurės modelis
yra tarpinis variantas tarp Kontinentinio ir Anglosaksų. Šiaurės ir Anglosaksų modelius sieja lankstus
darbo rinkos reguliavimas.
Lietuvos darbo rinkos reguliavimas yra nelankstus, pasižymintis mišriomis Europos socialinių modelių
savybėmis, dažniausiai turintis Viduržemio jūros bei Kontinentinio modelių (užimtumo apsauga) bruožų.
Lietuvos socialiniam modeliui taip pat kaip Pietų modeliui būdingas stiprus imperatyvinis individualių
darbo santykių reguliavimas įstatymais, menkas darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis
bei silpnas socialinis dialogas. Lietuvos socialinis modelis kaip ir kontinentinis modelis pasižymi mažomis
nedarbo draudimo išmokomis, kurios apima tik nedidelę darbo netekusių asmenų dalį, o apsauga
asmeniui teikiama per griežtą ir nelankstų darbo santykių reglamentavimą.
Užsienio šalyse yra itin stiprus reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis. Iš aukščiau išvardintų modelių
galima išskirti valstybes2, 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 draudimas.
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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 išsaugojimas.
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 kt.
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 kt.
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 išsaugojimas.
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 atveju.
Lietuvoje aukščiau išvadinti darbo santykių aspektai šiuo metu yra reguliuojami įstatymais.

1. lentelė. Įspėjimo terminai ir išeitinės išmokos dydžiai nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva
(palyginamoji analizė)
Įspėjimo terminai
Išeitinės išmokos
Austrija

6 savaitės
2 mėn. po 2 metų darbo stažo
3 mėn. po 5 metų
4 mėn. po 15 metų
5 mėn. po 25 metų
Dėl ilgesnio termino galima susitarti
kolektyvinėje sutartyje.

Belgija

2 savaitės + po 2 savaites kiekvienam
ketvirčiui iki 2 metų darbo stažo (4
savaitės 3-6 mėnesį, 6 savaitės 6-9
mėnesį,...)
12 savaičių po 2 metų darbo stažo
13 savaičių po 3 metų
15 savaičių po 4 metų
18 savaičių po 5 metų
+ po 3 savaites nuo šeštų darbo metų
62 savaitės po 20 metų
+ po 1 savaitę kiekvieniems metams

Darbdavys turi kas mėnesį mokėti įmokas į
specialų fondą (Mitarbeitervorsorgekasse)
po 1,53 % nuo kiekvieno darbuotojo
atlyginimo. Pasibaigus darbo santykiams,
darbuotojui gali būti išmokama sukaupta
suma iš fondo kaip išeitinė išmoka arba
sukaupti pinigai gali likti fonde, į kurį
įmokas mokės naujasis darbdavys.
Išeitinė išmoka ar kompensacija vietoj
įspėjimo apie atleidimą iš darbo
darbuotojui nepriklauso, jei darbdavys
įspėjo apie atleidimą laikydamasis teisinių
reikalavimų. Kompensacija priklauso, jei
darbdavys nutraukia darbo sutartį be
įspėjimo. Kompensacija lygi esamam
metiniam darbo užmokesčiui (įskaitant
papildomas išmokas) padalintam iš 12 ir
padaugintam iš mėnesių skaičiaus,
atitinkančio įspėjimo terminą.
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Bulgarija

30 d. neterminuotai darbo sutarčiai;
šalys gali susitarti dėl ilgesnio įspėjimo
laikotarpio, bet jis neturi būti ilgesnis
nei 3 mėn.
3 mėn. terminuotai darbo sutarčiai,
bet ne ilgesnis, nei likęs sutarties
terminas
2 savaitės, kai darbo stažas iki 1 metų
1 mėnuo po 1 metų darbo stažo
1 mėnuo ir 2 savaitės po 2 metų
2 mėnesiai po 5 metų
2 mėnesiai ir 2 savaitės po 10 metų
3 mėnesiai po 20 metų
3 mėnesiai + 2 savaitės, jei po 20 metų
darbo stažo darbuotojui yra 50 metų
3 mėnesiai + 1 mėnuo, jei darbuotojui
55 metai
Jei sutartis nutraukiama dėl
darbuotojo elgesio, nurodyti terminai
trumpinami per pusę.

4 mėnesių paskutinio darbo užmokesčio
dydžio išeitinė išmoka

Kipras

1 savaitė, kai darbo stažas 26-51 sav.
(6 mėn. - 1 m.)
2 savaitės, kai darbo stažas 52-103 sav.
(1-2 m.)
4 savaitės, kai darbo stažas 104-155
sav. (2-3 m.)
5 savaitės, kai darbo stažas 156-207
sav. (3-4 m.)
6 savaitės, kai darbo stažas 208-259
sav. (4-5 m.)
7 savaitės, kai darbo stažas 260-311
sav. (5-6 m.)
8 savaitės, kai darbo stažas virš 312
sav. (virš 6 m.)

Išeitinė išmoka mokama po dviejų metų
darbo stažo.
Išeitinė išmoka skaičiuojama tokiu
principu:
2 savaičių DU už kiekvienus metus iki 4
metų darbo stažo
2,5 savaičių DU už kiekvienus metus nuo 5
iki 10 metų
3 savaičių DU už kiekvienus metus nuo 11
iki 15 metų
3, 5 savaičių DU už kiekvienus metus nuo
16 iki 20 metų
4 savaičių DU už kiekvienus metus virš 20
metų darbo stažo.
Išeitinė išmoka ribojama iki 75,5 savaičių
DU.

Čekija

2 mėn.; dėl ilgesnio termino galima
susitarti sutartyje; pradedamas
skaičiuoti nuo pirmos kito mėnesio
dienos.

1 VDU, kai darbo stažas iki 1 metų
2 VDU, nuo 1 iki 2 metų darbo stažo
3 VDU po 2 metų
Bent 12 VDU, kai darbuotojas atleidžiamas
dėl besitęsiančio nedarbingumo

Danija

1 mėnuo, kai darbo stažas iki 6 mėn. 1 DU po 12 metų darbo stažo
3 mėnesiai, kai darbo stažas 6 mėn.-3 2 DU po 15 metų
metai
3 DU po 18 metų
4 mėnesiai, kai darbo stažas 3-6 metai
5 mėnesiai, kai darbo stažas 6-9 metai
6 mėnesiai, kai darbo stažas daugiau
nei 9 metai
Dėl trumpesnio nei 1 mėn. įspėjimo
termino
galima
susitarti,
jei
darbuotojui
buvo
mokamas
atlyginimas ligos atveju iš viso 120

Kroatija

Ne mažesnė nei 1/3 VDU per paskutinius 3
mėn. už kiekvienus darbo stažo metus.
Ne didesnė nei 6 VDU per paskutinius 3
mėn., jei kitaip nenumato įstatymai,
kolektyvinės
sutartys
ar
darbo
reglamentai.

4

dienų per 12 mėnesių laikotarpį.
Sutartyje galima susitarti dėl ilgesnio
įspėjimo termino.

Estija

Ne mažiau kaip 15 d., kai darbo stažas
iki 1 metų
ne mažiau kaip 30 d. nuo 1 m. iki 5 m.
ne mažiau kaip 60 d. nuo 5 m. iki 10 m.
ne mažiau kaip 90 d., kai darbo stažas
virš 10 metų

1 VDU
Taip pat darbuotojui mokama draudimo
išmoka iš Estijos nedarbo draudimo fondo:
1 VDU, jei darbo stažas nuo 5 iki 10 metų
2 VDU, jei darbo stažas virš 10 metų

Suomija

Nėra išeitinės išmokos.
14 d. iki 1 metų darbo stažo
1 mėn. nuo 1 iki 4 metų
2 mėn. nuo 4 iki 8 metų
4 mėn. nuo 8 iki 12 metų
6 mėn. nuo 12 metų
Galima susitarti dėl ilgesnių terminų,
tačiau jie neturi viršyti 6 mėn.

Prancūzija

1 mėnuo, kai darbo stažas nuo 6 mėn.
iki 2 metų
2 mėnesiai, kai darbo stažas daugiau
nei 2 metai
Galima susitarti dėl ilgesnių terminų.

Vokietija

4 savaitės nuo 15-tos ar paskutinės
mėnesio dienos, kai darbo stažas iki 2
metų
1 mėnuo, skaičiuojant iki mėnesio
pabaigos, po 2 metų
2mėnesiai po 5 metų
3 mėnesiai po 8 metų
4 mėnesiai po 10 metų
5 mėnesiai po 12 metų
6 mėnesiai po 15 metų
7 mėnesiai po 20 metų
Trumpesni įspėjimo terminai gali būti
nustatomi kolektyvinėse sutartyse, su
griežtais apribojimais ir individualiose
darbo sutartyse.

Išeitinė išmoka priklauso po 1 metų darbo
stažo.
1/5 DU už kiekvienus darbo stažo metus
1/5 DU + 2/15 DU už kiekvienus papildomus
metus, kai darbo stažas ilgesnis nei 10
metų
Darbdavys neprivalo mokėti išeitinės
išmokos, bet praktikoje gali būti mokama
išeitinė išmoka, kurios dydis yra 1/2 DU už
kiekvienus darbo stažo metus arba 1 DU už
kiekvienus metus, jei darbuotojas vyresnis
nei 50 m. Išeitinės išmokos dydis yra
derybų objektas.
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Graikija

Darbininkams (kai darbo užmokestis
mokamas už dieną): įspėjimo
terminas netaikomas.
Darbuotojams (kai darbo užmokestis
mokamas kas mėnesį):
1 mėn., kai darbo stažas nuo 1 iki 2
metų
2 mėn. nuo 2 iki 5 metų
3 mėn. nuo 5 iki 10 metų
4 mėn. virš 10 metų
Jei darbdavys įspėja apie atleidimą,
darbuotojui pagal įstatymą
priklausanti išeitinė išmoka
sumažinama per pusę.
Darbuotojas gali atsisakyti teisės į
įspėjimą arba priimti kompensaciją
vietoj įspėjimo.

Vengrija

30 d.
+ 5 d., kai darbo stažas yra 3 metai
+ 15 d. po 5 metų
+ 20 d. po 8 metų
+ 25 d. po 10 metų
+ 30 d. po 15 metų
+ 40 d. po 18 metų
+ 60 d. po 20 metų
Šalys gali susitarti dėl ilgesnių
įspėjimo terminų iki 6 mėn.

Airija

1 savaitė, kai darbo stažas nuo 13 sav.
iki 2 metų
2 savaitės nuo 2 iki 5 metų
4 savaitės nuo 5 iki 10 metų
6 savaitės nuo 10 iki 15 metų
8 savaitės, kai darbo stažas virš 15
metų
2 savaitės - esant atleidimui iš darbo
dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo
(redundancy)

Darbininkams:
5 d. DU, kai darbo stažas nuo 2 mėn. iki 1
m.
7 d. DU nuo 1 iki 2 m.
15 d. DU nuo 2 iki 5 m.
30 d. DU nuo 5 iki 10 m.
60 d. DU nuo 10 iki 15 m.
100 d. DU nuo 15 iki 20 m.
120 d. DU nuo 20 iki 25 m.
145 d. DU nuo 25 iki 30 m.
165 d. DU, kai darbo stažas virš 30 m.
Darbuotojams:
1 DU, kai darbo stažas nuo 1 iki 2 metų
2 DU nuo 2 iki 4 metų
3 DU nuo 4 iki 6 metų
4 DU nuo 6 iki 8 metų
5 DU nuo 8 iki 10 metų
+ 1 DU už kiekvienus papildomus darbo
stažo metus virš 10 m.
12 DU, kai darbo stažas virš 16 metų
Išeitinė išmoka priklauso po 3 metų darbo
stažo.
1 VDU nuo 3 iki 5 metų darbo stažo
2 VDU nuo 5 iki 10 metų
3 VDU nuo 10 iki 15 metų
4 VDU nuo 15 iki 20 metų
5 VDU nuo 20 iki 25 metų
6 VDU po 25 metų
Jei iki teisės gauti pensiją darbuotojui liko
mažiau nei 5 metai, išeitinė išmoka
padidinama 3 VDU.
Išeitinė išmoka nemokama, jei atleidimo
priežastis buvo darbuotojo elgesys ar su
sveikata nesusiję darbuotojo sugebėjimai.
Išeitinė išmoka įstatymuose nenumatyta.
Esant atleidimui iš darbo dėl darbuotojų
skaičiaus mažinimo, jei darbo stažas virš 2
metų, priklauso išeitinė išmoka
(redundancy payment):
1 sav. DU + 2 sav. DU už kiekvienus darbo
stažo metus.
Savaitės DU ribojamas iki 600 EUR.
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Italija

Įspėjimo terminai nustatomi
kolektyvinėse sutartyse. Daugumoje
kolektyvinių sutarčių (metalo,
turizmo, tekstilės, chemijos,
prekybos, maisto pramonės
darbuotojų kolektyvinėse sutartyse)
nustatyti tokie terminai:
10-75 d. po 9 mėn. darbo stažo
10-75 d. po 4 metų
30-180 d. po 20 metų

Latvija

10 d., kai darbuotojas pažeidžia darbo
sutartį,
elgiasi priešingai moraliniams
principams,
šiurkščiai pažeidžia darbo saugos
taisykles ir sukelia pavojų kitų asmenų
saugai ir sveikatai,
negali atlikti darbo dėl sveikatos
būklės ar besitęsiančio laikino
nedarbingumo
1 mėn., kai darbuotojas atleidžiamas
dėl profesinės kompetencijos stokos,
kai į darbo vietą grąžinamas buvęs
darbuotojas,
mažinamas darbuotojų skaičius,
likviduojamas darbdavys.
2 mėn.
4 mėn. darbuotojams, kuriems iki
teisės gauti visą senatvės pensiją liko
ne daugiau kaip 5 metai,
asmenims iki 18 metų,
neįgaliesiems,
darbuotojams, auginantiems vaikų iki
14 metų
2 mėn., kai darbo stažas iki 5 metų
4 mėn. kai darbo stažas nuo 5 iki 10
metų
6 mėn., kai darbo stažas virš 10 metų
Įspėjimo
terminas
pradedamas
skaičiuoti nuo 1 arba 15 mėnesio
dienos.

Lietuva

Liuksemburgas

Kiekvienu atveju nutraukiant darbo sutartį
darbuotojas turi teisę gauti a) išmoką,
lygią vienerių metų darbo užmokesčiui,
padalintam iš 13,5 už kiekvienus darbo
stažo metus; b) kompensaciją vietoj
įspėjimo, kurios dydis priklauso nuo
darbuotojo pareigų ir darbo stažo, išskyrus
atvejus, kai sutartis nutraukiama dėl
darbuotojo aplaidumo arba kai darbdavys
laikosi įspėjimo apie atleidimą iš darbo
terminų.
1 VDU (darbo užmokestis ir papildomos
išmokos per paskutinius 6 metus), kai
darbo stažas iki 5 metų
2 VDU, kai darbo stažas nuo 5 iki 10 metų
3 VDU, kai darbo stažas nuo 10 iki 20 metų
4 VDU, kai darbo stažas virš 20 metų

1 VDU, kai darbo stažas iki 12 mėn.
2 VDU, kai darbo stažas nuo 12 iki 36 mėn.
3 VDU, kai darbo stažas nuo 36 iki 60 mėn.
4 VDU, kai darbo stažas nuo 60 iki 120
mėn.
5 VDU, kai darbo stažas nuo 120 iki 240
mėn.
6 VDU, kai darbo stažas virš 240 mėn.
Kompensacija priklauso po 5 metų darbo
stažo.
1 VDU (per paskutinius 12 mėn.) nuo 5 iki 10
metų darbo stažo
2 VDU nuo 10 iki 15 metų
3 VDU nuo 15 iki 20 metų
6 VDU nuo 20 iki 25 metų
9 VDU nuo 25 iki 30 metų
12 VDU virš 30 metų
Darbdavio pasirinkimu įmonė, samdanti iki
20 darbuotojų, gali arba mokėti išeitinę
išmoką, arba pailginti įspėjimo terminą tiek
mėnesių, kiek VDU priklausytų kaip išeitinė
išmoka.
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Malta

Nyderlandai

Lenkija

Portugalija

Rumunija
Slovakija

1 savaitė, kai darbo stažas nuo 1 mėn.
iki 6 mėn.
2 savaitės, kai darbo stažas iki 2 metų
4 savaitės, kai darbo stažas iki 4 metų
8 savaitės, kai darbo stažas iki 7 metų
9 savaitės, kai darbo stažas iki 8 metų
10 savaičių, kai darbo stažas iki 9 metų
11 savaičių, kai darbo stažas iki 10
metų
12 savaičių, kai darbo stažas virš 10
metų
1 mėn., kai darbo stažas iki 5 metų
2 mėn. nuo 5 iki 10 metų
3 mėn. nuo 10 iki 15 metų
4 mėn., kai darbo stažas virš 15 metų.
Jei darbdavys gauna leidimą iš
vyriausybinės agentūros UWV dėl
darbuotojo atleidimo, įspėjimo
terminas gali būti sutrumpinamas 1
mėnesiu, bet likęs terminas negali
būti trumpesnis nei 1 mėnuo.
Kolektyvinėse sutartyse gali būti
nustatomi ilgesni įspėjimo terminai.
Nutraukiant neterminuotą darbo
sutartį:
2 savaitės, kai darbo stažas iki 6 mėn.
1 mėnuo, kai darbo stažas virš 6 mėn.
3 mėnesiai, kai darbo stažas virš 3
metų.
Nutraukiant terminuotą darbo sutartį,
kai sutarties terminas ilgesnis nei 6
mėn.: 2 savaitės.
Kai atleidžiama iš darbo dėl to, kad
nebelieka darbo vietos arba dėl
netinkamumo:
15 d., kai darbo stažas iki 1 metų
30 d. nuo 1 iki 5 metų
60 d. nuo 5 iki 10 metų
75 d., kai darbo stažas virš 10 metų
Bent 20 dienų
Esant atleidimui iš darbo dėl
organizacinių priežasčių (darbo vietos
panaikinimas, bendrovės likvidavimas
ar perkėlimas):
1 mėn., kai darbo stažas iki 1 metų
2 mėn. nuo 1 iki 5 metų
3 mėn. virš 5 metų.
Atleidžiant iš darbo dėl kitų
priežasčių:
1 mėn., kai darbo stažas iki 1 metų
2 mėn. virš 1 metų

Įstatymuose nenumatyta išeitinė išmoka.

Išeitinę išmoką gali skirti Apygardos
teismas, jei darbo sutartis nutraukiama per
teismą, kai, teisėjo nuomone, tai yra
teisinga ir pagrįsta esamomis
aplinkybėmis.

1 DU iki 2 metų darbo stažo
2 DU nuo 2 iki 8 metų
3 DU virš 8 metų

Minimali išeitinė išmoka - 3 mėn. bazinis
darbo užmokestis.
Išeitinė išmoka skaičiuojama po 1 bazinį DU
už kiekvienus darbo stažo metus; jei
darbuotojas dirba ne pilnus metus, už tuos
metus mokama proporcinga išmokos dalis.
Įstatymuose nenumatyta išeitinė išmoka.
Ne mažiau kaip 1 VDU*mėn. sk., kiek
numatyta įspėjimo termino, jei
darbuotojas nedirba įspėjimo laikotarpiu,
kai atleidimo priežastis yra bendrovės
likvidavimas ar perkėlimas arba
organizaciniai pokyčiai arba kai
darbuotojas praranda darbingumą dėl
sveikatos priežasčių.
Bent 10 DU, jei sutartis nutraukiama dėl
nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės
ligos.
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Slovėnija

Atleidimas iš darbo dėl verslo
priežasčių:
15 d., kai darbo stažas iki 1 metų
30 d. nuo 1 iki 2 metų
+2 d. už kiekvienus papildomus darbo
stažo metus; maksimalus įspėjimo
terminas – 60 d.
80 d., kai darbo stažas virš 25 metų
(šiai darbuotojų grupei kolektyvinėse
sutartyse galima numatyti trumpesnį
įspėjimo terminą, bet ne trumpesnį
kaip 60 d.).
Atleidimas iš darbo dėl
nedarbingumo:
15 d., kai darbo stažas iki 1 metų
30 d. nuo 1 iki 3 metų
+2 d. už kiekvienus papildomus darbo
stažo metus; maksimalus įspėjimo
terminas 60 d.
Kolektyvine sutartimi galima numatyti
80 d. terminą darbuotojams, kurių
darbo stažas virš 25 m.
Trumpesni terminai gali būti
nustatomi kolektyvinėse sutartyse
smulkiems darbdaviams (iki 10
darbuotojų).
15 d.

1/5 VDU (per paskutinius 3 mėn.) už
kiekvienus darbo stažo metus nuo 1 iki 10
metų
1/4 VDU už kiekvienus metus, jei darbo
stažas nuo 10 iki 20 metų
1/3 VDU už kiekvienus metus, jei darbo
stažas virš 20 metų.
Maksimalus išeitinės išmokos dydis 10
VDU.

Švedija

1 mėn., kai darbo stažas iki 2 metų
2 mėn. iki 4 metų
3 mėn. iki 6 metų
4 mėn. iki 8 metų
5 mėn. iki 10 metų
6 mėn., kai darbo stažas virš 10 metų
Skirtingi terminai gali būti nustatyti
kolektyvinėje sutartyje.

Įstatymuose nenumatyta išeitinė išmoka.

Jungtinė
Karalystė

Bent 1 savaitės įspėjimo terminas už
kiekvienus darbo stažo metus.
Maksimalus terminas – 12 savaičių, kai
darbo stažas yra 12 ar daugiau metų.
Vietoj įspėjimo termino darbuotojui
gali būti sumokamas DU.

Rusija

2 mėn.
Darbuotojo rašytiniu sutikimu
darbdavys gali nutraukti darbo sutartį
be įspėjimo, jeigu sumoka darbuotojui
2 VDU dydžio kompensaciją.
Įstatymuose nenumatyta.

Kai mažinamas darbuotojų skaičius
(redundancy dismissal):
kai darbo stažas yra virš 2 metų,
1/2 sav. DU už kiekvienus metus, kai
darbuotojui iki 22 metų
1 sav. DU už kiekvienus metus, kai
darbuotojui 22-41 metai
1 1/2 sav. DU už kiekvienus metus, kai
darbuotojui buvo virš 41 metų.
1 VDU
Be to, darbdavys privalo mokėti
darbuotojui VDU, kol darbuotojas ieško
darbo, bet ne ilgiau kaip 2 mėn.

Ispanija

JAV

2/3 DU už kiekvienus darbo stažo metus;
maksimali išeitinė išmoka iki 12 DU.

Įstatymuose nenumatyta išeitinė išmoka.
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Japonija
Kanada

30 d.
Priklausomai nuo jurisdikcijos:
Federalinė teisė: 2 savaitės
Ontarijas:
1 sav. iki 1 metų darbo stažo
2 sav. iki 3 metų
3 sav. iki 4 metų
4 sav. iki 5 metų
iki 8 sav., kai darbo stažas virš 8 metų
Kvebekas:
1 sav. iki 1 metų
2 sav. iki 5 metų
4 sav. iki 10 metų
8 sav. virš 10 metų
Britų Kolumbija:
1 sav. iki 1 metų
2 sav. iki 3 metų
3 sav. iki 4 metų
4 sav. iki 5 metų
iki 8 sav. virš 8 metų
Alberta:
1 sav. iki 2 metų
2 sav. iki 4 metų
4 sav. iki 6 metų
5 sav. iki 8 metų
6 sav. iki 10 metų
8 sav. virš 10 metų

Kinija

30 d.

Norvegija

Įstatymuose nenumatyta išeitinė išmoka.
Federalinė teisė: išeitinė išmoka priklauso
nuo 1 metų darbo stažo. Po 1 metų po 2 d.
DU už kiekvienus darbo stažo metus.
Minimali išmoka 5 d. DU.
Ontarijas: išeitinė išmoka priklauso nuo 5
metų darbo stažo
1 sav. DU už kiekvienus darbo stažo metus
maksimali išmoka iki 26 sav. DU
jei bendrovės darbo užmokesčio fondas
2,5 mln. $ ar daugiau.
Kitos jurisdikcijos: išeitinė išmoka
įstatymuose nenumatyta.

½ DU, kai darbo stažas iki 6 mėn.
1 DU, kai darbo stažas nuo 6 mėn. iki 1
metų
1 DU už kiekvienus darbo stažo metus
1 mėn., kai darbo stažas iki 5 metų Įstatymuose nenumatyta išeitinė išmoka.
2 mėn., kai darbo stažas virš 5 metų
3 mėn., kai darbo stažas virš 10 metų
4 mėn., kai darbo stažas 10 metų ir
darbuotojui 50 m. ar daugiau
5 mėn., jei darbuotojui 55 m. ar
daugiau
6 mėn., jei darbuotojui 60 m. ar
daugiau
Įspėjimo
terminas
pradedamas
skaičiuoti nuo pirmos kito mėnesio
dienos.
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Šveicarija

1 mėn., kai darbo stažas iki 1 metų
2 mėn. iki 9 metų
3mėn., kai darbo stažas virš 9 metų
Kitokie įspėjimo terminai gali būti
nustatyti darbo sutartyse,
kolektyvinėse sutartyse. Mažesnį nei 1
mėn. terminą galima nustatyti tik
kolektyvine sutartimi ir tik kai sutartis
nutraukiama pirmaisiais darbo metais.

Įstatymuose nenumatyta išeitinė išmoka.

Darbo sutarčių sudarymo paprastinimas
(Darbo kodekso projektas, ištraukos)
straipsnis. Darbo sutarties sudarymas
1. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų (Darbo kodekso
Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. straipsnis) ir darbo pradžios.
2. Apie darbo sutarties sudarymą ir darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai mažiausiai prieš vieną valandą iki
darbo pradžios.
3. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti. Jei darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau ji
neįsigaliojo ne dėl darbuotojo kaltės, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui kompensaciją, kurios
dydis ne mažesnis, nei sulygtas darbuotojo darbo užmokestis už sulygtą darbo laikotarpį, tačiau ne
didesnis nei už vieną mėnesį. Jei darbo sutartis buvo sudaryta, tačiau neįsigaliojo dėl darbuotojo kaltės,
darbuotojas privalo atlyginti darbdaviui padarytą žalą, kuri negali neviršyti dviejų savaičių dydžio sulygto
darbo užmokesčio.
4. Darbdavys leidžia darbuotojui pradėti dirbti tik tada, kai raštu supažindina darbuotoją su darbo
sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimais.

straipsnis. Pranešimas apie darbo sąlygas
1. Jei ši informacija nepateikta rašytinėje darbo sutartyje, ne vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui nuo
darbo pradžios darbdavys privalo darbuotojui pateikti šią informaciją:
1) darbdavio visas pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas (fizinio asmens – vardas, pavardė,
asmens kodas ir nuolatinė gyvenamoji vieta);
2) darbo funkcijos atlikimo vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar
ji nepastovi, nurodoma, kad darbuotojas dirba keliose vietose, ir darbovietės, iš kurios darbuotojas
gauna nurodymus, adresas;
3) darbo sutarties rūšis, jei taikoma;
4) darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos,
specialybės) pavadinimas ir, jei nustatyta, – jos hierarchinis ir (ar) kvalifikacijos ar sudėtingumo laipsnis
(lygis);
5) darbo funkcijos vykdymo pradžia;
6) numatoma darbo ar sutarties pabaiga (terminuotos sutarties atveju);
7) kasmetinių mokamų atostogų trukmė;
8) įspėjimo terminas, jei darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva;
9) bazinis (tarifinis) darbo užmokestis ir kitos darbo užmokesčio sudedamosios dalys, užmokesčio už
darbą mokėjimo terminai ir tvarka;
10) nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė;
11) informacija apie darbuotojui taikomas kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis
sutartimis vietą.
2. Informacija turi būti pateikta darbuotojui neatlygintinai, pateikiant vieną ar kelis dokumentus.
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3. Jei atostogų trukmę ar įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus nustato darbo teisės normos,
dokumente pateikiamos nuorodos į tai nustatančias darbo teisės normas.
4. Pasikeitus šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytoms darbo sąlygoms, darbdavys tokia pačia tvarka
pateikia informaciją apie darbuotojui taikomus darbo sąlygų pasikeitimus per dešimt dienų nuo jų
įsigaliojimo.
5. Šis straipsnis gali būti netaikomas darbuotojams, kurių darbo sutarties terminas yra mažiau negu
vienas mėnesis.
Įvairių darbo sutarčių rūšių išplėtimas
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.
straipsnis. Laikinosios darbo sutarties sąvoka ir rūšys
Laikinoji darbo sutartis - susitarimas tarp laikinojo darbuotojo ir darbdavio (laikinojo įdarbinimo įmonės),
pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbinę veiklą darbdavio nurodyto
asmens (laikino darbo naudotojo) naudai ir jo pavaldume, o darbdavys įsipareigoja už tai atlyginti.
Laikinoji darbo sutartis gali būti terminuota ir neterminuota. Laikinoji terminuota sutartis gali būti
sudaryta vienam siuntimui pas darbo naudotoją, tačiau laikinosios terminuotos sutarties terminas gali
būti nustatomas ir iki tam tikros kalendorinės datos, tam tikram dienomis, savaitėmis ar mėnesiais
skaičiuojamam terminui, tam tikros užduoties įvykdymo ar kito tam tikrų aplinkybių atsiradimo,
pasikeitimo ir pasibaigimo. Jei nėra nurodyta kitaip, šio Kodekso ___ poskyrio normos dėl terminuotų
sutarčių laikinosioms terminuotoms sutartims nėra taikomos.
Šio poskyrio nuostatos netaikomos laivų įguloms, kurioms yra taikomas Lietuvos Respublikos
prekybinės laivybos įstatymas.

straipsnis. Darbo vietos dalinimosi sutarties (Job-sharing) 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 darbo sutarties rūšį darbo
vietos dalijimosi sutartimi.

straipsnis. Darbo keliems darbdaviams sutarties (employee-sharing) 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
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kiekvienam darbdaviui atskirai, jei darbuotojas vienu metu vykdo kelių darbdavių užduotis, tačiau
nustatoma kiekvieno darbdavio apmokama darbo laiko normos dalis.

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.

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 tokią sutartį, šalys turi apibrėžti konkretų projekto rezultatą, nustatyti jo pabaigą ar jos
nustatymo sąlygas.
3. Projektinio darbo sutartis yra terminuota ir jos maksimali trukmė – dveji metai.
4. Sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima tiek sudarant naują darbo sutartį, tiek laikinai (ne ilgiau
kaip dvejiems metams) pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį, tiek 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.

straipsnis. Darbinio mokymo darbo sutarties sąvoka
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 – iki
šešių mėnesių. 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.

straipsnis. Darbinio mokymo planas
1. Sudarydamos sutartį, tačiau ne vėliau kaip trys darbo dienos po darbo funkcijos vykdymo pradžios
šalys sudaro darbinio mokymo planą visam darbinio mokymo darbo sutarties galiojimo laikotarpiui.
2. Darbdavys privalo skirti darbinio mokymo vadovu kompetentingą savo darbuotoją, kuris vadovauja
mokymo procesui, prižiūri darbo funkcijos vykdymą, pataria ir konsultuoja darbuotoją.
straipsnis. Darbdavio mokymo išlaidų atlyginimas
1. Darbo sutarties šalys, sudarydamos darbinio mokymo darbo sutartį, gali sutarti dėl darbdavio
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patiriamų mokymo išlaidų atlyginimo. Tokiame susitarime nurodoma, kokios yra darbdavio patiriamos
mokymo išlaidos (išskyrus darbinio mokymo vadovo darbo apmokėjimą) ir kokia yra jų (paslaugų,
medžiagų ir kt.) vertė.
2. Darbdavio patiriamoms mokymo išlaidoms atlyginti gali būti skiriama ne daugiau kaip 20 procentų
darbuotojo bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio per mėnesį. Mokymo išlaidų atlyginimas išdėstomas
tolygiai visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį.
3. Darbdavio patiriamų mokymo išlaidų suma atskaitoma iš darbuotojui mokėtino darbo užmokesčio
prieš apskaičiuojant Gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio
draudimo ir kitas privalomas sumokėti įmokas, ir kitais mokesčiais ar privalomomis įmokomis
neapmokestinama.
3. Jei darbo santykiai pasibaigia darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia prieš darbinio mokymo sutarties
terminą, darbdavys neturi teisės reikalauti atlyginti patirtas mokymo išlaidas.
4. Užimtumo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka darbuotojui gali būti kompensuotos jo mokymo
išlaidos.
straipsnis. Darbinio mokymo darbo sutarties pasibaigimas
1. Be šiame Kodekse numatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbinio mokymo sutartis taip pat
gali būti nutraukta prieš terminą darbuotojo rašytiniu pareiškimu įspėjus darbdavį prieš penkias darbo
dienas, ir darbdavio iniciatyva – įspėjus darbuotoją prieš dešimt darbo dienų.
2. Jei darbinio mokymo darbo sutarties terminas pasibaigia, o darbuotojas toliau dirba bent penkias
darbo dienas, laikoma, kad darbinio mokymo darbo sutartis tapo neterminuota darbo sutartimi, nebent
šalys iki jos termino pabaigos sudarė kitos rūšies darbo sutartį.
3. Nepasibaigus ar pasibaigus darbinio mokymo sutarties terminui, sutarties šalys gali susitarti dėl
darbinio mokymo darbo sutarties pakeitimo kitos rūšies darbo sutartimi. Tokiu atveju darbinio mokymo
darbo sutartis pasibaigia, tačiau prasideda kitos rūšies darbo sutartis, kuri darbuotojo darbo santykių su
darbdaviu trukmės nenutraukia.

Darbo ne visą darbo dieną, dalinio darbo, nuotolinio darbo organizavimo būdo įteisinimas
straipsnis. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko
1. Tiek sudarant darbo sutartį, tiek ją vykdant gali būti susitarta dėl ne viso darbo laiko, tai yra darbo laiko
normos, kuri yra mažesnė, negu darbuotojui pagal jo darbo veiklą taikoma darbo laiko norma.
2. Ne visas darbo laikas nustatomas sumažinant valandų skaičių per dieną, sumažinant darbo dienų
skaičių per darbo savaitę ar darbo mėnesį, arba darant ir viena, ir kita. Sąlyga dėl ne viso darbo laiko gali
būti nustatyta terminuotai arba neterminuotai.
3. Darbuotojas, sulygęs dirbti ne visą darbo laiką, ne dažniau kaip kartą per šešis mėnesius turi teisę
prašyti pakeisti ne viso darbo laiko sąlygą. Darbdavys turi apsvarstyti šį prašymą ir pranešti darbuotojui
savo motyvuotą sprendimą per dešimt darbo dienų.
4. Sutarties vykdymo metu darbuotojas, kurio darbo santykiai su darbdaviu trunka ne trumpiau kaip treji
metai, turi teisę raštu pareikalauti laikinai dirbti ne visą darbo laiką. Darbuotojo prašymas pakeisti darbo
laiką, sutrumpinant darbo dieną iki keturių valandų per dieną, arba sumažinti darbo dienų skaičių iki trijų
darbo dienų per darbo savaitę turi būti tenkinamas, jei jis pateiktas ne mažiau kaip prieš dvidešimt dienų
iki jo įsigaliojimo, o ne visas darbo laikas bus dirbdamas ne ilgiau kaip vienus metus. Pakartotinai prašyti
nustatyti ne visą darbo laiką darbuotojas turi teisę tik išdirbęs visą darbo laiką tokį laikotarpį, kurį jis
dirbo ne visą darbo laiką.
5. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyti ribojimai dėl ne viso darbo laiko trukmės ir jo nustatymo negalioja, kai
darbdavys sutinka su kitokiomis darbuotojo pasiūlytomis ne viso darbo laiko sąlygomis, arba jei
darbuotojo prašymas pagal sveikatos įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu
arba būtinybe slaugyti šeimos narį, taip pat pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai
moteriai, krūtimi maitinančiai moteriai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, bei darbuotojui,
vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Grįžti dirbti
viso darbo laiko sąlygomis šie asmenys gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai
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darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.
6. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų nustatant
kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant
kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar
lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes. Už
darbą ne viso darbo laiko sąlygomis mokama proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.
7. Šio straipsnio 4-5 dalyse nustatytas darbdavio atsisakymas leisti dirbti ne visą darbo laiką, taip pat
vienodų darbo sąlygų nustatymo pažeidimas gali būti ginčijamas darbo ginčams dėl teisės nagrinėti
nustatyta tvarka.

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 Klaida!
Nerastas nuorodos šaltinis. 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.

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.
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 nuotoliniams 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.
Darbo sutarties keitimas
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straipsnis. Darbo sąlygų keitimas darbdavio iniciatyva
1. Pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, šalių sulygtas 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 šalių
sulygtomis 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 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.

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 santykį užbaigiantis darbdavio sprendimas
straipsnis. Darbo sutarties nutraukimo įforminimas
1. Esant šiame Kodekse ar kitame įstatyme nustatytai priežasčiai darbo sutarčiai pasibaigti, darbdavys
priima sprendimą nutraukti darbo sutartį, o šio Kodekso Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. straipsnio 4
dalyje, Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. straipsnio 4 punkte, Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. ir
Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. straipsniuose nurodytais atvejais – konstatuoja darbo sutarties
pasibaigimą. Sprendimas nutraukti darbo sutartį laikomi pagrindu darbo sutarčiai pasibaigti jame
nurodytą dieną, išskyrus Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. 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.
3. Darbdavio sprendimas nutraukti darbo sutartį turi būti išreikštas raštu. Jame nurodoma darbo
sutarties nutraukimo pagrindas ir įstatymo norma, kurioje nurodytas darbo sutarties 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
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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.

Atleidimo iš darbo lankstumas
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 šalių sulygtomis 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 šalių sulygtomis 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.

straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės
1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jei darbuotojas
dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo
sutartis, pažeidimą.
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2. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:
1) šiurkštus darbuotojo pareigų pažeidimas;
2) per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras tos pačios rūšies pareigų pažeidimas.
3. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:
1) neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties;
2) pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbo metu darbo
vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė tinkamas profesinių pareigų vykdymas;
3) atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;
4) priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir
orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
5) pareigos saugoti konfidencialią informaciją nevykdymas, padaręs darbdaviui žymios žalos;
6) darbo pareigų pažeidimas, dėl kurio darbdavys praranda pasitikėjimą darbuotoju;
7) tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;
8) teisei priešinga veikla (veikimas ar neveikimas), kuri nesuderinama su darbo funkcijomis ir kuri padarė
darbdaviui žymios žalos;
9) darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veikla;
10) kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo pareigos.
4. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, darbdavys privalo gauti darbuotojo paaiškinimą
raštu, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatytą protingą laikotarpį šio paaiškinimo
nepateikia. Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tos pačios rūšies darbo pareigų pažeidimo gali
būti nutraukta tik tada, jei ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo galimybę dėl jo
pasiaiškinti ir darbdavys per mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą
atleidimą už antrą tokį pažeidimą.
5. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi priimti įvertinęs
pažeidimo ar pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltę, jo elgesį ir
darbo rezultatus iki pažeidimo ar pažeidimų padarymo. Atleidimas iš darbo turi būti proporcinga
pažeidimui ar jų visumai priemonė.
6. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi priimti ne vėliau
kaip per mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo padarymo dienos.
Pastarasis terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jei darbuotojo padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus
auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą.

Darbo užmokesčio institutas (Darbo kodekso projektas, ištraukos)
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 Klaida! Nerastas
nuorodos šaltinis. straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus.

straipsnis. Darbo užmokesčio nustatymas
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1. Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti nustatytas bazinis (tarifinis) darbo užmokestis, išskyrus atvejus,
kai bazinį (tarifinį) darbo užmokestį nustato darbo teisės normos. Tokiu atveju sutartyje turi būti
pateikta nuoroda į tai nustatančias darbo teisės normas.
2. Darbo užmokesčio dydis negali būti mažesnis, negu nustato darbo santykiams taikomi įstatymai,
kolektyvinės sutartys, kitos darbo teisės normos ar darbovietėje patvirtinta darbo apmokėjimo sistema.
3. Darbo apmokėjimo sistema darbovietėje ar darbdavio įmonėje, įstaigoje organizacijoje nustatoma
kolektyvine sutartimi. Kai nėra tai nustatančios kolektyvinės sutarties, darbovietėse, kuriose vidutinis
darbuotojų skaičius viršija 50, jas privalo patvirtinti darbdavys ir tai padaryti prieinama susipažinti
visiems darbuotojams. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų kategorijos pagal
pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio
dydžiai (minimalus ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir
tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.
4. Iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų
lėšų finansuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei Lietuvos banko darbuotojų darbo apmokėjimo
sąlygos nustatomos teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Darbo apmokėjimo sistema turi būti parengta taip, kad ją taikant būtų išvengta bet kokios
diskriminacijos lyties pagrindu. Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas
darbo užmokestis. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus
vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių
darbdavio sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės
kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų negu kitas palyginamasis
darbas.
6. Įgyvendinant darbuotojų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, darbuotojo darbo užmokestis
be diskriminacijos reiškia nediskriminacinį bazinį (pagrindinį) darbo užmokestį ir visus papildomus
uždarbius pinigais arba natūra, kuriuos darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo
darbą.
straipsnis. Minimalus 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 keitimo 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 keitimo 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.

straipsnis. Darbuotojų premijavimas
1. Galimi darbuotojo premijavimo tikslai:
1) darbo sutarties, darbo apmokėjimo sistemos ar kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais, dydžiais
ir tvarka atlyginti už darbuotojo darbą pagal darbo sutartį
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2) darbdavio iniciatyva paskatinti jį už gerai atliktą darbą, veiklą ar kitus veiklos rezultatus.
2. Premija gali būti neskiriama, jei darbuotojas per paskutinius šešis mėnesius padaro pareigų, nustatytų
darbo teisės normose ar darbo sutartyje, pažeidimą.
3. Jei premijuoti numatyta pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo sistemą ar kitas darbo teisės normas,
darbo santykių pasibaigimas neatleidžia darbdavio nuo pareigos sumokėti premiją, kurios dydis
proporcingas darbo laikui per laikotarpį, už kurį skiriama premija, jei šalys nenustato kitaip.

straipsnis. Darbo normos
1. Jei darbuotojui (tiek individualiai, tiek grupei) nustatoma darbo funkcijos apimtis (darbo normos),
darbdavys turi užtikrinti tokias darbo sąlygas, kad darbuotojai galėtų įvykdyti darbo normas.
2. Ginčus dėl netinkamai nustatytų darbo normų sprendžia individualius darbo ginčus nagrinėjantys
organai, kurie turi teisę panaikinti darbdavio nustatytą (pakeistą) darbo normą, kuri nustatyta
neatsižvelgiant į profesinę riziką, darbo laiko sąnaudas ir darbo funkcijos vykdymo aplinkybes.
3. Kai darbuotojas ne dėl savo kaltės neįvykdo darbo normų, jam mokama už faktiškai atliktą darbą. Šiuo
atveju mėnesinis darbo užmokestis negali būti mažesnis kaip du trečdaliai jo bazinio (tarifinio) darbo
užmokesčio ir ne mažesnis už minimalųjį darbo užmokestį.
4. Neįvykdžius darbo normų dėl darbuotojo kaltės, mokama už faktiškai atliktą darbą.

straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą
1. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal grafiką, mokama darbuotojo pusantro bazinio (tarifinio)
darbo užmokesčio.
2. Už darbą švenčių dieną mokamas darbuotojo dvigubas bazinis (tarifinis) darbo užmokestis.
3. Už darbą naktį mokama darbuotojo pusantro bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio.
4. Už viršvalandinį darbą mokama ne mažiau kaip pusantro bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio. Už
viršvalandžius poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal grafiką, ar naktį mokamas darbuotojo dvigubas
bazinis (tarifinis) darbo užmokestis, o už viršvalandžius švenčių dieną – darbuotojo du su puse bazinio
(tarifinio) darbo užmokesčio.

straipsnis. Vidutinio darbo užmokesčio mokėjimas
1. Šiame Kodekse ir kitose darbo teisės normose nurodytais atvejais darbuotojui išmokos skaičiuojamos
pagal jo vidutinį darbo užmokestį.
2. Vyriausybė tvirtina Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką.

straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka
1. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas
sutinka, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma
vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jei darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato
kitaip.
2. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios sumos išmokamos:
1) kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, – ne vėliau kaip iki darbo santykio pabaigos, nebent
šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per šešis mėnesius;
2) kai darbo sutartis pasibaigė su mirusiu darbuotoju – darbuotoją palaidojusiems asmenims per penkias
darbo dienas nuo jų pareikalavimo ir pristačius mirties faktą patvirtinantį dokumentą.

straipsnis. Informacija apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą
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1. Darbdavys privalo elektroniniu ar kitu sutartu būdu suteikti darbuotojui galimybę nemokamai
susipažinti su informacija apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas darbo užmokesčio sumas ir
apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.
2. Duomenys apie atskiro darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais
atvejais arba darbuotojo sutikimu.
3. Darbuotojo reikalavimu darbdavys privalo išduoti pažymą apie darbą toje įmonėje, nurodydamas
darbuotojo darbo funkciją ar pareigas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį ir sumokėtų mokesčių
bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį, atleidimo iš darbo priežastį.

straipsnis. Darbuotojų reikalavimų gynimas darbdaviui tapus nemokiam
1. Darbdavys laikomas nemokiu, kai jam taikomos bankroto procedūros, ir kitais įstatymų nustatytais
atvejais.
2. Darbuotojų piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš darbo santykių, reikalavimai atlyginti žalą dėl
suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba žuvus dėl nelaimingo atsitikimo
darbe, tenkinami pirmąja eile Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
3. Su dėl bankroto atleistais darbuotojais atsiskaitoma Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
Darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius toliau vykdomoje
ūkinėje-komercinėje veikloje, darbo užmokestis už darbą tuo metu mokamas iš bankrotui administruoti
skirtų lėšų. Darbuotojams, kurie bankroto proceso metu dalyvauja ūkinėje-komercinėje veikloje, turi būti
atlyginama iš šių lėšų pirmiausia.
4. Darbdavio nemokumo atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis darbuotojo reikalavimai, susiję
su darbo santykiais, tenkinami Garantinio fondo įstatymo nustatyta tvarka.

straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas
1. Darbo santykiui nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar
kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui, turinčiam darbo santykius,
išmokami delspinigiai, kurių dydį tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, jei darbo teisės normos
nenustato didesnio delspinigių dydžio. Darbdaviui iškėlus bankroto bylą arba pradėjus bankroto
procedūrą ne teismo tvarka, delspinigių skaičiavimas nutraukiamas nuo bankroto bylos iškėlimo
(kreditorių sprendimo taikyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka) dienos.
2. Darbo santykiui pasibaigus, o darbdaviui uždelsus atsiskaityti su darbuotoju ar jį palaidojusiais
asmenimis (šio Kodekso Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti
netesybas, kurių dydis – darbuotojo bazinis (tarifinis) darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti
laikotarpį, bet ne daugiau kaip už tris mėnesius. Jei uždelsta suma yra mažesnė nei darbuotojo vieno
mėnesio bazinis (tarifinis) darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma už
kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį, bet negali viršyti trijų mėnesių darbuotojo bazinio (tarifinio)
darbo užmokesčio.

straipsnis. Darbuotojo komandiruotės sąvoka
1. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje nei nuolatinė darbo vietoje.
2. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jei komandiruotės
metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos),
darbdavys jas turi kompensuoti.
3. Jei komandiruotė trunka ilgiau nei darbo diena (pamaina) arba komandiruojama į užsienį, darbuotojui
privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius nustato Vyriausybė.
4. Į komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jei
kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios
trukmės poilsį pirmą po jos sekančią darbo dieną, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo
užmokestį. Vietiniai norminiai teisės aktai gali numatyti, kad vietoje poilsio suteikimo pirmą po kelionės
sekančią darbo dieną, šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių apmokamų atostogų laiko.
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5. Komandiruotės atveju darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jei darbdavys nėra nustatęs
kitokių įpareigojimų.

straipsnis. Darbuotojo komandiravimas į Lietuvą teikti paslaugų
Užsienio darbdavio darbuotojo komandiruotė į Lietuvą teikti paslaugų
1. Užsienio jurisdikcijai priklausančio darbdavio darbuotojas, išskyrus prekybinių laivų įgulų darbuotojus,
gali būti komandiruojamas laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje:
1) pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvoje veikiančiu
užsakovu;
2) dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje;
3) dirbti kaip laikinas darbuotojas.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytam darbuotojui, neatsižvelgiant į teisę, taikytiną darbo sutarčiai ar darbo
santykiams, turi būti taikomos šio Kodekso ir kitos Lietuvos Respublikos darbo teisės normos,
nustatančios:
1) maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmę;
2) minimaliųjų kasmetinių mokamų atostogų trukmę;
3) minimalųjį darbo užmokestį, įskaitant apmokėjimą už viršvalandinį darbą;
4) laikinųjų darbuotojų darbo sąlygas;
5) darbuotojų saugą ir sveikatą;
6) asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių darbuotojų
apsaugos darbe nuostatas;
7) nuostatas, draudžiančias diskriminaciją darbe.
3. Dienpinigiai ir kitos išmokos, išskyrus skirtas su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės,
nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, laikomi darbo užmokesčio dalimi.
4. Jei valstybės, kurios teisė taikytina darbo sutarčiai ar darbo santykiams, nuostatos darbuotojui
nustato palankesnes sąlygas negu šio straipsnio 2 dalyje nurodytos nuostatos, taikomos valstybės,
kurios teisė taikytina darbo sutarčiai ar darbo santykiams, nuostatos.
5. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais nuostatos, susijusios su minimaliuoju darbo
užmokesčiu, įskaitant apmokėjimą už viršvalandinį darbą, netaikomos, jei komandiruotės trukmė
neviršija 30 dienų.
6. Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų nuostatos, susijusios su minimaliąja kasmetinių atostogų trukme,
minimaliuoju darbo užmokesčiu ir apmokėjimu už viršvalandinį darbą, netaikomos, jei gaminio pradinį
surinkimą ir (arba) pirmąjį įdiegimą atlieka gaminį tiekiančios įmonės kvalifikuoti darbuotojai ir (arba)
specialistai, kai tai nustatyta prekių tiekimo sutartyje ir būtina norint naudotis patiektu gaminiu ir kai jų
komandiruotės trukmė neviršija aštuonių dienų. Ši išimtis netaikoma, kai komandiruotas darbuotojas
Lietuvos Respublikos teritorijoje dirba statybos darbus, nustatytus Statybos įstatyme.
7. Šiam straipsniui taikyti komandiruotės trukmė skaičiuojama sudedant visas komandiruotės ar
komandiruočių kalendorines dienas per vienų metų laikotarpį nuo pirmosios komandiruotės pradžios.

straipsnis. Išskaitos iš darbo užmokesčio
1. Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik šio Kodekso ar kitų įstatymų
nustatytais atvejais.
2. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais:
1) grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms;
2) grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;
3) atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui;
4) išieškoti atostogpinigiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar dalies
kasmetines atostogas.
3. Darbdavys turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos,
kurią darbdavys sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą.
4. Išskaitų iš darbo užmokesčio ir joms prilygintų išmokų, neviršijančio minimaliosios mėnesinės algos,
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dydis negali viršyti dvidešimties procentų, o išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis žalos, padarytos
suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą, ir žalos,
padarytos nusikalstama veika, atlyginimą – iki penkiasdešimties procentų darbuotojui išmokėtino darbo
užmokesčio.
5. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio, neviršijančio minimaliosios mėnesinės algos, pagal kelis
vykdomuosius dokumentus, darbuotojui turi būti paliekama penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo
užmokesčio.
6. Iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios minimaliosios mėnesinės algos dydį, išskaitoma
septyniasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio, jeigu darbo ginčą nagrinėjęs organas
nenustato mažesnio išskaitų dydžio.
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Priedas Nr. II-2
Kolektyviniai teisiniai santykiai
1) Kolektyvinių sutarčių paplitimas ES valstybėse
Vertinant kolektyvinių sutarčių paplitimą pagal kolektyvinių derybų lygius pasirinktose ES valstybėse,
pastebėtina, kad valstybėse, turinčiose gilias kolektyvinių santykių tradicijas, daugiausiai kolektyvinių
sutarčių yra šakos lygyje (Austrija, Vokietija, Nyderlandai, Danija, Švedija). Šiose valstybėse daugelis
klausimų, tarp jų ir darbo užmokesčio klausimai, yra sprendžiami šakos kolektyvinėmis sutartimis, o didesnė
decentralizacija ir lankstumas yra galimas įmonės kolektyvinėmis sutartimis, kurių kompetenciją dažnai
apibrėžia šakos kolektyvinės sutartys.
Šalyse, kuriose yra būdingos įmonės kolektyvinės sutartys (Jungtinė Karalystė, Latvija, Vengrija)
padengimas kolektyvinėmis sutartimis yra nedidelis, taip yra dėl to, kad apskritai nėra poreikio darbo
užmokesčio ir darbo sąlygų reglamentuoti kolektyvinėmis sutartimis (Jungtinė Karalystė) arba nėra dar
susiformavusių tradicijų darbo santykių reguliuoti kolektyvinėmis sutartimis (Latvija, Vengrija).
2.1. lentelė1. Kolektyvinių sutarčių paplitimas ES valstybėse pagal kolektyvinių derybų lygius.
Valstybės
Nacionalinis lygis
Šakos (sektoriaus) lygis Įmonės lygis
Austrija
◊
•
Vokietija
◊
○
Nyderlandai
•
◊
○
Prancūzija
•
○
◊
Italija
•
◊
○
Danija
○
◊
○
Jungtinė Karalystė
○
◊
Latvija
•
○
◊
Švedija
•
◊
○
Vengrija
◊
•
◊
◊ - dominuojantis
○ - svarbus, bet nedominuojantis
•– egzistuojantis

