Priedas Nr. III-1
Valstybinio socialinio draudimo ir socialinės paramos sistema

1.1. lentelė. Socialinės apsaugos sistema Lietuvoje
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Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas socialinio draudimo rūšis, atitinkamai yra skiriamos tokios pat
socialinio draudimo išmokos:
1) Valstybinio socialinio draudimo pensijos – senatvės pensijos, netekto darbingumo; našlių ir
našlaičių; išankstinės senatvės, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas;
2) Valstybinio socialinio draudimo pašalpos – ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės,
savanoriškas socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms, profesinės reabilitacijos
socialinio draudimo.
3) Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinės ligos pašalpa, netekto darbingumo vienkartinė ar
periodinė kompensacija, periodinė ir vienkartinė išmoka apdraustajam mirus;
4) Nedarbo draudimo išmoka.

PENSIJŲ SOCIALINIS DRAUDIMAS
Pagrindiniai pensijų socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai yra VSDĮ, Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas1 (toliau – VSDPĮ), o Valstybinių socialinio draudimo
pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai2 (toliau – Nuostatai) reguliuoja pensijų mokėjimo tvarką.
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Pagrindinei ir papildomai pensijos dalims yra draudžiami:
1) asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai
einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į savivaldybių, apylinkių rinkimų ir
miestų, rajonų, apylinkių referendumo komisijas, asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais
arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio
įstatyme3, tuo pačiu metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos,
nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys
pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;
2) Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme
ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės
tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus VSDĮ 4 straipsnio 2 dalyje), Asmenų
delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas
įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka
asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija (toliau – deleguoti asmenys),
gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro
Pirmininko skiriami į pareigas asmenys, Valstybės saugumo departamento pareigūnai, Antrojo
operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai;
3) Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau
šioje dalyje – nuolatiniai Lietuvos gyventojai), kurie nėra išvardyti VSDĮ 4 straipsnio 1 dalies 1
punkte ir gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka
apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau šioje dalyje – Lietuvos vienetas);
4) Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kaip šios
sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su
kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai
apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos
verčiantis individualia veikla;
5) Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie verčiasi atitinkama (kūrybine, atlikėjo ar sporto) individualia
veikla;
6) vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai;
7) krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo
rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos
užduočių;
8) nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negaunantys pajamų, susijusių su darbo santykiais,
valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai – tuo
laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu
pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos
diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie
tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės
institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos
kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos
diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie
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tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje.
Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo
užmokestį ir jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos
deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų
pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;
9) Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys,
atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
10) individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų nariai, komanditinių
ūkinių bendrijų tikrieji nariai, taip pat asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti
asmenys), išskyrus individualią veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (toliau –
savarankiškai dirbantys asmenys), taip pat ūkininkai ir jų partneriai, kaip jie apibrėžti VSDĮ (toliau
– ūkininkai ir jų partneriai), šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme (toliau –
šeimynos dalyviai);
11) asmenys, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą – draudžiami tik pagrindinei
pensijos daliai;
12) šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju,
auginantys vaiką iki trejų metų;
13) tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik
vienuolyne dirbantys vienuoliai – draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai;
14) nesukakę senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus
asmens globėju arba rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį. Ši nuostata taip pat
taikoma vienam iš tėvų, globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios invalidą,
pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.;
15) operatyvinės veiklos slaptieji dalyviai, kuriems pagal su jais sudarytas rašytines slapto
bendradarbiavimo sutartis mokamas atlygis;
16) meno kūrėjų statusą turintys asmenys, jei neturi draudžiamųjų pajamų.
8, 9, 12–14, 16 punktuose nurodyti asmenys valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami
valstybės lėšomis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Asmenys, nurodyti 14 punkte,
privalomai draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, kai negauna jiems patiems priklausančios
valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių (maitintojo
netekimo) pensiją, valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už
invalidų slaugą namuose.
Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnį:
Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios
ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:
1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal
prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, taip pat finansinių priemonių sandorius;
2) savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus
pobūdžio savarankiška veikla;
3) savarankiška sporto veikla;
4) savarankiška atlikėjo veikla.
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Sporto veikla – sportininko (gyventojo, kuris atlieka tam tikrą fizinę ar protinę veiklą, grindžiamą tam
tikromis taisyklėmis ir organizuojamą tam tikra specialiai šiai veiklai nustatyta forma) rengimosi
varžyboms ir dalyvavimo varžybose veikla. Treneris, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto įstatyme, šio Įstatymo taikymo tikslais nėra laikomas sportininku.
Atlikėjo veikla – atlikėjo (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito vaidinančio,
dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar
cirko numerius gyventojo) rengimosi viešam pasirodymui ir dalyvavimo viešame pasirodyme veikla.
Atlikėjais nelaikomi gyventojai, dalyvaujantys kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam pasirodymui
procese, tačiau nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar viešai pasirodant. Pagal GPMĮ 2 straipsnio 7 dalį
individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios
ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:
Kūryba (GPMĮ 2 straipsnio 10 dalis) – kūrinių, kurie gali būti autorių teisių objektas, kūrimas ir turtinių teisių
į savo sukurtus kūrinius perleidimas.
Čia taip pat būtina paminėti meno kūrėjus, kurie pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų
statuso įstatymą4 yra apibrėžiami, kaip meno kūrinius kuriantys, taip pat juos meniškai atliekantys,
interpretuojantys ir taip jiems suteikiantys naują meninę vertę fiziniai asmenys, kuriems yra suteiktas meno
kūrėjo statusas.
Pagal VSDPĮ 4 straipsnį yra skiriamos senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių valstybinio
socialinio draudimo pensijos. Kol pasibaigs jų mokėjimo terminas arba kol vietoj jų bus paskirtos
valstybinės socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo pensijos, toliau mokamos:
1) maitintojo netekimo pensijos, paskirtos už mirusius iki 1995 m. sausio 1 d. asmenis buvusia iki 1995 m.
sausio 1 d. tvarka (toliau – maitintojo netekimo pensijos);
2) ištarnauto laiko pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d. (toliau – ištarnauto laiko pensijos);
3) invalidumo pensijos, paskirtos iki 2005 m. liepos 1 d. (toliau – invalidumo pensijos).
Pagal VSDPĮ 5 straipsnį asmenims, kuriems mokamos netekto darbingumo (invalidumo) pensijos ir kurie
tuo pat metu turi teisę gauti senatvės pensiją, mokama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų.
Našlių arba našlaičių pensijos mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar netekto darbingumo
pensijomis, jei įstatymų nenustatyta kitaip. Asmenims, tuo pat metu turintiems teisę gauti našlių ir
našlaičių valstybines socialinio draudimo pensijas, skiriama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių
pensijų.
Asmenys, turintys teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, nepraranda teisės gauti kitas
valstybines pensijas, taip pat nevalstybines pensijas, jei įstatymai nenustato kitaip.
Valstybinės socialinio draudimo pensijos mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto.
Senatvės pensijos skyrimo skyrimas ir mokėjimas
Senatvės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis jau minėtu VSDPĮ bei Nuostatais.
Senatvės pensija skiriama, kai asmuo atitinka šias sąlygas:
1) yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas arba užsienyje nuolat gyvenantys asmenys, kurie buvo
privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu pensijų draudimu) (VSDPĮ 1 straipsnis);
2) sukanka įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (VSDPĮ 20 straipsnis);
3) turi minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą (VSDPĮ 20, 22 straipsniai).
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Senatvės pensija skiriama ir mokama nuo teisės gauti atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12
mėnesių iki dokumentų pensijai skirti gavimo skyriuje dienos. Senatvės pensija mokama už einamąjį
mėnesį.
Senatvės pensijos amžius:
Nuo 2012 metų pensinis amžius didinamas. Kasmet pensinis amžius moterims ilginamas 4 mėnesiais,
vyrams – 2 mėnesiais, kol 2026 metais pasieks 65 metų ribą.
1.2. lentelė. Pensinio amžiaus didinimas
Metai
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Moterys

Gimimo data
Vyrai
1952 m. sausio 1 d. - 1952
60 metų 4 mėn.
62 metai 8 mėn.
m. rugpjūčio 31 d.
1952 m. rugsėjo 1 d. 60 metų 8 mėn.
62 metai 10 mėn.
1953 m. balandžio 30 d.
1953 m. gegužės 1 d. 61 metai
63 metai
1953m. gruodžio 31 d.
1954 m. sausio 1 d. - 1954
61 metai 4 mėn.
63 metai 2 mėn.
m. rugpjūčio 31 d.
1954 m. rugsėjo 1 d. 61 metai 8 mėn.
63 metai 4 mėn.
1955 m. balandžio 30 d.
1955 m. gegužės 1 d. 62 metai
63 metai 6 mėn.
1955 m. gruodžio 31 d.
1956 m. sausio 1 d. - 1956
62 metai 4 mėn.
63 metai 8 mėn.
m. rugpjūčio 31 d.
1956 m. rugsėjo 1 d. 62 metų 8 mėn.
63 metai 10 mėn.
1957 m. balandžio 30 d.
1957 m. gegužės 1 d. 63 metai
64 metai
1957 m. gruodžio 31 d.
1958 m. sausio 1 d. – 1958
63 metų 4 mėn.
64 metai 2 mėn.
m. rugpjūčio 31 d.
1958 m. rugsėjo 1 d. 63 metų 8 mėn.
64 metai 4 mėn.
1959 m. balandžio 30 d.
1959 m. gegužės 1 d.64 metai
64 metai 6 mėn.
1959 m. gruodžio 31 d.
1960 m. sausio 1 d. - 1960
64 metų 4 mėn.
64 metai 8 mėn.
m. rugpjūčio 31 d.
1960 m. rugsėjo 1 d. 64 metų 8 mėn.
64 metai 10 mėn.
1961 m. balandžio 30 d.
1961 m. gegužės 1 d. ir
65 metai
65 metai
vėliau

Gimimo data
1949 m. liepos 1 d. – 1950 m.
balandžio 30 d.
1950 m. gegužės1 d. – 1951
vasario 28 d.
1951 m. kovo 1 d. – 1951 m.
gruodžio 31 d.
1952 m. sausio 1 d. – 1952 m.
spalio 31 d.
1952 m. lapkričio 1 d. – 1953
m. rugpjūčio 31 d.
1953 m. rugsėjo 1 d. – 1954 m.
birželio 30 d.
1954 m. liepos 1 d. – 1955 m.
balandžio 30 d.
1955 m. gegužės 1 d. – 1956
m. vasario 28 d.
1956 m. kovo 1 d. – 1956 m.
gruodžio 31 d.
1957 m. sausio 1 d. – 1957 m.
spalio 31 d.
1957 m. lapkričio 1 d. – 1958
m. rugpjūčio 31 d.
1958 m. rugsėjo 1 d. – 1959 m.
birželio 30 d.
1959 m. liepos 1 d. – 1960 m.
balandžio 30 d.
1960 m. gegužės 1 d. – 1961
m. vasario 28 d.
1961 m. kovo 1 d. ir vėliau

Valstybinės socialinio draudimo pensijos stažas
Stažas valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti – tai laikas, per kurį buvo mokamos ar turėjo būti
sumokėtos privalomojo valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, taip pat laikas, per kurį gavėjas
gauna ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) arba profesinės reabilitacijos pašalpas, ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, nedarbo socialinio draudimo išmokas (iki 2005
m. sausio 1 d. – bedarbio pašalpas, mokėtas kaip draustiems nuo nedarbo asmenims).
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Valstybinei socialinio draudimo pensijai stažą sudaro darbas:
1) įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu;
2) įgytas dirbant savarankiškai.
Į šį stažą atsižvelgiama apskaičiuojant tik pagrindinę, tiek papildomą senatvės pensijos dalį, tiek priedą už
stažo metus, išskyrus tam tikras savarankiškos veiklos formas (asmenys, įsigiję verslo liudijimą yra
draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai.
Stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, sudaro laikas, per kurį asmuo pats
moka arba už jį yra mokamos privalomos socialinio pensijų draudimo įmokos papildomai pensijos daliai
gauti, taip pat laikas, per kurį asmuo gauna ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) arba
profesinės reabilitacijos pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas,
nedarbo socialinio draudimo išmokas, taip pat iki 2005 m. sausio 1 d. draustiems nuo nedarbo asmenims
mokėtas bedarbio pašalpas.
Stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, prilyginami šie iki 1995 m. sausio 1 d. buvę laikotarpiai:
1) visas darbininkų ir tarnautojų darbo laikas, kolūkio narių darbo kolūkiuose laikas, taip pat ir darbo
laikas kitų asmenų, kurie pagal tuo metu galiojusius įstatymus turėjo būti draudžiami socialiniu
draudimu ( iki 1991-05-31);
2) asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
4 straipsnį, privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikas (nuo 1991-06-01 iki
1994-12-31);
3) rašytojų, dailininkų, kompozitorių, kinematografininkų sąjungų narių kūrybinės veiklos laikas (iki
1991-05-31);
4) reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių kalinimo ir tremties laikas;
5) asmenų, išvežtų Antrojo pasaulinio karo metais priverstiniams darbams už buvusios SSRS ribų,
darbo laikas;
6) buvimo getuose, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinėse stovyklose Antrojo pasaulinio karo
metais laikas;
7) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių faktinis laikas, išbūtas laisvės
kovotojų struktūrose;
8) prisiekusiųjų Lietuvos Respublikai (perėjusių tarnauti Lietuvos Respublikai) valstybės saugumo
pareigūnų tarnybos laikotarpiai;
9) faktinis karinės, pasienio bei vidaus reikalų tarnybos laikas;
10) tarnybos sukarintoje apsaugoje, specialaus ryšio institucijose ir specialiose gelbėjimo dalyse,
neatsižvelgiant į žinybinį pavaldumą ir specialų ar karinį laipsnį laikas (iki 1991-05-31);
11) mokymosi kvalifikacijos kėlimo kursuose, aspirantūroje, doktorantūroje ir klinikinėje ordinatūroje
(rezidentūroje) laikas;
12) būtinosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje laikas;
13) invalidumo pensijų gavimo laikas (skiriant senatvės pensijas).
Stažas, įgytas dirbant savarankiškai
Savarankišką stažą įgyja asmenys, kurie draudžiasi (yra draudžiami) socialiniu pensijų draudimu
pagrindinei pensijos daliai gauti:
1) asmenys, kurie vykdo individualią veiklą, turėdami verslo liudijimus;
2) asmenys, apsidraudę savanoriškuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos
daliai gauti;
3) tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik
vienuolyne dirbantys vienuoliai.
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Į savarankišką stažą įskaitoma tiek mėnesių, už kiek yra įmokėta socialinio draudimo įmokų.
Asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant savarankiškai, prilyginami iki 1995
m. sausio 1 d. buvę šie laikotarpiai:
1) motinoms – vaikų invalidų, nesukakusių 16 metų, auginimo ir slaugos namuose laikas;
2) šeimos nariams – I grupės invalido slaugos namuose laikas;
3) būtinosios karo tarnybos Lietuvos kariuomenėje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
vidaus tarnybos daliniuose ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje laikas;
4) tradicinių Lietuvoje bažnyčių ir religinių organizacijų dvasininkų tarnybos laikas.
Senatvės pensijos sandara:
Senatvės pensiją sudaro: pagrindinė dalis, papildoma dalis, priedas už stažo metus.
Pagrindinė dalis lygi 110 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, kai asmuo turi būtinąjį
(30 metų) senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (VSDPĮ 23 straipsnio 1 dalis). Jei
asmuo neturi būtinojo senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo, bet turi minimalų
valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai, pagrindinė valstybinės socialinio draudimo
senatvės pensijos dalis apskaičiuojama proporcingai turimam stažui, dauginant 110 procentų valstybinės
socialinio draudimo bazinės pensijos dydį iš asmens turimo stažo ir dalijant iš būtinojo.
Papildoma pensijos dalis skiriant senatvės pensijas apskaičiuojama pagal tokią formulę 0,005 x S x K x D.
Šioje formulėje:
S - visas stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (į stažą Pensijų įstatymo
nustatyta tvarka įskaitomas ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijos gavimo laikas);
K- asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas (apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas
nuo 1994 m. sausio 1 d.);
D- Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį
mokama pensija.
Jei asmuo turi stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1994 m. sausio 1
d., jo pageidavimu ir jei jam tai naudinga, senatvės pensijos papildoma dalis gali būti apskaičiuojama pagal
formulę 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D
Šioje formulėje:
s – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1993 m. gruodžio 31 d.;
k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994 m. sausio 1 d. (apskaičiuojamas pagal 5 paeiliui
einančių palankiausių metų iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. draudžiamąsias
pajamas);
S – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d. (į stažą
Pensijų įstatymo nustatyta tvarka įskaitomas ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijos gavimo laikas);
K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas nuo 1994 m. sausio 1 d. (apskaičiuojamas pagal
draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.);
D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį
mokama pensija.
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Priedo už stažo metus dydis apskaičiuojamas dauginant 3 procentus valstybinės socialinio draudimo
bazinės pensijos iš kiekvienų iki išėjimo į pensiją mėnesio įgytų pilnų valstybinio socialinio pensijų
draudimo stažo. Apskaičiuojant šį priedą, į įskaitytus į asmens stažą netekto darbingumo (invalidumo)
pensijos gavimo laikotarpius neatsižvelgiama (VSDPĮ 24(1) straipsnis).
Asmeniui, gavusiam valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją pagal Valstybinių socialinio draudimo
senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą (toliau – išankstinė senatvės pensija), šio įstatymo
nustatyta tvarka apskaičiuotos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydis mažinamas
dydžiu, kurį sudaro apskaičiuotos pensijos 0,4 procento, padauginto iš pilnų mėnesių, kuriuos asmuo gavo
išankstinę senatvės pensiją, skaičiaus.
Asmenims, kuriems išankstinė senatvės pensija buvo paskirta iki 2012 m. sausio 1 d., apskaičiuotos
valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydis mažinamas dydžiu, kurį sudaro apskaičiuotos
pensijos 0,4 procento, padauginto iš skaičiaus pilnų mėnesių, kuriuos asmuo gavo išankstinę senatvės
pensiją, kol sukako iki 2012 m. sausio 1 d. nustatytą senatvės pensijos amžių: moterys – 60 metų, vyrai –
62 metus 6 mėnesius, nepaisant faktinio išankstinės senatvės pensijos mokėjimo laiko.
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo
įstatymą5 (toliau – VSDSPIMĮ) asmuo gali gauti išankstinę senatvės pensiją 5 metais anksčiau nei pensinis
amžius.
Pagal VSDSPIMĮ 3 straipsnį išankstinė senatvės pensija skiriama asmeniui, kuris kreipimosi dėl išankstinės
senatvės pensijos dieną atitinka visas šias sąlygas:
1) iki VSDPĮ nustatyto senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
2) turi ne mažesnį kaip 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą;
4) negauna kitų valstybinių socialinio draudimo, valstybinių, šalpos pensijų (išskyrus šalpos
pensijas, įstatymų nustatytais atvejais mokamas namuose invalidus slaugantiems asmenims, ir pensijų
išmokas, mokamas pagal Pensijų kaupimo įstatymą), užsienio valstybės pensijų (išskyrus ankstyvą
senatvės išmoką arba senatvės išmoką, paskirtas vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo reglamentais ar Lietuvos Respublikos sudarytų tarptautinių sutarčių dėl pensijų
mokėjimo nuostatomis), nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų už asmens darbo pobūdį (valstybinės
signataro rentos, artistų rentos arba kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams
darbuotojams, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas ir pan.), mokamų iš valstybės biudžeto ar
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, pensijų išmokų, gaunamų bet kuriuo Papildomo
savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nustatytu būdu, netekto darbingumo periodinės kompensacijos,
šalpos kompensacijos, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar priešpensinės bedarbio išmokos (toliau
šiame Įstatyme – pensijos ir išmokos);
5) nėra vienas iš asmenų, išvardytų VSDPĮ 2 straipsnio 1 dalies 1–6, 8 ir 9 punktuose, nėra ūkininkas
ar jo partneris pagal Ūkininko ūkio įstatymą, taip pat negauna užsienio valstybėje pajamų, susijusių su
darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais;
6) atitinka kitas VSDPĮ nustatytas sąlygas senatvės pensijai gauti, išskyrus senatvės pensijos
amžiaus reikalavimą.
Motinoms, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų, taip pat tėvams (įtėviams), kurie
ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius (invalidus) vaikus (įvaikius) nepaisant vaikų
5

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymas. Valstybės žinios, 2003,
Nr. 114-5116.
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(įvaikių) neįgalumo lygio arba savo vaikus (įvaikius), pripažintus netekusiais 60 procentų ir daugiau
darbingumo (iki 2004 m. balandžio 1 d. - I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba iki 2005 m. liepos 1 d.
tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų), jeigu šie jų vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki
2005 m. liepos 1 d. - invalidais) iki 18 metų, bei asmenims, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose
neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidus),
išankstinė senatvės pensija, jeigu jie atitinka VSDSPIMĮ 3 straipsnio 1 dalies 1, 3–6 punktuose išvardytas
sąlygas, gali būti paskirta ir tuo atveju, jeigu kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną šie asmenys
turi ne mažesnį kaip 15 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą.
Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip kaip valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka ir mažinama po 0,4 procento už
kiekvieną pilną mėnesį, asmeniui likusį iki senatvės pensijos amžiaus.
Išankstinės senatvės pensijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto, o jas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (VSDPĮ 910 straipsniai).
Išankstinės senatvės pensijos gavėjas privalo pranešti Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam
pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos šios pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių
atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėta suma
išieškoma iš gavėjo pensijos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) sprendimu.
Jei asmuo pensijos negauna, permoka išieškoma teismo tvarka (VSDPĮ 12 straipsnis).
Asmens dalyvavimas pensijų kaupime
Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymą6 ir Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo
įstatymą7 dalį socialinio pensijų draudimo įmokų, mokamų Sodrai, ir dalį savo darbo užmokesčio galima
nukreipti į privačius pensijų fondus. Sulaukus senatvės pensijos amžių, privačių pensijų fondų dalyviai gaus
pensiją iš dviejų šaltinių: iš Sodros ir iš pensijų fonde sukauptų lėšų. Mokant mažiau įmokų „Sodrai”,
sumažės tik papildoma pensijos dalis – pagrindinės pensijos dalies dydžiui tai neturės įtakos. Todėl
apskaičiuojant jam senatvės pensijos dydį jo metinis draudžiamųjų pajamų koeficientas už kiekvienus
dalyvavimo pensijų kaupime metus apskaičiuojamas metinį draudžiamųjų pajamų koeficientą dauginant
iš dydžio c, apskaičiuojamo pagal formulę c = (tp – tk) / tp. Joje:
tp – tų metų valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos tarifo dalis, skirta valstybinės socialinio
draudimo senatvės pensijos papildomai daliai, patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
rodiklių patvirtinimo įstatymu;
tk – tų metų kaupiamosios pensijų įmokos tarifas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu. Jeigu Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
rodiklių patvirtinimo įstatymu buvo patvirtinti keli kaupiamosios pensijų įmokos tarifai, taikomi atskirais
laikotarpiais atitinkamai apdraustųjų asmenų kategorijai patvirtinti tarifai.
Nuo 2014 m. pensijų įmokos dydis susidarys iš 2 proc. „Sodros“ įmokos, papildomos 1 proc. dalyvio pajamų
įmokos ir 1 proc. pensijų įmokos iš valstybės biudžeto lėšų (Lietuvos statistikos departamento paskelbto
užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio
vidurkio dydžio).
Nuo 2016 m. papildomos dalyvio lėšomis mokamos įmokos dydis bus 2 proc. dalyvio pajamų, o iš valstybės
biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis – 2 proc. Nuo 2020 m. pensijų įmokos dydis susidarys iš 3,5

6
7

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 123- 5511.
Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 75-3472.
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proc. Sodros įmokos, papildomos 2 proc. dalyvio pajamų jo lėšomis mokamos įmokos, papildomos iš
valstybės biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis – 2 proc.
Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensija
Netekto darbingumo pensijos skiriamos ir mokamos remiantis VSDPĮ bei Nuostatais. Netekto darbingumo
pensijos skiriamos nuo 2005 m. liepos 1 d., iki šios datos buvo skiriamos invalidumo pensijos.
Netekto darbingumo pensijos skyrimas ir mokėjimas
Pagal VSDPĮ 1, 28, 30, 31 straipsnius netekto darbingumo pensija skiriama, kai asmuo atitinka šias sąlygas:
1) yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas ir arba užsienyje nuolat gyvenantys asmenys, kurie
buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu pensijų draudimu;
2) yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) pripažintas nedarbingu ar iš
dalies darbingu;
3) turi minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą netekto darbingumo pensijai.
Netekto darbingumo pensija skiriama nuo teisės gauti ją atsiradimo dienos, t. y. dienos, kurią NDNT
asmenį pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu, jei šią dieną asmuo turi minimalų stažą netekto
darbingumo pensijai, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pensijai skirti gavimo skyriuje
dienos.
Nedarbingu laikomas asmuo, kurį NDNT pripažįsta netekusiu 75-100 procentų darbingumo (t. y. jam
nustatoma 0 – 25 procentų darbingumo).
Iš dalies darbingu laikomas asmuo, kurį NDNT pripažįsta netekusiu 45-55 arba 60-70 procentų darbingumo
(t. y. jam nustatoma 45-55 arba 30-40 procentų darbingumo).
Jei NDNT asmenį pripažįsta netekusiu 0-40 procentų darbingumo (t. y. jam nustatoma 60-100 procentų
darbingumo), asmuo laikomas darbingu ir teisės gauti netekto darbingumo pensiją jis neturi.
Stažas netekto darbingumo pensijai gauti
Minimalaus ir būtinojo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimai nustatomi pagal
nedarbingo ar iš dalies darbingo asmens amžių pripažinimo nedarbingu ar iš dalies darbingu dieną, t. y.
kuo vyresnis toks asmuo, tuo daugiau stažo yra reikalaujama.
Pagal VSDPĮ 31 straipsnį asmenims, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, nustatomas toks
minimalus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas netekto darbingumo pensijai: kol asmeniui
sukanka 22 metai, – 2 mėnesiai, sukakus 22 metams, minimalus stažas kasmet didinamas 2 mėnesiais per
metus, sukakus 38 metams, minimalus stažas kasmet didinamas šešiais mėnesiais per metus, bet negali
viršyti minimalaus stažo, nustatyto senatvės pensijai. Būtinasis valstybinio socialinio pensijų draudimo
stažas netekto darbingumo pensijai nustatomas taip: kol asmeniui sukanka 24 metai, – vieni metai,
sukakus 24 metams, būtinasis stažas kasmet didinamas 4 mėnesiais per metus, sukakus 38 metams,
būtinasis stažas kasmet didinamas vienais metais per metus, bet negali viršyti būtinojo stažo, nustatyto
senatvės pensijai
1.3. lentelė. BŪTINASIS STAŽAS NETEKTO DARBINGUMO PENSIJAI GAUTI
Amžius
Iki 22
22
23

Minimalus stažas
2 mėn.
4 mėn.
6 mėn.

Būtinasis stažas
1 m.
1 m.
1 m.
10

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

8 mėn.
10 mėn.
1 m.
1 m. 2 mėn.
1 m. 4 mėn.
1 m. 6 mėn.
1 m. 8 mėn.
1 m. 10 mėn.
2 m.
2 m. 2 mėn.
2 m. 4 mėn.
2 m. 6 mėn.
2 m. 8 mėn.
2 m. 10 mėn.
3 m.
3 m. 6 mėn.
4 m.
4 m. 6 mėn.
5 m.
5 m. 6 mėn.
6 m.
6 m. 6 mėn.
7 m.
7 m. 6 mėn.
8 m.
8 m. 6 mėn.
9 m.
9 m. 6 mėn.
10 m.
10 m. 6 mėn.
11 m.
11 m. 6 mėn.
12 m.
12 m. 6 mėn.
13 m.
13 m. 6 mėn.
14 m.
14 m. 6 mėn.
15 m.
15 m.
15 m.
15 m.

1 m. 4 mėn.
1 m. 8 mėn.
2 m.
2 m. 4 mėn.
2 m. 8 mėn.
3 m.
3 m. 4 mėn.
3 m. 8 mėn.
4 m.
4 m. 4 mėn.
4 m. 8 mėn.
5 m.
5 m. 4 mėn.
5 m. 8 mėn.
6 m.
7 m.
8 m.
9 m.
10 m.
11 m.
12 m.
13 m.
14 m.
15 m.
16 m.
17 m.
18 m.
19 m.
20 m.
21 m.
22 m.
23 m.
24 m.
25 m.
26 m.
27 m.
28 m.
29 m.
30 m.
30 m.
30 m.
30 m.

Netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas
Netekto darbingumo pensiją sudaro (VSDPĮ 32 straipsnis):
1) pagrindinė dalis,
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2) papildoma dalis,
3) priedas už stažo metus.

Pagrindinė dalis lygi 110 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos, jei asmuo netekęs 60-70 procentų
darbingumo ir turi būtinąjį socialinio pensijų draudimo stažą. Asmenų, netekusių 75-100 procentų
darbingumo ir turinčių būtinąjį socialinio pensijų draudimo stažą, pagrindinė netekto darbingumo pensijos
dalis lygi 150 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos (VSDPĮ 32 straipsnis).
Papildoma dalis skiriant netekto darbingumo pensijas apskaičiuojama pagal formulę: 0,005 x S x K x D.
Šioje formulėje:
S - visas stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu (į stažą Pensijų
įstatymo nustatyta tvarka įskaitomas ir trūkstamas iki asmeniui nustatyto senatvės pensijos amžiaus metų
skaičius);
K- asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas (apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas,
turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.);
D- Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už
kurį mokama pensija.
Jei asmuo turi stažo, įgyto dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1994 m.
sausio 1 d., jo pageidavimu ir jei jam tai naudinga, netekto darbingumo pensijos papildoma dalis gali būti
apskaičiuojama pagal formulę: 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D.
Šioje formulėje:
s – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1993 m. gruodžio
31 d.;
k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994 m. sausio 1 d. (apskaičiuojamas pagal 5
paeiliui einančių palankiausių metų iš laikotarpio nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d.
draudžiamąsias pajamas);
S – stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu nuo 1994 m. sausio 1
d. (į stažą Pensijų įstatymo nustatyta tvarka įskaitomas ir trūkstamas iki asmeniui nustatyto senatvės
pensijos amžiaus metų skaičius);
K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas po 1994 m. sausio 1 d. (apskaičiuojamas pagal
draudžiamąsias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.);
D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už
kurį mokama pensija.
Priedas už stažo metus apskaičiuojamas dauginant 3 procentus socialinio draudimo bazinės pensijos iš
kiekvienų iki išėjimo į pensiją mėnesio įgytų pilnų socialinio draudimo stažo metų, viršijančių 30 metų,
skaičiaus. Priedas neskiriamas už į stažą įskaitytą trūkstamą iki asmeniui nustatyto senatvės pensijos
amžiaus metų skaičių.
Asmenims, netekusiems 45-55 procentų darbingumo, valstybinė socialinio draudimo pensija
apskaičiuojama taip kaip asmenims netekusiems 60-70 procentų darbingumo, o po to mažinama 50
procentų (VSDPĮ 32 straipsnio 4-5 dalys).
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Valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos
Našlių ir našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis VSDPĮ ir Nuostatais.
Pagal VSDPĮ 34 straipsnį teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją (toliau – našlių pensija)
ar valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją (toliau – našlaičių pensija) turi mirusiojo (nustatyta
tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) asmens sutuoktinis bei vaikai (įvaikiai), jeigu asmuo
mirties (pripažinimo nežinia kur esančiu) dieną atitiko šias sąlygas:
1) buvo įgijęs VSDPĮ nustatytą teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo (jei asmuo
mirė iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją (priklausomai nuo mirusiojo amžiaus)
arba gavo vieną iš šių pensijų – netekto darbingumo (invalidumo) ar senatvės;
2) minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo ar jam prilyginamą stažą atitinkamos rūšies pensijai
mirusysis įgijo dirbdamas Lietuvos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą
pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar organizacijose (išskyrus asmenis, iki mirties dienos
gavusius netekto darbingumo (invalidumo) ar senatvės pensiją, paskirtą ir (ar) mokėtą pagal šį įstatymą
ar pagal pensijų įstatymus, galiojusius Lietuvos Respublikoje iki 1995 m. sausio 1 d., bei Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka reabilituotus politinius kalinius ir tremtinius, dalį stažo įgijusius
neteisėto kalinimo metu ar tremtyje, kuriems sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvos, Europos
Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar
organizacijose netaikoma). Aukščiau nustatytos sąlygos skiriant našlių pensijas netaikomos, jei sutuoktinis
mirė iki 1991 m. birželio 1 d.
3) miręs po 1991-06-01, t. y. po VSDĮ įsigaliojimo, asmuo buvo nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas.
Teisę gauti našlių pensiją turi asmenys (VSDPĮ 35 straipsnio 1 dalis):
1) sukakę senatvės pensijos amžių našlė arba našlys, neatsižvelgiant į jų amžių sutuoktinio mirties
metu;
2) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) našlė arba našlys, jeigu
jie atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki sutuoktinio
mirties arba pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) per 5
metus po sutuoktinio mirties;
b) buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) tuo metu, kai
slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais (iki 2005-0701 – invalidais), taip pat mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100 procentų netekto
darbingumo (iki 2005-07-01 – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti
neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki jiems sukankant 18 metų.

Našlė arba našlys, neturėję su mirusiu sutuoktiniu vaikų, turi teisę gauti našlių pensiją tik tuo atveju, jei
nuo santuokos įregistravimo nustatyta tvarka iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip vieni
metai (VSDPĮ 35 straipsnio 3 dalis).
Našlei ar našliui našlių pensija neskiriama, o paskirtosios pensijos mokėjimas nutraukiamas dar kartą
susituokus (VSDPĮ 35 straipsnio 4 dalis).
Našlių pensijos dydis
Našlei ar našliui, turinčiam teisę gauti našlių pensiją, našlių pensija skiriama valstybinės socialinio draudimo
našlių pensijos bazinio dydžio. Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį tvirtina
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Vyriausybė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu. Šis dydis negali būti mažesnis nei 70 Lt
(VSDPĮ 36 straipsnis).
Teisę gauti našlaičių pensiją turi (VSDPĮ 38 straipsnio 1-2 dalys):
1)

Mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-0701 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai),
taip pat mirusiojo vaikai ir įvaikiai, kurie iki 2005-07-01 buvo pripažinti invalidais nuo vaikystės po
18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, ir jeigu jie
nuo pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);

2) Švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai

ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti našlaičių
pensiją iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo
ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia
mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai.
Našlaičių pensijos apskaičiavimas ir dydis (VSDPĮ 39 straipsnis)
Našlaičių pensija skiriama 50 procentų mirusiajam asmeniui galėjusios priklausyti valstybinės socialinio
draudimo netekto darbingumo pensijos dydžio, nustatyto asmenims, netekusiems 60-70 procentų
darbingumo (iki 2005-07-01 – II grupės invalidumo pensijos dydžio), jeigu miręs asmuo nebuvo sukakęs
senatvės pensijos amžiaus, arba mirusiajam galėjusios priklausyti valstybinės socialinio draudimo
senatvės pensijos dydžio, jeigu jis jau buvo sukakęs senatvės pensijos amžių. Tokio dydžio našlaičių pensija
skiriama, jeigu teisę gauti našlaičių pensiją turi vienas vaikas. Jei tokią teisę turi du ir daugiau vaikų (įvaikių),
kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip 100 procentų viso apskaičiuotos netekto darbingumo
(invalidumo) ar senatvės pensijos dydžio.
Mirus senatvės, netekto darbingumo, invalidumo ar išankstinės senatvės pensijos gavėjui, našlaičio
pensija apskaičiuojama pagal mirusiojo gautos pensijos dydį. Skiriant našlaičių pensiją netekto
darbingumo pensijos, apskaičiuotos asmenims, netekusiems 45-55 proc. darbingumo (iki 2005-07-01 - III
grupės invalidumo pensijos) 50 proc. mažinimas netaikomas.
Našlaičių pensijos abiejų tėvų netekusiems našlaičiams skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų. Jeigu šie
našlaičiai po tėvų mirties įgyja teisę gauti našlaičių pensiją už mirusį įtėvį (įmotę), jų prašymu vietoj
našlaičių pensijos už tėvą (motiną) skiriama ir mokama našlaičių pensija už įtėvį (įmotę), jeigu ji didesnė
už gaunamą.

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIS DRAUDIMAS
Pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo8 (toliau – LMSDĮ) 4 straipsnį
ir VSDĮ 4 straipsnio 1 dalį ligos ir motinystės valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami:
1) asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai
einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į savivaldybių, apylinkių rinkimų ir
miestų, rajonų, apylinkių referendumo komisijas, asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais
arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio
įstatyme, tuo pačiu metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos,
nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys
pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;
8Lietuvos

Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 111-3574.
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2) Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme
ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės
tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus VSDĮ 4 straipsnio 2 dalyje), Asmenų
delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas
įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka
asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija (toliau – deleguoti asmenys),
gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro
Pirmininko skiriami į pareigas asmenys, Valstybės saugumo departamento pareigūnai, Antrojo
operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai;
3) Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau
šioje dalyje – nuolatiniai Lietuvos gyventojai), kurie nėra išvardyti VSDĮ 4 straipsnio 1 dalies 1
punkte ir gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka
apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau šioje dalyje – Lietuvos vienetas), išskyrus
atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla;
4) Meno kūrėjo statusą turintys asmenys, jei neturi draudžiamųjų pajamų.
Tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti privalomai yra draudžiami:
1) Ūkininkai ir jų partneriai, šeimynos dalyviai ir individualia veikla užsiimantys asmenys, išskyrus
tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus;
2) Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kaip šios
sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su
kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai
apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos
verčiantis individualia veikla;
3) Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie verčiasi atitinkama (kūrybine, atlikėjo ar sporto) individualia
veikla.
Pagal LMSDĮ 5 straipsnį ligos pašalpos skiriamos turintiems teisę jas gauti asmenims šiais atvejais:
1) apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos ir dėl to
praradusiems darbo pajamų, išskyrus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo9 (toliau – NADPLSDĮ) numatytus ligos pašalpos
skyrimo ir mokėjimo atvejus;
2) sergantiems šeimos nariams slaugyti. Ši pašalpa skiriama, jeigu gydytojo nurodymu būtina
slaugyti susirgusį apdraustojo asmens šeimos narį;
3) dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų nušalintiems nuo darbo;
4) apdraustiesiems asmenims, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines
ir (ar) protezavimo paslaugas. Ši pašalpa skiriama apdraustiesiems asmenims už visą gydymosi
tokioje įstaigoje laiką, taip pat vykimo į ją ir grįžimo iš jos laiką;
5) pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų priežiūrai, jeigu
švietimo įstaigose nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas;
6) vaiko priežiūrai, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos
vaikui prižiūrėti (toliau – vaiko priežiūros atostogos) dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko
prižiūrėti;
7) apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų
paėmimo transplantacijai donorystės tikslu.

9Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir

profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 1999, Nr. 110-

3207.
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Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos skiriamos turintiems teisę jas gauti
apdraustiesiems asmenims šiais atvejais (išskyrus LMSDĮ 5 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus):
1) motinystės – moterims nėštumo ir gimdymo atostogų metu;
2) tėvystės – apdraustajam asmeniui tėvystės atostogų metu, kol vaikui sueis vienas mėnuo;
3) motinystės (tėvystės) – apdraustajam asmeniui vaiko priežiūros atostogų metu, kol vaikui
sueis vieni arba dveji metai, arba vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 180 straipsnio
2 dalį, metu, jeigu įmotė (įtėvis) anksčiau negavo motinystės (tėvystės) pašalpos tam pačiam vaikui
prižiūrėti.
Profesinės reabilitacijos pašalpos skiriamos ir mokamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems
asmenims, kuriems NDNT nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, jeigu šie asmenys dalyvauja
profesinės reabilitacijos programoje.
Asmenims, privalomai draudžiamiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama motinystės,
tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms, ir asmenims, gaunantiems pajamas pagal autorines sutartis,
pašalpos skiriamos šiais atvejais:
1) motinystės – pagal pateiktą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, išduotą LMSDĮ 16
straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka;
2) tėvystės – vieną mėnesį nuo vaiko gimimo;
3) motinystės (tėvystės) – kol vaikui sueis vieni arba dveji metai arba vaiko priežiūros atostogų,
suteiktų pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, metu.
Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos ir profesinės reabilitacijos pašalpų dydis, yra
apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3
kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo
nustatymo. Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas motinystės, tėvystės ir motinystės
(tėvystės) pašalpų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas
per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir
gimdymo, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį (LMSDĮ 6 straipsnio 1-2 dalys).
Maksimalus kompensuojamasis uždarbis pašalpoms apskaičiuoti negali viršyti teisės į atitinkamą pašalpą
atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio
sumos (LMSDĮ 6 straipsnio 5 dalis).
Ligos pašalpa
Pagal LMSDĮ 8 straipsnį teisę gauti ligos pašalpą turi apdraustieji asmenys, jeigu jie:

1) tampa laikinai nedarbingi ir dėl to praranda darbo pajamų, taip pat jeigu tuo laikotarpiu jie
negauna ligos pašalpos pagal NADPLSDĮ;

2) iki laikinojo nedarbingumo pradžios dienos turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12
mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės
socialinio draudimo stažą, išskyrus tokius atvejus:
a) Ligos pašalpą turi teisę gauti ir apdraustieji asmenys iki 26 metų, kurie iki laikinojo
nedarbingumo pradžios dienos neįgijo 3 arba 6 mėnesių stažo dėl to, kad nurodytais
laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą
bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, jeigu jie tik baigę
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atitinkamą mokyklą tapo apdraustaisiais asmenimis per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo
(pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą);
b) Ligos pašalpą taip pat turi teisę gauti apdraustieji, jeigu jie iki laikinojo nedarbingumo pradžios
neįgijo 3 arba 6 mėnesių stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip
asmenys, išvardyti VSDĮ 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte (vidaus tarnybos sistemos
pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai; krašto apsaugos
sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo
kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių)
ir pertrauka nuo jų statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių.
Ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį, ir
atleidimo iš darbo dieną, išskyrus asmenis, nurodytus LMSDĮ 4 straipsnio 3 dalyje (asmenys, gaunantys
pajamas pagal autorines sutartis, ligos ir motinystės socialiniu draudimu draudžiami ligos, profesinės
reabilitacijos, motinytės, tėvystės ir motinytės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpoms).
Ligos pašalpą taip pat turi teisę gauti asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis (LMSDĮ 4
straipsnio 3 dalis), jeigu jie turi 8 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą stažą, o laikinasis nedarbingumas
prasidėjo laikotarpiu, kuriuo šie asmenys laikomi apdraustaisiais (LMSDĮ 8 straipsnio 5 dalis).
Pagrindas skirti ligos pašalpą yra nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos apsaugos ir
socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei
elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles (LMSDĮ 8 straipsnio 6 dalis).
Ligos pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas
Už dvi pirmąsias kalendorines laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku,
moka darbdavys (išskyrus slaugančius šeimos narį bei organų donorus). Ši pašalpa negali būti mažesnė
negu 80 procentų ir ne didesnė kaip 100 procentų pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio
(apskaičiuojama pagal Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintą Darbuotojo ir
valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą).
Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, ligos pašalpa už pirmąsias dvi laikinojo
nedarbingumo dienas nemokama.
Iš Sodros biudžeto lėšų ligos pašalpa mokama:
 nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos iki septintosios (imtinai) – 40 procentų, nuo
aštuntosios laikinojo nedarbingumo dienos – 80 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo
uždarbio dydžio; nuo 2015 m. sausio pašalpos dydis - 80 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio.
 nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos – slaugant sergančius šeimos narius arba prižiūrint
vaiką, 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio;
 nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos – asmenims, nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar
organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, 100 procentų pašalpos gavėjo
kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos pašalpos dydis, yra apskaičiuojamas pagal
apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius,
buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį (LMSDĮ 6
straipsnio 1 dalis). Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į pašalpą 2013 m. liepos mėn., kompensuojamasis
uždarbis apskaičiuojamas pagal laikotarpiu nuo 2013-03-01 iki 2013-05-31 gautas draudžiamąsias pajamas.
Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba
turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui,
LMSDĮ nustatytos ir apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos
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dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, mokamos vadovaujantis Nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, taip pat priskaičiuotos nedarbo socialinio
draudimo išmokos, mokamos vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu (LMSDĮ 3 straipsnio 2
dalis).
Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių
pirmąją laikinojo nedarbingumo dieną, 3,2 dydžių suma.
Ligos pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė kaip ketvirtadalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų,
galiojančių laikinojo nedarbingumo nustatymo dieną.
Ligos pašalpa mokama už darbo dienas. Ligos pašalpa po atleidimo iš darbo mokama ne ilgiau kaip 5
kalendorines ligos dienas.
Ligos pašalpos mokėjimo trukmė:
1) ligos ar traumos atveju – iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos;
2) jeigu gauna valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją – ne ilgiau
kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus;
3) gydantis ortopedines ir/ar protezines paslaugas teikiančioje sveikatos priežiūros įstaigoje – už visą
gydymosi joje (įskaitant vykimo į šią įstaigą ir grįžimo iš jos) laiką;
4) užkrečiamų ligų protrūkių ar epidemijų metu – šių ligų židiniuose nustačius karantino režimą ar
asmenį nušalinus nuo darbo kaip užkrečiamos ligos sukėlėjo nešiotoją (jeigu negalima perkelti į
kitą darbą) – visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo;
5) savanoriškai gydantis specializuotuose stacionaruose nuo alkoholizmo, narkomanijos ar
toksikomanijos – ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų vieną kartą per kalendorinius metus;
6) nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu – iki
darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos;
7) po atleidimo iš darbo ligos pašalpa mokama ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas.
Slaugant šeimos narius (vaikus, įvaikius, sutuoktinį, tėvus, įtėvius) ligos pašalpa mokama (VSDĮ 10
straipsnis):
1) slaugant šeimos narį - ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas;
2) slaugant vaiką iki 14 metų arba motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), prižiūrinčiam vaiką, kurio priežiūrai
suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui, kuris dėl savo ligos
ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti, – ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų;
3) šeimos nariui ar globėjui, slaugančiam stacionare bet kuria liga sergantį iki 7 m. vaiką – už visą
slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus;
4) šeimos nariui, globėjui ar rūpintojui slaugančiam stacionare, ambulatoriškai ar medicininės
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis (pagal
sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintą sąrašą), pašalpa iš
„Sodros“ biudžeto lėšų mokama nuo pirmosios slaugymo dienos už visą reikalingą slaugymo
laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus;
5) motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), prižiūrinčiam pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
programą ugdomą vaiką, kai švietimo įstaigose nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ne
ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.
Ligos pašalpa laikinai nedarbingam asmeniui nemokama, jeigu jis:
1) tapo laikinai nedarbingu dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką;
2) sužalojo savo sveikatą ar apsimetė sergančiu;
3) tapo laikinai nedarbingu dėl neblaivumo (girtumo) ar dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis
medžiagomis;
4) asmenims, neatvykusiems pagal gydytojo siuntimą pasitikrinti į Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybą ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinę komisiją, ligos
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pašalpa teritorinio skyriaus direktoriaus (pavaduotojo) arba skyriaus direktoriaus įgalioto
teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo sprendimu neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas
nuo tos dienos, kurią šie asmenys turėjo atvykti pasitikrinti.
5) asmenims, laikinojo nedarbingumo, šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros laikotarpiu, be
pateisinamų priežasčių pažeidusiems elgesio nedarbingumo metu taisykles, nustatytas sveikatos
apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Elektroninių
nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo
taisyklėse (toliau vadinama – Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir
gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės), ligos pašalpa teritorinio skyriaus direktoriaus
(pavaduotojo) arba skyriaus direktoriaus įgalioto teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo
sprendimu neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos.
Ligos pašalpos užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų metu (LMSDĮ 11 straipsnis)
Kai teisės aktų nustatyta tvarka ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba
epidemijų židiniuose nustatomas karantino režimas, ligos pašalpa dėl šios priežasties nušalintiems nuo
darbo apdraustiesiems asmenims mokama visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo.
Ligos pašalpos asmenims, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose ortopedines ir (ar)
protezavimo paslaugas (LMSDĮ 12 straipsnis)
Apdraustajam asmeniui, kuris gydosi sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar)
protezavimo paslaugas, pašalpa mokama už visą gydymosi joje laiką, tai pat vykimo į šią įstaigą ir grįžimo
iš jos laiką.
Apdraustiesiems asmenims, gaunantiems valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją, ligos pašalpa pradedama mokėti trečiąją nedarbingumo dieną ir mokama iki
darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos. mokama ne ilgiau kaip 90
kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
Motinystės pašalpa
Teisę gauti motinystės pašalpą turi moteris (LMSDĮ 16 straipsnis):
1) yra apdrausta ligos ir motinystės socialiniu draudimu*;
2) nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos darbo laikotarpiu arba moteris atleista iš darbo nėštumo
ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto,
taip pat pasibaigus darbo sutarčiai arba paskyrimo į pareigas terminui ar įgaliojimų laikui, arba kai
kitos nėštumo ir gimdymo atostogos prasideda prieš tai gimusio vaiko auginimo iki 3 metų
laikotarpiu;
3) pirmajai nėštumo ir gimdymo atostogų dienai turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius
24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą** arba neįgijo nustatyto ligos ir
motinystės socialinio draudimo stažo, nes apdraustoji:
a) yra iki 26 metų amžiaus ir nurodytu laikotarpiu mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą

ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba
nuolatinę studijų formą ir tik baigusi atitinkamą mokyklą tapo apdraustąja per 3 mėnesius
nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą);
b) nurodytu laikotarpiu buvo pareigūnė, profesinės karo tarnybos karė ar statutinė valstybės
tarnautoja (VSDĮ 4 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punktai), ir pertrauka nuo tarnybos pabaigos
iki tapo apdraustąja neviršija 3 mėnesių;
c) teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų
pabaigos pateikė prašymą skirti pašalpą.
*Asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis laikomi apdraustaisiais
nuo socialinio draudimo pradžios datos iki draudiminio įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos
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socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalių mėnesinių algų
(toliau – MMA) suma (asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos,
apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos).
Gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys ir ūkininkai laikomi apdraustaisiais, jeigu
jie yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį Valstybinio socialinio draudimo įstatyme
nustatytą laikotarpį.
**Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti
mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos
apdraustasis asmuo gavo socialinio draudimo ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos
dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpas, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokas.
Laikoma, kad asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei gaunantys
pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą
motinystės pašalpai gauti, jei iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios už juos buvo sumokėtos ligos ir
motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų
sumos per paskutinius 24 mėnesius. Stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei
šios įmokos sumokėtos nuo MMA dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai
įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas
proporcingai didesniu ar mažesniu.
Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo
vaiko priežiūros atostogose (t. y. darbdavys faktiškai buvo suteikęs vaiko priežiūros atostogas), ligos ir
motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2
metai.
Motinystės pašalpos apskaičiavimas (LMSDĮ 18 straipsnis)
Motinystės pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokama 100 procentų pašalpos gavėjo
kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už nėštumo ir gimdymo
atostogų pradžios mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį.

Kompensuojamasis uždarbis motinystės pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro
(toliau – Registras) duomenis ir/ar darboviečių pateiktas pažymas. Darbdavio išduotoje pažymoje turi būti
nurodyta darbovietės pavadinimas, apdraustojo vardas ir pavardė, asmens kodas arba socialinio
draudimo numeris ir draudžiamosios pajamos, priskaičiuotos už tuos skaičiuotino laikotarpio
kompensuojamajam uždarbiui nustatyti kalendorinius mėnesius, apie kuriuos draudėjai dar nėra pateikę
duomenų Registrui. Pažymoje taip pat turi būti nurodytos draudžiamosios pajamos tų mėnesių, kurie
patenka į kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį, o šiame registre nurodyti bendrose ketvirčio
pajamose.
Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba
turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui,
LMSDĮ nustatytos ir apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos
dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, mokamos vadovaujantis NADSPLĮ, taip pat
priskaičiuotos nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos vadovaujantis Nedarbo socialinio
draudimo įstatymu (LMSDĮ 3 straipsnio 2 dalis).
Minimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų,
galiojančių nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį: 496Lt (1488Lt : 3).
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Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių
nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį, 3,2 dydžių suma: 4761,60Lt (1488Lt x 3,2).
2014 metams nustatytos 1488 Lt dydžio einamųjų metų draudžiamosios pajamos (toks pats dydis buvo
nustatytas 2013 m.).
Jeigu apdraustasis motinystės pašalpos gavimo laikotarpiu turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir
motinystės socialinio draudimo įmokos, ar iš tuo laikotarpiu vykdytos darbinės veiklos gautų pajamų,
kurios pagal šį įstatymą nėra draudžiamosios pajamos, ar gauna LMSDĮ nustatytas ligos (įskaitant
darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas) ar profesinės reabilitacijos pašalpas, ligos dėl nelaimingo
atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, mokamas vadovaujantis NADSPLĮ, ir jų dydis mažesnis už
motinystės pašalpą, jam mokamas motinystės pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir (ar)
pašalpų skirtumas. Jeigu šių pajamų ir (ar) pašalpų dydis yra didesnis už motinystės pašalpą arba jai lygus,
motinystės pašalpa nemokama. Mokant motinystės pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos
motinystės pašalpos mokėjimo metu gautos draudžiamosios pajamos už darbą, atliktą iki pirmosios
nėštumo ir gimdymo atostogų dienos. Motinystės pašalpa ar jos dalis apskaičiuojama ir mokama
Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta tvarka.
Motinystės pašalpos mokėjimo trukmė (LMSDĮ 17 straipsnis):
Motinystės pašalpa mokama:
1) už 126 kalendorines dienas (suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių);
2) komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, pašalpa mokama papildomai

už 14 kalendorinių dienų;
3) už 56 kalendorines dienas po gimdymo, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į
nėštumo ir gimdymo atostogas;
4) už 70 kalendorinių dienų po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei
vienas vaikas, jeigu moteris iki gimdymo datos nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo
atostogas.
Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės pašalpa mokama:
1) už 28 kalendorines dienas po gimdymo;
arba
2) už 126 kalendorines dienas po gimdymo, jei kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau;
3) komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau nei vienas vaikas, pašalpa mokama papildomai
už 14 kalendorinių dienų.
Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės pašalpa mokama už 28
kalendorines dienas po gimdymo. Apdraustajam asmeniui, paskirtam vaiko globėju, motinystės pašalpa
mokama nuo globos nustatymo dienos, kol kūdikiui sueis 70 dienų.
Motinystės pašalpos mokėjimas
Motinystės pašalpa mokama už darbo dienas. Ji išmokama iš karto už visą nėštumo ir gimdymo atostogų
laikotarpį. Kai moteriai, gaunančiai motinystės (tėvystės) pašalpą, suteikiamos nėštumo ir gimdymo
atostogos ir ji įgyja teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, jai mokamos
abi šios pašalpos, tačiau bendra pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. pašalpos gavėjo
palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio.
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Atkreipiame dėmesį, kad tos motinystės pašalpos gavėjos, kurių nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis
apima dviejų skirtingų metų mėnesius, gali pasirinkti, kaip turėtų būti išmokėta motinystės pašalpa – visa
iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, pašalpos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31d. bus išmokėta iki
gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Savo pasirinkimą asmuo gali pažymėti
prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo formoje.
Pasirinkus visos motinystės pašalpos išmokėjimą iš karto, apmokestinant gyventojų pajamų mokesčiu
išmokos dalį už kitų metų mėnesius, nebus pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis. Permokėtą
mokestį pašalpos gavėjai galės atsiimti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę tų metų metinę pajamų
mokesčio deklaraciją. Pasirinkus pašalpos išmokėjimą dalimis, pašalpos dalis už kitų metų mėnesius bus
išmokėta pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį.
Darbinės veiklos pajamos, kurios pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą nėra
draudžiamosios pajamos, suprantamos kaip tiesiogiai su asmens darbu (veikla) susijusios pajamos,
gautos iš draudėjo, su kuriuo asmuo susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nuo
kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui:
- darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį,
komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos
kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su
važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
- darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų
pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai
apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos,
susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
- delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą;
- su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams,
deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra
atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai;
- darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių
institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais
vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį;
- darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų
mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;
- vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai
su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės;
- tantjemos, kurios išmokamos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams;
- vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų gaunamos su
darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
- krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, taip pat karių savanorių, kitų aktyviojo
rezervo karių, parengtojo rezervo karių, pašauktų į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių
gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
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- individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės
savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma,
kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir
motinystės socialiniam draudimui.
Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.
Tėvystės pašalpa
Teisę gauti tėvystės pašalpą turi asmuo, jeigu (LMSDĮ 181 straipsnis):
1) asmuo yra draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu*;
2) įstatymų nustatyta tvarka išleistas tėvystės atostogų, kol vaikui sueis vienas mėnuo; (išskyrus

dirbančius tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir savarankiškai dirbančius asmenis,
kuriems tokios atostogos nesuteikiamos – šie asmenys, pateikę vaiko gimimo liudijimą,
prilyginami asmenims, kuriems suteiktos tėvystės atostogos (jiems tėvystės pašalpa mokama
vieną mėnesį nuo vaiko gimimo);
3) per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12
mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą**, išskyrus
atvejus:
a) yra iki 26 metų amžiaus ir nurodytu laikotarpiu mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal
profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų
formą ir tik baigęs atitinkamą mokyklą tapo apdraustuoju per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo
(pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą);
b) nurodytu laikotarpiu buvo pareigūnu, profesinės karo tarnybos kariu ar statutiniu valstybės
tarnautoju, ir pertrauka nuo tarnybos pabaigos iki tapo apdraustuoju neviršija 3 mėnesių.
*Asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis laikomi apdraustaisiais
nuo socialinio draudimo pradžios datos iki draudiminio įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos
socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalių mėnesinių algų
(toliau – MMA) suma (asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos,
apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos).
Gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys ir ūkininkai laikomi apdraustaisiais, jeigu
jie yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą
nustatytą laikotarpį.
**Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti
mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos
apdraustasis asmuo gavo socialinio draudimo ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos
dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas, ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpas, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokas.
Laikoma, kad asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei gaunantys
pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą
tėvystės pašalpai gauti, jei iki tėvystės atostogų pradžios (iki vaiko gimimo dienos) už juos buvo
sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio
draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.
Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo
išleistas vaiko priežiūros atostogų (t. y. darbdavys faktiškai buvo suteikęs vaiko priežiūros atostogas),
ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio iki vaikui sukako 2
metai.
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Tėvystės pašalpos apskaičiavimas
Tėvystės pašalpa mokama 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši pašalpa
per mėnesį negali būti mažesnė už tėvystės atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų metų
draudžiamųjų pajamų trečdalį. Pašalpa apskaičiuojama ir mokama Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir
motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta tvarka (LMSDĮ 183 straipsnis).
Jeigu apdraustasis asmuo tėvystės pašalpos gavimo laikotarpiu turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos
ir motinystės socialinio draudimo įmokos, ar iš tuo laikotarpiu vykdytos darbinės veiklos gautų pajamų,
kurios pagal šį įstatymą nėra draudžiamosios pajamos, ar gauna šio LMSDĮ nustatytas ligos (įskaitant
darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas) ar profesinės reabilitacijos pašalpas, ligos dėl nelaimingo
atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas, mokamas vadovaujantis NADSPLĮ, ir jų dydis mažesnis už
tėvystės pašalpą, jam mokamas tėvystės pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir (ar) pašalpų
skirtumas. Jeigu šių pajamų ir (ar pašalpų) dydis yra didesnis už tėvystės pašalpą arba jai lygus, tėvystės
pašalpa nemokama. Mokant tėvystės pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos tėvystės pašalpos
mokėjimo metu gautos draudžiamosios pajamos už darbą, atliktą iki pirmosios tėvystės atostogų dienos.
Tėvystės pašalpa ar jos dalis apskaičiuojama ir mokama Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir motinystės
socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta tvarka (LMSDĮ 183 straipsnis).
Kompensuojamasis uždarbis tėvystės pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir/ar
darboviečių pateiktas pažymas. Darbdavio išduotoje pažymoje turi būti nurodyta darbovietės
pavadinimas, apdraustojo vardas ir pavardė, asmens kodas arba socialinio draudimo numeris ir
draudžiamosios pajamos, priskaičiuotos už tuos skaičiuotino laikotarpio kompensuojamajam uždarbiui
nustatyti kalendorinius mėnesius, apie kuriuos draudėjai dar nėra pateikę duomenų Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui.
Pažymoje taip pat turi būti nurodytos draudžiamosios pajamos tų mėnesių, kurie patenka į
kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį, o šiame registre nurodyti bendrose ketvirčio
pajamose.
Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba
turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, šio
LMSDĮ nustatytos ir apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos
dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, mokamos vadovaujantis NADSPLĮ, taip pat
priskaičiuotos nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos vadovaujantis Nedarbo socialinio
draudimo įstatymu (LMSDĮ 3 straipsnio 2 dalis).
Minimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų pajamų,
galiojančių tėvystės atostogų pradžios mėnesį: 496Lt (1488Lt : 3).
Maksimalus mėnesio kompensuojamasis uždarbis – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojančių
tėvystės atostogų pradžios mėnesį, 3,2 dydžių suma: 4761,60Lt (1488Lt x 3,2).
2014 metams nustatytos 1488 Lt dydžio einamųjų metų draudžiamosios pajamos (toks pats dydis buvo
nustatytas 2013 m.).
Tėvystės pašalpos mokėjimas
Tėvystės pašalpa mokama tėvystės atostogų laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sueis
vienas mėnuo (LMSDĮ 182 straipsnis).
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Jeigu apdraustasis pasinaudoja ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama
už šią atostogų dalį, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka vienas mėnuo.
Tėvystės pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas).
Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės pašalpą, motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama.
Tėvystės pašalpa mokama įvertinus pašalpos gavimo laikotarpiu gautas pajamas, t. y. pajamas, nuo kurių
skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, ar iš tuo metu vykdytos darbinės veiklos
gautas pajamas, kurios nėra draudžiamosios pajamos, gautas ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2
pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės
ligos pašalpas. Jeigu šių pajamų dydis mažesnis už tėvystės pašalpą, mokamas šios pašalpos ir turėtų
pajamų ir (ar) pašalpų skirtumas. Jeigu šių pajamų ir (ar) pašalpų dydis yra didesnis už tėvystės pašalpą
arba jai lygus, tėvystės pašalpa nemokama. Mokant pašalpą, į draudžiamąsias pajamas neįtraukiamos
pajamos, gautos už darbą, atliktą iki pirmosios tėvystės atostogų dienos.
Darbinės veiklos pajamos, kurios pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą nėra
draudžiamosios pajamos, suprantamos kaip tiesiogiai su asmens darbu (veikla) susijusios pajamos,
gautos iš draudėjo, su kuriuo asmuo susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nuo
kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui:
- darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį,
komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos
kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su
važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
- darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų
pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai
apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos,
susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
- delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą;
- su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams,
deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra
atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai;
- darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių
institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais
vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį;
- darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų
mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;
- vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai
su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės;
- tantjemos, kurios išmokamos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams;
- vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų gaunamos su
darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
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- krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, taip pat karių savanorių, kitų aktyviojo
rezervo karių, parengtojo rezervo karių, pašauktų į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių
gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
- individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės
savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma,
kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir
motinystės socialiniam draudimui.
Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.
Motinystės (tėvystės) pašalpa
Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, kuris (LMSDĮ 19 straipsnis):
1) apdraustas ligos ir motinystės socialiniu draudimu (už jį mokamos socialinio draudimo įmokos)*;
2) suteiktos vaiko priežiūros atostogos, išskyrus pirmaisiais vaiko auginimo metais, kai vaiko
priežiūros atostogos nutraukiamos dėl grįžimo į darbą, ar antraisiais vaiko auginimo metais arba
atvejais, kai asmuo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto,
pasibaigus darbo sutarčiai arba paskyrimo į pareigas terminui ar įgaliojimų laikui ir dėl to šios
atostogos nesuteiktos. Asmenys, kurie dirba tik pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ir
asmenys, gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą, pateikę vaiko gimimo liudijimą,
prilyginami asmenims, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos (šių atostogų pradžia laikoma
kita po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų diena);
3) iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24
mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą**;
*Asmenys, dirbantys pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis laikomi apdraustaisiais nuo
socialinio draudimo pradžios datos iki draudiminio įvykio dienos, jei per šį laikotarpį buvo sumokėtos
socialinio draudimo įmokos nuo pajamų sumos, ne mažesnės kaip šio laikotarpio minimalių mėnesinių algų
(toliau – MMA) suma (šie asmenys apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo
socialinio draudimo pradžios datos). Gaunantys pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys ir
ūkininkai laikomi apdraustaisiais, jeigu jie yra sumokėję socialinio draudimo įmokas už paskutinį
Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytą laikotarpį.
Stažo reikalavimas netaikomas:
1) apdraustiesiems, kurie iki vaiko priežiūros atostogų pradžios dar nebuvo sukakę 26 metų ir iki šių
atostogų pradžios neįgijo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu mokėsi pagal bendrojo
ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei aukštosiose mokyklose pagal
dieninę arba nuolatinę studijų formą ir jeigu jie tik baigę atitinkamą mokyklą tapo apdraustaisiais
asmenimis per 3 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą). Šiuo
atveju reikia pateikti mokslo dieniniame skyriuje baigimo datą įrodantį dokumentą (pvz. diplomą
su priedu ir pan.);
2) apdraustiesiems, kurie iki vaiko priežiūros atostogų pradžios neįgijo stažo dėl to, kad stažo
skaičiavimo laikotarpiu buvo draudžiami kaip pareigūnai (statutiniai valstybės tarnautojai,
profesinės karo tarnybos kariai, pareigūnai), ir pertrauka nuo jų statuso pasikeitimo iki jie tapo
apdraustaisiais (nuo tarnybos pabaigos iki tapimo apdraustuoju ligos ir motinystės socialiniu
draudimu) neviršija 3 mėnesių. Šiuo atveju reikia pateikti pažymą apie tarnybos pabaigą.
** Laikoma, kad asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, gaunantys
pajamas pagal individualios veiklos pažymą asmenys ir ūkininkai yra įgiję ligos ir motinystės socialinio
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draudimo stažą pašalpai gauti, jei iki vaiko priežiūros atostogų pradžios sumokėtos ligos ir motinystės
socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per
paskutinius 24 mėnesius, t. y. šių asmenų stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas.
Jei šios įmokos sumokėtos nuo MMA dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas.
Kai įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas
proporcingai didesniu ar mažesniu.
Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro: laikotarpiai, per kuriuos buvo mokamos ar turėjo
būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui; ligos,
motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos pašalpų gavimo laikas; ligos pašalpų
dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų gavimo laikas; nedarbo socialinio draudimo išmokų
gavimo laikas.
Jeigu apdraustojo asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas kalendorinėmis
dienomis, taikomas 30 kalendorinių dienų mėnuo. Per kalendorinį mėnesį negali būti įskaityta daugiau
kaip vienas ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo mėnuo.
Tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamo ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai buvo
vaiko priežiūros atostogose (t. y. darbdavys faktiškai buvo suteikęs vaiko priežiūros atostogas), ligos ir
motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2
metai.
Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis ir apskaičiavimas (LMSDĮ 21 straipsnis):
Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni
metai, yra 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka
gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis vieni metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti motinystės (tėvystės)
pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol
vaikui sueis vieni metai, yra 70 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 40 procentų pašalpos gavėjo
kompensuojamojo uždarbio dydžio. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis vaiko priežiūros atostogų,
suteiktų pagal Darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, laikotarpiu yra 70 procentų pašalpos gavėjo
kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė nei vaiko priežiūros atostogų pradžios
mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalis.
Jeigu apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra šių vaikų priežiūros atostogose, motinystės
(tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau mokama bendra
pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Jeigu apdraustasis, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, pirmaisiais vaiko auginimo metais
turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, ar iš pirmaisiais vaiko
auginimo metais vykdytos darbinės veiklos gautų pajamų, kurios pagal šį įstatymą nėra draudžiamosios
pajamos, ar gauna LMSDĮ nustatytas ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas) ar
profesinės reabilitacijos pašalpas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpas,
mokamas vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, ir jų
dydis mažesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą (bendrą šių pašalpų sumą), jam mokamas motinystės
(tėvystės) pašalpos (bendros šių pašalpų sumos) ir jo atitinkamą mėnesį turėtų pajamų ir (ar) pašalpų
skirtumas Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta
tvarka. Jeigu šių pajamų ir (ar) pašalpų dydis yra didesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą arba jai lygus,
motinystės (tėvystės) pašalpa nemokama. Mokant motinystės (tėvystės) pašalpą, į draudžiamąsias
pajamas neįtraukiamos motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo metu gautos draudžiamosios pajamos
už darbą, atliktą iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos.
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Motinystės (tėvystės) pašalpa apskaičiuojama ir mokama Vyriausybės tvirtinamų Ligos ir motinystės
socialinio draudimo pašalpų nuostatų nustatyta tvarka.
Jeigu apdraustasis, esantis vaiko priežiūros atostogose, įsidarbina kitoje darbovietėje ir šioje
darbovietėje jam suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, motinystės (tėvystės) pašalpa už šį laikotarpį
iš naujo neskiriama.
Kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro
(toliau – Registras) duomenis ir/ar darboviečių pateiktas pažymas. Darbdavio išduotoje pažymoje turi būti
nurodyta darbovietės pavadinimas, apdraustojo vardas ir pavardė, asmens kodas arba socialinio
draudimo numeris ir draudžiamosios pajamos, priskaičiuotos už tuos skaičiuotino laikotarpio
kompensuojamajam uždarbiui nustatyti kalendorinius mėnesius, apie kuriuos draudėjai dar nėra pateikę
duomenų Registrui. Pažymoje taip pat turi būti nurodytos draudžiamosios pajamos tų mėnesių, kurie
patenka į kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį, o šiame registre nurodyti bendrose ketvirčio
pajamose.
Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba
turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui, šio
LMSDĮ nustatytos ir apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos
dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl
nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpos, mokamos vadovaujantis NADSPLĮ, taip pat
priskaičiuotos nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos vadovaujantis Nedarbo socialinio
draudimo įstatymu (LMSDĮ 3 straipsnio 2 dalis).
Maksimalus kompensuojamasis uždarbis yra einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (toliau – EMDP),
galiojusių teisės į pašalpą atsiradimo mėnesį, 3,2 dydžių suma (šiuo metu 4761,60Lt (1488Lt x 3,2)). 2014
m. patvirtintas einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis yra 1488Lt (Žin., 2013-01-12, Nr.4-104).
Jeigu apdraustasis pasirenka gauti pašalpą iki vaikui sukaks 1 metai, priskaičiuota mėnesio motinystės
(tėvystės) pašalpa negali būti didesnė kaip 100 procentų (4761,60Lt) maksimalaus kompensuojamojo
uždarbio. Jeigu apdraustasis pasirenka pašalpą gauti kol vaikui sueis 2 metai – iki vaikui sukaks 1 metai,
priskaičiuota pašalpa negali būti didesnė kaip 70 procentų (3333,12Lt), o iki vaikui sukaks 2 metai – kaip 40
procentų (1904,64Lt) maksimalaus kompensuojamojo uždarbio.
Motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė kaip trečdalis einamųjų metų draudžiamųjų
pajamų, galiojančių vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį (šiuo metu – 496Lt). Motinystės (tėvystės)
pašalpa apskaičiuojama pagal teisės į pašalpą atsiradimo metų vidutinį darbo dienų per mėnesį skaičių
(2014 m. – 21 d. d.) ir mokama už praėjusį mėnesį.
Motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimas
Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama už praėjusį mėnesį.
Antraisiais vaiko auginimo metais motinystės (tėvystės) pašalpa mokama nepriklausomai nuo tuo metu
gautų pajamų ir (ar) pašalpų.
Asmenims, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, taip pat savarankiškai
dirbantiems asmenims motinystės (tėvystės) pašalpa taip pat mokama įvertinant asmens draudžiamąsias
pajamas. Laikoma, kad asmenys, kurie dirba pagal autorines, sporto, atlikėjo veiklos sutartis ar gaunantys
pajamas pagal individualios veiklos pažymą, turėjo pajamų visą mėnesį, jeigu socialinio draudimo įmokos
sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės nei minimali mėnesinė alga, priešingu atveju šių asmenų
draudžiamųjų pajamų turėjimo laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu. Ūkininkams pašalpa mokama
neatsižvelgiant į draudžiamąsias pajamas.
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Darbinės veiklos pajamos, kurios pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą nėra
draudžiamosios pajamos, suprantamos kaip tiesiogiai su asmens darbu (veikla) susijusios pajamos,
gautos iš draudėjo, su kuriuo asmuo susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nuo
kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui:
- darbdavio išmokos už buto nuomą, elektros, šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį,
komunalines ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokos, skirtos
kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su
važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, mokamos įstatymuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
- darbdavio išmokos, skirtos komandiruočių išlaidoms atlyginti, neapmokestinamos gyventojų
pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidos už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais reikalais, kai
apmokamas tik vykimas ir grįžimas (vizos įforminimas, draudimas ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos,
susijusios su valstybinių sienų kirtimu), mokamos teisės aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
- delspinigiai už pavėluotą išmokų, susijusių su darbo santykiais, mokėjimą;
- su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, mokamos valstybės tarnautojams,
deleguotiems asmenims ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat atstovybės darbuotojams, kurie yra
atstovybės diplomatinio personalo ar administracinio techninio personalo nariai;
- darbo užmokestis, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių
institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, kuriais
vadovaudamosi institucijos moka darbo užmokestį;
- darbuotojo gautos iš darbdavio pajamos natūra, neapmokestinamos gyventojų pajamų
mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;
- vidutinis darbo užmokestis, sumokamas atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą laiką, kai
su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės;
- tantjemos, kurios išmokamos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams;
- vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų gaunamos su
darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
- krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, taip pat karių savanorių, kitų aktyviojo
rezervo karių, parengtojo rezervo karių, pašauktų į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių
gaunamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
- individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės
savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma,
kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusios pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir
motinystės socialiniam draudimui.
Darbinės veiklos pajamomis taip pat laikomos aukščiau nurodytos užsienyje gautos pajamos.
Jeigu motina negavo motinystės pašalpos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, motinystės
(tėvystės) pašalpa mokama nuo vaiko gimimo dienos.
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Kai apdraustasis asmuo, gaunantis motinystės (tėvystės) pašalpą, įgyja teisę gauti kitą motinystės
(tėvystės) pašalpą, jam mokamos abi šios pašalpos, tačiau bendra pašalpų suma negali viršyti 100
procentų pašalpos gavėjos kompensuojamojo uždarbio. Kai moteriai, gaunančiai motinystės (tėvystės)
pašalpą, suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ir ji įgyja teisę gauti motinystės pašalpą už nėštumo
ir gimdymo atostogas, jai mokamos abi šios pašalpos, tačiau bendra pašalpų suma negali viršyti 100
procentų pašalpos gavėjos kompensuojamojo uždarbio.
Profesinės reabilitacijos pašalpa
Profesinės reabilitacijos pašalpos skiriamos ir mokamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems
asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – NDNT) nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, jeigu šie asmenys dalyvauja
profesinės reabilitacijos programoje.
Teisę gauti profesinės reabilitacijos pašalpą turi LMSDĮ apdraustieji asmenys, jeigu jie (LMSDĮ 211
straipsnis):
1) dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negauna darbo pajamų;
2) iki profesinės reabilitacijos programos pradžios turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per
paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir
motinystės socialinio draudimo stažą.
Pagrindas skirti profesinės reabilitacijos pašalpą yra NDNT sprendimas dėl profesinės reabilitacijos
paslaugų poreikio nustatymo ir profesinės reabilitacijos pažymėjimas, išduotas vadovaujantis socialinės
apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėmis
(LMSDĮ 21 straipsnis).
Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro: laikotarpiai, per kuriuos mokamos ar turėjo būti
mokamos socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui; ligos (įskaitant darbdavio
mokamą pašalpą, už 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės
(tėvystės) pašalpų gavimo laikas; ligos pašalpų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų gavimo
laikas; nedarbo socialinio draudimo išmokų gavimo laikas.
Jeigu apdraustojo asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas kalendorinėmis
dienomis, taikomas 30 kalendorinių dienų mėnuo. Per kalendorinį mėnesį negali būti įskaityta daugiau
kaip vienas ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo mėnuo.
Profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimas (LMSDĮ 212 straipsnis):
Profesinės reabilitacijos pašalpa turinčiam teisę ją gauti asmeniui skiriama už dalyvavimo profesinės
reabilitacijos programoje laikotarpį ir mokama nuo pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos
programoje dienos, kol asmuo taps darbingu arba bus pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, bet ne
ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų. Ši pašalpa mokama kiekvieną mėnesį (už praėjusį mėnesį).
Profesinės reabilitacijos pašalpa neturinčiam pagal šį įstatymą teisės ją gauti asmeniui skiriama už
dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį ir mokama Vyriausybės nustatyta tvarka iš
valstybės biudžeto lėšų.
Pašalpos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas nuo tos dienos, kurią sustabdomas ar nutraukiamas
asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje. Sustabdytos ar nutrauktos profesinės
reabilitacijos pašalpos mokėjimas atnaujinamas nuo tos dienos, kai asmuo toliau tęsia pradėtą profesinės
reabilitacijos programą (LMSDĮ 214 ir 215 straipsniai).
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Pašalpos dydis ir mokėjimo tvarka (LMSDĮ 213 straipsnis)
Profesinės reabilitacijos pašalpa, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, yra lygi
85 procentams pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.
Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos ir profesinės reabilitacijos pašalpų dydis, yra
apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3
kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo
nustatymo ar profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį, t. y. pajamas, nuo kurių buvo
mokamos arba turėjo būti mokamos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos, apdraustajam
priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokėtą pašalpą už 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės
reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe
ar profesinių ligų pašalpos, nedarbo socialinio draudimo išmokos (LMSDĮ 6 straipsnio 1 dalis).
Pašalpos gavėjo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis pašalpoms skaičiuoti negali viršyti
Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių profesinės reabilitacijos
programos pradžios mėnesį, 3,2 dydžių sumos.
Profesinės reabilitacijos pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už profesinės reabilitacijos programos
pradžios mėnesį galiojusią dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų sumą (720 Lt, bazinė
pensija 360 Lt).
Kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis.
Pašalpų skyrimas ir mokėjimas, permokėtų pašalpų sumų išieškojimas (LMSDĮ 241 straipsnis)
Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas, išskyrus darbdavio
mokamas ligos pašalpas už 2 pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, skiria ir moka Sodros
teritoriniai skyriai.
Sodros teritorinis skyrius sprendimą dėl pašalpų skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo Sodros teritoriniame skyriuje dienos.
Sodros teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą neskirti pašalpos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
sprendimo priėmimo dienos išsiunčia (įteikia) pareiškėjui sprendimą ar jo nuorašą. Sprendime nurodoma
pašalpos neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka ir terminai. Sprendimas skirti pašalpą
siunčiamas (įteikiamas) tik asmens prašymu.
Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės ir tėvystės socialinio draudimo pašalpos skiriamos ir mokamos
nuo teisės gauti pašalpą atsiradimo dienos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos,
profesinės reabilitacijos, nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų pabaigos. Tais atvejais, kai elektroninis
nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ligai pasibaigus, ligos pašalpa skiriama ir mokama nuo teisės
gauti pašalpą atsiradimo dienos, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo elektroninio
nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dienos. Motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama ir mokama nuo
teisės gauti pašalpą atsiradimo dienos, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant
nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti pašalpą, pabaigos.
Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos ne vėliau kaip per 15
darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo teritoriniame
skyriuje pervedamos į pašalpos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje arba,
jeigu pašalpos gavėjas neturi sąskaitos kredito ar mokėjimo įstaigoje, gavėjo nurodytai Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktai mokėjimo įstaigai.
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Permokėtos pašalpų sumos išieškomos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