Austrija. Dominuoja šakos lygio kolektyvinės derybos, kuriose darbdaviai dažniausiai yra atstovaujami
komercijos rūmų (visi darbdaviai privalo jiems priklausyti). Kolektyvinės derybos įmonės lygiu yra
subordinuotos šakos lygio kolektyvinių sutarčių. Austrijoje nėra įstatyminio minimalaus darbo užmokesčio,
nors 2007 m. buvo pasirašytas susitarimas, kad minimalus darbo užmokestis, nustatomas kolektyvinėje
sutartyje, negali būti mažesnis nei 1000 EUR. Kolektyvinės derybos šakos lygiu yra labai svarbios nustatant
darbo užmokesčio mechanizmus2.
Vokietija. Kolektyvinės derybos labiausiai paplitusios šakos lygyje, kuriame esminės derybos tarp profesinių
sąjungų ir darbdavių organizacijų vyksta dėl darbo užmokesčio ir kitų sąlygų nustatymo. Atskiros
1

Lentelė sudaryta remiantis EUROFOUND pateiktomis nurodytų valstybių 2013 m. kolektyvinių santykių ataskaitomis (angl. Industrial
Relations Profile).
2 http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Austria/Collective-Bargaining
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kolektyvinės sutartys tarp profesinių sąjungų ir konkrečių įmonių yra retos. Kolektyvinių sutarčių paplitimas
šakos lygiu laikomas Vokietijos darbo santykių stiprybe, nes derybos ir nesutarimai dėl darbo užmokesčio ir
darbo klausimų vyksta šakos lygiu, o įmonės lygiu – individualūs darbdaviai ir darbo tarybos gali vystyti
glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą3.
Nyderlandai. Daugumos darbuotojų darbo užmokestis ir kitos darbo sąlygos yra nustatomos šakos ir
įmonės kolektyvinėmis sutartimis. Didžioji dauguma Nyderlandų darbuotojų yra padengti kolektyvinėmis
sutartimis šakos lygyje. Kita vertus didelės įmonės stengiasi pačios vesti kolektyvines derybas siekdamos
savo individualių sąlygų4.
Prancūzija. Kolektyvinės derybos vyksta nacionaliniu, šakos ir įmonės lygiais. Kiekviename kolektyvinių
derybų lygyje yra nustatytos detalios taisyklės. Šakos lygis yra pats svarbiausias kolektyvinių derybų lygis,
vertinant darbuotojų skaičių, kurį padengia šakos kolektyvinės sutartys. Tačiau pastebėtina, kad tik mažiau
nei pusėje šakos kolektyvinių sutarčių yra įtraukti darbo užmokesčio klausimai. Pažymėtina, kad įmonės
lygiu yra reikalavimas kas metus derėtis dėl darbo užmokesčio, darbo laiko ir kitų klausimų įmonėse,
turinčiose profesinių sąjungų atstovą, o už šio reikalavimo pažeidimą yra nustatytos baudos5.
Italija. Iš esmės kolektyvinės derybos vyksta šakos lygiu, kuris yra pats svarbiausias, bei įmonės lygiu. Taip
pat kartais vyksta ir teritoriniu lygiu. Nacionaliniais susitarimais tarp darbdavių ir profesinių sąjungų buvo
perkeltos ES iniciatyvos, pavyzdžiui, susitarimas dėl nuotolinio darbo. Šakos lygio kolektyvinėmis derybomis
siekiama užtikrinti, kad darbo apmokėjimas atitinka kainas, taip pat turi būti įvertinama infliacija. Šakos lygio
kolektyvinėse sutartyse dažnai nustatomos darbo sąlygos, nesusijusios su apmokėjimu už darbą, pavyzdžiui,
darbo laikas, informavimo teisės, darbo organizavimas. Įmonės kolektyvinės sutartys nustato darbo
apmokėjimo mechanizmus, kuriuose turi būti įvertinami įmonės ypatumai, pavyzdžiui, produktyvumas.
Kolektyvinėse sutartyse taip pat nustatomos sąlygos, susijusios su naujų darbo metodų įvedimu6.
Danija. Kolektyvinės derybos vyksta nacionaliniu, šakos ir įmonės lygiais. Nacionalinio lygio kolektyvinėmis
derybomis iš esmės užsiima LO-DA organizacijos. Nacionaliniai susitarimai sudaromi, pavyzdžiui, dėl
darbuotojų dalyvavimo, dėl pamaininio darbo, atleidimo, taip pat bendrose sutartyse nustatomos darbo
užmokesčio maržos. Šakos lygiu kolektyvines derybas veda karteliai ar federacijos ir jos apima darbo
sąlygas, mokymą, papildomą socialinę gerovę, darbo laiką ir minimalaus darbo užmokesčio didinimą.
Įmonės lygiu yra laikomasi šakos lygio kolektyvinių sutarčių. Šiuo lygiu yra tariamasi dėl aktualaus darbo
užmokesčio didinimo7.
Jungtinė Karalystė. Kolektyvinės derybos vyksta šakos lygiu ir įmonės lygiu. Jungtinėje Karalystėje nėra
būdinga vesti kolektyvines derybas dėl darbo apmokėjimo ir kitų darbo sąlygų. Privačiame sektoriuje
dažniausiai yra sudaromos įmonės lygio kolektyvinės sutartys, kuriose įmonės nustato tam tikras specifines
sąlygas. Šakos lygio kolektyvinės sutartys yra būdingos viešajam sektoriui, tačiau jos nėra teisiškai
įpareigojančios jas sudariusioms šalims8.
3Collective

Bargaining.
Prieiga
per
internetą:
<http://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/Germany/Collective-Bargaining>.
4Collective
Bargaining.
Prieiga
per
internetą:
<http://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/Netherlands/Collective-Bargaining>.
5Collective
Bargaining.
Prieiga
per
internetą:
<http://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/France/Collective-Bargaining>.
6Collective
Bargaining.
Prieiga
per
internetą:
http://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/Italy/Collective-Bargaining.
7Collective
Bargaining.
Prieiga
per
internetą:
http://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/Denmark/Collective-Bargaining.
8Collective Bargaining. Prieiga per internetą: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/UnitedKingdom/Collective-Bargaining.
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Latvija. Kolektyvinės derybos gali vykti nacionaliniu, šakos, teritoriniu ir įmonės lygiais. Būdingos įmonės
lygio kolektyvinės sutartys, kurios dažniausiai yra sudaromos viešajame sektoriuje. Yra tik keletas šakos
lygio kolektyvinių sutarčių9.
Švedija. Kolektyvinės derybos vyksta nacionaliniu lygiu tarp pagrindinių darbdavių ir profesinių sąjungų
organizacijų, šakos lygiu tarp šakos profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bei vietos (įmonės) lygiu
tarp įmonės ir vietos (įmonės) profesinės sąjungos. Esminis kolektyvinių derybų lygis yra šakos, nors
daugiau nei 90 proc. darbuotojų darbo užmokestis iš dalies yra nustatytas vietos (įmonės) kolektyvinių
sutarčių.
Vengrija. Nepaisant profesinių sąjungų ir buvusių vyriausybių pastangų stiprinti kolektyvines derybas šakos
lygiu, kolektyvinės derybos iš esmės būdingos tik įmonės lygiui10. Daugiausia kolektyvinėse sutartyse yra
reguliuojami darbo užmokesčio klausimai.
1) Kolektyvinėmis sutartimis reguliuojami darbo teisiniai santykiai ES valstybėse
Aptariant galimybę reguliuoti darbo santykių konkrečius aspektus kolektyvinėmis sutartimis, svarbu
atsižvelgti į ES valstybių patirtį, t. y. įvertinti, kokie darbo santykių klausimai reguliuojami kolektyvinėmis
sutartimis. Lentelėje yra nagrinėjamos valstybės, kuriose darbuotojų padengimas kolektyvinėmis sutartimis
yra pakankamai didelis (Austrija – 95 proc., Vokietija – 62 proc., Nyderlandai – 81 proc., Italija – 80 proc.,
Ispanija – 70 proc., Prancūzija – 98 proc., Danija – 80 proc., Švedija – 88 proc.).
Visose nurodytose valstybėse svarbiausiu klausimu, reguliuojamu kolektyvinėse sutartyse, yra darbo
užmokestis bei jo nustatymo mechanizmai. Kai kuriose valstybėse (Vokietija, Ispanija, Danija, Švedija)
kolektyvinėse sutartyse yra dažnai nustatomos darbo sutarčių sąlygos, pavyzdžiui, sąlygos, susijusios su
terminuotomis sutartis, išbandymo laikotarpiu. Ispanijoje darbo laiko reguliavimas yra vienas iš esminių
kolektyvinių sutarčių elementų. Taip pat darbo laiko reguliavimas dažnas Vokietijoje, Italijoje, Danijoje ir
Švedijoje. Kolektyvinės sutarties sąlygos, susijusios su darbo drausme yra būdingos Ispanijai, Italijai, Danijai
ir Švedijai, taip pat kartais gali būti nustatomos Austrijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose. Profesinio
mokymo reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis yra būdingas – Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Danijoje ir
Švedijoje.

Valstybė
Austrija

2.2. lentelė11. Darbo teisiniai santykiai, reguliuojami kolektyvinėse sutartyse.
Darbo sutarties
Darbo
Darbo laikas
Darbo drausmė Profesinis
turinys ir forma
užmokestis
mokymas
Kartais
Dažniausiai
Kartais
Kartais
Kartais
reguliuojama
minimali alga.
kompensacinis
terminuotų darbo Kartais
poilsis ir darbas
sutarčių sąlygos,
apmokėjimas už
ne visą darbo
nekonkuravimo
viršvalandžius ir
laiką.
susitarimai,
fiksuotas darbo
įskaitant finansinė užmokestis
kompensacija už

9

Collective
Bargaining.
Prieiga
per
internetą:
http://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/Latvia/Collective-Bargaining.
10
Collective
Bargaining.
Prieiga
per
internetą:
http://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/Hungary/Collective-Bargaining.
11 Lentelė sudaryta, remiantis valstybių ataskaitomis, kurios buvo pateiktos TDO organizuotam XIV Europos darbo teismų teisėjų
susitikimui 2006 m. Prieiga per internetą: <http://www.ilo.org/ifpdial/events/meetings/WCMS_159922/lang--en/index.htm>.
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Vokietija

jų laikymąsi.
Dažniausiai
numatomas
bandomasis
periodas ir
abipusės teisės
per jį.

Minimalus darbo
užmokesčio
nustatymas –
esminis
kolektyvinėmis
sutartimis
reguliuojamas
klausimas; taip
pat darbuotojų
darbo
užmokestis.

Dažniausiai
budėjimo
laikas,
atostogos,
viršvalandžiai,
kompensacinis
poilsis, darbas
ne visą darbo
laiką.

Retai

Dažniausiai
budėjimo
laikas,
atostogos,
viršvalandžiai,
kompensacinis
poilsis, darbas
ne visą darbo
laiką. Taip pat,
laikantis
įstatyminio
reguliavimo
kolektyvinėmis
sutartimis gali
būti
reguliuojamas
maksimalus
darbo laikas ir
minimalus
poilsio laikas.
Darbo laikas yra
esminis
reguliuojamas
klausimas
kolektyvinėje
sutartyje,
įskaitant ir
budėjimo laiką.
Taip pat,
laikantis
įstatyminio
reguliavimo
kolektyvinėmis
sutartimis gali
būti

Dažnai

Italija

Kartais
terminuotų
sutarčių sąlygos,
darbo sutarties
forma,
nekonkuravimo
susitarimai,
įskaitant finansinė
kompensacija už
jų laikymąsi

Minimalus darbo
užmokesčio
nustatymas –
esminis
kolektyvinėmis
sutartimis
reguliuojamas
klausimas; taip
pat tarifinis
darbo
užmokestis.

Ispanija

Dažnai reguliuoja
darbo sutarties
sąlygas,
terminuotų
sutarčių sąlygas,
bandomąjį
laikotarpį.
Kolektyvinės
sutartys retai
reguliuoja
nekonkuravimo
susitarimų
sąlygas.

Reguliuoja tiek
minimali alga,
tiek darbo
užmokestis.

Kolektyvinėse
sutartyse gali
būti nustatytos
procedūriniai
reikalavimai dėl
darbo
drausmės
pažeidimo, taip
pat dažniausiai
kolektyvinėse
sutartyse yra
nustatoma
darbuotojo
elgesio
klasifikaciją, už

Daugeliu
atveju
kolektyvinė
mis
sutartimis
yra
įsteigtos
bendros
institucijos,
organizuoja
nčios
profesinį
mokymą.
Dažnai

Iš esmės
reguliuoja
mas
kolektyvinė
mis
sutartimis
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reguliuojamas
maksimalus
darbo laikas ir
minimalus
poilsio laikas.

Prancūzija

Nyderlandai

Danija

Švedija

kurių pažeidimą
gali būti
skiriamos
drausminės
nuobaudos bei
reguliuojamos
nuobaudų rūšis
(įspėjimas,
darbo sutarties
sustabdymas,
atleidimas ir
pan.)
Kartais

Dažniausiai
Kartais
Kartais
reguliuojamas
kompensacinis
minimalus darbo poilsis, darbas
užmokestis.
ne visą darbo
Kartais
laiką.
apmokėjimas už
viršvalandinį
darbą ir fiksuotas
darbo
užmokestis.
Gali būti
Dažniausiai
Gali būti
Gali būti
Gali būti
reguliuojamos
minimalus darbo reguliuojamas
reguliuojama.
reguliuoja
terminuotos
užmokestis, gali
budėjimo
ma.
darbo sutartys,
būti
laikas,
bandomasis
reguliuojamas
atostogos,
laikotarpis.
apmokėjimas už
kompensacinis
viršvalandinį
poilsis, darbas
darbą, fiksuotas
ne visą darbo
darbo
laiką.
užmokestis.
Atsižvelgiant į tai, kad Danijos darbo santykių sistema paremta kolektyvinėmis derybomis,
todėl iš esmės visi su darbo santykiais susiję klausimai yra reguliuojami kolektyvinėmis
sutartimis.
Reguliuojamos
Apskritai
Reguliuojamas
Reguliuojama
Reguliuoja
terminuotos
reguliuojamas
budėjimo
ma
darbo sutartys,
darbo
laikas,
bandomasis
užmokestis.
atostogos,
laikotarpis.
Jeigu tam tikroje kompensacinis
ekonominėje
poilsis, darbas
veikloje
ne visą darbo
egzistuoja
laiką.
minimalus darbo
užmokestis, jis
reguliuojamas
kolektyvinėmis
sutartimis.
Kartais
reguliuojamos
terminuotų darbo
sutarčių sąlygos,
nekonkuravimo
susitarimai bei
bandomasis
laikotarpis.
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2) Darbo užmokesčio reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis ES valstybėse
Daugelyje ES valstybių darbo užmokestis yra reguliuojamas kolektyvinėmis sutartimis. Kai kuriose
valstybėse (Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Olandija, Belgija, Prancūzija, Italija, Austrija, Slovėnija,
Ispanija) vyrauja itin aukštas (66 proc. ir daugiau) darbo užmokesčio reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis
padengimas.
Kitose valstybėse (Vokietija, Slovakija, Vengrija, Čekija, Airija, Graikija, Kipras) darbo užmokesčio reguliavimo
kolektyvinėmis sutartimis padengimas yra vidutinis (33 proc. ir daugiau, bet ne mažiau nei 66 proc.).
Paminėtinos valstybės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Jungtinė Karalystė, Portugalija, Bulgarija), kuriose
darbo užmokesčio reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis padengimas yra žemas (mažiau nei 33 proc.).
Išskirtinos valstybės (turinčios aukštą darbo užmokesčio padengimą kolektyvinėmis sutartimis – Ispanija;
turinčios vidutinį darbo užmokesčio padengimą kolektyvinėmis sutartimis – Vokietija, Slovakija, Vengrija,
Kipras; turinčios žemą darbo užmokesčio padengimą kolektyvinėmis sutartimis – Jungtinė Karalystė,
Vokietija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Portugalija), kuriose per pastarąjį dešimtmetį pastebėtas žymus
kritimas (10 procentinių punktų) darbo užmokesčio reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis.
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2-1 pav. 12 Darbo užmokesčio reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis pasiskirstymas, atsižvelgiant į visus
darbo užmokesčio gavėjus, turinčius teisę į kolektyvines derybas.

3) Darbuotojų atstovavimas ES valstybėse
Išnagrinėjus pasirinktas ES valstybes matyti, kad dalyje valstybių įmonės lygiu darbuotojai yra atstovaujami
darbo tarybų (Austrija, Vokietija, Nyderlandai, Ispanija), tačiau šiose visose valstybėse profesinės sąjungos
turi ypatingą kompetenciją, kuri gali pasireikšti tiek siūlant kandidatus į darbo tarybas, tiek dalyvaujant
darbo tarybų veikloje. Šiose valstybėse darbo tarybų funkcijos iš esmės yra susietos su informavimo ir
konsultavimo funkcijomis, kai tuo tarpu kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių sudarymo funkcija iš
esmės yra profesinių sąjungų prerogatyva.
Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje egzistuoja atskira darbuotojų atstovavimo struktūra
įmonėse, nes darbo tarybų nariais yra tiek darbuotojai, tiek valdymo organų nariai.
Kitoms valstybėms (Danija, Švedija, Italija) būdinga išskirtinai monistinė darbuotojų atstovavimo sistema,
kurioje įmonės lygiu darbuotojai yra atstovaujami tik per profesinių sąjungų struktūras.
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Vertinant valstybes, kuriose moderni darbuotojų atstovavimo sistema pradėta įgyvendinti dar palyginus
neseniai, pastebėtina, kad nors ir įmonėse galimi alternatyvūs organai profesinėms sąjungoms, tačiau jie
nėra populiarūs, todėl dažniausiai darbuotojai yra atstovaujami profesinių sąjungų (Estija, Latvija). Kita
vertus, Vengrijoje yra įvesta dviejų kanalų (angl. dual channel) sistema, kurioje aiškiai atskirtos darbo tarybos
ir profesinių sąjungų funkcijos.

Valstybė
Austrija

Vokietija

Nyderlandai

Danija

Švedija

Prancūzija

Italija

Ispanija

Vengrija

Latvija

2.3. lentelė13. Darbuotojų atstovavimas įmonės lygiu ES valstybėse.
Darbuotojų atstovai, turintys informavimo ir konsultavimo teises ir pareigas
Įmonės lygiu darbuotojai yra atstovaujami darbo tarybų, kurios gali būti įsteigtos
mažiausiai 5 darbuotojų. Jie turi svarbų vaidmenį darbuotojų informavime ir
konsultavime, netgi veto teisę tam tikrose srityse. Iš esmės darbo tarybos
daugiausia egzistuoja darbovietėse, turinčiose daugiau nei 50 darbuotojų. Daugeliu
atveju profesinės sąjungos turi lemiamą įtaką darbo tarybos veikloje.
Atstovaujant darbuotojus įmonės lygius, svarbiausios yra darbo tarybos,
atsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos neturi formalių organų įmonėse. Tačiau
profesinių sąjungų nariai turi esminį vaidmenį darbo tarybose.
Darbuotojų atstovavimas darbovietėje dažniausiai yra darbo tarybos pagrindinė
funkcija. Nors darbo tarybos nėra profesinių sąjungų organai, tačiau profesinės
sąjungos jose turi svarbų vaidmenį.
Profesinės sąjungos yra pagrindinės struktūros, atstovaujančios darbuotojus:
darbuotojų interesai yra atstovaujami tiek valdymo organuose, tiek dalyvaujant
darbuotojų informavime ir konsultavime.
Profesinės sąjungos yra pagrindinės struktūros, atstovaujančios darbuotojus:
darbuotojų interesai yra atstovaujami tiek valdymo organuose, tiek dalyvaujant
darbuotojų informavime ir konsultavime.
Darbuotojai yra atstovaujami profesinių sąjungų ir struktūrų, kurios tiesiogiai yra
renkamos darbuotojų. Darbuotojams atstovaujantis organas yra privalomas nuo
1945 m. darbovietėse, turinčiose daugiau nei 50 darbuotojų. Taryba yra juridinis
asmuo, sudaromas iš darbuotojų ir įmonės valdymo organų narių.
Įmonės lygiu pagrindinės darbuotojų atstovavimo funkcijos priklauso profesinėms
sąjungoms. Darbovietėje yra įsteigiamas specialus organas: 2/3 jo narių kandidatus
siūlo profesinės sąjungos (šie nariai tiesiogiai renkami darbuotojų), o likęs trečdalis
yra renkamas pačių profesinių sąjungų. Toks organas nors ir iš dalies renkamas visų
darbuotojų, iš esmės yra profesinės sąjungos organas, kuris gali būti sudaromas
įmonėse, turinčiose daugiau nei 15 darbuotojų.
Įmonės lygiu pagrindinės darbuotojų atstovavimo funkcijos priklauso darbo
taryboms. Nors formaliai šiame lygyje darbuotojų atstovavimas nepriklauso nuo
profesinių sąjungų, tačiau praktikoje profesinių sąjungų vaidmuo yra esminis, nes
dauguma išrinktų atstovų yra nominuojami profesinių sąjungų.
Darbuotojų atstovavimą įmonės lygiu vykdo įmonėje veikiančios profesinės
sąjungos ir darbo tarybos. Profesinės sąjungos daugiausia turi kolektyvinių derybų ir
kolektyvinių sutarčių sudarymo funkcijas, o darbo tarybos turi informavimo ir
konsultavimo funkcijas.
Įmonės lygiu yra teorinė galimybė rinkti darbuotojų įgaliotuosius atstovus,
atstovaujančius darbuotojams, tačiau praktikoje tai daro profesinės sąjungos. Nors
dėl mažos narystės profesinėse sąjungose, dažniausiai įmonėse apskritai nėra
darbuotojų atstovų. Iš esmės tiek įgaliotieji darbuotojų atstovai, tiek profesinės
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Estija

sąjungos turi tas pačias funkcijas.
Įmonės lygiu darbuotojai yra dažniausiai atstovaujami profesinių sąjungų arba
apskritai jie nėra atstovaujami. Nuo 2007 m. teisiniu reguliavimu įvesti darbuotojų
patikėtiniai į Estijos darbo teisę. Tokie patikėtiniai, jeigu įmonėje nėra veikiančios
profesinės sąjungos gali vesti ir kolektyvines derybas.

4) Darbuotojų dalyvavimas ES valstybėse
Daugelyje ES valstybių darbuotojams yra suteikta galimybė dalyvauti įmonės valdyme, nors kai kuriose
valstybėse tokios teisės yra ribotos – dalyvavimas leidžiamas tik įmonėse, kurios visos ar jų dalis priklauso
valstybei arba šios įmonės yra privatizuotos. Yra tik 10 valstybių (Belgija, Bulgarija, Kipras, Estija, Italija,
Latvija, Lietuva, Malta, Rumunija ir Jungtinė Karalystė), kuriose nei teisės aktais, nei kitokiu teisiniu
reguliavimu darbuotojams nėra suteikta teisė dalyvauti įmonės valdyme. Žinoma, tai nereiškia, kad
minėtose valstybėse išvis nėra darbuotojų atstovų įmonių valdymo organuose, pavyzdžiui, Kipre profesinių
sąjungų atstovai buvo paskirti į dviejų bankų valdybas, tačiau tokie atvejai yra labai reti.
5-iose ES valstybėse darbuotojų dalyvavimas yra ribotas ir galimas tik valstybės ar savivaldybių valdomose
įmonėse. Graikijoje, Airijoje ir Lenkijoje darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme galimas ir įmonėse, kurios
yra dalinai privatizuotos. Portugalijoje ir Ispanijoje darbuotojų dalyvavimas galimas vietos taupomuosiuose
bankuose ir kai kuriose valstybės valdomose įmonėse.
13-oje ES valstybių darbuotojų dalyvavimo teisės apima ir privačias įmones, nors kai kuriose iš jų yra
skirtingas reguliavimas valstybės valdomose įmonėse. Tokių valstybių grupei priklauso: Austrija, Kroatija,
Čekija (nors naujas teisinis reguliavimas, susijęs su darbuotojų dalyvavimu, įsigaliojo tik nuo 2014 m., Danija,
Suomija, Prancūzija (2013 m. įvestas naujas teisinis reguliavimas, kuris užtikrina visuotinę darbuotojų
dalyvavimo teisę labai didelėse įmonėse), Vokietija, Vengrija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Slovakija,
Slovėnija ir Švedija. Darbuotojų skaičius, kuriam esant yra galimas darbuotojų dalyvavimas, varijuoja nuo 25
Švedijoje iki 5000 Prancūzijoje.
Skirtingose ES valstybėse taip pat skiriasi ir leistinas darbuotojų atstovų skaičius įmonių valdymo organuose,
pradedant nuo 12 atstovų stambiose privataus kapitalo įmonėse Prancūzijoje ir baigiant tiksliai neapibrėžtu
skaičiumi Kroatijoje, bei Vokietija ir Slovėnija, kuriose pusę įmonės valdymo organo narių gali sudaryti
darbuotojų atstovai. Taip pat skiriasi kokiose įmonių valdymo organuose gali būti darbuotojų atstovai.
Pavyzdžiui, Austrijoje ir Slovakijoje darbuotojai gali turėti savo atstovus ir stebėtojų taryboje.
ES valstybėse, kuriose galimas darbuotojų dalyvavimas, yra ir kitų skirtumų: pavyzdžiui, skiriasi tokių
darbuotojų atstovų teisių apimtis (Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje darbuotojų atstovai, esantys valdymo
organų nariais, negali dalyvauti kolektyvinėse derybose), skiriasi jų paskyrimas (Nyderlanduose darbuotojų
atstovais valdymo organuose negali būti nei darbuotojai, nei atstovai, kurie kolektyviai derasi įmonės lygiu;
Vokietijos didesnėse įmonėse yra nustatyta speciali procedūra, pagal kurią darbuotojų atstovai į įmonės
valdymo organus turi būti išrinkti iš „išorinės“ profesinės sąjungos narių).
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2-2 pav.14 Darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme ES valstybėse.

6) Nacionalinis socialinis dialogas ES valstybėse
Kai kuriose ES valstybėse nėra institucionalizuoto trišalio dialogo (Danija, Vokietija, Jungtinė Karalystė,
Estija) arba toks išvis nevyksta (Švedija). Vienose iš šių valstybių, nors nacionalinis socialinis dialogas
instituciniu lygiu nevyksta, tačiau Vyriausybė socialinius partnerius kviečia bendradarbiauti ad hoc pagrindais
(Danija, Jungtinė Karalystė) arba patys socialiniai partneriai siekia dalyvauti politiniame sprendimų priėmime
(Estija).
Valstybėse, turinčiose institucionalizuotą nacionalinio socialinio dialogo sistemą, vyrauja arba ekonominės ir
socialinės tarybos sandara (Prancūzija, Vengrija, Airija, Rumunija, Ispanija, Italija), į kurią įeina ne tik
socialiniai partneriai, bet ir kitos visuomenės grupės, arba institucinį pagrindą sudaro trišalis
bendradarbiavimas, kuriame, be socialinių partnerių, dalyvauja ir Vyriausybės atstovai (Lenkija, Latvija), arba
trišalė sandara, kurioje vietoje Vyriausybės atstovų yra nepriklausomi ekspertai (Nyderlandai, Austrija).
Visų nagrinėtų ES valstybių, kurios turi institucionalizuotą socialinių partnerių atstovavimo sistemą, tokių
organų sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio ir į juos Vyriausybė neprivalo atsižvelgti. Vertinant tiek
ekonominių ir socialinių tarybų, tiek trišalių tarybų svarbą nacionalinio socialinio dialogo aspektu, vienose
valstybėse, net ir turėdamos tik patariamąją galią, jos vaidina svarbų vaidmenį (Nyderlandai, Prancūzija,
14

MAP: Board-level representation in the European Economic Area. Prieigą per internetą: < http://www.workerparticipation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-theEuropean-Economic-Area2>.

10

Austrija), kitose jos ne tokios svarbios arba jų vaidmuo po ekonominės krizės sumenkęs (Airija, Vengrija,
Rumunija).
Danijoje nėra nuolatinio trišalio socialinio dialogo organo. Trišalis dialogas vyksta ad hoc pagrindais, kai
Vyriausybė pakviečia socialinius partnerius bendradarbiauti.
Vokietijoje nėra nuolatinio trišalio socialinio dialogo organo.
Nyderlanduose svarbiausias trišalis nacionalinio socialinio dialogo organas yra Socialinė ir ekonominė
taryba. Ją sudaro trys grupės: darbdaviai, darbuotojai ir nepriklausomi ekspertai. Taryba yra pirminis
organas, kuriame yra bendradarbiaujama ir konsultuojamasi dėl svarbių socialinių bei ekonominių klausimų.
Taryba turi tris pagrindinius tikslus: subalansuotas ekonomikos augimas ir darnus vystymasis; įmanomai
aukščiausias užimtumo lygis; teisingas pajamų pasiskirstymas.
Estijoje trišalis institucinis bendradarbiavimas nėra institucionalizuotas, nors socialiniai partneriai siekia
dalyvauti politiniame sprendimų priėmime.
Jungtinėje Karalystėje nėra nuolatinio trišalio socialinio dialogo organo, tačiau Jungtinės Karalystės
socialiniai partneriai reguliariai konsultuojasi su valdžios organais dėl viešosios politikos krypties šalyje ir
kitais ad hoc pagrindais.
Prancūzijoje yra Aplinkos, ekonomikos ir socialinė taryba, kurioje atstovaujamos pagrindinės ekonomikos,
socialinės ir aplinkos sritys, gerinant bendradarbiavimą tarp skirtingų socialinių interesų grupių ir užtikrinant
jų dalyvavimą, kuriant ir peržiūrint valstybės politiką. Taryba yra tik konsultacinė ir sudaroma iš darbdavių ir
profesinių sąjungų konfederacijų atstovų, taip pat ir kitų interesų grupių atstovų (vartotojai, ūkininkai,
amatininkai, laisvųjų profesijų atstovų).
Vengrijoje yra Vengrijos nacionalinė ekonominė ir socialinė taryba. Vengrijos Vyriausybė siūlo
bendradarbiavimo galimybę visiems visuomenės nariams nuo nevyriausybinių iki teisių gynimo organizacijų
ir pagrindiniams ekonomikos subjektams siekiant surasti sprendimus dėl nacionalinių interesų. Taryba yra
konsultacinė, patariamoji ir pasiūlymus teikianti institucija, nepriklausoma nuo Parlamento ir Vyriausybės,
kuri sudaroma ne tik iš socialinių partnerių, bet ir iš NVO, mokslo, Bažnyčios atstovų.
Latvijoje institucinę socialinio dialogo sistemą sudaro Nacionalinė trišalė bendradarbiavimo taryba, kuri
susideda iš Latvijos laisvosios profesinių sąjungų konfederacijos, Latvijos darbdavių konfederacijos ir
Vyriausybės atstovų. Ši taryba yra rekomendacinio pobūdžio. Taryba savo veiklą vykdo įvairiais klausimais:
socialinė apsauga, įdarbinimas ir profesinis mokymas, sveikatos apsauga, regioninis vystymas, mokesčiai ir
aplinkos apsauga.
Austrijoje institucinis trišalis organas dėl bendrų ekonominių ir socialinių reikalų yra Paritetų komisija (angl.
Parity Commission). Ši komisija yra rekomendacinė ir susideda iš aukščiausių Vyriausybės ir iš 4 didžiausių
socialinių partnerių organizacijų. Joje diskutuojama ekonominiais ir socialiniais, tarptautiniais, darbo
užmokesčio ir konkurencijos bei kainų klausimais.
Švedijoje trišalis socialinis dialogas yra retas, nes socialiniai partneriai nekviečia Vyriausybės, ar kokios kitos
šalies, kuri įsiterptų į jų kolektyvines derybas. Savireguliacijos idėja per kolektyvines socialinių partnerių
derybas yra labai stipri Švedijoje.
Airijoje yra Nacionalinė ekonominė ir socialinė taryba, kurią sudaro ne tik socialiniai partneriai, bet ir kitos
visuomenės grupės (žemės ūkio organizacijų, bendruomenių ir savanorių organizacijos, valstybės
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tarnautojai). Taryba nėra įtraukiama į įstatymų leidybos procesą kaip konsultacinis organas. Pagrindinės
Tarybos funkcijos yra analizuoti ir teikti ataskaitas Ministrui Pirmininkui dėl klausimų, susijusiu su efektyviu
ekonomikos vystymu, socialinės taikos siekimu, strateginių veiksmų vystymu ir derybų vykdymu dėl
susitarimų tarp Vyriausybės ir socialinių partnerių sudarymo.
Rumunijoje yra Ekonominė ir socialinė taryba, kuri yra autonominė trišalė nacionalinių interesų viešoji
institucija, įsteigta siekiat socialinio dialogo tarp darbdavių, profesinių sąjungų ir Vyriausybės ir kuriant
stabilumą bei socialinę taiką. Taryba turi patariamąją funkciją dėl ekonominės ir socialinės politikos ir atlieka
tarpininko funkciją šakos ir nacionalinio lygio ginčuose tarp socialinių partnerių. Tarybą sudaro ne tik
socialiniai partneriai, bet ir nariai, atstovaujantys pilietinę visuomenę (akademinė visuomenės, neįgaliųjų,
pensininkų, ūkininkų ir kt. atstovai).
Lenkijoje yra Trišalė komisija, kurie veikia kaip Trišalė komisija socialiniams ir ekonominiams ir reikalams.
Trišalės komisijos nariai yra Vyriausybės atstovai ir didžiausių profesinių sąjungų bei darbdavių asociacijų
atstovai. Komisijos kompetencija apima įvairius klausimus: šalies ekonomikos politika ir darbo rinka; darbo
teisė ir kolektyvinės sutartys; socialinio dialogo vystymasis; valstybės tarnyba; biudžetas, darbo užmokestis,
socialinės išmokos ir kt.
Čekijoje yra Ekonominių ir socialinių reikalų taryba, kurią sudaro socialiniai partneriai ir kuri yra pagrindinė
socialinio dialogo institucija. Sritys, dėl kurių Taryba teikia savo nuomone, yra gana įvairios: ekonominė
politika, darbo santykiai, kolektyvinės derybos ir įdarbinimas, socialiniai reikalai, valstybės tarnybos darbo
užmokestis, viešasis administravimas, sauga darbe ir kt. Taryba yra griežtai konsultacinė.
Ispanijoje yra Ispanijos Ekonominė ir socialinė taryba, kuri yra Vyriausybės patariamasis organas. Taryba
teikia Vyriausybei privalomas nuomones dėl teisės aktų projektų, rengia apžvalgas ir ataskaitas įvairiais jos
kompetencijai priskirtinais klausimais. Tarybą sudaro socialiniai partneriai bei kitų visuomenės grupių
atstovai (žvejų, vartotojų, ūkininkų ir kt. organizacijų atstovų bei ekspertų).
Italijoje yra Nacionalinė ekonominė taryba ekonomikai ir darbui, kuri teikia neprivalomos nuomones
Vyriausybės ar Regionų parlamento prašymu. Taip pat Taryba vertina finansines perspektyvas, pateiktas
Finansų ministerijos, ES politiką, skiria tam tikrų viešųjų organizacijų narius, analizuoja ir siūlo teisės aktų
projektus įvairiais socialiniais ekonominiais. Be socialinių partnerių, į Tarybos sudėtį įeina ekspertai bei
socialinių paslaugų ir savanoriškų organizacijų atstovai.
2.3. lentelė. Nacionalinis socialinis dialogas ES valstybėse
Valstybė
Nacionalinio lygio socialinis dialogas Nacionalinio lygio
Nacionalinio lygio
socialinio dialogo
socialinio dialogo
institucionalizuoto
organo tikslai ir
organo sudėtis ir
funkcijos
narystė
Nyderlandai Socialinė ir ekonominė taryba.
Tarybą sudaro trys
Taryba turi tris
Tarybos oficiali interneto svetainė
grupės: darbdaviai,
pagrindinius tikslus:
http://www.ser.nl/en/.
darbuotojai ir
1. Subalansuotas
Socialinė ir ekonominė taryba buvo
nepriklausomi ekspertai. ekonomikos augimas
įsteigta 1950 m. Pramonės
Tarybos trišalė struktūra ir darnus vystymasis;
organizavimo įstatymu (The Industrial parodo socialinius ir
2. Įmanomai
Organisation Act)15, kuris įtvirtino
ekonominius santykius
aukščiausias
15

The
Industrial
Organisation
Act
[interaktyvus]
Prieiga
http://www.ser.nl/~/media/files/internet/talen/engels/2011/2011_industrialorganisationact.ashx>.
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darbdavių ir darbuotojų įtraukimą į
socialinės ir ekonominės politikos
formavimą, įsteigiant šią Tarybą kaip
viešąjį organą. Taryba yra finansiškai
nepriklausoma nuo Vyriausybės
(biudžetas apie 16 mln. per metus,
finansuojama pramonės).
Socialinės ir ekonominės tarybos
darbas vyksta: Taryba susitinka
kiekvieną mėnesį (prieš tai yra
paruošiamos ataskaitos ir klausimai
aptariami komitetuose). Tarybos
susitikimai yra vieši ir interesantai, be
išankstinio perspėjimo, gali juose
dalyvauti. Taryboje yra įvairių
komitetų, sudarytų Tarybos principu,
kurie vykdo atskiras užduotis ir rengia
ataskaitas. Taryba taip pat kviečiasi
kitas visuomenės grupes, siekdama,
kad jos prisidėtų savo indėliu,
rengiant rekomendacijas. Svarbu, kad
komitetai reguliariai vykdo
konsultacijas Internetu, kurių metų
kiekvienas gali pasidalinti savo
nuomone susijusiu klausimu.
Atkreiptinas dėmesys, kad 80 proc.
Tarybos sprendimų yra priimami
bendru sutarimu.16

16

Nyderlanduose.
Darbdaviai ir
darbuotojai,
atstovaujami atstovų iš
centrinių
reprezentatyvių
organizacijų, kartu
sudaro organizuotą
pramonę. Vietų skaičius
Taryboje yra
paskirstomos
atsižvelgiant į šių
organizacijų skaičių. Iš
viso Taryboje yra 33
nariai: 11 atstovaujančių
darbdavius, 11
atstovaujančių
darbuotojus ir 11
nepriklausomų Karūnos
(Crown) narių. Tarybos
nariai yra paskiriami 2
metų kadencijai.
Kiekvienas narys
Taryboje balsuoja kaip
nepriklausomas narys, ir
neseka jokių instrukcijų iš
šalies. Kiekvienas narys
turi pavaduotoją. Šiuo
metu Taryboje
darbdavius atstovauja
trys didžiausios
darbdavių organizacijos,
darbuotojus - trys
profesinių sąjungų
federacijos. Karūnos
nariai yra nepriklausomi
ekspertai, dažniausiai
universitetų profesoriai
ekonomikos, finansų,
teisės ar sociologijos
srityse ir skiriami
Karūnos ir jų tikslas yra
saugoti bendrą gerovę.
Be to, jie veikia kaip
tarpininkai, kai reikia
pasiekti kompromiso
darbdavių ir darbuotojų

The
Social
and
Economic
Council
Of
the
Netherlands.
http://www.ser.nl/~/media/files/internet/talen/engels/brochure/informatiebrochure-en.ashx>.

užimtumo lygis;
3. Teisingas pajamų
pasiskirstymas.
Tiek Vyriausybė, tiek
socialiniai partneriai
turi jiems priskirtas
užduotis, tačiau šalys
turi teisę pasitelkti
viena kitą
atsiskaitydamos, kaip
šios užduotys yra
vykdomos. Tokiu
būdu yra vykdomas
socialinis dialogas.
Taryba yra pirminis
organas, kuriame yra
bendradarbiaujama ir
konsultuojamasi dėl
svarbių socialinių bei
ekonominių klausimų.
Tokių konsultacijų
rezultatai yra
nurodomi viešose
ataskaitose, kuriose
taip pat pateikiamos
atliktos analizės,
pastabos ir
rekomendacijos. Jos
yra rekomendacinio
pobūdžio.
Pagrindinės Tarybos
funkcijos:
1. Patariamoji funkcija
vykdomos įvairiais
ekonominiais ir
socialiniais klausimais
(Tarybos ataskaitos
yra prieinamos
visuomenei,
dažniausiai išleidžiami
knygų pavidalu);
2. Administracinė
funkcija yra vykdoma
skatinant darbuotojų
dalyvavimą įmonėse,
užtikrinant tokio
Prieiga

per

internetą:<
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atstovų nesutarimo
atveju. Skiriant Karūnos
narius yra siekiama
nepažeisti balanso tarp
Tarybos kompetencijai
priskirtinų sričių ir tarp
įvairių politinių pažiūrų
valstybėje.
Prancūzija

Ekonominė, socialinė ir aplinkos taryba
yra konstitucinė patariamoji
asamblėja, kurioje atstovaujamos
pagrindinės ekonomikos, socialinės ir
aplinkos sritys, gerinant
bendradarbiavimą tarp skirtingų
socialinių interesų grupių ir
užtikrinant jų dalyvavimą, kuriant ir
peržiūrint valstybės politiką.
Tarybos oficiali interneto svetainė
http://www.lecese.fr/en.
Nariai renkami iš aktyvių visuomenės
narių ir jie skiriami 5 metams, ne
daugiau kaip dviem kadencijoms iš
eilės. Tarybos susitikimai vyksta du
kartus per mėnesį, juose balsuojama
dėl nuomonių, pateiktų Tarybos
skyrių (viena iš darbo grupių).
Dabartinė Taryba įsteigta 2008 m.
liepos 23 d. konstituciniu įstatymu17
dėl institucijų modernizavimo
(pakeistas pavadinimas ir narių
skaičius, įtvirtinta peticijos teisė). Dar
svarbesni pokyčiai buvo įtvirtinti 2010
m. liepos 28 d. įstatymu „Dėl
Aplinkos, ekonominės ir socialinės
tarybos organizavimo“18 (įtvirtinti
pakeitimai dėl atstovaujamų
organizacijų Taryboje: nariai
sugrupuoti į tris dideles grupes,
jaunimo organizacijų atstovų amžiaus
cenzas sumažintas iki 18 m.).
Tarybos darbo grupes sudaro skyriais,
atstovybės ir laikinosios komisijos.
Kiekviena iš jų rengia studijas ir

Nariai renkami iš aktyvių
visuomenės narių ir jie
skiriami 5 metams, ne
daugiau kaip dviem
kadencijoms iš eilės.
Sudėtis: Tarybą sudaro
233 nariai. 140 narių dėl
ekonominių reikalų ir
socialinio dialogo: 69
darbuotojų atstovai; 27
privataus sektoriaus
pramonės, prekybos ir
paslaugų atstovai; 20
ūkininkų ir agrokultūros
veiklų atstovai; 10
amatininkų atstovų; 4
laisvųjų profesijų
atstovai; 10 kvalifikuotų
asmenų, turinčių
ekonomikos patirties,
įskaitant du asmenis iš
valstybinių institucijų ir
vieną asmenį, kuris
atstovauja Prancūzijos
ekonominiams
interesams užsienyje. 60
narių dėl socialinės ir
teritorinės sanglaudos ir
bendruomenės
gyvenimo, 33 nariai dėl
aplinkos ir gamtos
apsaugos.

dalyvavimo aukštus
standartus (vykdoma
per įvairias
programas, kuriomis
siekiama apmokyti
darbo tarybų narius,
pataria Vyriausybei ir
Parlamentui dėl šių
klausimų).
Jeigu yra rengiamas
projektas, kuris yra
konsultavimosi
procedūros
rezultatas, Vyriausybė
neprivalo jo priimti
kaip kolektyvinės
sutarties.
Priklausomai nuo
konkretaus klausimo,
teisės akto projektas
turi būti pateiktas:
-Nacionalinei
kolektyvinių derybų
tarybai dėl darbo
santykių;
-Aukštesniajam
įdarbinimo komitetui
dėl įdarbinimo teisinių
santykių;
-Nacionalinei viso
gyvenimo mokymosi
ir profesinio mokymo
tarybai dėl mokymo
reformų.
Socialiniai partneriai
šiose tarybose turi
galimybę įvertinti, ar
Vyriausybės
pasiūlymai atitinka
susijusiais
kolektyvines sutartis
ir, jeigu reikia, pateikti
savo nuomonę. 19

17

LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Prieiga per internetą:<
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256>.
18 LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental. Prieiga per
internetą:<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402454>.
19 France: Industrial relations profile. Prieiga per internetą:<http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/france.htm>.
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Vengrija

nuomonių projektus pagal joms
paskirtas sritis.
Vengrijos nacionalinė ekonominė ir
socialinė taryba. Oficiali Tarybos
interneto svetainė
http://www.ngtt.hu/index_eng.html.
2010 m. Vengrijos Vyriausybė priėmė
Nacionalinio bendradarbiavimo
deklaraciją, kuri yra 2010 m.
Nacionalinės bendradarbiavimo
programos, kuria siekiama naujos
socialinės sutarties, dalis. Vengrijos
Vyriausybė, siekdama naujos
socialinės sutarties, įkūrė Nacionalinę
bendradarbiavimo sistemą, kuri atvira
visiems vengrams. Vengrijos
Vyriausybė siūlo bendradarbiavimo
galimybę visiems visuomenės nariams
nuo nevyriausybinių iki teisių gynimo
organizacijų ir pagrindiniams
ekonomikos subjektams siekiant
surasti sprendimus dėl nacionalinių
interesų.
2011 m. priimtu įstatymu dėl
Nacionalinės ekonominės ir socialinės
tarybos (ACT XCIII of 2011 on the
National Economic and Social Council)
buvo įsteigta Taryba.

Latvija

20

Nacionalinė trišalė bendradarbiavimo
taryba (National Tripartite
Cooperation Council). Taryba įsteigta
1996 kaip paveldėtoja Nacionalinės
trišalės darbdavių, Vyriausybės ir
profesinių sąjungų 1993 m. įkurtos

Tarybą sudaro 32 nariai,
atstovaujantys Vengrijos
pilietinę visuomenę:
1. Ekonomikos atstovų
pusė: teisių
gynimo grupės ir
darbdavių organizacijos,
nacionaliniai verslo
rūmai;
2. Darbuotojų pusė:
teisių gynimo
grupės ir darbuotojų
organizacijos;
3. Nevyriausybinių
organizacijų
pusė: NVO aktyvios
nacionalinės politikos
srityje;
4. Mokslo atstovų pusė:
Vengrijos
akademijos atstovai;
5. Bažnyčios pusė.
Ministrai arba jų paskirti
vykdomosios valdžios
atstovai privalo dalyvauti
Tarybos plenarinėse
sesijose kaip nuolatiniai
svečiai, turintys
konsultavimosi teises.
Vengrijos Konkurencijos
institucijos prezidentas
arba vice prezidentas ir
centrinė statistikos
įstaiga privalo dalyvauti
Tarybos plenarinėse
sesijose kaip svečiai,
turintys konsultavimosi
teises.
Tarybos nario mandatas
yra 4 metai.
Tarybą sudaro
vyriausybės, darbdavių ir
darbuotojų atstovai.
Socialiniai partneriai
atstovaujami vienos
organizacijos: Latvijos

Taryba yra
konsultacinė,
patariamoji ir
pasiūlymus teikianti
institucija,
nepriklausoma nuo
Parlamento ir
Vyriausybės.
Pagrindinės funkcijos:
Taryba veda
konsultacijas, teikia
nuomones ir
pasiūlymus, vertina
nacionalines
strategijas ir
įvairiapusius reikalus,
darančius įtakos
ekonomikos ir
visuomenės
vystymuisi. 20

Taryba savo veiklą
vykdo įvairiais
klausimais: socialinė
apsauga, įdarbinimas
ir profesinis
mokymas, sveikatos

The National Economic Social Council in Hungary. Prieiga per internetą:< http://www.ngtt.hu/index_eng.html>.
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konsultavimo tarybos. Socialinio
dialogo sistema nepasikeitė, nuo
tada, kai ji buvo sukurta 1994 m.
Naujos institucijos yra įsteigtos
regioniniu ir sektoriaus lygiu.
Nacionalinė trišalė bendradarbiavimo
taryba turi 8 komitetus: Darbo reikalų;
Socialinės apsaugos; Profesinio
mokymo ir įdarbinimo; Sveikatos
apsaugos; Transporto ir
komunikacijos; Aplinkos apsaugos;
Regioninio vystymosi; Nacionalinio
saugumo.
Tarybos susitikimai vyksta vieną kartą
per 2 mėn. Socialiniai partneriai
išplėtė socialinių derybų procesą,
įtraukiant vietos savivalda,
akademikus (Latvijos mokslų
akademiją).
Socialinių partnerių prioritetai skiriasi.
Profesinės sąjungos daugiausia
dėmesio skiria klausimams dėl darbo
užmokesčio, konkrečiai dėl
minimalios algos ir algų viešajame
sektoriuje (pvz., mokytojai, sveikatos
apsaugos darbuotojai, taip pat
buvusių valstybės įmonių darbuotojai,
kurie formuoja dauguma profesinių
sąjungų narių daugumą). Dėl šios
priežasties pagrindinis profesinių
sąjungų prioritetas yra valstybės
biudžeto klausimai. Profesinės
sąjungos prižiūri socialinių įstatymų
leidybą, ypač susijusią su pakeitimais
pensijų reglamentavime.
Darbdavių organizacijos derybose
įtraukia daugiau ekonominių
problemų ir jie labai koncentruojasi į
verslo aplinkos gerinimą. Jie inicijavo
derybas dėl tokių klausimų:
lankstesnis įdarbinimo reguliavimas,
flexicurity principų įvedimas į darbo
teisę, mažesnės darbdavių mokamos
nedarbingumo atostogų išmokos nuo
14 iki 10 dienų, griežtesnis
reguliavimas dėl nedarbingumo
atostogų ir lankstesnis imigracijos
reguliavimas21.
21Latvia:

laisvosios profesinių
sąjungų konfederacijos
(Free Trade Union
Confederation of Latvia)
darbuotojų pusėje ir
Latvijos darbdavių
konfederacijos (Latvian
Employers’
Confederation)
darbdavių pusėje.

apsauga, regioninis
vystymas, mokesčiai
ir aplinkos apsauga.

Industrial relations profile. Prieiga per internetą:<http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/latvia_2.htm>.
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Austrija

Austrijoje yra Ekonominių ir Socialinių
reikalų taryba, kuri yra vadinama
Paritetų komisija (Parity Commission).
Komisijos oficiali svetainė
www.sozialpartner.at. Nėra
formalaus Tarybos įsteigimo
pagrindo, ji buvo įsteigta 1957 m.
Kanclerio Julius Raab ir Austrijos
profesinių sąjungų federacijos
prezidento Johann Bohm. 1963 m.
įsteigta Paritetų komisija.
Komisijos veikla yra paremta
savanoriškais susitarimais tarp
svarbiausių darbo ir verslo asociacijų
šalyje.

Komisija yra sudaryta iš
21 nario: po 4 iš
didžiausių darbdavių ir
profesinių sąjungų
asociacijų; 5 nuolatiniai
ekspertai, iš kurių 4
priklauso 4 pagrindinėms
asociacijoms ir 1 yra
Austrijos Ekonominių
tyrimų instituto atstovas.
Nariai į Komisiją yra
skiriami jų asociacijų
(federacijų) pagal jų
organizacijų vidines
procedūrines taisykles.
Narių mandatas nėra
terminuotas, bet gali
pasibaigti bet kuriuo
metu juos paskyrusios
organizacijos sprendimu.

Airija

Nacionalinė ekonominė ir socialinė
taryba Airijoje buvo įkurta 1973 m. ir
yra patariamoji institucija Ministrui
Pirmininkui. Oficiali Tarybos interneto
svetainė http://www.nesc.ie/en/ourorganisation/about-nesc/. 2007 m.
Taryba tapo Nacionalinės ekonominio
ir socialinio vystymo institucijos (the
National Economic and Social
Development Office), kuri įsteigta
pagal 2006 m. Nacionalinio
ekonominio ir socialinio vystymo
įstatymą23, dalimi kartu su dar dviem
kitomis organizacijomis.
Airija nuo 1987 m. iki 2009 m.
istoriškai turėjo trišalę politinę
koncentraciją. Pagrindinis trišalių

Tarybą sudaro
pirmininkas ir pirmininko
pavaduotojas, paskirti
Ministro Pirmininko, ir 5
nariai iš agrokultūros ir
žemės ūkio organizacijų;
5 nariai iš verslo ir
darbdavių organizacijų; 5
nariai iš Airijos profesinių
sąjungų kongreso; 5
nariai iš bendruomenių ir
savanorių organizacijų; 5
valstybės tarnautojai, iš
kurių bent vienas
atstovauja Ministrui
Pirmininkui ir vienas
Finansų ministerijai, 5

22

EU
national
economic
and
social
councils
and
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2010-21-en.pdf>.
23
National
Economic
and
Social
Development
<http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2006/en.act.2006.0021.pdf>.

similar
Office

institutions.
Act

2006.

Komisijos veikla
apima įvairius
ekonomikos ir
socialinės politikos
klausimus. Taip pat
jeigu yra Komisijoje
atstovaujamų 4
organizacijų
prezidentų prašymas,
Komisija parengia
ataskaitą ar nuomonę
bet kokiu jų pateiktu
klausimu. Tai Komisija
gali daryti ir savo
pačios iniciatyva,
esant 4 prezidentų
sutikimui. Nuomonės
ir ataskaitos yra
įtvirtinamos
rekomendacijose,
kurios pirmiausia turi
būti patvirtintos
minėtų 4 organizacijų
prezidentų, ir tik po jų
patvirtinimo jos yra
viešinamos
sprendimų
priėmėjams. 22
Taryba nėra
įtraukiama į įstatymų
leidybos procesą kaip
konsultacinis
organas. Pagrindinės
Tarybos funkcijos yra
analizuoti ir teikti
ataskaitas Ministrui
Pirmininkui dėl
klausimų, susijusiu su
efektyviu ekonomikos
vystymu, socialinės
taikos siekimu,
strateginių veiksmų
vystymu ir derybų
vykdymu dėl
susitarimų tarp
Prieiga
Prieiga

per

internetą:
per

<

internetą:
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centrinių susitarimų gerumas buvo
siejamas su galimybe formuoti ilgai
trunkančią politiką. Trišalis
nacionalinis dialogas telkėsi ties
ekonomine ir socialine politika,
įtraukdamas Vyriausybę, darbdavius ir
profesines sąjungas bei konsultacines
grupes. Šiam dialogui ypač daug
įtakos turėjo profesinės sąjungos,
kurioms buvo leista „muštis virš savo
svorio kategorijos“ ir turėti daug
platesnę įtaką virš ir už ekonominių
darboviečių reikalų.
Socialinės partnerystės procesas
telkėsi ties Vyriausybės, darbdavių ir
profesinių sąjungų įtraukimu, ir darbo
santykių reikalai buvo pagrindiniai,
tačiau per tam tikrą laiką įvairios
grupės, atstovaujančios
bendruomenes ir savanorius, įsitraukė
į šį procesą. Aukšto lygio derybos dėl
makroekonomikos strategijų buvo
papildytos išplėstu rinkiniu
patariamųjų komitetų, darbo grupių,
konferencijų ir forumų. Augo
iniciatyvų iš tiekėjų pusės, įskaitant
verslo vystymąsi, darbo organizavimą,
mokymąsi visą gyvenimą, socialinio
būsto klausimus, skurdą ir socialinę
atskirtį. Kita vertus, teigiama, kad
socialinė partnerystė „priveisė“ per
daug pogrupių ir komitetų, o
konkretūs rezultatai dažnai
svarstytini. Taip pat pasirodė
piktnaudžiavimo finansavimu įrodymų
dėl veiklų, siejamų su socialiniais
partneriais.
Airijos trišalio socialinio dialogo
modelio rėmėjai tiki, kad tai gali grįžti
į tam tikrą formą, galbūt mažiau
ambicingo socialinio dialogo tipo ir
dėl esminių reikalų. Visuomenė yra
nusivylusi socialiniais partneriais ir kai
kurie juos kaltina dabartinėmis Airijos
ekonominėmis ir finansinėmis
problemomis24.

asmenys, turintys žinių,
patirties ir gebėjimų,
kurias Ministras
Pirmininkas laiko
tinkamomis Tarybos
veiklai.
Narystė trunka 3 m.

Vyriausybės ir
socialinių partnerių
sudarymo. 25

24

Ireland: Industrial Relations profile. Prieiga per internetą:<http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/ireland.htm>.
EU
national
economic
and
social
councils
and
similar
institutions.
Prieiga
internetą:<http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2010-21-en.pdf>.
25

per
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Rumunija

Ekonominė ir socialinė taryba, oficiali
svetainė
http://www.ces.ro/economic-socialcouncil/en/1. Rumunijos Konstitucija26
(pataisyta 2003 m.) įtvirtina
Ekonominę ir socialinę tarybą kaip
konsultacinį Parlamento ir
Vyriausybės organą, kurio įsteigimą,
organizavimą ir funkcionavimą
nustato specialus įstatymas.
2013 m. Įstatymu 248/2013 „Dėl
Ekonominės ir socialinės tarybos
sandaros ir veiklos“27 ir Tarybos
nuostatai28.
Taryba yra autonominė trišalė
nacionalinių interesų viešoji
institucija, įsteigta siekiat socialinio
dialogo tarp darbdavių, profesinių
sąjungų ir Vyriausybės ir kuriant
stabilumą bei socialinę taiką.

Lenkija

Lenkijoje yra Trišalė komisija, kuri
veikia kaip Trišalė komisija

Taryba turi turėti trišalę
struktūrą, susidedančią iš
45 narių.
Reikalavimai Tarybos
nariui:
1. narys turi raštu būti
paskirtas
organizacijos,
atstovaujamos Taryboje,
pilietinės visuomenės
nariai turi būti paskirti
Ministro Pirmininko
Darbo, šeimos ir
socialinės apsaugos
ministerijos pasiūlymu;
2. turi teisę eiti
pareigas;
3. nebuvo teistas už
viešosios teisės
pažeidimus.
Tarybą turi sudaryti: po
15 narių iš darbdavių
konfederacijų ir
profesinių sąjungų
konfederacijų, veikiančių
nacionaliniu lygiu, 15
narių, atstovaujančių
pilietinę visuomenę
paskirtų Ministro
Pirmininko Darbo,
šeimos ir socialinės
apsaugos ministerijos
pasiūlymu, iš
kooperatyvinių
struktūrų, akademinės
visuomenės, ūkininkų
organizacijų, pensininkų
organizacijų, vietos
bendruomenių
organizacijų, asociacijų,
atstovaujančių šeimas ir
žmones su negalia bei
kitų NVO.
Komisijos nariai yra
Vyriausybės atstovai,

Taryba turi
patariamąją funkciją
dėl ekonominės ir
socialinės politikos ir
atlieka tarpininko
funkciją šakos ir
nacionalinio lygio
ginčuose tarp
socialinių partnerių.
Taryba padeda siekti,
gerinti ir vystyti
socialinį dialogą ir
socialinį solidarumą.

Patenka į jų
kompetenciją 10

26

The Constitution of Romania [interaktyvus].Prieiga per internetą:http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371.
Law 248/2013 organisation and mode of operation of the Economic and Social Council (RO).Prieiga per internetą:
http://www.ces.ro/legislation/en/9 .
28 Economic and Social Council Operational Regulations [interaktyvus].Prieiga per internetą: http://www.ces.ro/legislation/en/29 .
27
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socialiniams ir ekonominiams ir
reikalams. Komisijos oficiali svetainė
http://www.dialog.gov.pl/. Komisija
įsteigta 1994 m. Ministrų Tarybos
rezoliucija Nr. 7/94, dabartinę
Komisiją reguliuoja 2001 m. liepos 18
d. Įstatymas (Ustawa o Trojstronnej
Komisji do Spraw SpolecznoGospodarczych i wojewodzkich
komisjach dialogu spolecznego z dnia 6
lipca 2001)29 (reguliuoja Komisijos
sudarymą ir veiklą).
Komisija yra atnaujinama kas 4 metus.
Komisija renkasi į plenarines sesijas,
kada yra reikalinga, bet ne dažniau nei
vieną kartą per metus. Kiekviena iš
Komisijos šalių turi teisę pasikviesti po
1 patarėją konkrečiu klausimu 30.

Čekija

Ekonominių ir socialinių reikalų taryba.
Tarybos oficialus interneto puslapis
http://www.mpsv.cz/cs/6434.
Taryba yra pagrindinė socialinio
dialogo institucija, įkurta 1990 m.
federalinės Vyriausybės iniciatyva,
kuri numatė, kad toks forumas padės
išlaikyti socialinę taiką pereinamuoju
ekonomikos laiku. Taryba yra griežtai
konsultacinė. Dabartinė Taryba veikia
pagal savo statutą31 ir nuostatus32

skiriami Ministro
Pirmininko, ir didžiausių
profesinių sąjungų
(profesinė sąjunga turi
turėti daugiau nei
300000 narių) bei
darbdavių asociacijų
atstovai (asociacijai
priklausantys darbdaviai
turi būti įdarbinę daugiau
nei 300000 darbuotojų ir
veikti nacionaliniu lygiu).
Kiekviena pusė yra
atstovaujama 7 narių. Be
šių narių, Komijoje yra
atstovaujami ir kiti
subjektai, turintys
patariamojo balso teisę:
Centrinė statistikos
įstaiga, Nacionalinis
Lenkijos Bankas,
savivaldos atstovai,
Naudingos visuomenei
veiklos tarybos atstovai.
Socialiniai partneriai
atstovauja tiek
darbdavius, tiek
darbuotojus. Tarybos
nariai turi būti politiškai
nepriklausomi
(nepartiniai), turi veikti
nacionaliniu lygiu bet
atstovauti ir regioniniu
lygiu ir turi būti
registruoti pagal 1990 m.
įstatymą „ Dėl piliečių
asociacijų“33. Darbdavių
organizacijos turi
atstovauti ne mažiau
kaip 400000 darbuotojų,
o Tarybos narės, 20
profesinių sąjungų, turi
įrodyti konfederacijos

tematikų: šalies
ekonomikos politika ir
darbo rinka; darbo
teisė ir kolektyvinės
sutartys; socialinio
dialogo vystymasis;
valstybės tarnyba;
biudžetas, darbo
užmokestis, socialinės
išmokos;
bendradarbiavimas su
TDO, Europos
struktūriniai fondai;
Europos Socialinė
Chartija (pataisyta);
ES reikalai .

Sritys, dėl kurių
Taryba teikia savo
nuomone, yra
apibrėžtos įstatymu:
ekonominė politika,
darbo santykiai,
kolektyvinės derybos
ir įdarbinimas,
socialiniai reikalai,
valstybės tarnybos
darbo užmokestis,
viešasis
administravimas,
sauga darbe,
žmogiškųjų išteklių ir
švietimo vystymas ir
Čekijos Respublikos
pozicija, susijusi su ES.
Šios sritys yra gana

29

Ustawa o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego z dnia 6
lipca 2001. Prieiga per internetą:< http://www.dialog.gov.pl/regulacje-prawne/krajowe-akty-prawne>.
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31 Statut. Prieiga per internetą:< http://www.mpsv.cz/cs/6437>.
32Jednací řád. Prieiga per internetą:< http://www.mpsv.cz/cs/6435>.
33 Citizens Civil Law Associations Act. Prieiga per internetą:http://legislationline.org/documents/action/popup/id/5787.
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struktūrą – jungti
mažiausiai 3 profesines
sąjungas skirtingose
šakose ir atstovauti
mažiausiai 150000
profesinės sąjungos
narių34.

Ispanija

Ekonominė ir socialinė taryba. Tarybos
oficiali interneto svetainė
http://www.ces.es/en
Ispanijos Ekonominė ir Socialinė
Tarybos veiklos pagrindai yra įtvirtinti
1978 m. Ispanijos Konstitucijos35 131
str. 2 d., kuriame nurodoma, kad
Vyriausybė turi rengti ekonominės
veiklos planavimo projektus,
atsižvelgdama į autonominių
bendruomenių nuomonę bei
profesinių sąjungų ir kitų
profesionalų, verslo ir finansų
organizacijų patarimus ir
bendradarbiavimą. Tokiems tikslams
turi būti įsteigta taryba, kurios sudėtis
ir uždaviniai turi būti nustatyti
įstatymu.
Tarybos statusą, veiklą ir funkcijas
reglamentuoja 1991 m. birželio 17 d.
Įstatymas dėl Ekonominės ir
socialinės tarybos sukūrimo36
Tarybos plenarinės sesijos yra viešos,
tam tikros diskusijos gali būti
neviešos. Kiekviena Tarybos
nuomonė yra protokoluojama, bet ji
nėra privaloma Vyriausybei. 37

Taryba susideda iš 61
nario, skiriamo
Vyriausybės:
1. Tarybos prezidentas;
2. 20 narių, sudarančių
Pirmąją grupę ir
ją sudaro labiausiai
atstovaujamų profesinių
sąjungų nariai
proporcingai jų narių
skaičiui;
3. 20 narių, sudarančių
Antrąją grupę ir
ją sudaro labiausiai
atstovaujamų darbdavių
organizacijų nariai
proporcingai jų narystei;
4. 20 narių, sudarančių
Trečiąją grupę:
14 iš jų kandidatūros yra
siūlomos iš tokių
organizacijų ir asociacijų:
3 iš profesionalių
ūkininkų asociacijų; 3 iš
žvejų organizacijų; 4 iš
Vartotojų ir naudotojų
tarybos; 4 iš
kooperatyvų ir
darbuotojams
priklausančių įmonių
asociacijos, ir 6
ekspertai, paskirti
centrinės vyriausybės,
kurie pasiūlyti kartu

plačios ir gali apimti
daugybę kitų. Iš
Europos
perspektyvos
vertinant, Čekija yra
viena iš valstybių,
kurioje trišalė
koncentracija apima
daugybę veiklos
sričių.
Taryba yra
Vyriausybės
patariamasis organas.
Taip pat Taryba
analizuoja savo
iniciatyva visuomenės
susirūpinimą
keliančius klausimus.
Pagrindinės funkcijos:
1. Taryba teikia
Vyriausybei
privalomas
nuomones dėl teisės
aktų projektų, dėl
karališkųjų dekretų
socialiniais
ekonominiais ir
darbo politikos
klausimais;
2. Vyriausybės ar jos
narių prašymu
rengia
ar pačios Tarybos
iniciatyva rengia
apžvalgas ir
ataskaitas, susijusias
su socialinių
ekonominių interesų
valdymu ir darbu:
ekonomika ir
mokesčiai, darbo
santykiai, įdarbinimas
ir socialinė apsauga;
socialiniai reikalai;

34
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36 Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social [interaktyvus].Prieiga per internetą:<
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Italija

Nacionalinė ekonominė taryba
ekonomikai ir darbui. Oficiali Tarybos
svetainė www.portalecnel.it. Taryba
buvo įsteigta 1957 m.
Tarybos funkcijas ir sudarymą
reglamentuoja 1986 m. gruodžio 30 d.
Įstatymas Nr. 93638, 2000 m. gruodžio
7 d. Įstatymas Nr. 38339, 2009 m. kovo
4 d. Įstatymas Nr. 1540 ir kt. teisės
aktai.

Darbo ir socialinių
reikalų ir Finansų ir iždo
ministerijų, po
konsultacijų su Taryboje
atstovaujančiomis
organizacijomis.
Ekspertai yra asmenys,
turintys tinkamą
kompetenciją ir
pripažintą patirtį
socialinės, ekonomikos
ir darbo srityse.
Tarybos nariai savo
užduotis Taryboje vykdo
turėdamos visišką
autonomiją ir
nepriklausomumą.
Mandatas 4 metams, gali
būti vieną kartą
kadencija atnaujinta tam
pačiam periodui. Jei
Tarybos narys yra
paskiriamas vėliau nei
kiti, pakeisdamas prieš
tai buvusį narį, tai jo
kadencija baigiasi kartu
su kitais.
Tarybos prezidentas yra
skiriamas Italijos
Respublikos prezidento
ne iš Tarybos narių.
Taryba sudaro 64
Tarybos nariai, kurie
savo pareigas eina 5
metus ir gali būti
patvirtinami iš naujo.
10 ekspertų, pasirinktų iš
kvalifikuotų ekonomikos,
socialinių ir teisės sričių
atstovų, iš kurių 8 yra
paskiriami Italijos
Respublikos prezidento
dekretu po to, kai juos
pasiūlė Ministrų Tarybos

žemės ūkis ir žvejyba;
švietimas ir kultūra;
sveikata ir
vartojimas; aplinka;
transportas ir
komunikacijos;
pramonė ir
energetika;
apgyvendinimas;
regioninis
vystymasis, vieninga
Europos rinka ir
bendradarbiavimas
dėl vystymosi.
3. Rengimas ir
pateikimas
Vyriausybei
ataskaitos dėl
Ispanijos socialinės
ekonominės ir darbo
situacijos.

Taryba teikia
nuomones
Vyriausybės, Regionų
parlamento prašymu,
kurios yra joms
neprivalomos; vertina
finansines
perspektyvas,
pateiktas Finansų
ministerijos; vertina
ES politiką, skiria tam
tikrų viešųjų
organizacijų narius;
analizuoja ir siūlo
teisės aktų projektus
įvairiais socialiniais
ekonominiais, netgi

38

Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Prieiga per internetą:< http://www.cnel.it/114?leggi_regolamenti=1>.
Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Prieiga per internetą:http://www.cnel.it/114?leggi_regolamenti=3.
40 Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla
Corte dei Conti. Prieiga per internetą:http://www.cnel.it/114?leggi_regolamenti=19.
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Prezidentas po
Europos ir
svarstymo Ministrų
tarptautiniais
Taryboje.
klausiamais.
48 atstovai iš viešojo ir
Tarybos oficialus
privataus sektoriaus
pareiškimas yra
prekių ir paslaugų
galiojantis, jeigu
gamintojų, iš kurių: 22
dauguma narių
atstovauja
dalyvauja priimant
darbuotojams, 3
sprendimą. Jei
atstovauja viešojo ir
bendras sprendimas
privataus sektoriaus
nepasiekiamas,
lyderiams ir vadovams, 9 atskiros nuomonės
atstovauja savarankiškai yra įtraukiamos į
dirbantiems, 17 yra
ataskaitą. Teisės aktų
pramonės atstovai,
projektas siekiant
paskiriami Italijos
juos pateikti
Respublikos prezidento
Vyriausybei turi būti
dekretu po to, kai juos
patvirtintas 3/5 narių
pasiūlė Ministrų Tarybos daugumos ir
Prezidentas po
teikiamas kartu su
svarstymo Ministrų
aiškinamuoju raštu.41
Taryboje. 6 atstovai yra
iš socialinių paslaugų ir
savanoriškų organizacijų,
paskirtų Italijos
Respublikos prezidento
dekretu po to, kai juos
pasiūlė Ministrų Tarybos
Prezidentas po
svarstymo Ministrų
Taryboje.
Valstybės, kuriose nėra institucionalizuoto nacionalinio socialinio dialogo
Danija
Danijoje nėra jokios specifinės ir formalios tarybos ar nacionalinės socialinės sutarties.
Trišalis dialogas vyksta ad hoc pagrindais. Tradiciškai atskirtis tarp socialinių partnerių ir
Vyriausybės buvo visada aiški: socialiniai partneriai reguliavo darbo užmokestį ir darbo
sąlygas kolektyvinėmis derybomis, o Vyriausybė reguliavo gerovę teisės aktais, nors
daugeliu atveju socialiniai partneriai darė įtaką rengiant ir įgyvendinant teisės aktus.
Tačiau per pastaruosius dešimtmečius ši atskirtis pradėjo nykti, nes gerovė ir socialiniai
tapo klausimais, reguliuojamais kolektyvinėse sutartyse. Politikos koncentravimas tarp
socialinių partnerių ir Vyriausybės žymiai padidėjo, įgaudamas ad hoc kvietimų formą dėl
trišalio bendradarbiavimo su Vyriausybe. Pavyzdžiai dėl trišalio bendradarbiavimo:
įdarbinimo politikos reforma „Įdarbinti kuo daugiau žmonių“ nuo 2002 m.; Globalizacijos
Taryba, Trišalis komitetas dėl mokymosi visą gyvenimą ir visų grupių išsilavinimo darbo
rinkoje; Gerovės komisija; Šios visos iniciatyvos vyko privačiame sektoriuje 2004-2008 m.
2007 m. buvo įsteigtas Trišalis komitetas dėl kvalifikacijų reformos viešajame sektoriuje.
2012 m. socialiniai demokratai, vadovaujantis naujai išrinktai Vyriausybei, pakvietė
41
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Švedija

Vokietija

Estija

Jungtinė
Karalystė

socialinius partnerius į trišalį dialogą dėl darbo laiko ir gerovės reikalų, tačiau Vyriausybė
juos atšaukė (profesinės sąjungos nurodė, kad jie nepriims jokio bandymo keisti darbo
laiko reguliavimą, pvz., išbraukti dvi valstybinių atostogų dienas; todėl Finansų ministerija
pasirinko nutraukti derybas)42.
Švedijoje trišalis socialinis dialogas yra retas, nes socialiniai partneriai nekviečia
Vyriausybės, ar kokios kitos šalies, kuri įsiterptų į jų kolektyvines derybas. Savireguliacijos
idėja per kolektyvines socialinių partnerių derybas yra labai stipri Švedijoje43.
Vokietijoje trišalis socialinis dialogas yra socialinės apsaugos sistemoje ir jos institucijose
(nedarbo, sveikatos ir pensijų draudimas), tačiau nėra jokios nacionalinės sutarties,
institucionalizuojančios trišalį dialogą. Yra keletas komitetų ar iniciatyvų, turinčių trišalę
struktūrą (pvz., dėl profesinio mokymo ir dėl struktūros, nurodyto Komandiruojamų
darbuotojų įstatyme, sukūrimo išplečiant kolektyvines sutartis visam sektoriui)44.
Estijoje trišalis institucinis bendradarbiavimas nėra institucionalizuotas. Socialiniai
partneriai siekia dalyvauti politiniame sprendimų priėmime reguliariais pagrindais,
siūlydami teisės aktų projektus, tačiau dažniausiai jie yra nepatenkinti jų įtraukimo lygiu.
Socialiniai partneriai yra įtraukti į Estijos sveikatos draudimo fondą ir Estijos nedarbo
draudimo fondą, tačiau dėl tam tikrų Vyriausybės veiksmų 2011 m. (Vyriausybė priėmė
sprendimus, susijusius su šių fondų finansavimu, nepaisydama stiprios opozicijos, tiek iš
profesinių sąjungų, tiek iš darbdavių organizacijų pusės. Protestuodamos prieš šį
sprendimą darbdavių organizacijos atsistatydino, o profesinės sąjungos suspendavo savo
narystę, 2012 m. socialiniai partneriai atstatė savo narystę fonduose), situacija tarp
socialinių partnerių ir Vyriausybės yra įtempta, tai padarė įtakos ir šių draudimo fondų
veiklai. Socialiniai partneriai dalyvauja trišaliais pagrindais Estijos kvalifikacijų institucijoje45.
Remiantis Jungtinės Karalystės voliuntarizmo tradicija, socialinės politikos koncentracijos
nebuvo, yra tik keli formalūs mechanizmai ar forumai, kurie remiasi trišalio
bendradarbiavimo pagrindu. Nuo 1962 m. veikė Nacionalinė ekonominio vystymosi taryba,
kurioje Vyriausybė ir socialiniai partneriai aptardavo ekonomikos politiką, tačiau panaikinta
1992 m. (Tečer Vyriausybė, išrinkta 1979 m., norėjo panaikinti visas korporatyvizmo
formas). Nuo tada trišalis socialinis dialogas ir korporatyvizmas visapusiškais ir formaliais
pagrindais nebuvo atgaivintas. Tačiau Jungtinės Karalystės socialiniai partneriai reguliariai
konsultuojasi su valdžios organais dėl viešosios politikos krypties šalyje ir kitais ad hoc
klausimais. Socialiniai partneriai atstovauja įvairiuose trišalės prigimties komitetuose. Pvz.,
Nedidelio darbo užmokesčio komisijoje, nepriklausomas organas, teikiantis
rekomendacijas dėl minimalios algos didinimo. Šį komitetą sudaro: 3 profesinių sąjungų
atstovai, trys darbdavių atstovai ir trys darbo rinkos santykių ekspertai46.

Siūlymai dėl kolektyvinių darbo santykių Lietuvoje tobulinimo:
1. įgyvendinti profesinių sąjungų ir darbo tarybų kompetencijos atskyrimą, numatant, jog streikai ir
kolektyvinės sutartys – profesinių sąjungų prerogatyva, o darbo taryboms paliekant darbuotojų
informavimą ir konsultavimą;
2. nustatyti kolektyvinės sutarties galiojimo privalomumą tik profesinės sąjungos nariams;
3. palengvinti streiko skelbimo tvarką (balsuoja tik profesinės sąjungos nariai);

42

Denmark: Industrial relations profile. Prieiga per internetą:http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/denmark.htm.
Sweden: Industrial Relations profile. Prieiga per internetą:<http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/sweden.htm>.
44 Germany: Industrial relations profile. Prieiga per internetą:http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/germany.htm.
45 Estonia: Industrial relations profile. Prieiga per internetą:http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/estonia_3.htm.
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4. įgyvendinti darbuotojų informavimo ir konsultavimo privalomumą didesnėse įmonėse bei įteisinti
darbuotojų dalyvavimą bendrovių stebėtojų tarybose.
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Priedas Nr. II-3
Užimtumo didinimas
Darbo sutarčių įvairovė
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 darbas bandomajam laikotarpiui (šis laikotarpis
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
darbo grafiką ar suteikti laiko mokymuisi, o darbuotojas gauna mokesčių lengvatą 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.
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Atskiros sutarčių rūšys
Job-sharing
Vokietijoje Job-sharing atveju darbdavys gali susitarti su darbuotoju, kad toje pačioje darbo vietoje
darbo laiką dalinsis keli darbuotojai. Susitarimas dėl job-sharing laikomas „normaliu“ darbo santykių
organizavimo būdu. Įstatymai nenumato jokių apribojimų dėl šios darbo organizavimo formos
naudojimo. Job-sharing darbo santykiai negali atsirasti darbdavio įsakymo pagrindu, reikalingas
atitinkamų šalių sutikimas. Šis sutikimas neturi būti išreikštas žodžiu, taip pat netaikomi jokie kiti
reikalavimai. Job-sharing susitarimo šalys turi apibrėžti darbo laiko trukmę. Darbuotojai sutartimi
įsipareigoja susitarti dėl to, kaip darbo valandos bus paskirstytos laike. Teisės mokslininkai diskutuoja, ar
darbdavys turi teisę vienašališkai išspręsti šį klausimą, jei darbuotojams nepasiseka susitarti tarpusavyje.
Vienas darbuotojas privalo pakeisti kitą tik ribotais atvejais: jei vienas iš darbuotojų negali dirbti, kitas
turi jį pakeisti, jei ir tik jei darbuotojai dėl to susitarė tuo konkrečiu atveju. Pareiga pakeisti negalintį
dirbti darbuotoją kyla ir tuo atveju, jei tai numatyta darbo sutartyje, t. y. kai reikia skubiai atlikti darbus
(angl. on urgent operational grounds) ir darbdavys gali pagrįstai reikalauti atlikti tuos darbus tuo
konkrečiu atveju. Darbdavys negali atleisti darbuotojo tuo pagrindu, kad kitas darbuotojas nutraukė
darbo santykius. Jei vienas darbuotojas nutraukia job-sharing darbo santykius, kito darbuotojo
atleidimas iš darbo negalioja. Tačiau teisė nutraukti darbo santykius dėl šios priežasties, siekiant pakeisti
darbo sutartį, išlieka, taip pat galima nutraukti darbo santykius dėl kitų priežasčių. Kolektyvine sutartimi
galima susitarti dėl kitokių job-sharing darbo santykių sąlygų, nei nustatyta įstatyme. Taip pat galima
susitarti dėl darbuotojams mažiau palankesnių sąlygų, pagal kurias darbuotojai turi vienas kitą pakeisti
darbe.
O štai Italijoje Job-sharing darbo santykių esmė – du darbuotojai turi bendrą atsakomybę dėl vienos
darbo vietos. Kiekvienas darbuotojas gali savarankiškai pasirinkti savo darbo grafiką. Darbo užmokestis
yra tiesiogiai proporcingas darbuotojo darbo rezultatams. Job-sharing sutartys sudaromos raštu. Pagal
šią sutartį du darbuotojai bendrai prisiima teises ir pareigas, kylančias iš individualios darbo sutarties ir
gali laisvai pasiskirstyti darbo valandas. Job-sharing tikslas – suderinti darbo reikalavimus su kitomis
pareigomis, išlaikant pusiausvyrą tarp darbdavio ir darbuotojo poreikių. Job-sharing susitarimai
neleidžiami viešajame sektoriuje. „Biagi law“ reformos pasekoje, šios darbo sutarties rūšies naudojimas
buvo apribotas dviem darbuotojams tai pačiai darbo vietai. Job-sharing sutartis privalo būti sudaroma
raštu ir joje turi būti nurodoma, kiek valandų dirbs kiekvienas darbuotojas. Darbuotojai gali keisti
susitarimą dėl darbo laiko, tačiau turi kas savaitę informuoti darbdavį, kiek valandų ketina dirbti tam, kad
būtų galima registruoti atvejus, kai darbuotojas neatvyksta. Visais atvejais darbuotojai privalo vienas kitą
pakeisti darbe. Darbo sutartis gali būti neterminuota arba terminuota. Taip pat taikomi vienodo darbo
užmokesčio ir vienodo požiūrio principai. Tam, kad būtų galima apskaičiuoti socialinio draudimo įmokas,
darbuotojų darbo laikas apskaitomas kaip dirbančių ne visą darbo dieną, atliekant skaičiavimus kas
mėnesį. Nutraukus darbo santykius su vienu darbuotoju, darbo sutartis nutraukiama ir su kitu
darbuotoju. Darbdavys likusiam darbuotojui gali pasiūlyti dirbti ne visą darbo dieną arba visą darbo
dieną. Be to, darbdavys gali atsisakyti į laisvą poziciją įdarbinti trečiąjį asmenį.
Job-sharing yra įvedusi ir Vengrija. Joje Job-sharing yra viena iš darbo ne visą darbo laiką formų. Pagal
job-sharing susitarimą darbdavys gali sudaryti darbo sutartį su keliais darbuotojais toms pačioms darbo
funkcijoms bendrai atlikti. Darbuotojai gali patys nustatyti savo darbo grafiką. Jei vienas darbuotojas
neatvyksta į darbą, kiti privalo jį pakeisti. Jei šalys nesusitaria kitaip, darbdavys privalo mokėti darbo
užmokestį lygiomis dalimis kiekvienam darbuotojui. Jei darbdavys nutraukia darbo santykius su vienu iš
darbuotojų, darbo sutartis kietiems darbuotojams nenutrūksta, tačiau įstatyme numatyta, kad darbo
sutartis automatiškai pasibaigia, jei pagal job-sharing darbo sutartį dirbančių darbuotojų skaičius
sumažėja iki vieno. Tokiu atveju, darbdavys turi atsiskaityti su likusiu darbuotoju (pvz., išmokėti išeitines
išmokas) taip, tarsi darbuotojas būtų įspėtas apie atleidimą.
Jungtinėje karalystėje pagal job-sharing susitarimą, darbuotojai dalijasi darbo pareigas ir vykdo darbo
funkcijas. Paprastai darbo laikas yra lygiomis dalimis padalijamas dviem darbuotojams pagal job-sharing
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susitarimą. Darbuotojai, dirbantys pagal job-sharing susitarimą, taip pat yra darbuotojai, dirbantys ne
visą darbo dieną (part-time workers), todėl turėtų būti užtikrinamas vienodas požiūris, palyginti su visą
darbo dieną panašų darbą dirbančiais darbuotojais. Galimi keli darbo organizavimo modeliai: darbuotojai
galėtų dirbti skirtingu laiku arba tam tikru metu galėtų dirbti tuo pačiu metu, kai darbo krūvis didesnis,
taip pat darbas gali būti paskirstomas pagal darbuotojų įgūdžius, žinias ar domėjimosi sritis.
Job-sharing sutartyje turėtų būti aiškiai nurodoma, kaip bus paskirstomos darbo užduotys, darbo
valandos, taip pat turėtų būti įtrauktos sąlygos, susijusios su darbų perdavimu, pavadavimu atostogų
metu ir kitais atvejais, kai vieno iš darbuotojų nėra darbe, taip pat, kaip bus skiriamos premijos.
Job-sharing sutartyje turėtų būti nurodyta, kad sutartys yra tarpusavyje susijusios ir apibrėžti, kokią įtaką
darbuotojui turės darbo sutarties nutraukimas su kitu darbuotoju. Sutartyje gali būti įtraukta lankstumo
sąlyga, numatanti, kad tokiu atveju likęs darbuotojas turi pereiti prie darbo visą darbo dieną, tačiau
darbdavys gali pasinaudoti šia sąlyga tik vadovaudamasis pagrįstumo standartais. Atleidimas iš darbo
būtų kraštutinė priemonė, kurią darbuotojas gali apskųsti, kaip neteisėtą.
Organizuojant darbą pagal job-sharing modelį, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad:







reikėtų užtikrinti, kad job-share darbuotojų vadovas ir bendradarbiai supranta, kaip šis modelis
veikia praktikoje;
vadovas turėtų užtikrinti, kad abu job-share darbuotojai yra nuolat informuojami apie vienas kito
darbą, išvengiant to, kad tam tikros užduotys atliekamos pakartotinai arba nepriskiriamos nei
vienam darbuotojui;
reikėtų užtikrinti, kad job-share darbuotojai vadovaujasi nuosekliais veiklos standartais, ypač, jei
jie vadovauja kitiems darbuotojams;
reikėtų užtikrinti, kad darbuotojai turėtų darbo vietą ir įrangą, kai jų darbo laikas sutampa;
reikėtų užtikrinti, kad job-sharing darbo modelis būtų išsaugotas, kai vienas iš darbuotojų išeina
iš darbo arba išeina ilgalaikių atostogų.







Job splitting – viena iš dažniausiai pasitaikančių job-sharing formų:
Vienos darbo vietos paskirstymas laiko prasme per dvi nepriklausomas darbo vietas;
Ta pati darbo funkcija;
Abu darbuotojai tarpusavyje nesąveikauja ir nebendradarbiauja;
Sudaromos atskiros darbo sutartys;
Vienos darbo sutarties nutraukimas neturi įtakos kitai darbo sutarčiai.






Job pairing – darbo vietos padalijimas:
Darbuotojams nustatyta pareiga konsultuotis;
Bendra darbuotojų atsakomybė;
Sudaroma bendra darbo sutartis;
Bendras sutarties nutraukimas (atleidimas iš darbo darbdavio valia / nutraukimas darbuotojo
valia).
Top sharing apima bendradarbiavimu pagrįstą vadovavimo modelį:
o Su bendra atsakomybe;
o Bendru sprendimų priėmimu visais svarbiais klausimais;
o Bendru rezultatų vertinimu.

Employee sharing: darbo santykiai atsiranda su daugiau nei vienu darbdaviu
Vengrijoje Employee sharing – du ar daugiau darbdavių sudaro vieną darbo sutartį su tuo pačiu
darbuotojų toms pačioms užduotims atlikti. Iki įvedant šios darbo formos reglamentavimą, darbdaviai
turėjo su darbuotoju sudaryti kelias darbo sutartis dėl darbo ne visą darbo dieną. Employee sharing
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sutarties pavyzdžiai galėtų būti, kai darbo sutartis sudaroma su registratoriumi, aptarnaujančiu visus
biurų pastato nuomininkus, arba su IT specialistu, aptarnaujančiu bendrovių grupę, priklausančią tam
pačiam ar skirtingiems savininkams. Darbo santykiuose pagal employee-sharing susitarimą šalys turi
susitarti, kuris darbdavys mokės darbuotojui atlyginimą, mokančiajam darbdaviui kiti darbdaviai turėtų iš
dalies kompensuoti jo išlaidas. Visi darbdaviai yra solidariai atsakingi pagal darbuotojo reikalavimus,
todėl darbuotojas gali reikalauti, kad darbo užmokestį sumokėtų bet kuris iš darbdavių, net jei yra
susitarimas, kad darbo užmokestį mokės vienas konkretus darbdavys. Jei darbo sutartimi nesusitarta
kitaip, bet kuri šalis, t. y. bet kuris darbdavys ar pats darbuotojas, gali nutraukti darbo santykius, tokiu
atveju darbo santykiai nutrūksta su visais darbdaviais. Tai naudinga, kai darbuotojas šiurkščiai pažeidžia
savo pareigas, nes tuomet pažeidimas gali būti pagrindas nutraukti sutartį ir su kitais darbdaviais. Be to,
darbo sutartis automatiškai pasibaigia, jei darbdavių skaičius sumažėja iki vieno, pavyzdžiui, jei viena iš
samdančių įmonių yra likviduojama. Teigiama, kad ši darbo sutarties rūšis padės įmonėms sumažinti
administracinės naštos kaštus.

Nuotolinis darbas (teledarbas)
Teledarbas gali būti organizuojamas įvairiomis formomis:
 Kintamas/pakaitinis teledarbas:
Darbuotojas kai kurias darbo užduotis atlieka dirbdamas namuose, kitas – įmonės biure. Darbo
vietą gali nustatyti įmonė, pvz., viena diena biure, keturios – namuose; arba darbuotojas gali
pats nuspręsti, kuriomis dienomis dirbs namuose, o kuriomis biure arba jo pasirinkimas gali
priklausyti nuo atliekamų užduočių. Tai populiariausia teledarbo forma. Čia gali būti priskiriamas
ir toks teledarbo organizavimas, kai du darbuotojai dirba darbe arba ofise pakaitomis (Desksharing).
 Mobilus teledarbas:
Darbuotojas nepririštas prie konkrečios darbo vietos.
 Telecentrai:
Įmonė nuomojasi iš privačių ar viešųjų paslaugų tiekėjų techninę ir erdvinę biurų infrastruktūrą,
dažnai konkretiems terminams, nurodytiems valandomis, savaitėmis, mėnesiais.
 Teledarbas biure, kuriame dirba skirtingų įmonių darbuotojai.
Skirtingų darbdavių darbuotojai dirba viename biure, dalijasi biuro įrangą ir darbo priemones.
 Teledarbas satelitiniuose biuruose:
Satelitinis biuras panašus į įmonės užsienio ar vietos padalinį, į kurį perkeliami atskiri įmonės
organizaciniai vienetai.
 Teledarbas iš namų:
Darbuotojas dirba išskirtinai namuose. Pagal šią teledarbo formą gali būti įdarbinami laisvai
samdomi darbuotojai ar savarankiškai dirbantys asmenys.

Europos pagrindų susitarimas dėl nuotolinio darbo pateikia sąvoką: Nuotolinis darbas yra darbo
organizavimo ir atlikimo forma, naudojant informacijos technologijas, kur darbas, kurį galima dirbti
darbdavio patalpose, yra reguliariai atliekamas ne darbdavio patalpose.
Svarbiausi šios sąvokos elementai:
 Teledarbas yra darbo organizavimo forma, o ne darbo sutarties rūšis;
 Naudojamos informacinės technologijos;
 Dirbama pagal darbo sutartį, arba egzistuoja darbo santykiai;
 Nuotoliniu būdu dirbama reguliariai;
 Dirbama ne darbdavio patalpose, nors darbo užduotis galima atlikti ir darbdavio patalpose.
Nuotolinio darbo atvejai, kuriems taikomas susitarimas:
 Nuotolinis darbas namie;
 Nuotolinis darbas telecentruose ir biuruose, kuriuos dalinasi keli darbdaviai;
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Nuotolinis darbas nuotoliniuose biuruose (atskiruose nuo pagrindinio biuro, kur dirba vienas ar
keli darbuotojai);
Mobilus nuotolinis darbas.

Susitarimas dėl nuotolinio darbo turi būti pagrįstas laisva valia ir derybomis. Nėra nustatytos nei teisės,
nei pareigos dirbti nuotoliniu būdu.
Savanoriškas pobūdis: Tai, kad darbas dirbamas nuotoliniu būdu, gali būti numatyta pradiniame darbo
aprašyme arba galima pereiti prie šios darbo organizavimo formos savanoriškai.
Abiem atvejais darbdavys turi suteikti darbuotojui atitinkamą informaciją raštu vadovaujantis direktyva
91/533/EEC. Dėl nuotolinio darbo ypatumų darbuotojui papildomai turėtų būti suteikiama tokia
informacija, kaip įmonės padalinys, kuriame darbuotojas atlieka darbą, jo tiesioginis vadovas ar kiti
asmenys, kuriems darbuotojas teikia veiklos ataskaitas. Jei tai, kad darbas dirbamas nuotoliniu būdu,
nėra numatyta pradiniame darbo aprašyme ir darbdavys pasiūlo darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu,
darbuotojas gali priimti pasiūlymą arba atsisakyti. Taip pat, jei pereiti prie darbo nuotoliniu būdu pasiūlo
darbuotojas, darbdavys gali sutikti arba ne. Perėjimas prie darbo nuotoliniu būdu nekeičia darbuotojo
statuso. Darbdavys negali pakeisti darbuotojo darbo sutarties sąlygų ar nutraukti darbo santykius, jei
darbuotojas nesutinka pakeisti darbo organizavimo modelio (į teledarbą arba iš teledarbo į darbą
darbdavio patalpose). Norint pakeisti darbo organizavimo būdą, reikalingas šalių susitarimas; atskiros
sąlygos turi būti derinamos asmeniniu ar kolektyviniu lygmeniu.
Darbo sąlygos: Darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, pagal taikomus įstatymus ir kolektyvines
sutartis užtikrinamos tokios pačios darbo teisės kaip ir darbuotojams, dirbantiems darbdavio patalpose.
Tačiau, atsižvelgiant į darbo nuotoliniu būdu ypatumus, gali būti sudaromos papildomos kolektyvinės ar
individualios sutartys.
Duomenų apsauga: Už duomenų, kuriuos naudoja ir apdoroja darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu,
apsaugą atsako darbdavys. Darbdavys turi informuoti darbuotoją apie tai, ar informacijos technologijos
ir priemonės, kaip internetas, kurias suteikia darbdavys, gali būti naudojamos darbuotojo asmeniniais
tikslais, taip pat kokios sankcijos taikomos pažeidus įmonės politiką.
Privatumas: Darbdavys gerbia darbuotojo, dirbančio nuotoliniu būdu, privatumą. Bet kokios darbdavio
įvestos kontrolės priemonės turi būti proporcingos siekiamam tikslui ir turi atitikti 90/270 direktyvą,
pagal kurią darbuotojų atstovai turi būti informuojami ir su jais turi būti konsultuojamasi prieš įvedant
kontrolės sistemas.
Įranga: Visi klausimai, susiję su darbo įranga, atsakomybe ir išlaidomis turi būti aptarti prieš pradedant
nuotolinį darbą. Paprastai įrangą, reikalingą nuotoliniam darbui, suteikia, įdiegia ir prižiūri darbdavys, jei
darbuotojas nenaudoja savo įrangos.
Jei darbuotojas reguliariai dirba nuotoliniu būdu, darbdavys turi kompensuoti ar padengti išlaidas,
tiesiogiai susijusias su darbu, ypač komunikacijos išlaidas.
Jei darbdavio pageidavimu darbuotojas dirba iš namų ir dėl to turi įrengti namų biurą, tokios išlaidos yra
tiesiogiai susijusios su darbu ir todėl darbdavys turėtų jas padengti.
Darbdavys turi suteikti darbuotojui tinkamą techninę pagalbą.
Sveikata ir sauga: Darbdavys atsako už darbuotojo darbo saugą ir sveikatą. Net jei darbuotojas dirba
namuose, jo darbo vieta turi atitikti įprastus valstybės įstatymuose ir kolektyvinėse sutartyse nustatytus
standartus. Siekiant patikrinti, ar atitinkamos darbų saugos ir sveikatos nuostatos yra taikomos
tinkamai, darbdavys, darbuotojų atstovai ar atitinkamos institucijos turi prieigą prie nuotolinės darbo
vietos, laikantis įstatymų ir kolektyvinių sutarčių nuostatų. Jei darbuotojas dirba namuose, jo darbo vieta
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gali būti tikrinama tik iš anksto įspėjus darbuotoją ir gavus jo sutikimą. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu
būdu, taip pat turi teisę prašyti atlikti patikrinimą.
Darbo organizavimas: Vadovaujantis taikomais įstatymais, kolektyvinėmis sutartimis ir įmonės vidaus
taisyklėmis, darbuotojas, dirbantis nuotolinį darbą, pats organizuoja savo darbo laiką. Darbo krūvis ir
darbų atlikimo standartai yra tokie patys kaip ir darbuotojų, dirbančių panašų darbą darbdavio
patalpose.
Darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojas, dirbantis nuotolinį darbą, nebūtų izoliuotas nuo likusių
įmonės darbuotojų, pavyzdžiui, suteikdamas galimybę darbuotojui reguliariai susitikti su bendradarbiais
ir suteikdamas prieigą prie įmonės informacijos.
Mokymas: Darbuotojui, dirbančiam nuotolinį darbą, suteikiamos vienodos mokymosi ar karjeros
plėtojimo galimybės kaip ir darbuotojams, dirbantiems darbdavio patalpose. Jiems taip pat taikoma ta
pati vertinimo politika.
Darbuotojams, dirbantiems nuotolinį darbą, suteikiami specialūs mokymai dėl naudojimosi nuotoliniam
darbui atlikti reikalinga technine įranga, taip pat mokymai, susiję su šios darbo organizavimo formos
specifika.
Kolektyvinės teisės: Darbuotojai, dirbantys nuotolinį darbą, turi tas pačias kolektyvines teises kaip ir
darbuotojai, dirbantys darbdavio patalpose.
Komandiravimo sutartis (Secondment)
Pagal Jungtinėje Karalystėje populiarią komandiravimo sutartį darbuotojas perkeliamas dirbti į kitą tos
pačios įmonės padalinį, į kitą įmonę įmonių grupėje arba į kitą įmonę. Komandiravimo laikotarpiu
darbuotojo darbo santykiai su komandiruojančia įmone išlieka ir nėra perkeliami į priimančiąją įmonę.
Komandiravimas gali būti naudingas, pavyzdžiui, siekiant, kad komandiruojamas darbuotojas įgautų
naujų įgūdžių, taip pat priimančioji įmonė gali pasinaudoti kvalifikuoto darbuotojo paslaugomis.
Komandiravimas neturėtų būti nuolatinis ar trukti ilgą laiką. Jei komandiravimas yra ilgalaikis, sutarties
sąlygos turėtų būti reguliariai peržiūrimos. Norėdami išvengti neapibrėžtumo ir galimų ginčų, darbdaviai
sutartyje turėtų aiškiai išdėstyti komandiravimo sąlygas:
 Komandiruojamas darbuotojas išlieka pirminio darbdavio darbuotojas;
 Apibrėžiamas darbas, kurį turi atlikti komandiruojamas darbuotojas;
 Nurodoma komandiravimo vieta;
 Sąlygos dėl darbo laiko, darbo užmokesčio, papildomų išmokų ir kasmetinių atostogų;
 Reikalavimai, susiję su konfidencialumu ir intelektine nuosavybe;
 Sąlyga, kad darbuotojas vykdys teisėtus priimančio darbdavio nurodymus;
 Kaip bus vertinami darbuotojo darbo rezultatai ir kuri šalis už tai atsakinga;
 Atitinkama politika ir procedūros, kurių turi laikytis darbuotojas (pavyzdžiui, politika dėl
duomenų apsaugos, sveikatos ir saugos darbe);
 Komandiravimo nutraukimo tvarka;
 Komandiruojamo darbuotojo darbo vieta pasibaigus komandiruotei (t. y. ar pirminis darbdavys
išlaikys laisvą darbo vietą darbuotojui tomis pačiomis sąlygomis).
Sąlygos, nustatančios darbo pobūdį ir vietą, taip pat darbo laiką, suderinamos su priimančiu darbdaviu.
Sutarties sąlygos, susijusios su darbo užmokesčiu, nebuvimu darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ir kitų
papildomų išmokų ir netiesioginių skatinimo priemonių, priklauso nuo pirminio darbdavio. Atsakomybę
dėl komandiruojamo darbuotojo darbo vertinimo turėtų išlaikyti pirminis darbdavys, nors priimantysis
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darbdavys turėtų iškelti darbo tikslus ir vertinti darbo atlikimą. Pirminis darbdavys taip pat turi priimti
sprendimus dėl darbo drausmės pažeidimų ir atleidimo iš darbo.
Konfidencialumo susitarimai turėtų būti sudaromi tiek su pirminiu, tiek su priimančiu darbdaviu.
Komandiravimo nutraukimas skiriasi nuo darbo santykių nutraukimo. Priimantis darbdavys, pirminis
darbdavys ir komandiruojamas darbuotojas turi teisę nutraukti komandiravimą. Reikalavimai, susiję su
įspėjimo laikotarpio trukme ir nutraukimo pagrindais turi būti įvardijami sutartyje. Įstatyminis minimalus
įspėjimo laikotarpis netaikomas, nes nutraukiamas tik komandiravimas, bet ne darbo santykiai. Daugeliu
atvejų priimantis darbdavys turi teisę atsisakyti komandiruojamo darbuotojo paslaugų be įspėjimo.
Komandiruojamas darbuotojas ir jo darbdavys taip pat turi teisę nutraukti darbo santykius pagal
galiojančius darbo įstatymus.
Priimantis darbdavys ir pirminis darbdavys turėtų susitarti dėl darbo užmokesčio, kitų išlaidų ir draudimo
atlyginimo, taip pat dėl to, ar priimantis darbdavys mokės mokestį už komandiravimą ir ar šis mokestis
gali būti padidintas, pavyzdžiui, augant komandiruojamo darbuotojo darbo užmokesčiui.
Tiek priimantis darbdavys, tiek pirminis darbdavys gali būti atsakingi dėl komandiruojamo darbuotojo
aplaidumo. Siekiant išvengti ginčų, atsakomybė dėl komandiruojamo darbuotojo veikimo ar neveikimo,
jei dėl to priimantis darbdavys, jo darbuotojai, klientai ar tiekėjai patiria žalą, turėtų būti paskirstoma
komandiravimo susitarime.

„Portage salarial”
Portage salarial Prancūzijoje yra sutartinių santykių tarp skėtinės organizacijos, jos samdomo darbuotojo
ir klientų organizacijų visuma, kur skėtinės organizacijos samdomas asmuo (konsultantas) turi šios
organizacijos darbuotojo statusą ir gauna darbo užmokestį už klientui suteiktas paslaugas per skėtinę
organizaciją.
Asmuo (paprastai konsultantas) atlieka paslaugas klientui, kuris sumoka honorarą pagal sąskaitą
faktūrą, kurią pateikia skėtinė organizacija. Skėtinė organizacija gautą honorarą išmoka konsultantui
kaip darbo užmokestį, prieš tai atskaičiusi socialinio draudimo mokestį ir komisinį mokestį. Paprastai
skėtinės organizacijos administracijos ir draudimo išlaidoms padengti atskaito 5-15 proc. dydžio komisinį
mokestį. Kai kurios organizacijos naudoja slankiąją skalę, kai komisinis mokestis priklauso nuo
konsultanto apyvartos, arba metinę sistemą, kai komisinis mokestis kinta priklausomai nuo metinės
apyvartos.
Partage salarial veikimas:
 Sudaroma paslaugų teikimo sutartis tarp konsultanto, skėtinės organizacijos ir kliento. Sutartyje
turi būti nurodytas paslaugų pobūdis, projekto pradžios ir pabaigos terminai ir apmokėjimo
sąlygos. Kiekvienos paslaugų sutarties terminas neturėtų viršyti 3 metų. Asmenys, dirbantys per
skėtinę organizaciją, turi patys susirasti darbo projektus ir klientus taip pat kaip asmenys,
dirbantys savarankiškai. Portage sistema sudaro galimybes klientams pasinaudoti per skėtinę
organizaciją dirbančių asmenų paslaugomis pagal poreikį, neprisiimant darbdavio pareigų ir
atsakomybės;
 Sudaroma darbo sutartis tarp konsultanto ir skėtinės organizacijos, kuri pasirašoma tuo pačiu
metu, kaip ir paslaugų sutartis. Ši sutartis skiriasi nuo įprastos darbo sutarties tuo, kad paprastai
nenurodomas konkretus darbo laikas, jis priklauso nuo to, kada konsultantas pasirenka dirbti ir
nuo to, kiek darbo jis sugeba susirasti. Be to, portage sutartims netaikomas įspėjimo laikotarpis
nutraukiant sutartį, jei asmuo nusprendžia nebedirbti skėtinėje organizacijoje, jis gali bet kada
nutraukti sutartį ir pradėti dirbti savarankiškai;
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Tarp skėtinės organizacijos ir konsultanto taip pat gali būti pasirašoma narystės sutartis, kurioje
numatomas mokėjimo grąžinimo mokestis ir skėtinės organizacijos siūlomos papildomos
paslaugos (nesumokėto honoraro išieškojimas, vizitinės kortelės, dokumentų spausdinimas,
mokymas, pagalba komercinėse derybose).