NEDARBO SOCIALINIS DRAUDIMAS:
Pagrindinis Nedarbo socialinį draudimą reglamentuojanti teisės aktas yra Lietuvos Respublikos nedarbo
socialinio draudimo įstatymas10 (toliau – NSDĮ) bei Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai11 (toliau
– Nuostatai). Taip pat ir kai kurios jau minėto VSDĮ nuostatos.
Nedarbo socialiniu draudimu pagal VSDĮ 3 ir 4 straipsnius yra draudžiami:
1) asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai
einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į savivaldybių, apylinkių rinkimų ir
miestų, rajonų, apylinkių referendumo komisijas, asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais
arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio
įstatyme, tuo pačiu metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos,
nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys
pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;
2) Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme
ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės
tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus VSDĮ 4 straipsnio 2 dalyje), Asmenų
delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas
įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka
asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija (toliau – deleguoti asmenys),
gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro
Pirmininko skiriami į pareigas asmenys, Valstybės saugumo departamento pareigūnai, Antrojo
operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai;
3) vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai;
4) krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo
rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos
užduočių;
5) Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos pareigūnai;
6) nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negaunantys pajamų, susijusių su darbo santykiais,
valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai – tuo
laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu
pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos
diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie
tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje arba užsienio valstybės
institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, ar kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos
kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos
diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie
tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje.
10
11

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 2004, Nr. 4-26.
Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai. Valstybės žinios, 2004, Nr. 186-6930.
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Deleguotų asmenų sutuoktiniai draudžiami tik tuo atveju, jei deleguotam asmeniui darbo
užmokestį ir jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos
deleguojančioji institucija. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų
pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;
7) Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys,
atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
8) šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju,
auginantys vaiką iki trejų metų;
9) nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas šio neįgalaus
asmens globėju ar rūpintoju, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį. Ši nuostata taip pat
taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuose visiškos negalios
invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.
Teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką turi asmuo, jeigu atitinka šias sąlygas (NSDĮ 5 straipsnis):
1) buvo draudžiamas nedarbo socialiniu draudimu;
2) įsiregistravo teritorinėje darbo biržoje;
3) teritorinės darbo biržos sprendimu jam suteiktas bedarbio statusas (toliau – bedarbis);
4) teritorinė darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių;
5) iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo
stažą per paskutinius 36 mėnesius.
Neturintys nedarbo socialinio draudimo stažo bedarbiai turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką
(toliau - nedarbo draudimo išmoka) darbdavio bankroto atveju.
Baigusieji privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (arba atleisti iš šių
tarnybų ištarnavę ne mažiau kaip pusę nustatyto laiko) bedarbiai turi teisę gauti nedarbo draudimo
išmoką, kai jie įsiregistruoja teritorinėje darbo biržoje ne vėliau kaip per 6 kalendorinius mėnesius po
paleidimo iš privalomosios pradinės karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos.
Prašymą skirti nedarbo draudimo išmoką bedarbis pateikia teritorinei darbo biržai.
Nedarbo draudimo stažas – laikotarpiai, per kuriuos mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos
nedarbo draudimo įmokos, taip pat laikotarpiai, per kuriuos apdraustasis gavo šio ir kitų socialinio
draudimo įstatymų nustatytas nedarbo draudimo išmokas, socialinio draudimo ligos, profesinės
reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas (NSDĮ 3 straipsnio 8 dalis).
Nedarbo draudimo išmokos dydis (NSDĮ 8 straipsnis)
Nedarbo draudimo išmoka apskaičiuojama kaip pastovios ir kintamos dalių suma. Pastovią nedarbo
socialinio draudimo išmokos dalį sudaro mokėjimo mėnesį galiojančių valstybės remiamų pajamų dydis.
Apskaičiuojant kintamą nedarbo draudimo išmokos dalį vertinamos bedarbio draudžiamosios pajamos,
gautos per 36 mėnesius, praėjusius iki už praeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio
įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Pavyzdžiui, bedarbiui, įsiregistravusiam teritorinėje
darbo biržoje 2014 metų sausio mėnesį, nedarbo draudimo išmoka bus skaičiuojama pagal laikotarpio nuo
2010-10-01 iki 2013-09-30 jo draudžiamąsias pajamas.
Kintama nedarbo draudimo išmokos dalis apskaičiuojama taip:
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1) apskaičiuojamos bedarbio kiekvieno mėnesio draudžiamosios pajamos imant 36 mėnesius, praėjusius
iki už praeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje
dienos. Jeigu kurį nors mėnesį draudžiamųjų pajamų nėra, jos laikomos lygios nuliui;
2) apskaičiuojamas šių draudžiamųjų pajamų, padalytų iš atitinkamą mėnesį buvusių einamųjų metų
draudžiamųjų
pajamų,
vidurkis;
3) gautas vidurkis dauginamas iš nedarbo draudimo išmokos skyrimo (mokėjimo) mėnesį galiojančių
einamųjų
metų
draudžiamųjų
pajamų;
4) kintama nedarbo draudimo išmokos dalis sudaro 40 procentų šios dalies 3 punkte nurodyto dydžio.
Pirmus 3 mėnesius mokama visa nedarbo draudimo išmoka, likusį laikotarpį – pastovi nedarbo draudimo
išmokos dalis ir pusė kintamos nedarbo draudimo išmokos dalies. Maksimali nedarbo socialinio draudimo
išmoka – 650 Lt.
Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos ir kitos sumos, nuo kurių nustatyta
tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos nedarbo draudimo įmokos, taip pat priskaičiuotos šio ir kitų
socialinio draudimo įstatymų nustatytos ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės
reabilitacijos, ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų valstybinio socialinio draudimo
pašalpos bei nedarbo draudimo išmokos (NSDĮ 3 straipsnio 3 dalis).
Nedarbo draudimo išmokų mokėjimo trukmė
Nedarbo draudimo išmoka skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos,
išskyrus (NSDĮ 6 straipsnis):
1) kai asmuo turi reikiamą nedarbo socialinio draudimo stažą, tačiau atleistas iš darbo (tarnybos) dėl
darbuotojo kaltės, išmoka skiriama praėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo įsiregistravimo
teritorinėje darbo biržoje dienos;
2) kai asmuo, atleistas iš darbo (tarnybos), gavo išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją,
nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo
sutarties nutraukimo (atleidimo iš tarnybos), už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio
išeitinė išmoka arba kompensacija jam buvo išmokėta;
3) kai asmuo gauna ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės)
socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo
draudimo išmoka skiriama ne anksčiau negu baigiasi šių pašalpų mokėjimo laikas.
Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo bedarbio nedarbo socialinio draudimo stažo,
įgyto iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje bedarbiu dienos. Jei nedarbo socialinio draudimo stažas
(NSDĮ 7 straipsnis):
1)
2)
3)
4)

mažesnis negu 25 metai, nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėnesius;
nuo 25 iki 30 metų – 7 mėnesius;
nuo 30 iki 35 metų – 8 mėnesius;
35 metai ir daugiau – 9 mėnesius.

Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas
Nedarbo draudimo išmoka mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį ne rečiau kaip kartą per mėnesį (NSDĮ
7 straipsnio 1 dalis).
Asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, šalpos ar valstybines pensijas (išskyrus našlių,
našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas), taip pat netekto darbingumo periodines kompensacijas dėl
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, taip pat profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar
motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, mokama tik nedarbo draudimo išmokos dalis,
viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar pašalpų sumą (NSDĮ 15 straipsnis).
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Nedarbo draudimo išmoka, negauta iki turėjusio į ją teisę asmens mirties dienos, išmokama asmeniui,
pateikusiam paveldėjimo dokumentus.
Bedarbiams, gaunantiems ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės)
socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo
draudimo išmoka skiriama ne anksčiau, negu baigiasi šių pašalpų mokėjimo laikas.
Bedarbis, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpiu netekęs bedarbio statuso, laikomas netekusiu
teisės gauti nedarbo draudimo išmoką ir šios išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo bedarbio statuso
netekimo dienos.
Nedarbo draudimo išmoka neskiriama, jei bedarbis (NSDĮ 9 straipsnis):
1) atsisakė siūlomo tinkamo darbo;
2) be pateisinamų priežasčių, nurodytų Nedarbo draudimo išmokų nuostatuose, atsisakė dalyvauti
jo individualiame užimtumo veiklos plane (toliau – užimtumo planas) numatytose aktyvios darbo
rinkos politikos priemonėse;
3) be pateisinamų priežasčių, nurodytų Nedarbo draudimo išmokų nuostatuose, nustatytu laiku
neatvyko į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti jo užimtumo plane
numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
4) atsisakė teritorinės darbo biržos siūlomo sveikatos patikrinimo, kad būtų nustatytas tinkamumas
darbui.
Paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu per jos mokėjimo laikotarpį
bedarbis (NSDĮ 11 straipsnis):
1) bedarbis atsisakė siūlomo darbo šio NSDĮ 9 straipsnio 1 punkte nurodytomis sąlygomis;
2) be pateisinamos priežasties bedarbis atsisakė dalyvauti jo užimtumo plane numatytose
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
3) be pateisinamos priežasties bedarbis nustatytu laiku neatvyko į teritorinę darbo biržą priimti
pasiūlymo dirbti arba dalyvauti jo užimtumo plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse;
4) baigiasi leidimo asmeniui dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimo laikas;
5) baigiasi bedarbiui nedarbo išmokos mokėjimo terminas ir jis negali būti NSDĮ nustatyta tvarka
pratęstas;
6) bedarbis įsidarbina arba dirba savarankiškai;
7) bedarbis tampa nedarbingas;
8) bedarbis miršta.
Jeigu nedarbo draudimo išmoka nebuvo skirta arba jos mokėjimas nutrauktas dėl įvardytų priežasčių,
nedarbo draudimo išmoka iš naujo gali būti paskirta po 12 mėnesių nuo sprendimo neskirti nedarbo
draudimo išmokos arba ją nutraukti dienos, bedarbiui iš naujo įgijus teisę į nedarbo draudimo išmoką.
Pakartotinai nedarbo draudimo išmoka gali būti skiriama bedarbiui, pakartotinai užsiregistravusiam
teritorinėje darbo biržoje, nuo kitos dienos kai pasibaigia 12 mėnesių laikotarpis.
Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas sustabdomas, kai bedarbis (NSDĮ 10 straipsnis):
1) dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir gauna darbo užmokestį ar pagal Užimtumo rėmimo
įstatymą mokamą mokymo stipendiją;
2) Nedarbo draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka informavęs teritorinę darbo biržą, įsidarbina
pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
3) gauna verslo liudijimą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
Nutrauktos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo atnaujinimas gali būti taikomas tik vieną kartą (NSDĮ 13
straipsnio 3 dalis).
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Atnaujinus sustabdytos arba nutrauktos nedarbo draudimo išmokos mokėjimą, toliau mokama iki
sustabdymo (nutraukimo) nustatyto dydžio nedarbo draudimo išmoka (tęsiamas paskirtojo dydžio
išmokos
mokėjimas).
Sprendimas dėl nedarbo draudimo išmokos mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, pratęsimo ar
nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų/dokumentų, nurodančių
pasikeitusias aplinkybes, gavimo.
Duomenis apie tai, kuriems bedarbiams skirtos/neskirtos nedarbo draudimo išmokos, sustabdytas,
atnaujintas, nutrauktas ar pratęstas šių išmokų mokėjimas, taip pat duomenis apie neįskaitytas į
asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų)
Fondo valdyba pateikia Lietuvos darbo biržai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo sprendimo
priėmimo. Teritorinės darbo biržos šiuos duomenis naudoja bedarbiams informuoti ir jų asmeninėms
sąskaitoms tikslinti.
Nedarbo draudimui skirtos lėšos numatomos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžete (NSDĮ 17
straipsnio 1 dalis). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pagal patvirtintą įmokų tarifo dydį nedarbo draudimo lėšas Užimtumo rėmimo įstatymo12
nustatytoms užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti, darbo rinkos paslaugoms teikti ir užimtumo
rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais
terminais ir tvarka perveda Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Užimtumo fondui sudaryti. Pritrūkus
lėšų nedarbo draudimo išlaidoms finansuoti, laikinas lėšų trūkumas gali būti dengiamas iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo rezervo lėšų arba trumpalaikių paskolų.
Nedarbo draudimo išmokas apskaičiuoja, skiria ir moka Sodros teritoriniai skyriai Nuostatuose nustatyta
tvarka. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Fondo valdybos teritoriniai skyriai yra atsakingi už nedarbo draudimo išmokų apskaičiavimą, skyrimą ir
mokėjimą.
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE SOCIALINIS DRAUDIMAS
Remiantis NADSPLĮ 4 straipsniu bei VSDĮ 4 straipsniu, nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu
privalomai draudžiami:
1) asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis, kandidatai į notarus (asesoriai), asmenys, atlygintinai
einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į savivaldybių, apylinkių rinkimų ir
miestų, rajonų, apylinkių referendumo komisijas, asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais
arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio
įstatyme, tuo pačiu metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos,
nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, gaunantys
pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. Įmokas moka darbdaviai;
2) Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme, Teisėjų atlyginimų įstatyme
ir Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti valstybės politikai, teisėjai, valstybės pareigūnai, valstybės
tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus VSDĮ 4 straipsnio 2 dalyje), Asmenų
delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas
įstatyme nurodyti asmenys, kuriems darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka
asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija (toliau – deleguoti asmenys),
gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro
Pirmininko skiriami į pareigas asmenys, Valstybės saugumo departamento pareigūnai, Antrojo
operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai. Įmokas moka
valstybės ar savivaldybės institucijos bei įstaigos;

12

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas. Valstybės žinios, 2006, Nr. 73-2762.
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3) profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti
profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, – jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar
įmonėje laikui. Įmokas moka įmonės ar įstaigos, kuriose mokiniai, studentai ir darbo biržos siųsti
mokytis ar reabilituotis asmenys atlieka profesinės veiklos praktiką;
Redakcija nuo 2015-01-01:profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, teritorinių
darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, – jų profesinės veiklos praktikos
įstaigoje ar įmonėje laikui; asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo rėmimo įstatymo
nustatyta tvarka, – savanoriškos praktikos sutarties galiojimo laikotarpiu. Įmokas moka Įmonės, įstaigos,
organizacijos ar kitos organizacinės struktūros, kuriose asmenys atlieka savanorišką praktiką Užimtumo
rėmimo įstatymo nustatyta tvarka.
4) asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – šių asmenų darbo laikui.
Įmokas moka socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos;
5) nuteistieji laisvės atėmimu – šių asmenų darbo laikui. Įmokas moka bausmių vykdymo
institucijos ir įstaigos.
Teisę gauti ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpą (toliau - ligos pašalpa) turi
apdraustieji asmenys, nurodyti 1-3 punktuose, jeigu jie dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar nustatytos
profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvykiais, tampa laikinai nedarbingi ir dėl to praranda darbo
pajamas. Teisę gauti ligos pašalpą apdraustieji įgyja neatsižvelgiant į turimą valstybinio socialinio
draudimo stažą.
Draudiminiai įvykiai
Pagal NADSPLĮ 6 straipsnį pripažįstami nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu apdraustiems
asmenims, nurodytiems 1 ir 2 punktuose, įvykę nelaimingi atsitikimai darbe arba nustatytos profesinės
ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie įvyko esant visoms šioms sąlygoms:
1) dirbant draudėjo nustatytu darbo laiku, o jeigu darbuotojui darbo laikas draudėjo nėra
nustatytas, tai draudėjo nustatytu darbo laiku, taip pat atskiru draudėjo nurodymu paskirtu dirbti laiku bei
dirbant tarnybinių komandiruočių laiku;
2) dirbant darbo sutartyje sulygtą darbą (įskaitant ir darbo vietos parengimą bei sutvarkymą), taip
pat atliekant kitus draudėjo pavestus su jo vykdoma veikla susijusius darbus draudėjo naudai arba
atliekant viešojo administravimo funkcijas;
3) dirbant darbą, už kurį mokamas darbo užmokestis, nuo kurio mokamos arba turi būti mokamos
nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos.
Draudiminiais įvykiais pripažįstami apdraustiesiems, nurodytiems 3–5 punktuose, įvykę nelaimingi
atsitikimai darbe arba nustatytos profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie įvyko esant visoms
žemiau išvardytoms sąlygoms:
1) dirbant draudėjo nustatytu darbo laiku, o jeigu apdraustajam darbo laikas draudėjo nėra
nustatytas, tai draudėjo nustatytu darbo laiku, taip pat atskiru draudėjo nurodymu paskirtu dirbti laiku;
2) dirbant draudėjo pavestus darbus (įskaitant ir darbo vietos parengimą bei sutvarkymą);
3) dirbant darbą, už kurį mokamas darbo užmokestis, nuo kurio mokamos arba turi būti mokamos
nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos, arba kai nelaimingų atsitikimų darbe socialinio
draudimo įmokas moka Biudžeto sandaros įstatyme nurodyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.
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Draudiminiais įvykiais pripažįstamos nustatytos lėtinės profesinės ligos, kai nustatoma, kad
nukentėjusieji, įsigaliojus NADSPLĮ buvo draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu kaip
NADSPLĮ 4 straipsnyje nurodyti asmenys.
Draudiminiais įvykiais taip pat pripažįstami 4 straipsnyje nurodytiems apdraustiesiems įvykę nelaimingi
atsitikimai, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie yra įvykę šiais atvejais:
1) papildomų, specialių pertraukų ar pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu, kai darbuotojas yra darbo
vietoje, įmonės patalpose ar jos teritorijoje;
2) pakeliui į darbą ar iš darbo;
3) kai įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpiu (pagal Darbo kodekso 130 straipsnio 3
dalį) darbuotojas ieško naujo darbo;
4) apdraustiesiems atliekant įstatymų nustatytas valstybines, visuomenines ar piliečio pareigas,
kai už tą laiką mokamas darbo užmokestis arba atitinkama kompensacija, nuo kurių mokamos arba turi
būti mokamos nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos.
Asmenims, dirbantiems pagal nuotolinio darbo sutartį, draudiminiais įvykiais pripažįstami tik tie
nelaimingi atsitikimai ir ūmios profesinės ligos, kuriuos, dirbant darbdavio naudai, lėmė ar sukėlė
darbdavio pateiktos medžiagos ar darbo priemonės, taip pat pats gamybos procesas.
Sprendimus dėl nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo ir profesinių ligų pripažinimo
draudiminiais įvykiais, remdamiesi nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo bei profesinių
ligų aplinkybių ištyrimo ir patvirtinimo dokumentais, taip pat dėl išmokų nukentėjusiesiems skyrimo ir
mokėjimo priima Sodros teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi šiuo Įstatymu, Vyriausybės nutarimu
tvirtinamais Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais13 ir kitais
teisės aktais.
Nedraudiminiai įvykiai
Draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba
nustatytos profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie nepatenka į draudiminių įvykių sąrašą.
Draudiminiais įvykiais taip pat nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba
nustatytos ūmios profesinės ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie patenka tarp draudiminių įvykių,
tačiau jie įvykę esant bent vienai iš šių aplinkybių:
1) apdraustasis nukentėjo dėl savo veikos, kurioje ikiteisminio tyrimo institucija arba teismas nustatė
nusikalstamos veikos požymius arba kad ši veika yra susijusi su administraciniu teisės pažeidimu,
išskyrus darbo saugos ar darbo higienos norminių teisės aktų pažeidimus;
2) apdraustasis sąmoningai (tyčia) siekė, kad įvyktų nelaimingas atsitikimas;
3) apdraustasis sirgo liga, nesusijusia su darbu;
4) apdraustasis savavališkai (be darbdavio žinios) dirbo sau (savo interesais);
5) prieš apdraustąjį buvo panaudotas smurtas, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai nesusiję su darbu,
išskyrus atvejus, kai nelaimingas atsitikimas įvyksta pakeliui į darbą ar iš darbo.
Draudiminiais įvykiais taip pat nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe arba ūmios profesinės ligos,
kuriuos ištyrus nustatoma, kad nelaimingas atsitikimas darbe įvyko, ūmi profesinė liga pasireiškė esant
tinkamoms, saugioms, sveikatai nekenksmingoms darbo sąlygoms ir juos lėmė apdraustojo neblaivumas
13

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai, Valstybės žinios, 2004, Nr. 44-1448.
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(girtumas) arba apsvaigimas nuo psichiką veikiančių medžiagų. Nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš
darbo nepripažįstami draudiminiais įvykiais, jei apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką
veikiančių medžiagų. Šios nuostatos netaikomos, jei apdraustojo neblaivumas (girtumas) arba
apsvaigimas nuo psichiką veikiančių medžiagų buvo susijęs su jam draudėjo pavesto darbo technologijos
ypatybėmis.
Draudėjų ir apdraustųjų pareigos bei atsakomybė (NADSPLĮ 8-10 straipsniai):
Draudėjai privalo:
1) užtikrinti, kad įmonėse būtų laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų;
2) užtikrinti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios
profesinės ligos, taip pat prireikus nugabenti nukentėjusįjį į sveikatos priežiūros įstaigą;
3) darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti apie nelaimingą atsitikimą
darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, ūmią profesinę ligą Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo
nustatytoms institucijoms bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kurio
aptarnaujamoje teritorijoje yra draudėjas;
4) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš
darbo tyrimą bei dalyvauti tiriant profesines ligas;
5) laiku ir teisingai apskaičiuoti bei mokėti nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo
įmokas. Šiame punkte nurodytos prievolės draudėjams netaikomos už NADSPLĮ 4 straipsnio 1 dalies 3
punkte išvardytus asmenis, kurie draudžiami valstybės biudžeto lėšomis.
Jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinį susirgimą jis nepripažįstamas draudiminiu įvykiu, sužalotam ar susirgusiam profesine liga asmeniui ir (ar) jo šeimos nariams žala
atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Už šių nustatytų pareigų nevykdymą draudėjas atsako
įstatymų nustatyta tvarka.
Apdraustųjų asmenų teisės ir pareigos:
1) teisė į NADSPLĮ nustatytas draudimo išmokas turi apdraustieji, kurių sveikatai dėl
nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba susirgimo profesine liga buvo
pakenkta įvykus draudiminiam įvykiui, pripažintam draudiminiu įvykiu;
2) teisė gauti iš draudėjo informaciją apie valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą už
juos, o įvykus draudiminiams įvykiams apdraustieji ir jų šeimos nariai turi teisę gauti
informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių apie NADSPLĮ nustatytų garantijų taikymą;
3) apdraustieji asmenys turi laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytų
reikalavimų, o nukentėję dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba
profesinės ligos turi nedelsdami kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą ir vykdyti gydytojo
rekomendacijas.
Yra skiriamos šios nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokos:
1) ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpa
(toliau – ligos pašalpa);
2) netekto darbingumo vienkartinė kompensacija;
3) netekto darbingumo periodinė kompensacija;
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4) apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio, jo šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama
vienkartinė draudimo išmoka;
5) apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio, jo šeimos nariams lygiomis dalimis mokama
periodinė draudimo išmoka.
Ligos pašalpa
Ligos pašalpa skiriama ir mokama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu (NADSPLĮ 12 straipsnio
1dalis).Ligos pašalpa mokama 100 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio nuo pirmos
nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki darbingumo lygio nustatymo dienos
(NADSPLĮ 15 straipsnis).
Tuo atveju, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) nustato profesinės reabilitacijos
paslaugų poreikį, ligos pašalpa mokama iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje
dienos.
Kompensuojamasis uždarbis ligos pašalpai skaičiuoti nustatomas pagal apdraustojo asmens
draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito
kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį (NASDPLĮ 13 straipsnio 1 dalis).
Ligos pašalpos, susižalojus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba susirgus profesine liga, už laikotarpį nuo
pirmos laikinojo nedarbingumo dienos mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
nelaimingų atsitikimų darbe socialiniam draudimui skirtų lėšų.
Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija
Šios kompensacijos skiriamos apdraustiems asmenims, kai jie dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba
nustatytos profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvykiais, netenka mažiau kaip 30 procentų
darbingumo. Kompensacijos skiriamos tokių dydžių (NADSPLĮ 19 straipsnis):
netekus iki 20 procentų (imtinai) darbingumo - 10 procentų jo 24 mėnesių kompensuojamojo
uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti;
2) netekus nuo 21 iki 29 procentų (imtinai) darbingumo - 20 procentų jo 24 mėnesių
kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.
1)

Darbingumo netekimą nustato NDNT.
Nurodyto dydžio kompensacijos mokamos tuo atveju, jei NDNT nustato terminuotą darbingumo
netekimą. Jei atitinkamas darbingumo netekimo procentas nustatomas neterminuotam laikotarpiui,
išmokama trigubai didesnė netekto darbingumo vienkartinė kompensacija.
Mėnesio
kompensuojamasis
uždarbis
vienkartinei kompensacijai apskaičiuojamas
pagal
nukentėjusio
asmens
draudžiamąsias
pajamas,
turėtas
per
paeiliui
einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nelaimingo
atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos nustatymo mėnesį.
Mėnesio kompensuojamasis uždarbis vienkartinei kompensacijai skaičiuoti negali viršyti einamųjų metų
draudžiamųjų pajamų, galiojusių draudiminio įvykio mėnesį, trijų su puse dydžio sumos ir negali būti
mažesnis už einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galiojusių draudiminio įvykio mėnesį, ketvirtadalį.
Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija skiriama, jeigu dėl jos kreipiamasi per 3 metus nuo tos
dienos, kai NDNT nustato darbingumo netekimą.
Netekto darbingumo periodinė kompensacija
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Ši kompensacija skiriama apdraustiesiems asmenims, kai jie dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba
susirgimo profesine liga netenka 30 (imtinai) ir daugiau procentų darbingumo.
Darbingumo netekimą nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT).
Periodinė kompensacija mokama kas mėnesį (už praeitą mėnesį) ir perskaičiuojama kiekvieną kartą,
patvirtinus naują einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį arba NDNT nustačius naują darbingumo
netekimo procentą (ne mažiau kaip 30 procentų).
Netekto darbingumo periodinė kompensacija skiriama nuo darbingumo netekimo nustatymo dienos,
jeigu dėl jos kreipiamasi per 3 metus nuo teisės į šią išmoką atsiradimo dienos. Jeigu asmuo dėl netekto
darbingumo periodinės kompensacijos kreipiasi praėjus 3 metams, išmoka už praėjusį laiką mokama už 12
mėnesių, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi dienos.
Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus
Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, pripažintų draudiminiais
įvykiais, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka, lygi 100 einamųjų metų draudžiamųjų
pajamų, galiojusių mirties mėnesį.
Mirusiojo šeimos nariais laikomi jo sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), kol jiems sukaks 18 metų,
taip pat nustatyta tvarka įregistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo programą ar
formaliojo profesinio mokymo programą besimokantys mokiniai ir pagal dieninių ar nuolatinių studijų
programą studijuojantys studentai, - iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo, bet ne ilgiau
iki jiems sukaks 24 metai, mirusiojo vaikai (įvaikiai), vyresni kaip 18 metų, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais
(iki 2005 m. liepos 1d. - invalidais) iki 18 metų, mirusiojo vaikai, gimę praėjus ne daugiau kaip 300 dienų po
jo mirties, tėvas (įtėvis) ir motina (įmotė).
Ši išmoka lygiomis dalimis išmokama kiekvienam gavėjui tenkanti dalis (jeigu gavėjas yra vienas asmuo,
jam išmokama viso dydžio vienkartinė draudimo išmoka).
Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus skiriama ne anksčiau kaip praėjus 3 mėnesių kreipimosi
terminui nuo teisės į šią išmoką atsiradimo dienos. Kai per šį terminą nė vienas iš asmenų, turinčių teisę į
šią išmoką, nesikreipė, ši išmoka skiriama pirmajam prašymą pateikusiam asmeniui, turinčiam teisę į šią
išmoką, jeigu jis kreipėsi per 3 metus nuo apdraustojo mirties dienos.
Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus
Jeigu apdraustasis dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba ūmios profesinės ligos, pripažintų draudiminiais
įvykiais, miršta, teisę į periodinę draudimo išmoką turi nedarbingi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi
arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikas (vaikai), gimęs (gimę) praėjus
ne daugiau kaip 300 dienų po jo mirties. Periodinė draudimo išmoka taip pat mokama mirusiojo asmens
vaikams (įvaikiams), kurie įgijo teisę į išmoką po jo mirties dienos.
Teisę į šią išmoką turi:
1) vaikai ir įvaikiai:
a) iki 18 metų (nepriklausomai nuo mokymosi);
b) iki 24 metų:
c) jeigu jie mokosi nustatyta tvarka įregistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo
programą ar formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja pagal dieninių ar
nuolatinių studijų programą, - iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo, bet
ne ilgiau iki jiems sukaks 24 metai;
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d) jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1d. - invalidais) iki 18 metų - kol jie yra
nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).
2) sutuoktinis, jeigu jis:
a) nedirba (nepriklausomai nuo amžiaus ir darbingumo) ir prižiūri mirusiojo vaikus (įvaikius),
vaikaičius, brolius, seseris, - iki šiems sukaks 8 metai;
b) yra sukakęs Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos
amžių, - iki gyvos galvos;
c) yra pripažintas neįgaliuoju (iki 2005 m. liepos 1d. - invalidu) - kol jis yra nedarbingas ar iš
dalies darbingas (invalidas).
Išmoka taip pat mokama mirusiojo tėvui (motinai), įtėviui (įmotei), neatsižvelgiant į amžių ir darbingumą,
kuris nedirba ir prižiūri mirusiojo vaikus (įvaikius), vaikaičius, brolius, seseris, - iki šiems sukaks 8 metai.
Kiti nedarbingi ar iš dalies darbingi, arba sukakę pensijos amžiaus asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi
ar apdraustojo mirties dieną turėjo teisę gauti išlaikymą, išlaikymo faktą įrodo teismine tvarka.
Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus apskaičiuojama kaip ir netekto darbingumo periodinė
kompensacija (pagal formulę K = 0,5xdxkxD), laikant, kad netekta 100 procentų darbingumo (d = 1).
Apskaičiuotas kompensacijos dydis dalijamas iš vienetu padidinto asmenų, turinčių teisę ją gauti,
skaičiaus, ir gautas dydis mokamas kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, neatsižvelgiant į kitas
asmens gaunamas pajamas.

SVEIKATOS DRAUDIMAS
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo14 (toliau – SDĮ) 3 straipsnį Lietuvoje sveikatos yra
2 rūšių:
1) privalomasis;
2) papildomasis (savanoriškasis).
Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių
priemonių sistema, SDĮ nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos
draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą (SDĮ 2
straipsnio 6 dalis).
Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) laikomi (SDĮ 6 straipsnio 3 dalis):

1) asmenys, už kuriuos SDĮ nustatyta tvarka mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos,
nustatytos SDĮ 17 straipsnio 1, 3 ir 6 dalyse, ir asmenys, kurie SDĮ nustatyta tvarka moka
privalomojo sveikatos draudimo įmokas, nustatytas SDĮ 17 straipsnio 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 dalyse;
2) valstybės lėšomis draudžiami asmenys:
a) asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos
kompensaciją;
b) teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo
biržų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys;
c) nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio
pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;

14

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 1996, Nr. 55-1287.
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d) moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir
nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki
gimdymo ir 56 dienos po gimdymo;
e) vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8
metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų
(rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų;
f) asmenys iki 18 metų;
g) Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių
skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei
asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos
valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
h) valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
i) vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas
neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I
grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės
invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);
j) asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;
k) asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;
l) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai
kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat asmenys,
nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir
valstybingumą;
m) asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;
n) buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;
o) valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų
studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;
p) asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis
statusas;
q) nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
r) nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento
sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu.
Pagal SDĮ 9 straipsnį iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens
sveikatos priežiūros paslaugos: prevencinė medicinos pagalba, medicinos pagalba, medicininė
reabilitacija, slauga, socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai, ir asmens
sveikatos ekspertizė.
Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokama ši prevencinė medicinos pagalba:
1) informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais;
2) Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyti draudžiamųjų sveikatos profilaktiniai patikrinimai.
Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama:
1) pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
2) galūnių, sąnarių ir organų protezavimo bei protezų įsigijimo išlaidų kompensacijos;
3) SDĮ
nustatytos draudžiamųjų išlaidų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms
kompensacijos;
4) valstybės parama ortopedijos technikos priemonėms įsigyti Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyta tvarka.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama medicininė reabilitacija, slauga,
socialinės paslaugos bei patarnavimai, priskirti asmens sveikatos priežiūrai, apima:
1) slaugos ir socialines paslaugas bei patarnavimus, palaikomojo gydymo paslaugas slaugos ir
palaikomojo gydymo ligoninėse Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir terminais, bet ne
ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus;
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2) medicininę reabilitaciją ir sanatorinį gydymą.
Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos šios asmens sveikatos ekspertizės
paslaugos:
1) draudžiamojo laikinojo nedarbingumo ekspertizė;
2) (neteko galios);
3) patologinis anatominis tyrimas asmeniui mirus.
Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos asmens sveikatos priežiūros
paslaugos išvardijamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų sąraše. Šį sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Valstybinės ligonių
kasos ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones.
Privalomojo sveikatos draudimo finansų pagrindą sudaro savarankiškas valstybinio Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžetas, neįtrauktas į valstybės ir savivaldybių biudžetus (SDĮ 13 straipsnis).
Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia Valstybinė
ligonių kasa ir kartu su Privalomojo sveikatos draudimo tarybos išvada teikia Sveikatos apsaugos
ministerijai.
Valstybinė ligonių kasa taip pat rengia Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektą, kurį
kartu su Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamais
rodikliais teikia Vyriausybei Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Privalomojo sveikatos draudimo
tarybos išvada. Vyriausybė apsvarsto atitinkamų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
projektą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamus
rodiklius ir ne vėliau kaip likus 75 kalendorinėms dienoms iki biudžetinių metų pabaigos teikia Seimui
svarstyti kartu su Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu.
Pagal SDĮ 15 straipsnį privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamas sudaro:
1) apdraustųjų privalomojo sveikatos draudimo įmokos bei už juos mokamos įmokos;
2) valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis;
3) institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos;
4) papildomi valstybės biudžeto asignavimai;
5) savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos;
6) valstybės biudžeto asignavimai ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms apmokėti;
7) iš sveikatos priežiūros įstaigų ar vaistinių išieškotos ar jų grąžintos lėšos už neteisėtai suteiktas
ar neteisėtai pateiktas apmokėti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neteisėtai išrašytus, išduotus ar
pateiktus apmokėti vaistus ir medicinos pagalbos priemones;
8) įstatymų nustatyta tvarka iš fizinių ir juridinių asmenų išieškotos lėšos už žalą, padarytą
apdraustojo sveikatai, kai apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
PSD įmokas administruoja dvi institucijos: Sodra ir Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).


Dirbančių pagal darbo sutartis, autorinės, sporto, atlikėjų sutartis, gaunančių atlyginimą asmenų,
vykdančių individualią veiklą (išskyrus su verslo liudijimais) asmenų, individualių įmonių savininkų,
ūkinių bendrijų tikrųjų narių, mažųjų bendrijų narių, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjų,
valstybės tarnautojų, statutinių valstybės tarnautojų, profesinės karo tarnybos karių, ūkininkų,
šeimynos dalyvių privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja Sodra.
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Savarankiškai mokantys, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmenys, žemės ūkio
valdos valdytojai (iki 2 EDV) privalomojo sveikatos draudimo įmokas kiekvieną mėnesį moka
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI).

Draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo VSDĮ nustatyta tvarka
apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis:
1) dirbančius pagal darbo sutartis, narystės pagrindu einančius renkamąsias pareigas renkamose
organizacijose, narystės pagrindu dirbančius ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba
kooperatinėse organizacijose, viešojo administravimo valstybės tarnautojus, kriminalinės žvalgybos
slaptuosius dalyvius, kuriems pagal su jais sudarytas rašytines slapto bendradarbiavimo sutartis mokamas
atlygis, taip pat asmenis, nurodytus VSDĮ 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose;
2) valstybės politikus, Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kitų teismų teisėjus ir
kandidatus į teisėjus, prokuratūros pareigūnus, Lietuvos banko valdybos pirmininką, jo pavaduotojus,
valdybos narius, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės institucijų ar įstaigų vadovus, kitus
Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės institucijų ar įstaigų pareigūnus, Seimo ar Respublikos
Prezidento paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų, kitų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir
tarybų pirmininkus, jų pavaduotojus ir narius, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų ar tarybų
pareigūnus, jeigu jiems už darbą mokamas darbo užmokestis;
Asmenys, nurodyti 1-2 punktuose, VSDĮ 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose (vidaus tarnybos sistemos
pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai, krašto apsaugos sistemos profesinės karo
tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti
į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių), moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos
draudimo įmokas nuo VSDĮ nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos.
Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas,
išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla, moka 6 procentų dydžio privalomojo
sveikatos draudimo įmokas, o draudėjai – 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo
pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.
Už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, negaunančius pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausančius
asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis bei SDĮ 17 straipsnio 1 dalyje ir 4–9 dalyse, privalomojo
sveikatos draudimo įmokas sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų
valdytojas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos Vyriausybės nustatyta tvarka. Šios įmokos dydis
– 9 procentai minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę
dieną.
9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos, moka fiziniai asmenys, kurie verčiasi:
1) individualia ne žemės ūkio veikla, išskyrus asmenis, nurodytus SDĮ 17 straipsnio 5 dalyje;
2) individualia žemės ūkio veikla ir yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai (išskyrus SDĮ 17
straipsnio 7 dalyje nurodytus asmenis).
Individualios įmonės už individualių įmonių savininkus, ūkinės bendrijos už ūkinių bendrijų tikruosius
narius ir mažosios bendrijos už mažųjų bendrijų narius moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos
draudimo įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų socialinio draudimo įmokos. Tais atvejais, kai
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individuali įmonė, ūkinė bendrija ar mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos jos nustatyta tvarka arba
turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų
tikrieji nariai ir mažųjų bendrijų nariai kas mėnesį už save moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos,
galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo
įmokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, išvardytiems SDĮ 17 straipsnio 1−8 dalyse ir VSDĮ 6 straipsnio
4 dalyje.
Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų PSD įmokos15:
Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės
įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau EDV (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar
ne), patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 % minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio,
už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas (2012 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" Nr. 1543 (Žin., 2012, Nr. 152-7772) nuo
2013 m. sausio 1 d. nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl mėnesinė PSD įmoka turi būti lygi
30 Lt (3 % x 1000 Lt).
Šių gyventojų metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 3 % 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių
tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną, t. y. 360 Lt (30 Lt x 12 mėnesių).
Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės
įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas
mėnesį moka fiksuotas 9 % minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka,
paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas, nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000
Lt, todėl mėnesinė PSD įmoka turi būti lygi 90 Lt (9 % x 1000 Lt).
Šių gyventojų metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 9 % 12 minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių
tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną, t. y. 1080 Lt (90 Lt x 12 mėnesių).
Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla pagal verslo liudijimą PSD įmokos:
Fiziniai asmenys, kurie vykdo individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 %
minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio
PSD įmokas, nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl mėnesinė PSD
įmoka turi būti lygi 90 Lt (9 % x 1000 Lt).
Asmenims, kurie gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas arba
(ir) patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą (SDĮ 6 straipsnio 4 dalis) ir tuo pačiu metu įsigyja verslo
liudijimą, PSD įmokos skaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, t. y. jie
PSD įmokas už verslo liudijimą moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį
verslo liudijimą. Dienos įmoka apskaičiuojama taip: kalendorinio mėnesio įmokos dydis dalijamas iš to
mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginama iš verslo liudijime nurodytų to mėnesio dienų skaičiaus.
Savarankiškai besidraudžiančių asmenų PSD įmokos:
Pagal SDĮ 17 straipsnio 9 dalį asmenys, nepriklausantys minėto straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 dalyse
išvardintiems draudžiamiems asmenims ir nedraudžiami PSD valstybės lėšomis (SDĮ 6 straipsnio 4 dalis),
už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 % minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį
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Šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/privalomojo-sveikatos-draudimo-imokos1 [žiūrėta 2014-08-28].
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mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio PSD įmokas) nuo 2013 m. sausio 1 d. nustatyta minimalioji
mėnesinė alga – 1000 Lt, todėl mėnesinė PSD įmoka turi būti lygi 90 Lt (9 % x 1000 Lt).
Asmenų, kurie draudžiasi savarankiškai, metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 9 % 12 minimaliųjų
mėnesinių algų, galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną, t. y. 1080 Lt (90 Lt x
12 mėnesių).
Atsakomybė už privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą (SDĮ 19 straipsnis)
Pažeidus įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, draudėjams baudos skiriamos ir delspinigiai
skaičiuojami VSDĮ nustatyta tvarka, o asmenims, kurie privalo mokėti ir (ar) apskaičiuoti šias įmokas,
baudos skiriamos ir delspinigiai skaičiuojami Mokesčių administravimo įstatymo16 nustatyta tvarka.
Jeigu teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo
įstaigos laiku neperveda į Valstybinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
sąskaitą surinktų privalomojo sveikatos draudimo įmokų, jos moka delspinigius pagal finansų ministro
nustatytą delspinigių normą, taikomą už pavėluotą mokesčio mokėjimą.
Draudžiamųjų teisės taikant privalomąjį sveikatos draudimą (SDĮ 38 straipsnis)
Draudžiamieji turi teisę:
1) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, su
kuria teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartį, ir gauti privalomojo sveikatos draudimo garantuojamas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
2) gauti iš sveikatos priežiūros įstaigos, su kuria teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartį,
informaciją apie savo sveikatos būklę, numatomus tyrimus, procedūras, gydymo būdą ir jo poveikį,
teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų mastą, teikimo sąlygas ir vietą. Analogišką informaciją apie
neveiksnius asmenis turi teisę gauti jų teisiniai atstovai;
3) gauti kompensaciją iš sveikatos priežiūros įstaigų už žalą, padarytą jų sveikatai dėl sveikatos
priežiūros įstaigų ar asmens sveikatos priežiūros specialistų kaltės, nepaisant, ar tai buvo numatyta
teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros įstaigų sutartyse. Kompensacijos dydį ir mokėjimo tvarką
nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
4) kreiptis į teritorinių ligonių kasų komisijas, Valstybinę ligonių kasą, teismą dėl įstatymų ar kitų
teisės aktų, reglamentuojančių privalomąjį sveikatos draudimą, pažeidimų.
Papildomas (savanoriškasis) sveikatos draudimas - papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo
sutartyse nustatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, atlyginamos pagal šias sutartis po
papildomojo sveikatos draudimo draudiminio įvykio. Papildomasis (savanoriškasis) sveikatos draudimas
vykdomas SDĮ, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo17 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo institucijos yra draudimo įmonės, teisės aktų
nustatyta tvarka gavusios leidimą (licenciją) šiai sveikatos draudimo veiklai (SDĮ 42 straipsnis).
Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros paslaugų
išlaidos, taip pat išlaidos kompensuojamiesiems vaistams, kurių neapmoka Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžetas, valstybės ar savivaldybių biudžetai. Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos
draudimo lėšomis gali būti apmokama ir ta sveikatos priežiūros paslaugų ar išlaidų
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Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Valstybės žinios, 2004, Nr. 63-2243.
Respublikos draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 94-4246.
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kompensuojamiesiems vaistams dalis, kuri neapmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšomis.
Papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo lėšas sudaro savanoriškos (papildomos) juridinių ir
fizinių asmenų piniginės įmokos savanoriškąjį (papildomąjį) sveikatos draudimą vykdančioms draudimo
įmonėms (SDĮ 45 straipsnis).
Savanoriškas pensijų, ligos ir motinystės draudimas
Valstybiniu savanoriškuoju pensijų socialiniu draudimu draudžiami ne jaunesni kaip 16 metų asmenys tuo
laiku, kai jie:
1) nedraudžiami privalomuoju pensijų socialiniu draudimu pagrindinei pensijos daliai gauti arba
pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti;
2) draudžiami privalomuoju pensijų socialiniu draudimu tik pagrindinei pensijos daliai gauti
papildomai pensijos daliai gauti.
Savanoriškuoju ligos ir motinystės socialiniu draudimu ligos ir motinystės pašalpoms gali draustis
nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus, kurie:
1) nedraudžiami pašalpoms privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu;
2) nesukakę senatvės pensijos amžiaus;
3) nepripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais).

Socialinė parama
ŠALPOS PENSIJA
Šalpos pensijas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas18 (toliau
– VŠIĮ) bei Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai19.
Lietuvos Respublikoje nustatomos šios šalpos išmokos:
1) šalpos pensijos;
2) šalpos našlaičių pensijos;
3) slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos;
4) šalpos kompensacijos;
5) tikslinis priedas.
2. Lietuvos Respublikoje taip pat mokamos:
1) šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d.;
2) socialinės pensijos, paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d.
Pagal VŠIĮ 5 straipsnį, šalpos išmokas gauna:
1) Neįgalūs vaikai;
2) Asmenys, sulaukę pensinio amžiaus, pripažinti nedarbingais/iš dalies darbingais.
3) Asmenys, pripažinti nedarbingais/iš dalies darbingais iki jiems sukanka 24 metai arba asmenys,
patyrę trauką iki 24 metų ir dėl jos padarinių nedarbingais/iš dalies darbingai pripažinti po 24 metų,
bet ne ilgiau nei jiems sueis 26 metai;
4) Tėvai, globėjai, rūpintojai, sulaukę pensinio amžiaus arba pripažinti nedarbingais/iš dalies
darbingais ir kurie nemažiau nei 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius;
5) Motinos, pagimdžiusios daugiau nei 5 vaikus.
Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens
vaikams:
18
19

Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr.96-1873.
Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Valstybės žinios, 2004, Nr.47-1558.
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1) nesukakusiems 18 metų;
2) sukakusiems 18 metų, besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų,
profesinių ar bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresniems nei 24 metų;
3) sukakusiems 18 metų, pripažintiems neįgaliaisiais iki 18 metų sukakties, jeigu jie visą laiką nuo šios
dienos yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.
Šalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 bazinės pensijos dydžio kiekvienam vaikui. Jeigu teisę
gauti šią pensiją turi 4 ir daugiau vaikų, 1,5 bazinės pensijos skiriama visiems vaikams lygiomis dalimis.
Šalpos kompensacijos skiriamos:
1) tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus
invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės
invalidais iki 18 metų;
2) motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8
metų.
Šalpos išmokos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų.
Šalpos kompensacijos dydis – 1,5 bazinės pensijos.
Šalpos kompensacijos skiriamos nurodytiems asmenims, sukakusiems penkeriais metais mažesnį už
senatvės pensijos amžių arba pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų
ir daugiau darbingumo.
Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos
Teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę šie neįgalieji:
1) vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas, nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis;
2) nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo,
pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos
ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies
darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne
vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, jeigu jiems nustatytas specialusis
nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis.
3) netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti šios dalies 2 punkte, jeigu
jiems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis.
4) sukakę senatvės pensijos amžių asmenys, jeigu jiems nustatytas specialusis nuolatinės
priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis.
Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dydžiai
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliems vaikams, 2 ir 3 punktuose nurodytiems neįgaliesiems,
netekusiems 75–100 procentų darbingumo, ir 4 punkte nurodytiems neįgaliesiems, jeigu šiems vaikams
ir neįgaliesiems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, yra 2,5 bazinių pensijų dydžio.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliems vaikams yra šių dydžių:
1) neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, – bazinės pensijos dydžio;
2) neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas, – 0,5 bazinės pensijos dydžio.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos VŠIĮ 11 straipsnio 2 punkte nurodytiems
neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis, yra
šių dydžių:
1) neįgaliesiems, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, – bazinės pensijos dydžio;
2) neįgaliesiems, netekusiems 60–70 procentų darbingumo, – 0,5 bazinės pensijos dydžio.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos 3 ir 4 punktuose nurodytiems neįgaliesiems,
kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis, yra šių dydžių:
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1) neįgaliesiems, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, – bazinės pensijos dydžio;
2) neįgaliesiems, netekusiems 60–70 procentų darbingumo, bei neįgaliesiems, sukakusiems
senatvės pensijos amžių, – 0,5 bazinės pensijos dydžio.
Šalpos išmokas skiria ir moka savivaldybių administracijos, vadovaudamosi šiuo įstatymu ir
Vyriausybės patvirtintais Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais.
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS
Socialinę paramą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas20:
Mokinys – asmuo, kuris mokosi mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo lavinimo
(pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) programas, išskyrus suaugusiųjų ugdymo
programas. Mokiniu nelaikomas asmuo, kuris mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio
mokymo programą.
Socialinė parama mokiniams finansuojama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių
biudžetams, valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų Švietimo ir mokslo ministerijai, savivaldybių
biudžetų lėšų, nevalstybinių mokyklų steigėjų skirtų lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.
Socialinės paramos mokiniams rūšys:
1) mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklose organizuojamose
dieninėse vasaros poilsio stovyklose);
2) mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis.
Socialinės paramos mokiniams išlaidų rūšys:
1) išlaidos už įsigytus produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai
maitinami nemokamai;
2) išlaidos už įsigytus mokinio reikmenis (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);
3) išlaidos socialinei paramai mokiniams administruoti (darbuotojų darbo užmokestis, išlaidos už
komunalines paslaugas ir kt.).
ir 2 punktuose nustatytos išlaidos finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės
dotacijos savivaldybių biudžetams, o apskričių viršininkų administracijoms ir Švietimo ir mokslo
ministerijai – iš valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gautų lėšų.
3 punkte nustatytos išlaidos finansuojamos iš savivaldybių biudžetų lėšų bei apskričių viršininkų
administracijoms ir Švietimo ir mokslo ministerijai valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų ir kitų
įstatymų nustatyta tvarka gautų lėšų.
Mokinių teisė į socialinę paramą:
1) į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5
valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio;
2) į nemokamus pietus ir į aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui
per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis;
3) į nemokamus pietus ir pusryčius bei aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam
šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis ir mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.
2. Kitais mokyklų steigėjų numatytais atvejais, atsižvelgiant į šeimų gyvenimo sąlygas, mokiniai
turi teisę:
1) į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP
dydžiai;
2) į nemokamus pietus, pusryčius ir į aprūpinimą mokinio reikmenimis, jei pajamos vienam šeimos
nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio.

20

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Valstybės žinios, 2006, Nr. 73-2755.
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PINIGINĖ PARAMA NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS
Pinginę paramą nepasiturintiems gyventojams reglamentuoja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas21 (toliau – PSPNGĮ):
Piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams (toliau – piniginė socialinė parama) – pinigine ar
nepinigine formomis teikiama parama nepasiturintiems gyventojams.
Piniginės socialinės paramos rūšys yra šios:
1) socialinė pašalpa;
2) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos (toliau
– kompensacijos).
Teisė į socialinę pašalpą - kai šių asmenų gaunamos pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas
pajamas bendrai gyvenantiems:
a) vyresni kaip 18 metų dirbantys asmenys ir už laikotarpį, už kurį skaičiuojamos pajamos, dirbo ne
mažiau kai du trečdalius maksimalios dirbo laiko trukmės;
b) asmenys, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programą ar yra studentai
aukštosiose mokyklose;
c) asmenys, įsiregistravę darbo biržose ar kitos valstybės įdarbinimo tarnyboje;
d) vienas iš bendrai gyvenančių asmenų slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), kuriam (kuriems)
įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenantį (gyvenančius) asmenį
(asmenis), savo ar sutuoktinio artimąjį (artimuosius) giminaitį (giminaičius), jeigu jiems yra mokamos
slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, arba įstatymų nustatyta tvarka paskirtas
pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta
tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenančio (gyvenančių) asmens (asmenų), savo ar
sutuoktinio artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių) globėju ar vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų
nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenančio (gyvenančių) asmens (asmenų),
savo ar sutuoktinio artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių), kuriam (kuriems) nustatyta rūpyba,
rūpintoju, arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų
nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, savo artimąjį (artimuosius) giminaitį (giminaičius),
jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, arba įstatymų
nustatyta tvarka paskirtas pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) vaiko (vaikų), kuriam
(kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, ar savo artimojo (artimųjų)
giminaičio (giminaičių) globėju ar vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta
globa ar rūpyba šeimoje, ar savo artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių), kuriam (kuriems) nustatyta
rūpyba, rūpintoju;
6) asmuo ne trumpiau kaip 1 mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje,
teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas) nustatytos priverčiamosios medicinos
priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą,
arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė
pažyma;
7) yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos
gimdymo datos;
8) vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų
rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo
įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena
kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau
iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
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9) turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir
kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), augina vaiką (įvaikį) ar vaikus
(įvaikius) iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais
Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės
ūkio naudmenų;
10) vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo
biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas
neįgalumas; nėštumo metu.
Teisė į kompensacijas (PSPNGĮ 7 straipsnis)
Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas
gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus šiuos
reikalavimus:
1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto,
vertė neviršija turto vertės normatyvo;
2) vyresni kaip 18 metų dirbantys asmenys ir už laikotarpį, už kurį skaičiuojamos pajamos, dirbo ne
mažiau kai du trečdalius maksimalios dirbo laiko trukmės;
b) asmenys, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programą ar yra studentai
aukštosiose mokyklose;
c) asmenys, įsiregistravę darbo biržose ar kitos valstybės įdarbinimo tarnyboje;
d) vienas iš bendrai gyvenančių asmenų slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), kuriam (kuriems)
įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenantį (gyvenančius) asmenį
(asmenis), savo ar sutuoktinio artimąjį (artimuosius) giminaitį (giminaičius), jeigu jiems yra mokamos
slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, arba įstatymų nustatyta tvarka paskirtas
pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta
tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenančio (gyvenančių) asmens (asmenų), savo ar
sutuoktinio artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių) globėju ar vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų
nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenančio (gyvenančių) asmens (asmenų),
savo ar sutuoktinio artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių), kuriam (kuriems) nustatyta rūpyba,
rūpintoju, arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų
nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, savo artimąjį (artimuosius) giminaitį (giminaičius),
jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, arba įstatymų
nustatyta tvarka paskirtas pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) vaiko (vaikų), kuriam
(kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, ar savo artimojo (artimųjų)
giminaičio (giminaičių) globėju ar vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta
globa ar rūpyba šeimoje, ar savo artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių), kuriam (kuriems) nustatyta
rūpyba, rūpintoju;
e) asmuo ne trumpiau kaip 1 mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje,
teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmeniui paskirtos Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas) nustatytos priverčiamosios medicinos
priemonės ar asmeniui paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą,
arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė
pažyma;
f) yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo
datos;
g) vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų
rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo
įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena
kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau
iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
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h) turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir
kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), augina vaiką (įvaikį) ar vaikus
(įvaikius) iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais
Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus žemės
ūkio naudmenų;
i) vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo
biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas
neįgalumas; nėštumo metu.
3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro,
vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne
daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba
teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
3. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100
procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno
gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.
2. Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir
tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius
vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo
programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų
pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų
vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų
dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš
bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės
remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų
pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
4. Kompensacijų dydis
1) šildymo sezono metu – būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp bendrai
gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai
gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;
2) geriamojo vandens išlaidų dalis, viršijanti 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens pajamų;
3) karšto vandens išlaidų dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens pajamų.
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
1) pinigais;
2) nepinigine forma (maisto produktais, drabužiais ir kitomis reikalingomis prekėmis, socialinėmis
kortelėmis, maitinimo talonais, apmokant vaikų (įvaikių) maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos
centruose, apmokant suaugusių asmenų gydymosi nuo priklausomybių ligų išlaidas ir kitais savivaldybės
tarybos nustatytais būdais);
3) pinigais ir (ar) nepinigine forma teikiamą socialinę pašalpą derinant su socialinėmis paslaugomis
(bendrosiomis, socialinės priežiūros).
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:
1) vaikams, kuriems nustatyta sunkus neįgalumas;
2) asmenims, netekusiems 75-100 procentų darbingumo;
3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydis – 2,5 bazinės pensijos
Būtina sąlyga – šiems asmenims turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:
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1) neįgaliems vaikams:
- su sunkiu neįgalumu – 1 bazinė pensija;
- su vidutiniu neįgalumu – 0,5 bazinės pensijos.
2) asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais:
- netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1 bazinė pensija;
- netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,5 bazinės pensijos;
3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims – 0,5 bazinės pensijos.
Būtina sąlyga – šiems asmenims turi būti nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis
(išskyrus neįgalius vaikus).
Socialinės pašalpos dydis (PSPNGĮ 9 straipsnis):
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų
skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio
asmens pajamų per mėnesį.
Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais
atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius
vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo
programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų
pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų
vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų
dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš
bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės
remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų
pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
Piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų pareigos (PSPNGĮ 25 straipsnis)
Piniginę socialinę paramą gaunantys nepasiturintys gyventojai privalo:
1) išnaudoti visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl
vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administratorių, gauti teisės aktais
nustatytas priklausančias išmokas ir (ar) pašalpas ir kita);
2) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą prašymo-paraiškos formą ir jos priedus
pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens
teisę gauti piniginę socialinę paramą, ir būtinus piniginei socialinei paramai gauti dokumentus;
3) per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčius
įtakos teisei į piniginę socialinę paramą arba piniginės socialinės paramos dydžiui;
4) savivaldybės administracijos reikalavimu deklaruoti turimą turtą (įskaitant gaunamas pajamas)
Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka;
5) sudaryti savivaldybių socialiniams darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą
turtą ir užimtumą;
6) dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
TRANSPORTO LENGVATOS
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Pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą22 (toliau – TLĮ) yra skiriamos tokios lengvatų
rūšys:
1) teisė važiuoti nemokamai;
2) teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida;
3) teisė į transporto išlaidų kompensaciją.
Teisė važiuoti nemokamai (TLĮ 4 straipsnis)
Kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo autobusais ir troleibusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais,
reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais du vaikus iki 7 metų neužimant atskiros sėdimos ar miegamos
vietos.
Teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida (TLĮ 5 straipsnis)
Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą
vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais,
keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi:
1) asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti
vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
2) asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės
aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d.
pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
3) į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys,
kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas
lydintysis);
4) 80 metų ir vyresni asmenys;
5) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę
senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių
lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos
SSRS agresijos;
6) žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m.
sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
7) pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir
vyresni.
Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą
vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais,
keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi:
1) asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems
teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d.
pripažinti II grupės invalidais);
2) pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų,
ir laisvės kovų dalyviai;
3) nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų,
koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai;
4) Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to
vykdytos SSRS agresijos;
5) asmenys nuo 70 iki 80 metų.
Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą
vardinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bilietą
su 50 procentų nuolaida turi aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, Lietuvos Respublikos ir kitų
22

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 32-890.
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Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų
mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai.
Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (priemiestinio)
reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą
su 50 procentų nuolaida suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų.
Teisė į transporto išlaidų kompensaciją (TLĮ 7 straipsnis)
Neįgalieji, turintys sutrikusią judėjimo funkciją, turi teisę:

1) kiekvieną mėnesį gauti 0,25 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio transporto išlaidų
kompensaciją;
2) vieną kartą per 6 metus gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio
pritaikymo išlaidų kompensaciją, jeigu šie asmenys gali patys vairuoti šiuos lengvuosius
automobilius.

IŠMOKOS RYŠIUM SU VAIKŲ GIMIMU
Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą23 išmokos ryšium su vaikų gimimu yra skiriamos:
1) Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims;
2) Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams, įstatymų nustatyta tvarka paskirtiems
vaiko, Lietuvos Respublikos piliečio, globėjais (rūpintojais), ir Lietuvos Respublikoje gyvenantiems
vaikams užsieniečiams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta Lietuvos
Respublikoje arba kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga
institucija;
3) skiriant išmoką vaikui, Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams, kuriems leidimas
laikinai gyventi išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos
reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose;
4) skiriant išmoką vaikui, Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam išduotas
leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo
ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir nustatyta tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip
bedarbis, išskyrus užsieniečius, kuriems leista atvykti studijuoti;
5) skiriant išmoką vaikui, asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas.
Skiriamos 7 išmokų rūšys:
1) vienkartinė išmoka vaikui – kiekvienam gimusiam ir įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių
išmokų dydžio vienkartinė išmoka;
2) išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui – tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu
skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį;
3) globos (rūpybos) išmoka – vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų
globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio
išmoka per mėnesį.
4) bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba)
nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per
mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės
23Lietuvos

Respublikos išmokų vaikams įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 89-1706.
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paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per
mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio:
1) kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
2) kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje
globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu
šių bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę šeimoje globojami
vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo
programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės
studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą
(įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.
Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų
yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės
bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5
valstybės remiamų pajamų dydžio.
5) vienkartinė išmoka įsikurti – asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus
vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama
vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – 75 bazinių socialinių
išmokų dydžio išmoka įsikurti;
6) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – nėščiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir
motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70
kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio
vienkartinė išmoka.
7) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti
už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų
dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Išmokas skiria ir moka savivaldybių administracijos vadovaudamosi šiuo įstatymu ir Vyriausybės
patvirtintais Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatais24.
LAIDOJIMO PAŠALPA
Laidojimo pašalpa yra skiriama remiantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu25.
Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal
tą mėnesį, kurį atsirado teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.
Laidojimo pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui;
2) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip
ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši
sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
3) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje
turinčiam pabėgėlio statusą;
4) asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;

24Išmokų
25

vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Valstybės žinios, 2004, Nr. 100-3724.
Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas. Valstybės žinios, 1993, Nr. 73-1371.
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5) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir
leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6
mėnesių laikotarpį ir nustatyta tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.
Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai 1-5 punktuose nurodyto asmens vaikas gimsta negyvas. Šiuo
atveju laidojimo pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo vaiko tėvų arba kitam jį laidojančiam
asmeniui. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.
2014 metams patvirtinti tokie valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai*:
* Sveikatos draudimo įmokos tarifas nuo 2013 metų nebetvirtinamas Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu, jis tvirtinamas Sveikatos draudimo įstatymu.
Draudėjų bendrasis valstybinio pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo ir sveikatos
draudimo įmokų 30,8 proc. dydžio tarifas ir jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:





pensijų socialiniam draudimui – 23,3 proc.;
ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 proc.;
nedarbo socialiniam draudimui – 1,1 proc.;
sveikatos draudimui – 3 proc.

Apdraustojo bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų 9 proc. dydžio tarifas ir jo dydžiai
atskiroms socialinio draudimo rūšims:
 pensijų socialiniam draudimui – 3 proc.;
 sveikatos draudimui – 6 proc.






Šalies bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos 0,2 proc.
dydžio tarifas ir keturios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų
grupės ir šioms grupėms priskirti draudėjų mokami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įmokos tarifai:
I grupė – 0,18 proc.;
II grupė – 0,37 proc.;
III grupė– 0,9 proc.;
IV grupė – 1,8 proc.
Draudėjų bendrasis valstybinio pensijų, ligos ir motinystės socialinio draudimo bei sveikatos draudimo
įmokų 29,7 proc. dydžio tarifas ir jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:




pensijų socialiniam draudimui – 23,3 proc.;
ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 proc.;



sveikatos draudimui – 3 proc.

Savarankiškai dirbančių asmenų (išskyrus asmenis, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo
liudijimą, individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų tikruosius narius)
bendrasis valstybinio pensijų bei ligos ir motinystės, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės
(tėvystės) pašalpoms, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų 37,5 proc. dydžio tarifas ir jo
dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:
 pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.;
 ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės)
socialinio draudimo pašalpoms – 2,2 proc.
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sveikatos draudimui – 9 proc.

Individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams
patvirtintos tokios valstybinio socialinio draudimo įmokos:
 pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.;
 sveikatos draudimui – 9 proc.
Asmenims, kurie gauna pajamų pagal autorines sutartis, neturintiems darbo santykių, nustatyti tokie
socialinio draudimo įmokų tarifai:
 pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.;



sveikatos draudimui – 9 proc.;
ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 proc.

Asmenims, gaunantiems pajamų iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos iš draudėjo, su kuriuo asmuo nėra
susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (arba tie draudėjai skirtingi), yra nustatyti
tokio dydžio socialinio draudimo įmokų tarifai:
 pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.;



ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės
(tėvystės) išmokoms gauti, – 2,2 proc.
sveikatos draudimui – 9 proc.

Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorinės veiklos sutartį ir turintiems draudėją, su kuriuo jie
susiję darbo santykiais, taip pat atlikėjai ir sportininkai, kurie gauna pajamas iš sporto veiklos arba
atlikėjo veiklos iš to paties draudėjo, su kuriuo jie susiję darbo santykiais, nustatyti tokio dydžio
socialinio draudimo įmokų tarifai:
 pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.;
 ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 3,4 proc.;




nedarbo socialiniam draudimui – 1,1 proc.;
sveikatos draudimui – 9 proc.
bendras nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifas – 0,2 proc.; keturios
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės:
* I grupė – 0,18 proc.;
* II grupė – 0,37 proc.;
* III grupė – 0,9 proc.;
* IV grupė – 1,8 proc.

Operatyvinės veiklos slaptiesiems dalyviams nustatyti tokio dydžio socialinio draudimo įmokų tarifai:
 pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.
2014 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti:
50 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos (toliau – bazinė pensija) dydžio valstybinio
socialinio draudimo įmoka valstybinės socialinio draudimo pensijos pagrindinei daliai gauti.
Valstybinio savanoriškojo pensijų socialinio draudimo įmokų tarifai:
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valstybinių socialinio draudimo pensijų pagrindinei daliai gauti – 50 proc. bazinės pensijos;



valstybinių socialinio draudimo pensijų papildomai daliai gauti – 15 proc. valstybiniam socialiniam
draudimui deklaruojamų sumų, neviršijančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų
metų draudžiamųjų pajamų dydžio;



valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti – 26,3 proc. valstybiniam socialiniam draudimui
deklaruojamų sumų, neviršijančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų
draudžiamųjų pajamų dydžio.



apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime, valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos
dalies, pervedamos pensijų kaupimo bendrovėms, 2 proc. dydžio tarifas.
Draudėjų priskyrimas atitinkamai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įmokos tarifo grupei tvirtinamas Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimu.



Remiantis išvardintomis socialinio draudimo ir socialinės paramos rūšimis, žemiau yra pateikiama
socialinio draudimo ir socialinės paramos išmokų bei DK teikiamų garantijų išmokų schemą pagal fizinių
asmenų dalyvavimą darbo ir kvazi-darbo santykiuose (žr. 1.4. lentelė.).
1.4. lentelė. Socialinio draudimo rūšių ir socialinės paramos išmokų bei DK teikiamų garantijų
pasiskirstymas pagal fizinių asmenų dalyvavimą darbo ir kvazi-darbo26 santykiuose
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Lietuvoje egzistuoja nemažai fizinių asmenų užimtumo formų, kurios įvardijamos, kaip kvazi-darbo santykiai, t. y. santykiai
reguliuojami ne tik darbo teisės, bet ir kitų teisės šakų. Toks pavyzdys yra savarankiškai dirbantys asmenys.
27 čia nėra įtraukiamos: Lietuvos Respublikos I ir II laipsnio pensijos, prezidento pensija, mokslininkų pensijos, nukentėjusiųjų asmenų
pensijos, pareigūnų ir karių pensijos, teisėjų pensija.
28 garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus (DK 132 str.), garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe
darbuotojams (DK 133 str.), garantijos darbuotojų atstovams (DK 134 str.), pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas
darbuotojų skaičius (DK 135 str.), išeitinė išmoka (DK 140 str.), papildomos ir specialios pertraukos (DK 159 str.), tikslinės atostogos
(DK 178 str.), motinystės sauga (DK 278 str.), asmenų iki aštuoniolikos metų darbas (DK 277 str.), kompensacija už nepanaudotas
atostogas (DK 175 str.), papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus (DK 214 str.), kompensacijos darbuotojams, kurių
darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis (216 str.), garantijos darbuotojams, siunčiamiems į medicinos įstaigas
pasitikrinti sveikatos (DK 217 str.), garantijos donorams (DK 218 str.), kompensacija už darbuotojams priklausančių įrankių, darbo
drabužių nusidėvėjimą (DK 219 str.), garantijos ir kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju (DK 220 str.), garantijos ir
kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą (DK 221 str.), draudimas daryti išskaitas iš išeitinės išmokos,
kompensacinių ir kai kurių kitų išmokų (DK 226 str.).
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**pastaba: be privalomojo valstybinio socialinio pensijų, ligos ir motinystės draudimo yra savanoriškas pensijų, ligos ir motinystės
draudimas.
***pastaba: be privalomojo sveikatos draudimo, taip pat yra skiriamas papildomas (savanoriškas) sveikatos draudimas.

29

Skiriamos 3 grupės autorių: 1) dirbantys pagal autorines sutartis ir tuo pat metu turi darbo santykius – draudžiami visomis 5
valstybinio socialinio draudimo rūšimis; 2) dirbantys ir gaunantys pajamas tik pagal autorines sutartis – draudžiami tik pensijų, ligos
ir motinystės bei sveikatos draudimu; 3) besiverčiantys individuali veikla - draudžiami tik pensijų, motinystės bei sveikatos draudimu.
30
Skiriamos 3 grupės atlikėjų: 1) dirbantys pagal atlikėjų sutartis ir tuo pat metu turi darbo santykius – draudžiami visomis 5
valstybinio socialinio draudimo rūšimis; 2) dirbantys ir gaunantys pajamas tik pagal atlikėjų sutartis – draudžiami tik pensijų,
motinystės bei sveikatos draudimu; 3) besiverčiantys individuali veikla – draudžiami tik pensijų, motinystės bei sveikatos draudimu.
31 Jei ūkininkų bei jų partnerių žemės valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
yra lygus 4 EDV arba didesnis, jie laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis ir yra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys.
Jei žemės valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra mažesnis nei 4 EDV,
draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai, o už sveikatos draudimą įmokas moka patys.
32
Šios kategorijos asmenų veiklą reguliuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą
įstatymas (Valstybės žinios, 2012, Nr. XI-2411), kuriame numatyta, jog paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui paslaugų
kvite nurodytą atlygį pasibaigus kiekvienai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo
terminui. Tuo tarpu paslaugų gavėjas privalo sumokėti sveikatos draudimo įmokas už paslaugų teikėją teisės aktų nustatyta tvarka.
Paslaugas pagal šį įstatymą teikiantys asmenys nedalyvauja socialinio draudimo sistemoje, nes su jais sudaroma ne darbo, o paslaugų
teikimo sutartis. Kita vertus, ši veikla gali būti prilyginta kvazi-darbo santykiams, nes pagal LR Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo (1991 05 21 Nr. I-1336) 7 straipsnį nuo šio atlygio turėtų būti mokamos socialinio draudimo įmokos.
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Savarankiškai dirbantys asmenys pagal Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo33 (toliau –
VSDĮ) 2 straipsnio 8 dalį yra apibrėžiami, kaip individualių įmonių savininkai; mažųjų bendrijų nariai;
tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; asmenys, kurie verčiasi individualia
veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme34 (toliau – GPMĮ) (advokatai, advokatų
padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys); fiziniai asmenys, kurie
verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės
įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį
laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba
didesnis; šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme35.
Pagal GPMĮ 2 straipsnio 7 dalį individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia
gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:
1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal
prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, taip pat finansinių priemonių sandorius;
2) savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio
savarankiška veikla;
3) savarankiška sporto veikla;
4) savarankiška atlikėjo veikla.
Sporto veikla (GPMĮ 2 straipsnio 8 dalis) – sportininko (gyventojo, kuris atlieka tam tikrą fizinę ar protinę
veiklą, grindžiamą tam tikromis taisyklėmis ir organizuojamą tam tikra specialiai šiai veiklai nustatyta
forma) rengimosi varžyboms ir dalyvavimo varžybose veikla. Treneris, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos
Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme36, šio GPMĮ taikymo tikslais nėra laikomas sportininku.
Atlikėjo veikla (GPMĮ 2 straipsnio 9 dalis) – atlikėjo (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar
kito vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno,
folkloro kūrinius ar cirko numerius gyventojo) rengimosi viešam pasirodymui ir dalyvavimo viešame
pasirodyme veikla. Atlikėjais nelaikomi gyventojai, dalyvaujantys kūrinio sukūrime arba rengimosi viešam
pasirodymui procese, tačiau nedalyvaujantys kūrinį viešai atliekant ar viešai pasirodant.
Kūryba (GPMĮ 2 straipsnio 10 dalis) – kūrinių, kurie gali būti autorių teisių objektas, kūrimas ir turtinių teisių
į savo sukurtus kūrinius perleidimas.
Čia taip pat būtina paminėti meno kūrėjus, kurie pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų
statuso įstatymą37 yra apibrėžiami, kaip meno kūrinius kuriantys, taip pat juos meniškai atliekantys,
interpretuojantys ir taip jiems suteikiantys naują meninę vertę fiziniai asmenys, kuriems yra suteiktas meno
kūrėjo statusas.
Atsižvelgiant į tai, kad šiais asmenims nėra sudaromos įprastinės darbo sutartys (DK 93 straipsnis), yra
sakoma, kad šie asmenys ne dirba, bet vykdo individualią, profesinę ar kūrėjų veiklą. Vis dėl, kai kurie darbo
santykių bruožai kiekvienoje iš aukščiau išvardintų užimtumo formų pasireiškia, o tai lemia skirtingas
taikomų socialinio draudimo garantijų apimtis (žr. 4 lentelę).
Pažymėtina, kad 4 lentelėje atsižvelgiant į darbo santykių sistemą, taip pat yra išskirti valstybės tarnautojai
bei statutiniai pareigūnai. Jiems DK taikomas tik tada, kai tam tikrų garantijų nereglamentuoja specialūs
įstatymai ir statutai.

33

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 1991, Nr. 17-447.
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 73-3085.
35 Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas. Valstybės žinios, 2010, Nr. 25-1176.
36
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas. Valstybės žinios, 1996, Nr. 9-215.
37 Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų statuso įstatymas. Valstybės žinios, 1996, Nr. 84-2002; 1998, Nr. 111-3058.
34
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Statutinių pareigūnų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta, kad pareigūnams Vyriausybės
nustatyta tvarka apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo,
valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų. Taip pat numatoma, kad pareigūnų laikinojo nedarbingumo,
nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais, taip pat
pirmaisiais vaiko auginimo metais, kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos dėl grįžimo į tarnybą, ar
antraisiais vaiko auginimo metais, kai vaiko priežiūros atostogos nesuteiktos arba nutrauktos,
pareigūnams mokamos Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuoto vidutinio jų darbo užmokesčio arba jo
dalies dydžio išmokos, neviršijančios maksimalaus kompensuojamojo uždarbio. Šie išmokų dydžiai,
maksimalus kompensuojamojo uždarbio dydis ir mokėjimo trukmė nustatomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis. Laikinojo nedarbingumo dėl
nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje), nelaimingo atsitikimo ar įvykio, susijusios su tarnyba, taip pat dėl
nelaimingo atsitikimo vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos, profesinės ligos ar sveikatos sutrikimų (tarp jų
ir ligos), atsiradusių dėl tarnybos vykdymo, atveju pareigūnams mokam 100 proc. jų vidutinio darbo
užmokesčio, taikant maksimalaus ir minimalaus kompensuojamojo uždarbio dydžius vadovaujantis
Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo
nuostatomis dėl ligos pašalpos skaičiavimo.
Be to, statutiniai pareigūnai turi atskirą kompensacijų pareigūno ar kursanto mirties ar sveikatos
sutrikdymo atvejais reglamentavimą (Statuto 40 straipsnis).
Statutiniai pareigūnai, kaip ir valstybės tarnautojai bei asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį turi iš esmės
tokias pačias socialines garantijas, tačiau jų skyrimo pagrindai yra nustatyti skirtinguose teisės aktuose, o
jos finansuojamos iš taip iš skirtingų biudžetų.