Praktikoje asmuo gali sudaryti sutartį su skėtine organizacija tik atskiram projektui vykdyti arba
ilgesniam laikui, turint tikslą nuolat teikti paslaugas klientams. Per skėtinę organizaciją paprastai
teikiamos konsultavimo paslaugos įvairiose srityse: žmogiškųjų išteklių, kokybės, marketingo, finansų,
komunikacijos ir t.t.
Skėtinės organizacijos:
 Jų veikla turi būti išimtinai skirta portage salarial veiklai;
 Skėtinės organizacijos įsipareigoja sudaryti su darbuotoju neterminuotas darbo sutartis, atlikti
reikiamus formalumus ir užpildyti reikiamas socialinio draudimo deklaracijas;
 Kiekvienam susitarimui dėl paslaugų teikimo skėtinė organizacija parengia priedą prie darbo
sutarties, kuriame nurodomos paslaugų teikimo sąlygos, trukmė, darbo laikas, atlyginimas;
 Jos turi teikti paramą darbuotojui tam, kad jis galėtų teikti paslaugas;
 Minimalus darbo užmokestis nustatomas kolektyvinėse sutartyse;
 Jos privalo darbuotojo vardu įsigyti profesinį civilinės atsakomybės draudimą, kuris padengtų
žalą, kuri gali atsirasti darbuotojui teikiant paslaugas klientui;
 Jos taip pat privalo gauti įgaliotos institucijos finansinę garantiją tam, kad užtikrintų darbuotojui
priklausančių sumų ir socialinio draudimo įmokų mokėjimą organizacijos nemokumo atveju.
Darbuotojas:
 Darbuotojo profesinė kvalifikacija leidžia jam savarankiškai vesti derybas su klientu ir teikti
paslaugas;
 Turi darbuotojo statusą;
 Savarankiškai ieško klientų ir tiesiogiai su jais derasi dėl paslaugų teikimo kainos; įsipareigoja
pateikti skėtinei organizacijai visą informaciją, reikalingą sudarant paslaugų teikimo sutartį,
pateikia veiklos ataskaitas.
Klientų organizacijos:
 Gali kreiptis į skėtinę organizaciją, kai joms reikia paslaugų, kurių jos pačios neteikia,
vykdydamos savo įprastą veiklą, ir jei reikiamos kvalifikacijos darbuotojo pati kliento
organizacija neturi;
 Derasi su darbuotoju dėl paslaugų teikimo sąlygų ir atlyginimo;
 Yra atsakinga už darbo sąlygas ir darbuotojo saugą ir sveikatą darbo vietoje paslaugų teikimo
metu;
 Sumoka su darbuotoju sutartą atlyginimą už paslaugas skėtinei organizacijai laikydamosi
paslaugų teikimo sutartyje nurodytų mokėjimo terminų;
 Informuoja skėtinę organizaciją apie bet kokį įvykį, dėl kurio nebūtų galima tęsti paslaugų
teikimą.
Skėtinės organizacijos Jungtinėje Karalystėje veikia kaip tarpininkas tarp rangovo ir jo kliento
(darbdavio arba agentūros), o jų pagrindinė užduotis – užtikrinti apmokėjimą už rangovo darbą. Asmuo,
dirbantis per skėtinę organizaciją yra darbuotojas. Sudarius sutartį su klientu, darbuotojas privalo
žymėti savo darbo laiką laiko apskaitos žiniaraštyje, kurį paprastai pasirašo ir klientas. Žiniaraštis
naudojamas sąskaitos klientui išrašymui. Kai klientas apmoka sąskaitą, skėtinė organizacija sumoka
atlyginimą darbuotojui, atskaičiusi tarpininko mokestį, socialinio draudimo ir kitus mokesčius.
Darbo jėgos skolinimas (prêt de main d'œuvre)
8

Prancūzijoje, siekiant išspręsti sunkumus, kylančius tam tikrose verslo šakose, kur jaučiamas reikiamos
kvalifikacijos darbuotojų trūkumas, arba atvirkščiai, siekiant išvengti dalinio nedarbo sumažėjus darbų
apimčiai, įmonės gali pasinaudoti darbo jėgos skolinimusi, kurio esmė ta, kad įmonė, perleidžia savo
darbuotojus kitai įmonei apibrėžtam laikotarpiui, per kurį išlieka tų darbuotojų darbdavė.
Darbo jėgos skolinimuisi keliamos tokios sąlygos:
 Nekomercinis tikslas: skolinančioji įmonė negali gauti pelno iš darbuotojų skolinimo, ji gali
išrašyti sąskaitą besiskolinančiai įmonei tik dėl darbuotojui mokamo darbo užmokesčio, darbo
užmokesčio fondo mokesčių ir darbuotojo išlaidų, kurias padengia įmonė. Darbo jėgos skolinimo
veikla, siekiant pelno yra draudžiama, išskyrus atvejus, kai ši veikla vykdoma per laikinojo
įdarbinimo agentūras, skėtines organizacijas (portage salarial) ir modelių agentūras.
 Darbuotojo sutikimas: darbuotojas turi išreikšti aiškų sutikimą ir, jei jis nesutinka, jam negali būti
taikomos nuobaudos, atleidimas iš darbo ar diskriminacinio pobūdžio priemonės. Darbuotojas
privalo pasirašyti priedą prie darbo sutarties, kuriame reikalaujama nurodyti:
o Besiskolinančioje organizacijoje patikėtas atlikti užduotis;
o Darbo laiką ir darbo atlikimo vietą;
o Specifines darbo vietos charakteristikas.
 Pasibaigus skolinimo terminui, darbuotojui užtikrinama jo pradinė darbo vieta, neatsižvelgiant į
darbuotojo profesinių pareigų kitimą ar darbo užmokesčio augimą.
Skolinančioji ir besiskolinančioji įmonės turi sudaryti sutartį dėl darbuotojo skolinimo. Šioje sutartyje
nurodoma:
 skolinimo terminas;
 darbuotojo asmens duomenys ir kvalifikacija – skolinimo sutartis tarp skolinančios ir
besiskolinančios įmonių gali būti sudaroma tik dėl vieno darbuotojo; draudžiama sudaryti vieną
sutartį dėl kelių darbuotojų skolinimo;
 darbo užmokesčio, darbo užmokesčio fondo mokesčių ir darbuotojų išlaidų, kuriuos skolinančiai
įmonei privalo sumokėti besiskolinanti įmonė, apskaičiavimo tvarka;
 išbandymo terminas, dėl kurio susitaria skolinančioji įmonė ir darbuotojas ir per kurį sutartis gali
būti nutraukta vienos iš šalių reikalavimu (išbandymo terminas nustatomas privalomai, jei dėl
darbuotojo skolinimo kitai įmonei padaromi esminiai darbuotojo darbo sutarties pakeitimai).
Sutarties nutraukimas iki išbandymo termino pabaigos negali būti priežastimi taikyti darbuotojui
nuobaudas ar nutraukti jo darbo sutartį, jei nėra darbuotojo kaltės.
Prieš sudarant sutartį dėl darbuotojo skolinimo turi būti konsultuojamasi su skolinančios įmonės darbo
taryba arba darbuotojų atstovais ir higienos, saugos ir darbo sąlygų komitetu arba besiskolinančios
įmonės darbuotojų atstovais, taip pat šie subjektai turi būti informuojami apie sudaromas sutartis.
Kol darbuotojas dirba besiskolinančioje įmonėje, jo darbo sutartis su skolinančia įmone nėra
nutraukiama ar sustabdoma. Jei darbuotojas yra išrinktas darbuotojų atstovas, jam ir toliau galioja ta
pati apsauga ir dirbant besiskolinančioje įmonėje.
Darbuotojų kooperatyvai
Darbuotojų kooperatyvai yra įmonės, kuriose didžioji dalis akcijų (bent 51 proc.) priklauso
darbuotojams, todėl darbuotojai bendrai sprendžia dėl kooperatyvo veiklos krypties, renka savo
vadovus, priima sprendimus dėl pelno.
Socialiniai kooperatyvai steigiami tam, kad teiktų socialines paslaugas arba reintegruotų socialiai
remtinus ar socialinę atskirtį patiriančius darbuotojus (neįgaliuosius, ilgalaikius bedarbius, teistus
asmenis, sirgusius priklausomybės ligomis).
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Darbuotojų kooperatyvai veikia pagal šiuos principus:
 Savanoriška ir atvira narystė – kooperatyvai steigiami savanorišku pagrindu ir yra atviri visiems
asmenims, norintiems naudotis jų paslaugomis ir gebantiems prisiimti atsakomybes, kylančias iš
narystės.
 Demokratinis valdymas – kooperatyvai yra demokratinės organizacijos, kurias valdo jų nariai,
aktyviai nustatydami veiklos politiką ir priimdami sprendimus. Išrinkti atstovai yra atskaitingi
nariams. Nariai turi lygias balsavimo teises (kiekvienas narys turi po vieną balsą).
 Narių ekonominis dalyvavimas – nariai bendrai formuoja ir valdo kooperatyvo kapitalą. Bent dalis
kapitalo yra bendra kooperatyvo nuosavybė. Paprastai nariai gauna ribotą atlyginimą iš
pasirašyto kapitalo. Nariai skirsto perviršį siekdami vystyti kooperatyvą, pavyzdžiui, kurdami
rezervus, atlygindami nariams ir kt.
 Autonomija ir nepriklausomybė – kooperatyvai yra autonomiškos savigalbos organizacijos,
valdomos narių. Jei kooperatyvai sudaro sutartis su kitomis organizacijomis, įskaitant
vyriausybes, ar didina kapitalą iš išorinių šaltinių, laikomasi demokratinio valdymo principo ir
išlaikoma kooperatyvo autonomija.
 Švietimas, mokymas ir informavimas – kooperatyvai užtikrina savo nariams švietimą ir mokymą,
siekdami, kad būtų vystomas kooperatyvas, taip pat informuoja visuomenę apie kooperatyvų
esmę ir privalumus.
 Kooperatyvų tarpusavio bendradarbiavimas – kooperatyvai bendradarbiauja tarpusavyje per
vietos, nacionalines, regionines ir tarptautines organizacijas.
 Rūpinimasis bendruomene – kooperatyvo nariai patvirtindami veiklos politiką, prisideda prie
tvaraus vietos bendruomenės vystymosi.
Crowdsourcing
Crowdsourcing yra veiklos rangos (outsourcing) forma, kadangi darbus atlieka
Tačiau skirtingai nei tradicinės veiklos rangos atveju, užduoties atlikimas ar
patikimas ne konkretiems asmenims, bet neapibrėžtai asmenų grupei, kuri
sprendimus tarpusavyje bendradarbiaudama. Crowdsourcing teikėjai naudoja
užsakovai gali patikėti atskirų užduočių atlikimą dideliam skaičiui kvalifikuotų,
kurie konkuruoja tarpusavyje.

ne įmonės darbuotojai.
problemos sprendimas
pateikia vieną ar kelis
virtualią erdvę, kurioje
motyvuotų darbuotojų,

Crowdsourcing gali būti naudojamas:
 Paprastoms užduotims: darbams, kuriuos galima atlikti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, duomenų
suvedimui ar kainų tikrinimui parduotuvėje.
 Sudėtingiems projektams: kai reikalingas techninių ir socialinių įgūdžių derinys, pavyzdžiui,
programinės įrangos kūrimo, duomenų analizės sugebėjimai kartu su abstraktaus mąstymo,
problemų sprendimo įgūdžiais. Šiais projektais paprastai ieškoma novatoriškų sprendimų.
 Idėjų generavimui: įmonė gali surinkti tūkstančius idėjų virtualioje crowdsourcing erdvėje savo
produktų tyrimui ir plėtojimui.
 Crowdfunding – projekto finansavimui surenkant nedideles pinigų sumas iš daugybės žmonių;
investuotojai gauna nuosavybės dalį finansuojamose įmonėse.
Crowdsourcing paslaugomis galima naudotis pagal kelis modelius: kai kuriais atvejais, įmonės moka už
atliktą darbą tik gavusios rezultatą, kitais atvejais laisvai samdomi asmenys gali teikti savo pasiūlymus ir
kainas, arba įmonė gali mokėti nedidelį mokestį tūkstančiams asmenų už produktų testavimą ar prekių
parduotuvėse tikrinimą, rezultatus pateikiant per mobilias programėles.
Crowdsourcing modeliai:
 Konkursas: įmonė gali paskelbti konkursą laisvai samdomiems asmenims ir pasiūlyti piniginį prizą
už geriausią sprendimą. Šis modelis tinka, kai neaišku, kokį techninį sprendimą geriausia
panaudoti sprendžiant užduotį ir reikalinga palyginti įvairius rezultatus.
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Bendradarbiaujanti bendruomenė: bendruomenę sudaro keli asmenys, kurie bendradarbiauja
spręsdami užduotį, visų asmenų darbo rezultatai sujungiami į vieną sprendimą. Paprastai
bendruomenė pati nusprendžia, kas sudarys galutinį sprendimą.
Papildinių kūrėjai: įmonė gali užsakyti savo pagrindinio produkto papildinio sukūrimą; pavyzdžiui,
iTunes, sukurtas kaip Apple pagrindinių produktų papildinys. Šis modelis tinka, kai yra galimybė
sukurti didelę įvairovę papildinių.
Darbo rinka: virtuali crowdsourcing erdvė, kurioje užsakovai gali pasinaudoti darbų vykdytojų
paslaugomis pagal poreikį. Šis modelis tinka besikartojančioms užduotims atlikti, pavyzdžiui,
paprastam duomenų suvedimui, nuotraukų anotavimui, duomenų rinkinių valymui, kai samdyti
nuolatinius darbuotojus būtų per brangu.

Portfolio work
Tai – situacijos, kai savarankiškai dirbantis asmuo dirba dideliam skaičiui klientų, kiekvienam iš jų
atlikdamas po nedidelį darbą, kartais tuo pat metu dirbdamas pagal darbo sutartį visą ar ne visą darbo
dieną. Portfolio darbuotojai gali būti nepriklausomi specialistai, laisvi agentai, laisvai samdomi asmenys,
taip pat dirbantys iš namų ar mobilūs darbuotojai ir žinių ar projektų darbuotojai. Šiems asmenims
būdinga tai, kad jie derina kelis darbus, atliekamus sutarčių pagrindu. Įmonėms taip pat paranku samdyti
darbuotojus pagal poreikį: taupomi su naujų darbuotojų priėmimu susiję kaštai, nereikia rūpintis dėl
nuolatinių darbuotojų išlaikymo darbo vietoje ekonominio neapibrėžtumo sąlygomis.
Laikinas valdymas (Interim management)
Prancūzija. Laikinas valdymas - tai situacija, kai darbuotojas samdomas laikinai, dažniausiai darbui
konkrečiame projekte. Paprastai laikini vadovai (interim managers) samdomi nuo trijų iki devynių
mėnesių laikotarpiui, kai samdančioje įmonėje vykdomi esminiai pokyčiai, pavyzdžiui, vykdoma įmonės
restruktūrizacija ar įmonių susijungimas, kai bandoma įgyvendinti svarbią strategiją ar kai reikia užpildyti
vadybos spragą. Taigi laikini vadovai samdomi tiek į laikiną poziciją, tiek į nuolatinę, jei į šią poziciją
negalima pakankamai greitai priimti nuolatinio vadovo.
Laikinų vadovų vaidmuo įmonėje panašus į išorės konsultantų, tačiau jų funkcijos iš esmės skiriasi:
Laikini vadovai

Valdymo konsultantai

Laikinas vadovas samdomas kaip nepriklausomas
asmuo remiantis jo asmeniniais sugebėjimais ir
reputacija.

Konsultantas paprastai dirba per agentūrą
ir yra samdomas atsižvelgiant į agentūros,
o ne jo paties asmeninę reputaciją.

Laikinas vadovas bandys sumažinti išlaidas ir padidinti
įmonės efektyvumą siekdamas įgyvendinti įmonės
tikslus kiek galima greičiau. Tai sukurs gerą laikino
vadovo reputaciją.

Konsultantas
gali
mėginti
įsiūlyti
papildomas paslaugas siekdamas padidinti
savo ar agentūros pajamas.

Laikinas vadovas ne tik pateiks pasiūlymų dėl esamos
padėties, bet ir įgyvendins siūlomas priemones
spręsdamas problemą.

Konsultantas konsultuoja dėl įmonės
padėties,
bet
neįgyvendina
savo
pasiūlymo.

Laikinas vadovas atsiskaito tiesiogiai savo klientui –
darbdaviui, bet ne per agentūrą, kuri yra trečioji šalis.
Taip išvengiama interesų konflikto.

Konsultantas pateikia ataskaitą savo
agentūrai, kuri pateikia ataskaitą klientui.
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Laikini vadovai

Valdymo konsultantai

Laikinas vadovas dirba su kliento darbuotojų komanda,
dėl kurios sudėties nusprendžia pats klientas.

Konsultantas dirba su savo pasirinktais
asmenimis, kuriuos pasikviečia į įmonę.

Laikini vadovai paprastai specializuojasi konkrečioje
srityje ir turi joje didelę patirtį.

Konsultantai paprastai nesispecializuoja
konkrečioje srityje, bet yra „visų galų
meistrai“.

Laikiniesiems vadovams taikomas Tarpininkų įstatymas (Intermediaries Legislation), dar vadinamas IR35.
Šio įstatymo, priimto 2000 m., tikslas – kovoti su asmenų, dirbančių per tarpininkaujančią įmonę,
mokesčių vengimu. Taikant šį įstatymą, bet kurios sumos, kurias gauna tarpininkaujančios įmonės, yra
laikomos mokėjimais atskiriems darbuotojams, todėl nuo jų skaičiuojamas pajamų mokestis ir
išskaitomos nacionalinio draudimo įmokos. Taigi mokesčių tikslais atskiri asmenys, teikiantys paslaugas
per tarpininkaujančias įmones, yra laikomi darbuotojais. Laikinųjų vadovų atveju, minėtus mokesčius turi
mokėti tarpininkaujančios įmonės, bet ne laikiną vadovą samdantys klientai, nebent samdo jį tiesiogiai.

Užimtumo formos pagal galiojančius teisės aktus Lietuvoje
LR Konstitucijos 48 straipsnis: kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti
tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą
nedarbo atveju. Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji
tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais.
Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.
Užimtumo tipai:
a) atlygintinis ir
b) neatlygintinis.

Eil Nr.
1.

2.

1.1 lentelė. Neatlygintinio užimtumo formos
Sąvoka
Teisės aktas
Savanoriška veikla
Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
savanorio
neatlyginamai
atliekama įstatymo 2 str. 2 d., 12 str. (Žin., 2011, Nr. 86visuomenei naudinga veikla, kurios 4142)
sąlygos nustatomos savanorio ir šios
veiklos organizatoriaus susitarimu
Dalyvavimas savanoriškoje veikloje,
atsižvelgiant į jos tikslus ir pobūdį, gali
būti pripažįstamas savanorio praktinio
darbo ir (ar) mokymosi patirtimi
Savanoriškos
veiklos
probacijos
tarnybose
„savanorio neatlyginamai probacijos
tarnybose
atliekama
visuomenei
naudinga
veikla,
kurios
sąlygos

Kalėjimų departamento prie Teisingumo
ministerijos 2014 m. balandžio 14 d. įsakymas
Nr. V-158 „Dėl savarankiškos veiklos Probacijos
tarnybose tvarkos aprašo patvirtinimo“ / Teisės
aktų registras, 2014, Nr. 2014-04426
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3.
4.

nustatomos šiuo aprašu ir savanoriškos Kalėjimų departamento prie Teisingumo
veiklos atlikimo sutartimi“
ministerijos 2012 m. birželio 26 d. įsakymas Nr.
V-213 „Dėl Savanoriško darbo atlikimo sutarties
(susitarimo) pavyzdinės formos patvirtinimo“ /
Valstybės Žinios, 2012, Nr. 74-3866
Viešieji darbai
LR BK 46 str.
(aprašyta toliau)
Darbo terapija
Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos
Psichikos
ligonių,
hospitalizuotų priežiūros įstatymo 9 str. (Žin., 1995, Nr. 53psichiatrijos įstaigoje, darbo veikla turi 1290)
būti
savanoriška,
terapinio
ir
reabilitacinio
pobūdžio,
padedanti
ligoniui grįžti į visuomenę.
Psichikos ligonių darbo sąlygų, darbo
trukmės reikalavimus nustato Sveikatos
apsaugos ministerija. Darbo veikla turi
būti rekomenduojama ir kontroliuojama
psichiatro. Psichikos ligonį versti dirbti
yra draudžiama.
Savanoriška praktika
Užimtumo rėmimo įstatymo 3 str. 3 d. 3 p.

1.2 lentelė. Atlygintinio užimtumo formos
Darbo ir jiems prilygintini santykiai
Eil
Sąvoka
Nr.
1.
Darbuotojas
„darbuotojo ir darbdavio susitarimu
darbuotojas įsipareigoja dirbti darbą, o
darbdavys – suteikti darbą, mokėti darbo
užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas. Visa
tai numatoma darbo sutartyje, sudaromoje
vadovaujantis darbo kodeksu ir Vyriausybės
patvirtinta pavyzdine darbo sutarties
forma“
2.
Valstybės tarnautojas
Asmuo, einantis pareigas valstybės
tarnyboje
bei
atliekantis
viešojo
administravimo veiklą ir už tai gaunantis
pajamas.
3.

4.

Teisės aktas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 93, 94, 95
straipsniai / Valstybės žinios, 2002, Nr. 64-2569
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio
28 d. nutarimas Nr. 115 „Dėl darbo sutarties ir
darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų
patvirtinimo“ / Valstybės Žinios 2003, Nr. 11-412
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 31 dalis / Valstybės Žinios,
2002, Nr. 73-3085
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
2 straipsnio 2 dalis / Valstybės Žinios 1999, Nr. 662130
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo
4 straipsnio 2 dalies 3 punktas / Valstybės Žinios
1991, Nr. 17-447
Statutinis valstybės tarnautojas
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 2
asmuo, kuris yra statutinis valstybės straipsnio 4 dalis / Valstybės Žinios 2003, Nr. 42tarnautojas, gaunantis iš to pajamas.
1927
Jų tarnybą reglamentuoja specialus Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo
statutas ir kurie turi viešojo administravimo 4 straipsnio 2 dalies 1 punktas / Valstybės Žinios
įgaliojimus jiems nepavaldiems asmenims
1991, Nr. 17-447
Kriminalinės žvalgybos slaptasis dalyvis
Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos
a) kriminalinės
žvalgybos
subjektų įstatymo 17 straipsnio 1 dalis / Valstybės Žinios
darbuotojas,
kurio
tarnybinė 2012, Nr. 122-6093
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priklausomybė kriminalinės žvalgybos
subjektui yra įslaptinta ir užšifruota,
b) slaptai su kriminalinės žvalgybos
subjektais bendradarbiaujantis pilnametis
asmuo, su kuriuo kriminalinės žvalgybos
subjektai
sudarė
rašytinę
slapto
bendradarbiavimo sutartį arba kriminalinės
žvalgybos subjekto darbuotojai sudarė
žodinius
slapto
bendradarbiavimo
susitarimus vadovaudamiesi įstatymu
5.

Profesinės karo tarnybos karys
Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis
karo tarnybą, karys savanoris, aktyviojo ar
parengtojo rezervo karys, pašauktas į
tarnybą.“

6.

Valstybės politikas
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
asmuo, įstatymų nustatyta tvarka išrinktas 2 straipsnio 11 dalis / Valstybės Žinios 1999, Nr. 66ar paskirtas į Respublikos Prezidento, 2130
Seimo Pirmininko, Seimo nario, Ministro
Pirmininko, ministro, savivaldybės tarybos
nario, savivaldybės mero, savivaldybės
mero pavaduotojo pareigas

7.

Valstybės pareigūnas
Prokuroras; valstybės kontrolierius ir jo
pavaduotojas; Seimo kontrolierius; lygių
galimybių kontrolierius;
vaiko teisių
apsaugos kontrolierius; žurnalistų etikos
inspektorius; Seimo, Seimo Pirmininko,
Respublikos Prezidento ar Ministro
Pirmininko paskirtas institucijos ir įstaigos,
finansuojamas iš valstybės biudžeto,
vadovas (išskyrus STT direktorių ir jo
pavaduotojus bei policijos generalinį
komisarą)
bei
pareigūnas;
Seimo,
Respublikos Prezidento, kitų pagal
specialius įstatymus paskirtų valstybinių
(nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkas,
jo pavaduotojas ir narys; Vyriausybės
įstaigos vadovas; žvalgybos pareigūnas.
Teisėjas
Teisėjas yra valstybės pareigūnas ir turi
Teismų įstatymo bei kituose įstatymuose
numatytus valstybės valdžios įgaliojimus

8.

Eil.Nr. Sąvoka

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos
organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2
straipsnio 10, 12, 14, 15 dalys / Valstybės Žinios
1998, Nr. 49-1325

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2
str. 3 d. (Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir
valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas)
(Valstybės Žinios, 2000, Nr. 75-2271)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 41 str. (Žin.,
1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649)

1.3 lentelė. Individuali (savarankiška) veikla
Teisės aktas
14

1.

Savarankiška veikla (bendra sąvoka)
bet kokio pobūdžio komercinė arba
gamybinė veikla (išskyrus nekilnojamųjų
pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar)
nuomos veiklą ir finansinių priemonių
sandorius), kuria versdamasis gyventojas
siekia
gauti
pajamų
ar
kitokios
ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį1

Lietuvos
Respublikos
gyventojų
pajamų
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 d. 1 p.
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo
įstatymo 2 straipsnio 8 dalis / Valstybės Žinios
1991, Nr. 17-447
Registracija VMI:
GPMĮ 35 str. 2 d.VMI prie FM viršininko 2013-0625 įsakymas Nr. VA-36, 7-13 p.

2.

Savarankiška kūryba
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
pajamų
Kūryba – kūrinių, kurie gali būti autorių mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 d. 2 p., 10 d.
teisių objektas, kūrimas ir turtinių teisių į
savo sukurtus kūrinius perleidimas.
Savarankiškumo požymiai nustatomi pagal
1
išnašoje pateiktus kriterijus

3.

Savarankiška mokslinė veikla
Nėra apibrėžimo

4.

Laisvoji profesija
profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją
turintys gyventojai verčiasi asmeniškai,
atsakingai
ir
profesiniu
atžvilgiu
nepriklausomai, teikdami intelektines
paslaugas klientams ir visuomenei,
įskaitant teisinę (advokato, advokato
padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo,
antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto
teisės klausimais ir kitą teisinę veiklą),
apskaitininko, auditoriaus, buhalterio,
lobisto, finansų konsultanto, mokesčių
konsultanto,
architekto,
inžinieriaus,
dizainerio,
gydytojo2,
psichologo,
žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią
veiklą.

5.

Savarankiška sporto veikla
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
pajamų
sportininko (gyventojo, kuris atlieka tam mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalis / Valstybės
tikrą fizinę ar protinę veiklą, grindžiamą Žinios, 2002, Nr. 73-3085

Lietuvos
Respublikos
gyventojų
pajamų
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 35 d.
Specialūs įstatymai, kurie reglamentuoja tam
tikrą veiklos sritį: Advokatūros įstatymas,
Notariato įstatymas, Antstolių įstatymas,
Buhalterinės apskaitos įstatymas,

1

VMI komentaras reg Nr. KD-967,2009-09-09. Individualiai veiklai būdingi 2 požymiai: 1) tęstinumas – gyventojo sudaromiems
sandoriams paprastai būdingas tam tikras tęstinumas ar atsikartojamumas. Atsitiktiniai sandoriai (pvz., asmeninio būsto,
asmeninės transporto priemonės ar kito turto nuoma, pardavimas, kuriame nėra “verslininkiškumo” elementų) negali būti
laikomi veiklos vykdymo požymiu, todėl tokie sandoriai nereikš individualios veiklos vykdymo. Taigi, kad gyventojas būtų
laikomas vykdančiu individualią veiklą, jo sudaromiems sandoriams turi būti būdingas tam tikras tęstinumas, taip pat motyvas
ir galimybės sandorius sudaryti ir ateityje. Atskirais atvejais ir ne vieną analogišką sandorį per trumpą laiką sudaręs gyventojas
dažniausiai nebus laikomas vykdančiu individualią veiklą (pvz., išvykstantis į užsienį gyventojas parduoda keletą tapačių daiktų).
Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais ir nesant tęstinumui, iš tam tikrų aplinkybių darytina išvada, kad gyventojas
vertėsi individualia veikla. Tokiomis aplinkybėmis gali būti: naudos dydis ir tai, kokią gyventojo pajamų dalį sudaro ši nauda; taip
pat su naudos gavimu susijusios sąnaudos, 2) savarankiškumas, t. y. toks gyventojo santykis su kita sandorių, sudaromų
vykdant veiklą, šalimi, kuris iš esmės skiriasi nuo darbdavio ir darbuotojo santykių. Gyventojo veikla yra savarankiška, kai jo
santykiuose su kita sandorio puse nėra būdingų darbo santykiams požymių (susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir
funkcijų, darbo drausmės, atostogų ir pan.), gyventojas pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pats dengia savo
išlaidas, susijusias su veiklos vykdymu ir kt.
2 LR Sveikatos sistemos įstatyme nenustatyta galimybė teikti sveikatos priežiūros paslaugas savarankiškai (žr. įstatymo 8 str.,
kuriame išvardinami LNSS subjektai, gydytojai yra tik LNSS subjektų „ištekliai“).
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tam tikromis taisyklėmis ir organizuojamą Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto
tam tikra specialiai šiai veiklai nustatyta įstatymo 2 straipsnio 18 dalis, 27 str. / Valstybės
forma) rengimosi varžyboms ir dalyvavimo Žinios 1996, Nr. 9-215
varžybose veikla3.
N.B. Kūno kultūros ir sporto specialistas su
organizacijomis, kuriose vykdo kūno
kultūros ir sporto pratybas, gali pasirašyti
darbo sutartį arba vykdyti individualią
veiklą, kaip ji apibrėžiama GPMĮ
6.

Savarankiška atlikėjo veikla
asmenys gaunantys pajamas tik iš
rengimosi
viešam
pasirodymui
ir
dalyvavimo viešame pasirodyme veiklos4,
tai yra iš autorinės sutarties, kurių veiklą
reglamentuoja
įstatymai.
Atlikėjais
nelaikomi
gyventojai,
dalyvaujantys
kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam
pasirodymui
procese,
tačiau
nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar
viešai pasirodant.“

7.

kita panašaus pobūdžio savarankiška
veikla
Trenerio?
Veikla pagal verslo liudijimą
Pagal verslo liudijimą besiverčiantys
atlygintine individualia veikla ir (arba)
nekilnojamojo pagal prigimtį daikto
nuomos veikla, asmenys
Verslo liudijimas - Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo ir jį įgyvendinančių
teisės aktų nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis nustatyto
fiksuoto
dydžio
pajamų
mokesčio
sumokėjimą verčiantis individualia veikla ir
(arba) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto
nuomos
veikla, jeigu
šios
veiklos
rūšys įtrauktos į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintą veiklos rūšių sąrašą
Treneris
asmuo, sporto (šakos) federacijos
(nacionalinės arba tarptautinės) nustatyta
tvarka įgijęs kvalifikaciją ar kvalifikacinę
kategoriją, kurios nors sporto šakos

8.

9.

Lietuvos
Respublikos
gyventojų
pajamų
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8, 9 dalys /
Valstybės Žinios, 2002, Nr. 73-3085
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymo 2 straipsnio 2 dalis / Valstybės
Žinios 1999, Nr. 50-1598

Lietuvos
Respublikos
gyventojų
pajamų
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 22 dalis /
Valstybės Žinios, 2002, Nr. 73-3085
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo
įstatymo 2 straipsnio 8 dalis / Valstybės Žinios
1991, Nr. 17-447
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir
veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo
liudijimą, rūšių sąrašo“ 2.3 punktas / Valstybės
Žinios, 2002, Nr. 112-4992.

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto
įstatymo 2 str. 17 d., 35 d., 28 str. 1 d. (Valstybės
Žinios, 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752)

3

VMI komentaras, reg. Nr. KD-978, 2009-09-09. Sportininkais GPMĮ tikslais nėra pripažįstami instruktoriai, sekundantai,
asistentai, masažistai ir kiti asmenys, kurių veikla neatitinka nustatytos sporto veiklos sąvokos, o skirta tik padėti sportininkui
ir/ar sporto komandai pasirengti ir dalyvauti varžybose, t. y. užsiimti sporto veikla. Gyventojai, užsiimantys fizine ir/ar protine
savo poilsio (rekreacijos) veikla (alpinizmu, nardymu, jojimu, slidinėjimu, joga ir pan., kai tai nėra pasirengimo ir/ar dalyvavimo
sportinėse varžybose veikla), taip pat individualią veiklą vykdantys ar sporto varžybas rengiančioje organizacijoje pagal darbo
sutartis dirbantys asmenys, kurie turi įgaliojimus vykdyti atitinkamos sporto šakos taisyklių laikymosi kontrolę ir/ar registruoti
varžybų rezultatus (teisėjai, arbitrai, komisarai ir pan.), GPMĮ prasme sportininkais taip pat nelaikomi.
4 VMI komentaras, reg. Nr. KD-983, 2009-09-04. Viešu pasirodymu taip pat laikomas dalyvavimas atlygintinai politiniuose,
religiniuose, labdaringuose ar kituose panašiuose renginiuose
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specialistas, turintis teisę rengti ir
rengiantis sportininkus arba komandą
varžyboms.
Sportinės veiklos sutartis – sportininko
profesionalo, sportininko ar trenerio ir
sporto organizacijos susitarimas, kuriuo
sportininkas profesionalas, sportininkas ar
treneris įsipareigoja rengtis sporto
varžyboms arba rengti sportininkus,
dalyvauti varžybose laikantis nustatytos
sporto organizacijos vidaus tvarkos, o
sporto organizacija įsipareigoja mokėti
atlygį už sportinę ar treniravimo veiklą ir
užtikrina pasirengimo ir dalyvavimo
varžyboms sąlygas ir jose dalyvauti, taip
pat įsipareigoja vykdyti kitas sutartyje
numatytas sąlygas
N.B. Treneris su organizacijomis gali
pasirašyti darbo sutartį arba vykdyti
individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama
GPMĮ
Treneris, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos
Respublikos kūno kultūros ir sporto
įstatyme, GPM Įstatymo taikymo tikslais
nėra laikomas sportininku
1.4 lentelė. Užimtumas įsteigus juridinį asmenį
Teisės aktas

Eil
Nr.
1.

Sąvoka

2.

Mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės
bendrijos ar komandinės ūkinės bendrovės
tikrieji nariai
„asmenys, kurie yra mažosios bendrijos,
tikrosios ūkinės bendrijos ar komandinės
ūkinės bendrovės tikrieji nariai, gaunantys
pajamas iš bendrijos veiklos“

Individualių įmonių savininkai
„asmenys, kurie yra individualios įmonės
dalyviai ir gauna pajamas iš individualios
įmonės veiklos“

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.45
straipsnis / Valstybės Žinios 2000, Nr. 74-2262.
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 34 dalis / Valstybės Žinios,
2002, Nr. 73-3085
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo
2 straipsnio 8 dalis / Valstybės Žinios 1991, Nr. 17447
Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo 2
straipsnio 1 ir 2 dalys / Valstybės Žinios 1990, Nr. 31747
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 34 dalis / Valstybės Žinios,
2002, Nr. 73-3085
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo
2 straipsnio 8 dalis / Valstybės Žinios 1991, Nr. 17447

1.5 lentelė. Užimtumas, susijęs su bausmių vykdymu
Eil.Nr. Sąvoka
Teisės aktas
1.
Nuteistieji laisvės atėmimu darbas
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso
„asmenys teismo nuteisti laisvės atėmimo 125 straipsnio 1 dalis / Valstybės Žinios 2002, Nr.
bausme ją atlikdami privalo dirbti, jeigu 73-3084
jiems darbą siūlo pataisos įstaigos Lietuvos Respublikos socialinio draudimo
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administracija. Tą reglamentuoja specialus įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 3 punktas /
kodeksas.“
Valstybės Žinios 1991, Nr. 17-447
2.

Viešieji darbai
LR BK 46 str.
Viešieji darbai skiriami nuo vieno mėnesio
iki vienerių metų. Bausmės terminas
skaičiuojamas mėnesiais. Asmuo, nuteistas
atlikti viešuosius darbus, įpareigojamas per
teismo paskirtą laiką neatlygintinai dirbti
nuo 10 iki 40 valandų per mėnesį
visuomenės labui.
1.6 lentelė. Užimtumas žemės ūkyje
Teisės aktas

Eil.
Nr.
1.

Sąvoka

Ūkininkai ir jų partneriai
„asmenys, kurie verčiasi žemės ūkio veikla
ir miškininkyste, gali veikti sudarę jungtinės
veiklos
sutartį.
Veiklos
specifiką
reglamentuoja įstatymas ir Lietuvos
Respublikos civilinis kodeksas.“

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.969
straipsnio 2 dalis / Valstybės Žinios 2000, Nr. 742262
Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2
straipsnio 2 ir 3 dalys / Valstybės Žinios 1999, Nr.
43-1358

2.

Asmenys, teikiantys žemės ūkio ir
miškininkystės paslaugas pagal kvitus
„asmuo, gaunantis pajamas iš žemės ūkio
veiklos, kuris laikomas paslaugų teikėju,
kadangi teikia žemės ūkio ir miškininkystės
paslaugas pagal paslaugų kvitus.“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės
teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo 3 straipsnio
2 dalis / Valstybės Žinios, 2012, Nr. 136-6965
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 33 dalis / Valstybės Žinios,
2002, Nr. 73-3085

1.7 lentelė. Kitos užimtumo formos
Teisės aktas

Eil.
Nr.
1.

Sąvoka

2.

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 4, 9, 10
straipsniai / Valstybės Žinios 2010, Nr. 25-1176.
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo
2 straipsnio 8 dalis / Valstybės Žinios 1991, Nr. 17447
Meno kūrėjai
Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų
„meno kūrinius kuriantis, juos savitai organizacijų statuso įstatymo 2 straipsnio 1 dalis /
atliekantis fizinis asmuo, kuriam už tai yra Valstybės Žinios 1996, Nr. 84-2002
suteikiamas meno kūrėjo statusas“
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 2 straipsnio 9 dalis / Valstybės Žinios,
2002, Nr. 73-3085
Profesinės adaptacijos periodas
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių
praktikos laikotarpis, per kurį asmuo kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 3 straipsnio 11

3.

4.

Dvasininkai
„asmenys, kurie gauna pajamas iš tradicinių
religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų
už tradicinei religinei bendruomenei,
bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir
atliekamus darbus. Tokius santykius
reglamentuoja įstatymai.“
Šeimynos dalyviai
„asmenys
vykdantys
vaikų
globėjo
(rūpintojo) pareigas, kurių veiklą, teises ir
pareigas reglamentuoja įstatymai“

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo
4 straipsnio 4 dalies 3 punktas / Valstybės Žinios
1991, Nr. 17-447
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 42 punktas /
Valstybės Žinios, 2002, Nr. 73-3085
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užsiima reglamentuojama profesine veikla dalis / Valstybės Žinios 2008, Nr. 47-1747
Lietuvos Respublikoje ir yra prižiūrimas
atsakomybę prisiėmusio kvalifikuoto tos
profesijos atstovo. Profesinės adaptacijos
laikotarpiu leidžiama papildomai mokytis
Rezidentūra - MSĮ 4 str. 18 d. Rezidentūra – Mokslo ir studijų įstatymas
studijos pagal studijų programas, kurias Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
baigus nesuteikiamas laipsnis, skirtos
aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusiems
asmenims teisės aktų nustatyta tvarka
pasirengti savarankiškai praktinei veiklai.

5.

bet
LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 43
str. nustatyta, kad „LNSS įstaigų, kuriose
vyksta studentų ir rezidentų studijos ir
kuriose
rezidentai
dirba
gydytojais
rezidentais, išlaidos, susijusios su studentų
ir gydytojų rezidentų studijomis ir darbo
užmokesčiu, kompensuojamos Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka“.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje siekiant padidinti darbo santykių lankstumą ir paskatinti užimtumą, Darbo
kodekso projekte yra siūloma:
1.

darbo ne visą darbo dieną, dalinio darbo ir nuotolinio darbo, kaip laikino ar nuolatinio darbo
organizavimo būdo, įteisinimą;

2. įvairių darbo sutarčių rūšių išplėtimą (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.;
3. išplėsti galimybes užsiimti legalia darbine veikla per kitas formas (kvitų sistema atskiroms
paslaugų rūšims);
4. įtvirtinti skaidrią užimtumo formų sistemą naujame Užimtumo įstatyme.
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Priedas Nr. II-4
Kova su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu
Nelegalus darbas Lietuvoje
Nedeklaruotas darbas Europoje suprantamas kaip apmokama veikla, kuri yra teisėta savo pobūdžiu, bet
nedeklaruota valstybės institucijoms. Nedeklaruotas darbas neapima nusikalstamos veiklos, kurią
apibrėžia kiekviena valstybė atskirai savo įstatymuose. Tokia nedeklaruoto darbo definicija Europoje
suprantama dar nuo 1998 m. Tuo tarpu Lietuvoje, priešingai negu daugelyje Europos valstybių, nėra
atskirtos nedeklaruoto ir nelegalaus darbo definicijos. Lietuvoje vartojama viena sąvoka – nelegalus
darbas, į kurį įeina ir nedeklaruotas darbas. Taigi mūsų valstybėje nelegalus darbas suprantamas plačiai,
t. y. tokiu darbu laikoma komercinė, ūkinė, finansinė, profesinė veikla, vykdoma neįsteigus įstatymų
nustatyta tvarka įmonės ar neišpirkus atitinkamai veiklai reikalingo patento; taip pat kai dalis darbo
užmokesčio mokama „vokeliais”; kai asmenys dirba legaliose įmonėse, bet su jais nesudarytos darbo
sutartys; taip pat kai dirbama ilgesnį negu oficialiai darbo sutartyje sulygtą darbo laiką.
VDI pateikia duomenis, kad lyginant su 2012 m., nustatytų per 2013 m. nelegaliai dirbančių asmenų
skaičius sumažėjo kitoje komunalinėje, socialinėje ir asmeninėje aptarnavimo veikloje (2012 m. buvo 12
proc.), didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje (2012 m. buvo 11 proc.), žemės ūkyje (2012 m. buvo 8
proc.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje (2012 m. buvo 6 proc.), maisto produktų ir gėrimų
gamyboje (2012 m. buvo 3 proc.). Tuo tarpu nustatomų nelegaliai dirbusių asmenų skaičius 2013 m.,
lyginant su 2012 metais, labai stipriai išaugo statybose – nuo 36 proc. iki 50 proc., nelegalaus darbo
augimas taip pat pastebimas miškininkystės srityje – jis išaugo nuo 4 proc. iki 6 proc., autoservisuose –
nuo 4 proc. iki 6 proc. Kituose sektoriuose nustatytų nelegalaus darbo atvejų santykiniai rodikliai pakito
nedaug1. 2014 m. nelegalaus darbo rodikliai pagal sektorius išliko panašūs: didžiausias rodiklis nelegaliai
įdarbintų asmenų yra statybos sektoriuje – 47,91 proc., didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje – 12,16
proc., apdirbamojoje gamyboje – 10,81 proc., žemės ūkyje ir apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų
veikloje nelegalaus darbo mastas pasiskirstęs vienodai – po 7, 74 proc.2
Dar 2012 m. išryškėjo kita neigiama tendencija, susijusi su nelegaliu darbu, kad kai kurios įmonės
nesilaiko darbo ir poilsio organizavimo reikalavimų bei piktnaudžiauja viršvalandiniais darbais. Galima
teigti, kad ši tendencija išliko aktuali 2013 m. Minimalaus darbo užmokesčio padidinimas nuo 2013 m.
sausio 1 d. tapo dar viena nelegalaus darbo bei darbo ir poilsio laiko pažeidimų augimo rizika. VDI
skelbiami statistiniai duomenys teigia, kad 2012 m., lyginant su 2011 m., nustatyta 15,5 proc. daugiau
pažeidimų dėl darbo ir poilsio organizavimo. Lyginant 2013 m. su 2011 m., nustatyta 23,4 proc. daugiau
pažeidimų dėl darbo ir poilsio organizavimo reikalavimų nesilaikymo. 2013 m. 6,2 proc. daugiau negu
2012 m. nustatyta pažeidimų dėl darbo apmokėjimo (už viršvalandinį ir nakties darbą bei už darbą poilsio
ir švenčių dienomis) reikalavimų nevykdymo. Daugiausiai neteisėtai dirbančių asmenų nustatoma pas
fizinius asmenis (vengimas registruoti individualią veiklą) – 57 proc., įmonėse – 39 proc., pas ūkininkus –
3 proc.3

1

Informacija apie valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą nelegalaus darbo
reiškinių kontrolės koordinavimą bei priemones vykdant nelegalaus darbo prevenciją per 2013 metus. Prieiga per Internetą:
<http://www.vdi.lt/PdfUploads/ND2013ataskaita.pdf>.
2 Informacija apie nelegalaus darbo apraiškų kontrolę pagal ekonominės veiklos sektorius 2014-08-31. Prieiga per Internetą: <
http://www.vdi.lt/PdfUploads/NDinformacijaPagalEV.pdf>.
3 Informacija apie valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą nelegalaus darbo
reiškinių kontrolės koordinavimą bei priemones vykdant nelegalaus darbo prevenciją per 2013 metus. Prieiga per Internetą:
<http://www.vdi.lt/PdfUploads/ND2013ataskaita.pdf>.
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Lietuvoje kova su nelegaliu darbu vyksta dviem kryptimis: šviečiamoji kryptis, kuri apima prevencines,
šviečiamojo pobūdžio priemones, skirtas šalinti nelegalaus darbo atsiradimo priežastis ir kontrolė, kuri
apima administracinio poveikio priemonių taikymą nustačius pažeidimus.
Jau kelerius metus veikia nelegalaus darbo kontrolės koordinavimo grupės apskrityse, kurios vykdo
nelegalaus darbo kontrolės bei prevencijos veiksmus. Kiekvieną tokią grupę sudaro VDI, VMI, FNTT,
Policijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovai.
VDI nuolat vykdo informacinę kampaniją, kurios pagrindinis tikslas – didinti nepakantumą nelegaliam
darbui socialinėje bei verslo aplinkose. Kovoje su nelegaliu darbu sėkmingai veikia pasitikėjimo
telefonas, kuriuo paskambinę asmenys gali anonimiškai pranešti apie nelegalaus darbo atvejus įmonėse
ir kitus darbo įstatymų pažeidimus.
Nuo 2013 m. balandžio mėnesio įsigaliojo Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų
kvitą įstatymas4, kuriuo nustatomas tarpinis civilinių teisinių santykių variantas – galimybė žemės ūkio ir
miškininkystės paslaugų teikimui samdyti žmones pagal paslaugų kvitą. Šio įstatymo nuostatos
išskirtinai taikomos žemės ūkio ir miškininkystės srityse.
Dar viena priemonė kovojant su nelegaliu darbu – nuo 2013 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs Įdarbinimo per
laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pakeitimo įstatymas5. Įstatymo tikslas – palengvinti specifinę
įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones tvarką, kad verslo įmonės būtų kuo greičiau aprūpintos
laikinaisiais darbuotojais, kai joms to labiausiai reikia.
Visos šios priemonės sąlygojo, kad per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje užfiksuotų nelegalaus
darbo atvejų nuosekliai mažėjo.
Užsienio praktika kovojant su nelegaliu darbu
Suomija
Suomijos kovos su šešėline ekonomika strategija apima 22 projektus. Keletas iš jų:
1. Rangovo pareigų ir atsakomybės aktas;
2. Darbo užmokesčio mokėjimo per banką įstatymai;
3. Privalomas identifikavimo dokumentas ir informavimo procedūra statybų sektoriuje.
Rangovo pareigų ir atsakomybės aktas. Aktas priimtas 2007 m., papildytas 2012 m. Šis teisės aktas
reglamentuoja vieną iš labiausiai su nelegaliu darbu susijusių sričių – statybą. Pagal šį aktą rangovas
prisiima atsakomybę už subrangai samdytų įmonių nelegalią veiklą. Pagrindinės priemonės kovoje su
nelegaliu darbu statybų sektoriuje yra rangovo pareiga patikrinti ir aplaidumo mokestis. Pareiga
patikrinti reiškia tai, kad, prieš sudarydamas sutartį, rangovas privalo gauti:
a) informaciją apie subrangovą iš preliminaraus mokesčių registro, darbdavių registro ir pridėtinės
vertės mokesčio registro;
b) išrašą iš verslo registro;
c) sertifikatą arba ataskaitą apie mokesčių mokėjimą;
d) sertifikatą, patvirtinantį, kad rangovas pasirūpinęs pensijų draudimu;
e) informaciją apie kolektyvinę sutartį;
f) nelaimingų atsitikimų draudimą.

4
5

Valstybės žinios, 2012, Nr. 136-6965.
Valstybės žinios, 2011, Nr. 69-3287.
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Aplaidumo mokestis skiriamas, jei rangovas neatlieka savo pareigos patikrinti ir gauti atitinkamą
informaciją iš institucijų, taip pat jei sudaro sutartį su asmeniu, kuriam buvo uždrausta verstis veikla
pagal Verslo draudimų aktą, arba jei rangovas sudaro sutartį nepaisydamas to, jog turėjo suprasti, kad
sutarties šalis neketino vykdyti nustatytų įstatyminių įpareigojimų. Aplaidumo mokestis svyruoja nuo
1.700 EUR iki 17.000 EUR, padidintas mokestis, kuris taikomas statybų sektoriuje svyruoja nuo 16.000
EUR iki 50.000 EUR. Nuo 2015 m. sausio planuojama aplaidumo mokestį padidinti nuo 2.000 EUR –
20.000 EUR ir atitinkamai statybų sektoriuje nuo 20.000 EUR – 65.000 EUR. Be to, planuojama
padidintą aplaidumo mokestį taikyti visuose sektoriuose. Taip pat ketinama praplėsti pareigą patikrinti,
įpareigojant rangovą užtikrinti, kad subrangovas laikytųsi darbų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Darbo užmokesčio mokėjimo per banką įstatymai. Pagal įstatymą, įsigaliojusį 2013 m. liepą, darbo
užmokestis turi būti sumokamas per darbuotojo nurodytą finansinę instituciją. Darbo užmokestis gali
būti mokamas grynaisiais tik dėl svarbių ar įtikinamų priežasčių, be to, tokiu atveju darbdavys privalo
turėti darbuotojo pasirašytą kvitą, patvirtinantį darbo užmokesčio sumokėjimą. Šių įpareigojimų
nesilaikymas taip pat yra baudžiamas.
Privalomas identifikavimo dokumentas ir informavimo procedūra statybų sektoriuje. Kiekvienas
darbuotojas, dirbantis statybų sektoriuje, turi būti registruotas ir privalo turėti viešai matomą asmens
identifikavimo dokumentą. Nuo 2014 m. liepos privaloma kasmėnesinio informavimo procedūra. Tai
reiškia, kad rangovas privalo kas mėnesį mokesčių administratoriui suteikti informaciją apie sutartis:
sutarties šalis, bendrą sutarties vertę, trukmę ir t. t. Taip pat pagrindinis rangovas privalo suteikti
informaciją apie visus asmenis, dirbančius bendroje statybų vietoje, nepriklausomai nuo jų sutarties
rūšies ar darbdavio. Darbdaviai privalo suteikti šią informaciją pagrindiniam rangovui.
Norvegija
Kovojant su nedeklaruotu darbu didelis dėmesys skiriamas labiausiai pažeidžiamoms darbuotojų
grupėms. Čia svarbų vaidmenį atlieka socialiniai partneriai. Nuo 2008 m. socialiniai partneriai, Finansų
ministerija, mokesčių administravimo institucijos vykdo sąmoningumo ugdymo veiklą, kurios metu
įmonėms, verslininkams, darbuotojams, vartotojams teikia informaciją apie žalingas nedeklaruoto darbo
pasekmes ir kodėl būtina mokėti mokesčius. Taip pat didelis dėmesys skiriamas šviečiamosioms
programoms, nukreiptoms į jaunimą. Taigi kovoje su nedeklaruotu darbu svarbiu aspektu yra kontrolė,
taip pat parama įteisinant ekonominę veiklą.
Statybų sektoriuje kiekvienas darbuotojas privalo turėti identifikavimo kortelę ir numerį, kuris
suteikiamas prieš pradedant darbuotojui dirbti jam įsiregistravus valstybinėje įstaigoje. Darbo
inspektorius turi teisę bet kada patikrinti tokius darbuotojus ir sustabdyti darbus, jeigu darbuotojai
tokios ID kortelės neturi.
Lenkija
Lenkijoje taikomos šios priemonės, mažinančios šešėlinės ekonomikos mastus:
• parama pradedant verslą;
• darbdaviams taikomi mažesni socialinio draudimo įmokų dydžiai, samdant jaunimą ir vyresnio amžiaus
darbuotojus;
• socialinio draudimo įmokos taikomos auklėms;
• užsieniečių buvimo Lenkijos Respublikos teritorijoje legalizavimo įstatymas (Abolition Law);
• priemonės, sudarančios sąlygas įsidarbinti imigrantams;
• įstatymai, kuriais siekiama užtikrinti piktnaudžiavimo sudarant civilines sutartis prevenciją.
Latvija
Latvijoje siekiant sumažinti nedeklaruoto darbo mastus, buvo imtasi plačios visuomenės informavimo
programos. Tokios informacinės kampanijos yra bendrosios, t. y. viešoji reklama, informacija
visuomenės informavimo priemonėse, tikslinės – jų metu informuojami nedeklaruotą darbą dirbantys
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asmenys bei darbdaviai apie kainą ir rizikas, kurias sukelia toks darbas, taip pat tokia informacija
skleidžiama tikslinėms grupėms, kurie potencialiai gali tapti nedeklaruotais darbuotojais, galiausia tokia
informacija teikiama atskiruose ūkio sektoriuose, pavyzdžiui, automobilių remonto paslaugų sektoriuje.
Visuomenė yra šviečiama apie naudą, kurią teikia oficialus darbas bei skaidraus verslo galimybės.
Latvijos Vyriausybė, norėdama sumažinti nedeklaruoto darbo bei šešėlinės ekonomikos mastus, priėmė
kelis įstatymų pakeitimus:
• Darbo įstatymas – nustatyta pareiga sudaryti darbo sutartis raštu. Įstatymas įtvirtina darbo santykių
egzistavimo prezumpciją, jeigu darbdavys neužtikrino darbo sutarties sudarymo raštu.
• Viešųjų pirkimų įstatymas – nustatytas kandidato pašalinimas iš viešųjų pirkimų procedūros, jeigu
pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir darbuotojai samdomi nesudarius darbo sutarties arba apie juos
nepranešama viešojo administravimo institucijoms.
• Latvijos administracinių pažeidimų kodeksas – baudų dydžių ir administracinių nuobaudų skyrimo
politikos pakeitimai.
• Antriniai teisės aktai – įvestas privalomas darbuotojų deklaravimas prieš pradedant dirbti, elektroninė
deklaravimo sistema, privalomas darbo laiko ir darbo užmokesčio deklaravimas.
Belgija
Belgijoje įdiegta informacinė privalomo deklaravimo sistema Limosa, kurioje privalo užsiregistruoti
kiekvienas į Belgiją atvykęs ir laikinai ar ne visą darbo dieną ketinantis dirbti asmuo. Šis reikalavimas
taikomas tiek užsieniečiams darbuotojams, tiek savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat
komandiruojamiems darbuotojams. Komandiruotų darbuotojų atveju pareiga deklaruoti priklauso
darbuotojus komandiruojančiam darbdaviui.
Deklaravimas privalomas prieš pradedant dirbti darbuotojui. Užsiregistravęs sistemoje, asmuo gauna
sertifikatą Limosa-1. Kiekvienas darbuotojas ir savarankiškai dirbantis asmuo privalo turėti šį dokumentą
ir prieš pradėdamas dirbti privalo jį pateikti asmeniui, kuriam bus teikiamos paslaugos ar atliekami darbai
(klientui). Asmuo, kuriam bus teikiamos paslaugos, turi nustatytą pareigą reikalauti iš darbuotojo
pateikti šį sertifikatą. Jeigu darbuotojas sertifikato nepateikia, klientas privalo nedelsdamas pranešti
apie tai valdžios institucijoms. Deklaravimo pareigos nesilaikantiems asmenims taikomos sankcijos.
Slovėnija
Slovėnijoje 2014 m. balandžio 24 d. patvirtinti Kovos su nedeklaruotu darbu įstatymo pakeitimai, kuriais
įvesta vaučerių sistema asmeniniam papildomam darbui. Asmeninis papildomas darbas apima namų ūkio
pagalbininkų, meno dirbinių gamintojų ir amatininkų bei miško vaisių ir žolelių rinkėjų ir pardavėjų darbą.
Visi asmenys, dirbantys asmeninį papildomą darbą, turi būti registruojami nustatyta tvarka. Asmuo, kuris
naudojasi tokių darbuotojų darbu, privalo įsigyti vaučerį, kurio vertė 9 EUR vienam mėnesiui. 7 EUR iš
šios sumos yra senatvės pensijos draudimo įmoka, 2 EUR – sveikatos draudimo įmoka.
Metinės pajamos iš asmeninio papildomo darbo negali viršyti dviejų vidutinių mėnesinių darbo
užmokesčių už praėjusius metus.
Italija
Italijoje jau nuo 2008 m. veikia vaučerių sistema, kuri įvesta žemės ūkio sektoriuje (konkrečiai – per
vynuogių derliaus nuėmimą). Šios sistemos tikslas – reguliuoti studentų ir pensinio amžiaus asmenų
darbą per vynuogių derliaus nuėmimą. Toks asmuo iš viso gali dirbti 30 dienų ir darbo užmokestis negali
viršyti 5.000 EUR per kalendorinius metus. Kiekvienas toks darbdavys gali pasinaudoti vaučeriais, jeigu
išmoka darbuotojams ne daugiau nei 10.000 EUR per metus.
Kiekvienam darbuotojui yra priskirta magnetinė kortelė, kurioje yra jo pagal vaučerį pervedami pinigai ir
kuriuos darbuotojas gali išsigryninti bankomatuose (Automatic Teller Machines, ATM). Kiekviena tokia
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kortelė talpina informaciją apie darbuotoją, kuri yra susijusi su jo socialine apsauga ir nelaimingais
atsitikimais darbe.
Tokia vaučerių sistema pasiteisino, todėl dabar ji išplėsta ir tokiais vaučeriais gali naudotis visas žemės
ūkio sektorius (ne tik vynuogių derliaus nuėmimo metu). Taip pat padidintas darbuotojo galimas uždirbti
atlyginimas iki 7000 EUR.
Sėkminga vaučerių sistema gali būti išplėsta ir kituose sektoriuose ir veiklose, pavyzdžiui, privataus
mokymo atvejais, sodininkystėje, kuomet jauni asmenys dirba jų atostogų metų ir t. t.
Nyderlandai
Nuo 2010 m. Tilburgo, Bredos, Oisterwijko, Gorinchemo ir kitose savivaldybėse pradėta taikyti
eksperimentinė kvitų sistema, vadinama „Alfachèques“. Užuot teikusios socialines paslaugas asmenims,
gaunantiems socialines išmokas, savivaldybės išplatina kvitus. Priklausomai nuo gavėjo asmeninės
situacijos, savivaldybės nusprendžia, kiek jam priklauso paslaugų teikimo valandų ir kvitų. Kiekvienam
asmeniui yra skirtas „asmeninis biudžetas“ yra tiesiogiai pervedamas į jo banko sąskaitą. Panaudodami
kvitus, asmenys gauna paslaugas iš pasirinkto Alpha darbuotojo. Vienas kvitas, kurio vertė 12.80 EUR,
gali būti iškeistas į vieną valandą namų ūkio paslaugų. Ši suma apima ir kompensaciją už kasmetines
atostogas, ir kitas mokamas atostogas. Priklausomai nuo asmenų pajamų lygio, jiems gali tekti mokėti
mokestį už kvitus, todėl savivaldybės surenka 5 – 6 EUR už paslaugų teikimo valandą, kadangi Alpha
darbuotojų darbdaviai nemoka socialinio draudimo įmokų. Alpha kvitai leidžia savivaldybėms geriau
kontroliuoti socialinių paslaugų teikimą, nes jais galima atsiskaityti tik už Alpha darbuotojų paslaugas.
Austrija
Viena iš kovos su nedeklaruotu darbu priemonių – 2011 m. priimtas Kovos su darbo užmokesčio ir
socialinio dempingo įstatymas. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti vienodas darbo apmokėjimo sąlygas
visiems darbuotojams Austrijoje ir paskatinti sąžiningą konkurenciją.
Pagal įstatymą bet kuris darbdavys, įsteigtas užsienio valstybėje, privalo laikyti pasiekiamus
dokumentus, patvirtinančius darbuotojams mokamą darbo užmokestį pagal Austrijos teisę. Šie
dokumentai turi būti surašyti vokiečių kalba ir turi būti saugomi darbo vietoje Austrijoje visą darbuotojo
darbo laikotarpį.
Sukurta institucinė darbo užmokesčio kontrolės sistema: įsteigta institucija komandiruojamų darbuotojų
darbo užmokesčio kontrolei – kompetencijos centras kovai su darbo užmokesčio ir socialiniu dempingu.
Jei kompetencijos centras nustato, kad darbuotojui nebuvo mokamas bent bazinis darbo užmokestis,
kurį darbuotojas turi teisę gauti pagal Austrijos įstatymą, potvarkį ar kolektyvinę sutartį, kompetencijos
centras privalo apie pažeidimą pranešti kompetentingai rajono administracijai. Austrijos darbuotojų
darbo užmokesčio kontrolės funkciją atlieka kompetentinga sveikatos draudimo institucija. Nustačius
pažeidimus, vykdoma tokia pati pranešimo apie pažeidimą kompetentingai rajono administracijai
procedūra. Statybų sektoriuje kontrolės ir pranešimo funkciją taip pat gali atlikti Statybų darbuotojų
atostogų ir išeitinių išmokų fondas.
Įstatymu nustatytos administracinės baudos už darbo užmokesčio dempingą siekia 50.000 EUR, taip pat
numatyta galimybė uždrausti vykdyti veiklą.
Austrijoje taip pat naudojami namų ūkio paslaugų kvitai (Dienstleistungsschecks). Namų ūkio paslaugų
kvitai įvesti 2006 m. Namų ūkio paslaugų kvitai leidžia asmenims, besinaudojantiems su namų ūkiu
susijusiomis paslaugomis (vaikų priežiūros, senyvo amžiaus asmenų priežiūros, sodininkystės, namų
valymo ir priežiūros paslaugomis), apmokėti už jas kvitais, o ne grynaisiais pinigais, įskaitant socialinio
draudimo įmokas. Abi šalys susitaria dėl darbo užmokesčio dydžio, tačiau turi būti laikomasi darbo
užmokesčio minimumo. Darbuotojams užtikrinama minimali socialinė apsauga, nes jiems nepriklauso
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nedarbo, ligos ar pensijos išmokos. Paprastai namų ūkio paslaugų kvitai naudojami tik trumpalaikėms
darbo sutartims (iki vieno mėnesio), be to, taikoma neapmokestinamas pajamų dydis
(Geringfügigkeitsgrenze), kuris yra 395.31 EUR per mėnesį.
Prancūzija
Prancūzijoje universalaus paslaugų užimtumo kvito (Chèque emploi service universel) sistema pradėta
taikyti 2006 m. Pagal CESU darbdaviui taikoma 50 proc. mokesčių lengvata (nuo darbo užmokesčio ir
socialinių mokesčių), maksimali metinė mokesčių lengvatos riba namų ūkiui – 12.000 EUR, jei yra
išlaikomas vaikas – 13.500 EUR, jei yra keli vaikai – 15 .000 EUR ir 20.000 EUR, jei yra išlaikomų asmenų.
Prancūzijoje 25 veiklos yra priskirtos prie asmeninių ir namų ūkio paslaugų, kurios grupuojamos į:
• Šeimos paslaugas: vaiko priežiūra, transporto paslaugos vaikams, pagalba mokantis, namų pamokos,
IT pagalba ir administracinė pagalba.
• Namų paslaugas: namų ruoša, lyginimas, sodininkystė, pasidaryk pats, valgio ruošimas (apima
apsipirkimą), valgio tiekimas, išlygintų drabužių tiekimas, pirkinių tiekimas, namų priežiūra.
• Paslaugas pagyvenusiems asmenims: pagalba pagyvenusiems asmenims, neįgaliems asmenims,
slauga, grožio paslaugos, namų augintinių priežiūra ir vedžiojimas, transporto pagalba, vairuotojo
paslaugos.
Procedūros supaprastinimas: CESU sumažina administracinių formalumų naštą privatiems asmenims,
nes:
• nereikia registruotis institucijoje, renkančioje darbdavių ir darbuotojų socialinio draudimo mokesčius,
nereikia atlyginimų lapelių. Reikalinga tik viena deklaracija ir vienas atskaitymas visoms įmokoms;
• nereikia rašytinės darbo sutarties, jei darbuotojas dirba mažiau nei 8 val. per savaitę arba mažiau nei 4
savaites iš eilės;
•nereikia skaičiuoti darbuotojo kasmetinių atostogų kompensacijos, nes ji įeina į darbo užmokestį (10
proc. pridedama prie minimalaus darbo užmokesčio).
Nedeklaruotas darbas Prancūzijoje suprantamas kaip nesilaikymas privalomos darbuotojų deklaravimo
pareigos, darbo užmokesčio lapelio nepateikimas ar darbo valandų slėpimas.
Įstatymai numato tokias sankcijos fiziniams asmenims:
• laisvės atėmimas iki 3 metų ir baudos iki 45.000 EUR;
• kai naudojamas nepilnamečio, kuriam privalomas mokyklinis ugdymas, darbas – laisvės atėmimas iki 5
metų ir baudos iki 75.000 EUR;
• nedeklaruoto darbo organizavimas bendrininkaujant – laisvės atėmimas iki 10 metų ir baudos iki
100.000 EUR;
Taip pat numatytos papildomos sankcijos fiziniams asmenims:
• uždraudimas vykdyti neteisėtą veiklą;
• pašalinimas iš viešųjų pirkimų procedūros;
• priemonių konfiskavimas;
• teismo sprendimo paviešinimas;
• pilietinių, civilinių ir šeimos teisių apribojimas.
Sankcijos juridiniams asmenims siekia iki 225.000 EUR.
Papildomos sankcijos juridiniams asmenims:
• draudimas vykdyti veiklą;
• teisminės priežiūros skyrimas;
• įmonės uždarymas;
• pašalinimas iš viešųjų pirkimų procedūros;
• teismo sprendimo paviešinimas, priemonių konfiskavimas;
• juridinio asmens likvidavimas.
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Įstatymai numato sankcijas už trečiųjų šalių asmenų nedeklaruotą darbą.
Sankcijos fiziniams asmenims:
• laisvės atėmimas iki 5 metų ir baudos iki 15.000 EUR už kiekvieną trečiosios šalies pilietį;
• vykdant nusikaltimą organizuota bendrininkų gauja – laisvės atėmimas iki 10 metų ir baudos iki
100.000 EUR;
• kitos papildomos sankcijos.
Sankcijos juridiniams asmenims – baudos iki 75.000 EUR ir papildomos sankcijos.

Vokietija
Vokietijoje numatytos tokios sankcijos už nedeklaruoto darbo atvejus:
• Nepranešimas apie darbuotojus socialinės apsaugos institucijai – baudos iki 25.000 EUR arba baudos
iki 5.000 EUR ribinio užimtumo (geringfügiger Beschäftigung) privačiuose namų ūkiuose atveju.
• Socialinio draudimo įmokų (darbdavio ar darbuotojo dalies) nuslėpimas, mokesčių vengimas – laisvės
atėmimas iki 5 metų arba bauda; ypatingai sunkiais atvejais, laisvės atėmimas nuo 6 mėnesių iki 10 metų.
• Trečiųjų šalių asmenų nedeklaruotas darbas:
•nelegalus užsieniečio įdarbinimas (be vizos ar leidimo dirbti) – bauda iki 500.000 EUR.
Jeigu toks pažeidimas padaromas pakartotinai – laisvės atėmimas iki 1 metų arba bauda,
ypatingai sunkiais atvejais – laisvės atėmimas iki 3 metų arba bauda;
•nelegalus įsidarbinimas – bauda iki 5.000 EUR, pakartotinis pažeidimas – laisvės
atėmimas iki 1 metų arba bauda;
•leidimas atlikti darbus ar teikti paslaugas užsieniečiams, neturintiems leidimo dirbti, per
rangovą arba įmonės samdomą subrangovą – bauda iki 500.000 EUR;
•daugiau nei 5 užsieniečių nelegalus įdarbinimas – laisvės atėmimas iki 1 metų arba bauda,
ypatingai sunkiais atvejais – iki 3 metų arba bauda;
•nelegalus įdarbinimas išnaudojamomis darbo sąlygomis – laisvės atėmimas iki 3 metų
arba bauda, ypatingai sunkiais atvejais – laisvės atėmimas nuo 6 mėn. iki 5 metų;
•prekyba žmonėmis su tikslu panaudoti juos darbui – laisvės atėmimas nuo 6 mėn. iki 10
metų.
Lenkija
Lenkijoje numatytos tokios sankcijos už nedeklaruotas darbą:
• Jei bedarbis įsidarbina ir neįspėja apie šį faktą rajono darbo biržos – bauda PLN 500;
• Darbuotojo siuntimas dirbti į užsienį per įdarbinimo agentūrą nesudarius komandiravimo sutarties –
minimali bauda PLN 4.000;
• Įmokų į Darbo Fondą nemokėjimas, informacijos nepateikimas arba klaidingos ar netikros informacijos
pateikimas dėl įmokų dydžio – minimali bauda PLN 3.000;
Sankcijos už trečiųjų šalių asmenų nedeklaruotą darbą:
• nelegalus užsieniečio įdarbinimas (be vizos, neturint leidimo dirbti, nesudarius darbo ar civilinės
sutarties) – minimali bauda PLN 3.000 ir užsieniečio išsiuntimo iš Lenkijos išlaidų padengimas;
• nelegalus įsidarbinimas – minimali bauda PLN 1.000;
• pakartotinis užsieniečio įdarbinimas, kai užsieniečio darbas nesusijęs su darbdavio vykdoma
ekonomine veikla – bauda iki PLN 10.000;
• pakartotinis užsieniečio įdarbinimas, kai užsieniečio darbas susijęs su darbdavio vykdoma ekonomine
veikla, nepilnamečio užsieniečio nelegalus įdarbinimas, kelių užsieniečių nelegalus įdarbinimas tuo pačiu
metu – bauda arba laisvės apribojimas ir draudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 1 metus.
Numatytos papildomos sankcijos: teisės pasinaudoti Europos fondų teikiamu finansavimu atėmimas nuo
1 iki 5 metų, finansavimo, gauto per paskutinius 12 mėn., grąžinimas;
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• užsieniečio, kuris yra prekybos žmonėmis auka, nelegalus įdarbinimas arba užsieniečio įdarbinimas
ypatingai išnaudojamomis darbo sąlygomis – laisvės atėmimas iki 3 metų ir draudimas dalyvauti
viešuosiuose pirkimuose 1 metus, taip pat papildomos sankcijos;
• užsieniečio skatinimas nelegaliai įsidarbinti ar kito asmens skatinimas nelegaliai įdarbinti užsienietį, kai
skatinamas asmuo yra suklaidinamas – bauda iki PLN 10.000;
• finansinės naudos reikalavimas iš užsieniečio mainais už leidimo dirbti parūpinimą – minimali bauda
PLN 3.000.
Belgija
Belgijoje galioja Employment and Social Security Criminal Code, numatantis 4 lygių baudas, priklausomai
nuo nusikaltimo sunkumo (g. b. nesunkūs, vidutinio sunkumo, sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai).
Galimos baudos nuo 50 EUR iki 6.000 EUR, laisvės atėmimo bausmė (tik esant labai sunkiam
nusikaltimui) arba administracinės baudos nuo 10 EUR iki 3.000 EUR. Reikia pažymėti, kad numatyti
baudos dydžiai dauginami iš koeficiento, priklausomai nuo infliacijos lygio. Tam tikrais atvejais esant
sunkiam ar labai sunkiam nusikaltimui, kodeksas numato teismui galimybę uždrausti atsakovui užsiimti
profesine veikla arba išvis nutraukti įmonės veiklą.
Nusikaltimas

Nusilaikymas
tam
tikrų
administracinių prievolių, pvz.,
netinkamas
institucijų
informavimas apie darbuotojų
atostogas
Darbo
tvarkos
taisyklių
nesilaikymas
Nesilaikymas maksimalaus dienos
ir savaitės darbo laiko rėžimo
Netinkamai įdarbintas asmuo
vietoj darbuotojo, kuris anksčiau
išėjo į pensiją (su tam tikromis
išimtimis)
Pažeidus nėščiųjų darbo saugos ir
sveikatos reikalavimus
Leidimas dirbi darbuotojams, kurie
pagal savo darbo grafiką dirbti
neturi teisės

Nusikaltimo lygis

Kriminalinė bausmė

Alternatyvi
administracinė
bauda
Nuo 55 EUR iki
550 EUR

1

-

2

Nuo 275 EUR iki 2.750 Nuo 137.50 EUR iki
EUR
1.375 EUR
Nuo 275 EUR iki 2.750 Nuo 137.50 EUR iki
EUR
1.375 EUR
Nuo 275 EUR iki 2.750 Nuo 137.50 EUR iki
EUR
1.375 EUR

2
2

3

Blogai pateikta Dimona deklaracija

3
(4
pakartotinio
inspekcijos
pranešimo)
4

Nelegalus darbuotojo įdarbinimas

4

Nuo 550 EUR iki 5.500 Nuo 275 EUR iki
EUR
2.750 EUR
po Nuo 550 EUR iki 5.500 Nuo 275 EUR iki
EUR
2.750 EUR

Nuo 3.300 EUR iki 33.000
EUR
ir/arba
laisvės
atėmimo bausmė nuo 6
mėn. iki 3 m.
Nuo 3.300 EUR iki 33.000
EUR
ir/arba
laisvės
atėmimo bausmė nuo 6
mėn. iki 3 m.

Nuo 1.650 EUR iki
16.500 EUR

Nuo 1.650 EUR iki
16.500 EUR
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Jungtinė Karalystė
Už kiekvieną nelegaliai įdarbintą asmenį darbdaviui gali būti skirta iki 20.000 £ bauda.
Nelegaliais darbuotojais Jungtinėje Karalystėje laikomi:
• studentai, kurie dirba pasibaigus jų vizos galiojimui arba dirba daugiau valandų negu nustatyta;
• asmenys, kurie dirba su visitor‘s visa.
Būsimos Lietuvos priemonės kovojant su nelegaliu darbu
Kova su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu vykdoma tokiomis kryptimis:
1) diferencijuojama atsakomybė už nelegalų darbą ir nedeklaruotą darbą, trečiųjų šalių piliečių neteisėtą
įdarbinimą;
2) užimtumo formos – kvitai tose ūkio šakose ir sektoriuose, kuriuose didelis neužsiregistravusių
dirbančių asmenų dalis;
3) mokestinės lengvatos (sumokėto gyventojų pajamų mokesčio grąžinimas) namų ūkiams suteikimas.
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Dėl paslaugų kvitų taikymo įsigyjant namų ūkio darbų paslaugas
Lietuvoje teisiškai reglamentuota, kad žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos gali būti teikiamos pagal
paslaugų kvitą (LR Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal kvitą įstatymas). Šiame įstatyme
numatoma, kad pagal paslaugos kvitus galima teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra
patvirtintos baigtiniame Vyriausybės patvirtintame sąraše. Paslaugų kvitų teisinis reguliavimas numato,
kad tokios paslaugos gali būti teikiamos vienam paslaugų teikėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jei paslaugos
teikiamos keliems paslaugų gavėjams – tai ne ilgiau kaip 90 dienų per metus. Tame pačiame įstatyme
numatoma, kad paslaugos gavėjas turi sumokėti sveikatos draudimo įmokas už paslaugos teikėją (9
proc.). Pats paslaugų teikėjas privalo deklaruoti gaunamą už suteiktas paslaugas pajamas ir nuo pajamų,
kurios viršija 6 000 Lt sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokesčių.
Siūloma paslaugų kvitus taikyti ir teikiant įvairių smulkių namų ūkio darbų paslaugas tokias kaip:
 įprastas namų tvarkymas;
 slauga ir kitos priežiūros paslaugos, išskyrus sveikatos priežiūros paslaugos;
 smulki gyvenamųjų patalpų statyba, remontas, rekonstrukcija (išskyrus buitinės technikos
taisymą ir instaliavimą);
 aplinkos apie gyvenamąją vietą tvarkymas, priežiūra;
 įrangos, programinės įrangos, saugos ir telekomunikacijų tinklų instaliavimas, siejamų su
informacijos ir komunikacijų technologijomis, priežiūra, pagalba diegiant.
Vertinant paslaugų kvitų taikymo Lietuvoje galimybes, pirmiausia apskaičiuojamos individualaus
vartojimo išlaidų dalis skiriama namų ūkių paslaugoms įsigyti. Remiantis individualaus vartojimo išlaidų
statistiniais duomenimis 2012 metais įvairioms paslaugoms namų ūkiai išleido 7 559 mln. Lt ir tai sudarė
15 proc. visų namų ūkių patirtų išlaidų (žr. 1 lentelę). Namų ūkių išlaidų paslaugoms dalies bendroje namų
išlaidų struktūroje rodikliai 2012 ir ankstesniais metais taikomi prognozuojant 2013-2017 metų vartotojų
išlaidas paslaugoms (2013 metų išlaidos prognozuojamos (struktūra), nes detalesni duomenys jau nuo
2013 metų nebuvo gauti). Tuo būdu prognozuojama, kad paslaugoms namų ūkiai išeis 2015 metais – 12
358 mln. Lt, 2016 metais – 13 204 mln. Lt, 2017 metais - 14 212 mln. Lt.
1 lentelė. Individualaus vartojimo išlaidos pagal paskirtį 2012-2017 metais
Mln. Lt
Iš viso namų ūkių
išlaidos
Būsto priežiūra ir
remontas
Kasdieninė namų
ūkio priežiūra
Prekės ir
paslaugos
įprastinei namų
ūkio priežiūrai
Maisto tiekimo
paslaugos
Iš viso
paslaugoms

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dalis, proc.

52088

75870

80274

85159

90991

97935

1.00

1566

2281

2414

2561

2736

2945

0.03

4064

5920

6264

6645

7100

7642

0.08

814

1185

1254

1330

1421

1530

0.02

1115

1623

1718

1822

1947

2095

0.02

7559

11010

11649

12358

13204

14212

0.15

Šaltinis: individualaus vartojimo išlaidos 2012 metais - LR Statistikos departamentas, prieiga per internetą
www. stat.gov.lt; kita – autorių skaičiavimai.
Jeigu dirbantys pagal kvitus neprivalo mokėti didelės dalies mokesčių, tai jų vidutinis darbo užmokestis
realiai gali būti mažesnis (žr. 2 lentelę). Tuo būdu, daroma prielaida, kad dirbančių pagal paslaugų kvitus
atlygis už darbą (darbo užmokestis ir paslaugos gavėjo įmokos) yra mažesnės atitinkamo nemokamų
mokesčių suma.
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2 lentelė. Vidutinio bruto ir neto darbo užmokesčių dydžiai
Lt

2015

2016

2017

Vidutinis bruto darbo užmokestis

2486

2637

2809

Vidutinis neto darbo užmokestis
Vidutinis neto darbo užmokestis kartu su paslaugos gavėjo
mokamais privalomais sveikatos draudimo įmokomis (9 proc.)

1890

2004

2135

2060

2184

2327

Šaltinis: vidutinis bruto darbo užmokestis 2014-2017 – LR Finansų ministerija, prieiga per internetą
www.finmin.lt; kita – autorių skaičiavimai.
Darant prielaidą, kad apie 22 proc. (remiantis Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimais 2012 VI ketvirtį
šešėlinė darbo rinka sudarė 22 proc.) metais namų ūkių įsigyjamų paslaugų iki šiol buvo įsigyjamos jų
nedeklaruojant („šešėlyje“), nustatyta, kad potencialiai galinčių ir turinčių naudotis paslaugų čekiais
skaičius siektų 2015 metais 10 091 sąlyginius darbuotojus, 2016 metais - 10 168 sąlyginius darbuotojus,
2017 metais – 10 273 sąlyginius darbuotojus. Suprantant, kad tokia naujovė, nesant paskatų paslaugų
pirkėjui, nebūtų taikoma pilna apimtini iš karto, daromos prielaidos, kad 2015 metais 20 proc. potencialiai
galinčių naudoti čekius juos naudos, 2016 metais – 30 proc., 2017 metais – 40 procentų. Tokiu būdu
realiai 2015 metais paslaugų kvitus būtų apskaityti tik 2018 sąlyginiai darbuotojai arba 5766 asmenys
(dirbantys tik 35 proc. viso metuose laiko pagal paslaugų čekius), 2016 metais atitinkamai – 3050 ir 8715,
o 2017 metais - 4109 ir 11741 asmenys.
3 lentelė. Paslaugų teikiamų pagal paslaugų kvitus prognozuojami skaičiai
2015

2016

2017

249

267

287

10091

10168

10273

1053

1061

1069

0.01

0.01

0.01

Dalis visų paslaugų teikėjų naudojantys paslaugų kvitus, proc.

0.2

0.3

0.4

Sąlyginių darbuotojų dirbančių pagal paslaugų kvitus skaičius

č

3050

4109

5766

8715

11741

Paslaugų dalis įsigyjama pagal kvitus, mln. Lt
Vidutinis papildomų sąlyginių darbuotojų skaičius įvedus
paslaugų kvitus
Vidutinis sąlyginių darbuotojų skaičius šalyje, tūkst.
Vidutinis papildomų sąlyginių darbuotojų dalis įvedus paslaugų
kvitus, proc.

Teikiančių pagal kvitus paslaugas asmenų skaičius

Šaltinis: vidutinis sąlyginių darbuotojų skaičius 2015-2017 metais - LR Finansų ministerija, prieiga per
internetą www.finmin.lt; kita – autorių skaičiavimai.
Galima prognozuoti, kad paslaugų dalis įsigyjama pagal kvitus 2015 metais sieks 50 mln. Lt, tada
gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinama suma, įvertinus neapmokestinamą sumą – 6 000 Lt, siektų
9 mln. Lt, o pačių gyventojų pajamų mokesčių būtų sumokama apie 1 mln. Lt. Paslaugos gavėjo mokamų
sveikatos draudimo įmokų suma siektų 4 mln. Lt 2015 metais. Vėlesniais metais plečiantis paslaugos
kvitų naudojimui gyventojų pajamų mokesčio pajamos ir sveikatos draudimo įmokos galėtų didėti penkis
kartus.

4 lentelė. PSD ir GPM papildomai sumokamos sumos
2015

2016

2017

Paslaugų dalis įsigyjama pagal kvitus

Mln. Lt

50

80

115

GPM apmokestinama paslaugo teikėjo gaunama suma
GPM apmokestinama suma įvertinus neapmokestinamą
minimumą (6 000 Lt)

46

73

105

9

15

21

11

Sumokamo GPM suma

1

2

3

Sumokamo PSD suma

4

7

9

Šaltinis: autorių skaičiavimai.
Apibendrintai galima teigti, kad paslaugų čekių naudojimas padėtų skaidrinti namų ūkių perkamų
paslaugų apmokėjimą, būtų legalizuojamas darbas. Manytina, kad pirmaisiais pertvarkos metais taikomi
paslaugų čekiai padėtų legalizuoti apie 2 tūkst. sąlyginių darbuotojų arba „ištraukti iš šešėlio“ apie 6
tūkst. asmenų. Net jei laukiamos gyventojų pajamų ir privalomo sveikatos draudimo pajamų padidėjimai
dėl paslaugų kvitų naudojimo nebūtų itin ženklūs, tačiau jie svarbūs ugdant skaidrią ekonominę veiklą ir
ateityje galėtų generuoti daugiau legalių darbo vietų.
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Priedas Nr. II-5
5.1. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas
5.1.1 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas ES ir Lietuvoje (antrinių statistinių
duomenų analizė
Analizuojant statistinius duomenis pagal ADRP priemones ir nedarbo lygio po kriziniu laikotarpiu tarp ES
šalių galima pamatyti skirtingų scenarijų: pavyzdžiui, Ispanijoje ir Airijoje didelės išlaidos ADRP (viršija 3,5
proc. nuo BVP) kartu buvo lydimos aukštu nedarbu, tuo tarpu Lietuvoje ir Latvijoje kriziniu laikotarpiu
nedarbas taip pat buvo aukšto lygio, tačiau išlaidos ADRP buvo vienos žemiausios ES (atitinkamai 0,7 ir
0,5 proc. nuo BVP). Ronkowski (2013) pastebi, kad ES mastu išlaidos ADRP priemonėms yra aukštesnės
narėse senbuvėse (atitinkamai vidutiniškai 2,4 proc. ES-15 ir 0,7 proc. naujai įstojusiose šalyse). Tokie
skirtumai atsispindi ir nedarbo išmokų dosnume ir aktyviose valstybės intervencijose į darbo rinką.
2008-2011 m. laikotarpiu ilgalaikio nedarbo augimas tokiose šalyse kaip Ispanija, Graikija, Airija, Latvija,
Lietuva, Estija buvo ypatingai ženklus (Eurostat, Labour Force Survey). Nedarbo trukmė yra vienas
dažniausiai taikomų kriterijų dalyvauti ADRP priemonėse (tame tarpe siekiant išvengti „tuščios eigos“
(dead-wight) efekto) (Ronkowski, 2013). Kaip parodė statistinių duomenų analizė (Active labour market
policies, 2014 1 ) dalyvavimas ADRP priemonėse padeda mažinti ilgalaikį nedarbą palengvinant
perėjimus iš nedarbo, o ne sustabdant patekimą į nedarbą (t. y. beveik neįtakoja ciklinių procesų).
Šalyse, kur ilgalaikio nedarbo lygis yra žemiausias taip pat pastebimas ir didesnis dalyvavimas ADRP
priemonėse (Danija, Liuksemburgas, Suomija, Olandija, Austrija). Kitose ES šalyse pastangos investuoti
į ADRP priemones neatsispindi mažesniame ilgalaikio nedarbo lygyje.
5.1. pav. Dalyvavimas aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse ir ilgalaikio nedarbo lygis
(LTU) ES27

Šaltinis: Eurostat (pagal Active labour market policies, 2014)

Pastebima, kad Šiaurės šalys ir kontinentinės Europos šalys paprastai pasižymi tiek aukštomis
išlaidomis ADRP, tiek trumpiausiais nedarbo laikotarpiais. Tuo tarpu centrinės ir Rytų Europos
atstovės, o taip pat kai kurios Pietų Europos šalys, tokios kaip Italija ir Graikija, ADRP priemonėms
išleidžia mažiausiai, o nedarbo laikotarpiai trunka ilgai. Lietuva priklauso šalių, skiriančių mažą
finansavimą ADRP priemonėms, grupei, tačiau ir nedarbo rodikliai yra itin nepalankūs.
5.1.2 ADRP priemonių taikymas Lietuvoje
ADRP priemonių aprėptis

1

Active labour market policies, (2014) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/24_almp_and_ employment_services.pdf.

1

Ankstesniame skyriuje buvo pažymėta, kad Lietuva patenka tarp ES šalių, kurios tradiciškai ADRP
priemonėms skirią palyginti mažą BVP dalį. Kalbant apie Lietuvą, yra pripažįstama, kad pasiekta
pažanga mažinant nedarbą ir didinant aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumą. Tačiau
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimui skiriamų lėšų dalis nuo BVP lieka viena žemiausių
ES ir sąlygoja žemą aktyvios darbo rinkos politikos priemonių aprėptį (Lietuva: 2014 m. Nacionalinė
reformų darbotvarkė, 20142; ES Taryba, 20133).
Žemiau pateikiami Eurostato duomenys, iliustruojantys tiek žemą investicijų į ADRP priemones lygį, tiek
sąlyginai žemą dalyvavimo šiose priemonėse lygį Lietuvoje.
5.1. lentelė. Išlaidos ADRP priemonėms ir paslaugoms pagal kategorijas, mln. EUR

Darbo rinkos
paslaugos
Mokymas
Užimtumo
subsidijavimas
Remiamas
užimtumas ir
reabilitacija
Tiesioginis darbo
vietų kūrimas
Paskatos
savarankiškai
veiklai pradėti
Pajamų palaikymas
nedarbo
laikotarpiu
Ankstyvas išėjimas į
pensiją
Visos DRP
(categories 1-9)
Visos ADRP
(categories 2-7)
Visos PDRP
supports
(categories 8-9)
Šaltinis: Eurostat

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,92
11,21

7,73
11,13

14,88
10,77

20,08
17,67

23,84
24,97

25,03
21,17

26,63
22,19

22,47
20,10

25,08
6,95

6,64

7,43

9,12

13,16

17,62

14,70

15,36

15,16

21,62

:

:

0,02

1,22

14,11

11,72

10,24

13,78

12,76

7,21

9,32

10,50

11,24

5,66

4,90

5,07

13,31

14,81

0,01

0,01

0,00

0,00

:

:

:

:

:

18,87

13,44

21,74

28,48

32,43

49,62

162,75

132,46

90,89

6,94

6,47

3,72

1,27

:

:

:

:

:

57,81

55,53

70,75

93,11

118,63

127,14

242,24

217,27

172,11

25,08

27,88

30,41

43,28

62,36

52,49

52,86

62,34

56,14

25,81

19,91

25,47

29,75

32,43

49,62

162,75

132,46

90,89

Išlaidų ADRP priemonėms apimtys ir šių priemonių dalyvių dinamikos analizė nerodo tiesioginio ryšio
tarp šių dviejų rodiklių, tačiau darome prielaidą, kad nestabilus šių priemonių finansavimas yra vienas iš
veiksnių, turinčių įtakos ribotam bedarbių įtraukimui į šias priemones.

2

Lietuva: 2014 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė (2014) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_
lithuania_lt.pdf.
3 ES Taryba (2013) Strategija „Europa 2020“ 2013m. birželio mėn. Užimtumo rodiklių stebėsena. Briuselis, 2013 m. birželio 13 d.
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%2010373%202013%20REV%201.
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5.2. pav. Aktyvaus gyventojų užimtumo rėmimas
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64,7
59,7

59,3

60

58,9
100000

47,5
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36,3
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0
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2010
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Nusiųsta į aktyvias darbo rinkos politikos programas (tūkst.)

2012

2013

Aktyvaus gyventojų užimtumo rėmimas (Tūkst.lt)

Šaltinis: Lietuvos darbo birža
ADRP priemonių struktūros pokyčiai
Kaip rodo ADRP priemonių struktūros pokyčiai, kriziniu laikotarpiu ypatingai padaugėjo nukreipimų į
viešuosius darbus. Tokia situaciją iš esmės atitinka 20 amžiaus Europos šalių ADRP įgyvendinimo
praktikas, kuomet recesijos laikotarpiu nedarbo pasekmes buvo siekiama sumažinti remiant įdarbinimą
valstybiniame sektoriuje (2012 m. nukreiptieji į viešuosius darbus sudarė 60 proc. visų nukreiptųjų į
ADRP). 2012 m. itin išaugo paramos darbo vietoms steigti priemonių apimtys (15 proc. visų nukreiptųjų).
Tokių priemonių, kaip darbo rotacija, profesinė reabilitacija ir teritorinis bedarbių judumas, taikymas
išlieka ribotas.
5.3. pav. ADRP priemonių struktūros pokyčiai (nukreipta asmenų per metus, tūkst.)
70
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5
0
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2008

2009

2010

2011

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą darbuotojų profesinis mokymas

Paramos darbo vietoms steigti

Viešųjų darbų

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo

Įdarbinimo subsidijuojant

Darbo rotacijos

Profesinės reabilitacijos

Teritorinio judumo

2012

2013

Šaltinis: Lietuvos darbo birža
Nepaisant ryškaus viešųjų darbų priemonės dominavimo, Lietuvos ADRP priemonių struktūra iš esmės
atitinka bendras ES tendencijas. ADRP struktūros pokyčiai, susiję su darbo rinkos konteksto sąlygomis,
nurodo į jų finansavimo prioretizavimą priklausomai nuo ekonomikos raidos etapų. ESF finansuojamų
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užimtumą skatinančių priemonių įgyvendinimo efektyvumo vertinimo metu buvo išskirtas optimistinis ir
pesimistinis scenarijai, atitinkantys ekonomikos augimo ir ūkio stagnacijos/recesijos laikotarpius, o taip
pat pristatomi siūlymai formuoti ekonominei situacijai adekvačių ADRP priemonių rinkinius.
Tikėtina, kad tokiems ADRP struktūros pokyčiams turėjo įtakos ne tik darbo rinkos priemonių
planavimas, atsižvelgiant į darbdavių ir bedarbių poreikius, bet ir nestabilus šių priemonių finansavimas
(žr. 5.2. lentelę).

5.2. lentelė. Gyventojų užimtumo programų finansavimas 2006-2012 m.

Šaltinis: Lietuvos darbo rinka skaičiais (2013)
Kalbant apie ADRP priemonių finansavimą Lietuvoje tikslinga atsižvelgti į ESF vaidmenį. Projektinis
priemonių finansavimo principas prisideda prie ADRP priemonių įgyvendinimo lankstumo, į smarkiai
pastarosios krizės metu užaugusį bedarbių skaičių buvo reaguojama projektiniame lygmenyje, ir toks
prisitaikymas prie situacijos neprieštarauja priemonėms tikslams, uždaviniams ir numatytoms veikloms
bei užtikrina ADRP priemonių įgyvendinimo lankstumą.
ADRP priemonių dalyvių dinamika
Dinaminių rodiklių (bedarbių skaičiaus ir nukreiptų į ADRP priemones asmenų skaičiaus per metus)
analizė rodo akivaizdžias disproporcijas iki kriziniu ir po kriziniu laikotarpiu (t. y. iki ir po 2008 m.).
5.4. pav. pateikta informacija apie nukreiktųjų į ADRP priemones asmenų dalį nuo bendro bedarbių
skaičiaus. Matyti, kad mažėjant bedarbių skaičiui 2000-2005 m. laikotarpiu, galimybės dalyvauti
priemonėse nuosekliai didėjo ir 2005 m. beveik keturi iš penkių bedarbių (79,3 proc.) pasinaudojo ADRP
teikiamomis galimybėmis. Tuo tarpu drastiškai išaugus bedarbių skaičiui, dalyvavimo aktyviose
priemonėse galimybės itin sumenko (nuo 12 iki 23 proc. bedarbių dalyvavo ADRP pradedant nuo 2009
m.).
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5.4. pav. Bedarbių ir ADRP priemonių dalyvių dinamika
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Šaltinis: Lietuvos darbo birža
Iš kitos pusės, minėtu kriziniu laikotarpiu (2009-2012 m.) absoliutūs nukreipimų į ADRP priemones
rodikliai augo (žr. 5.3. lentelę). 2008 – 2012 m. bedarbių skaičius išaugo nuo 214 iki 330 tūkst. (t. y.
trečdaliu), tuo tarpu nukreiptųjų į ADRP – nuo 36 iki beveik 65 tūkst. (t. y. 44 proc.).
5.3. lentelė. Bedarbiai, įdarbinti ir nusiųsti į ADRP, tūkst.
2008 2009 2010
Įregistruota bedarbių
214,2
369,4 303,1
Įdarbinta ieškančių darbo
122,6 121,8
191,2
Nusiųsta į aktyvias darbo rinkos politikos programas
36,3
47,5
59,3
Šaltinis: Lietuvos darbo birža

2011
256,7
218,8
59,7

2012
330,8
202,6
64,7

2013
299,6
197,4
58,9

Nusiųstų į ADRP priemones bedarbių struktūroje dominuoja 25-50 m. asmenys, tačiau vyresnio amžiaus
ir jaunų priemonių dalyvių svoris nežymiai didėja. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į šių bedarbių grupių
charakteristikas. Štai 2013 m. jauni asmenys sudarė 22,7 proc. visų įregistruotų bedarbių (0,3 proc.
punkto daugiau nei 2012 metais). Du penktadaliai jų (26,7 tūkst.) darbo ieškojo pirmą kartą, kas antras
jaunas bedarbis (33,0 tūkst.) neturėjo profesinės kvalifikacijos. Darbo rinkai nėra pasirengusi ir ženkli
priešpensinio amžiaus bedarbių: du iš penkių 50 m. ir vyresnio amžiaus bedarbių neturi kvalifikacijos
5.5. pav. Nusiųsta į ADRP bedarbių, proc., per metus
100%
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Šaltinis: Lietuvos darbo birža
Darbo rinkoje sunkiau įsitvirtina ilgalaikiai bedarbiai, vyresnio amžiaus asmenys ir nekvalifikuoti
asmenys. Lyginant gautus duomenis su bendromis bedarbių dinamikos tendencijomis, ADRP priemonių
dalyvių struktūra, kurioje didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis, yra dėsninga ir atitinka darbo pasiūlos
5

skatinimo priemonių poreikį kalbant apie ilgalaikių ir nekvalifikuotų asmenų integraciją į darbo rinką.
Taigi, minėtieji veiksniai, t. y. amžius, nedarbo trukmė ir kvalifikacijos lygis turėtų būti pagrindiniais,
nustatant prioritetus ADRP priemonėms taikyti, siekiant pažeidžiamų bedarbių integracijos į darbo
rinką.
5.2. ADRP priemonių taikymo gerųjų užsienio praktikų pavyzdžių analizė
Darbe pateikiamas Europos valstybėse taikomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių (ADRP)
spektras. Šios priemonės susistemintos pagal tikslines grupes, dominuojančias aktyvių darbo rinkos
politikos priemonių grupes ir aktualumą Lietuvos darbo rinkos sąlygoms.
Atkreiptinas dėmesys, kad visų ADRPP galutinis tikslas yra darbą turintis asmuo, todėl kiekvienos ADRPP
galutinis vertinimas galėtų būti atliekamas atsižvelgiant į galutinį rezultatą – įdarbintų asmenų skaičių.
Šioje analizėje ADRPP gerieji pavyzdžiai taip pat yra vertinami. Pagrindinis vertinimo kriterijai yra šie:
- kaip darbdaviai ir darbuotojai vertina šios priemonės efektyvumą ir teikiamą naudą;
- ar konkrečios ADRPP įgyvendinimas pasibaigė realiu asmenų įdarbinimų;
- kiek procentų asmenų buvo įdarbinta;
- kiek procentų asmenų liko dirbti po pusės metų ar ilgesnio laikotarpio.
Aprašant dominuojančias ADRPP pagal tikslines grupes (5.4. lentelė) ir vertinant jų efektyvumą,
akcentuojamos tos ADRPP, kurios pagal šios analizės autorių pasirinktus kriterijus, pasiekė geriausių
rezultatų.
Analizėje taip pat aptariamos kitos su ADRPP susijusios bendros įdarbinimo paslaugos, kurios yra
pristatomos WEESP duomenų bazėje kaip gerieji pavyzdžiai, ir prisideda prie ADRP priemonių
efektyvumo.
5.4. lentelė. Dominuojančios ADRPP ir jas lydinčios priemonės pagal tikslines grupes
Bedarbių
Priemonės pavadinimas
Taikomos ADRPP
kategorija
Žmonės su
Subsidijos
Siekiant užtikrinti neįgalių žmonių integraciją
negalia4
į rinką, darbdaviams yra mokamos subsidijos
ne tik pirmuosius 6 mėn. ar metus, bet visą
asmens su negalia darbo laiką.
Mentorystės programos5

Mentorystės programų metu socialiniai
darbuotojai ir darbo biržos specialistai
sudaro įdarbinimo programas žmonėms su
negalia. Įdarbinimo programos, mokymų
poreikis, praktikos galimybės ir visi kiti su
mentoryste susiję klausimai yra sprendžiami
individualiai, priklausomai nuo kliento
poreikių. Kiekvienas žmogus su negalia
gauna individualų mentorių, kuris nuosekliai
rūpinasi žmogaus su negalia sugrįžimu ar
įsijungimu į darbo rinką.

4

ADRPP taikymas mažinant žmonių su negalia nedarbą pasižymi tam tikra specifika. Pasiekti rezultatai (dirbančių asmenų
procentas po ADRPP įgyvendinimo) dažnai būna mažesni negu kitos rizikos grupėse (ilgalaikių bedarbių, imigrantų ir pan.).
5

Mentorystės programos „Social Mentoring“ Danijoje metu buvo teikiama pagalba žmonėms su negalia.
Savivaldybėse esantys darbo biržos padaliniai suteikdavo mentorystės paslaugas, kurių metu buvo nustatomi
bedarbių poreikiai ir suteikiama individuali pagalba.
Iš 142 žmonių dalyvavusių mentorystės programoje, pusei buvo suteikta reali su įsidarbinimu susijusi pagalba: 47
asmenys gavo darbą, 24 dalyvavo personalizuotuose mokymuose.
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Bedarbių
kategorija

Priemonės pavadinimas

Taikomos ADRPP

Mokymai6

Mokymai: skirti perkvalifikuoti bedarbius,
konsultacijos dėl darbo, konsultacijos su
psichologais
siekiant
padėti
spręsti
psichologinės problemas, susijusias su
socialinėmis pasekmėmis, kurios kyla dėl
ilgalaikio nedarbo.
Žmonių su negalia praktiniai užsėmimai
potencialioje ilgalaikėje darbo vietoje.
Praktikos
metu
darbdavys
apmoko
darbuotoją ir įsitikina, ar šis tinkamas
būsimam darbui.
Įmonėms, kurios įdarbina žmones su
negalia, vyriausybė moka subsidijas, taip
siekdama padėti rasti bedarbiams nuolatinį
darbą.
Dažnai
valstybės
subsidijos
darbdaviui neterminuotos ir mokamos visą
žmogaus su negalia įdarbinimo laikotarpį.
Įvairūs mokymai skirti perkvalifikuoti
ilgalaikius bedarbius, konsultacijos dėl
darbo, konsultacijos su psichologais siekiant
padėti spręsti psichologinės problemas,
susijusias su socialinėmis pasekmėmis,
kurios kyla dėl ilgalaikio nedarbo.
Valstybė remia ilgalaikių bedarbių mokymus
ir praktiką būsimoje darbo vietoje. Praktikos
metu darbdavys apmoko darbuotoją ir
įsitikina, ar šis tinkamas būsimam darbui. Po
valstybės remiamos praktikos darbdavys su
darbuotoju gali pasirašyti darbo sutartį.
Valstybė remia ilgalaikių bedarbių įdarbinimą
į viešuosius darbus. Dažniausiai viešieji
darbai susiję su aplinkos ar patalpų tvarkymu
savivaldybėse. Viešųjų darbų programos
dažniausiai trunka nuo kelių iki keliolikos
mėnesių.
Sankcijos ilgalaikiams bedarbiams, kurie

Praktika

Subsidijos darbdaviams

Ilgalaikiai
bedarbiai

Mokymai

Praktika

Viešųjų darbų programos7

Sankcijos ilgalaikiams bedarbiams8
6

Priemonė „Exercise as a warm-up for reintegration“ buvo įgyvendinama Olandijoje. Ilgalaikiams bedarbiams ir žmonėms su
negalia kyla daug problemų dėl fizinio aktyvumo trūkumo. Šią priemonę sudaro fiziniai pratimai, seminarai ir individualūs
pokalbiai sveikos gyvensenos temomis. Priemonės dalyviai 3 kartus per savaitę dalyvauja fizinio lavinimo treniruotėse, kurios
trunka po 3,5 h kiekviena. Po priemonės įgyvendinimo atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad tikimybė gauti nuolatinį darbą,
dalyvavusiems priemonės veiklose, išauga 300 proc. Priemonė pradėta įgyvendinti 1999 m. ir vis dar tęsiama.
7 Viešųjų darbų programa „Public works programme“ buvo įgyvendinta Čekijoje. Viešųjų darbų programa, kurios trukmė iki 12
mėn. Bedarbiai yra įdarbinami valyti visuomeninės ar viešosios paskirties pastatus, tvarkyti viešąsias erdves. Mokamas
atlyginimas yra didesnis negu bedarbio pašalpa, todėl yra patrauklus ilgalaikiams bedarbiams. Bedarbius atrenka regioninės
darbo biržos iš registruotų bedarbių sąrašo. Valstybė subsidijuoja šią programa iki 100 proc. visų su įdarbinimu susijusių išlaidų.