1.5. lentelė. Asmenys, dalyvaujantys socialiniame draudime dėl jų socialinio statuso ypatybių
PENSIJŲ38
SUBJEKTAI

NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ
DARBE IR
PROFESINIŲ
LIGŲ

LIGOS**

MOTINYSTĖS

NEDARBO

SVEIKATOS
***

GARANTIJOS PAGAL
DARBO
KODEKSĄ39

SOCIALINĖ
PARAMA

RŪŠYS
MENO KŪRĖJŲ
STATUSĄ
TURINTYS
DARBINGO
AMŽIAUS
ASMENYS, JEIGU
JIE NETURI
DRAUDŽIAMŲJŲ
PAJAMŲ40



-





-



-



38 čia nėra

įtraukiamos: Lietuvos Respublikos I ir II laipsnio pensijos, prezidento pensija, mokslininkų pensijos, nukentėjusiųjų asmenų
pensijos, pareigūnų ir karių pensijos, teisėjų pensija.
39 garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus (DK 132 str.), garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe
darbuotojams (DK 133 str.), garantijos darbuotojų atstovams (DK 134 str.), pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas
darbuotojų skaičius (DK 135 str.), išeitinė išmoka (DK 140 str.), papildomos ir specialios pertraukos (DK 159 str.), tikslinės atostogos
(DK 178 str.), motinystės sauga (DK 278 str.), asmenų iki aštuoniolikos metų darbas (DK 277 str.), kompensacija už nepanaudotas
atostogas (DK 175 str.), papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus (DK 214 str.), kompensacijos darbuotojams, kurių
darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis (216 str.), garantijos darbuotojams, siunčiamiems į medicinos įstaigas
pasitikrinti sveikatos (DK 217 str.), garantijos donorams (DK 218 str.), kompensacija už darbuotojams priklausančių įrankių, darbo
drabužių nusidėvėjimą (DK 219 str.), garantijos ir kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju (DK 220 str.), garantijos ir
kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą (DK 221 str.), draudimas daryti išskaitas iš išeitinės išmokos,
kompensacinių ir kai kurių kitų išmokų (DK 226 str.).
40 Meno kūrėjų sąvoka taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų statuso įstatyme. Valstybės
žinios, 1996, Nr. 84-2002.
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OPERATYVINĖS
VEIKLOS SLAPTIEJI
DALYVIAI,
KURIEMS
MOKAMAS
ATLYGIS PAGAL
SLAPTO
BENDRADARBIAVI
-MO SUTARTIS
KRAŠTO
APSAUGOS
SISTEMOS
PROFESINĖS KARO
TARNYBOS
KARIAI, KARIAI
SAVANORIAI, KITI
AKTYVIOJO
REZERVO KARIAI,
PARENGTOJO
REZERVO KARIAI,
PAŠAUKTI Į
PRATYBS,
MOKYMUS AR
VYKDYTI
TARNYBOS
UŽDUOČIŲ
LR KARIUOMENĖS
PRIVALOMOSIOS
PRADINĖS KARO
TARNYBOS KARIAI
IR ASMENYS,
ATLIEKANTYS
ALTERNATYVIĄJĄ
KRAŠTO
APSAUGOS
TARNYBĄ

41



-

-

-



-

-

-





-

-

-



-



-





-



-



-

PROFESINIŲ
MOKYKLŲ
MOKINIAI

-

Profesinės
praktikos
laikotarpiu

-

-

-



-



AUKŠTŲJŲ
MOKYKLŲ
STUDENTAI

-

Profesinės
praktikos
laikotarpiu

-

-

-



-



DOKTORANTAI41

-

-

-

-

-



-



DVASININKAI

Draudžiam
i tik
pagrindine
i pensijos
daliai

-

-

-

-



-



NESUKAKĘ
SENATVĖS
PENSIJOS
AMŽIAUS IR
NEGAUNANTYS
PAJAMŲ
SUSIJUSIŲ SU
DARBO
SANTYKIAIS
VALSTYBĖS
TARNAUTOJŲ IR
PROFESINĖS
KARO TARNYBOS
KARIŲ BEI
DELEGUOTŲ
ASMENŲ
SUTUOKTINIAI
ŠEIMOS
PASIRINKIMU
VIENAS IŠ TĖVŲ
(ĮTĖVIŲ) ARBA
ASMUO,
PASKIRTAS

Laikotarpiu,
kai jie
gyvena
kartu su
valstybės
tarnautoju
ar
deleguotu
asmeniu.

-

-

-

Laikotarpiu,
kai jie
gyvena
kartu su
valstybės
tarnautoju
ar
deleguotu
asmeniu.



-



-

-

-



-







Plačiau žiūrėti Uždavinio Nr. 1-3 ataskaitą ir Priedą Nr. III.
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VAIKO GOLBĖJU,
AUGINANTYS
VAIKĄ IKI TREJŲ
METŲ
NESUKAKĘ
SENATVĖS
PENSIJOS
AMŽIAUS VEINAS
IŠ NEĮGALAUS
ASMENS,
KURIAM
NUSTATYTAS
SPECIALUS
NUOLATINĖS
SLAUGOS
POREIKIS, TĖVŲ
(ĮTĖVIŲ) ARBA
ASMUO
PASKIRTAS ŠIO
NEĮGALAUS
ASMENS
GLOBĖJU AR
RŪPINTOJU,
SLAUGANTIS
NAMUOSE
NURODYTA
NEĮGALŲ ASMENĮ
ARBA VISIŠKOS
NEGALIOS
INVALIDĄ
GAUNANTYS
DARBO
UŽMOKESTĮ
ASMENYS,
ESANTYS
SOCIALINĖS BEI
PSICHOLOGINĖS
REABILITACIJOS
ĮSTAIGOSE
GAUNANTYS
DARBO
UŽMOKESTĮ
NUTEISTIEJI
LAISVĖS
ATĖMIMO METU
ASMENYS
ATLIEKANTYS
SAVANORIŠKĄ
PRAKTIKĄ
UŽIMTUMO
RĖMIMO
ĮSTATYMO
NUSTATYTA
TVARKA



-

-

-





-



-

Darbo laiku

-

-

-



-



-

Darbo laiku

-

-

-



-



-

Savanoriškos
praktikos
sutarties
galiojimo
laikotarpiu

-

-

-



-
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Priedas Nr. III-2
Darbo santykių ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemų
sąveika
2.1. lentelė Fizinių asmenų socialinio draudimo rūšių ir jų išmokų bei socialinės paramos
pasiskirstymas laike
a) DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTĮ
IKI DARBO SANTYKIŲ

DARBO SANTYKIŲ METU
Netekto darbingumo (invalidumo) pensija ir senatvės
pensija (sukakusiems senatvės pensijos amžių ir
tebedirbantiems asmenims). Našlių arba našlaičių
pensijos mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio
draudimo išmokos: a) ligos dėl nelaimingo atsitikimo
darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos
pašalpa (toliau – ligos pašalpa); b) netekto darbingumo
vienkartinė kompensacija; c) netekto darbingumo
periodinė kompensacija. Mokama iki darbingumo
atgavimo dienos arba darbingumo lygio nustatymo
dienos arba iki nustatyto darbingumo netekimo
termino pabaigos. Mirusiojo apdraustojo mirties
atveju, jo šeimos nariams yra išmokama: a)
vienkartinė draudimo išmoka arba b) periodinė
draudimo išmoka.
Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir
motinystės (tėvystės) pašalpos. Įstatymas numato,
kad įmokas moka ir draudėjas, ir apdraustasis, tik
pačias įmokas perveda draudėjas.

Garantijos pagal DK1.

PO DARBO SANTYKIŲ
Valstybinio socialinio draudimo pensijos – senatvės
(sulaukus įstatymo nustatyto amžiaus) arba
netekto darbingumo (invalidumo) pensija, jei ji yra
didesnė už senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę gauti
valstybinę socialinio draudimo pensiją, nepraranda
teisės gauti kitas valstybines pensijas.
Netekto darbingumo periodinė kompensacija.
Mokama iki darbingumo atgavimo dienos arba
darbingumo lygio nustatymo dienos arba iki
nustatyto
darbingumo netekimo
termino
pabaigos. Įmokas - moka darbdavys. Mirusiojo
apdraustojo mirties atveju, jo šeimos nariams yra
išmokama: a) vienkartinė draudimo išmoka arba b)
periodinė draudimo išmoka.

Gaunantys
ligos,
profesinės
reabilitacijos,
motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės)
socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki
įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos,
nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau,
negu baigiasi šių pašalpų mokėjimo laikas. Ligos
pašalpa po atleidimo iš darbo mokama ne ilgiau kaip
5 kalendorines ligos dienas. Motinystės ir
motinystės (tėvystės) pašalpų mokėjimas tai pat
pratęsiamas, jei baigiasi darbo sutartis, įmonė
bankrutuoja, likviduojama arba pasibaigė darbo
sutartis.
Garantijos pagal DK.
Nedarbo socialinis draudimas – nedarbo draudimo
išmoka.

Sveikatos draudimas –
draudžiami
valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys

Sveikatos draudimas – Įstatymas numato, kad įmokas
moka ir draudėjas, ir apdraustasis, tik pačias įmokas
perveda draudėjas.

Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei
ne – draudžiasi patys.

1

garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus (DK 132 str.), garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams
(DK 133 str.), garantijos darbuotojų atstovams (DK 134 str.), pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius (DK 135
str.), išeitinė išmoka (DK 140 str.), papildomos ir specialios pertraukos (DK 159 str.), tikslinės atostogos (DK 178 str.), motinystės sauga (DK 278
str.), asmenų iki aštuoniolikos metų darbas (DK 277 str.), kompensacija už nepanaudotas atostogas (DK 175 str.), papildomos lengvatos
asmenims, auginantiems vaikus (DK 214 str.), kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis (216
str.), garantijos darbuotojams, siunčiamiems į medicinos įstaigas pasitikrinti sveikatos (DK 217 str.), garantijos donorams (DK 218 str.),
kompensacija už darbuotojams priklausančių įrankių, darbo drabužių nusidėvėjimą (DK 219 str.), garantijos ir kompensacijos tarnybinių
komandiruočių atveju (DK 220 str.), garantijos ir kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą (DK 221 str.), draudimas
daryti išskaitas iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kai kurių kitų išmokų (DK 226 str.).

1

arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų
sąrašą. Jei ne – draudžiasi
patys.
Socialinė parama.

Socialinė parama.

Socialinė parama.

b) INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI
IKI VEIKLOS

Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei
ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

VEIKLOS METU

PO VEIKLOS

Netekto darbingumo (invalidumo) pensija ir
senatvės pensija (sukakusiems senatvės pensijos
amžių ir savarankiška veikla užsiimantiems
asmenims). Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip.

Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę
gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją,
nepraranda teisės gauti kitas valstybines
pensijas.
Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų sąrašą.
Jei ne – draudžiasi patys.

Sveikatos draudimas – draudžiasi patys. Įstatymas
numato, kad įmokas moka įmonė, ir apdraustasis,
tik pačias įmokas perveda draudėjas.

Socialinė parama.

Socialinė parama.

c) MB, TŪB IR KŪB TIKRIEJI NARIAI
IKI VEIKLOS

VEIKLOS METU
Netekto darbingumo (invalidumo) pensija ir
senatvės pensija (sukakusiems senatvės pensijos
amžių ir savarankiška veikla užsiimantiems
asmenims). Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip.

Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei ne
– draudžiasi patys.
Socialinė parama.

Sveikatos draudimas – draudžiasi patys. Įstatymas
numato, kad įmokas moka ŪB, TŪB ar KŪB, ir
apdraustasis, tik pačias įmokas perveda
draudėjas.

Socialinė parama.

PO VEIKLOS
Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę
gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją,
nepraranda teisės gauti kitas valstybines
pensijas.
Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų sąrašą.
Jei ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.
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d) SAVARANKIŠKA BET KOKIO POBŪDŽIO KOMERCINĖ ARBA GAMYBINĖ, KŪRYBINĖ,
MOKSLINĖ, PROFESINĖ, ĮSKAITANT LAISVĄSIAS PROFESIJAS, VEIKLA
IKI VEIKLOS

VEIKLOS METU
Netekto darbingumo (invalidumo) pensija ir
senatvės pensija (sukakusiems senatvės pensijos
amžių ir savarankiška veikla užsiimantiems
asmenims). Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip.

PO VEIKLOS
Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę
gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją,
nepraranda teisės gauti kitas valstybines
pensijas.

Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės)
pašalpos.
Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei ne
– draudžiasi patys.
Socialinė parama.

Sveikatos draudimas – draudžiasi patys. Įstatymas
numato, kad įmokas moka ir apdraustasis ir
draudėjas.

Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų sąrašą.
Jei ne – draudžiasi patys.

Socialinė parama.

Socialinė parama.

e) ŠEIMYNOS2 DALYVIAI
IKI VEIKLOS

VEIKLOS METU
Netekto darbingumo (invalidumo) pensija ir
senatvės pensija (sukakusiems senatvės pensijos
amžių ir savarankiška veikla užsiimantiems
asmenims). Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip.

PO VEIKLOS
Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę
gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją,
nepraranda teisės gauti kitas valstybines
pensijas.

Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės)
pašalpos.
Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei ne
– draudžiasi patys.
Socialinė parama.

Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis.

Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų sąrašą.
Jei ne – draudžiasi patys.

Socialinė parama.

Socialinė parama.
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Šeimyna – Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo (Žin., 2010, Nr. 25-1176) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius
šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip dvylika vaikų) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, negu
nurodyta šiame straipsnyje, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia. Šeimynų dalyviai
draudžiami sveikatos draudimu ir valstybiniu socialiniu draudimu Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo ir Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

3

f) DIRBANTYS SU VERSLO LIUDIJIMU
IKI VEIKLOS

VEIKLOS METU
Draudžiami tik pagrindinei valstybinio socialinio
draudimo pensijos daliai. Įgyja teisę į senatvės
(sulaukus įstatymo nustatyto amžiaus) arba
netekto darbingumo (invalidumo) pensija, jei ji yra
didesnė už senatvės. Našlių arba našlaičių
pensijos mokamos kartu su senatvės ar
invalidumo, ar netekto darbingumo pensijomis, jei
įstatymų nenustatyta kitaip. Gali savanoriškai
draustis papildomai pensijos daliai, ligos ir
motinystės soc. draudimu.

Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei ne
– draudžiasi patys.
Socialinė parama.

Sveikatos draudimas – įmokas moka ir draudžiasi
patys.

Socialinė parama.

PO VEIKLOS
Draudžiami tik pagrindinei valstybinio
socialinio draudimo pensijos daliai. Įgyja teisę
į senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Gali savanoriškai draustis
papildomai pensijos daliai, ligos ir
motinystės soc. draudimu.
Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų sąrašą.
Jei ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

g) AUTORIAI (TIK PAGAL AUTORINES SUTARTIS)3
IKI VEIKLOS

VEIKLOS METU
Netekto darbingumo (invalidumo) pensija
ir
senatvės pensija (sukakusiems senatvės pensijos
amžių ir tebedirbantiems asmenims). Našlių arba
našlaičių pensijos mokamos kartu su senatvės ar
invalidumo, ar netekto darbingumo pensijomis, jei
įstatymų nenustatyta kitaip.

PO VEIKLOS
Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę
gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją,
nepraranda teisės gauti kitas valstybines
pensijas.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės
ir motinystės (tėvystės) pašalpos.
Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei
ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

Sveikatos draudimas – priklausomai nuo įmokos
dydžio moka arba pats ir draudėjas, arba tik
draudėjas.

Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų
sąrašą. Jei ne – draudžiasi patys.

Socialinė parama.

Socialinė parama.

3

Skiriamos 3 grupės autorių: 1) dirbantys pagal autorines sutartis ir tuo pat metu turi darbo santykius (jei turi draudėją) – draudžiami visomis 5
valstybinio socialinio draudimo rūšimis; 2) dirbantys ir gaunantys pajamas tik pagal autorines sutartis – draudžiami tik pensijų, ligos ir motinystės
bei sveikatos draudimu; 3) besiverčiantys individuali veikla - draudžiami tik pensijų, motinystės bei sveikatos draudimu.

4

h) ATLIKĖJAI (TIK PAGAL ATLIKĖJŲ SUTARTIS)4
IKI VEIKLOS

VEIKLOS METU
Netekto darbingumo (invalidumo) pensija
ir
senatvės pensija (sukakusiems senatvės pensijos
amžių ir tebedirbantiems asmenims). Našlių arba
našlaičių pensijos mokamos kartu su senatvės ar
invalidumo, ar netekto darbingumo pensijomis, jei
įstatymų nenustatyta kitaip.

PO VEIKLOS
Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę
gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją,
nepraranda teisės gauti kitas valstybines
pensijas.

Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės)
pašalpos.
Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei
ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

Sveikatos draudimas – priklausomai nuo įmokos
dydžio moka arba pats ir draudėjas, arba tik
draudėjas.

Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų
sąrašą. Jei ne – draudžiasi patys.

Socialinė parama.

Socialinė parama.

4

Skiriamos 3 grupės atlikėjų: 1) dirbantys pagal atlikėjų sutartis ir tuo pat metu turi darbo santykius – draudžiami visomis 5
valstybinio socialinio draudimo rūšimis; 2) dirbantys ir gaunantys pajamas tik pagal atlikėjų sutartis – draudžiami tik pensijų,
motinystės bei sveikatos draudimu; 3) besiverčiantys individuali veikla – draudžiami tik pensijų, motinystės bei sveikatos
draudimu.

5

i)

SPORTININKAI (TIK INDIVIDUALI SPORTO VEIKLA)5

IKI VEIKLOS

VEIKLOS METU

PO VEIKLOS

Netekto darbingumo (invalidumo) pensija. Našlių
arba našlaičių pensijos mokamos kartu su senatvės
ar invalidumo, ar netekto darbingumo pensijomis,
jei įstatymų nenustatyta kitaip.

Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei
ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

j)

Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės)
pašalpos.
Sveikatos draudimas – priklausomai nuo įmokos
dydžio moka arba pats ir draudėjas, arba tik
draudėjas

Socialinė parama.

Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę
gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją,
nepraranda teisės gauti kitas valstybines
pensijas.

Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų
sąrašą. Jei ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

ŪKININKAI IR JŲ PARTNERIAI6

IKI DARBO SANTYKIŲ

DARBO SANTYKIŲ METU
Netekto darbingumo (invalidumo) pensija, jei ji yra
didesnė už senatvės ir senatvės pensija
(sukakusiems senatvės pensijos amžių ir
tebedirbantiems asmenims). Našlių arba našlaičių
pensijos mokamos kartu su senatvės ar invalidumo,
ar netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip.

PO DARBO SANTYKIŲ
Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. Asmenys, turintys teisę
gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją,

Socialinio draudimo prasme sportininkai yra skirstomis į 3 grupes. Pažymėtina, kad 2-3 grupės sportininkų socialinio draudimo garantijos yra tokios
pat.
Grupės
Draudimo rūšys
Įmokų tarifas
Mokestinė bazė
5

Sportininkai, kurie dirba pagal darbo
sutartis, bet kartu toje pačioje
darbovietėje gauna pajamas ir iš
sporto veiklos

Sportininkai, kurie gauna tik pajamas
pagal sportinės veiklos sutartis ir
nedirba pagal darbo sutartį pas tą
patį draudėją
Sportininkai, kurie verčiasi sporto
individualia veikla

Pensijų draudimas
Ligos ir motinystės draudimas
Nedarbo draudimas
Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų draudimas
Sveikatos draudimas
Pensijų draudimas
Ligos ir motinystės draudimas (kai
draudžiama tik motinystės, tėvystės ir
motinystės (tėvystės) pašalpoms
gauti)
Sveikatos draudimas
Pensijų draudimas
Ligos ir motinystės draudimas (kai
draudžiama tik motinystės, tėvystės ir
motinystės (tėvystės) pašalpoms
gauti)
Sveikatos draudimas

39,8 proc. bendras
30,8 proc. - moka
draudėjas
9 proc. apdraustasis

Pajamos, gautos iš sporto veiklos

37,5 proc.

50 proc. pajamų, gautų iš sporto
veiklos suma. Maksimali pajamų suma
- 48 EMDP per metus ir 4 EMDP per
mėnesį

37,5 proc.

50 proc. individualios veiklos
apmokestinamųjų pajamų (neatėmus
PSD ir VSD įmokų) suma. Maksimali
pajamų suma - 48 EMDP per metus ir
4 EMDP per mėnesį

6

Jei ūkininkų bei jų partnerių žemės valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4
EDV arba didesnis, jie laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis bei draudžiami kaip savarankiškai dirbantys (be verslo liudijimo). Jei žemės
valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra mažesnis nei 4 EDV, draudžiami tik pagrindinei
pensijos daliai, o už sveikatos draudimą įmokas moka patys.
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nepraranda teisės gauti kitas valstybines
pensijas.

Tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės)
pašalpa.
Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei
ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

Sveikatos draudimas – draudžiasi patys.

Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų sąrašą.
Jei ne – draudžiasi patys.

Socialinė parama.

Socialinė parama.

k) VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
IKI TARNYBOS SANTYKIŲ

TARNYBOS SANTYKIŲ METU

Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip.

Kadangi valstybės tarnautojai yra draudžiami
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialiniu draudimu, jie lygiai taip pat gali gauti ir
atitinkamas išmokas: a) ligos dėl nelaimingo
atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba
profesinės ligos pašalpa (toliau – ligos pašalpa); b)
netekto darbingumo vienkartinė kompensacija; c)
netekto darbingumo periodinė kompensacija.
Mirusiojo apdraustojo mirties atveju, jo šeimos
nariams yra išmokama: a) vienkartinė draudimo
išmoka arba b) periodinė draudimo išmoka.
Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės
ir motinystės (tėvystės) pašalpos.

Netekto
darbingumo
periodinė
kompensacija.
Netekto
darbingumo
periodinė kompensacija. Mokama iki
darbingumo
atgavimo
dienos
arba
darbingumo lygio nustatymo dienos arba iki
nustatyto darbingumo netekimo termino
pabaigos. Įmokas - moka darbdavys.
Mirusiojo apdraustojo mirties atveju, jo
šeimos nariams yra išmokama: a) vienkartinė
draudimo išmoka arba b) periodinė
draudimo išmoka.
Gaunantys ligos, profesinės reabilitacijos,
motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės)
socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki
įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje
dienos, nedarbo draudimo išmoka skiriama
ne anksčiau, negu baigiasi šių pašalpų
mokėjimo laikas. Motinystės ir motinystės
(tėvystės) pašalpų mokėjimas tai pat
pratęsiamas, jei baigiasi paskyrimo į pareigas
terminas ar įgaliojimų laikas. Ligos pašalpa po
atleidimo iš darbo mokama ne ilgiau kaip 5
kalendorines ligos dienas.
Garantijos
pagal
DK
tiek,
kiek
nereglamentuoja
Valstybės
tarnybos
įstatymas.
Nedarbo socialinis draudimas – nedarbo
draudimo išmoka.
Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų
sąrašą. Jei ne – draudžiasi patys.

Garantijos pagal DK tiek, kiek nereglamentuoja
Valstybės tarnybos įstatymas.

Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei
ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

PO TARNYBOS SANTYKIŲ

Netekto darbingumo (invalidumo) pensija, jei ji yra
didesnė už senatvės ir senatvės pensija
(sukakusiems senatvės pensijos amžių ir
tebedirbantiems asmenims). Našlių arba našlaičių
pensijos mokamos kartu su senatvės ar invalidumo,
ar netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip

Sveikatos draudimas – valstybės lėšomis.

Socialinė parama.

Socialinė parama.
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l)

STATUTINIAI VALSTYBĖS TARNAUTOJAI7

IKI TARNYBOS SANTYKIŲ

TARNYBOS SANTYKIŲ METU
Netekto darbingumo (invalidumo) pensija, jei ji yra
didesnė už senatvės ir senatvės pensija
(sukakusiems senatvės pensijos amžių ir
tebedirbantiems asmenims, jei statutas leidžia dirbti
tose pareigose). Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip.

Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui
valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama
nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo
nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo
nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant
iš jos. Draudimo sumą gauna pats pareigūnas, o jo
mirties atveju – paskirtas asmuo arba šeimos nariai.

PO TARNYBOS SANTYKIŲ
Valstybinio socialinio draudimo pensijos –
senatvės (sulaukus įstatymo nustatyto
amžiaus)
arba
netekto
darbingumo
(invalidumo) pensija, jei ji yra didesnė už
senatvės. Našlių arba našlaičių pensijos
mokamos kartu su senatvės ar invalidumo, ar
netekto darbingumo pensijomis, jei įstatymų
nenustatyta kitaip. + Pensijos pagal
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
įstatymą.
Draudimo sumą gauna pats pareigūnas, o jo
mirties atveju – paskirtas asmuo arba šeimos
nariai.

Ligos ir motinystės – ligos, motinystės, tėvystės ir
motinystės (tėvystės) išmokas pagal jų statusą
reglamentuojančius teisės aktus.
Garantijos pagal DK tiek, kiek nereglamentuoja
statutai.

Sveikatos draudimas – draudžiami
valstybės lėšomis, jei įsiregistruoja
darbo biržoje ir nėra sudarytos darbo
sutartys arba patenka į draudžiamų
valstybės lėšomis asmenų sąrašą. Jei
ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

Sveikatos draudimas valstybės lėšomis. Įmokas
moka apdraustasis ir draudėjas.

Socialinė parama.

Garantijos
pagal
DK
tiek,
kiek
nereglamentuoja statutai.
Nedarbo socialinis draudimas – nedarbo
draudimo išmoka.
Sveikatos draudimas – draudžiami valstybės
lėšomis, jei įsiregistruoja darbo biržoje ir nėra
sudarytos darbo sutartys arba patenka į
draudžiamų valstybės lėšomis asmenų
sąrašą. Jei ne – draudžiasi patys.
Socialinė parama.

7

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai.
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Neatlygintina užimtumo forma

2.2. lentelė. Esamos ir siūlomos užimtumo formos (atsižvelgiant į gyventojų pajamų mokestį)
Užimtumo formos (dabartinis
teisinis reguliavimas)8
Savanoriška veikla
Savanoriškos
veiklos
organizatorius
gali
drausti
savanorį draudimo įmonėse arba
kompensuoti
savanoriui
draudimo įmokas teisės aktų
nustatyta tvarka.
Savanoriškos veiklos probacijos
tarnybose.
Viešieji darbai pagal Baudžiamąjį
kodeksą.
Darbo terapija
Savanoriška praktika

Gyventojų pajamų mokestis

Užimtumo formos (siūlomi pakeitimai)9

-

Gyventojų pajamų mokestis
(siūlomi pakeitimai)
-

pakeitimai nedaromi.

-

pakeitimai nedaromi

-

-

pakeitimai nedaromi.

-

-

pakeitimai nedaromi.

-

-

pakeitimai nedaromi.

-

-

pakeitimai nedaromi.

-

(Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių
ligų
socialinis
draudimas (0,2 proc.) 10 ,
sveikatos draudimas (9 proc.)
savanoriškos praktikos sutarties
galiojimo laikotarpiu)
Profesinės veiklos praktika.
(profesinių mokyklų mokiniai,
aukštųjų mokyklų studentai ir
asmenys, teritorinių darbo biržų
siųsti profesiniam mokymui ar
profesinei reabilitacijai).
(Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių
ligų
socialinis
draudimui - 0,2 proc., sveikatos

8

Užimtumo formos pateikiamos kartu su joms taikomu valstybiniu socialiniu draudimu.
Ibidem.
10 Visur yra pateikiamas tik bendras tarifas. Šalies bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos 0,2 proc. dydžio tarifas ir keturios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio
draudimo įmokos tarifų grupės ir šioms grupėms priskirti draudėjų mokami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai: I grupė – 0,18 proc.; II grupė – 0,37 proc.; III grupė– 0,9 proc.;
IV grupė – 1,8 proc.
9

9

Darbo ir jiems prilyginti santykiai

Atlygintina užimtumo forma

draudimui – 9 proc.) profesinės
veiklos
praktikos
sutarties
galiojimo laikotarpiu.)
Doktorantūra
(Sveikatos draudimui - 9 proc.)

-

pakeitimai nedaromi.

-

Darbo įgūdžių įgijimo sutartis

-

pakeitimai nedaromi.

-

Darbuotojas
(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4
proc.; nelaimingų atsitikimų
darbe
ir
profesinių
ligų
socialiniam draudimui - 0,2 proc.;
nedarbo socialiniam draudimui –
1,1 proc. sveikatos draudimui – 9
proc.)
Valstybės tarnautojas
(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4
proc.; nelaimingų atsitikimų
darbe
ir
profesinių
ligų
socialiniam draudimui - 0,2 proc.;
nedarbo socialiniam draudimui –
1,1 proc. sveikatos draudimui – 9
proc.)
Statutinis valstybės tarnautojas
(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; nedarbo socialiniam
draudimui – 1,1 proc.; sveikatos
draudimui – 9 proc.)
Kriminalinės žvalgybos slaptasis
dalyvis
(pensijų socialiniam draudimui –
26,3 proc.; sveikatos draudimui –
9 proc.)
Profesinės karo tarnybos karys

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.
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(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; nedarbo socialiniam
draudimui – 1,1 proc.; sveikatos
draudimui – 9 proc.)
Valstybės politikas, valstybės
pareigūnas,
teisėjas,
į
tarptautines
ir
Europos
Sąjungos institucijas ar užsienio
valstybių institucijas deleguoti
asmenys
(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4
proc.; nelaimingų atsitikimų
darbe
ir
profesinių
ligų
socialiniam draudimui - 0,2 proc.;
nedarbo socialiniam draudimui –
1,1 proc.; sveikatos draudimui – 9
proc.)
Diplomatas
(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; nedarbo socialiniam
draudimui – 1,1 proc.; sveikatos
draudimui – 9 proc.)
Asmenys, atlygintinai einantys
narystės pagrindu renkamąsias
pareigas
ar
paskirti
į
savivaldybių, apylinkių rinkimų
ir miestų, rajonų, apylinkių
referendumo komisijas
(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4
proc.; nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų - 0,2 proc.;
nedarbo socialiniam draudimui –
1,1 proc. sveikatos draudimui – 9
proc.)

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.
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Individuali (savarankiška) veikla

Savarankiška
bet
kokio
pobūdžio
komercinė
arba
gamybinė, kūrybinė, mokslinė,
profesinė (įskaitant laisvąsias
profesijas) veikla
(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam
draudimui,
kai
draudžiama tik motinystės,
tėvystės ir motinystės (tėvystės)
išmokoms gauti, – 2,2 proc.;
sveikatos draudimui – 9 proc.)

5 proc., išskyrus laisvąsias profesijas – 15 proc.

pakeitimai nedaromi.

5 proc., išskyrus laisvąsias
profesijas – 15 proc.

Savarankiška sporto veikla
Sportininkai, kurie dirba pagal
darbo sutartis, bet kartu toje
pačioje
darbovietėje
gauna
pajamas ir iš sporto veiklos
(draudžiami pensijų, (26,3 proc.)
ligos ir motinystės, nedarbo
draudimas
–
3,4
proc.,
nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų – 0,2 proc.,
sveikatos draudimu – 9 proc.;

5 proc. (tik savarankiškai (individualiai) sporto
veiklai).

pakeitimai nedaromi.

5 proc. (tik savarankiškai
(individualiai) sporto veiklai).

Sportininkai, kurie gauna tik
pajamas pagal sportinės veiklos
sutartis ir nedirba pagal darbo
sutartį pas tą patį draudėją
(draudžiami pensijų (26,3 proc.),
ligos
ir
motinystės
(kai
draudžiama tik motinystės,
tėvystės ir motinystės (tėvystės)
pašalpoms gauti) – 2,2 proc.,
sveikatos draudimu – 9 proc.);
Sportininkai, kurie verčiasi sporto
individualia veikla (draudžiami
pensijų, ligos ir motinystės (kai
draudžiama tik motinystės,
tėvystės ir motinystės (tėvystės)
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pašalpoms gauti) – 2,2 proc.
sveikatos draudimu-9 proc.);
Savarankiška atlikėjo veikla11

15 proc. (esant autorinei sutarčiai).

pakeitimai nedaromi.

15 proc. (esant autorinei
sutarčiai).

savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio
pajamų mokestis, kuris negali būti mažesnis už
pajamų mokestį, apskaičiuojamą dvylikos
minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių
mokestinio laikotarpio, einančio prieš
mokestinį laikotarpį, kuriam įsigyjamas verslo
liudijimas, spalio 1 dieną, sumai pritaikius šio
straipsnio 1 dalyje nurodytą pajamų mokesčio
tarifą, galiosiantį to mokestinio laikotarpio,
kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, sausio 1
dieną.

Iš veiklos pagal verslo liudijimą yra iškeliamos
namų ūkio priežiūros (gyvenamųjų patalpų
tvarkymo, einamųjų namų ūkio darbų), vaikų,
neįgalių ir kitų asmenų priežiūros paslaugas
sudarius paslaugų.

ĮB administratoriui – 5 proc., ; padėjėjui, kaip
dirbančiam pagal darbo sutartį – 15 proc.

pakeitimai nedaromi.

savivaldybių tarybų nustatytas
fiksuoto
dydžio
pajamų
mokestis, kuris negali būti
mažesnis už pajamų mokestį,
apskaičiuojamą
dvylikos
minimaliųjų mėnesinių algų,
galiojančių
mokestinio
laikotarpio,
einančio
prieš
mokestinį laikotarpį, kuriam
įsigyjamas verslo liudijimas,
spalio 1 dieną, sumai pritaikius šio
straipsnio 1 dalyje nurodytą
pajamų
mokesčio
tarifą,
galiosiantį
to
mokestinio
laikotarpio, kuriam įsigyjamas
verslo liudijimas, sausio 1 dieną.
ĮB administratoriui – 5 proc., ;
padėjėjui, kaip dirbančiam pagal
darbo sutartį – 15 proc.

(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam
draudimui,
kai
draudžiama tik motinystės,
tėvystės ir motinystės (tėvystės)
išmokoms gauti, – 2,2 proc.
sveikatos draudimui – 9 proc.)
Veikla pagal verslo liudijimą
(pensijų socialiniam draudimui 50 proc. bazinės pensijos.;
sveikatos draudimui - 9 proc.)

Įmonių
bankroto
administratorius
atlygintinų
paslaugų sutartis); padėjėjas –
tik
pagal
DS
su
ĮB
administratoriumi.
ĮB administratoriui valstybinis
socialinis draudimas netaikomas;
padėjėjui – visos socialinio

11 Skiriamos

2 grupės atlikėjų: 1) dirbantys pagal autorines sutartis ir tuo pat metu turi darbo santykius – draudžiami visomis 5 valstybinio socialinio draudimo rūšimis (pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui – 3,4 proc.; nedarbo socialiniam draudimui – 1,1 proc.; sveikatos draudimui – 9 proc.; bendras nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifas – 0,2 proc.; 2)
dirbantys ir gaunantys pajamas tik pagal autorines sutartis (savarankiška atlikėjo veikla) – draudžiami tik pensijų, ligos ir motinystės bei sveikatos draudimu.
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Užimtumas įsteigus juridinį asmenį
ar sukūrus kita organizacinę
struktūrą

draudimo rūšys, kaip dirbančiam
pagal darbo sutartį.
Įmonių
restruktūrizavimo
administratorius
(atlygintinų
paslaugų sutartis); padėjėjas –
tik
pagal
DS
su
ĮR
administratoriumi)
ĮR administratoriui valstybinis
socialinis draudimas netaikomas;
padėjėjui – visos socialinio
draudimo rūšys, kaip dirbančiam
pagal darbo sutartį.

Individualių įmonių savininkai
(pensijų socialiniam draudimui –
26,3 proc.; sveikatos draudimui –
9 proc.)
Mažosios bendrijos, tikrosios
ūkinės bendrijos ar komandinės
ūkinės bendrovės tikrieji nariai

ĮR administratoriui – 5 proc., ; padėjėjui, kaip
dirbančiam pagal darbo sutartį – 15 proc.

pakeitimai nedaromi.

ĮR administratoriui – 5 proc., ;
padėjėjui, kaip dirbančiam pagal
darbo sutartį – 15 proc.

Sukuriama nauja užimtumo forma: namų ūkio
priežiūros (gyvenamųjų patalpų tvarkymo,
einamųjų namų ūkio darbų), vaikų, neįgalių ir
kitų asmenų priežiūros paslaugas sudarius
paslaugų teikimas pagal veiklos kvitus.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

Veiklos kvitus išduoda, pildo ir jų
apskaitą
tvarko
paslaugos
gavėjas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka.
Nuo veiklą pagal veiklos kvitus
vykdančiam asmeniui pagal
paslaugų sutartį išmokėtų sumų
gyventojų pajamų mokestį (5
proc.) ir Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo
įstatyme nustatytas valstybinio
socialinio draudimo įmokas
apskaičiuoja
ir
įstatymų
nustatyta
tvarka
sumoka
paslaugos gavėjas.
15 proc.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

(pensijų socialiniam draudimui –
26,3 proc.; sveikatos draudimui –
9 proc.)
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Užimtumas
susijęs su
bausmių
vykdymu

Partneriai
pagal
jungtinės
veiklos sutartį
Juridinio
asmens
dalyviai
(išskyrus individualios įmonės
savininką)

15 proc. (jei atitinka individualios veiklos
požymius)
15 proc.

pakeitimai nedaromi.

Stebėtojų tarybos nariai

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

Valdybos nariai

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

Vienasmenis valdymo organas
(vadovas) (išskyrus VšĮ, UAB ir
AB ir kitas juridinių asmenų
teisines formas, kur įstatymai
aiškiai nustato, jog su vadovu
sudaroma darbo sutartis)
(išskyrus,
jeigu
veikla
vienasmenio organo pareigose
atitinka individualios veiklos
požymius)

5 proc.

pakeitimai nedaromi.

5 proc.

Kooperatinės bendrovės narys

-

-

Šeimynos dalyviai

-

Kooperatinės bendrovės narys, kuris vykdo
ūkines operacijas su kooperatine bendrove.
pakeitimai nedaromi

Nurodoma, kad tai kita su darbo santykiais
susijusi veikla.

15 proc.

(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam
draudimui,
kai
draudžiama tik motinystės,
tėvystės ir motinystės (tėvystės)
išmokoms gauti, – 2,2 proc.;
sveikatos draudimui – 9 proc.)
Nuteistųjų laisvės atėmimu
darbas

15 proc.

Juridinio asmens dalyvis ir pagal įstatymus ir
juridinio asmens steigimo dokumentus turi
teisę į juridinio asmens pelno dalį (dividendą),
jeigu iš tokios veiklos fizinio asmens per
vienerius metus gaunamų pajamų suma
viršija 3600 eurų sumą.

15 proc. (jei atitinka individualios
veiklos požymius).
15 proc.

-

(nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių
ligų
socialiniam
draudimui – 0,2 proc.; sveikatos
draudimas - 9 proc.)
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Gaunantys darbo užmokestį
asmenys, esantys socialinės
reabilitacijos įstaigose.

15 proc.

pakeitimai nedaromi.

15 proc.

-

pakeitimai nedaromi.