2011 m. viešųjų darbų programoje Čekijoje dalyvavo 19903 asmenys, tai sudaro apie 4 proc. visų Čekijos registruotų
bedarbių. Priemonės vertinimo metu atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad ši priemonė yra ypač naudinga
probleminėms bedarbių grupėms: žmonėms su negalia ir ilgalaikiams bedarbiams. Projekte dalyvavusių grupių
tikimybė įsidarbinti išaugo apie 30 proc. , o tarp jaunų asmenų – 40 proc.
8
Bedarbiai, užsiregistravę darbo biržoje, turėjo atlikti tam tikrą aktyvių darbo paieškos veiksmų seką. Pavyzdžiui,
užpildyti CV, dalyvauti pokalbiuose dėl darbo, dalyvauti diskusijose ir seminaruose. Jeigu bedarbis neatlikdavo
kažkurių iš jo paties plane numatytų veiksmų, būdavo taikomas piniginės sankcijos bedarbio piniginei išmokai.
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Bedarbių
kategorija

Jaunimas

Priemonės pavadinimas

Taikomos ADRPP

nevykdo aktyvių darbo paieškos veiksmų.
Sankcijos dažniausiai būna susijusios su
finansinės paramos mažinimu arba visišku
sustabdymu. WEESP duomenų bazėje
pabrėžiamas šios priemonės efektyvumas.
Įvertinus sankcijų ilgalaikiams bedarbiams
poveikį, nustatyta, kad tie bedarbiai,
kuriems buvo taikomos sankcijos, darbą
susirado dvigubai greičiau negu tie, kuriems
sankcijos nebuvo taikomos.
Praktika
Bedarbių praktiniai užsėmimai potencialioje
ilgalaikėje darbo vietoje. Praktikos metu
darbdavys apmoko darbuotoją ir įsitikina, ar
šis tinkamas būsimam darbui. Po valstybės
remiamos
praktikos
darbdavys
su
darbuotoju gali pasirašyti darbo sutartį.
Subsidijos darbdaviams
Įmonėms, kurios įdarbina bedarbius,
priklausančius
probleminės
bedarbių
grupėms, vyriausybė moka subsidijas, taip
siekdama padėti rasti bedarbiams nuolatinį
darbą.
Mokymai
Įvairūs mokymai siekiant padėti jauniems
žmonėms patekti į darbo rinką, pasiruošti
darbo pokalbiui, konsultacijos rengiant
įdarbinimui
reikalingus
dokumentus,
ruošiantis pokalbiui dėl darbo.
Darbo paieškos plano sudarymas ir Pirmą kartą įsiregistravus darbo biržoje yra
jo vykdymo priežiūra
sudaromas darbo paieškos planas, kurio
metu nustatoma tvarka, kaip darbo
neturintis jaunas žmogus ieškos darbo, kokia
paramą kokiame etape gaus ir kokios bus
sankcijos (mažinama parama) neatlikus
vieno ar kito darbo paieškos plane numatyto
uždavinio. Ši priemonė pasiekia gana gerų
rezultatų, nes ADRPP yra taikomos iš karto –
pirmą kartą tapus bedarbiu.
Stažuotės,
praktikos,
kurias Šios priemonės – tai pagalba jaunam žmogui
subsidijuoja valstybė
pereinant iš švietimo sistemos į darbo rinką.
Dažnas jaunas žmogus prieš patekdamas į
darbo rinką neturi darbo patirties, kurios
reikalauja darbdaviai. Priemonė suteikia
galimybę
atlikti
stažuotę,
praktiškai
išbandyti savo įgytas kompetencijas
profesinėje srityje.
Karjeros plano parengimas ir jo vykdymo
priežiūra. Paskutiniųjų klasių mokiniai,
kuriems dėl prastų mokymosi rezultatų

Danijoje, įgyvendinus šią programą, nustatyta, kad taikant sankcijas, asmenų skaičius, kurie įsidarbindavo, išaugo
100 proc. Kitaip tariant, tie bedarbiai, kuriems buvo taikomos sankcijos, darbą susirado dvigubai greičiau negu tie,
kuriems sankcijos nebuvo taikomos.
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Bedarbių
kategorija

Priemonės pavadinimas

Taikomos ADRPP

gresia nebaigti mokyklos, yra suteikiamas
mentorius. Socialinis darbuotojas ar karjeros
konsultantas padeda mokiniui sudaryti
karjeros planą ir jo laikytis. Šie priemonė
padeda problemų dėl pažangumo turintiems
mokiniams sėkmingai pradėti savo karjerą.
Vasaros
darbų
programa Priemonė suteikia galimybę mokiniams
mokiniams9
dirbti vasaros atostogų metu. Darbo birža
atrenka
potencialius
darbdavius
ir
potencialius darbuotojus iš mokinių tarpo.
Mokiniams leidžiama dirbti puse darbo
dienos ir mokama puse minimalaus darbo
užmokesčio. Mokiniai dar prieš baigdami
mokyklą įgyja praktinės patirties darbo
rinkoje, užsidirba pinigų, įgyja reikalingos
patirties.
Nekvalifikuoti
Įdarbinimas
valstybinėse
ir Jauni nekvalifikuoti darbuotojai neturintys
darbuotojai
savivaldybių įstaigose
darbo patirties ir užsiregistravę darbo
biržoje yra įdarbinami valstybės ir
savivaldybių įstaigose nekvalifikuotiems
darbams. Priemonė taikoma tik jaunesniems
negu 26 metų bedarbiams ir apmokama
vyriausybės lėšomis. Šį priemonė – tai
galimybė įgyti darbo patirties.
Vyresnio amžiaus Subsidijos darbdaviams
Įmonėms, kurios įdarbina vyresnius negu 50
asmenys
metų
darbuotojus
vyriausybė
moka
subsidijas, taip siekdama padėti vyresniems
žmonėms nepalikti darbo rinkos per anksti.
10
Mokymai
Mokymai: skirti perkvalifikuoti bedarbius,
konsultacijos dėl darbo, konsultacijos su
psichologais
siekiant
padėti
spręsti
psichologinės problemas, susijusias su
socialinėmis pasekmėmis, kurios kyla dėl
ilgalaikio
nedarbo.
Kai
kuriose
kompleksinėse ADRPP vyresnio amžiaus
asmenims konsultacijos ir mokymai vedami
kartu su sveikatinimo priemonėmis.
Praktika
Bedarbių praktiniai užsėmimai potencialioje
ilgalaikėje darbo vietoje. Praktikos metu
9

Programoje 2008 m. dalyvavo 11222 mokiniai. Dauguma mokinių dirbo prekybos sektoriuje, savivaldybėse,
sveikatos įstaigose , paštuose. Mokinių įdarbinimas buvo organizuojamas per regioninius darbo biržos skyrius.
Nėra pateikiama informacija apie dalyvių įsidarbinimą, nes priemonės dalyviai 13-14 m. mokiniai. Tačiau po
priemonės įgyvendinimo buvo atliktas įvertinimas, kurio metu nustatyta, kad jos dalyviai pageidavo, kad praktikos
laikotarpis tęstųsi ilgiau ir išreiškė norą įgyti naujų įgūdžių, kurie reikalingi užimti tam tikras pareigas.
10
Priemonė „Health promotion within the Regional Employment Pacts for Older Long-term Unemployed“ buvo
įgyvendinama Vokietijoje. Per 2010 m. priemonėje dalyvavo 19046 bedarbių. Iš jų 9 proc. gavo darbus (planuota
rezultatas – 10 proc.).
Ši priemonė integruoja tradicines įdarbinimo priemones su sveikatinimo priemonėmis. Kartu su darbo paieškos
paslaugomis darbo biržoje yra teikiamos sveikatinimo paslaugos: matuojamas kraujospūdis, sudaroma dieta,
atliekama fizioterapiniai pratimai. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina darbo
biržos regioniniai padaliniai.
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Bedarbių
kategorija

Priemonės pavadinimas

Taikomos ADRPP

darbdavys apmoko darbuotoją ir įsitikina, ar
šis tinkamas būsimam darbui. Po valstybės
remiamos
praktikos
darbdavys
su
darbuotoju gali pasirašyti darbo sutartį.
Subsidijos darbdaviams
Įmonėms, kurios įdarbina bedarbius,
priklausančius
probleminės
bedarbių
grupėms, vyriausybė moka subsidijas, taip
siekdama padėti rasti vyresnio amžiaus
asmenims nuolatinį darbą. Priešingai negu
jaunimas ar ilgalaikiai bedarbiai, vyresnio
amžiaus asmenys kartu su neįgaliais
asmenimis
nėra
labai
patrauklūs
potencialiems darbdaviams. Šių dviejų
bedarbių grupių įdarbinimo kaštai gali
išaugti dėl didelės galimo nedarbingumo
rizikos. Darbdaviai nėra linkę investuoti į
senyvo amžiaus asmenų apmokymus, nes
tikėtina, kad jų karjera įmonėje bus
trumpesnė negu kitoms rizikos grupėms
priklausančių asmenų. Dėl šių priežasčių
subsidijos gali tapti ta priemone, kuri
užtikrina ilgalaikį senyvo amžiaus asmenų
įdarbinimą.
Kitos
Mokymai
Mokymai: skirti perkvalifikuoti bedarbius,
probleminės
konsultacijos dėl darbo, konsultacijos su
grupės (buvę
psichologais
siekiant
padėti
spręsti
narkotikų
psichologinės problemas, susijusias su
vartotojai,
socialinėmis pasekmėmis, kurios kyla dėl
kaliniai, buvę
ilgalaikio nedarbo.
11
kaliniai ir kitos
Praktika
Bedarbių praktiniai užsėmimai potencialioje
pažeidžiamos
ilgalaikėje darbo vietoje. Praktikos metu
grupės)
darbdavys apmoko darbuotoją ir įsitikina, ar
šis tinkamas būsimam darbui. Po valstybės
remiamos
praktikos
darbdavys
su
darbuotoju gali pasirašyti darbo sutartį.
Subsidijos darbdaviams
Įmonėms, kurios įdarbina bedarbius,
priklausančius
probleminės
bedarbių
grupėms, vyriausybė moka subsidijas, taip
siekdama padėti rasti bedarbiams nuolatinį
darbą.
Šaltinis: Web-tool for Evaluated Employment Services Practices. Prieiga per internetą:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1030
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Priemonę „Labour market re-insertion of ex-offenders“ sudarė trys pagrindiniai etapai: 1) atsižvelgiant į darbo
rinkos poreikius buvusiems kaliniams buvo organizuojami mokymai, kuriuose mokoma konkrečių darbo rinkai
reikalingų įgūdžių; 2) organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurių metų priemonės dalyviai tobulino savo įgūdžius;
3) atliekami konkretus su darbo paieška susiję veiksmai: įdarbinimo galimybių nustatymas, darbo paieška ir pan.
Per 2004-2008 m. Ispanijoje priemonėje „Labour market re-insertion of ex-offenders“ dalyvavo 13399 buvę kaliniai.
Iš jų 69 proc. Dalyvavo įvairiose su įdarbinimų susijusiose veiklose (mokymuose, praktiniuose užsiėmimuose).
Įgyvendinus šią priemonę apie 10 proc. Jos dalyvių buvo įdarbinta.
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Absoliuti dauguma ADRPP yra įgyvendinama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų arba teritorinių
darbo biržų padalinių. Šie projektai dažniausiai finansuojami iš Europos Sąjungos socialinio fondo arba
valstybės biudžeto lėšų. Privačios lėšos yra pritraukiamos tuose projektuose, kuriuose dalyvauja
stambiosios verslo kompanijos arba jų asociacijos. Tokie projektai dažniausiai būna skirti konkrečios
pramonės ar verslo šakos darbuotojų įgūdžių tobulinimui ir kvalifikacijos kėlimui bei sprendžiant tam
tikro ekonomikos sektoriaus problemas.
Vis dėlto, kai kurie ADRPP projektai buvo įgyvendinti NVO. Šios organizacijos veiklą vykdo jaunimu
užimtumo, neįgalių integracijos į visuomenę ar įvairių rizikos grupių integracijos į darbo rinką srityje.
Efektyvios ADRPP remiantis užsienio šalių patirtimi
ADRPP rezultatų kokybinis vertinimas rodo, kad efektyviausios yra tos priemonės, kurios yra vykdomos
kompleksiškai ir nuosekliai. Labiausiai paplitus ir viena iš geriausius rezultatus rodančių kompleksinė
ADRPP, kuria sudaro keletas pagrindinių elementų:
 potencialių darbuotojų ir darbdavių paieška ir jų poreikių bei galimybių analizė;
 mokymai, kuriuose lavinamos bendrosios tikslinės grupės kompetencijos;
 individualūs bei grupiniai užsiėmimai, kuriuose teikiamos psichologinės konsultacijos ir atliekami
fizinio lavinimo pratimai;
 mokymai, kurių metu gilinamos konkrečios srities profesinės žinios;
 profesinė praktika;
 subsidijuojamas bandomasis laikotarpis pasirinktoje profesinėje veikloje.
Daugelis sėkmingų kompleksinių ADRPP sudarytos iš visų arba kelių aukščiau išvardintų priemonių.
Vertinant ADRPP efektyvumą išskirta labiausiai paplitusi ir viena iš geriausius rezultatus rodančių
kompleksinių ADRPP, kuria sudaro keletas pagrindinių elementų, o darbdavių poreikių analizė yra
vienas iš pagrindinių daugelio ADRPP elementų.
Jeigu kompleksinė ADRPP apsiriboja tik pirmosiomis keturiomis priemonėmis ir nesibaigia profesine
praktika ar įdarbinimu, tuomet labai sunku įvertinti teigiamus šios priemonės įgyvendinimo rezultatus.
Kai kurių priemonių vertinime pateikiamas priemonės dalyvių procentas, kurie baigė kursus, išklausė
paskaitas, dalyvavo seminaruose ar gavo pažymėjimus. Vis dėlto, šis rodiklis gali neatspindėti tikrųjų
ADRPP rezultatų, nes neparado tų mokymų efektyvumo.
ADRPP analizė rodo, kad efektyviausios yra tos priemonės, kurios baigiasi profesine praktika ir
įdarbinimu.
Dalis ADRPP yra skirta savarankiško užimtumo ar verslumo didinimui. Šios priemonės dažniausiai
susijusios su parama kuriant naują verslą ar užsiimant individualią veiklą. Viena dažniausių ADRPP darbo
jėgos pasiūlai ir paklausai didinti yra parama verslo kūrimui (start-up). Ši parama dažniausiai teikiama
kaip lengvatinės paskolos ar valstybės subsidijos steigiant naują verslą ar kuriant naujas darbo vietas.
Tačiau WEESP duomenų bazėje yra pateikiama ir kitokių ADRPP, kurios prisideda prie darbo jėgos
pasiūlos didinimo. Olandijoje buvo įgyvendintas projektas (Self-employment), kurio tikslas padėti
vyresnio amžiaus asmenims įsijungti į darbo rinką pradedant savo verslą ar užsiimant individualia veikla.
Priemonė siūlo pusės metų kursą, kurio metu vyksta įvairūs mokymai ir individualios konsultacijos.
Priemonės dalyviai aktyviai įsitraukia į bendras veiklas, įsijungia į asmenų, užsiimančių individualia veikla
ar pradedančių savo verslą, tinklą.
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5.5.lentelė. Aktyvių darbo rinkos priemonių ir jas lydinčių priemonių pavyzdžiai

1.
Tikslin
ė
grupė
Jaunim
as

2. Priemonės pavadinimas

Career entry supervision

3. Veiklos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Paskutiniųj
ų
klasių
mokiniai
(dažniausia
i 15-16 m
amžiaus),
kuriems dėl
prastų
mokymosi
rezultatų
gresia
nebaigti
mokyklos,
yra
suteikiama
s
mentorius.
Socialinis
darbuotoja
s
ar
karjeros
konsultant
as padeda
mokiniui
sudaryti
karjeros
planą ir jo
laikytis. Šie
priemonė
padeda
problemų
dėl

Padėti
mokinia
ms įgyti
profesinį
išsilavini
mą

Voki
etija

Iš beveik 50000 dalyvių daugiau nei 95%
sėkmingai baigė mokyklą, 25 % dirbo
pagal pameistrystės sutartį praėjus 6
mėn. po mokyklos baigimo, 26%
pradėjo prof. mokymą; 36%liko
mokykloje siekiant geresnių baigimo
rezultatų.

Programos
esmė
apibendrintai
pristatyta 3 stulpelyje.
Prieš pradedant praktiką atliekamas
vertinimas, kartu su mokytojais ir tėvais
kuriamas karjeros pradžios planas.
Valstybė dengia 50 proc. jaunuolių
praktinio mokymo.

Daugiau rezultatų:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=133

Platesniam
aprašymui
pateikiame
nuorodą:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=133

Nepaisant
būtinumo
taikyti
karjeros
planavimo
paslaugas
Lietuvos
jaunimui,
praktinis
priemonės
pritaikymas
būtų
apsunkintas nes 15-16 m.
amžiaus asmenys nėra
darbingo amžiaus. Be to
reikalingos daug didesni
įdarbinimo
tarnybų
ištekliai
(spec.
personalas,
didelis
individualaus
darbo
svoris)
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Summer employment for pupils

3. Veiklos

pažangum
o
turintiems
mokiniams
sėkmingai
pradėti
savo
karjerą.
Priemonė
suteikia
galimybę
mokiniams
(13-18 m.)
dirbti
vasaros
atostogų
metu.
Darbo birža
atrenka
potencialiu
s
darbdavius
ir
potencialiu
s
darbuotoju
s iš mokinių
tarpo.
Mokiniams
leidžiama
dirbti puse
darbo
dienos
ir
mokama
puse

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Suteikti
galimybę
mokinia
ms įgyti
darbinės
praktikos
vasaros
atostogų
metu

Latvi
ja

2008 m. įdarbinti 11222 mokiniai; 2007
m.- 7,781; 2006 m. – 11,552; 2005 m. –
9,198; 2004 m.– 3,225.

Nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos
galimybė įsidarbinti vienam mėnesiui
mokant 13-14 m. amžiaus vaikams 50
proc. MMA, nuo 15 m. amžiaus - 1
MMA
Daugiausiai darbo vietų buvo siūloma
prekybos ir paslaugų sektoriuje, taip
pat savivaldybių institucijose.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=92

Turime analogą Lietuvoje
(viešieji darbai vasaros
metu)
Tačiau priemonei reikėtų
daugiau žinomumo.

Dėl finansinės krizės programa buvo
sustabdyta,
tačiau
kai
kurios
savivaldybės ją tęsė skirdamos atskirą
finansavimą.
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

YouthJobProgramme
(also:
YouthGuaranteesProgramme)

Jaunim
as,
imigran

Workexperience

3. Veiklos

minimalaus
darbo
užmokesči
o.
Priemonės
tikslinė
grupė yra
16-24 metų
bedarbiai.
Priemonė
finansuoja
mas
nacionalini
o biudžeto
lėšomis, už
jo
įgyvendini
mą
atsakinga
darbo birža
ir
jos
regioniniai
padaliniai.
Priemonėje
gali
dalyvauti
bedarbiai,
kurie ilgiau
negu tris
mėnesius
neranda
darbo.
Priemonės
tikslinė
grupė yra

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Padėti
jauniems
bedarbia
ms
įsitraukti
į darbo
rinką

Šved
ija

Mažas bet reikšmingas pozityvus
įsidarbinimo rezultatas: priemonės
dalyviai
įsidarbina
greičiau
nei
priemonėje nedalyvaujantys.
2009 m. virš 30000 įsitraukdavo į
programą, 8 proc. įsidarbina ar pradeda
mokytis.

Priemonės
metu yra vykdomos
kompleksinės įtraukimo į darbo rinką
priemonės: dirbant individualiai yra
nustatomi jauno bedarbio įgūdžiai ir
galimybės, jiems yra suteikiamos
karjeros konsultantų paslaugos. Po trijų
mėnesių
dalyvavimo
programoje
priemonės dalyviai gauna galimybę
atlikti
darbinę
praktiką.
Atlikus
priemonės vertinimą nustatyta, kad
tikimybė gauti darbo po trijų mėnesių
dalyvavimo programoje buvo nuo 54 iki
61 proc. didesnė (2008-2010 m.).
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=10

Reikalauja
didelio
individualaus
darbo
svorio.
Reikalingos
galimybės atlikti praktiką
darbe.

Padėti
asmenim
s

Norv
egija

Kiekybinių tikslų nenumatyta
Teigiamas poveikis
norvegams ir
imigrantams iš kitų Europos šalių.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=106

Palyginus su Lietuva
daug ilgesnė nedarbo
išmokos
mokėjimo
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1.
Tikslin
ė
grupė
tai

2. Priemonės pavadinimas

3. Veiklos

4. Tikslas

jauni
bedarbiai,
asmenys
naujai
patenkanty
s į darbo
rinką,
imigrantai.
Priemonė
finansuoja
ma
nacionalini
o biudžeto
lėšomis, už
jo
įgyvendini
mą
atsakinga
darbo birža
ir privatūs
partneriai.
Priemonės
trukmė – iki
12
mėn.
Bedarbiai
gauna
mentorius,
kurie
padeda
susirasti
darbą
ir,
dalyvaujant
darbdaviui,
parengia
karjeros

įsitraukti
į darbo
rinką.

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

Statistinio
neprieinami

vertinimo

duomenys

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

trukmė.
Reikalingos
daug
didesnės
papildomos
išlaidos
(tame tarpe užtikrinant
individualų darbą su
bedarbiais).
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1.
Tikslin
ė
grupė

Ilgalaiki
ai jauni
bedarbi
ai

2. Priemonės pavadinimas

Youthguarantee

3. Veiklos

planą.
Dirbdami
priemonės
dalyviai
dalyvauja
įvairiuose
praktiniuos
e
mokymuos
e
Priemonės
tikslinė
grupė yra
20-24 metų
ilgalaikiai
bedarbiai.
Priemonė
finansuoja
ma
nacionalini
o biudžeto
lėšomis, už
jo
įgyvendini
mą
atsakinga
nacionalinė
darbo
birža.
Priemonės
metu yra
nustatomi
bedarbio
poreikiai ir
galimybės,

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Padėti
jauniems
ilgalaikia
ms
bedarbia
ms
įsitraukti
į darbo
rinką

Norv
egija

Padidina perėjimų į užimtumą ir
mokymą tikimybę; sumažina tikimybę
tapti socialinės paramos gavėju.
Laikotarpiu 1994-1997 jaunų ilgalaikių
bedarbių sumažėjo nuo 3500 iki 1200.

Jaunam bedarbiui, kuriam gresia
ilgalaikys nedarbas , privalomai
siūlomas dalyvavimas priemonėse.
Taikomos sankcijos nesilaikantiems
susitarimų su įdarbinimo tarnyba (pvz.,
nutraukiamas
nedarbo
išmokos
mokėjimas)

Lietuvoje
analogiškai
sudaromas individualus
įsidarbinimo
planas,
tačiau sankcijų bijoma
mažiau (mažos
ir
trumpos išmokos)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=84
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1.
Tikslin
ė
grupė

Proble
miniai
paaugli
ai

2. Priemonės pavadinimas

ActivityAgreementsPilot (AA)

3. Veiklos

suteikiama
galimybė
dalyvauti
įvairiuose
mokymuos
e
ir
praktiniuos
e
užsiėmimu
ose,
padedama
parengti
įdarbinimui
reikalingus
dokumentu
s.
Po
dalyvavimo
priemonėje
tikimybė
gauti darbą
ilgalaikiams
bedarbiam
s padidėjo
35 proc.
Priemonės
tikslinė
grupė – 1617
metų
paaugliai,
kurie
pastarąsias
20 savaičių
neužsiėmė
jokia
aktyvia

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Įtraukti
problemi
nius
paauglius
į darbo
rinką

Jung
tinė
Karal
ystė

17% įsidarbino per 12 mėn. laikotarpį
nuo NEET statuso suteikimo; 30%
įsitraukė į kitas naudingas veiklas; 3%
pradėjo mokytis darbo vietoje.

Paauglių aktyvus dalyvavimas projekto
veiklose buvo skatinamas savaitinėmis
piniginėmis išmokomis. Veiklos apėmė
darbinių įgūdžių įgijimą, praktiką,
sporto veiklą ir saviugdą, mokymosi
veiklas, apimant bazinių įgūdžių
lavinimą.
Bendrai šios iniciatyvos įgyvendinimui
buvo skirta 60 mln. svarų.

Kalbant apie Jungtinę
Karalyste
svarbu
pažymėti, kad į ADRP
priemonių įgyvendinimą
daug aktyviau nei kitose
šalyse yra įsitraukusios
įvairios
tarnybos
ir
nevyriausybinės
organizacijos. Šis platus
tinklas turi didesnes
galimybes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

3. Veiklos

veikla:
nedirbo,
nesimokė,
neatliko
praktikos
(angl.
NEET).
Priemonę
finansavo
Jungtinės
Karalystės
vyriausybė,
įgyvendino
–
Vaikų,
Mokyklų ir
Šeimų
Departame
ntas.
Kiekvienas
priemonės
dalyvis
gaudavo
asmeninį
mentorių,
kuris
konsultuod
avo
ir
padėdavo
susirasto
darbą,
praktiką ar
mokymus.
Priemonės
metu
jo
dalyviai

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

d=1030&langId=en&practiceId=165

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

bendradarbiavimui
teikiant
socialines
paslaugas
ir
įgyvendinant
kitas
inovatyvias
socialines
intervencijas.
Numatome, kad Lietuvos
sąlygomis
administravimas
būtų
sudėtingas.
Be
to
reikalingos
daug
didesnės žmogiškosios
paiegos
užtikrinant
individualų darbą su
paaugliais
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Jauni
kvalifik
uoti
bedarbi
ai

Subsidisedworkexperiencesforyo
unggraduates

Ilgalaiki
ai
bedarbi
ai

ServiceVouchers

3. Veiklos

gaudavo
20-30 svarų
dydžio
savaitinę
išmoką,
tokio pat
dydžio
parama
buvo
mokama ir
priemonės
dalyvio
tėvams.
Priemonės
tikslinė
grupė
–
universitet
ų
ar
profesinių
mokyklų
absolventai
iki 25 metų
ir bedarbiai
iki 26 metų
be
profesinės
patirties.
Bedarbiai
yra
įdarbinami
įmonėje,
užsiimančio
je
namų
ruošos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Suteikti
galimybė
jaunimui
po
profesinė
s
mokyklos
ar
universit
eto
baigimo
įgauti
profesinė
s
patirties
Įtraukti
ilgalaikiu
s
bedarbiu
s į darbo
rinką.

Slov
akija

Mažas, bet reikšmingai teigiamas
poveikis jaunimo įsidarbinimui po
priemonės.

Priemonė finansuojama iš nacionalinio
biudžeto ir Europos socialinio fondo
lėšų. Priemonę įgyvendina regioniniai
darbo biržos padaliniai. Priemonės
dalyviai yra įdarbinami nuo 3 iki 6 mėn.
po 20 darbo valandų per savaitę.
Priemonės dalyviams yra suteikiama
galimybė po profesinės mokyklos ar
universiteto baigimo įgauti profesinės
patirties. Darbdaviams, kurie įdarbina
priemonės dalyvius, yra mokamos
subsidijos.

Lietuvoje tikslinga taikyti
bedarbiams,
dar
dalyvaujantiems
profesiniame mokyme,
taip siekiant sustiprinti jų
darbinius
įgūdžius
konkrečioje
darbo
vietoje.

Belgi
ja

Vietoj planuotų 25000 papildomų
darbo vietų šios programos dėka buvo
sukurta 140000.
Tačiau priemonė turėjo gan stiprų
„pririšimo“ poveikį – 2009 m.
duomenimis 44 proc. dalyvių dalyvavo
priemonėje ilgiau nei 2 metus.

Vaučeriai (fiziniai ar virtualūs) gali būti
užsakyti per banko skyrių ar
elektroninę bankininkystę ir pristatomi
paprastu ar el. paštu. Paslaugos
vartotojai su dirbančiuoju atsiskaito
vaučeriais (vienas vaučeris už vieną
darbo valandą), o įdarbinimo tarnyba

Tikslinga
taikyti
Lietuvoje,
siekiant
formalizuoti namų ūkio
sektoriuje
egzistuojančius
neformalius
darbo
santykius.
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Activationandjobsearchsupport

3. Veiklos

darbais:
valymu,
lyginimu,
transporto
paslaugomi
s, pirkinių
pristatymo
paslaugomi
s.
Gyventojai
gali įsigyti
namų
ruošos
talonų,
kurių kaina
yra
subsidijuoja
ma
valstybės.
Taip
ilgalaikiai
bedarbiai
gauna
darbą,
o
paprasti
gyventojai
gauna
pigesnes
paslaugas,
kartu patys
paremdami
buvusius
bedarbius.
Bedarbio
pašalpos

4. Tikslas

Belgijoje
bedarbių

5.
Šalis

Belgi
ja

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

Priemonė paskatina greičiau susirasti
darbą, tačiau buvę bedarbiai dažnai

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

kompensuoja asmeniui jo dirbtas
valandas.
Maksimalus vaučerių, kuriais galima
pasinaudoti, kiekis per metus – 500,
arba 2000 – neįgaliesiems ar vienišiems
tėvams.
Plačiau;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=109

Atsižvelgiant
į
kvalifikacijos
nereikalaujančių darbų
pobūdį tikslinga į šias
priemones
įtraukti
ilgalaikius
ir
nekvalifikuotus
bedarbius.

Priemonė numato eilę sankcijų, kurios
siejamos su bedarbių aktyvios darbo

Dėl nedarbo išmokų
skyrimo
skirtumų
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

3. Veiklos

4. Tikslas

mokėjimas
yra
terminuota
s.
Kiekvienas
ilgalaikis
bedarbis
gauna
laišką
iš
darbo
biržos.
Bedarbis
turi
kelis
susitikimus
–
konsultacij
as,
kurių
metu yra
sudaromas
individualu
s
planas.
Susitikimų
metu
bedarbis
papasakoja
,
kokių
aktyvių
veiksmų
ėmėsi
ieškodama
s
darbo.
Ilgalaikiam
bedarbiui
neįrodžius,
kad jis pats

mokėjim
o
pašalpų
laikas
nėra
ribojama
s, todėl
atsiranda
esant
dideliam
neužimtų
darbo
vietų
skaičiui
bedarbių
skaičius
išlieka
gana
aukštas.

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

sutinka
darbų.

imtis

prastesnės

kokybės

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

paieškos procesu.
Nacionalinė
įdarbinimo
tarnyba
informuoja
kiekvieną bedarbį apie „aktyvacijos
sistemą“. Bedarbis privalo sudalyvauti
trijose
profesinio
konsultavimo
sesijose. Pirmoje sesijoje bedarbis turi
įrodyti, kad jis aktyviai ieško darbo ir
pasirašo veiksmų planą. Antros sesijos
metu įvertinamos tolesnės pastangos,
kuriamas naujas veiksmų planas. Jei po
trečiosios
konsultavimo
sesijos
bedarbis nevykdo veiksmų plano, jis
netenka
nedarbo
išmokos.
Už
nedalyvavimą sesijoje nedarbo išmoka
taip pat sumažinama.

(trukmė ir dosnumas).
Lietuvoje
materialinių
sankcijų taikymas nėra
tikslingas.
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Educationis a winningway

3. Veiklos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

aktyviai
ieško
darbo, arba
nesilaikant
numatyto
darbų
plano,
pašalpos
mokėjimas
yra
nutraukiam
as
arba
sumažinam
as.
Priemonės
tikslinė
grupė yra
ilgalaikiai
bedarbiai.
Priemonė
finansuoja
ma
nacionalini
o biudžeto
lėšomis, už
jos
įgyvendini
mą
atsakinga
darbo birža
ir
jos
regioniniai
padaliniai
bendradar
biaujant su

Padėti
ilgalaikia
ms
bedarbia
ms įgyti
išsilavini
mą.

Islan
dija

Dauguma pradėjusių mokymus juos
baigė. „Atkritusių“ procentas žemesnis
lyginant
su
programoje
nedalyvavusiais.

Priemonės
metu
ilgalaikiams
bedarbiams buvo suteikta galimybė
išklausyti kursus vidurinėje mokykloje,
išlyginamuosius kursus stojant į
universitetą ar kitą mokyklą. Priemonės
dalyviai gaudavo bedarbio pašalpą, o
mokymosi išlaidos buvo padengtos iš
priemonės lėšų. Vidutiniškai studijų
nebaigdavo tik 16,7 proc. priemonės
dalyvių.

Reikalingi
žmogiškieji
ištekliai
individualiam
darbui
su ilgalaikiais
bedarbiais.
Lietuvoje tikslinga taikyti
šios
programos
elementą
–
suteikti
paramą
vidurinio
išsilavinimo
nebaigusiems
bedarbiams .
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Ilgalaiki
ai
bedarbi
ai
kaimo
vietovė
se

Lifechanging
Lifeshapingprogramme

Ilgalaiki
ai
bedarbi
ai,
vyresni
o

Publicworksprogramme

3. Veiklos

–

mokymo
įstaigomis.
Priemonę
sudaro
kompleksin
ės
intervencij
os:
mokymas,
užimtumas
ir
mentorystė
.
Priemonės
tikslinė
grupė yra
ilgalaikiai
bedarbiai,
gyvenantys
kaimo
vietovėse.
Priemonė
finansuoja
ma
Nacionalini
o
įdarbinimo
fondo
lėšomis.
Priemonė
nukreipta į
ilgalaikius
bedarbius ,
neturinčius
profesinės

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Padėti
ilgalaikia
ms
bedarbia
ms,
gyvenant
iems
kaimo
vietovės
e,
sugrįžti į
darbo
rinką.

Veng
rija

Bendras dalyvių skaičius – 214, iš jų 173
(81 proc.) baigė visą programą.
95 proc. programos dalyvių įsidarbino
dalyvavimo priemonėje metu ar
priemonei pasibaigus.

Pirmoji priemonės dalis – tai 8-9 mėn.
personalizuoti mokymai, kurių metu
bedarbiai įgijo patirties ir įgūdžių,
būtinų dirbant žemės ūkio darbus. Po
mokymų bedarbiai buvo įdarbinti
žemės ūkio įmonės vienerių arba dvejų
metų laikotarpiui. Įdarbinimas buvo
subsidijuojamas. Priemonėje dalyvavo
214 bedarbių iš kurių 81 proc. dalyvavo
visose priemonės veiklose.

Lietuvoje
tikslinga
taikyti, siekiant padidinti
kaimo
gyventojų
užimtumą.
Tačiau priemonė brangi
(pavyzdžiui,
subsidijuojamas
užimtumas
truko
3
metus).

Padėti
sugrįžti į
darbo
rinką
ilgalaikia
ms

Čekij
a

Priemonės vertinimas parodė gerus
jaunimo įsidarbinimo po priemonės
rezultatus.
Palyginus
su
kontroline
grupe,
programos dalyviai 4 proc. rečiau vėl
tampa bedarbiais.

Viešųjų darbų programa, kurios trukmė
iki 12 mėn. Įdarbinimo tarnyba
kompensuoja iki 100 proc. įdarbinimo
kaštų (įskaitant socialinio ir kt.
draudimo įmokas) Bedarbiai yra
įdarbinami valyti visuomeninės ar

Lietuvoje organizuojamų
viešųjų darbų kaštai yra
mažesni, o efektyvumas
didesnis. Nėra tikslinga
sekti pavyzdžiu.
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1.
Tikslin
ė
grupė
amžiau
s
bedarbi
ai,
neįgalie
ji,
asmeni
s
priklau
santys
proble
minėm
s
socialin
ėms
grupė
ms.

2. Priemonės pavadinimas

Path to Change

3. Veiklos

4. Tikslas

kvalifikacijo
s.
Priemonę
vykdo
savivaldybė
s kartu su
įdarbinimo
tarnyba.

bedarbia
ms.

Programa
skirta
padėti
ilgalaikiams
bedarbiam
s
(asmenims,
patiriantie
ms
socialines
problemas,
negalią
turintiems,
tame tarpe
proto
ar
psichikos
negalią).
Priemonė
įgyvendinta
pasitelkiant
ESF
paramą.
Priemonę

Padėti
sugrįžti į
darbo
rinką
ilgalaikia
ms
bedarbia
ms.

5.
Šalis

Čekij
a

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

Iš 205 asmenų, kuriems buvo suteiktas
profesinis konsultavimas, 25 pateko į
remiamo užimtumo programas, 10
surado nuolatinį užimtumą.
Kliūtis – darbdavių nenoras įdarbinti
„probleminių“ bedarbių.

7. Kaip praktiškai veikia

viešosios paskirties pastatus, tvarkyti
viešąsias erdves. Mokamas atlyginimas
yra didesnis negu bedarbio pašalpa,
todėl yra patrauklus ilgalaikiams
bedarbiams. Pasekmės – ilgalaikiai
bedarbiai sugrįžta į darbo rinka ir
nepraranda darbo rinkai reikalingų
įgūdžių. Bedarbius atrenka regioninės
darbo biržos iš registruotų bedarbių
sąrašo. Valstybė subsidijuoja šią
programa iki 100 proc. visų su
įdarbinimu susijusių išlaidų.
Kompleksinę
priemonė
sudarė
informaciniai seminarai potencialiems
programos dalyviams, motyvaciniai
seminarai, individualios konsultacijos,
mėnesio trukmės darbinė praktika
gaunant algą su galimybe pasirašyti
ilgalaikę darbo sutartį.
Priemonėje dalyvavę darbdaviai turėjo
įsipareigoti išlaikyti darbo vietą 2 arba 3
metus.
Plačiau:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=36

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Lietuvoje tikslinga plėtoti
mažo mąsto projektus,
nukreiptus į specifinių
bedarbių
grupių
poreikius,
įgyvendinamus kartu su
vietos
partneriais ir
pasitelkiant ESF ar kitus
alternatyvius finansinius
išteklius.

24

1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Integrationsubsidy

3. Veiklos

įgyvendino
2
nevyriausy
binės
organizacij
os,
turinčios
patirtį
socialinės
integracijos
sferoje.
Valstybė
moka
darbdavia
ms
subsidijas
nuo 30 – 50
proc. darbo
užmokesči
o kaštų už
įdarbintus
asmenis,
kurie
priklauso
socialinės
rizikos
grupėms.
Subsidija
mokama
nuo 3 iki 12
mėn.,
tačiau gali
būti
pratęsta ir
iki 36 mėn.

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Padėti
sugrįžti į
darbo
rinką
ilgalaikia
ms
bedarbia
ms.

Voki
etija

Kasmet suteikiama 250000 subsidijų
darbo vietoms.
2008-2011 m. 250000 asmenų pradėjo
dirbti pasinaudojant subsidija (kas
sudaro 10-20 proc. visų įdarbinimo
tarnybos pagalba pradėjusių dirbti
asmenų).

Įdarbinimo tarnybos atstovas teikia
darbdaviams pretendentų į darbo vietą
sąrašą. Vėliau seka vertinimo procesas
(t.y. ar konkrečiam kandidatui įdarbinti
yra reikalinga subsidija). Galutinį
sprendimą dėl subsidijos skyrimo
priima
įdarbinimo
tarnybos
darbuotojas. Integracijos subsidija gali
pasinaudoti bet kokios bedarbių grupės
atstovas, nors ypatingos sąlygos yra
numatytos neįgaliesiems, vyresnio
amžiaus ir jauniems bedarbiams.

Lietuvoje yra taikoma.
Įdarbinimo
tarnybos
darbuotojai Vokietijoje
turi didesnę galią ir gali
„derėtis“ su darbdavių
dėl subsidijos suteikimo
ar nesuteikimo ir jos
dydžio.
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

IMPULS 50plus

3. Veiklos

Papildomai
yra
padengiam
os
darbdavio
išlaidos
susijusios
su
darbuotojų
mokymu.
Vyresnio
amžiaus
žmonės ir
žmonės su
negalia
dažnai
susiduria su
sveikatos
problemo
mis, kurios
tampa jų
nedarbingu
mo
priežastis.
Šis
projektas
integruoja
tradicines
įdarbinimo
priemones
su
sveikatinim
o
priemonėm
is. Kartu su

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Padėti
vyresnie
ms
žmonėm
s
ir
žmonėm
s
su
negalia
nepalikti
darbo
rinkos
per
anksti,
gerinti
vyresnio
amžiaus
žmonių
sveikatą

Voki
etija

2010 m. iš 19046 dalyvių darbą surado
1622 (9 proc.)

Keletas darbo centrų kartu su
užimtumo didinimu taiko sveikatos
stiprinimo veiklas (kaip kasdienes
praktikas). Priemonės gali apimti
medicininius sveikatos patikrinimus,
konsultavimas mitybos
klausimais,
streso valdymo pratybos, specialiosios
sporto programos.
Programoje dalyvauja vietos partneriai,
kurie
kartu
yra
projekto
kofinansuotojai.
Regionuose už veiklas atsakingas
atskiras koordinatorius.

Papildomų finansinių ir
ypatingai
žmogiškųjų
išteklių
reikalaujanti
priemonė.
Įgyvendinimui Lietuvoje
kliudo ribotos galimybės
kreiptis finansavimo .
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Exerciseas
a
upforreintegration

warm-

3. Veiklos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

darbo
paieškos
paslaugomi
s
darbo
biržoje yra
teikiamos
sveikatinim
o
paslaugos:
matuojama
s
kraujospūdi
s,
sudaroma
dieta,
atliekama
fizioterapin
iai pratimai.
Projektą
finansuoja
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija,
o
įgyvendina
darbo
biržos
padaliniai.
Ilgalaikiams
bedarbiam
s
ir
žmonėms
su negalia
kyla daug

Skatinti
ilgalaikių
bedarbių
ir žmonių
su
negalia

Olan
dija

Vertinimai parodė, kad galimybės gauti
apmokamą
darbą
programos
dalyviams yra net 6 kartus didesnės
palyginus su kitų programų dalyviais,
kur nėra taikoma fizinių pratimų.

Priemonė įgyvendinama iš valstybės
biudžeto.
Priemonės
pradžioje
atliekamas
profesionalus dalyvio psichinės ir
fizinės sveikatos vertinimas. Vertinimo
rezultatai svarbūs kuriant tolesnį

Tikslinga taikyti Lietuvoje
pasitelkus
suinteresuotus
socialinius partnerius ir
alternatyvų finansavimą
(skirtą
gyventojų
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Self-employment

3. Veiklos

4. Tikslas

problemų
dėl fizinio
aktyvumo
trūkumo.
Šią
priemonę
sudaro
fiziniai
pratimai,
seminarai ir
individualū
s pokalbiai
sveikos
gyvenseno
s temomis.
Priemonė
skirta
padėti
vyresnio
amžiaus
žmonėms
sukurti
savo verslą.
Priemonė
siūlo pusės
metų
kursą, kurio
metu
vyksta
įvairūs
mokymai ir
individualio
s
konsultacij
os.

aktyvum
ą
per
dalyvavi
mą
fizinio
lavinimo
treniruot
ėse.

Skatinti
ilgalaikių
vyresnio
amžiaus
bedarbių
verslumą

5.
Šalis

Olan
dija

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

2006-2007 m. iš 519 pareiškėjų buvo
atrinkti 284 priemonės dalyviai. 80
proc. jų įsteigė nuosavą verslą, dirbo
savarankišką darbą ne visą darbo dieną
arba susirado samdomą darbą.

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

individualių ar grupinių užsiėmimų
planą. Priemonės dalyviai 3 kartus per
savaitę dalyvauja fizinio lavinimo
treniruotėse, kurios trunka po 3,5 val.
kiekviena.

sveikatinimo
iniciatyvoms).

Priemonės veiklos apėmė orientavimo
laikotarpį,
kurio
metu
dalyvius
konsultavo
verslo ir socialiniai
partneriai
(pvz.,
darbdavių
organizacijos, finansavimo institucijos,
kt.). Dalyviams numatyti kasmetiniai
susitikimai, tokiu būdų jie kuria
savipagalbos tinklą.
Kas mėnesį dalyviai turi galimybę
susitikti su patarėjų.
Projekte dirba 9 asmenys, kurie gali
aptarnauti iki 300 dalyvių per metus.
Plačiau:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=78

Brangi
priemonė.
Reikalauja
papildomų
finansinių ir žmogiškųjų
išteklių,
socialinių
partnerių įsitraukimo.
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1.
Tikslin
ė
grupė

Nekvali
fikuoti
bedarbi
ai

2. Priemonės pavadinimas

Step 2 Work

3. Veiklos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Priemonės
dalyviai
aktyviai
įsitraukia į
bendras
veiklas,
įsijungia į
asmenų,
užsiimančių
individualia
veikla
ar
pradedanči
ų
savo
verslą,
tinklą.
Projekto
priemonės
buvo
organizuoj
amos
energetiko
s
sektoriuje.
Priemonės
dalyviams
buvo
taikomos
pameistrys
tės,
stažuočių,
vadovavim
o
darbo
vietoje
(jobcoachin
g)

Skatinti
žemos
kvalifikac
ijos
ir
nekvalifik
uotų
jaunų ir
suaugusi
ųjų iki 45
m.
amžiaus
asmenų
perkvalifi
kavimą
ar
kvalifikac
ijos
kėlimą
(ISCED 04

Olan
dija

Po penkių programos įgyvendinimo
metų socialiniai partneriai ketina toliau
tęsti bendradarbiavimą.
Tarp priemonės dalyvių, pasirinkusių
mokytis, 95% per metus įgijo ISCED 0-4
lygį atitinkančią kvalifikaciją.
Per 3 mėnesius po mokymų baigimo
65-75% programos dalyvių įsidarbina.

Priemonę
finansuoja
valstybinė
įdarbinimo tarnyba (biudžeto lėšos ir
ESF). Pritraukiamas privačių kompanijų
finansavimas.
Verslo įmonėse projektą koordinuoja
žmogiškųjų išteklių specialistai, kurie
atrenka pretendentus, įdarbiną ir stebi
dalyvių
pažangą
darbo
vietoje.
Projekto vadybininkų grupė priklauso
nuo projekto dalyvių skaičiaus.

Darome prielaidą, kad
aukšti projekto rezultatai
sąlygoti
didesnio
darbdavių
suinteresuotumo
(prisidėjo prie projekto
įgyvendinimo pinigais ir
darbuotojais).
Tikslinga taikyti Lietuvoje
atskiriems
projektams
įgyvendinti pasitelkiant
didesnes
socialiai
atsakingas įmones.
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

3. Veiklos

4. Tikslas

priemonės.
Prie
priemonės
finansavim
o prisidėjo
vietos
savivaldybė
(priemonę
įgyvendino
vietos
įdarbinimo
tarnybą
pagal ESF
finansavim
ą).
Energetiko
s
sektoriaus
įmonė,
kurioje
vyko
projektas,
pasitelkė
turimus
darbo
išteklių
specialistus
stebint
projekto
dalyvių
pažangą ir
suteikiant
reikalingą
pagalbą.

lygmeniu
)

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti
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1.
Tikslin
ė
grupė
Nekvali
fikuoti
ar
kvalifik
aciją
prarad
ę jauni
20-30
m.
amžiau
s jauni
bedarbi
ai

Bedarbi
ai
asmeny
s,
siekiant
ys
kvalifik
acijos
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3. Veiklos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

InternshipAbroad

Priemonė
leido
tikslinių
grupių
bedarbiam
s
atlikti
stažuotę
pasirinktoje
Europos ar
pasaulio
šalyje,
siekiant
patobulinti
profesinius,
kalbinius,
kultūrinius
ir
asmeninius
įgūdžius.

Suteikti
ilgalaikia
m 20-30
m.
amžiaus
bedarbia
ms
jaunimui
galimybę
atlikti
stažuotę
užsienio
šalyse.

Šved
ija

Vertinimo rezultatai rodo, kad 76% po
stažuotės įsidarbino (palyginus su 53
proc. kontrolinėje grupėje).

Priemonės metu dalyviams buvo
suteikiama stipendija, kuri padengė
kelionės,
gyvenimo
išlaidas
bei
draudimo kaštus.
Dalyviai įsipareigojo savarankiškai ar su
įdarbinimo tarnybos specialisto pagalba
surasti stažuotės vietą 6 mėn. periodui.

Lietuvoje atsižvelgiant į
ribotas
finansines
galimybes
priemonę
tikslinga
taikyti
suteikiant
paskolas
stažuotojams
palankiomis sąlygomis,
kurias reikėtų grąžinti po
ilgesnio periodo (5-10
metų)

Apprenticeshipfortheunemploye
d

Priemonė
apima
profesinį
mokymą ar
dalyvavimą
kitose
švietimo
grandyse,
siekiant
įgyti
formaliai
pripažintą
kvalifikaciją
.

Bedarbiai
,
siekianty
s
profesinė
s
kvalifikac
ijos.
Dažniausi
ai jauni
bedarbiai

Suo
mija

1998-2002 m. vertinimo rezultatai
parodo, kad virš 80 proc. priemonių
dalyvių vėliau įsidarbina. Priemonių
dalyvių įsidarbinimo galimybės buvo
vertinamos 15-20 proc. aukščiau , nei
kontrolinės grupės.

Priemonės metu sudaroma sutartis
tarp besimokančio ir darbdavio.
Darbdavys moka nustatytą atlyginimą ir
tuo pačiu suteikia galimybę dalyviui
ruoštis
egzaminams
pasirinktoje
mokymo institucijoje. Pats mokymas
suteikiamas licencijuotų institucijų, bet
dažniausiai vyksta pačioje darbo
vietoje. Tais atvejais, jei mokymas
vyksta institucijoje – dalyviai gauna
mokymosi kaštų dengimo išmoką.
Priemonė tęsiasi priklausomai nuo
mokymosi trukmės (2-3 metai švietimo
sistemoje, 4-12 mėn. profesinio
mokymo sistemoje).

Brangi priemonė. Tačiau
tikslinga
perimti
mokymosi darbo vietoje
praktikas
(ypatingai
jauniems žmonėms) .
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Nepakl
ausių
profesij
ų
bedarbi
ai,
asmeny
s užimti
ne visą
darbo
dieną

Careerchange - yourchance

Dirbant
ieji,
kuriem
s gresia
atleidi
mas dėl
ekono
minės

GetTrained!

3. Veiklos

Projektas
nukreiptas į
Warminsko
-Mazurskie
Region
Olecko
municipalit
y
gyvenančiu
s
„mažahekt
arininkus“,
siekiant
juos
perkvalifiku
oti ir surasti
užimtumą
kitose
žemės ūkio
ir
miškininkys
tės
sektoriuose
.
Ekonominė
s recesijos
laikotarpiu
dalis
įmonių
susidūrė su
pardavimų
ir pajamų

4. Tikslas

Neregistr
uotų
kaimo
bedarbių
ar
dirbančių
ne visą
darbo
dieną
asmenų
perkvalifi
kavimas,
siekiant
mažus
ūkininkus
pritraukti
darbui
labiau
paklausiu
ose
žemės
ūkio
sektoriuo
se.
Sumažint
i
dirbančių
jų
atleidimo
riziką
ekonomi
nės

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

Lenk
ija

Iš 60 dalyvių po 6 mėnesnių 18 buvo
užimti skirtinga forma.

Čekij
a

2009-2010 periodu 2718 įmonių
dalyvavo programoje. 181343 asmeny
dalyvavo mokymuose, iš kurių 139842
juos sėkmingai baigė.

7. Kaip praktiškai veikia

Ilgalaikiams bedarbiams mokymosi
metu yra numatyta užimtumo rėmimo
priemonė (subsidija darbdaviui).
Projektas buvo finansuojamas ESF ir iš
valstybės biudžeto.
Norintys dalyvauti priemonėje kaimo
bedarbiai arba dirbantys ne visą darbo
dieną gavo informavimo paslaugą, taip
pat buvo atliktas profesinių poreikių
nustatymas ir įgūdžių įvertinimas.
Nustačius
poreikius,
atskiriems
dalyviams buvo taikomos profesinės
reabilitacijos paslaugos (ypatingai
sunkų fizinį darbą dirbantiems).
Individualiai
pritaikytas
(tailored)
profesinis mokymas buvo derinamas su
bendraisiais
mokymais
(užsienio
kalbos, karjeros planavimo).
Projekto dalyviai galėjo dalyvauti
sunkiųjų įrengimų, suvirintojų ir
medkirčio
profesinio
mokymo
programose.

Iš valstybės biudžeto ir
ESF
finansuojamas projektas buvo taikomas
kriziniu laikotarpiu. Finansinė parama
priklausė
nuo
darbovietės
charakteristikų. Darbdaviams buvo
kompensuojami darbuotojų mokymo ir
darbo užmokesčio kaštai (įskaitant
socialinį ir sveikatos draudimą) visą

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Lietuvoje tikslinga iš
dalies taikyti, tiksliau
atrenkant
kaimo
bedarbius mokymams ir
taikant
nuotolinio
mokymo galimybes.
Tikslinga derinti su VUI.

Lietuvoje
turime
analogą. Skirtumas –
pažeidžiamoms grupėms
priklausantys
darbuotojai galėjo gauti
didesnio dydžio paramą.
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susiduri
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mažėjimų,
dėl to dalis
samdomų
darbuotojų
buvo
atleidžiami
iš
darbo
arba
trumpinam
os jų darbo
valandos.
Siekiant
išvengti
masinio
darbuotojų
atleidimo
valstybė
pasiūlė
paramą
įmonėms,
susidurianč
ioms
su
finansinėmi
s
problemo
mis.
Darbuotoja
i
darbo
metu
galėjo
lankyti
įvairius
kursus, už
kuriuos
darbdaviui

recesijos
laikotarpi
u

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

mokymosi laikotarpį.
Maksimalus kompensacijos dydis –
apie 1000 eurų, kas lygu vidutiniam
šalies darbo užmokesčiui. ir priklausė
nuo mokyme praleistų valandų.
Maksimali subsidijos mokėjimo trukmė
– 6 mėnesiai.
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Tikslin
ė
grupė

Visi
registr
uoti
bedarbi
ai

2. Priemonės pavadinimas

TrainingandIntegrationContract
(PFI)

3. Veiklos

buvo
mokama
subsidija.
Darbuotoja
i gaudavo
atlyginimą,
bei
kėlė
savo
kvalifikacija
.
Buvo
siūlomi šie
mokymosi
moduliai:
kalbų,
kompiuteri
nio
raštingumo
, vadybos,
teisės
pradmenys
ir pan.
Vyriausybė
remia 1-6
mėn.
mokymus
bedarbiam
s,
kurių
metu
bedarbiai
įgyja naujų
įgūdžių,
naudingų
darbo
rinkoje. Dalį
mokymų

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Padėti
sugrįžti į
darbo
rinką
registruo
tiems
bedarbia
ms.

Belgi
ja

Vertinimas
buvo
atliekamas
atsižvelgiant į nustatytus tikslus, tad
apie
priemonės
sėkmę
galima
netiesiogiai spręsti iš 1998-2011 m.
augusio dalyvių skaičiaus.

Specialioji
Mokymo ir integracijos
sutartis numato darbo ieškančio
asmens mokymus darbo vietoje.
Priemonė numato mokymąsi naujoje
darbo vietoje prieš siūlant įsidarbinti
pagal įprastą darbo sutartį. Mokymosi
periodas sudaro nuo 4 iki 26 savaičių.
Darbdaviui kompensuojamos darbo
užmokesčio
kaštai
.
darbavys
įsipareigoja įdarbinti asmenį.

Tikslingą
taikyti
Lietuvoje,
tačiau
priemonės
adiminstravimas
reikalauja
papildomų
išteklių (pvz., Belgijoje
šios
programos
įgyvendinimui
papildomai
buvo
pritraukta
130
žmogiškųjų
išteklių
specialistų)
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

Financial
sanctionsimposedonunemploym
entinsurancebenefitrecipients

3. Veiklos

(mažiausiai
2
sav.)
sudaro
praktiniai
užsėmimai
darbo
vietoje,
kurių metu
potencialus
darbuotoja
s gali įgyti
naujų
įgūdžių
reikalingų
būsimam
darbui. Po
šių
mokymų
darbdavys
su
darbuotoju
gali
pasirašyti
darbo
sutartį.
Šios
priemonės
tikslas
–
sumažinti
bedarbių
skaičių.
Priemonės
esmė
–
finansinės
sankcijos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Mažinti
mokamų
bedarbių
pašalpų
skaičių

Danij
a

Vertinimas parodė, kad finansinių
sankcijų taikymas sumažina nedarbo
išmokas gaunančių bedarbių skaičių.
Sankcijų taikymas daugiau nei dvigubai
padidino jų įsidarbinimo rodiklį .

Darbo biržoje užsiregistravusiems
asmenims bedarbio pašalpa yra
mažinama atsižvelgiant į tai, ar
bedarbis
vykdo
prisiimtus
įsipareigojimus: atnaujina gyvenimo
aprašymą,
dalyvauja
darbo
pokalbiuose,
mokymuose,
priima
pasiūlymus dėl dalyvavimo įdarbinimo
tarnybos organizuojamų priemonių, kt.
Sankcijos taikomos priklausomai nuo

Danijos bedarbis
turi
teisę gauti
nedarbo
išmoką daug ilgesnį
laikotarpį, nei Lietuvoje
(iki 2 metų), jos dydis
taip pat dosnesnis (virš
80 proc. buvusio darbo
užmokesčio).
Lietuvoje
trumpa
nedarbo išmokos trukmė
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

3. Veiklos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

ilgalaikiams
bedarbiam
s,
kurie
nevykdo
aktyvios
darbo
paieškos.

Jobmatching

Darbdavio
ir
darbuotojo
„suvedima
s“.
Sukuriama
darbdavia
ms
reikalingų
darbuotojų
(laisvų
darbo
vietų)
duomenų
bazę,
kurios
pagrindu
yra
ieškoma
darbuotojų
.
Potencialie
ms
darbuotoja
ms
yra
padedama

Mažinti
bendrą
nedarbo
lygi

Ispa
nija

Kiekybiniai duomenys apie skelbiamų
laisvų darbo vietų skaičių ir duomenų
bazės vartotojus nėra prieinami.