-

5 proc.

pakeitimai nedaromi.

5 proc.

5 proc.

pakeitimai nedaromi.

5 proc.

(sveikatos draudimui - 9 proc.,)
Dvasininkai, vienuoliai

-

pakeitimai nedaromi.

(pensijų socialiniam draudimui 50 proc. bazinės pensijos;
sveikatos draudimui - 9 proc.,)
Meno kūrėjai

Dirbantys pagal autorinę sutartį – 15 proc.

pakeitimai nedaromi.

nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių
ligų
socialiniam
draudimui – 0,2 proc.; sveikatos
draudimas - 9 proc.,

Kitos užimtumo formos

Užimtumas žemės ūkyje

Viešieji darbai (žr. neatlygintos
užimtumo formos)
Ūkininkai ir jų partneriai12
(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.;
ligos ir motinystės socialiniam
draudimui, kai draudžiama tik
motinystės,
tėvystės
ir
motinystės (tėvystės) išmokoms
gauti, – 2,2 proc.; sveikatos
draudimui – 9 proc.)
Asmenys, teikiantys žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas
pagal kvitus

-

Dirbantys pagal autorinę sutartį
– 15 proc.

(pensijų socialiniam draudimui
– 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4

12 Jei ūkininkų bei jų partnerių žemės valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 EDV arba didesnis, jie laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis bei draudžiami kaip savarankiškai dirbantys (be verslo

liudijimo). Jei žemės valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra mažesnis nei 4 EDV, draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai, o už sveikatos draudimą įmokas moka patys.
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proc.;
nedarbo
socialiniam
draudimui – 1,1 proc.; sveikatos
draudimui – 9 proc.)
Profesinės adaptacijos periodas

-

Nurodoma aiškiai, jog tai neatlygintinas
užimtumas

-

-

pakeitimai nedaromi.

-

Sodrai mokama tik tuo atveju, jei
sudaryta darbo sutartis.
Rezidentūra
Sodrai mokama tik tuo atveju, jei
sudaryta darbo sutartis.

2.3. lentelė. Esamo ir būsimo valstybinio socialinio draudimo modelio palyginimas.
Dabartinis valstybinio socialinio draudimo modelis13

Grupė

Būsimas socialinio draudimo modelis 14

Savanoriška veikla
Savanoriškos veiklos organizatorius gali drausti
savanorį draudimo įmonėse arba kompensuoti
savanoriui draudimo įmokas teisės aktų
nustatyta tvarka.
Savanoriškos veiklos probacijos tarnybose.

-

-

pakeitimai nedaromi

Viešieji darbai pagal Baudžiamąjį kodeksą.

-

pakeitimai nedaromi.

Darbo terapija

-

pakeitimai nedaromi.

Savanoriška praktika

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam
draudimas (0,2 proc.) 15 , sveikatos draudimas (9 proc.)
savanoriškos praktikos sutarties galiojimo laikotarpiu.

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam
draudimui – 0,175 proc.; sveikatos draudimui – 7,876 proc.
savanoriškos praktikos sutarties galiojimo laikotarpiu.

pakeitimai nedaromi.

13

Užimtumo formos pateikiamos kartu su joms taikomu valstybiniu socialiniu draudimu.
Ibidem.
15 Visur yra pateikiamas tik bendras tarifas. Šalies bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos 0,2 proc. dydžio tarifas ir keturios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio
draudimo įmokos tarifų grupės ir šioms grupėms priskirti draudėjų mokami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifai: I grupė – 0,18 proc.; II grupė – 0,37 proc.; III grupė– 0,9 proc.;
IV grupė – 1,8 proc.
14

17

Profesinės veiklos praktika. (profesinių
mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai
ir asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti
profesiniam
mokymui
ar
profesinei
reabilitacijai).
Doktorantūra

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam
draudimui - 0,2 proc., sveikatos draudimui – 9 proc.) profesinės
veiklos praktikos sutarties galiojimo laikotarpiu.)

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam
draudimui – 0,175 proc.; sveikatos draudimui – 7,876 proc.
profesinės veiklos praktikos sutarties galiojimo laikotarpiu.

sveikatos draudimui - 9 proc.

sveikatos draudimui – 7,876 proc.

Darbo įgūdžių įgijimo sutartis

-

pakeitimai nedaromi.

Darbuotojas

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4 proc.; nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų - 0,2 proc.; nedarbo socialiniam draudimui – 1,1
proc. sveikatos draudimui – 9 proc.

Valstybės tarnautojas

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4 proc.; nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniam draudimui – 0,2 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 1,1 proc. sveikatos draudimui – 9 proc.

Statutinis valstybės tarnautojas

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; nedarbo socialiniam
draudimui – 1,1 proc.; sveikatos draudimui – 9 proc.

pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui – 2,976 proc.; nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų – 0,175 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 0,963 proc.; sveikatos draudimui
– 7,876 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui – 2,976 proc.; nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui –
0,175 proc.; nedarbo socialiniam draudimui – 0,963 proc.;
sveikatos draudimui – 7,876 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 0,963 proc., sveikatos draudimui
– 7,876 proc.

Kriminalinės žvalgybos slaptasis dalyvis

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; sveikatos draudimui
– 9 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; nedarbo socialiniam
draudimui – 1,1 proc.; sveikatos draudimui – 9 proc.

Profesinės karo tarnybos karys

Valstybės politikas, valstybės pareigūnas,
teisėjas, į tarptautines ir Europos Sąjungos
institucijas ar užsienio valstybių institucijas
deleguoti asmenys

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4 proc.; nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniam draudimui - 0,2 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 1,1 proc.; sveikatos draudimui – 9 proc.

Diplomatas

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; nedarbo socialiniam
draudimui – 1,1 proc.; sveikatos draudimui – 9 proc.

pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; sveikatos
draudimui – 7,876 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 0,963 proc., sveikatos draudimui
– 7,876 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui – 2,976 proc.; nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui –
0,175 proc.; nedarbo socialiniam draudimui – 0,963 proc.;
sveikatos draudimui – 7,876 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 0,963 proc., sveikatos draudimui
– 7,876 proc.
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Asmenys, atlygintinai einantys narystės
pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į
savivaldybių, apylinkių rinkimų ir miestų,
rajonų, apylinkių referendumo komisijas

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4 proc.; nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniam draudimui - 0,2 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 1,1 proc. sveikatos draudimui – 9 proc.

pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui – 2,976 proc.; nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui –
0,175 proc.; nedarbo socialiniam draudimui – 0,963 proc.
sveikatos draudimui – 7,876 proc.

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės
ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, – 2,2 proc.; sveikatos
draudimui – 9 proc.
1) Sportininkai, kurie dirba pagal darbo sutartis, bet kartu
toje pačioje darbovietėje gauna pajamas ir iš sporto
veiklos (draudžiami pensijų (26,3 proc.), ligos ir
motinystės (3,4 proc.), nedarbo (1,1 proc.), nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu
(0,2 proc.), sveikatos draudimu (9 proc.);
2) Sportininkai, kurie gauna tik pajamas pagal sportinės
veiklos sutartis ir nedirba pagal darbo sutartį pas tą patį
draudėją (draudžiami pensijų (26,3 proc.), ligos ir
motinystės (kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir
motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti) – 2,2 proc.,
sveikatos draudimu-9 proc.;
3) Sportininkai, kurie verčiasi sporto individualia veikla
(draudžiami pensijų (26,3 proc.), ligos ir motinystės (kai
draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės
(tėvystės) pašalpoms gauti) – 2, 2 proc., sveikatos
draudimu - 9 proc.;
pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės
ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, – 2,2 proc. sveikatos
draudimui – 9 proc.

pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik
motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms
gauti,– 2,2 proc.; sveikatos draudimui – 7,876 proc.
1) pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui – 2,976 proc.;
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialiniam draudimui – 0,175 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 0,963 proc. sveikatos
draudimui – 7,876 proc.;
2) pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik
motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės)
išmokoms gauti,– 2,2 proc.; sveikatos draudimui
– 7,876 proc.;
3) pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik
motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės)
išmokoms gauti,– 2,2 proc.; sveikatos draudimui
– 7,876 proc..

ūkinė ir gamybinė

Savarankiška kūrybinė, mokslinė, profesinė
(įskaitant laisvąsias profesijas) veikla

Savarankiška sporto veikla

Savarankiška atlikėjo veikla16

pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik
motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms
gauti, – 2,2 proc.; sveikatos draudimui – 7,876 proc.

16 Skiriamos

2 grupės atlikėjų: 1) dirbantys pagal autorines sutartis ir tuo pat metu turi darbo santykius – draudžiami visomis 5 valstybinio socialinio draudimo rūšimis (pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui – 3,4 proc.; nedarbo socialiniam draudimui – 1,1 proc.; sveikatos draudimui – 9 proc.; bendras nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo tarifas – 0,2 proc.; 2)
dirbantys ir gaunantys pajamas tik pagal autorines sutartis (savarankiška atlikėjo veikla) – draudžiami tik pensijų, ligos ir motinystės bei sveikatos draudimu.
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Veikla pagal verslo liudijimą
Įmonių bankroto administratorius atlygintinų
paslaugų sutartis); padėjėjas – tik pagal DS su
ĮB administratoriumi.
Įmonių restruktūrizavimo administratorius
(atlygintinų paslaugų sutartis); padėjėjas – tik
pagal DS su ĮR administratoriumi)
Sukuriama nauja užimtumo forma: namų ūkio
priežiūros (gyvenamųjų patalpų tvarkymo,
einamųjų namų ūkio darbų), vaikų, neįgalių ir
kitų asmenų priežiūros paslaugas sudarius
paslaugų teikimas pagal veiklos kvitus.
Individualių įmonių savininkai
Mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos
ar komandinės ūkinės bendrovės tikrieji nariai
Partneriai pagal jungtinės veiklos sutartį
Juridinio
asmens
dalyviai
individualios įmonės savininką)
Stebėtojų tarybos nariai

(išskyrus

pensijų socialiniam draudimui - 50 proc. bazinės pensijos.;
sveikatos draudimui - 9 proc.
ĮB administratoriui valstybinis socialinis draudimas netaikomas;
padėjėjui – visos socialinio draudimo rūšys, kaip dirbančiam
pagal darbo sutartį.
ĮR administratoriui valstybinis socialinis draudimas netaikomas;
padėjėjui – visos socialinio draudimo rūšys, kaip dirbančiam
pagal darbo sutartį.

pensijų socialiniam draudimui - 50 proc. bazinės pensijos
sveikatos draudimui – 7,876 proc.
pakeitimai nedaromi.

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; sveikatos draudimui
– 9 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; sveikatos draudimui
– 9 proc.
-

pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; sveikatos
draudimui – 7,876 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; sveikatos
draudimui – 7,876 proc.
pakeitimai nedaromi.

pakeitimai nedaromi.

-

pakeitimai nedaromi.

Valdybos nariai

-

pakeitimai nedaromi.

Vienasmenis valdymo organas (vadovas)
(išskyrus VšĮ, UAB ir AB ir kitas juridinių asmenų
teisines formas, kur įstatymai aiškiai nustato,
jog su vadovu sudaroma darbo sutartis)

-

pakeitimai nedaromi.

Kooperatinės bendrovės narys

-

pakeitimai nedaromi.

Šeimynos dalyviai

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės

pakeitimai nedaromi.

(išskyrus, jeigu veikla vienasmenio organo
pareigose atitinka individualios veiklos
požymius)
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ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, – 2,2 proc.; sveikatos
draudimui – 9 proc.
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam
draudimui – 0,2 proc.; sveikatos draudimas - 9 proc.
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų – 0,2 proc.;
sveikatos draudimas - 9 proc.

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam
draudimui – 0,175 proc.; sveikatos draudimui – 7,876 proc.)
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam
draudimui – 0,175 proc.; sveikatos draudimui – 7,876 proc.

-

pakeitimai nedaromi.

pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės
ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti, – 2,2 proc.; sveikatos
draudimui – 9 proc.
sveikatos draudimui - 9 proc.

pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik
motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms
gauti,– 2,2 proc.; sveikatos draudimui – 7,876 proc.
sveikatos draudimui – 7,876 proc.

Meno kūrėjai

pensijų socialiniam draudimui - 50 proc. bazinės pensijos;
sveikatos draudimui - 9 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės
socialiniam draudimui – 3,4 proc.; nedarbo socialiniam
draudimui – 1,1 proc.; sveikatos draudimui – 9 proc.

Profesinės adaptacijos periodas

Sodrai mokama tik tuo atveju, jei sudaryta darbo sutartis.

pensijų socialiniam draudimui - 50 proc. bazinės pensijos
sveikatos draudimui – 7,876 proc.
pensijų socialiniam draudimui – 10,544 proc.; ligos ir
motinystės socialiniam draudimui – 2,976 proc.; nedarbo
socialiniam draudimui – 0,963 proc. sveikatos draudimui
– 7,876 proc.
pakeitimai nedaromi.

Rezidentūra

Sodrai mokama tik tuo atveju, jei sudaryta darbo sutartis.

pakeitimai nedaromi.

Nuteistųjų laisvės atėmimu darbas
Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys
socialinės reabilitacijos įstaigose.
Viešieji darbai (žr. neatlygintos užimtumo
formos)
Ūkininkai ir jų partneriai17

Asmenys,
teikiantys
žemės
ūkio
miškininkystės paslaugas pagal kvitus
Dvasininkai, vienuoliai

ir

17 Jei

ūkininkų bei jų partnerių žemės valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 EDV arba didesnis, jie laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis bei
draudžiami kaip savarankiškai dirbantys (be verslo liudijimo). Jei žemės valdos ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra mažesnis nei 4 EDV, draudžiami tik
pagrindinei pensijos daliai, o už sveikatos draudimą įmokas moka patys.
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Priedas Nr. III-3
Esamos socialinio draudimo sistemos Lietuvoje palyginimas su
Europos šalyse egzistuojančiais modeliais

Valstybė

1 lentelė. Socialinio draudimo rūšių ir socialinės paramos išmokų paskirstymas pagal užimtumo
formas Lietuvoje ir Europos valstybėse1

Draudimo
rūšis/ sritis
arba asmenų
kategorija

Ligos ir
motinystės

Ilgalaikės
priežiūro
s (angl.
long-term
care

Pastovaus
darbingum
o netekimo
(neįgalumo
)

Senatvės
pensijos

Našlystės

Nelaimingų
atsitikimų ir
profesinių
ligų

Nedarbo

Išmokos
šeimai
(angl.
family
allowances)

Dirbantys
pagal darbo
sutartį
Savarankiška
i dirbantys
asmenys
(išskyrus
dirbančius su
verslo
liudijimu)
Savarankiška
kūrybinė,
mokslinė,
profesinė
įskaitant
laisvąsias
profesijas
veikla
Dirbantys su
verslo
liudijimu



Nėra.













-

Nėra.







-

-





Nėra.







-

-



-

Nėra.





-

-



Ūkininkai ir
jų partneriai
Atlikėjai
(gaunantys
pajamas tik
iš autorinės
sutarties)
Dirbantys
pagal darbo
sutartį
Ūkininkai



Nėra.




Draudžiami
tik
pagrindinei
pensijos
daliai.




-

-





Nėra.







-

-
























Pastaba:
įmoka
mokama su
senatvės
pensijos
socialinio
draudimo
įmoka.


Išmokos
mokamos
tik nustojus
užsiimti
ūkine
veikla.


Išmokos
mokamos
tik nustojus
užsiimti
ūkine
veikla.



Gali gauti
išmoką
mokamą
visiems
darbo
ieškantiem
s
asmenims.



Vokietija

Lietuva

2

1

Valstybės tarnybos santykiai dėl savo ypatumų ir skirtingo jų reglamentavimo Europos šalyse nebuvo įtraukti į lyginamąją
analizę.
2 Išmokos šeimai finansuojamos bendraisiais mokesčiais, todėl daugelyje valstybių yra universalios t. y. teikiamos visiems
asmenims (kartais atsižvelgiant į jų materialinę padėtį), tačiau nepriklausomai nuo jų užimtumo formos ir laikomos socialine
parama.













-



Nėra.





Savarankiška
i dirbantys
asmenys



Nėra.



Dirbantys
pagal darbo
sutartį



Nėra.

Savarankiška
i dirbantys
asmenys



Dirbantys
pagal darbo
sutartį



Amatininkai
ir verslininkai

Lenkija

Švedija

Jungtinė Karalystė

Laisvosios
profesijos
(notarai,
teisininkai,
chirurgai,
auditoriai ir
kt. grupės
tradiciškai
turinčios
teisę steigti
asociacijas
Vokietijoje)
Savarankiška
i dirbantys
asmenys
(menininkai
ir leidėjai )
Asmenys
dirbantys
pagal darbo
sutartį





-





-

-













-

Gali gauti
išmoką,
skirtą
darbo
ieškantiem
s
asmenims.






Turi teisę
tik į
pagrindinę
pensijos
dalį, bet ne
į su
gautomis
pajamomis
susietą.










Nėra.













Nėra.













Gali draustis
savanoriškai
.
Atskiros sistemos, skirtos užtikrinti socialinį draudimą.

Gali draustis
savanoriškai
.

Nėra.













Ūkininkai
(pastaba:
priklausomai
nuo ūkio
dydžio šis
draudimas
yra
savanoriškas
arba
privalomas)
Dirbantys
pagal darbo
sutartį



Nėra.









-





Nėra.













Žemės ūkis
(ūkininkas ir
jo šeimos
nariai)



Nėra.









-



Menai,
verslas,
gamyba ir
laisvosios
profesijos



Nėra.



-










Laisvosiom
s
profesijom
s taikomos
kitos
socialinio
draudimo
schemos.




Dirbantys
pagal darbo
sutartį


Laisvosiom
s
profesijom
s taikomos
kitos
socialinio
draudimo
schemos.








Savarankiška
i dirbantys
asmenys











-

-



Savarankiška
i dirbantys
asmenys



Nėra.







Nėra.
Taikomi
ligos ir
motinystės
bei
sveikatos
draudimai.

Gali gauti
valstybės
paramą.



Nyderlandai

Prancūzija

Savarankiška
i dirbantys
asmenys

Šaltinis: MISSOC duomenų bazė. Prieiga per internetą:
http://www.missoc.org/INFORMATIONBASE/COUNTRYSPECIFICDESCS/SELFEMPLOYED/socialProtectionSelfEmployed2014.htm

Priedas Nr. III-4
Galimybių mažinti bendrąjį valstybinio socialinio draudimo įmokos
tarifą pasekmių Valstybinio socialinio draudimo biudžeto pajamoms
ir išlaidoms kitų mokesčių kontekste kiekybinis įvertinimas
Žinant dabartinį socialinio draudimo fondo biudžeto deficitą, esamą įsiskolinimą ir demografines
perspektyvas, socialinio draudimo įmokomis gaunamų pajamų mažinimas neatrodo realiai įmanomas.
Tarifą būtų galima bent kiek sumažinti, jei būtų apmokestinamos šešėlinės pajamos, deklaruojamas
visas darbo užmokestis. Apdraustųjų, dirbusių ne mažiau kaip 30 dienų per mėnesį, pajamos, nuo kurių
skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, pateikiamos 4.1. lentelėje.
4. 1. lentelė. Apdraustųjų, dirbusių ne mažiau kaip 30 dienų per mėnesį, pajamos, nuo kurių
skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
Pajamos
iki 224 Lt
225-450 Lt
451-500 Lt
501-550 Lt
551-600 Lt
601-700 Lt
701-800 Lt
801-1000 Lt
1001-1500 Lt
1501-2000 Lt
2001-2500 Lt
2501-3000 Lt
3001-4000 Lt
4001-4500 Lt
4501-5000 Lt
5001-6000 Lt
6001-7500 Lt
7501-10000 Lt
10001-11000 Lt
11001-12000 Lt
virš 12001 Lt

Apdraustųjų skaičius
(tūkst.)
21,34
27,7
41,47
6,48
6,77
11,61
18,1
136,04
233,98
153,55
115,43
90,26
100,2
24,83
18,65
22,71
16,35
11,6
2,16
1,47
5,28

Gaunančių ne didesnes
pajamas dalis
2,0%
4,6%
8,5%
9,1%
9,7%
10,8%
12,5%
25,3%
47,2%
61,6%
72,5%
80,9%
90,3%
92,7%
94,4%
96,5%
98,1%
99,2%
99,4%
99,5%
100,0%

Šaltinis: http://atvira.sodra.lt/. 2013 m. lapkričio mėn. duomenys.

Iš lentelės matyti, kad ketvirtadalis apdraustųjų 2013 metų lapkričio mėn. gavo mažesnį, negu
minimalus, darbo užmokestį. Tikėtina, kad bent jau nemažas jų skaičius dalį atlyginimo gavo apeinant
socialinio draudimo įmoką arba dirbo visą darbo laiką, nors buvo formaliai įdarbinami kaip dirbę tik dalį
darbo laiko. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2013 m. spalio mėn. 1 000 litų ir mažesnį
bruto darbo užmokestį gavusių darbuotojų skaičius, įskaitant individualiųjų įmonių darbuotojus,
sudarė 20,7 procento. Visą darbo laiką dirbusių ir minimaliąją mėnesinę algą (MMA) gavusių darbuotojų
skaičius sudarė 10,5 procento.1 Nors šie skaičiai kiek mažesni, negu pateikiami Sodros duomenų bazėje,
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jie taip pat netiesiogiai liudija, kad nemaža dalis dirbančiųjų netgi negauna minimalaus darbo
užmokesčio (arba dalis to uždarbio nedeklaruojama). Jei dauguma apdraustųjų, dabar gaunančių
mažesnį už minimalų darbo užmokestį, pradėtų gauti bent MMA, socialinio biudžeto įplaukos padidėtų
arba būtų galima mažinti įmokų tarifą.
Taigi "šešėlio" įveikimą galima matyti kaip galimybę mažinti socialinio draudimo įmokos tarifą,
nemažinant bendrų socialinio draudimo pajamų, tačiau, kol tas "šešėlis" neįveiktas ar bent nesumažintas, tarifą tiesiogiai mažinti nėra galimybių. Tačiau galima svarstyti kitokius tarifo modifikavimo
būdus, kurie leistų bet nominaliai jį sumažinti, neprarandant socialinio draudimo įplaukų.
Dalis ekonomiškai aktyvių Lietuvos gyventojų vis dar naudojasi lengvatinėmis socialinio draudimo
sąlygomis. Didesnis jų apmokestinimas padidintų socialinio draudimo įplaukas, bet mažai tikėtina, kad
tokia dalimi, kad bendras socialinio draudimo įmokų tarifas galėtų sumažėti.
Pats Lietuvoje taikomas įmokų tarifas ženkliai nesiskiria nuo įprastų ES šalyse, tačiau jo padalinimas
tarp darbdavio ir dirbančiojo (kai darbdavys sumoka daugiau kaip tris ketvirtadalius) nėra įprastas,
lyginant su daugeliu išvystytų pasaulio valstybių, taikančių socialinio draudimo principus. Jei dabartinė
40 proc. (31+9) įmoka (su sveikatos draudimu) būtų padalinta po lygiai tarp darbdavio ir dirbančiojo,
tai galima apskaičiuoti, kad darbdavio ir dirbančiojo įmoka sudarytų po 18 proc., o nominalus darbo
užmokestis turėtų būti padidintas 11 proc. To dėka bendras tarifas sumažėtų nuo 40 iki 36 proc., o
socialinio draudimo įplaukos ir pomokestinės dirbančiojo pajamos nepasikeistų. Darbo jėgos kaina
darbdaviui taip pat nepasikeistų, bet bent jau tiesioginis darbo jėgos apmokestinimas darbdaviui
sumažėtų nuo 31 iki 18 proc.
Proporcingas įmokos padalinimas tarp darbdavio ir dirbančiojo būtų pageidaujamas ne tik dėl to, kad
nominaliai sumažintų darbo apmokestinimą, bet kartu ir parodytų pačiam dirbančiajam socialinio
draudimo kainą. Be to, Lietuvos duomenys kitaip imtų atrodyti tarptautiniuose palyginimuose: bruto
darbo užmokestis būtų didesnis, o socialinio draudimo įmokos tarifas mažesnis. Daugelio "senųjų" ES
šalių pateikiami duomenys kaip tik tokie, todėl tarptautiniuose lyginimuose iš dalies atrodome blogiau
dėl kitokios apskaitos, kylančios iš kitokių socialinio draudimo įmokų proporcijų.
Socialinio draudimo įmokos tarifo ir gyventojų pajamų mokesčio pertvarkymas dėl pagrindinė
pensijos dalies finansavimo perkėlimo į valstybės biudžetą
Pagrindinės pensijos dalies finansavimo perkėlimas į valstybės biudžetą implikuoja gana ženklią tiek
socialinio draudimo įmokų, tiek ir gyventojų pajamų mokesčio parametrų pertvarką. Socialinio
draudimo įmokos tarifas turėtų būti sumažintas, nes Sodrai turi atitekti tik papildomos pensijos dalies
(ir priedo už stažą?) finansavimo išlaidos. Dėl dabartinės darbdavio ir dirbančiojo dalių disproporcijos
logiška būtų mažinti darbdavio mokamą tarifo dalį. "Sutaupytas" tokiu būdu lėšas darbdavys turėtų
išmokėti kaip padidintą darbo užmokestį dirbančiajam, nuo kurio gyventojų pajamų mokesčio dėka
būtų priskaitomos lėšos į valstybės biudžetą, būtinos pagrindinei pensijos daliai mokėti. Nors ilgainiui
pagrindinė pensijos dalis galėtų būti finansuojama ir iš kitų (ne tik GPM) šaltinių, atitinkamai mažinant
GPM, pertvarkos pradžiai būtų tikslinga numatyti "nulinį" variantą, pagal kurį naujai pertvarkius
socialinio draudimo įmokos ir gyventojų pajamų mokesčio tarifus bei parametrus būtų laikomasi šių
principų:
-

dirbančiojo bruto atlyginimas turi padidėti, o darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokos
tarifas turi sumažėti;
dirbantysis sumoka tokią pat socialinio draudimo įmoką visoms draudimo rūšims kaip ir
anksčiau;
"pomokestinės" dirbančiojo pajamos turi nepakisti;
darbo jėgos kaina darbdaviui turi išlikti nepakitusi;
visų socialinio draudimo (įskaitant sveikatos draudimą) rūšių pajamos turi nepakisti;
pensijų draudimo pajamos turi sumažėti tokia pat suma, kuria turi padidėti pajamos iš
gyventojų pajamų mokesčio (ši suma – išlaidos pagrindinei pensijos daliai);
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gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavime numatytos lengvatos šeimoms su vaikais ir
neįgaliesiems turi išlikti nepakitusios ta prasme, kad šios gyventojų grupės gautų tokias pat
pomokestines pajamas kaip ir anksčiau.
Šių principų įgyvendinimui toliau pateikiamas matematinis visų mokestinių parametrų perskaičiavimas.
-

Tegu 𝑥 – asmens ikimokestinis darbo užmokestis, α - asmens socialinio draudimo įmokos tarifas, β darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokos tarifas. Šiuo metu α = 0,09, β =
0,31 (skaičiuojama kartu su sveikatos draudimo įmoka).
Laikykim, kad pagal aukščiau išdėstytas prielaidas darbdavio tarifas mažinamas santykiu κ < 1. Šio
dydžio konkreti reikšmė priklausys nuo to, kokia socialinio draudimo lėšų dalis bus perduodama
valstybės biudžetui pagrindinei pensijos daliai mokėti. Kadangi galimi įvairūs variantai, kol kas palikim
̃ = κβ.
dydį κ neapibrėžtą. Taigi naujas darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokos tarifas dabar β
Remiantis „nulinio varianto“ prielaida, kad darbdaviui darbo jėgos kaina turi išlikti nepakitusi,
dirbančiojo darbo užmokestis turėtų būti padidintas iki dydžio x̃ ir išlaikyta lygybė

(1 + 𝛽)𝑥 = (1 + 𝛽̃ ) 𝑥̃ = (1+ 𝜅𝛽)𝜉𝑥.

(1)

Čia 𝜉 - naujojo ir senojo bruto darbo užmokesčio santykis. Iš (1) lygties jis nesunkiai apskaičiuojamas
tokiu būdu:

𝜉=

𝑥̃
1+𝛽
=
.
𝑥 1 + 𝜅𝛽

(2)

Kadangi dirbantysis turėtų sumokėti tokią pat įmoką visoms socialinio draudimo rūšims, kaip ir
anksčiau, nors nominalus jo darbo užmokestis ir bus padidėjęs, jo naujas įmokos tarifas α
̃ turėtų būti
siejamas su senuoju tokia lygybe:

𝛼𝑥 = 𝛼̃ 𝑥̃ = 𝛼̃ 𝜉𝑥.

(3)

Iš čia nesunkiai gauname, kad

𝛼
𝛼̃ = .
𝜉

(4)

Atlikus tokį pertvarkymą, dalis anksčiau darbdavio mokėtos socialinio draudimo įmokos atiduodama
dirbančiajam kaip darbo užmokestis, bet jis socialinio draudimo įmoką sumoka tokią pat kaip ir
anksčiau. „Nulinio“ varianto rėmuose dirbantysis likusią dalį turi sumokėti kaip gyventojo pajamų
mokestį (kurio dėka ir bus finansuojama pagrindinė pensijos dalis). Pažymėję γ ir γ̃ seną ir naują
gyventojų pajamų mokesčio tarifą, n ir n
̃ - seną ir naują neapmokestinamą pajamų dydį ir taikydami
Lietuvoje šiuo metu galiojančią gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo formulę (γ = 0,15),
gauname lygtį

𝑥 − 𝛾(𝑥 − 𝑛) = 𝑥̃ − 𝛾̃(𝑥̃ − 𝑛̃)

(5)

Neapmokestinamas minimumas šiuo metu skaičiuojamas pagal formulę
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𝑛 = 𝑎 − 𝛿(𝑥 − 𝑏)

(6)

Čia a = 570, δ = 0,26, b = 1000 – gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyti dydžiai. Kadangi
keičiasi darbo užmokestis, visi šie parametrai turi būti peržiūrėti ir nustatyti iš naujo (žymimi su tilde
virš simbolio), laikantis principo, kad pomokestinis asmens atlyginimas turi nepakisti. Taigi iš (5) ir (6)
lygčių gauname tokią balansinę priklausomybę:

𝑥 − 𝛾(𝑥 − 𝑎 + 𝛿(𝑥 − 𝑏)) = 𝑥̃ − 𝛾̃(𝑥̃ − 𝑎̃ + 𝛿̃(𝑥̃ − 𝜉𝑏))

(7)

Šios lygties dešinėje pusėje dydis b, kuris yra lygus MMA, pakeistas dydžiu ξb, laikantis principo, kad
visi darbo užmokesčiai, taigi ir minimalus, didinami santykiu ξ (žr. formulę (2)). Pagal tą pačią formulę
pakeitę x̃ į ξx, perrašome (7) lygtis

𝑥 − 𝛾(𝑥 − 𝑎 + 𝛿(𝑥 − 𝑏)) = 𝜉𝑥 − 𝛾̃(𝜉𝑥 − 𝑎̃ + 𝛿̃(𝜉𝑥 − 𝜉𝑏))
Surinkus panašius narius ir perkėlus juos į vieną lygties pusę, gaunama tokia tapatybė

𝑥[1 − 𝛾 − 𝛾𝛿 − 𝜉 + 𝛾̃𝜉 + 𝛾̃𝛿̃𝜉] + [𝛾𝑎 + 𝛾𝛿𝑏 − 𝛾̃𝑎̃ − 𝛾̃𝛿̃𝜉𝑏] = 0.
Ši tapatybė turi galioti, kokį uždarbį x žmogus beuždirbtų, o tai įmanoma tik tuo atveju, jei abu reiškiniai
laužtinuose skliaustuose lygūs nuliui. Vadinasi, naujiems gyventojų pajamų mokesčio parametrams
nustatyti turime dvi lygtis:

𝜉𝛾̃(1 + 𝛿̃) = 𝜉 − 1 + 𝛾(1 + 𝛿)

(8)

𝛾̃(𝑎̃ + 𝛿̃𝜉𝑏) = 𝛾(𝑎 + 𝛿𝑏)

(9)

Kadangi tai dvi lygtys su trimis nežinomaisiais (γ̃, ã, ̃δ), galima pasitelkti dar vieną. Atsižvelkim į
prielaidą, kad asmeniui, kuriam neapmokestinamas pajamų dydis nebuvo taikomas iki parametrų
pertvarkos, jis nebus taikomas ir po pertvarkos. Kitaip tariant,

𝑥 − 𝛾𝑥 = 𝑥̃ − 𝛾̃𝑥̃ = 𝜉𝑥 − 𝛾̃𝜉𝑥

(10)

Iš čia gauname

𝛾̃ = 1 −

1−𝛾
𝜉

(11)

Likusius parametrus gauname iš (8) ir (9) lygčių:

𝛿̃ =

𝜉 − 1 + 𝛾(1 + 𝛿)
𝜉 − 1 + 𝛾(1 + 𝛿)
−1=
𝜉𝛾̃
𝜉−1+𝛾

(12)

𝛾(𝑎 + 𝛿𝑏)
− 𝛿̃𝜉𝑏
𝛾̃

(13)

𝑎̃ =

Grįžkime prie socialinio draudimo įmokų tarifų. Kadangi "nuliniame" variante pertvarkomos tik
pensijos, tai visų kitų socialinio draudimo rūšių įplaukos turi išlikti nepakitusios. Visiems darbo
užmokesčiams didėjant santykiu 𝜉 , atitinkami įmokų tarifai (apdraustojo ir darbdavio) turi tuo pačiu
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santykiu sumažėti. Dirbančiojo įmokos tarifas pensijai taip pat sumažėja tuo pačiu santykiu, ir tik
darbdavio įmokos tarifas pensijai jau turi būti apskaičiuotas kitaip. Jei 𝛽 ′ pažymėsime darbdavio įmokų
tarifą visoms draudimo rūšims, išskyrus pensijų, o 𝜋 - darbdavio įmokos pensijų draudimui tarifą (šiuo
metu jis lygus 0,233), tai galėsime užrašyti tokias lygtis:

𝛽 = 𝛽′ + 𝜋
𝜅𝛽 =

(14)

𝛽′
+ 𝜋̃
𝜉

𝜋̃ = 𝜅𝛽 −

(15)

𝛽−𝜋
𝜉

(16)

Čia 𝜋̃ - naujas po pertvarkos taikytinas darbdavio įmokos pensijų draudimui tarifas.
Šie samprotavimai leidžia įvertinti parametro 𝜅 reikšmę, nuo kurios priklauso visi kiti aukščiau minėti
dydžiai. Jei abreviatūra DUF pažymėsime visą darbo užmokesčio fondą, nuo kurio priskaitomos
socialinio draudimo įmokos, o B – išlaidas pagrindinei pensijos daliai, kurias norima perkelti į valstybės
biudžetą, tai galėsime užrašyti, kad be pertvarkos socialinio draudimo pajamos iš darbdavių įmokų
pensijų sistemai būtų apskaičiuotos kaip 𝜋 ∙ 𝐷𝑈𝐹. Pertvarkos atveju DUF padidėtų iki 𝜉 ∙ 𝐷𝑈𝐹, o
įmokų suma jau būtų 𝜋̃𝜉 ∙ 𝐷𝑈𝐹. Skirtumas tarp šių sumų ir turi būti lygus išlaidoms pagrindinei
pensijos daliai B. Pažymėję 𝜂 = 𝐵/𝐷𝑈𝐹 santykį, galime užrašyti

𝜋 ∙ 𝐷𝑈𝐹 − 𝜋̃𝜉 ∙ 𝐷𝑈𝐹 = 𝐵

(17)

𝜋 − 𝜋̃𝜉 = 𝜂

(18)

Laikydami 𝜂 žinomu dydžiu, į (18) išraišką įstatysime (16) ir (2). Taip gausime lygtis dydžiui 𝜅
apskaičiuoti.

𝜋 − 𝜉( 𝜅𝛽 −
𝜋−

𝛽−𝜋
)=𝜂
𝜉

1+𝛽
𝜅𝛽 + 𝛽 − 𝜋 = 𝜂
1 + 𝜅𝛽
𝜅=

𝛽−𝜂
𝛽(1 + 𝜂)

(19)

Toliau pateiksime praktinius skaičiavimus, paremtus išdėstytais samprotavimais. Remsimės socialinio
draudimo fondo duomenimis už 2013 metus. Darbo užmokesčio fondas, nuo kurio darbdavys priskaito
pensijų draudimo įmokas (įskaitant pareigūnus) buvo DUF = 29.349.770,5 tūkstančių litų. Išlaidos
pagrindinei pensijos daliai (įskaitant našlių pensijas) buvo B = 4.184.468 tūkstančių litų. Todėl 𝜂 =
0,142572. Kadangi 𝛽 = 0,31, iš čia apskaičiuojame 𝜅 = 0,472696. Kitaip tariant, darbdavio mokamas
socialinio draudimo įmokų tarifas turi būti mažinamas šiek tiek daugiau, negu perpus. Pagal (2)
formules dabar galime apskaičiuoti 𝜉 = 1,142572, taigi nominalus darbo užmokestis turėtų būti
padidintas 14,26 proc.. Šių dydžių pagrindu galima toliau apskaičiuoti naujus socialinio draudimo įmokų
tarifus pagal (4) formules. Jie pateikiami 4.2. lentelėje.
4.2. lentelė

Ligos ir motinystės
Nedarbo

Dabar
Darbdavio Dirbančiojo
0,034
0
0,011
0

Pertvarkius
Darbdavio
Dirbančiojo
0,02976
0
0,02
0
5

Nelaimingų atsitikimų
Pensijų
Sveikatos
Viso
Viso
Viso (be sveikatos dr.)

0,002
0,233
0,03
0,31
0,40
0,31

0
0,03
0,06
0,09

0,00175
0,07914
0,02626
0,14654
0,2253
0,1466

0
0,0263
0,0525
0,07877

Tolesnėje 4.3. lentelėje pateikiamas VSDF pajamų apskaičiavimas pagal senus ir naujus tarifus. Visų
apdraustųjų ir pareigūnų darbo užmokesčio fondas apskaitomas atskirai, siekiant parodyti, kad ir
nevienodų tarifų atveju pasiekiamas reikalingas balansas. Pareigūnų tarifai sudaryti atsižvelgiant tik į
tas socialinio draudimo rūšis, kurioms jie privalo mokėti įmokas. Darbo užmokesčio fondas didinamas
sutinkamai su nominaliu atlyginimų padidinimu. VSDF pajamos, kaip ir numatyta, nustatant tarifų
pakeitimo parametrus, sumažėja tiksliai ta pačia suma, kuri perduodama valstybės biudžetui.
4.3. lentelė

Visų apdraustųjų
Pareigūnų

DUF
Darbdavio Dirbančiojo
be pertvarkos
tarifas
tarifas
28.325.842,00
0,31000
0,09
1.023.928,50
0,27400
0,03

Visų apdraustųjų
Pareigūnų

DUF
po pertvarkos
32.364.326,26
1.169.912,48

0,14654
0,11503

Pajamų
skirtumas

0,07877
0,0263

VSDF pajamos
(tūkst. .litų)
11330336,80
311274,26
11641611,06

7291852,54
165290,28
7457142,82

-4,184,468,24

Dar viena 4.4. lentelė pateikiama siekiant parodyti asmens, uždirbančio 2000 litų, taip pat ir jo
darbdavio įmokas visoms socialinio draudimo rūšims iki ir po pertvarkos.
4.4. lentelė
Iki pertvarkos

Po pertvarkos

2000,00

2285,14

2000* 0,034 = 68,00

2285,14* 0,02976 = 68,00

Nedarbo

2000* 0,011 = 22,00

2285,14* 0,02 = 45,70

Nel. atsitikimų

2000* 0,002 = 4,00

2285,14* 0,00175 = 4,00

2000* (0,233+0,03) = 526,00

2285,14* (0,07914+ 0,0263) = 240,86

Uždarbis (litai)
Ligos ir motinystės

Pensijų

Sveikatos
2000*( 0,03+0,06) = 180,00
2285,14* (0,02626+ 0,0525) = 180,00
Kaip matyti iš lentelės, visoms draudimo rūšims sumokama ta pati, kaip ir anksčiau, suma, bet pensijų
draudimui darbdavio lėšomis sumokama 285,14 litais (526 - 240,86) mažiau. Šis skirtumas bus
sumokėtas į biudžetą kaip gyventojų pajamų mokestis. Analogiškas apskaičiavimas galioja bet kokiam
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apdraustojo uždarbio dydžiui, kas dar kartą patvirtina, kad visos draudimo rūšys (išskyrus pensijų) po
pertvarkos gautų tas pačias pajamas.
Pateiktos formulės leidžia perskaičiuoti ir gyventojų pajamų mokesčio parametrus. Naujas GPM
tarifas, apskaičiuotas pagal (11) formulę, 𝛾 = 0,256. Kiti parametrai, apskaičiuoti pagal (12) ir (13)
formules, pateikiami 4.5. lentelėje
4.5. lentelė
Iki
Po
pertvarkos pertvarkos
a
570
333,90
b
1000
1142,57
δ
0,26
0,1333
γ
0,15
0,2561
Anksčiau pateiktame pavyzdyje minėtas asmuo, uždirbantis 2000 bruto atlyginimą, dabar uždirbtų
2285,14 litų ir turėtų teisę į neapmokestinamą pajamų dydį

𝑛 = 333,9 − 0,1333 ∙ (2285,14 − 1142,57) = 181,59
Todėl jo pajamų mokestis būtų

0,2561 ∙ (2285,14 − 181,59) = 538,64
Tai kaip tik 285,14 litų daugiau, negu pagal dabartinę galiojančią tvarką nuo 2000 litų pajamų
sumokamas mokestis (235,5 litų). Vadinasi, pomokestinės tokio asmens pajamos išliktų nepakitusios.
Be abejo, atliktų transformacijų dėka toks balansas pasiekiamas ne tik 2000 litų, bet ir bet kurią kitą
sumą uždirbančiam asmeniui. Pateikiama šiuos skaičiavimus įgyvendinanti Excel skaičiuoklė leidžia tuo
įsitikinti.
Skaičiuoklės ištrauka pateikiama 4.6. ir 4.7. lentelėse.
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4.6. ir 4.7. lentelės
Iki pertvarkos

Uždarbis

NPD

GPM

Po pertvarkos

Pomokestinis
po GPM

Asmens
SD
įmoka

Asmens
pomokestinis

Kaina
darbdaviui

Uždarbis

NPD

GPM

Pomokestinis
po GPM

Asmens
SD
įmoka

Asmens
pomokestinis

Kaina
darbdaviui

500

500,00

0,00

500,00

45,0

455,0

655,0

571,29

292,89

71,29

500,00

45,0

455,0

655,0

1000

570,00

64,50

935,50

90,0

845,5

1310,0

1142,57

333,90

207,07

935,50

90,0

845,5

1310,0

1500

440,00

159,00

1341,00

135,0

1206,0

1965,0

1713,86

257,75

372,86

1341,00

135,0

1206,0

1965,0

2000

310,00

253,50

1746,50

180,0

1566,5

2620,0

2285,14

181,59

538,64

1746,50

180,0

1566,5

2620,0

2500

180,00

348,00

2152,00

225,0

1927,0

3275,0

2856,43

105,44

704,43

2152,00

225,0

1927,0

3275,0

3000

50,00

442,50

2557,50

270,0

2287,5

3930,0

3427,72

29,29

870,22

2557,50

270,0

2287,5

3930,0

4000

0,00

600,00

3400,00

360,0

3040,0

5240,0

4570,29

0,00

1170,29

3400,00

360,0

3040,0

5240,0

5000

0,00

750,00

4250,00

450,0

3800,0

6550,0

5712,86

0,00

1462,86

4250,00

450,0

3800,0

6550,0

Biudžetui

Uždarbis
po

iki
500

571,29

iki
0,00

Sodrai
po
71,29

Balansas
Biudžetui
plius Sodrai

iki

po

200,00

128,71

0,00

1000

1142,57

64,50

207,07

400,00

257,43

0,00

1500

1713,86

159,00

372,86

600,00

386,14

0,00

2000

2285,14

253,50

538,64

800,00

514,86

0,00

2500

2856,43

348,00

704,43

1000,00

643,57

0,00

3000

3427,72

442,50

870,22

1200,00

772,28

0,00

4000

4570,29

600,00

1170,29

1600,00

1029,71

0,00

5000

5712,86

750,00

1462,86

2000,00

1287,14

0,00
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Pagal galiojantį Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą už kiekvieną vaiką vienam iš šeimos narių prie
neapmokestinamojo minimumo pridedama 200 litų. Pažymėję papildomą neapmokestinamų pajamų dydį
raide v ir pridėję šį dydį prie neapmokestinamųjų pajamų dydžio 𝑎 (6) formulėse, naująją 𝑎̃ + 𝑣̃ reikšmę
randame analogiškai (13) formulėms.

𝑎̃ + 𝑣̃ =

𝛾(𝑎+𝑣+𝛿𝑏)
̃
𝛾

(20)

− 𝛿̃𝜉𝑏.

Sulyginę šią išraišką su (13) formule, matome, kad

𝑣̃ =

𝛾𝑣
𝜉𝛾
=
𝑣.
𝛾̃
𝜉+𝛾−1

(20)

Apskaičiavus šią reikšmę pagal aukščiau pateiktą parametrų įvertinimą, gaunama, kad naujasis už
kiekvieną vaiką pridedamas neapmokestinamų pajamų dydis turėtų būti 117,16 litų. Praktinis patikrinimas
skaičiuoklėje patvirtina, kad tokiu atveju vaikų turinčio asmens pomokestinių pajamų dydis nepasikeičia.
Dar viena Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ypatybė – neįgaliam asmeniui, praradusiam daugiau kaip
75 proc. darbingumo, nustatomas nekintamas 800 litų neapmokestinamųjų pajamų dydis. Neįgaliajam
asmeniui, praradusiam nuo 45 iki 70 proc. darbingumo, šis dydis nustatomas 600 litų. Pertvarkant
mokestinius parametrus, būtina atsižvelgti ir į šiuos dydžius. Pažymėkim nekintamą neapmokestinamųjų
pajamų dydį neįgaliajam raide c ir apskaičiuokim naują jo reikšmę.
Vėl remkimės principu, kad pomokestinės neįgaliojo asmens pajamos turi išlikti nepakitusios. Šiuo atveju
(5) formulės vista tokiomis:

𝑥 − 𝛾(𝑥 − 𝑐) = 𝑥̃ − 𝛾̃(𝑥̃ − 𝑐̃ ) = 𝜉𝑥 − 𝛾̃(𝜉𝑥 − 𝑐̃ )

(21)

Pertvarkę šią lygtį, gauname,

[(1 − 𝛾) − 𝜉(1 − 𝛾̃)]𝑥 = 𝛾̃𝑐̃ − 𝛾𝑐
Dydis laužtiniuose skliaustuose dėl (11) lygus nuliui, todėl ir dešinioji lygybės pusė lygi nuliui. Iš to gauname
formules, analogiškas (20):

𝑐̃ =

𝛾𝑐
𝜉𝛾
=
𝑐.
𝛾̃
𝜉+𝛾−1

(22)

Apskaičiavus šią reikšmę pagal aukščiau pateiktą parametrų įvertinimą, gaunama, kad neįgaliojo asmens
pastovus neapmokestinamųjų pajamų dydis iš 800 litų pasikeičia į 468,63 litus. Praktinis patikrinimas
skaičiuoklėje patvirtina, kad tokiu atveju neįgaliojo asmens pomokestinių pajamų dydis nepasikeičia.
Pokyčiai turi paliesti ir pensijų kaupimą. Kadangi remiamasi principu, kad įmoka į II pakopos pensijų fondus
turėtų likti nepakitusi, atlyginimui nominaliai padidėjus santykiu 𝜉 , tuo pat santykiu turi sumažėti įmokos
tarifas i. Tikėtina, kad ir vidutinis atlyginimas šalyje taip pakinta tuo pat santykiu. Nagrinėjamu atveju 𝜉 =
1,142572. Todėl sistema "2+2+2" tampa ne tokia "gražia" sistema "1,75 + 1,75 + 1,75" (nes 1,75 = 2/1,1472).
Įmoka į II pakopos pensijų fondus susijusi su įgytų teisių gauti papildomą senatvės pensijos dalį mažinimu.
Įstatymas nustato, kad, mokėdamas i tarifo įmoką į II pakopos pensijų fondą, asmuo įgyja santykiu (𝜏 −
𝑖)/𝜏 sumažintą koeficientą (čia τ – įmokos tarifas senatvės pensijos papildomai daliai, šiuo metu įstatymu
nustatomas 9,3 proc.). Kaip matyti iš Ataskaitos 3.4.1 lentelės, įmokos pensijai tarifas po pertvarkos yra
10,554 proc. Visa ši įmoka po pertvarkos jau būtų mokama tik papildomai pensijos daliai. Iš jos reikia išskirti
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tą dalį, kuri mokama būtent senatvės pensijos daliai. Jei 𝜏 = 9,3 reikšmė apskaičiuota pagrįstai, tai naujoji
jos reikšmė dėl santykiu 𝜉 nominaliai padidėjusio atlyginimo būtų tuo pat santykiu sumažinta: 𝜏̃ =
9,3/𝜉 = 8,14. Taigi, draudžiamųjų pajamų koeficiento mažinimas dėl dalyvavimo II pakopoje išliktų
nepakitęs dėl akivaizdžios tapatybės:

𝜏 − 𝑖 𝜏/𝜉 − 𝑖/𝜉
=
𝜏
𝜏/𝜉

(23)

Visa aukščiau išdėstyta pertvarka remiasi prezumpcija, kad, ją įgyvendinant, nominalus darbo užmokestis
bus įstatymo reikalavimu padidintas reikiamu santykiu 𝜉 . Dėl to pasikeis visi įmokų ir mokesčių tarifai bei
kiti mokesčių parametrai, o dirbančiųjų pagal darbo sutartį pomokestinės pajamos nepasikeis, kaip ir
darbo kaina darbdaviui. Tačiau kitiems ekonomiškai aktyviems gyventojams, kurie dirba savarankiškai (be
darbdavio) mokestinių parametrų pokyčiai gali būti palankūs arba ir nepalankūs. Todėl visą pertvarką
reikėtų įgyvendinti tik samdomų dirbančiųjų atžvilgiu, paliekant ankstesnius mokestinius parametrus
visoms kitoms grupėms. (Čia tiktų savarankiškai dirbančių asmenų mokamų mokesčių ir įmokų apžvalga)
Aukščiau pateikti skaičiavimai remiasi prielaida, kad visa dabartinės pagrindinės pensijos dalies apimtis (su
našlių pensija) perduodama valstybės biudžetui. Galimas ir kitoks modelis – dalis dabartinės pagrindinės
dalies integruojama į draudiminę (priklausomą nuo mokėtų įmokų) dalį, o valstybės biudžetas moka
paramos papildymą tik tiems pensininkams, kieno draudiminė dalis per maža. Tada iš Sodros į biudžetą
"persikeltų" ne skaičiavimuose naudoti 4 milijardai litų, o mažesnė suma. Pateikta metodika ( (17) – (19)
formulės) leidžia lengvai perskaičiuoti visus įmokų ir mokestinius parametrus bet kuriai iš Sodros į
biudžetą perkeliamai sumai.

1

Darbuotojų skaičius pagal darbo užmokesčio dydį 2013 m. spalio mėn. Lietuvos statistikos departamento pranešimas 2014-03-26
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Priedas Nr. III-5
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rezervo sudarymas ir
teisinių priemonių planas
5.1. Rezervų fondo kūrimas
Daugelis šalių jau turi ilgametę tokių rezervų kūrimo ir valdymo patirtį. Ja galima pasinaudoti
apsisprendžiant kokio pobūdžio rezervas galėtų būti kuriamas ir valdomas Lietuvoje. Yra dviejų rūšių
rezervų fondai ir skirtingos šalys pasirenka vieną iš jų: instituciškai atskirtą nuo socialinės apsaugos
(socialinio draudimo) sistemos arba priklausantį pačiai socialinės apsaugos sistemai. Šis apisprendimas
yra politikų valios dalykas. Taip pat reikia apsispręsti ir dėl kitų konkretesnių rezervų sudarymo, valdymo
ir panaudojimo dalykų. Galimos alternatyvos ir jų trumpas paaiškinimas, remiantis užsienio šalių
patirtimi, pateikiamas žemiau.
Rezervų fondai paprastai sudaromi panaudojant gaunamą iš įmokų metinį lėšų perteklių, kuris lieka
išmokėjus socialines išmokas. Rezervų fondų turtas taip pat didėja ir iš investicinių pajamų nuo jų
atskaičius administracines išlaidas. Kai kurios šalys naudoja ir pervedimus iš valstybės biudžeto. O, pvz.,
Lenkija ir Slovakija turi numatytas tikslines įmokas (angl. earmark contributions) į rezervo fondą.
Lėšų sumos, kurias reikia kasmet atidėti norint suformuoti ir palaikyti norimo dydžio rezervų fondą, yra
pagrindžiamos aktuariniais įvertinimais. Aktuariniai įvertinimai yra privalomi visoms sistemoms, kurios
turi rezervų fondus. Yra atsižvelgiama į esamus ir būsimus įsipareigojimus bei įplaukas. Kai kuriais
atvejais minimalus rezervų lygis yra pagrindžiamas programos ar fondo gebėjimu mokėti minimalų
skaičių mėnesinių išmokų (pavyzdžiui, šešis mėnesius).
Įmokos į rezervų fondą
Sunkiausi klausimai, dėl kurių reikėtų apsispręsti planuojant fondo kūrimą, yra jo dydis ir įplaukų šaltiniai.
Lietuvoje labiausiai patikimu šaltiniu būtų VSDF gaunamos įmokos. Pagal tarptautinius palyginimus jos
nėra mažos ir VSDF didelės dalies įplaukų negaudavo dėl dalies gyventojų įstatyminio neįtraukimo į
sistemą ir dėl kitos dalies gyventojų lengvatinio dalyvavimo sistemoje (tai yra atskiros savarankiškai
dirbančių asmenų grupės). Ūkiui ir atlyginimams augant bei panaikinus dalyvavimo socialiniame
draudime išimtis, vėl galima tikėtis spartaus įplaukų augimo, kurio dalį galima būtų nukreipti į rezervo
fondą. Tačiau ekonominės krizės metu susidarė didelis įsiskolinimas ir jo problema turi būti išspręsta
prieš kuriant rezervų fondą. Svarbu, kad būtų įstatymiškai įtvirtinta nuostata ne visas įplaukas naudoti
einamiesiems išmokų mokėjimams, bet dalį jų kaupti.
Lietuvoje pakaktų nustatyti įmokos dydį į rezervų fondą, kuris būtų, pvz., 1,5 proc. punktų nuo 34 proc.
socialinio draudimo įmokų. Tokio dydžio įmoka per metus leistų sukaupti 4,4 proc. visų socialinio
draudimo metinių pajamų. Vien iš tokių įmokų per 10-12 metų galima būtų sukaupti rezervų fondą, kuris
būtų lygus pusės metų socialinio draudimo išmokų dydžiui (šiuo atveju palūkanos
iš investicijų į rezervo pajamas neįskaičiuojamos, nes rezervo dydis įvertintas atsižvelgiant į socialinio
draudimo įsipareigojimų augimą augant ekonomikai ir darbo užmokesčiui).
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5.1. lentelė. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rezervo kūrimo teisinių priemonių planas
Teisės aktas
1. Seimo nutarimas Dėl
Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto
rezervo kūrimo ir valdymo
nuostatų

2. Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo
papildymas

3. LR Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto
sandaros įstatymas

4. LR Valstybinio socialinio
draudimo rezervų fondo
įstatymas

Turinys
Pagrindiniai principai dėl rezervo
sudarymo šaltinių, dydžio ir
valdymo formos, kaupimo pradžios
datos

Komentarai
VSDF turi įsiskolinimą, įmokos kol
kas nepadengia išlaidų poreikio,
todėl svarbu politinio lygmens
sutarimas dėl įsiskolinimo
perėmimo. Nesant tokio sutarimo
dėl esamo įsiskolinimo, rezervų
fondo kūrimas kol kas būtų
neaktualus.
Taip pat reikalingas
apsisprendimas dėl rezervo fondo
valdymo institucijos – ar steigiama
nauja, ar įpareigojama VSDF
Valdyba
Rezervų fondo steigimo,
Reikalingi skirtingo masto
finansavimo, naudojimo, valdymo
Valstybinio socialinio draudimo
principai (jeigu Nuostatose
įstatymo papildymai, priklausomai
apsisprendžiama dėl Rezervų fondo nuo Seimo apsisprendimo steigti
valdymo institucijos steigimo).
Rezervų fondo instituciją ar jo
Papildomai - Rezervų fondo
valdymo funkciją priskirti VSDF
sudarymo ir valdymo tvarka, jeigu
Valdybai. Pastaruoju atveju, VSD
nesteigiama atskira institucija (žr. 4 įstatyme reikėtų numatyti
šios lentelės punktą)
daugumą nuostatų, kurios
steigiant atskirą instituciją būtų
numatytos LR Valstybinio
socialinio draudimo rezervų fondo
įstatyme (žr. 4 šios lentelės
punktą)
Rezervų fondo finansavimo,
Turi būti numatyti santykiai tarp
naudojimo išmokoms, aktuarinio
VSDF biudžeto ir Rezervų fondo,
pagrindimo ir audito tvarka
nes visos įmokos ir išmokos
apskaitomos VSDF biudžete, o
Rezervo fondo pajamos ir išlaidos
iš jo išmokoms būtų apskaitomi
VSDF biudžete
Rezervų dydžio nustatymas,
Apsisprendus nesteigti atskiros
aktuarinių įvertinimų, kuriais
rezervų fondo valdymo
pagrindžiamas rezervo dydžio
institucijos, šių veiklų
planavimas, principai ir tvarka;
reglamentavimas turėtų būti
Rezervų formavimo šaltinis
įtrauktas į Valstybinio socialinio
(šaltiniai);
draudimo įstatymą (žr. 2 šios
Rezervo fondo panaudojimo
lentelės punktą)
tvarka;
Rezervų fondo valdymo institucijos
steigimas, struktūra (valdyba,
investicijų komitetas) ir veikla ir
atskaitomybė;
Investicijų ir turto valdymas;
Rezervų fondo auditas;
Rezervų fondo depozitoriumas
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Rezervų fondo valdymas ir panaudojimas
Pasiekus reikiamą rezervo dydį, vėliau jis galėtų būti palaikomas kasmet koreguojat aktuariškai pagrįstą
įmokos dydį taip, kad rezervas nemažėtų ir nesusidarytų perteklius.
Išlaidos iš rezervų fondų yra griežtai reguliuojamos. Kai rezervai nėra atskirti nuo socialinio draudimo
sistemos, išmokos iš jų daromos griežtai tik socialinio draudimo išmokoms, o įstatymiškai atskirtuose
rezerviniuose fonduose taip pat leidžiama padengti ir jų administravimo bei investavimo išlaidas.
Tuose rezerviniuose fonduose, kurie valdomi kaip socialinės apsaugos programos dalis, už investicijų ir
turto valdymą yra atsakinga pati socialinės apsaugos institucija. Tuo tarpu daugelio įstatymiškai
atskirtų rezervinių fondų investicijų ir turto valdymas yra patikimas nepriklausomai specializuotai
institucijai, kurios vienas pagrindinių tikslų – maksimizuoti pajamas efektyviai ir kartu saugiai
investuojant (žr. detalesnį aprašymą.
Rezervo fondų valdymo struktūra apima: valdybą, investicijų komitetą, auditorių, aktuarijų ir
depozitoriumą, kuris atsakingas už sukaupto rezervo saugojimą. Viso to reikia, kad rezervo lėšos būtų
efektyviai investuojamos, saugios ir naudojamos tik pagal paskirtį. Valdymo organai paprastai yra
atskaitingi ministerijoms (t. y. Socialinės apsaugos ministerijai ar Finansų ministerijai), šalies vadovui ir
Parlamentui.
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas numato, kad sudaromas Fondo
atsargos rezervas, siekiant palaikyti Fondo pajėgumą vykdyti teisės aktų nustatytus Fondo įsipareigojimus
apdraustiesiems asmenims, socialinio draudimo išmokoms padidinti bei laikinam pajamų trūkumui dengti.
Kol kas ši įstatymo nuostata nebuvo įgyvendinta. Tam būtina parengti keletą teisės aktų, kurių sąrašas ir
turinys priklausytų nuo politinės valdžios apsisprendimo labai reikšmingais tokio fondo finansavimo ir
administravimo klausimais (teisinių priemonių planas pateiktas 5-1 lentelėje).
Rekomendacijos
Užsienio šalių patirtis socialinio draudimo rezervų fondų srityje yra pakankama ir ja galima naudotis
spendžiant tokio fondo kūrimo klausimą Lietuvoje. Pagrindinė problema yra finansinė – esamas VSDF
įsiskolinimas ir biudžeto deficitas. Todėl rekomenduojama Rezervų fondo teisinės aplinkos kūrimą
pradėti nuo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rezervo kūrimo nuostatų (arba kitaip
vadinant koncepcijos, ar plano). Juos svarstant, būtų apsispręsta politiniame lygmenyje, ar
įsipareigojama skirti papildomus finansinius išteklius rezervų formavimui ir ar steigiama tokių rezervų
fondo valdymo institucija. Nuo tokio apsisprendimo priklausytų tolimesnis teisės aktų rengimo planas.
5.2. Socialinio draudimo rezervų fondai užsienio šalyse
2002 m. Tarptautinė Socialinės Apsaugos Asociacija (ISSA) 2005 m. apklausė 43 savo narių viešojo
socialinio draudimo programų rezervų fondų institucijas. Apklausos tikslas - nustatyti atotrūkį tarp
viešųjų socialinio draudimo programų investavimo procedūrų praktikos ir pateiktų rekomendacijų,
siekiant pagerinti investavimo praktiką.1 Buvo gautas 21 atsakymas, iš kurių 6 pažymėjo, kad joks rezervo
fondas neegzistuoja, o kai kurie pateikė labai neišsamius atsakymus į anketos klausimus.2 Kiekybiniai
duomenys buvo surinkti iš viešai prieinamų fondų ataskaitų ar statistikos. Žemiau 5.2. lentelėje pateikta
informacija apie esamus Viešus pensijų rezervų fondus (angl. Public Pension Reserve Fund - PPRF).
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5.2. lentelė. Rezervų fondai
Šalis

Norvegija
Švedija
Lenkija
Slovakijos Respublika
Prancūzija

Rezervų fondų pavadinimai
Nacionaliniai pensijų rezervų fondai
ATP – Arbejdsmarkedets Tillægspension
SP – Særlige Pensionsopsparing
Visos privataus sektoriaus įstatyme reglamentuotos su darbo
užmokesčiu susijusių pensijų schemos
Vyriausybės pensinis fondas
Nacionaliniai pensijų fondai AP1, AP2, AP3, AP4 ir AP6
Demografinio rezervo fondas
Solidarumo rezervinis fondas
Pensijų rezervų fondai

Ispanija
Portugalija
JAV
Kanada
Japonija
Filipinai
Naujoji Zelandija
Barbadosas3
Belizas
Mano sala
Džersis
Jordanija
Saudo Arabija
Siera Leonė
Tanzanija

Socialinės apsaugos rezervo fondas
Socialinės apsaugos finansinės stabilizacijos rezervo fondas
Socialinės apsaugos programa
Kanados pensijos planas
Vyriausybės pensijų investavimo fondai
Socialinės apsaugos sistema
Naujosios Zelandijos senatvės pensijų fondas
Nacionalinio draudimo schema
Socialinės apsaugos schema
Nacionalinis draudimo fondas
Socialinės apsaugos sistema
Socialinės apsaugos schema
Socialinio draudimo sistema
Socialinės apsaugos sistema
Socialinės apsaugos sistema

Airija
Danija
Suomija

Šaltinis: Public scheme reserve funds: helping sustain PAYG pensions. Survey report, 2007 ISSA.

2002 m. ISSA atliktoje apklausoje dalyvavo 15 socialinės apsaugos sistemų ir rezervų fondų (žr. 5.3. ir 5.4.
lentelėse žemiau). Lentelėse nurodoma rezervų fondus turinčių socialinio draudimo sistemų gyvavimo
trukmė, bei socialinio draudimo sritys, kurioms yra skirti rezervai.

5.3. lentelė. Šalys, kuriose rezervai instituciškai neatskirti nuo socialines apsaugos sistemos
Šalis
Danija
Suomija
Kanada
Saudo Arabija
Filipinai
Barbadosas4
Belizas
Mano sala
Jordanija

Socialinio draudimo sistema
ATP – Arbejdsmarkedets Tillægspension
SP – Særlige Pensionsopsparing
Visos privataus sektoriaus įstatymu reglamentuotos su
darbo užmokesčiu susijusių pensijų schemos
Kanados pensijos planas
Socialinio draudimo sistema
Socialinės apsaugos sistema
Nacionalinio draudimo schema
Socialinės apsaugos schema
Nacionalinis draudimo fondas
Socialinės apsaugos schema

Sistemos amžius
42 metai
69 metai
41 metai
7 metai
49 metai
39 metai
25 metai
55 metai
26 metai
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Siera Leonė
Tanzanija

Socialinės apsaugos sistema
Socialinės apsaugos sistema

5 metai
42 metai

Šaltinis: Public scheme reserve funds: helping sustain PAYG pensions. Survey report, 2007 ISSA.

5.4. lentelė. Šalių rezervo fondai, kurie yra įstatymiškai atskirti nuo socialines apsaugos schemos
Šalis

Portugalija
Lenkija
Slovakijos
Respublika

Rezervo fondas

Socialinės apsaugos finansinės stabilizacijos rezervo
fondas
Demografinio rezervo fondas
Solidarumo rezervo fondas

Rezervo fondo veiklos
trukmė
17 metų
4 metai
2 metai

Šaltinis: Public scheme reserve funds: helping sustain PAYG pensions. Survey report, 2007 ISSA.

EBPO šalyse 2006/7 m. Viešuose pensijų rezervų fonduose (angl. Public Pension Reserve Fund – PPRF)
valdomo turto apimtis buvo apie 4,4 trilijonų JAV dolerių. Didžiausias viešųjų pensijų rezervo fondas
buvo JAV Socialinės Apsaugos Kredito fondas; kitas didžiausias fondas - 1,2 trilijonai JAV dolerių, buvo
Japonijos Nacionalinio rezervo fondas, kurio didžiausią dalį sudarė į jį įeinantis Valstybinis pensijų
investavimo fondas ir trečiasis pagal dydį – Korėjos Nacionalinis pensijų fondas, kurio turtas sudarė virš
228 mlrd. JAV dolerių.5 5.5. lentelėje pateikti rezervo fondų palyginimai su šalių BVP.
5.5. lentelė. Viešųjų rezervų fondai pagal regionus ir tipus (absoliutus dydis ir BVP dalis, 2006 m.)
Šalis
Fondo/institucijos pavadinimas
JAV doleriai, mlrd.
Proc. nuo BVP
Nuo socialinės apsaugos sistemos instituciškai neatskirtas rezervų fondas (angl. Social Security
Reserve Fund).
Kanada
Kanados pensijų schema
111.3
8.1
Danija
Socialinės apsaugos fondas
0.7
0.2
Japonija
Nacionalinis rezervų fondas
1217.6
27.9
Korėja
Nacionalinis pensijų fondas
228.7
23.9
Meksika
IMSS Rezervas
7.4
0.9
Ispanija
Socialinės apsaugos rezervų fondas
44.9
3.7
JAV
Socialinės Apsaugos Kredito fondas
2238.5
16.6
Kinija
Nacionalinis rezervų fondas
94.6
3.1
Jordanija
Socialinės apsaugos korporacija
5.3
36.7
Pakistanas Darbuotojų senatvės išmokų schema
2.4
1.8
Saudo
Visuotinė socialinės apsaugos
8.6
2.4
Arabija
organizacija
Tailandas
Socialinės apsaugos ministerija
11.6
5.6
Nepriklausomas, instituciškai atskirtas nuo socialinės apsaugos sistemos, pensijų rezervų fondas
(angl. Sovereign Pension Reserve Fund).
Australija
Ateities fondas
49.1
5.5
Prancūzija Pensijų rezervų fondas
47.0
1.9
Airija
Nacionalinis pensijų rezervų fondas
29.0
11.5
Naujoji
Naujosios Zelandijos Senatvės pensijos
9.5
7.8
Zelandija
fondas
Norvegija Valstybinis pensijų fondas
20.4
5.3
Lenkija
Demografinis rezervų fondas
1.8
0.6
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Portugalija Socialinės apsaugos finansinio
stabilizavimo fondas
Švedija
Nacionalinis pensijų fondas (AP1-AP4 ir
AP6)
Kinija
Nacionalinis socialinės apsaugos fondas
Rusija
Nacionalinis gerovės fondas

8.3

4.3

136.7

31.6

43.4
32.4

1.4
3.3

Šaltinis: Adrian Blundell-Wignal, YU-Wei Hu, Juan Yermo „Sovereign Wealth and Pension Fund Issues“. OECD Working paper on
insurance and private pensions. No. 14. 2008.

Suprantama, kad turto dydis rezervų fonduose kaupiamas ilgą laiką ir todėl senesni fondai turi didesnius
rezervus. EBPO šalių fondų steigimo metai parodyti 5.6. lentelėje.
5.6. lentelė. Valstybiniai socialinio draudimo rezervo fondai pasirinktose EBPO šalyse
Šalis

Pavadinimas

Steigimo
metai
SPRF - Instituciškai atskirtas nuo socialinės apsaugos sistemos, pensijų rezervų fondas (angl.
Sovereign Pension Reserve Fund).
Portugalija
Finansinio stabilizavimo fondas
1989
Norvegija
Valstybės pensijų fondas-Globalus
1990
Ispanija
Socialinės apsaugos rezervo fondas
1997
Prancūzija
Pensijų rezervo fondas
1999
Švedija
Nacionalinis pensijų fondas
2000
Airija
Nacionalinis pensijų rezervo fondas
2001
Naujoji Zelandija
Senatvės pensijos fondas
2001
Lenkija
Demografinis rezervo fondas
2002
Australija
Ateities fondas
2006
SARF – Socialinės apsaugos rezervų fondai ( instituciškai neatskirti)
JAV
Socialinės Apsaugos Kredito fondas
1940
Japonija
Nacionalinis rezervo fondas
1959
Kanada
Kanados pensijų schemos rezervo fondas
1962
Danija
Socialinės apsaugos fondas
1964
Korėja
Nacionalinis pensijų fondas
1988
Šaltinis: J.Yermo „Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in Selected OECD Countries“. OECD working paper
on insurance and private pensions. No.15.2008.