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

laikotarpį, kurį stebimas neatitikimas
nustatytiems kriterijams. Jos numato
vienkartinę grąžintiną sumą arba visos
nedarbo išmokos grąžinimą.
Sankcijos administruojamos įdarbinimo
tarnybos ir nedaro draudimo fondo.
Pastarasis pagal įdarbinimo tarnybos
pateiktą informaciją taiko sankcijas
bedarbiui.
Taikant
Emple@
buvo
sukurta
internetinė informacinė platforma.
Darbo ieškantys asmenys informuojami
ir konsultuojami apie programos
naudojimosi galimybes.

vaidina
„aktyvinimo“
vaidmenį.

Lietuvoje yra taikoma.
Ispanijos
projekto
išskirtinumas: programa
padeda
parinkti
geriausiai
tinkančią
„porą“ pagal pateiktus
vartotojų profilius.
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1.
Tikslin
ė
grupė

Motery
s

2. Priemonės pavadinimas

FiT
–
Womenincraftsandtechnology

3. Veiklos

sukurti
savo
karjeros
planą
ir
susisiekti
su
potencialiai
s
darbdaviais
.
Mokymai ir
praktiniai
užsiėmimai
„vyriškose“
profesijose.
Šios
priemonės
tikslas
įtraukti
moteris į
mokymus
susijusius
persikvalifi
kavimu ir
paskatinti
moteris
rinktis
„vyriškas“
profesijas.
Priemonės
metu
rengiami
mokymai,
praktiniai
užsiėmimai

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Įtraukti
moteris į
„vyriškas
“
profesija
s

Aust
rija

2006-2010 m. 24986 moterų dalyvavo
programoje,
25 subrangovų dalyvavo priemonės
įgyvendinime.
Daugiau nei pusė dalyvių sėkmingai
baigė mokymus ir surado darbą pagal
įgytą profesiją.
Pasitenkinimas darbu buvo didesnis,
nei moterų dirbančių tradiciškai
„moteriškose“ profesijose.

Daugiapakopė programa:
1. 10 savaičių orientavimo laikotarpis
(dalyvės gauna informacija apie
pasirinktą
amatą,
sudaromas
individualus mokymo ir karjeros planas)
2. 12 savaičių trukmės pasirengimo
profesiniam
mokymui
laikotarpis
(kursų metu gaunama pamatinė
kvalifikacija pagal pasirinktą profesiją).
3. 3 metų profesinis mokymas
(suteikiama galimybė per pameistrystę
ar profesinį mokymą gauti pripažintą
kvalifikaciją).
Finansinė parama suteikiama visą
programos laikotarpį.

Brangi,
žmogiškųjų
išteklių
reikalaujanti
priemonė.
Būtinas
glaudus tarpinstitucinis
bendradarbiavimas .
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

StartupgrantfortheEnhancementofFe
maleEntrepreneurship

3. Veiklos

.
Parama
skiriama
naujai
steigiamo
ms
įmonėms
apdirbamo
sios
pramonės,
ekomercijos,
paslaugų ir
turizmo
sektoriuose
.
Pradedanči
oms
verslininkė
ms
yra
suteikiama
parama iki
50
proc.
išlaidų,
skirtų
verslo
pradžiai.
Priemonės
dalyviams
yra
organizuoj
amo
4-6
sav.
trukmės
mokymai,

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Skatinti
moterų
verslumą

Kipr
as

2000-2006 m. laikotarpiu 63% paraiškų
teikėjų įsteigė savo įmones. 100% naujų
įmonių veikė praėjus 3 metų
Laikotarpiui po įsteigimo. 2009 m. 74
paraiškos buvo patenkintos, viso buvo
sukurta 221 nauja darbo vieta.
Viso nuo programos įgyvendinimo
pradžios buvo sukurta 230 jaujos darbo
vietos 129 verslo įmonėse.

Programa numato padengti 50% verslo
pradžios kaštų. Maksimali paramos
suma siekia 70000 eurų (priklausomai
nuo steigiamo verslo). Dengiamos
išlaidos įrangai ir įrenginiams, mokymui
ir verslo plėtrai.
Mokymus organizuoja ir iš dalies
kompensuoja (50 proc.) atsakinga
valstybės
institucija
(žmogiškųjų
išteklių plėtros tarnyba).
Paramos gavėjai privalo pateikti
ataskaitas apie pažangą po 6, 12 ir 24
mėnesių laikotarpio nuo paramos
pradžios.

Brangi priemonė.
Vertinimo
procese
pasitikima
verslininkių
pateiktomis
ataskaitomis.
Verslo
įmonės steigimas jau
laikoma
teigiamu
programos
rezultatu.
Netaikomos sankcijos.
Reikalingas
glaudus
institucinis
bendradarbiavimas.

38

1.
Tikslin
ė
grupė

Iš
įkalinim
o
įstaigos
išėję
asmeny
s

2. Priemonės pavadinimas

Labourmarketre-insertionofexoffenders

3. Veiklos

susiję
su
verslo
pradžia.
Iš įkalinimo
įstaigos
išėjusių
asmenų
integracijos
į
darbo
rinką
priemonę
sudaro trys
pagrindiniai
etapai: 1)
profesiniai
mokymai,
kuriuos
kaliniai
mokosi
įvairių
amatų; 2)
profesinė
praktika,
dažniausiai
susijusį su
praktika
skalbykloje
ar
virtuvėje;
3) karjeros
plano
parengimas
;
konkrečios
darbo

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Kalinių
integracij
a
į
visuome
nę

Ispa
nija

2004-2008
m.
darbo
paieškos
paslaugomis
pasinaudojo
9259
asmenys, iš jų 3165 surado darbą. 13399
dalyvao mokymuose.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=72

Individualiai
pritaikytas
profesinis
mokymas, atitinkantis vietos darbo
rinkos reikalavimus ir suderinus su
verslo ir socialiniais partneriais.
Darbo praktika pritaikyta prie įkalinimo
įstaigų sąlygų.
Įgyvendinant projekto veiklas buvo
įtraukta eilė vietos valdžios organizacijų
ir NVO .

Būtinas
bendradarbiavimas
su
įkalinimo
įstaigomis.
Tikslinga
taikyti
nuotolines
karjeros
planavimo paslaugas į
laisvę besiruošiantiems
išeiti kaliniams.
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1.
Tikslin
ė
grupė

Asmen
ys
užsiima
ntys
individ
ualia
veikla

2. Priemonės pavadinimas

PromotionofselfemploymentinCastilla-La Mancha

3. Veiklos

vietos
paieška
Priemonė
skirta
padėti
sukurti
savo verslą,
sukurti
darbo vietą
sau
ir
kitiems
darbuotoja
ms.
Priemonę
sudaro
7
pagrindinės
veiklos: 1)
finansinė
parama ir
mikro
kreditai
naujam
verslui; 2)
finansinė
parama
asmenims
užsiimantie
ms
individualia
veikla; 3)
finansinė
parama
kooperatyv
ams,
įdarbinanti

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Skatinti
verslumą
, darbo
vietų
kūrimą

Ispa
nija

Beveik 700 individų pasinaudojo
programa.
Papildomai buvo sukurta virš 200 darbo
vietų.
Pačiau:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=1030&langId=en&practiceId=114

Kiekviena projekto veikla nukreipta į
atitinkamą naudos gavėjų grupę.
Bedarbiams, norintiems pradėti savo
verslą, skiriami mikrokreditai ir kita
finansinė pagalba (garantijos, parama
naujiems verslininkams, norintiems
įdarbinti kitus bedarbius, inimalių
pajamų garantija samdantiems šeimos
narius, finansinė pagalba samdantiems
moteris,
auginančioms
skirtingo
amžiaus
kūdikius
ir
vaikus).
Konsultacijos ir mokymai.

Lietuvoje
iš
dalies
taikomos
panašios
praktikos - Verslumo
skatinimo
fondas
(http://www.invega.lt/lt/
paslaugos/lengvatinespaskolos/verslumoskatinimo-fondas.htm).
Tačiau tikslinga taikyti
priemones, skatinančias
kurti
daugiau darbo
vietų – kitų šeimos narių
ir
šeimyninių
įsipareigojimų
turinčių
asmenų
grupių
įdarbinimo
rėmimas
naujai
sukurtose
versluose.
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1.
Tikslin
ė
grupė

2. Priemonės pavadinimas

3. Veiklos

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

ems
ilgalaikius
bedarbius
ir
sezoninius
darbininkus
;
4)
finansinė
parama
asmenims
užsiimantie
ms
individualia
veikla,
kuria
sukuria
naujas
darbo
vietas; 5)
išmokos,
garantuoja
nčios
minimalias
pajamas
asmenimis,
užsiimantie
ms
individualia
veikla
ir
įdarbinanti
ems savo
artimuosius
;
6)
mokymai ir
konsultacij
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1.
Tikslin
ė
grupė

Visi
darbuo
tojai

2. Priemonės pavadinimas

FlexibilityCoachingforcompanies

3. Veiklos

os verslo
kūrimo
klausimais;
7) išmokos
asmenims
užsiimantie
ms
individualia
veikla,
kurių
darbuotojo
s
išėjo
motinystės
atostogų ar
augina
vaikus.
Verslo
konsultant
ai
–
ekspertai
kartu
su
įmonės
darbuotojai
s
atlieka
įmonės
analizę ir
parengia
strategiją,
kaip
tobulinti
įmonės
veiklą.

4. Tikslas

5.
Šalis

6. Kiek priemonė padėjo įsidarbinti

7. Kaip praktiškai veikia

8. kaip galima Lietuvoje
pritaikyti

Padėti
prisitaiky
ti
vidutinė
ms
įmonėms
prie
kintančių
rinkos
poreikių,
sezonišk
umo.

Aust
rija

2005-2010 m. dalyvavo 1277 įmonių.
72% įgyvendino priemonės metu gautus
patarimus dėl organizavimo, darbo
valandų,
darbuotojų
profesinio
mokymo ir kompetencijų ugdymo.

Įmonės, kurių daugiau negu pusę
sudarė SME, dalyvavo iki 15 dienų
trukmės
konsultavimo
veiklose.
Suinteresuotoms įmonėms teikiamos
konsultacijos
įvairovės
vadybos,
produktyvaus senėjimo,
mobilumo,
darbo valandų, lanksčios darbo jėgos,
tęstinio mokymo, organizavimo ir
vienodo apmokėjimo temomis.
Šias veiklas įgyvendino ÖSB Consulting
GmbH ir Deloitte Human Capital
kompanijos

Brangi priemonė
Reikalingi
atitinkami
žmogiškieji
ištekliai
programai įgyvendinti
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5.6. lentelė. Naujasis ADRP priemonių modelis.
Eil. Nr.
1.

2.

12

Esamas modelis
-

Pasiūlymas
Kvalifikacijos kėlimas visiems darbuotojams
Skatinti kelti kvalifikaciją ne tik jau registruotiems bedarbiams, bet ir
dar dirbantiems. Naujasis DK numato mokymosi atostogų išplėtimą –
suteikiama teisė reikalauti tokių atostogų, o taip pat gauti darbo
užmokestį ar jo dalį jų laikotarpiu.

Papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų kategorijų sumažinimas
Darbo rinkoje papildomai remiama 15 asmenų kategorijų (pagal Papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų kategorijų sumažinimas
Užimtumo rėmimo įstatymo, toliau – URĮ12, 4 str. 1 d.):
paliekant:
1) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 1. jaunimą (darbingus asmenis iki 29 metų);
procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
2. nekvalifikuotus bedarbius;
2) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų 3. ilgalaikius bedarbius;
darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
4. vyresnius kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbius;
3) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų 5. darbingo amžiaus neįgaliuosius, kuriems nustatytas:
darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
a) iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
4) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol b) 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
jiems sukaks 25 metai;
c) 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis
5) pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;
(toliau – neįgalieji asmenys);
6) ilgalaikiai bedarbiai;
6. turinčius teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos
7) vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys;
Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
8) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą.
globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 (Plačiau žr. 5.8. lentelę);
metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. 7. pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą
pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar pradedantys bedarbiai.
neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

Užimtumo rėmimo įstatymas, Žin., 2006, Nr. 73-2762.
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3.

4.

9) grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis
buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
10) iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau
metų;
11) priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės
reabilitacijos programas;
12) prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir
(ar) profesinės reabilitacijos programas;
13) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų
šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);
14) turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos
Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
15) darbingi asmenys iki 29 metų.
Esamų ADRP priemonių tobulinimas ir naujų įvedimas
URĮ 28 str. 1 d. Viešieji darbai organizuojami siekiant suteikti galimybę Keičiama viešųjų darbų sąvoka – „pagalbiniai darbai“ arba „socialiai
darbo ieškantiems asmenims užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir naudingi darbai“, o jų finansavimas ir koordinavimas perduodamas
sudaryti sąlygas laikinai įsidarbinti ekonominių sunkumų patiriančių savivaldybėms.
įmonių darbuotojams.
Siūloma viešųjų darbų („pagalbinių darbų“ arba „socialiai naudingų
28 str. 3 d. Viešuosius darbus organizuoja teritorinės darbo biržos darbų“) organizavimą ir finansavimą atiduoti savivaldybėms, o LDB –
kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais.
būtų atsakinga už žmonių siuntimą šiems darbams. Viešieji darbai yra
įtraukiama į užimtumo programas.
URĮ 33 straipsnis. Bedarbių teritorinio judumo rėmimas
Ši dabartinė priemonė yra nepatraukli, mažai asmenų naudojasi.
1. Bedarbių teritorinio judumo rėmimas organizuojamas siekiant Pakankamai maža riba iki 2 MMA, o apmokami tik kelionės bilietai.
skatinti bedarbius įsidarbinti darbo vietose, nutolusiose nuo jų Siūloma pervadinti šia priemone parama judumui ir pakeisti
gyvenamosios vietos, kai teritorinė darbo birža negali pasiūlyti finansavimo mechanizmą - kompensuoti asmens padidėjusias kelionės
bedarbiams tinkamo darbo.
ir apgyvendinimo išlaidas, kada bedarbis įsidarbina į laisvą darbo vietą
2. Bedarbiams, įsidarbinusiems įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų tarpininkaujant teritorinei darbo biržai, pagal pameistrystės ar
organizacinių struktūrų darbo vietose, nutolusiose nuo jų darbinio mokymo darbo sutartį arba asmuo dalyvauja remiamo
gyvenamosios vietos, kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal bei įdarbinimo priemonėse. Kompensacijos trukmė yra tik 6 mėnesiai nuo
apgyvendinimo išlaidos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įsidarbinimo dalyvavimo remiamo įdarbinimo priemonėje arba įsidarbinus pagal
45

dienos.
3. Kelionės išlaidos kompensuojamos, kai vykstama į darbą tolimojo ar
(ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo transportu, traukiniais ar
nuosavu transportu ir šios išlaidos per mėnesį viršija 20 procentų
įsidarbinusio buvusio bedarbio gaunamo atlyginimo, jei šis atlyginimas
mažesnis už dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės
algos dydžių sumą. Vieno mėnesio kelionės išlaidų kompensavimo
dydis negali viršyti 0,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios
mėnesinės algos dydžio.
4. Apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos, kai vykstama į darbo
vietą ne dažniau kaip vieną kartą per darbo savaitę. Vieno mėnesio šių
išlaidų kompensavimo dydis negali viršyti 0,5 Vyriausybės patvirtintos
minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

pameistrystės ar darbinio mokymo darbo sutartį pradžios, o
įsidarbinus į laisvą darbo vietą – ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo darbo
pradžios.
Nustatomas fiksuotas kompensacijos dydis - 33
Vyriausybės
patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio procentus, jeigu
asmens darbo užmokestis neviršija 1 Vyriausybės patvirtintos
minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba 25 Vyriausybės patvirtintos
minimaliosios mėnesinės algos dydžio procentus, jeigu asmens darbo
užmokestis viršija 1 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės
algos dydį, bet neviršija skelbiamo šalies vidutinio darbo užmokesčio.

5.

-

6.

-

7.

-

Nauja darbinio mokymo darbo sutartis pagal Darbo kodeksą taikoma
visiems asmenimis darbo įgūdžiams įgyti. Tai yra nauja darbo sutarties
rūšis - iki 6 mėn. trukmės, kompensuojamos mokymo išlaidos, t. y.
darbdavys gali atskaityti ne daugiau kaip 20 proc. darbuotojo VDU.
Ši sutartis taip pat gali turėti ADRP priemonės elementų – darbuotojo
prašymu šios lėšos gali būti atlyginamos kaip ADRPP iš užimtumo
fondo Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka. (Plačiau žr. Priedą Nr. II-1)
Nauja pameistrystės darbo sutartis - įdarbinimas pagal pameistrystės
darbo sutartį vyksta sudarius pameistrystės darbo sutartį 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.
Stažuotė, kitaip, nei darbo įgūdžių įgijimo rėmimas yra skirta asmens
darbiniams įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atstatyti ar
tobulinti. Stažuotė taip pat galės būti organizuojama asmenims, kurie
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8.

-

9.

URĮ 32 str. 5 d. Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą
skiriama pajamų mokesčiui, mokamam įsigyjant verslo liudijimą, ir
valstybinio socialinio draudimo įmokoms, privalomoms asmenims,
kurie verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą, iš dalies
padengti. Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti
mokama, kai verslo liudijimas išduodamas bedarbiams, pirmą kartą
pradedantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą arba
individualią veiklą pagal verslo liudijimą baigusiems vykdyti ne anksčiau
kaip prieš 12 mėnesių, ir kai verslo liudijimas išduodamas ne
trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, o jeigu individuali veikla
tęsiama, bendra jos trukmė – ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. Subsidija
individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokama kas mėnesį už
praėjusį mėnesį. Pakartotinai subsidija individualiai veiklai pagal verslo
liudijimą gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo
paskutinės paskirtos subsidijos mokėjimo dienos. Subsidijos
individualiai veiklai pagal verslo liudijimą dydis nustatomas pagal

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. Stažuotės atveju besistažuojantis bedarbis gaus stipendiją,
kurią mokės darbo birža. Ši nauja priemonė sudaro galimybes
neįsidarbinusiems bedarbiams kelti, tobulinti ar atstatyti savo turimus
darbo įgūdžius ar profesinę kvalifikaciją, tuo pačiu metu gaunant
pragyvenimo lėšų – stipendiją. Be to, tokiam bedarbiui atsiranda
galimybė pasibaigus stažuotei įsidarbinti stažuotę organizuojančioje
įmonėje ar įstaigoje, o darbdaviui, priimančiam bedarbį-stažuotoją,
išbandyti jį realioje gamybinėje aplinkoje.
Vyresniems kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbiams ir neįgaliems
asmenims taikyti išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus, kurių kaina
(tam tikrai dalis mokesčių, priklausomai nuo bedarbių grupės, kuriems
ji taikoma) yra subsidijuojama valstybės.
Subsidijų verslo liudijimams panaikinimas siūlomas, nes jų buvimas
iškreipia darbo rinką, skatina registruotis LDB.
Pažymėtina, kad neįgaliems ir vyresniems kaip 50 metų darbingo
amžiaus darbingiems asmenims siūloma teikti kompensaciją per
specialius kvitus (nauja ADRP priemonė).
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10.

11.

pajamų mokesčio, mokamo įsigyjant verslo liudijimą, ir valstybinio
socialinio draudimo įmokų, privalomų asmenims, kurie verčiasi
individualia veikla pagal verslo liudijimą, dydžius, tačiau negali viršyti
0,25 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.
URĮ 261 str. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis;
Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai savanoriškos praktikos ir darbo
URĮ 341 str. Savanoriška praktika (darbingi asmenys iki 29 metų).
įgūdžių įgijimo sutarčių skirtumai yra tik: terminas, kontrahentai,
socialinio draudimo taikymas (žr. 5.7. lentelę), manytume, kad
tikslinga palikti tik vieną šių priemonių. Kitaip tariant, apjungti šias dvi
ADRP priemones, pagrindu laikant savanorišką praktiką. Jaunimas
patenka į papildomai remiamų asmenų grupę, todėl šiai grupei turi
būti taikomas socialinis draudimas.
Pokyčiai ADRP priemonių taikyme
URĮ 22 str. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
ADRP priemonių skaičiaus mažinimas paliekant tik priemones, kurios
Aktyvios darbo rinkos politikos priemones sudaro:
priskirtos tikslinėms grupėms.
1) bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus
darbuotojų profesinis mokymas;
Numatoma palikti šias esamas ADRP priemones:
2) remiamasis įdarbinimas;
1) profesinis mokymas;
3) parama darbo vietoms steigti;
2) įdarbinimas subsidijuojant;
4) bedarbių teritorinio judumo rėmimas.
3) viešieji darbai (pervadinant juos pagalbiniais darbais arba
socialiais naudingais darbais ir įtraukti į užimtumo didinimo
URĮ 24 str. Remiamasis įdarbinimas
programas);
1. Remiamojo įdarbinimo priemonės:
4) darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
1) įdarbinimas subsidijuojant;
5) savanoriška praktika;
2) darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
6) bedarbių teritorinio judumo rėmimas (pervadinant parama
3) darbo įgūdžių įgijimo sutartis;
judumui ir pakeičiant finansavimo mechanizmą);
4) darbo rotacija;
7) darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas;
5) viešieji darbai.
8) vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas (šios
priemonės taikymas nukreiptas netiesiogiai į tikslines grupes,
URĮ 29 str. Parama darbo vietoms steigti
bet per darbdavius13, todėl ji, kaip atskira ADRP priemonė,

13

Parama darbo vietoms steigti, įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme, ir įmonėms ar viešosioms įstaigoms, kuriose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių institucijos, taip pat įstaigos ir valstybės ar
savivaldybių įmonės (URĮ 31 str. 2 d.).
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1. Darbo vietoms steigti yra teikiama parama:
1) darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas;
2) vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas;
3) savarankiško užimtumo rėmimas.

12.

-

13.

-

14.

Esamame modelyje trūksta kompleksiškumo.

15.

Šiuo metu galiojančiame URĮ ADRP priemonės nėra prioretizuojamos.

kurios taikymas nepriskirtas tik vienai ar kelioms tikslinėms
grupėms, bus taikoma visiems bedarbiams.
Atsisakyti šių priemonių:
9) darbo rotacija (nėra skaitlinga, dubliuoja
subsidijuojant);
10) darbo įgūdžių įgijimo sutartis (žr. 20 p.);
11) savarankiško užimtumo rėmimas.

įdarbinimą

Naujos ADRP priemonės:
12) įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartis;
13) įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį;
14) stažuotė;
15) įdarbinimas pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus.
Naujų tikslinių grupių nustatymas:
1. jaunimas (darbingus asmenis iki 29 metų);
2. nekvalifikuoti bedarbiai;
3. ilgalaikiai bedarbiai;
4. vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys;
5. darbingo amžiaus neįgalieji asmenys;
6. turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos
Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
7. pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą
pradedantys bedarbiai.
ADRP priemonių skirstymas pagal tikslines grupes, atsižvelgiant į
tikslinės grupės ypatumus, Užimtumo įstatyme nustatant ir priskiriant
tinkamiausias tai tikslinei grupei ADRP priemones.
ADRP priemonių kompleksiškumo įvedimas, atsižvelgiant į tai, kad
efektyviausiai veikia tokia ADRP priemonių tvarka, kuri užsibaigia
profesine praktika ir įdarbinimu.
ADRP priemonių prioretizavimo įvedimas.
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16.

17.

18.

19.

ADRP priemonių taikymas pagal tikslines grupes
Pagal šiuo metu galiojantį URĮ taikomos ADRP priemonės:
Jaunimui taikomos ADRP priemonės (prioriteto tvarka):
1. URĮ 23 str. Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo 1. profesinis mokymas;
amžiaus darbuotojų profesinis mokymas.
2. įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį;
2. URĮ 24 str. Remiamasis įdarbinimas (visiems URĮ 4 str. nustatytiems 3. įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartį;
papildomai remiamiems asmenims).
4. stažuotė;
Remiamąjį įdarbinimą sudaro šios priemonės:
5. įdarbinimas subsidijuojant;
a) įdarbinimas subsidijuojant; (taikoma visiems subjektams 6. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
nustatytiems URĮ 4 str., tačiau taikomas skirtingas subsidijos dydis žr. 7. savanoriška praktika.
URĮ 24 str. 2 d.)
b) darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; (taikoma visiems subjektams Nekvalifikuotiems asmenims taikomos ADRP priemonės: (prioriteto
nustatytiems URĮ 4 str., tačiau taikomas skirtingas subsidijos dydis žr. tvarka):
URĮ 24 str. 2 d.)
1. profesinis mokymas;
c) darbo įgūdžių įgijimo sutartis; (darbingiems asmenims iki 29 metų)
2. įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį;
d) darbo rotacija; (taikoma visiems subjektams nustatytiems URĮ 4 str., 3. įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartį;
tačiau taikomas skirtingas subsidijos dydis žr. URĮ 24 str. 2 d.)
4. stažuotė;
e) viešieji darbai (bedarbiams; įspėtiems apie atleidimą iš darbo 5. įdarbinimas subsidijuojant;
darbingo amžiaus darbuotojams; bendrojo ugdymo mokyklų ir 6. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.
profesinio mokymo įstaigų mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, Ilgalaikiams bedarbiams taikomos ADRP priemonės: (prioriteto
studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programas, jų tvarka):
atostogų metu; darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką 1. profesinis mokymas;
ekonominių sunkumų patiriančiose įmonėse).
2. įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį;
3. įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartį;
3. URĮ 29 str. Parama darbo vietoms steigti:
4. stažuotė;
a) URĮ 30 str. Darbo vietų steigimo subsidijavimas (taikomas: 1) 5. įdarbinimas subsidijuojant;
darbingo
amžiaus
neįgaliesiems,
kuriems
nustatytas
iki 6. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.
25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
2) darbingo amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas
30– Vyresnio kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbiams taikomos ADRP
40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; priemonės (prioriteto tvarka):
3) darbingo amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45–55 procentų 1. profesinis mokymas;
darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis).
2. įdarbinimas subsidijuojant;
b) URĮ 31 str. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 3. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
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(visiems Darbo biržoje registruotiems asmenims).
20.

4. įdarbinimas pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus.
Neįgaliems asmenims taikomos ADRP priemonės: (prioriteto tvarka):
c) URĮ 32 str. Savarankiško užimtumo rėmimas (pagal 32 str. 1 d. 1. profesinis mokymas;
Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas darbo ieškantiems 2. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas;
asmenims, registruotiems teritorinėje darbo biržoje).
3. įdarbinimas subsidijuojant;
4. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
4. URĮ 33 str. Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (visiems Darbo 5. įdarbinimas pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus.
biržoje registruotiems asmenims).
6. 341 str. Savanoriška praktika (darbingi asmenys iki 29 metų).

21.

22.

Pagal šiuo metu galiojantį URĮ taikomos užimtumo rėmimo programos
(URĮ 34 str.):
1. nedarbo prevencijos;
2. teritorinės užimtumo rėmimo;
3. gyventojų teritorinio judumo skatinimo;
4. imigrantų, tautinių mažumų integravimo į darbo rinką;
5. šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų užimtumo
rėmimo;
6. kitos.
Turintiems teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos
Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą
taikomos ADRP priemonės (prioriteto tvarka):
1. profesinis mokymas;
2. įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį;
3. įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartį;
4. stažuotė;
5. įdarbinimas subsidijuojant;
6. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.
Pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą
pradedantiems bedarbiams taikomas ADRP priemonės (prioriteto
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tvarka):
1. profesinis mokymas;
2. stažuotė;
3. įdarbinimas subsidijuojant;
4. darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.
23.

24.

25.

26.

Tokia ADRP priemonė, kaip parama judumui, yra taikomas visoms
aukščiau išvardintoms tikslinėms asmenų grupėms netaikant
prioriteto tvarkos.
Leidžiamas šių kompleksinių ADRP taikymas tikslinėms grupėms
24 str. 1. Remiamojo įdarbinimo priemonės:
Jaunimui leidžiamas šių priemonių kompleksinis taikymas: profesinis
1) įdarbinimas subsidijuojant;
mokymas ir įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį; profesinis
2) darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
mokymas ir įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartį;
3) darbo įgūdžių įgijimo sutartis;
profesinis mokymas ir stažuotė; profesinis mokymas ir darbo įgūdžių
4) darbo rotacija;
įgijimo rėmimas; profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant;
5) viešieji darbai.
savanoriška praktika ir profesinis mokymas.
3. Darbo ieškantiems asmenims vienu metu gali būti taikoma tik viena
iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų remiamojo įdarbinimo priemonių.
Nekvalifikuotiems asmenims leidžiamas šių priemonių kompleksinis
taikymas: 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.
Ilgalaikiams bedarbiams leidžiamas šių priemonių kompleksinis
taikymas: 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
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27.

-

28.

-

29.

-

30.

-

31.

Trūksta derinimo.

32.
33.

Regioninės dimensijos nėra.

subsidijuojant.
Vyresnio kaip 50 metų darbingo amžiaus bedarbiams leidžiamas šis
kompleksinis priemonių taikymas: profesinis mokymas ir įdarbinimas
subsidijuojant; profesinis mokymas ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.
Neįgaliems asmenims leidžiamas šis priemonių kompleksinis taikymas:
profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant; profesinis mokymas
ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.
Turintiems teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos
Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą
leidžiamas šis priemonių kompleksinis taikymas: 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.
Pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą
pradedantiems bedarbiams leidžiamas šis priemonių kompleksinis
taikymas: profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant; profesinis
mokymas ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.
Geresnis aktyvios ir pasyvios politikos derinimas
Bedarbiui (nekvalifikuotam, ilgalaikiam) įsidarbinus nenutraukiamas
bedarbio pašalpos mokėjimas arba bedarbio dalinio darbo atveju
mokama tam tikra bedarbio pašalpos dalis. Pagrindinė priemonė
spręsti skurdo spąstų problemą – atotrūkio tarp pajamų ir socialinės
paramos didinimas.
Regioninės dimensijos aktyvioje darbo rinkos politikoje išryškinimas
Visose ADRP priemonėse galioja regioninė dimensija, ADRP priemonių
finansavimą diferencijuojant atsižvelgiant į nedarbo regione lygį. Šiuo
metu galiojanti schema „nemato“ smulkesnių teritorinių vienetų, tuo
tarpu situacija vienos savivaldybės teritorijoje gali ženkliai skirtis
(pvz., didžiojo miesto ir atokesnių seniūnijų). Siūlome diferencijuoti
nedarbo lygį smulkesniu, t. y. seniūnijų lygiu. Ši problema
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34.
35.
36.

sprendžiama
organizaciniame lygmenyje (pvz., Darbo biržos įsakymu).
Taip pat siūlome dažniau peržiūrėti probleminių teritorijų sąrašą,
atsižvelgiant į ekonominius svyravimus (ypatingai liečia recesijos ir
ekonominio atsigavimo laikotarpius).
Vietinės užimtumo iniciatyvos sustiprinamos pagal nedarbo lygį.
Pagalbiniai darbai perduodami savivaldybėms.
Subjektų, kuriems teikiamos Darbo biržos paslaugos išplėtimas
Esamas modelis orientuotas į darbo ieškančius asmenis.
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą ir siekiant suteikti galimybę
mokytis visą gyvenimą svarstytinas galimybės pensininkams ir
dirbantiems asmenims naudotis tam tikromis Darbo biržos
paslaugomis suteikimas.
5.7. lentelė. Savanoriškos praktikos ir darbo įgūdžių įgijimo sutarties palyginimas

Savanoriška praktika
Neatlygintina.
Praktiką gali atlikti neregistruoti TDB asmenys iki 29 metų savo iniciatyva.
Savanoriškos praktikos sutartis, sudaroma tik su juridiniu asmeniu, tvarką
nustatys Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
Apie sutarties sudarymą likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki praktikos
pradžios VSDFV informuoja įmonė.

Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
*
Sutartis sudaroma TDB registruotų darbingų asmenų iki 29 metų iniciatyva.
Asmenys iki 29 metų sudaro dvišales Darbo įgūdžių įgijimo sutartis su darbo
įgūdžių įgyti padedančiu darbdaviu (juridinis ar fizinis asmuo).
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis įsigalioja, kai asmuo, kuris įgyja darbo įgūdžių,
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo apie tai informuoja
TDB.
Darbo įgūdžius įgyjančio asmens sudarytos darbo įgūdžių įgijimo sutarties
terminas arba bendras jo sudarytų darbo įgūdžių įgijimo sutarčių terminas
negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai per kalendorinius metus. Asmuo su tuo
pačiu darbdaviu darbo įgūdžių įgijimo sutartį dėl kitokio pobūdžio darbo
įgūdžių įgijimo gali sudaryti ne daugiau kaip du kartus.

Savanoriškos praktikos sutarties terminas arba bendras savanoriškos
praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per
kalendorinius metus. 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. 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.
Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų Darbo įgūdžių įgijimo sutarčių skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali
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visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus.

viršyti 10 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigų)
skaičiaus, o darbdavys, kuris yra fizinis asmuo, negali vienu metu būti sudaręs
daugiau negu vieną dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį.
Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, Darbo įgūdžių įgijimo sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis,
kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu
dešimtadaliu darbuotojų.
dešimtadaliu darbuotojų.
Savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei Nėra.
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės
lėšomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Jaunesni kaip 18 metų asmenys turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos Jaunesni kaip 18 metų asmenys turi teisę sudaryti darbo įgūdžių įgijimo
sutartį, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
sutartį, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
*Dėl darbo įgūdžių įgijimo sutarties atlygintinumo teisės akte aiškiai nenurodyta.
5. 8. lentelėje pateikiama esamų Darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupių transformacija naujame modelyje. Pažymėtina, kad daugelis darbo rinkoje
šiuo metu papildomai remiamų grupių išlieka, tačiau jų klasifikacija supaprastinama, pagal esminį tos grupės požymį, t. y. priežastį, dėl kurios šiai asmenų
grupei reikalinga papildoma parama darbo rinkoje. Išgrynintoms grupėms Naujame ADRPP modelyje tiksliau fokusuojamos ADRP priemonės.
5.8. lentelė. Darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupių transformacija naujame modelyje
Eil. Nr.
1.

4.

Esamame ADRPP modelyje papildomai remiama asmenų grupė
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba
sunkus neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba
vidutinis neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba
lengvas neįgalumo lygis;
rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

5.

pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;

6.

ilgalaikiai bedarbiai;

2.
3.

Naujame modelyje remiamos asmenų grupės
Išlieka ir naujame modelyje.
Išlieka ir naujame modelyje.
Išlieka ir naujame modelyje.
Bus remiami, kaip jaunimo grupei priskirti
asmenys.
Bus remiami, kaip jaunimo grupei priskirti
asmenys.
Išlieka ir naujame modelyje.
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7.
8.

vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys;
nėščios moterys,

9.

vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai
auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1
d. pripažintą vaiku invalidu)
ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu
nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6
mėnesiai;

10.

11.

12.

iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų;

13.

priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę
psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;

14.

prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos
programas;

15.

grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis,
vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);
turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės
įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų
įstatymą;
darbingi asmenys iki 29 metų.

16.

17.

Išlieka ir naujame modelyje.
Bus remiamos dėl priskyrimo į vieną iš penkių
naujų papildomai remiamų grupių.
Bus remiami dėl priskyrimo vienai iš naujų darbo
rinkoje papildomai remiamų asmenų grupių.
Bus remiami dėl priskyrimo vienai iš naujų darbo
rinkoje papildomai remiamų asmenų grupių.
Bus remiami dėl priskyrimo vienai iš penkių naujų
papildomai remiamų grupių. Atkreiptinas dėmesys,
kad šiai šiuo metu darbo rinkoje papildomai
remiamai tikslinei grupei reikalingos specialios
programos, išeinančios iš Užimtumo įstatymo ribų.
Bus remiami dėl priskyrimo vienai iš naujų darbo
rinkoje papildomai remiamų asmenų grupių.
Bus remiami dėl priskyrimo vienai iš penkių naujų
papildomai remiamų grupių. Atkreiptinas dėmesys,
kad šiai šiuo metu darbo rinkoje papildomai
remiamai tikslinei grupei reikalingos specialios
programos, išeinančios iš Užimtumo įstatymo ribų.
Bus remiami dėl priskyrimo vienai iš penkių naujų
papildomai remiamų grupių. Atkreiptinas dėmesys,
kad šiai šiuo metu darbo rinkoje papildomai
remiamai tikslinei grupei reikalingos specialios
programos, išeinančios iš Užimtumo įstatymo ribų.
Bus remiami dėl priskyrimo vienai iš naujų darbo
rinkoje papildomai remiamų asmenų grupių.
Tokia papildomai remiamų asmenų grupė išliks ir
naujame modelyje.
Išlieka naujame modelyje kaip jaunimas.
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Teisinio reglamentavimo pavyzdžiai
straipsnis. Bedarbių grupės
1. Teritorinė darbo birža, registruodama bedarbį, pagal šio straipsnio 2-4 dalyje nurodytus kriterijus ir
atsižvelgdama į pateiktus dokumentus ir kitus turimus duomenis, arba vėliau, atsižvelgiant į
pasikeitusius bedarbio duomenis, priskiria bedarbį vienai iš šių grupių:
1) bedarbių, kurie yra pasirengę įsidarbinti ir išsiregistruoti iš teritorinės darbo biržos per 3 mėnesius nuo
registracijos teritorinėje darbo biržoje pradžios, grupei;
2) bedarbių, kurie nėra pasirengę įsidarbinti ir išsiregistruoti iš teritorinės darbo biržos per 3 mėnesius
nuo registracijos teritorinėje darbo biržoje pradžios, tačiau gali dalyvauti aktyviose darbo rinkos
politikos priemonėse, grupei;
3) bedarbių, kurie yra priskiriami bedarbių, turinčių didelių problemų ar sunkumų įsidarbinti ir (ar)
dalyvauti aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse, grupei.
2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytai bedarbių grupei priskiriamas bedarbis, kuris atitinka bent
vieną iš šių požymių:
1) yra įgijęs darbo rinkoje paklausią profesiją ar specialybę ir pagal ją pageidauja įsidarbinti;
2) iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje yra įgijęs ne mažesnį kaip 2 metų nepertraukiamąjį darbo
stažą pagal įgytą profesiją ar specialybę;
3) darbo pertrauka pagal įgytą profesiją ar specialybę neviršija 6 mėnesių laikotarpio iki įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje pradžios;
4) gali pradėti dirbti jam tinkamą darbą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo registracijos teritorinėje darbo
biržoje pradžios.
3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytai bedarbių grupei priskiriamas bedarbis, kuris atitinka bent
vieną iš šių požymių:
1) yra pasirengęs dalyvauti aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse arba yra iš dalies pasirengęs
dalyvauti aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse (t. y. asmeniui yra nustatytas laikinas sveikatos
sutrikimas, tačiau dėl šio sveikatos sutrikimo asmuo nėra pripažintas nedarbingu Lietuvos Respublikos
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka);
2) nėra įgijęs profesijos ar specialybės arba yra įgijęs vietos darbo rinkoje nepaklausią profesiją ar
specialybę;
3) iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje pradžios yra įgijęs mažesnį kaip 2 metų nepertraukiamą
darbo stažą;
4) darbo pertrauka iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje pradžios viršija 6 mėnesių laikotarpį,
tačiau neviršija 24 mėnesių laikotarpio;
5) yra 12 ir daugiau mėnesių iš eilės registruotas darbo biržoje kaip bedarbis, o darbingas asmuo iki 29
metų amžiaus – yra 6 ir daugiau mėnesių iš eilės registruotas darbo biržoje kaip bedarbis.
4. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytai bedarbių grupei priskiriamas bedarbis, kuris atitinka bent
vieną iš šių požymių:
1) iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje pradžios yra įgijęs mažesnį kaip 2 metų bendrą darbo
stažą;
2) yra neįgalus asmuo arba asmuo, kurio galimybės įsidarbinti ar dalyvauti aktyvios darbo rinkos
politikos priemonėse pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos išvadą yra labai apribotos;
3) yra asmuo, piktnaudžiaujantis alkoholiu ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis;
4) darbo pertrauka iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje pradžios viršija 24 mėnesių laikotarpį.

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) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis
neįgalumo lygis;
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3) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas
neįgalumo lygis;
4) nekvalifikuoti bedarbiai;
5) ilgalaikiai bedarbiai;
6) vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys;
7) turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
8) darbingi asmenys iki 29 metų.

straipsnis. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemones sudaro:
1) bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas;
2) remiamasis įdarbinimas;
3) parama darbo vietoms steigti.
2. Teritorinė darbo birža, siųsdama asmenis dalyvauti konkrečiose aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse, jas turi parinkti ir asmenis siųsti į efektyviausias tai tikslinei grupei, kuriai pagal šį įstatymą
yra priskirtas asmuo, taikomas aktyvias darbo rinkos politikos priemones, laikydamasi šio straipsnio 3-6
dalyje nustatytų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių atitinkamai bedarbių grupei skyrimo prioriteto.
3. Šio įstatymo 4 straipsnio 1-3 punktuose nurodytiems asmenims aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės turi būti skiriamos laikantis šios prioriteto eilės:
1) įdarbinimas subsidijuojant;
2) darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas;
3) įdarbinimas pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus.
4. Šio įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 punkte nurodytiems asmenims aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės turi būti skiriamos laikantis šios prioriteto eilės:
1) profesinis mokymas;
2) stažuotė;
3) įdarbinimas subsidijuojant;
4) pagalbiniai darbai
5) darbinio mokymo sutartis.
5. Šio įstatymo 4 straipsnio 7 punkte nurodytiems asmenims aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
turi būti skiriamos laikantis šios prioriteto eilės:
1) įdarbinimas subsidijuojant;
2) stažuotė;
3) pagalbiniai darbai;
4) darbinio mokymo sutartis.
6. Šio įstatymo 4 straipsnio 8 punkte nurodytiems asmenims aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
turi būti skiriamos laikantis šios prioriteto eilės:
1) profesinis mokymas;
2) stažuotė;
3) įdarbinimas subsidijuojant;
4) pagalbiniai darbai;
5) darbinio mokymo sutartis;
6) savanoriška praktika.

straipsnis. Darbinio mokymo sutartis
1. Teritorinės darbo biržos siųstiems šio įstatymo 4 straipsnio 4, 5, 7 ir 8 punktuose nurodytiems
asmenims, įsidarbinusiems pagal darbinio mokymo sutartis, jų rašytiniu prašymu iš Užimtumo fondo
kompensuojama iš darbo užmokesčio darbdavių išskaityta suma mokymams kompensuoti.
Kompensuojama suma per mėnesį negali viršyti darbuotojui mokamo darbo užmokesčio 20 procentų
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dalies, o bendra kompensuojama suma negali viršyti 2 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės
algos dydžių.
2. Darbinio mokymo 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
Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
straipsnis. Išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitai
1. Šio įstatymo 4 straipsnio 1-3 ir 6 punkte nurodyti bedarbiai gali būti siunčiami dirbti pagal darbo
sutartis pripažintose gyventojams paslaugas teikiančiose įmonėse darbui pagal išankstinio apmokėjimo
paslaugų kvitus.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu sudarytoje darbo sutartyje gali būti sulygta dėl ne viso darbo
laiko.
3. Pripažinta gyventojams paslaugas teikiančia įmone yra juridinis asmuo, neatsižvelgiant į jo teisinę
formą, kurio veikla apima vienos ar kelių paslaugų, nurodytų šio straipsnio 4 dalyje, teikimą gyventojams
(įskatinat 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) ir yra įrašytas į Pripažintų gyventojams paslaugas
teikiančių pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus įmonių sąrašą, kurį tvarko Vyriausybės įgaliota
institucija. Juridinio asmens įrašymo į Pripažintų gyventojams paslaugas teikiančių pagal išankstinio
apmokėjimo paslaugų kvitus įmonių sąrašą tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
4. Pagal išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus gali būti teikiamos šios paslaugos gyventojams:
1) būsto sutvarkymas,
2) maisto paruošimas
3) įvairių pavedimų vykdymas;
4) maisto produktų ir buities prekių nupirkimas;
5) lydėjimas į įvairias įstaigas;
6) transporto organizavimas ir (ar) vairuotojo paslaugos;
7) vaikų, neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus asmenų priežiūra;
8) ūkiniai darbai ir jų organizavimas (malkų nupirkimas, supjovimas, atnešimas, krosnių
iškūrenimas, daržų, sodų, gyvulių priežiūra ir pan.);
9) smulkus gyvenamųjų patalpų remontas;
10) aplinkos sutvarkymas.
5. Išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitų įsigijimo tvarką, jų vertę atsižvelgiant į paslaugų rūšį, kuriai
įsigyjamas išankstinio apmokėjimo paslaugos kvitas ir apmokėjimo iš Užimtumo fondo už pagal
išankstinio apmokėjimo paslaugų kvitus suteiktas paslaugas pripažintoms gyventojams paslaugas
teikiančioms įmonėms kompensavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
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Priedas Nr. II-6
Šeimyniniai įsipareigojimai
Dalinis darbas
Dalinio darbo sutartis kaip atskira sutarties rūšis išskiriama Vokietijoje, Danijoje ir Jungtinėje
Karalystėje.
Jungtinėje Karalystėje ir Danijoje darbuotojas gali sumažinti darbo valandų skaičių pagal susitarimą su
darbdaviu. Vokietijoje įmonėse, samdančiose daugiau kaip 15 darbuotojų, asmuo gali prašyti sumažinti
darbo valandų skaičių, nustatytą darbo sutartimi, išdirbęs įmonėje daugiau kaip 6 mėnesius. Darbuotojas
turi pateikti prašymą ne vėliau nei trys mėnesiai iki planuojamo darbo laiko sumažinimo, darbdavys
privalo atsakyti į prašymą likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui. Jeigu darbdavys praleidžia nurodytą
terminą, darbuotojas turi teisę sumažinti savo darbo laiką tiek, keik pageidavo. Darbdavys turi teisę
atsisakyti sumažinti darbo laiką organizaciniais pagrindais, pavyzdžiui, jei darbo laiko sumažinimas
turėtų rimtos įtakos darbo organizavimui, darbo procesui, saugai arba sukeltų nepagrįstas išlaidas.
Darbuotojas gali pateikti prašymą dėl darbo laiko sumažinimo antrą kartą tik praėjus dvejiems metams
po darbdavio teigiamo arba neigiamo atsakymo.
Jungtinėje Karalystėje skiriama specifinė darbo ne visa darbo laiką sutarties rūšis – metinio darbo
valandų skaičiaus sutartis (angl. k. annual hours contract). Pagal metinio darbo valandų skaičiaus sutartį
susitariama dėl konkretaus bendro darbo valandų skaičiaus per metus. Pagal šią sutartį gali būti
nustatomas visiškai lankstus darbo laikas, kai darbuotojas dirba pagal darbdavio poreikį, tačiau paprastai
dalis darbo laiko turi būti dirbama nustatytu metu, o kita dalis – lanksčiu grafiku pagal darbdavio poreikį.
Bet kuriuo atveju, turi būti laikomasi įstatymų, reglamentuojančių darbo laiką – darbuotojas negali dirbti
daugiau kaip vidutiniškai 48 valandas per savaitę per pamatinį laikotarpį (17 savaičių arba – susitarus
kolektyvinėje sutartyje – iki 52 savaičių). Sutartyje turi būti nurodoma, kuriomis valandomis darbuotojas
privalo dirbti, procedūra, kuria darbdavys turi vadovautis, kviesdamas darbuotoją dirbti kitomis
valandomis, ir laikotarpiai, kuriais galima pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis.
Ne visas darbo laikas
Pagal Lietuvos teisinį reguliavimą ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas
pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai, kol vaikui sukaks vieneri metai, krūtimi
maitinančiai moteriai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, bei darbuotojui, vienam
auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Darbas ne viso darbo
laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų
trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų
darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo
laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes. Darbas apmokamas
proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.
Latvijoje Darbuotojui leidžiama susitarti su darbdaviu dėl darbo ne visą darbo dieną. Darbdavys privalo
leisti dirbti ne visą darbo dieną, jeigu to prašo nėščia moteris, mama, kuris auginą vaiką iki 1 metų,
krūtimi maitinanti moteris, darbuotojas, kuris augina vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.
Įstatymas įtvirtina, kad esant darbuotojo prašymui ir esant galimybei, darbdavys turi darbuotoją perkelti
dirbti iš viso darbo laiko į ne visą darbo laiką ir atvirkščiai.
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Prancūzijoje darbas ne visą darbo laiką galimas, jei tai numato kolektyvinė sutartis, jei jos nėra, būtina
konsultuotis su darbo taryba arba, jei darbo tarybos nėra, - su darbuotojų atstovais. Jeigu įmonėje nėra
išrinktų darbuotojų atstovų, darbas ne visą darbo laiką gali būti nustatomas darbdavio iniciatyva arba
darbuotojo prašymu, prieš tai informavus darbo inspektorių. Darbo laiko keitimo procedūra (darbuotojo
prašymo pateikimas, laikotarpis darbdavio pagrįstam atsakymui pateikti) nustatoma kolektyvinėje
sutartyje. Darbdavys gali netenkinti darbuotojo prašymo dirbti ne visą darbo laiką, tik jei nėra tokios ar
panašios darbo vietos, atitinkančios darbuotojo kvalifikaciją arba, jei tai sukeltų neigiamų pasekmių
sklandžiai įmonės veiklai.
Be to, pagal Prancūzijos Darbo kodeksą, darbuotojams, turintiems šeimyninių įsipareigojimų, jų
prašymu, darbo laikas gali būti sutrumpinamas vienu ar keliais laikotarpiais, ne trumpesniais nei viena
savaitė. Šių darbuotojų metinis darbo laikas nustatomas pagal ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų
metinį darbo laiko limitą. Darbo laikotarpiais šie darbuotojai dirba įprastu darbo laiku.
Vengrijoje darbuotojai turi teisę dirbti ne visą darbo dieną, jeigu jie augina vaiką iki 3 metų amžiaus.
Darbdaviai privalo atsižvelgti į darbuotojo prašymą ir pakeisti darbo sutartį, nustatant, kad darbuotojas
dirbs pusę nustatyto darbo laiko iki vaikui sukaks 3 metai.
Austrijoje darbuotojai, išdirbę įmonėje bent 3 metus, jei įmonėje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, turi
teisę dirbti ne visą darbo laiką iki vaikui sueis 7 metai. Jei darbuotojas neišdirbo 3 metų pas tą patį
darbdavį, arba jei įmonė mažesnė, turi teisę dirbti ne visą darbo laiką iki vaikui sueis 4 metai.
Vokietijoje, jeigu darbuotojui reikia rūpintis priklausomais giminaičiais, individualioje arba kolektyvinėje
sutartyje gali būti numatyta galimybė sumažinti darbo laiką iki 2 metų laikotarpiui ne daugiau kaip iki 15
valandų per savaitę. Per šį laikotarpį darbuotojui mokamas mažesnis darbo užmokestis, tačiau DU
sumažinamas mažiau nei valandų skaičius. Darbuotojai padengia darbo užmokesčio skirtumą dirbdami
tokio paties ilgio laikotarpį už tą patį darbo užmokestį. Pavyzdžiui, jei darbuotojas sumažina darbo laiką
nuo 100 proc. iki 50 proc., jam mokamas 75 proc. darbo užmokesčio dvejus metus ir toks pat atlyginimas
dar dvejus metus po to, kai darbuotojas pradėjo dirbti visą darbo laiką.
Jungtinėje Karalystėje darbuotojai, auginantys vaiką iki 16 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų amžiaus,
arba slaugantys sutuoktinį, partnerį, giminaitį ar kitą suaugusįjį, gyvenantį kartu, turi teisę prašyti, kad
darbdavys nustatytų jiems lankstų darbo laiką, pavyzdžiui, sumažintų darbo laiką arba leistų dirbti
lanksčiu darbo grafiku, jeigu darbuotojas nepertraukiamai dirbo pas tą patį darbdavį bent 26 savaites iki
pateikdamas prašymą. Darbdaviui numatyta pareiga apsvarstyti tokio darbuotojo prašymą; atsisakyti
tenkinti prašymą leidžiama tik, jei yra aiškios verslo priežastys, pagrindžiančios darbdavio sprendimą, be
to, tokiu atveju darbdavys privalo pateikti rašyti paaiškinimą.
Švedijoje, kol vaikui sueis 8 metai arba kol jis pabaigs pirmuosius mokslo metus, tėvai turi teisę
sumažinti savo normalų darbo laiką iki 25 proc.
Estijos, Danijos ir Nyderlandų įstatymai nenumato specifinių nuostatų dėl darbo laiko sumažinimo
darbuotojams, turintiems šeimyninių įsipareigojimų. Pagal Nyderlandų Darbo laiko nustatymo įstatymą,
visi darbuotojai, išdirbę vienerius metus pas tą patį darbdavį, turi teisę sumažinti arba padidinti savo
darbo laiką. Darbdavys turi teisę netenkinti darbuotojo prašymo, jeigu tai rimtai kenktų įmonės
interesams. Ši įstatymo nuostata netaikoma darbdaviams, samdantiems mažiau nei 10 darbuotojų.
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Vaiko priežiūros atostogos. Laisvo laiko dėl šeimyninių priežasčių suteikimas
Pasirinktų Europos valstybių įstatymuose įtvirtinama tėvų teisė į vaiko priežiūros atostogas skiriasi savo
trukme ir naudojimosi tvarka.1
1. lentelė. Europos valstybių įstatymuose įtvirtintų tėvų teisė į vaiko priežiūros atostogas trukmė ir
naudojimosi tvarka

Austrija

Vokietija

Vaiko
priežiūros
atostogų
trukmė
Iki vaikui
sueis 2
metai; tai
šeimos
teisė

iki vaikui
sueis 3
metai; tai
šeimos
teisė

Taikomos lankstumo priemonės

Laivų darbo dienų dėl šeimyninių
priežasčių suteikimas

Atostogas galima paimti visas iš
karto arba atskirais blokais. Jomis
gali pasinaudoti vienas iš tėvų
arba abu pasikeisdami (visas
atostogų laikotarpis gali būti
padalintas į tris dalis, mažiausiai
dviejų mėnesių trukmės). Abu
tėvai kartu negali pasiimti
atostogų, išskyrus 1 mėn., jiems
pasikeičiant pirmąjį kartą, tokiu
atveju atostogos baigiasi 1 mėn.
anksčiau - likus 1 mėn. iki vaikui
sueis 2 metai. Kiekvienas iš tėvų 3
mėn. atostogų gali atidėti ir
panaudoti iki vaikui sueis 7 m.
arba kol jis pradės lankyti
mokyklą.
Atostogos gali būti paimtos visos
iš karto arba atskirais blokais;
atostogos gali būti paimtos
trumpesniam, bet geriau
apmokamam laikui arba
ilgesniam, bet prasčiau
apmokamam laikui. Darbdavio
sutikimu, paskutiniais atostogų
metais galima pasinaudoti bet
kuriuo metu iki vaikui sueis 8 m.;
abu tėvai atostogas gali pasiimti
kartu. Nemokamomis vaiko
priežiūros atostogomis gali
pasinaudoti seneliai, jei vienas iš
vaiko tėvų yra jaunesnis nei 18 m.
arba mokosi.

2 savaitės per metus mokamų
atostogų sergantiems vaikams
slaugyti, 1 savaitė kitų šeimos narių ir
priklausomų asmenų ligos atveju.
6 mėn. per metus nemokamos
šeimos narių slaugos atostogos
(pratęsiamos iki 9 mėn. vaikų ligos
atveju).

Atostogos vaikui iki 12 m. slaugyti - 10
d., iki 25 d. per metus šeimai
(mokama 80 proc. DU).

1

P. Moss (ed.) International Review of Leave Policies and Research 2013. Available at:
<http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/>.
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Jungtinė
Karalystė

18 savaičių,
iki vaikui
sueis 5
metai; tai
asmens
teisė

Atostogos gali būti padalintos į
atskirus blokus, bet ne daugiau
nei 4 savaitės per metus. Tėvai,
auginantys neįgalų vaiką, gali
pasinaudoti atostogomis iki
vaikui sueis 18 m.

Nyderlandai 26 savaitės
(trukmė
apskaičiuojama
darbo
valandų
skaičių per
savaitę
dauginant
iš 26), tai
asmens
teisė
Prancūzija
Iki vaikui
sueis 3
metai; tai
asmens
teisė

Atostogomis galima pasinaudoti
iki vaikui sueis 8 metai. Darbdavio
sutikimu atostogomis galima
pasinaudoti dalimi darbo laiko
(sumažinant darbo valandas)
arba 2-3 atskirais blokais.

Danija

Tarp 8 ir 13 savaičių trukmės
atostogomis galima pasinaudoti
vėliau - tai šeimos teisė.
Darbuotojams leidžiama pratęsti
tėvystės atostogas iki 46
savaičių. Susitarus su darbdaviu,
atostogomis galima pasinaudoti
dalimi darbo laiko, pavyzdžiui,
dirbant 64 savaites ne visą darbo
dieną.

32
savaitės,
iki vaikui
sueis 48
savaitės;
tai asmens
teisė

Atostogos gali būti paimtos
visam darbo laikui arba daliai
(galimybė dirbti dalį darbo
dienos). Tėvai pasiėmę atostogas
gali dirbti nuo 16 iki 32 valandų
per savaitę.

Tėvams gali būti suteikiamas
neapmokamas laisvas laikas
priklausomais asmenims pasirūpinti
skubiomis ir nenumatytomis
aplinkybėmis; trukmė nustatoma
vadovaujantis protingumo
kriterijumi.
Iki 10 d. per metus mokamos (70
proc. DU) atostogos sergančiam
vaikui, partneriui, tėvams slaugyti.
12 sav. nemokamos atostogos,
imamos dalimi darbo laiko, susirgus
vaikui, partneriui ar tėvams gyvybei
pavojinga liga. Darbdavys gali
suteikti šias atostogas visam darbo
laikui (6 sav.) ar mažesniam valandų
per dieną skaičiui (iki 18 savaičių)
arba atsisakyti suteikti atostogas, jei
tai rimtai kenktų įmonės interesams.
Darbuotojams, auginantiems vaiką
iki 16 m., gali būti suteikiamos 3 d.
per metus nemokamos atostogos
sergančiam vaikui slaugyti. Paprastai
kolektyvinėse sutartyse numatomos
ilgesnės atostogos.
Tėvams, auginantiems neįgalų ar
sunkiai sergantį vaiką iki 20 m. ir
dirbantiems įmonėje bent 1 metus,
suteikiamos iki 3 m. trukmės
mokamos atostogos arba teisė dirbti
ne visą darbo laiką.
1 laisva visiškai apmokama darbo
diena kiekvienu ligos atveju, 2 d.
valstybės tarnautojams.
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Švedija

Iki vaikui
sueis 18
mėnesių kiekvienam
iš tėvų
(asmens
teisė);
Papildomai
480 d.
šeimai
(šeimos
teisė)

Estija

Iki vaikui
sueis 3
metai; tai
šeimos
teisė

Latvija

1,5 metai
iki vaikui
sueis 8
metai, tai
šeimos
teisė

Galima pasinaudoti atostogomis
iki vaikui sueis 8 m. arba iki
pirmųjų mokslo metų pabaigos;
taigi mokamos atostogos gali
būti išnaudotos iki vaikui sueis 18
mėn. arba vėliau.
Iš 480 d. mokamų šeimos vaiko
priežiūros atostogų po 60 d.
rezervuota kiekvienam iš tėvų;
taip pat po pusę likusio laiko (360
d.) priklauso kiekvienam iš tėvų,
tačiau, jei vienas iš tėvų perleidžia
atostogas kitam, turi užpildyti
rašytinį sutikimą.
Atostogos gali būti paimtos
visam darbo laikui arba daliai
(dirbant ne visą darbo dieną).
Atostogas galima paimti visas iš
karto arba atskirais blokais (iki
trijų blokų per metus);
apmokamos ir neapmokamos
atostogos gali būti derinamos,
prailginant atostogų laiką.
Iki vaikui sueis 1 m., 30 dienų abu
tėvai gali imti atostogas kartu.
Atostogos gali būti paimtos visos
iš karto arba padalintos į atskirus
blokus iki vaikui sueis 3 metai. Jei
atostogomis nepasinaudoja
tėvai, jos gali būti suteikiamos
faktiniam vaiko globėjui, jei jis
teisėtai gyvena Estijos
Respublikoje.

Atostogos gali būti paimtos visos
iš karto arba padalintos į atskirus
blokus.

Vaiko ligos atveju tėvams,
auginantiems vaiką iki 12 m.,
suteikiama iki 120 d. per metus
laisvo laiko kiekvienam vaikui
(mokama 80 proc. DU); taip pat
auginantiems vaiką nuo 12 m. iki 15
m., pateikus gydytojo pažymą.

Kiekvienu ligos atveju bet kuriam iš
tėvų suteikiama 14 d. apmokamų
nedarbo dienų (80 proc. DU) vaikui
iki 12 metų slaugyti.
Tėvams, auginantiems neįgalų vaiką,
suteikiama 1 apmokama diena per
mėn.
Tėvams, auginantiems vaiką iki 14 m.,
suteikiamos 10 d.d. per metus. Šios
nedarbo dienos neapmokamos.
Papildomas 3 d. per metus atostogų
laikotarpis suteikiamas tėvams,
auginantiems vieną ar du vaikus iki
14 m., 6 d. per metus - auginantiems
vaiką iki 3 m. arba tris ar daugiau
vaikų iki 14 m. Už papildomas
atostogas mokamas fiksuoto dydžio
atlyginimas - €14.5 per dieną.
Papildomos kasmetinės 3 d.
atostogos suteikiamos
darbuotojams, auginantiems 3 ar
daugiau vaikų iki 16 m. arba neįgalų
vaiką.
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Lietuva

Iki vaikui
sueis 3
metai; tai
šeimos
teisė

Atostogos suteikiamos pagal
šeimos pasirinkimą motinai
(įmotei), tėvui (įtėviui), senelei,
seneliui arba kitiems
giminaičiams, faktiškai
auginantiems vaiką, taip pat
darbuotojui, paskirtam vaiko
globėju.

Vengrija

Iki vaikui
sueis 3
metai; tai
šeimos
teisė

Tėvams, auginantiems lėtine liga
sergantį arba neįgalų vaiką,
atostogos suteikiamos iki jam
sukaks 10 metų, dvynių tėvams –
iki vaikai pradeda lankyti pradinę
mokyklą (ilgiausiai iki 10 metų
amžiaus). Atostogomis gali
pasinaudoti įtėviai, globėjai, o
nuo pirmųjų vaiko metų – ir
seneliai.

Darbuotojo reikalavimu nemokamos
atostogos suteikiamos:
darbuotojams, auginantiems vaiką
iki 14 m. - iki 14 d.; darbuotojams,
auginantiems neįgalų vaiką iki 18 m. iki 30 d.; moters vaiko priežiūros
atostogų metu tėvui (motinai - tėvo
atostogų vaikui prižiūrėti metu) - iki
3 mėn. Darbuotojams, auginantiems
neįgalų vaiką iki 18 m. arba du vaikus
iki 12 m., suteikiama 1 papildoma
poilsio d. per mėn. (arba
sutrumpinamas darbo laikas 2 val.
per sav.), o auginantiems 3 ir
daugiau vaikų iki 12 m., – 2 d. per
mėn. (arba sutrumpinamas darbo
laikas 4 val. per sav.), mokant
darbuotojui jo vidutinį DU.
Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis
negu 8 darbo valandos pamainomis,
prašymu šis papildomas poilsio laikas
gali būti sumuojamas kas 3 mėn.
Darbuotojams, auginantiems
bendrojo ugdymo mokykloje
besimokantį vaiką iki 12 m.,
suteikiama ne mažiau kaip pusė d.d.
laisvo nuo darbo laiko per metus
pirmąją mokslo metų dieną, mokant
darbuotojo vidutinį DU.
Jei šeimoje yra trys ar daugiau vaikų,
bet kuriam iš tėvų gali būti
suteikiamos atostogos tuo
laikotarpiu, kai jauniausias vaikas yra
nuo 2 iki 8 metų amžiaus.
Apmokamas laivas laikas pasirūpinti
priklausomais asmenimis tėvams
suteikiamas priklausomai nuo vaiko
amžiaus: jei vaikas, yra iki 1 m.
amžiaus – neribota atostogų trukmė,
12-35 mėnesių – iki 84 d. per metus
kiekvienam vaikui, 36-71 mėnesių –
42 d., 6-12 metų – 14 d. Tėvai,
auginantys vaiką vieni, turi teisę
pasinaudoti dvigubai ilgesnėmis
atostogomis.
Tėvams, auginantiems vaikus iki 16
m. suteikiamos papildomos
kasmetinių atostogų dienos: 2 d., jei
augina vieną vaiką, 4 d. - 2 vaikus, 7
d. - daugiau nei 2 vaikus. Papildomos
atostogos prailginamos dar 2 d., jei
vaikas neįgalus.
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Dėl du ir daugiau vaikų auginančių darbuotojams skiriamų papildomos lengvatų poveikio
Remiantis šiuo metu galiojančiu teisiniu darbo santykių reguliavimu, vadovaujantis Darbo kodekso 214
straipsniu yra skiriamos papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus (populiariai vadinami
„mamadieniais“), t. y.:


Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos
metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas
dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi
dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per
savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu
aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti
sumuojamas kas trys mėnesiai.



Be to, teisės į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems
darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų,
suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo
metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Šiuo metu šios papildomos darbuotojams, auginantiems vaikus, skiriamos lengvatos yra apmokamos
darbdavių ir suteikiama laisva diena yra ne darbo diena, už kurią darbuotojui yra mokamas vidutinio
dydžio darbo užmokestis. Vadinasi, tai neuždirbtos pajamos arba realiai nesukurta pridėtinė vertė, kuri
mokama darbuotojui, t. y. realūs darbdavio nuostoliai.
Šią situaciją keistų šios laisvos dienos keitimas darbo nuotoliniu būdu diena (galėtume populiariai tai
pavadinti „mobiliadieniu“), kurios esmė būtų tokia, kad darbuotojams, auginantiems vaikus, būtų
sutiekiama ne laisva darbo diena, o teisė vieną dieną dirbti nuotoliniu būdu.
Yra svarbu įvertinti tokio pokyčio suteikiamų laisvų darbo dienų virtimą suteikiamomis nuotolinio darbo
dienomis įtaką šalies bendrojo vidaus produkto kūrimo kontekste, žinant, kad siūlomas pakeitimas
mažina realų sąlyginių darbuotojų skaičių šalyje.
Remiantis 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis, šalyje iš viso buvo 770 973 šeimos, auginančios ir
neauginančios vaikus (žr. 2 lentelę), iš jų 48 proc. šeimų, kurios turi nors po vieną vaiką iki aštuoniolikos
metų ir tik 19 proc. šeimų, kurios turi po du ir daugiau vaikų iki aštuoniolikos metų. Visos šeimos turi 554
933 vaikus iki 18 metų. Vadinasi, potencialiai tik 48 proc. šeimų Lietuvoje taikytina nagrinėjama
papildoma lengvata, iš kurių daliai (turinčiai du vaikus iki dvylikos metų) vienos laisvos dienos, o kitai
daliai (turinčiai tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų) – dvi laisvos dienos. Kadangi mūsų turimi
duomenys yra apie šeimas ir juose auginamus vaikus iki aštuoniolikos metų, o Darbo kodekso nuostata
taikoma šeimoms, auginančioms vaikus iki dvylikos metų, sekančiu žingsniu yra nagrinėjama, kokia dalis
vaikų šeimose gali būti iki dvylikos metų.

2. lentelė. Šeimos branduoliai su vaikais iki 18 metų pagal tipą ir asmenų skaičių
Šeimos
branduolio
tipas
Iš viso

Vaikų skaičius šeimos branduolyje
Iš viso

0

770973

40420
9

1

2

3

4

5

Iš viso
vaikų

Iš viso
asmenų

217423

12088
9

tik

4448

2293

554933

1988981
7

Sutuoktinių
pora
Sugyventinių
pora

587950

36054
6

121606

87233

14865

2535

1165

357503

1533403

75225

43663

18527

8858

2664

934

579

51281

201731

-

77290

24798

4082

979

549

146149

253847

Viena motina
ar vienas tėvas 107698

Šaltinis: LR Statistikos departamentas, Lietuvos respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo
rezultatai, 2013.
Remiantis 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje 2011 metais buvo 572 098 vaikų iki
aštuoniolikos metų (kuriems dar nesuėjo aštuoniolika, t. y. suėjo tik septyniolika; žr. 3 lentelę). Asmenys,
kuriems dar nesuėjo dvylika metų sudaro apie 61 proc. visų vaikų iki aštuoniolikos metų. Vadinasi, galima
teigti, kad ir bendroje šeimų auginamų vaikų amžiaus struktūra bus analogiška. Tokiu būdu daromos
prielaidos, kad šeimose, kuriose auginami du vaikai iki dvylikos metų 61 proc. tokių šeimų abu vaikai bus
iki dvylikos metų, šeimose, kuriose augami trys vaikai – 70 proc. šeimų, keturi vaikai – 80 proc. ir penki ir
daugiau vaikų – 90 procentai.
3. lentelė. Lietuvos gyventojai amžių 2011 metais
Amžius

Iš viso

Amžius

Iš viso

0

30449

10

30653

1

31839

11

33048

2

30321

12

33835

3

28241

13

34436

4

27568

14

35880

5

27101

15

37368

6

27174

16

38924

7

27599

17

42594

8

26944

18

47875

9

28124

Šaltinis: LR Statistikos departamentas, Lietuvos respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatai, 2013.

Įvertinus vaikų amžiaus iki dvylikos metų vienoje šeimoje skaičiaus tikimybes, galima teigti, kad Lietuvoje
kasmet yra apie 94 492 šeimų, kurios gali pasinaudoti teikiama lengvata (žr. 4 lentelę). Šioms šeimoms,
darant prielaidą, kad tik vienas tėvų naudojasi lengvata (kas būdinga Lietuvoje), gali būti suteikta 115 242
laisvų dienų per mėnesį arba 1 382 903 laisvų dienų per metus arba tai sudaro 65 852.51 mėnesių
(skaičiuojant darbo dienomis viename mėnesyje; vidutiniškai 21 darbo diena per mėnesį).
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4. lentelė. Maksimaliai galimų suteikti Lietuvoje papildomų lengvatų laisvos dienos forma
Vaikų skaičius šeimos branduolyje

Šeimos branduolio
tipas

Iš viso

0

1

2

3

4

5

Iš viso

770973

404209

217423

120889

Tik

4448

2293

0.61

0.7

0.8

0.9

Dalis šeimų,
kuriose auginami
du vaikai iki
dvylikos metų
Šeimų skaičius,
auginančių vaikus
iki dvylikos metų

94492

73742

15128

3558

2064

Suteikiamų laisvų
dienų skaičius per
mėn.

115242

73742

30255.4

7116.8

4127.4

Sutiekiamų laisvų
dienų skaičius per
metus

1382903

884907

363065

85402

49529

Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Statistikos departamento duomenimis - Lietuvos respublikos 2011 metų
gyventojų ir būstų surašymo rezultatai, 2013.

Apskaičiavus galimas laisvas skiriamas diena darbuotojams auginantiems du ir daugiau vaikų, galima
įvertinti darbdavių patiriamas išlaidas dėl darbo užmokesčio mokėjimo už suteikiamas laisvas dienas. Yra
žinoma, kad moterų darbo užmokestis yra mažesnis nei vidutinis šalyje ir mažesnis nei vyrų. Moterų
bruto darbo užmokestis Lietuvoje sudaro apie 93 proc. šalies vidutinio bruto užmokesčio Lietuvoje (žr. 5
lentelę). Darbdavio metinės išlaidos apskaičiuojamos dauginant iš viso per metus laisvų skiriamų
mėnesių skaičių iš moterų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (įvertinus ir darbdavio mokamus
socialinio draudimo mokesčius) per mėnesį. Tokiu būdu gauname, kad 2013 metais, jei visų šeimų,
kuriose yra du ir daugiau vaikų, vienas iš tėvų pasinaudotų teikiama lengvata, darbdavių išlaidos (mokant
darbuotojams vidutinio dydžio atlyginimą) per metu galėjo siekti 179 mln. litų. Jei tokių, besinaudojančių
lengvata būtų buvę tik pusė, visų galinčių ja pasinaudoti, tai toji suma siektų 89 mln. litų.

5. lentelė. Darbdavio išlaidos patiriamos suteikiant darbuotojui laisvas dienas

Mėnesinis bruto
darbo
užmokestis, iš
Metai viso, Lt

Mėnesinis vyrų
bruto darbo
užmokestis, iš
viso, Lt

Mėnesinis
moterų bruto
darbo
užmokestis, iš
viso, Lt

Darbdavio
išlaidos per
metus, mln. Lt

Darbdavio
išlaidos per
metus, jei tik
puse visų laisvų
dienų
pasinaudojama,
mln. Lt

9

2009

2056

2205

1924

165.977

82.989

2010

1988

2151

1844

159.076

79.538

2011

2046

2199

1903

164.166

82.083

2012

2124

2283

1974

170.291

85.145

2013

2232

2388

2075

179.045

89.523

2014

2359

2525

2194

189.290

94.645

2015

2511

2687

2335

201.437

100.718

2016

2672

2859

2485

214.378

107.189

2017

2858

3058

2658

229.268

114.634

Šaltinis: mėnesio bruto darbo užmokesčio (iš viso, vyrų ir moterų) 2009-2013 metais duomenys – LT
Statistikos departamentas, prieina per internetą www.stat.gov.lt; mėnesio bruto darbo užmokesčio (iš
viso) 2014-2017 metais prognoziniai duomenys – LR Finansų ministerija, pareiga per internetą
www.finmin.lt; kita – autorių skaičiavimai.
Jei šalyje visi (po vieną šeimos narį) naudotųsi teikiama lengvata, tai reikštų, kad kasmet apie 0.04 proc.
visų darbuotojams skiriamo atlygio yra neuždirbtas arba kitaip sakant, tai darbdavio nuostoliai, nes
darbuotojui nedirbant negeneruojamos pajamos, kuriomis formuojamas jo atlygis (žr. 6 lentelę). Tai
sudarytų kasmet apie 0.15 šalies bendrojo vidaus produkto apskaičiuojamo pajamų metodu. Jeigu
šiandien realiai besinaudojančių šia lengvata yra mažiau nei šeimų galinčių pretenduoti į lengvatą, tai jei
praktika plėstis į ją aktyviau įtraukiant ir šeimos tėvus (ne tik motinas), šie skaičiai gali bene padvigubėti,
bet ir tuo atveju nesieks 1 procento metinio atlygio darbuotojams sumos ir metinio bendrojo vidaus
produkto.
6. lentelė. Darbdavio išlaidų santykis su bendromis šalies darbuotojo atlygio apimtimis ir bendruoju
vidaus produktu pajamų metodu
Bendrasis
vidaus
produktas
pajamų
metodu, mln.
Lt

Dalis viso BVP,
proc.

Metai

Darbdavio
išlaidos per
metus, mln. Lt

Atlygis
darbuotojams,
mln. Lt

Dalis viso
atlygio
darbuotojams,
proc.

2009

165.977

41358.5

0.40

93000.5

0.18

2010

159.076

39603.5

0.40

96682.9

0.16

2011

164.166

42456.0

0.39

107890.6

0.15

2012

170.291

44808.8

0.38

115026.5

0.15

2013

179.045

47289.3

0.38

120694.7

0.15

Šaltinis: atlygio darbuotojams (apimantis darbo užmokestį ir socialinio draudimo įnašus) ir bendro vidaus
produkto pajamų metodu duomenys – LR Statistikos departamentas, prieina per internetą
www.stat.gov.lt; kita – autorių skaičiavimai.
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Apibendrinant galima teigti, kad darbuotojams, auginantiems du ir daugiau vaikų, papildomų laisvų
dienų suteikimas nedaro ženklaus poveikio šalies bendrajam vidaus produktui, tačiau gal būti
reikšmingas atskirų darbdavių, atsižvelgiant į jų darbuotojų šeimų struktūrą, ekonominei veiklai. Tuo
būtu tikslinga būtų šias šiuo metu traktuojamas esant laisvas dienas keisti nuotolinio darbo dienomis
(„mobiliadieniais“), kurios iš esmės įtvirtintų darbo santykių lankstumo principą ir darbdavių
traktuojamas ne kaip nuostoliai, o kaip pridėtinė vertė generuojama tiesiog kitoje darbo vietoje
(namuose).
Šeimos ir profesinio gyvenimo suderinamumas (Darbo kodekso projektas)
straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas su nėščiomis moterimis ir darbuotojais, turinčiais vaikų
1. Darbo sutartis su nėščia moterimi jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai gali būti
nutraukta tik šalių susitarimu, jos iniciatyva, jos iniciatyva išbandymo metu arba nesant šalių valios, taip
pat kai baigiasi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui. Nėštumo faktas nustatomas darbuotojai
pateikus gydytojo pažymą apie nėštumą.
2. Nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos, iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai,
darbdavys negali įspėti apie būsimą sutarties nutraukimą ar priimti sprendimo atleisti darbuotoją iš
darbo. Jei šiuo laikotarpiu atsiranda darbo sutarties pasibaigimo priežastis, darbo sutartis gali būti
nutraukta šiam laikotarpiui pasibaigus, o šio Kodekso 35 ir 57 straipsniuose (išbandymas, atleidimas dėl
kaltės) nustatytų terminų pabaigos nukeliamos.
3. Darbuotojai, kurie augina vieną ar daugiau vaikų iki trejų metų amžiaus, turi pirmenybės teisę:
1) būti perkelti į kitą darbą, kai darbuotojo atliekama veikla tampa darbdaviui perteklinė dėl darbdavio
veiklos pakeitimo ar darbo organizavimo pakeitimo;
2) likti darbe, kai darbdaviui perteklinę darbo funkciją vykdo keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš
jų dėl darbdavio veiklos pakeitimų ar darbo organizavimo pakeitimų.
straipsnis. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko
1. Tiek sudarant darbo sutartį, tiek ją vykdant gali būti susitarta dėl ne viso darbo laiko, tai yra darbo laiko
normos, kuri yra mažesnė, negu darbuotojui pagal jo darbo veiklą taikoma normali darbo laiko norma.
2. Ne visas darbo laikas nustatomas sumažinant valandų skaičių per dieną, sumažinant darbo dienų
skaičių per darbo savaitę ar darbo mėnesį, arba darant ir viena, ir kita. Sąlyga dėl ne viso darbo laiko gali
būti nustatyta terminuotai arba neterminuotai.
3. Darbuotojas, sulygęs dirbti ne visą darbo laiką, ne dažniau kaip kartą per šešis mėnesius turi teisę
prašyti panaikinti ne viso darbo laiko sąlygą. Darbdavys turi apsvarstyti šį prašymą ir pranešti
darbuotojui savo motyvuotą sprendimą per dešimt darbo dienų.
4. Sutarties vykdymo metu darbuotojas, kurio darbo santykiai su darbdaviu trunka ne trumpiau kaip treji
metai, turi teisę raštu pareikalauti laikinai dirbti ne visą darbo laiką. Darbuotojo prašymas pakeisti darbo
laiką, sutrumpinant darbo dieną iki keturių valandų per dieną, arba sumažinti darbo dienų skaičių iki trijų
darbo dienų per darbo savaitę turi būti tenkinamas, jei jis pateiktas prieš ne mažiau kaip prieš dvidešimt
dienų, o ne visas darbo laikas bus dirbdamas ne ilgiau kaip vienus metus. Pakartotinai prašyti nustatyti
ne visą darbo laiką darbuotojas turi teisę tik išdirbęs tokį laikotarpį, kurį jis dirbo ne visą darbo laiką.
5. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyti ribojimai dėl ne viso darbo laiko trukmės ir jo nustatymo negalioja, kai
darbdavys sutinka su kitokiomis darbuotojo pasiūlytomis ne viso darbo laiko sąlygomis, arba jei
darbuotojo prašymas pagal sveikatos įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu
arba būtinybe slaugyti šeimos narį, taip pat pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai
moteriai, krūtimi maitinančiai moteriai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, bei darbuotojui,
vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Grįžti dirbti
viso darbo laiko sąlygomis šie asmenys gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai
darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.
6. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų nustatant
kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant
kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar
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lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes. Už
darbą mokama proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.
7. Šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytas darbdavio atsisakymas leisti dirbti ne visą darbo laiką, vienodų
darbo sąlygų nustatymo pažeidimas gali būti ginčijamas darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.
straipsnis. Dalinis darbas
1. Darbuotojas gali laikinai dirbti dalinį darbą, tai yra trumpesnį, nei įprasta, darbo laiką, kai dėl to
sumažėjęs darbo užmokestis kompensuojamas išmokant valstybinio socialinio draudimo išmoką.
2. Dalinis darbas nustatomas:
1) kai darbdavys dėl svarbių ekonominių priežasčių negali suteikti darbo sutartimi sulygto darbo ir yra
gauta Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos pažyma dėl dalinio darbo išmokos skyrimo;
2) kai to prašo darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų amžiaus, ir yra gauta Valstybinio
socialinio draudimo fondo įstaigos pažyma dėl dalinio darbo išmokos skyrimo.
3. Dalinio darbo metu sutrumpinta darbo laiko trukmė (valandomis per savaitę), laikotarpis, kai
dirbamas dalinis darbas, ir kitos sąlygos nurodomos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos
pažymoje dėl dalinio darbo išmokos skyrimo.
4. Dalinis darbas gali būti nustatomas šalių susitarimu sumažinant valandų skaičių per dieną, sumažinant
darbo dienų skaičių per darbo savaitę ar darbo mėnesį, arba darant ir viena, ir kita.
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Priedas Nr. II-7
Mokymasis visą gyvenimą















Esama situacija ir problemos Lietuvoje
Pagrindiniai tyrimai MVG srityje Lietuvoje atskleidžia tas pačias tendencijas: (1) kuo žmogus yra vyresnis
– tuo mažiaus jis mokosi, (2) kuo žmogaus išsilavinimas yra geresnis – tuo dažniau jis mokosi, (3) dažniau
mokosi dirbantys žmonės, (4) daugiausiai mokosi didžiųjų miestų gyventojai, (5) virš 60 proc.
suaugusiųjų nenori mokytis, o tarp 55-74 m. amžiaus šis rodiklis yra virš 90 proc.
Egzistuoja sankirta tarp švietimo kokybės ir švietimo aprėpties – kuo geresnė kokybė – tuo mažesnė
aprėptis ir kuo didesnė aprėptis – tuo mažesnė kokybė. Lietuvoje šiuo metu formalaus švietimo aprėptis
yra labai didelė, o kokybė sąlyginai žema. Būtina ieškoti vidurio kelio, optimalaus kokybės ir aprėpties
santykio, derinant abu tikslus.
Lietuvoje fiksuojamas milžiniškas atotrūkis tarp investicijų ir pasiekimų MVG srityje. Nuo 2005 m. ES
paramos MVG dydis išaugo 95 kartus (nuo 3,06 mln. 2005 m. iki 290,62 mln. Lt. 2011 m.), o MVG rodiklis
sumažėjo 2 proc. Viena iš galimų to priežasčių – investicijų susikoncentravimas toje pačioje tikslinėje
grupėje (dažnai tai yra asmenys, kurie mokytųsi bet kuriuo atveju, net be papildomų intervencijų).
MVG srityje susiduriama su motyvacijos stoka, o tai dažnai veda prie to, kad MVG sistema tampa
savitikslė, nekuria pridėtinės vertės.
Pastebima, kad MVG priemonėse dažnai trūksta sistemingumo ir jų tarpusavio ryšio.
Lietuvos darbdaviams trūksta motyvacijos investuoti į savo darbuotojų ugdymą, dažniausiai tai daro
Lietuvoje veikiančios užsienio kapitalo įmonės.
Lietuvoje atsiranda savotiška nauja atskirties grupė – dirbantieji bedarbiai, t. y. asmenys, kurie dirba ne
pagal savo kvalifikaciją bet jiems negalioja perkvalifikavimo ir panašios paslaugos, nes formaliai jei nėra
bedarbiai.
Atlikti tyrimai rodo, kad apie 40 proc. gyventojų mokosi savarankiškai. Dėl to kyla neformalaus
mokymosi kokybės ir mokymosi rezultatų įteisinimo problemos. 1
Europos Komisijos 2020 m. Strateginėje švietimo ir mokymo programoje nustatytas lyginamasis
standartas – bent 15 % suaugusiųjų turėtų toliau mokytis. Pagal Eurostat 2013 m. atliktą tyrimą, Lietuvoje
suaugusiųjų švietime dalyvavo 5,7 % suaugusiųjų (25-64 m.), tai mažiau ir už Europos Sąjungos vidurkį –
10,5 % (žr. 1-1 pav.).2

1 Finansų

ministerijos organizuotos diskusijos „Kodėl svarbu sukurti palankesnę aplinką mokymuisi visą gyvenimą?“ medžiaga.
Prieiga prie interneto: < http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd5380141f05>.
2 Eurostat duomenys. Prieiga per internetą:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc440&plugin=1>.

1-1 pav. 25-64 m. asmenų, kurie per paskutines 4 savaites mokėsi, dalis

25-64 m. asmenų, kurie per paskutines
4 savaites mokėsi, dalis
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Diagrama: 25-64 m. asmenų, kurie per paskutines 4 savaites mokėsi, dalis. Eurostat, 2013.



Tyrimai rodo, kad mokymąsi skatinančios darbo organizavimo formos darbovietėje – be kitų,
formalesnių tęstinio švietimo ir mokymosi būdų – daro teigiamą poveikį naujovių diegimui valstybės
mastu. Valstybėms, kuriose yra didelis procentas įmonių, organizuojančių savo darbuotojų tęstinį
mokymą, taip pat, įmonių, kuriose naudojamos mokymuisi palankios darbo organizavimo formos
(kurioms būdinga, pavyzdžiui, užduočių sudėtingumas, įvairovė, autonomiškumas, darbas komandoje),
būdingas aukštesnis naujovių diegimo lygis. Gerieji pavyzdžiai yra Danija ir Švedija (žr. 1-2 pav.)3.

3

Cedefop (2014). Policy handbook: Access to and participation in continuous vocational education and training (CVET) in
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop working paper; No 25. Prieiga per internetą: <
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6125_en.pdf>.
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Diagrama. Ryšys tarp darbuotojų mokymo ir veiklos efektyvumo. Cedefop, 2014.


Pagal Europos sąjungos vidurkį, 56% įmonių, investavusių į savo darbuotojų mokymą, organizavo įvairius
darbuotojų mokymo kursus, 53% pasitelkė kitokias mažiau formalias mokymo formas: kvalifikacijos
kėlimą mokantis darbo vietoje, mokymą per darbo vietų rotaciją, mainus, komandiruotes ar pažintinius
vizitus, dalyvavimą konferencijose, seminaruose, mugėse ir paskaitose, mokymą mokymosi ir kokybės
grupėse, kvalifikacijos kėlimą per savarankišką mokymąsi. Lietuvoje, į savo darbuotojų mokymą
investavusių įmonių skaičius 2010 m. buvo 52% (žr. 1-3 pav.)4.
1-3 pav. Mokymo atvejai: įmonės, teikiančios bet kokio pobūdžio mokymus (kursai ar kitos formos)

2005 ir 2010 m. EurostatTęstinio profesinio mokymo tyrimų palyginimas. (4) nedalyvavo 2005 m. tyrime; (5) nepalyginami
duomenys; (6) ne visiškai palyginami duomenys.
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Cedefop (2014). Policy handbook: Access to and participation in continuous vocational education and training (CVET) in
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop working paper; No 25. Prieiga per internetą: <
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6125_en.pdf>.

Diagrama. Mokymo atvejai: įmonės, teikiančios bet kokio pobūdžio mokymus (kursai ar kitos formos).
Cedefop, 2014.
1.1 lentelė. Laisvo laiko mokymams ir kvalifikacijos kėlimui suteikimas, paliekant darbo užmokestį
Mokymosi atostogų
Suteikimo sąlygos
Apmokėjimo sąlygos
trukmė
Austrija
Nuo 2 mėnesių iki 1 metų. Atostogos suteikiamos Darbo
užmokestis
Galima
pasinaudoti nepertraukiamai
nemokamas. Per įdarbinimo
mokymosi atostogomis ne išdirbus 6 mėn. pas tą
tarnybą
mokama
tęstinio
trumpesnėmis nei 2 mėn. patį darbdavį.
mokymosi išmoka, atitinkanti
trukmės dalimis per 4
nedarbo draudimo išmokų
metus.
dydį, jei mokymai trunka bent
20 val. per savaitę.
Vokietija
10 dienų per 2 metus
Darbuotojas turi įspėti Darbdaviams
nenustatyta
darbdavį prieš 6-8 pareiga apmokėti už laiką, kai
savaites.
Darbdavys darbuotojas mokosi.
turi teisę nuspręsti,
kada darbuotojas gali
pasinaudoti
atostogomis,
atsižvelgiant į įmonės
interesus.
Jungtinė
Nereglamentuojama.
Darbuotojas turi teisę Pagal šalių susitarimą.
Karalystė
prašyti
suteikti
mokymosi atostogas
išdirbęs 26 savaites pas
tą patį darbdavį. Be to,
įmonėje turi dirbti ne
mažiau
kaip
250
darbuotojų. Darbdavys
turi
arba
suteikti
atostogas, arba per 28
d. surengti susitikimą
su
darbuotoju
ir
pateikti savo atsakymą
per 14 d. po susitikimo.
Prancūzija
Iki 1 metų arba iki 1200 Atostogos suteikiamos Mokymosi
atostogos
valandų, dirbant ne visą po 24 mėn. darbo apmokamos
valstybės
darbo dieną.
stažo, išdirbus 12 mėn. patvirtintų
sektorinių
pas tą patį darbdavį. mokymosi fondų (paprastai 80Darbuotojas
privalo 90 proc. DU). Darbdaviai,
raštu įspėti darbdavį samdantys bent 10 darbuotojų,
prieš 60 d. arba 120 d., privalo mokėti įmokas į šiuos
jei mokymosi trukmė fondus. Darbuotojai privalo
ilgesnė nei 6 mėn.
kreiptis į tą fondą, į kurį įmokas
moka
jų
įmonė.
Darbo
užmokestį moka darbdavys, o
minėti fondai kompensuoja
darbdavio išlaidas.

Nyderlandai Įstatymuose
nereglamentuojama.
Mokymosi
atostogos
reglamentuojamos atskirų
sektorių
kolektyvinėse
sutartyse.
Švedija

Trukmė neribojama - ne
ilgesnės,
nei
būtina
mokymosi
tikslams
pasiekti.

Danija

Įstatymuose
nereglamentuojama.

Estija

30
d.
per
metus; Mokymosi atostogos
papildomai 15 d. studijoms suteikiamos,
jei
užbaigti
darbuotojas
mokosi
švietimo įstaigoje.

Latvija

Lietuva

Vengrija

Atostogos suteikiamos
nepertraukiamai
išdirbus 6 mėn. pas tą
patį darbdavį arba bent
12 mėn. per paskutinius
2 m. Darbdavys turi
teisę atidėti atostogų
suteikimą iki 6 mėn.,
atsižvelgiant į įmonės
poreikius.
Įstatymuose
nereglamentuojama.

Mokymosi
neapmokamos.

atostogos

Įstatymuose
nereglamentuojama.

Vidutinis darbo užmokestis
mokamas 20 dienų. Atostogų
studijoms
užbaigti
metu
mokamas minimalus darbo
užmokestis.
Pagal šalių susitarimą ar
Atostogos apmokamos pagal
kolektyvinę
sutartį.
šalių susitarimą ar kolektyvinę
Pagal įstatymą, ne mažiau
sutartį.
Jei
atostogos
nei 20 d. per metus suteikiamos
valstybiniams
valstybiniams egzaminams
egzaminams
laikyti
ar
laikyti ar diplominiam
diplominiam darbui ruošti ir
darbui ruošti ir ginti.
ginti,
mokamas
darbo
užmokestis.
Nuo 1 d. iki 30 d. - Atostogos
dalyvauti Darbuotojams, kurie mokosi,
stojamiesiems,
neformaliojo
dalyvauja
neformaliojo
baigiamiesiems ir eiliniams suaugusiųjų švietimo švietimo programose turėdami
egzaminams,
įskaitoms programose
darbdavių
siuntimus,
už
laikyti, disertacijoms, meno suteikiamos
šalių suteikiamas
mokymosi
projektams
ar susitarimu.
atostogas šios įmonės moka ne
baigiamiesiems darbams
mažesnį kaip vidutinį darbo
ginti;
užmokestį. Darbuotojams,
tiek dienų, kiek nustatyta
kurie mokosi savo iniciatyva,
mokymo
planuose
mokėjimo už mokymosi laiką
laboratoriniams darbams
klausimas
sprendžiamas
atlikti ir konsultavimuisi;
kolektyvinėse sutartyse arba
5 d. d. per metus dalyvauti
šalių susitarimu.
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo programose.
Pagal šalių susitarimą.
Pagal šalių susitarimą.

Numatomas mokymosi atostogų reguliavimas Darbo kodekso projekte
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.
5. Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka darbuotojui mokymosi atostogų metu gali būti mokama
stipendija.

Priedas Nr. II-8
Biurokratinių kaštų ir administracinės naštos mažinimas
Administracinė našta verslui Lietuvoje
Administracinė našta verslui – tai išlaidos, kurias patiria ūkio subjektai, vykdydami teisės aktuose
nustatytus informacinius įsipareigojimus.
Verslas pripažįsta, kad šiandien Lietuvoje egzistuojantys administraciniai įpareigojimai yra pertekliniai ir
reikalauja nemažai finansinių bei žmogiškų išteklių. Todėl būtina keisti esamą padėtį, kad pagerėtų
verslo sąlygos, o darbuotojų padėtis išliktų nepasikeitusi. Taip pat paminėtina, kad perteklinė
administracinė našta kelia problemų ne tik jau veikiančiam vietiniam verslui, bet ir kuria papildomas
kliūtis potencialiems užsienio investuotojams.
Darbo sutarties rašytinė forma
Danija
Danijoje darbdavys ir darbuotojas gali sudaryti darbo sutartį tiek žodžiu, tiek konkliudentiniais veiksmais.
Darbdavys turi pareigą informuoti darbuotoją apie darbo santykių aspektus, nurodytus direktyvoje
91/533/EEC. Tik sutartys dėl profesinio mokymo privalo būti sudaromos raštu, pagal specialią formą,
kurią nustato Švietimo Ministerija.
Vokietija
Vokietijoje darbdavys gali susitarti su darbuotoju dėl darbo sutarties sąlygų. Šie susitarimai gali būti
sudaromi tiek raštu, tiek žodžiu. Jei darbo sutartis sudaroma žodžiu, darbdavys privalo raštu pateikti
darbuotojui esmines darbo santykių sąlygas ne vėliau kaip per mėnesį nuo to laiko, kai darbuotojas
pradėjo dirbti. Susitarimas dėl terminuoto darbo turi būti sudaromas raštu. Jei nesilaikoma šio
reikalavimo, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.
Olandija
Pagal olandų teisę darbo sutartis gali būti sudaryta žodžiu arba raštu. Nepriklausomai nuo sutarties
formos, darbdavys privalo informuoti darbuotoją raštu dėl esminių darbo santykių sąlygų ne vėliau kaip
per vieną mėnesį nuo darbo pradžios arba iki darbo sutarties nutraukimo, jei darbuotojas dirba
trumpiau. Rašytinis pareiškimas gali būti darbuotojui pateikiamas elektroniniu būdu, tik jei yra aiškiai
išreikštas darbuotojo sutikimas.
Estija
Estijos darbo įstatymai numato rašytinę darbo sutarties formą. Rašytinės formos leidžiama nesilaikyti, jei
darbo sutarties terminas neviršija dviejų savaičių. Tačiau laikoma, kad darbo sutartis sudaryta ir tada, kai
darbuotojas sutinka dirbti darbą, kuris pagal aplinkybes, galima tikėtis, bus dirbamas tik už atlyginimą.
Jungtinė Karalystė
Jungtinėje Karalystėje darbo sutartis gali būti sudaryta tiek žodžiu, tiek raštu. Jei darbo sutarties
terminas yra ilgesnis nei vienas mėnuo, darbdavys privalo pateikti darbuotojui informaciją dėl darbo
santykių sąlygų per du mėnesius nuo darbuotojo darbo pradžios.
Prancūzija
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Prancūzijoje darbo sutartis gali būti sudaroma žodžiu arba raštu. Jeigu kolektyvinėje sutartyje yra
reikalavimas dėl rašytinės darbo sutarties formos, tuomet susitarimas žodžiu negalimas. Jei darbo
sutartis sudaryta ne rašytine forma, darbdavys privalo informuoti darbuotoją apie darbo sutarties
sąlygas raštu. Minėta informacija pateikiama dokumente, kurio turinys atitinka dokumento, siunčiamo
vietos socialinės apsaugos įstaigai (pranc. déclaration préalable à l'embauche), turinį, ir darbo
užmokesčio lapeliuose. Terminuota darbo sutartis turi būti sudaroma raštu.
Vengrija
Pagal Vengrijos Darbo Kodeksą darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Darbuotojas gali reikalauti
pripažinti darbo sutartį negaliojančia dėl rašytinės formos reikalavimo nesilaikymo tik per pirmas 30
dienų nuo to laiko, kai jis pradėjo dirbti.
Latvija
Latvijoje darbdavys turi pareigą užtikrinti, kad darbo sutartis bus įforminta raštu. Darbo teisė taip pat
numato, kad jei darbuotojas ir darbdavys, ar bent viena iš šalių pradėjo atlikti sulygtas pareigas, darbo
sutartis, sudaryta ne rašytine forma, turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir rašytinė darbo sutartis.
Austrija
Austrijoje darbo sutartis gali būti sudaryti raštu, žodžiu arba konkliudentiniais veiksmais. Jei darbo
sutartis sudaroma ne rašytine forma, darbuotojas privalo būti informuotas rašytiniu dokumentu (vok.
Dienstzettel) apie darbo santykių sąlygas iškart, kai tik pradeda dirbti.
Švedija
Švedijoje darbo sutartį galima sudaryti tiek žodžiu, tiek raštu. Daugelyje sektorių individualios darbo
sutartys nėra sudaromos, tačiau remiamasi kolektyvinių sutarčių, taikomų tam sektoriui, nuostatomis.
Jei darbo sutarties terminas yra ilgesnis nei trys savaitės, darbdavys per vieną mėnesį nuo darbuotojo
darbo pradžios privalo pateikti darbuotojui rašytinį dokumentą, kuriame pateikiamos pagrindinės darbo
sutarties ir darbo santykių sąlygos.

Kita administracinė našta: darbo pažymėjimas, atsiskaitymo lapeliai, darbo laiko žiniaraščiai
Danija
Danijoje nerasta duomenų apie darbo pažymėjimo ekvivalentą.
Darbuotojai turi teisę raštu gauti atsiskaitymo lapelius. Tačiau Danijoje nėra imperatyvaus visuotinio
reguliavimo dėl atsiskaitymo lapelio įteikimo. Darbuotojas ir darbdavys konkrečioje įmonėje individualia
ar kolektyvine sutartimi susitaria, kaip jis bus informuotas apie darbuotojui išmokėtą darbo užmokestį.
Jungtinė Karalystė
Jungtinėje Karalystėje visiems darbuotojams darbdavys privalo išduoti atsiskaitymo lapelius prieš
išmokant darbo užmokestį arba jį mokant.
Jungtinėje Karalystėje darbo laiko apskaitos žiniaraščiai yra elektroninės formos ir ją pildo patys
darbuotojai. Po kiekvienos darbo savaitės darbuotojas privalo užpildyti tokią elektroninę žiniaraščio
formą, kad darbdavys galėtų tiksliai apskaičiuoti darbuotojo darbo užmokestį.
Olandija
Olandijos DK įtvirtina, kad kiekvienas darbdavys privalo išduoti darbuotojui atsiskaitymo lapelį raštu arba
elektronine forma. Darbdavys privalo užtikrinti, kad elektroninis atsiskaitymo lapelis darbuotojui bus
visuomet prieinamas ir jis galės tokį atsiskaitymo lapelį patikrinti.
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Austrija
Austrijoje kiekvieną mėnesį darbuotojas, gaudamas darbo užmokestį gauna ir atsiskaitymo lapelį.
Darbo laiko apskaita vedama elektroninėje sistemoje.
Švedija
Švedijoje darbdavys gali pasirinkti, kokiu būdu išduoti atsiskaitymo lapelį darbuotojui – popierinį ar
elektroninę versiją.
Darbo pažymėjimai Švedijoje yra būtini darbuotojams, dirbantiems statybų sektoriuje. Kiekvienas
darbuotojas privalo segėti tokį darbo pažymėjimą ir jeigu darbuotojas negali parodyti savo pažymėjimo,
tai užtraukia baudą darbdaviui (47 EUR per dieną). Kituose sektoriuose apie darbo pažymėjimus
nekalbama.
Vengrija
Vengrijoje darbo užmokestis gali būti mokamas tiek grynaisiais, tiek banko pavedimu. Darbdavys privalo
išduoti atsiskaitymo lapelį (ar jis turi būti popierinis, ar el. forma nedetalizuojama).
Prancūzija
Prancūzijoje kiekvienas darbuotojas gauna atsiskaitymo lapelį (Bulletin de Salaire or Fiche de Paie).
Dažniausiai tokie atsiskaitymo lapeliai siunčiami elektroniniu paštu.

Būsimos kryptys administracinei naštai mažinti
Administracinė našta mažinama per darbo laiko apskaitos žiniaraščių neprivalomumą su sąlyga, kad yra
registruojami tik nukrypimai nuo įprasto rėžimo (darbas naktį, viršvalandžiai, darbas kelionėje ir pan.).
Didelė dalis rašytinių dokumentų, kuriuos turi pateikti darbdavys eliminuojama per informacinių
technologijų panaudojimą.
Pavyzdžiui:
straipsnis. Teisingas informavimas ir konfidencialios informacijos apsauga
1. Darbo sutarties šalys privalo laiku pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti
sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Ši informacija darbuotojui turi būti pateikta teisinga,
nemokamai ir nustatytais protingais terminais.
2. Darbo sutarties šalies kitai šaliai šio Kodekso, kitų darbo teisės normų ar sutarčių nustatytais atvejais
perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai ir pan.) ir kita informacija turi
būti pateikiami raštu. Dokumentų ir informacijos tinkamu pateikimu raštu laikomi tie atvejai, kada
duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu
paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kt.) su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją,
pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės ją išsaugoti. Darbo sutarties šaliai
nurodžius pagrįstas abejones dėl šių abiejų sąlygų sudarymo, įrodyti, kad jos buvo sudarytos, privalo
darbdavys.
3. Darbo sutartis ir ją reglamentuojančios darbo teisės normos turi būti parengtos ar išdėstytos ir
lietuvių kalba. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytais atvejais informacija turi būti perduota lietuvių kalba.
Šalių suderintais atvejais lietuvių kalbos reikalavimo galima nesilaikyti, tačiau tuo atveju galioja kitos
sutarties šalies pareiga pateikti dokumentą ar informaciją lietuvių kalba per tris darbo dienas nuo
pareikalavimo.
4. Pareigą saugoti komercinę (gamybinę), profesinę, valstybės ar tarnybos paslaptį ir atsakomybę už jos
pažeidimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Šio Kodekso nustatyta tvarka darbo sutarties
šalys gali sudaryti papildomus susitarimus dėl konfidencialios informacijos apsaugos.
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Administracinės naštos mažinimo pavyzdys
Pateikiamas administracinės naštos sumažinimo pavyzdys, kuomet darbuotojas yra atleidžiamas iš
darbo. Siūloma panaikinti darbdavio rengiamą įspėjimą apie atleidimą, atleidimo įforminimą darbo
sutartyje, paliekant tik darbdavio sprendimą apie darbuotojo atleidimą.
Jeigu per metus atleidžiama 30 000 darbuotojų, esant dabartiniam reguliavimui darbdaviui tenka tokia
administracinė našta:
AN = atleidžiamų darbuotojų skaičius x darbdavio rengiamų dokumentų skaičius x įpareigojimo vykdymo
laikas x pranešimą rengiančio asmens valandinis VDU x pridėtinės išlaidos, kur:
Atleidžiamų darbuotojų skaičius – 30 000 darbuotojų per metus;
Darbdavio rengiamų dokumentų skaičius – esant dabartiniam reguliavimui, darbdavys privalo
darbuotojui parengti įspėjimą apie atleidimą, įsakymą dėl atleidimo bei tinkamai įforminti atleidimą
darbo sutartyje, t. y. iš viso darbdavys turi perengti 3 dokumentus;
Įpareigojimo vykdymo laikas – laikas, per kurį darbdavys turi įvykdyti su atleidimu susijusius
įpareigojimus (valandomis). Laikytina, kad darbdaviui užpildyti visus dokumentus užtrunka 1 valandą.
Pranešimą rengiančio asmens valandinis VDU – ūkio subjekto darbuotojo valandinio darbo užmokesčio
ir nuo jo mokamų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma.
Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. antrojo ketvirčio vidutinis darbuotojo atlyginimas per
mėnesį (bruto) buvo – 2 297,3 Lt1. Valandinis darbuotojo atlyginimas – 2 297,3 Lt / 160 val. = 14,36 Lt
Pridėtinės išlaidos – pvz. patalpų nuomos, telefono, šildymo, elektros energijos ir kt. išlaidos, patiriamos
vykdant vertinamą įpareigojimą. Ūkio ministerijos rekomenduojamas naudoti pridėtinių išlaidų dydis – 25
proc., tokiu atveju naudojamas koeficientas – 1,252.
AN = 30 000 x 3 x 1 x 14,36 x 1,25 = 1 615 500 Lt
Atsisakant įspėjimo apie atleidimą bei atleidimo įforminimo darbo sutartyje, paliekant tik patį darbdavio
sprendimą atleisti darbuotoją (rengiamų dokumentų skaičius sumažėja iki 1 dokumento), darbdavio
administracinė našta sumažėja:
AN = atleidžiamų darbuotojų skaičius x darbdavio rengiamų dokumentų skaičius x įpareigojimo vykdymo
laikas x pranešimą rengiančio asmens valandinis VDU x pridėtinės išlaidos:
AN = 30 000 x 1 x 1 x 14,36 x 1,25 = 538 500 Lt
Taigi per metus būtų sutaupoma: 1 615 500 – 538 500 = 1 077 000 Lt

1

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. Prieiga per Internetą: <http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=a69982f1-1a15-4d20-86c8-76a741aa3c96>.
2
Administracinė našta. Informacinis mokomasis leidinys. Prieiga per Internetą: <http://www.ukmin.lt/uploads/
documents/Geresnis%20reglamentavimas/Nauja%20svetaine/Mokomasis_leidinys.pdf>.
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