Dalis gana naujų rezervo fondų (Nepriklausomų fondų tipo) planuoja sukaupti dideles lėšas. Prancūzijos
Pensijų Rezervo fondas, įkurtas 1999 m., kurio turtas 2006 m. siekė 31 mlrd. eurų. Nuo 2020 m. šis fondas
planuoja padengti dalį PAYG schemos finansavimo trūkumo, bet kokia konkrečiai bus padengiama dalis
priklausys nuo to kiek įplaukų fondas gaus iki to laiko. Iki šiol fondas gaudavo kintančius metinius įnašus
iš vyriausybės: 2002 m. tai sudarė 5,5 mlrd. eurų, o 2006 m.- 1,5 mlrd. eurų. Šis vyriausybės finansavimas
skiriamas iš pertekliaus, kuris gaunamas iš Nacionalinio Senatvės draudimo fondo, Senatvės Solidarumo
fondo, taip pat papildomų mokesčių ar privataus turto, įnašų iš taupomųjų bankų, kitų mokestinių
injekcijų. Dalis lėšų taip pat yra gaunama pardavus turtą, pvz. 2000 m. dalis pajamų buvo gauta pardavus
trečios kartos mobiliųjų telefonų licenciją.
Airijos nacionalinis pensijų rezervo fondas įkurtas įstatymu 2001 m. (Nacionalinio pensijų rezervo fondo
įstatymas) įtvirtino nuostatą, kad fondo panaudojimas padengiant socialinės apsaugos išlaidų deficitą
leidžiamas tik nuo 2025 m. Fondas kiekvienais metais turi gauti po 1 proc. nuo BVP iš vyriausybės bent iki
2055 m., kol bus sukauptas rezervas, sudarantis 45 proc. šalies BVP. Į fondą taip pat įplaukė dalis lėšų iš
2001 m. Airijos Telekomo privatizavimo.
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Naujosios Zelandijos Senatvės pensijų fondas įkurtas 2001 m. ir jo paskirtis yra užtikrinti būsimus senatvės
pensijų mokėjimo kaštus. Vyriausybės kasmetiniai įnašai yra nustatomi remiantis aktuarine formule (ji
įtvirtinta įstatyme), pagal ją į fondą įplaukia vidutiniškai kasmet po 2,2 mlrd. NZ dolerių per metus (apie
0,75 proc. nuo BVP) iki 2025 m. Aktuarinėje formulėje taip pat yra numatyta, kad vyriausybė gali naudotis
fondo lėšomis ne anksčiau kaip nuo 2020 metų. Planuojama, kad pradedant 2028 m. vyriausybė pradės
naudotis fondo lėšomis, kurių dydis sudarys apie 15-20 proc. kasmetinių senatvės pensijų išlaidų. 2006 m.
pab. fonde buvo 11,9 mlrd. NZ dolerių (kurie buvo investuoti) ir sudarė apie 6 proc. nuo BVP, o iki 2037
m. tikimasi sukaupti iki turtą iki 33 proc. BVP.
Norvegijos vyriausybės pensijų fondas – Globalus, 2006 m. pervadintas iš anksčiau buvusio Norvegijos
naftos fondo (įkurtas dar 1990m.) Pagal įstatymą, išmokos iš fondo yra ribojamos iki 4 proc. per metus
nuo kapitalo, kas atitinka ilgalaikes grynąsias fondo gaunamas palūkanas. 2006 m. fondo turtas sudarė
83 proc. nuo šalies BVP ir tikimasi, kad 2017 m. sudarys 800-900 milijardų JAV dolerių.
5.3. Rezervų fondų rūšys
Kai kurios šalys remiasi Nepriklausomais arba Suvereniais turto fondais (Sovereign Wealth Funds - SWF).
Toks pavadinimas rodo, kad jie nėra skirti kasdieninių valstybės reikmių finansavimui, bet yra atidedami
ateičiai. Minėtus Nepriklausomus turto fondus (SWF) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo vyriausybės,
siekdamos nacionalinių tikslų. Nepriklausomiems turto fondams (SWF) keliami įvairūs tikslai, o kai kurie
fondai gali turėti daugiau nei vieną tikslą. Pavyzdžiui, diversifikuoti turtą, gauti aukštesnes palūkanas,
paremti industrializaciją ar valstybės strateginius ir politinius tikslus. Šiems fondams būdingas finansinio
stabilumo siekis, kolektyvinis valdymas ir politinis vadovavimas.6 Tuomet tai yra Viešieji arba valstybiniai
pensijų rezervų fondai (Public pension reserve funds - PPRF). PPRF gali būti laikomi viena iš
Nepriklausomų nuo valstybės einamųjų finansų turto fondų rūšių.
Ir SWF, ir PPRF sukaupia didelį turtą, yra autonomiški ir atsiskaito tik vyriausybei ar valstybinio sektoriaus
institucijoms. Kaip ir SWF, PPRF didina investicijas užsienyje bei pereina į alternatyvias turto rūšis
(nuosavybę, privačias akcijas ir draudimo fondus). Tačiau minėtų fondų palyginimas yra sudėtingas, nes
tiek SWF tiek PPRF neturi vienintelio visiems priimtino apibrėžimo.7
SWF ir PPRF skirtumai: jie turi skirtingus tikslus.8 PPRF yra ilgalaikė finansinė priemonė finansuoti
valstybinėms pensijoms ir kitoms susijusioms išmokoms, tuo tarpu SWF yra kuriami apsaugoti
nacionalinę ekonomiką nuo prekių kainų svyravimo (pavyzdžiui, naftos) ir diversifikuoti užsienio valiutos
rezervus į didesnės grąžos turtą. Taigi, PPRF turi aiškiai apibrėžtus įsipareigojimus, susijusius su išlaidų
pensijoms padengimu, o SWF keliami platesni tikslai, kurie retai orientuojasi padengti specifines
valstybės išlaidas. Dėl šios priežasties PPRF investicijų perspektyva yra aiškesnė ir ilgesnė nei SWF. Kai
kurie PPRF net turi apibrėžtus laikotarpius, kada galima išimti lėšas, arba tik vieną tikslą - tenkinti pensijų
finansavimo įsipareigojimus (įsipareigojimo dydžio kriterijus - valstybinėms pensijoms turimų lėšų
santykis su įsipareigojimais). Aiškūs PPRF tikslai ir investavimo laikotarpis užtikrina ne tik bendrai
geresnį valdymą, bet ir efektyvesnį investicijų valdymą. Daugelyje šalių PPRF konservatyviai investuoja
savo turtą ir tik nacionalinėje ekonomikoje. Tai dažniausiai yra kai PPRF valdymas priklauso socialinės
apsaugos sistemai. Trys iš didžiausių PPRF: JAV Socialinės apsaugos Kredito fondas, Japonijos GPIF ir
Korėjos Nacionalinis pensijų fondas dažniausiai investuoja į nacionalinius vyriausybės vertybinius
popierius. Augančiose ekonomikose, kur instituciniai investuotojai ir kapitalo rinkos yra neišsivystę,
kartais siekiama, kad PPRF palaikytų nacionalinį investavimą ir finansinio sektoriaus raidą. Tuo PPRF
skiriasi nuo SWF, kurie iš esmės investuoja į užsienio kapitalą. SWF ir PPRF turi skirtingus finansavimo
šaltinius: SWF yra finansuojami iš užsienio valiutos pajamų, prekių eksporto bei iš užsienio rezervų įnašų,
o PPRF dažniausiai yra finansuojami iš socialinės apsaugos įmokų ar vyriausybės fiskalinių įnašų.
Pagal savo institucinę priklausomybę, rezervo fondai skirstomi į du tipus:
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pirmojo tipo pensijų rezervų fondai yra vadinami Nepriklausomais (arba Suvereniais) pensijų rezervų
fondais (Sovereign pension reserve fund - SPRF). Jie instituciškai atskiri nuo socialinės apsaugos (socialinio
draudimo) sistemos ir gali būti valdomi vyriausybės ar jos paskirtos institucijos;
antrojo tipo rezervų fondai yra vadinami Socialinio draudimo (arba Socialinės apsaugos) rezervų fondai
(Social security reserve fund - SSRF). Jie yra sukurti, valdomi ir priklauso pačiai socialinės apsaugos
sistemai
SPRF finansavimas iš esmės yra iš valstybės finansinių įmokų. Šie fondai skirti padengti būsimą socialinės
apsaugos sistemos deficitą, o kai kurių naudojimo tvarka numato, kad lėšų iš jų negalima išimti
dešimtmečiais. Minėti fondai kartais yra priskiriami ir Nepriklausomiems turto fondams (SWF) ir tik
keletui iš jų galima taikyti aukščiau išvardytų pirmojo ir antrojo tipo fondų apibrėžimus.
Socialinės Apsaugos rezervo fondų (SSRF) pajamos iš esmės yra perteklinės dirbančiojo ir darbdavio
įmokos bei, kai kuriais atvejais, vyriausybės įnašai ir kiti šaltiniai (Danijos Socialinės apsaugos kredito
fondas, Japonijos Valstybės pensijų investicijų fondas, JAV Socialinės apsaugos Kredito fondas). Minėti
fondai yra valdomi socialinės apsaugos institucijos ar nepriklausomo, tačiau valstybinio, valdymo
subjekto.9 Abiejų tipų pensijų rezervo fondai laikomi Viešųjų (valstybinių) pensijų rezervų fondais (Public
pensions reserve funds - PPRF). Kai kurie iš jų yra teisiškai nepriklausomi nuo vyriausybės, o jų apskaitos
balanso nėra nacionalinėje apskaitoje. 10
5.4. Rezervų sudarymas ir investavimas
Rezervų fondai paprastai sudaromi panaudojant gaunamą iš įmokų metinį lėšų perteklių, kuris lieka
išmokėjus socialines išmokas. Rezervų fondų turtas taip pat didėja ir iš investicinių pajamų nuo jų
atskaičius administracines išlaidas.
Suomija, Džersis ir Portugalija naudoja ir pervedimus iš valstybės biudžeto.
Lenkija ir Slovakijos Respublika turi numatytas tikslines įmokas (angl. earmark contributions) į rezervo
fondą. Lenkijoje 0,25% darbuotojų įmokų buvo numatyta skirti rezervams (didinant iki 0,35% 2008 m.).
Slovakijos Respublikoje visi darbdaviai, savarankiškai dirbantys asmenys ir savanorišku draudimu
apdraustieji įneša į rezervus 4,75% nuo pajamų, o valstybė įneša dar 2% nuo pajamų apmokestinimo.11
Rezervų dydį daugiausia lemia aktuariniai įvertinimai. Aktuariniai įvertinimai yra privalomi visoms
sistemoms, kurios turi rezervų fondus. Esant įstatymiškai atskirtam rezerviniam fondui, aktuariniai
įvertinimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kas penkeri metai, nors dažniausiai jie atliekami kartą per
trejus metus, Danijoje vertinamas atliekamas keturis kartus per metus. Daugumoje rezervus turinčių
valstybių įvertinimą daro išorinis aktuarijus – vyriausybės aktuarijus arba privati firma – o ne aktuarijus,
dirbantis pačiose socialinio draudimo įstaigoje ar rezervų fonde.
Yra atsižvelgiama į esamus ir būsimus įsipareigojimus bei įplaukas. Kai kuriais atvejais minimalus rezervų
lygis yra pagrindžiamas programos ar fondo gebėjimu mokėti minimalų skaičių mėnesinių pensijų
išmokų (pavyzdžiui šešis mėnesius Belize, dvidešimt keturis Mano saloje ir Portugalijoje). Tačiau pvz.,
Kanada naudoja specialų metodą, pagal kurį skaičiuojant įmokos dydį siekiama užtikrinti, kad sukaupto
turto ir išlaidų santykis išliktų tas pats ir dešimtais, ir 60-tais metais, einančiais po rezervo peržiūrėjimo
laikotarpio ir, kad būtų galima išlaikyti Kanados pensijų sistemą.12
Išlaidos iš rezervų fondų yra griežtai reguliuojamos. Pavyzdžiui, Lenkijoje, kur rezervinis fondas neturi
valdančiojo organo, bet kokį sprendimą dėl išlaidų iš fondo gali daryti tik vyriausybė. Kai rezervai nėra
atskirti nuo socialinio draudimo sistemos, išmokos iš jų daromos griežtai tik socialinio draudimo
išmokoms, o įstatymiškai atskirtuose rezerviniuose fonduose taip pat leidžiama padengti ir jų
administravimo bei investavimo išlaidas.13
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Ankstesniu laikotarpiu savo veiklą pradėję rezervų fondai dažniau naudojo konservatyvią investavimo
strategiją, t. y. daugiausia investavo arba tik į pastovią grąžą teikiančius vertybinius popierius, arba
skolindavo valstybės reikmėms (Kanada, Korėja, Japonija ir Norvegija). Pastaruoju metu investicijų
politika labiau orientuota į obligacijas ir į kitą turtą, kuris priklauso aukštesnės grąžos ir didesnės rizikos
sričiai, įskaitant ir privačių bendrovių akcijas, rizikos draudimo fondus ir kitas alternatyvias investicijas.
Neseniai įsteigti fondai (Prancūzijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Švedijoje) savo veiklą pradėjo
turėdami įvairesnį vertybinių popierių investicinį portfelį, kuriame gana didelę dalį sudaro obligacijos.
Kai kurie pensijų rezervo fondai didina savo investicijas į užsienio turtą. 2006 m. į užsienio šalių turtą
daug investavo šių šalių rezervo fondai: Norvegijos (Valstybės pensijų fondas – Globalus), Naujosios
Zelandijos (75,9 proc. sudaro užsienio investicijos), Airijos ir Prancūzijos (atitinkamai 34,4 proc. ir 29
proc. visų lėšų investuota į ne Europos šalių turtą). Tuo tarpu užsienio investicijos Korėjoje sudaro tik 9,6
proc., o Japonijoje 25,5 proc.14
Paprastosios akcijos daugelyje šalių sudaro didžiausią investicinio portfelio dalį (pvz., 77 proc. Airijoje, 62
proc. Prancūzijoje, po 60 proc. Naujojoje Zelandijoje ir Švedijoje), išskyrus Korėją, Japoniją ir Norvegiją,
kurios didesnę turto dalį investuoja į obligacijas (atitinkamai 89 proc., 63 proc. ir 59 proc.). Mažiausia
dalis laikoma grynųjų pinigų forma (paprastai iki 1 proc., tik Airijoje grynieji pinigai sudaro 4,7 proc., o
Prancūzijoje daugiau nei dešimtadalį viso turto). Tuo tarpu investuoti į nuosavybę ar (ir) alternatyvius
šaltinius pasirenka ne visos paminėtos valstybės.15
Kai kurie PPRF didina investavimą užsienyje. Vis dėlto duomenis apie investicijas užsienyje pateikia ne
visų šalių fondai. Remiantis turima informacija, 2006 m. Airijos PPRF užsienio investicijos sudarė 34,6
proc., o Naujosios Zelandijos senatvės pensijų fonde - 75,3 proc. Prancūzijos PPRF į užsienio turtą
pradėjo investuoti 2004 m. ir ši dalis nuo 5,1 proc. išaugo iki 34,8 proc. 2007 metais. Korėjos NPF 2002 m.
užsienio investicijos sudarė tik 0,3 proc., tai 2007 m. jos siekė jau 10,8 proc. turto. Japonijoje užsienio
turtas sudaro didesnę investicijų dalį, kuri nuosekliai augo nuo 19,4 proc. 2001 m. iki 25,5 proc. 2006
metais.16
Apibendrintai galima teigti, kad rezervinių fondų turtas yra investuojamas į šiuos finansinius
instrumentus:


Obligacijas: įtraukiama vekseliai ir vietos valdžios bei Nacionalinių skolos biurų (angl. National
Debt Offices) išduotos ilgalaikės ir trumpalaikės obligacijos, įmonių (finansinių ir nefinansinių
įmonių) išduoti vertybiniai popieriai/sąskaitos ir bankų ir kitų finansinių institucijų išduodamos
obligacijos.



Turtą: apima visų rūšių įmonių kapitalo akcijas, tiek kotiruojamas oficialių vertybinių popierių
biržose, tiek visų formų nekotiruojamas akcijas ir kitas kapitalo akcijas.



Pinigus: apima einamąsias sąskaitas
santaupas/vertybinius popierius.



Indėlius: apima finansinėse institucijose laikomus fondus, tačiau neįtraukia indėlių sertifikatų ir
kitų trumpalaikių vertybinių popierių.



Kita: apima nekilnojamą turtą (žemę, pastatus ir kt., priklausančius rezerviniam fondui),
mažmeninius ir institucinius fondus (iš kelių fondų sudarytus investicinius fondus), taupymo
priemones ar draudimo sutartis, kur pagrindinis turtas priklauso rezerviniam fondui (o ne
draudimo kompanijai) ir finansinį turtą, neįtrauktą į kitas kategorijas (išvestiniai finansiniai
instrumentai arba derivatyvai, prekybos kreditai ir avansai bei kitos gautinos ir mokėtinos
sumos).

ir

kitas

finansinės

sistemos

trumpalaikes
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Tuose rezerviniuose fonduose, kurie valdomi kaip programos dalis, už investicijų ir turto valdymą yra
atsakinga pati socialinės apsaugos institucija (išskyrus Kanadą, kurioje veikia Investicinė taryba). Tuo
tarpu daugelio įstatymiškai atskirtų rezervinių fondų investicijų ir turto valdymas yra patikimas
nepriklausomai specializuotai institucijai, kurios vienas pagrindinių tikslų – maksimizuoti pajamas per
efektyvų turto paskirstymą. Tikėtina, kad dėl tokio valdymo kai kurie fondai, pvz., Kanadoje, Airijoje,
Džersyje, Naujojoje Zelandijoje ir Švedijoje, savo portfelyje turi didelę kintamų pajamų turto proporciją
(panašią į nepensinių investicinių fondų).17
Svarbus strateginis turto paskirstymo sprendimas: ar visą turtą investuoti šalies viduje, ar diversifikuoti
portfelį investuojant ir užsienyje. Įstatymiškai atskirti rezerviniai fondai daugiau investuoja į užsienio
turtą palyginus su rezervais, kurie yra valdomi kaip dalis programos. Pagrindinės priežastys:
a) įstatymiškai atskirti rezervo fondai turi lankstesnes nuostatas dėl finansinių instrumentų
pasirinkimo ir investavimo paskirstymo;
b) paprastai šiuos fondus valdo nepriklausomos ar specializuotos institucijos, kurių pagrindinis
dėmesys yra skiriamas investicijoms ir turto valdymui; jų veikla apima ir potencialių užsienio
investicijų analizę;
c) atskirti rezervo fondai turi didesnį bendrą pinigų fondą, kurį galima skirti tik investicijoms
(kadangi iš jo nėra mokamos išmokos), taip pat investicijos gali būti labiau diversifikuojamos,
investuojama į užsienio turtą;
d) tokie rezervo fondai yra šalyse, kurios praktiškai nesusiduria (ar mažai susiduria) su valiutos
keitimo problemomis;
e) įstatymiškai atskirti rezervo fondai junta mažesnį politinį spaudimą dėl turto investavimo šalyje
(daugiausia į valstybės obligacijas). Taip yra dėl to, kad nėra tiesioginio ryšio tarp rezervinių
fondų ir schemų.
Visų dvidešimties tirtų valstybių bendra turto suma laikoma rezerviniuose fonduose siekė 3,44 trilijonus
JAV dolerių, iš kurių 2,19 trilijonai JAV dolerių yra valdomi kaip schemos dalis ir 1,25 trilijonai JAV dolerių –
įstatymiškai atskirtuose rezerviniuose fonduose. Didžiausia dalį pirmoje grupėje sudarė JAV rezervo
fondo lėšos (84,87% nuo 2,19 trilijonų JAV dolerių), o antrojoje grupėje – Japonija, kurios turtas siekė
67,87% nuo 1,25 trilijono JAV dolerių.
Tuo tarpu Šiaurės Europos šalyse (Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje) rezerviniuose fonduose sukauptas
turtas siektų beveik 60% likusio turto (neskaičiuojant JAV ir Japonijos).
5.5. Rezervų fondų valdymas
Rezervo fondai kaip reikalauja valdymo struktūros, kuri užtikrintų pasidalinimą tarp vykdomųjų ir
priežiūros funkcijų, bei tinkamumą ir atskaitomybę tų, kurie disponuoja minėtomis atsakomybėmis. Šis
principas yra įtvirtintas EBPO „Rekomendacijose dėl pensijų fondų valdymo“ ir TSAA „Rekomendacijose
dėl Socialinės apsaugos fondų investavimo“. 18 Abi šios rekomendacijos siūlo panašius kriterijus,
įgyvendinant pagrindinį tikslą. Valdymo struktūros centre yra valdymo organas, kuris yra visiškai
atsakingas už fondą ir atskaitingas jo steigėjams. Valdymo organas gali būti ministerija, Socialinės
apsaugos institucijos valdyba, ar specialiai sukurta valdyba. Pastaroji gali būti atskirta nuo ministerijos ar
socialinio draudimo įstaigos ir yra kaip skydas nuo politinio kišimosi, ypatingai jei ministerija yra
atsakinga už socialinės apsaugos schemos administravimą.
PPRF valdymo organas paprastai yra arba nepriklausomas komitetas, arba aukščiausias nepriklausomo
teisinio subjekto organas, kuris yra išskirtinai atsakingas už rezervo fondo valdymą (kaip Stebėtojų
taryba Naujosios Zelandijos senatvės pensijų fonde). Vienas iš griežčiausių reikalavimų tarybos nariams
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yra Naujoje Zelandijoje, kur visi tarybos nariai turi turėti patirtį, kompetenciją ir gebėti kaip ekspertai
vertinti investicijų valdymą. Kai kurie rezervo fondai, kaip Kanados CPP rezervo fondas valdomi
privataus sektoriaus valdymo subjektų (CPP Investicijų valdybos) ir vadovaujami profesionalų tarybos,
nepriklausomos nuo vyriausybės. Taryba patvirtina investicijų politiką ir daro lemiamus vykdomuosius
sprendimus, tokius kaip prezidento ar direktoriaus samdymas ar administravimo išlaidų nustatymas.
Tokia valdymo struktūra apsaugo nuo politinio įsikišimo į rezervo fondo valdymą.19
Valdymo organas padeda investiciniam komitetui, kuris siūlo investicinę strategiją ir vykdomajam
komitetui, kuris atsakingas už vykdomąjį valdymą, įskaitant turto valdymą. Vadovavimas fondui gali būti
išorinis, tačiau valdymo organas pasilieka atsakomybę už fondą. Kai valdymo organas neturi pakankamai
žinių, kad galėtų atlikti savo pareigas, jis siekia išorinio įvertinimo, konsultacijų. Rezervo fondų valdymo
struktūra (panašiai kaip ir pensijų fondų) apima dar tris dalykus. Kasmetinį fondo auditą turi atlikti
paskirtas nepriklausomas auditorius. Tuo atveju, kai fondai yra integruoti į socialinės apsaugos
instituciją, reikalingas aktuarijus, kuris atliktų sistemos aktuarinį įvertinimą ir analizuotų skirtingų
investavimo strategijų reikšmę finansavimo sistemai. Daugeliu atvejų gera praktika yra laikoma skirti
depozitoriumą, kuris būtų atsakingas už sukaupto rezervo saugojimą.
Pagal EBPO rekomendacijas, skirtas pensijų fondų valdymui (taip pat ir pagal TSAS rekomendacijas)
rezervo fondai turi turėti tinkamą kontrolę, ryšių ir paskatų mechanizmus, kurie motyvuotų gerų
sprendimų priėmimą, tinkamą ir savalaikį vykdymą, skaidrumą ir reguliarią priežiūrą bei įvertinimą.
Kontrolės sistemos turi apimti elgesio kodeksą ir mechanizmus, kaip įveikti interesų konfliktus. Iš
rezervo fondų taip pat turi būti reikalaujama atskleisti viešai svarbią informaciją ir suformuoti
procedūras, kaip reaguoti į viešuosius nusiskundimus.20
Pagrindiniai valdymo bruožai yra bendri tiek rezervo fondams, tiek pensijų fondams, tačiau rezervo
fondai dar turi specifinius iššūkius:


Rezervo fondai yra sukuriami vyriausybės, socialinės draudimo ar kitokios viešojo sektoriaus
institucijos. Vyriausybė atrenka tik keletą valdymo organo narių ir gali daryti įtaką jų sprendimams
arba tiesiogiai teisės aktais arba netiesiogiai per politinę įtaką. Ši politinė rizika, kuri taip pat veikia
pensijų fondų valdymą, gali sukelti pavojų efektyviam fondo valdymui.



Rezervo fondai paprastai nėra nepriklausomos finansinės priežiūros institucijos subjektas.
Valdymo organo atskaitomybė tokiu atveju paprastai yra siejama su atliekamų operacijų
paviešinimu (kasmetinės ataskaitos, patvirtintos nepriklausomo auditoriaus) ir reikalavimais
atsiskaityti vyriausybei, parlamentui ar valstybės kontrolei.



Rezervo fondai skirti, esant reikalui, palaikyti pensijų sistemas, tačiau jie neskirti tiesiogiai
finansuoti pensijų išmokas. Tokiu būdu investavimo tikslai nebūtinai yra formuojami atsižvelgiant į
įsipareigojimus pensijų išmokoms, išmokų laiko perspektyvas ar rizikos vengimą (angl. risk
aversion).21

Svarbiausia yra užtikrinimas, kad rezervo fondas būtų naudojamas tik pagal paskirtį. Tai galima pasiekti
įstatyminėmis nuostatomis. Įstatyme numatoma, kad reikia išsaugoti socialinio draudimo sistemos
išlaidas ilgalaikiams įsipareigojimams iš valstybės rezervo. Jeigu įstatymas visgi numato lankstumą
vyriausybei įgyvendinant fiskalinius tikslus, tai sukelia neapibrėžtumą dėl ilgalaikio sistemos
subalansuotumo.
Rezervo fondo valdymo organas yra pagrindinis sprendimus priimantis subjektas. Literatūroje dar
nurodomos tokios rezervo valdymo organų funkcijos: nustatyti investicijų politiką; priimti arba
patvirtinti sprendimus dėl investicijų; paskirti auditorius, o kai kuriais atvejais ir aktuarijus; rengti viešus
pranešimus apie programos arba rezervinio fondo veiklą.
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Vykdomieji organai yra autonomiški ir turi visišką nepriklausomumą savo sprendimuose, bet kai kuriose
šalyse yra glaudus ryšys tarp jų ir Vyriausybės arba Parlamento. Valdymo organai yra atskaitingi
atsakingoms ministerijoms (t. y. Socialinės apsaugos ministerijai ar Finansų ministerijai), šalies vadovui
(kai kuriais atvejais per atsakingą ministrą) ir Parlamentui. Teisiniai apribojimai dėl išlaidų tipo, kurie gali
atsirasti iš programų arba rezervinių fondų, taikomi beveik visais atvejais. Ypatingi apribojimai pvz., yra
Lenkijoje užkertant kelią bet kokiems išmokų ar pašalpų išmokėjimams iš rezervinių fondų iki 2009 m.22
Valdymo organo funkcijų reikšmė leidžia suprasti dedamas pastangas apsaugoti rezervo fondą nuo
politinės rizikos.
Socialinės apsaugos rezervo struktūroje valdymo organas paprastai yra socialinės apsaugos institucijos
trišalė taryba, kurios nariai yra išrenkami vyriausybės ir darbdavių atstovų (darbdavių asociacijų) bei
dirbančiųjų (paprastai profsąjungų), bet yra išimčių (Kanadoje rezervo fondui vadovauja taryba iš
Karališkosios korporacijos, Kanados pensijų plano investicijų valdybos. Korėjoje rezervo fondui
vadovauja Nacionalinė asamblėja, Nacionalinė pensijų tarnyba, taip pat Korėjos socialinės apsaugos
institucija).
Rezervo fondo struktūroje valdymo organas yra arba nepriklausomas komitetas (panašiai kaip
Nacionalinio pensijų rezervo fondo komisija Airijoje), arba nepriklausomas teisinis organas, kuris yra
išskirtinai atsakingas už rezervo fondo valdymą (panašiai kaip Naujosios Zelandijos Stebėtojų taryba).
Išimtys yra Japonija ir Norvegija. Japonijoje pensijų rezervo fondo investicijų strategija yra Sveikatos,
darbo ir gerovės ministerijos kompetencijoje. Ji konsultuojasi su Vyriausybės pensijų investicijų fondo
pirmininku ir investicijų komitetu.
Norvegijoje rezervų fondui vadovauja parlamentas, kuris numato investicijų gaires, ir Finansų ministerija.
Fondo turtas yra investuojamas talkinant Centrinio banko turto valdymo skyriui.23
Rezervo valdymo modelis Kanadoje, Prancūzijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Švedijoje turi svarbių
pranašumų prieš integruotą modelį, kai fondas yra valdomas esant tiesioginei vyriausybės ir socialinės
apsaugos institucijų kontrole. Atskiro rezervų fondo valdymo modelio pranašumai:
1.

Mažesnė politinio įsikišimo įtaka rezervo fondo valdymui. Esant atskiram modeliui, pagrindiniai
sprendimai, tokie kaip strateginis išteklių paskirstymas yra apsprendžiami autonominio organo,
išlaikant atstumą nuo vyriausybės ir socialinės apsaugos institucijos.

2. Didesnis įgaliojimų ir tikslų aiškumas, kai nėra kitų politinių tikslų, o tik investuoti rezervo fondo turtą.
Pavyzdžiui, pagal atskirą modelį, valdymo organas nėra atsakingas už įmokų ir išmokų mokėjimus.
3. Didesnis skaidrumas ir atsakomybė, kai yra atskiras valdymo organas. Orientacija į investicijų valdymą
padidina valdybos veiklos matomumą ir leidžia efektyviau išmatuoti jos veiklos rezultatus.
4. Lengviau pritraukti kvalifikuotus investicijų profesionalus nei į socialinės apsaugos instituciją.
Autonomiškai valdomas fondas gali taikyti skirtingas darbo užmokesčio skales nei socialinės apsaugos
institucijose ir gali išvengti daug biurokratinių procedūrų.24
Atskiro valdymo modelio trūkumas yra tas, kad investicijų valdymas yra atskirtas nuo socialinės
apsaugos sistemos aktuarinių ir mokėjimo funkcijų. Iš kitos pusės, jei rezervo fondų pagrindinis tikslas
yra padėti sušvelninti įmokų svyravimus santykinai ilgame laikotarpyje, tai nepriklausomas valdymo
organas gali orientuotis į ilgalaikius investavimo tikslus.
Valdymo organo sudėtis ir funkcionavimas yra pirmasis ir pagrindinis lemiamas veiksnys, apsprendžiantis
fondo veiklą. Kadangi daugumos socialinės apsaugos rezervo fondų valdymo organas yra trišalė taryba,
jos žinių ir patyrimo stoka finansiniais klausimais gali sukelti nepatikimą vadovavimą. Profesiniai
reikalavimai valdymo organo nariams yra nustatyti visų šalių rezervo fonduose. Narių paskyrimas į
nepriklausomą valdymo organą yra įvairus skirtingose šalyse, bet kai kuriose šalyse (pvz. Kanadoje,
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Naujoje Zelandijoje) jis vyksta keliomis pakopomis: yra pirminis paskiriamojo komiteto paskyrimas, o jis
jau parenka kandidatus į valdymo organą. Kandidatai parenkami užtikrinant visišką atrankos proceso
nepriklausomybę nuo politinės įtakos. Atleidimo iš vadovavimo tvarka irgi svarbi, siekiant išvengti
netikėtų ir nepagrįstų valdymo organo narių atleidimo. Yra įvairūs apribojimai vyriausybei atleidžiant
tarybos narius.25 Už valdymo organų narių paskyrimo procedūrą paprastai atsakinga vyriausybė.
Vykdomosios valdžios sudėtis ir organizacinė struktūra taip pat turi didelę reikšmę fondo išteklių
paskirstymui. Investicijų institucijose yra dvi pagrindinės pareigos: vykdantysis vadovas ir investicijų
vadovas. Tarp pensijų rezervo fondų tai nėra taip paplitę.26
Sprendimą dėl investicinio portfelio dažniausiai daro valdymo organas, kai kuriais atvejais jį priima
specializuotas už investicijas atsakingas padalinys. Tačiau net ir tais atvejais, kai valdantieji organai
priima galutinį sprendimą, jis paprastai yra grindžiamas pateiktų specializuotų investicinių padalinių
techninėmis rekomendacijomis.
5.7. lentelė. Rezervo fondo valdymo organo narių atranka
Šalis

Tinkamumo kriterijai

Paskyrimas

Kanada

Direktoriai yra parenkami,
remiantis finansine
patirtimi ir kitais kriterijais.

Prancūzija

Du iš dvidešimties
priežiūros valdybos narių
turi būti kvalifikuoti srityse
svarbiose FRR misijai.

Airija

Įgaliotieji asmenys turi
turėti vyresniojo eksperto
kvalifikaciją ir patirtį
investicijų, ekonomikos,
teisės, aktuarinėje
praktikoje, valstybės
tarnyboje ir profsąjungų
atstovavime ir pan.
Valstybės tarnautojai
negali būti įgaliotaisiais
asmenimis. Įgaliotasis
asmuo gali būti pašalintas

Direktoriai yra
paskiriami Finansų
ministerijos iš
sąrašo, sudaryto
paskiriamojo
komiteto.
Du nariai yra
paskiriami
parlamento, du
nariai yra paskiriami
senato, keturi nariai
yra paskiriami
įvairių ministerijų,
penki nariai yra
paskiriami
profsąjungų ir penki
nariai yra paskiriami
darbdavių ir
dirbančių
savarankiškai
asociacijų.
Įgaliotuosius
asmenis paskiria
Finansų ministerija,
išskyrus CEO iš
valdymo objekto,
kuris yra buvęs
Komisijos narys.

Paskyrimo
trukmė
Direktoriai
paskiriami
trejiems metams,
maksimaliai tris
kartus (9 metai
maksimaliai).
Nariai, kurie yra
paskirti ne
valdžios organų,
dirba 6 metus.

Atleidimas/
nušalinimas
Direktoriai
gali būti
atleidžiami tik
aiškios dėl
priežasties.

Visi komisijos
nariai, išskyrus
CEO, dirba penkis
metus, su
galimybe būti
naujai paskirtam
dar kartą
penkeriems
metams.

Įgaliotas
asmuo gali
būti
nušalintas
Finansų
ministerijos
jei narys
negali atlikti
savo pareigų
dėl sveikatos
ar netinkamai
elgėsi ar
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iš Komisijos jei jis yra
skolininkas, yra nuteistas
už įžeidimus, apgaulę ar
nesąžiningumą arba jam
yra apribotos galimybės
būti bet kokios
kompanijos direktoriumi.
Japonija

Investicijų komiteto
pirmininkas turi turėti
patirtį ekonominiais ir
finansiniais klausimais.

Korėja

Nacionalinė asamblėja yra
pagrindinis valdymo
organas.
Visi valdybos nariai turi
turėti patirtį, kompetenciją
ir ekspertinio vertinimo
kvalifikaciją investicijų
valdyme.

Naujoji
Zelandija

Norvegija

Švedija

Valdymo organas yra
parlamentas ir Finansų
ministerija
Visi valdybos nariai yra
paskiriami, remiantis jų
kompetencija turto
valdymo srityje.

tiesiog nario
pašalinimas
Ministro
požiūriu
sąlygos
efektyvesnę
komisijos
veiklą.
Pirmininkas yra
paskiriamas
Sveikatos, darbo ir
Gerovės
ministerijos.
Netaikoma.

Netaikoma.

Netaikoma.

Valdybos narius
paskiria Finansų
ministerija per
paskiriamąjį
komitetą.

Valdybos nariai
yra paskiriami 5
metų laikotarpiui.

Netaikoma.

Netaikoma.

Valdybos
nariai gali būti
atleidžiami tik
dėl
priežasčių,
kurios
pateisina
nuomonę dėl
atleidimo.
Netaikoma.

Direktoriai yra
paskiriami
vyriausybės. Du
nariai yra paskiriami
dirbančiųjų
organizacijų ir du
darbdavių
organizacijų.
Pirmininkas ir
pirmininko
pavaduotojas yra
paskiriami
vyriausybės iš visų
narių, kurie buvo
paskirti,
organizacijų.

Direktoriai
paskiriami trejų
metų terminui.

Nėra
atleidimo
taisyklių.
Vyriausybė
gali atleisti
direktorių
prieš
pasibaigiant
jo paskyrimo
laikui.

Šaltinis: Yermo J. Governance and investment of public pension reserve funds in selected OECD countries. OECD working papers on
insurance and private pensions No.15.

Valdymo organui investicijų politikos klausimais ir fondo veikloje pataria investicijų komitetas. Jis
paskiriamas iš už investicijas atsakingų pareigūnų ir išorinių, nepriklausomų ekspertų. Svarbu turėti
valdymo komiteto atstovus investiciniame komitete, siekiant sukurti institucinius ryšius tarp dviejų
valdymo organų ir užtikrinti bendravimą. Pavyzdžiui, valdymo organo pirmininkas gali būti investicinio
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komiteto narys. Dauguma rezervo fondų turi investicinius komitetus, kuriuose dažniausiai yra apie 10
narių.
Rezervo fondai paprastai turi audito komitetą, kuris reguliariai įvertina sistemos vidinės kontrolės
tinkamumą, peržiūri rezervo fondo apskaitą ir išorinio auditoriaus ataskaitą. Kanados CPP Investicijų
valdyba, Airijos NPR Komisija ir Naujosios Zelandijos Pensijų fondo sergėtojų taryba yra įkūrę tokį audito
komitetą nuo pat rezervų fondų veiklos pradžios.27 Kanadoje, Siera Leonėje, Lenkijoje ir Portugalijoje
auditas atliekamas Vyriausybės auditoriaus arba privataus auditoriaus paskirto vyriausybės.28
Paprastai būtini aktuariniai vertinimai. Vertinimai yra atliekami nepriklausomos aktuarinės įmonės ar
viešos institucijos ne rečiau kaip kas penkerius metus ar dar dažniau. Kai kuriais atvejais valdymo organai
turi teisę reikalauti dažnesnių vertinimų, jei mano tai esant būtina. Kanadoje be trimečio įvertinimo dar
yra privaloma aktuarijaus ataskaita.29
Nepriklausomas kasmetinis rezervo fondo auditas yra nustatytas EBPO ir TSAS rekomendacijose. Visi
rezervo fondai ir valdymo objektai turi vykdyti šį reikalavimą. Pavyzdžiui, CPP Investicijų valdyba turi
kasmetinį finansinį auditą, kurį atlieka išorinis auditorius ir kas šešeri metai yra specialus investicijų
veiklos vertinimas. Airijoje taip pat yra atliekamas kasmetinis NPRF auditas. Švedijoje vyriausybė paskiria
du auditorius kiekvienam AP fondui. Auditoriai turi keistis kas treji metai. Prancūzijos FRP yra kasmet
tikrinamas Audito biuro (Cour des Comptes). Norvegijos Vyriausybės pensijų fondas yra tikrinamas
Bendrosios audito įstaigos.30
Kadangi dauguma rezervų fondų veikia kaip valstybiniai, jiems keliami griežti atskaitomybės
reikalavimai. Atskaitomybė yra įgyvendinama per griežtus viešumo reikalavimus ir priežiūrą. Turi
parengti ir publikuoti kasmetinę ataskaitą, pateikti savo apskaitą nepriklausomam išoriniam auditui (kai
kuriais atvejai tai yra valstybės auditas) ir užtikrinti reguliarią ir savalaikę informaciją internete.31
Valdymo organo atskaitomybė reiškia reguliarų atsiskaitymą už veiklą vyriausybei ir bendrai, visuomenei.
Visiems rezervo fondams privaloma publikuoti kasmetinę ataskaitą, kurioje būtų ši informacija: sukaupto
turto portfelio paskirstymas, pagal turto rūšis; investiciniai klausimai; Vykdymo/administravimo išlaidos.
Metinės ataskaitos pateikiamos parlamentui arba parlamento komitetui.
Šalia nepriklausomo audito ir kasmetinių ataskaitų bei kitų viešai publikuojamų dokumentų, gali būti
papildoma priežiūra iš svarbių valdžios įstaigų ir parlamento pusės. Pavyzdžiui, Prancūzijos FRR yra
kontroliuojamas Socialinių reikalų generalinės inspekcijos ir Generalinės finansinių reikalų inspekcijos,
Audito biuro. Japonijos GPIF turi pristatyti nepriklausomo audito finansinį vertinimą patvirtinimui. Po
patvirtinimo, GPIF publikuoja informaciją viešai. GPIF taip pat viešai publikuoja ketvirtinius rezultatus ir
investicinę būklę.
5.6. Rekomendacijos dėl VSDF atsargos rezervo ir jo sudarymo teisinio reglamentavimo
Net ir labai neilga nepriklausomos Lietuvos istorija rodo, kad ūkio plėtra labai netolygi. Svyravimai
tiesiogiai įtakoja VSDF įplaukas ir galimybes užtikrinti užsidirbti nebegalinčių gyventojų gerovę, kurie
dirbdami buvo apsidraudę ir įmokomis nuo algos finansavo socialinio draudimo sistemą.
Papildomas argumentas už rezervų fondo kūrimą yra demografiniai pokyčiai šalyje. Demografinės
prognozės rodo, kad bendras gyventojų skaičius mažės ir tai, suprantama, vyks ne pagyvenusių žmonių
– socialinio draudimo išmokų gavėjų – bet darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus sąskaita. Gyventojų
skaičiaus mažėjimo ir jo struktūros pokyčių neigiama įtaka VSDF priklausys nuo to, kiek didės dirbančiųjų
darbo našumas ir jo lemiamas darbo užmokestis. Bent kiek patikimų ilgalaikių darbo našumo prognozių
nėra dėl daugelio sunkai prognozuojamų jį įtakojančių veiksnių. Tačiau akivaizdu, kad darbo našumo
augimo svyravimai neigiamo demografinio veiksnio pasekmes amortizuos netolygiai. Taigi rezervų
fondas turėtų būti kaupiamas taip pat turint galvoje ir niūrias demografines prognozes.
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Socialinio draudimo finansai labai jautrūs politinėms įtakoms. Net ir labai sparčiais ūkio pakilimo
laikotarpiais Lietuvoje socialinio draudimo fondo biudžeto įplaukų padidėjimas patirdavo didelį politinį
spaudimą iš karto didinti socialines išmokas. Nėra jokių garantijų, kad sulaukus naujo ūkio pakilimo,
spaudimas didinti išmokas nekaupiant atsargos rezervų bus mažesnis.
Būtina imtis priemonių įgyvendinti LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo
(Įstatymo redakcija nuo 2007 m. sausio 1 d.) nuostatą, kad sudaromas Fondo atsargos rezervas, siekiant
palaikyti Fondo pajėgumą vykdyti teisės aktų nustatytus Fondo įsipareigojimus apdraustiesiems asmenims,
socialinio draudimo išmokoms padidinti bei laikinam pajamų trūkumui dengti (8 straipsnio 2 dalis).
Kaip parodyta šio darbo ankstesniuose skyriuose, pasaulyje yra nemenka rezervų kūrimo patirtis. Ja
galima pasinaudoti apsisprendžiant kokio pobūdžio rezervas galėtų būti kuriamas ir valdomas Lietuvoje.
Yra dviejų rūšių rezervų fondai ir skirtingos šalys pasirenka vieną iš jų: instituciškai atskirtą nuo socialinės
apsaugos (socialinio draudimo) sistemos arba priklausantį pačiai socialinės apsaugos sistemai. Šis
apisprendimas yra politikų valios dalykas.
Kiti pagrindiniai klausimai, dėl kurių reikėtų apsispręsti planuojant fondo kūrimą, yra jo dydis ir įplaukų
šaltiniai. Rezervų fondai paprastai sudaromi panaudojant metinį lėšų, gaunamą iš įmokų pertekliaus virš
išmokamų socialinių išmokų. Taip pat naudojamos investicinės jau sukaupto turto pajamos, o valstybė
fondą gali papildyti iš privatizavimo lėšų bei tiksliniais mokesčiais.
Lietuvoje labiausiai patikimu šaltiniu būtų VSDF gaunamos įmokos. Pagal tarptautinius palyginimus jos
nėra mažos ir VSDF didelės dalies įplaukų negaudavo dėl dalies gyventojų įstatyminio neįtraukimo į
sistemą ir dėl kitos dalies gyventojų lengvatinio dalyvavimo sistemoje (tai yra atskiros savarankiškai
dirbančių asmenų grupės).
Pradėjus augti ūkiui ir atlyginimams bei panaikinus dalyvavimo socialiniame draudime išimtis, vėl galima
tikėtis spartaus įplaukų augimo, kurio dalį galima būtų nukreipti į rezervo fondą. Tačiau ekonominės
krizės metu susidarė didelis įsiskolinimas ir jo problema turi būti išspręsta prieš kuriant rezervų fondą.
Svarbu, kad būtų įstatymiškai įtvirtinta nuostata ne visas įplaukas naudoti einamiesiems išmokų
mokėjimams, bet dalį jų kaupti.
Kaip minėjome aukščiau, kai kuriose šalyse rezervų fondų dydis grindžiamas sistemos gebėjimu mokėti
minimalų skaičių mėnesinių pensijų. Reikėtų orientuotis į rezervo fondo dydį, kuris leistų papildyti dėl
ekonomikos sulėtėjimo sumažėjusį įmokų augimą ar atskirais periodais net ir absoliutų sumažėjimą. Tuo
tikslu pakaktų rezervo fondo, kuris sudarytų keliasdešimt proc. VSDF metinio biudžeto.
Teisinis rezervų atsargos fondo reglamentavimas turėtų apimti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
papildymą, kuriame būtų nurodyta bendra tokio fondo sudarymo nuostata. Ji turėtų būti detalizuota LR
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatyme. Priklausomai nuo apsisprendimo
kokio tipo pensijų rezervų fondą kurti gali tekti parengti atskirą įstatymą, kuris reglamentuotų pensijų
rezervo fondo kaip atskiros institucijos steigimą ir veiklą. Tokiame įstatyme turėtų būti reglamentuotas
fondo valdymas ir rezervų investavimas laikantis šio darbo skyriuose aprašytomis nuostatomis.
Apsisprendus steigti nuo socialinio draudimo instituciškai neatskirtą rezervų fondą, tokias nuostatas
reikėtų įtraukti į Valstybinio socialinio draudimo įstatymą.
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Priedas Nr. III-6
Nedarbo draudimo išmoka
Nedarbo išmokos nėra tiesioginis būdas kovoti su šešėline ekonomika. Socialinio draudimo sistema jeigu
ir turi kokį poveikį šešėlinei ekonomikai, tai tas poveikis yra menkas. Ji nukenčia nuo šešėlinės
ekonomikos, tačiau ją nelabai įtakoja. Visgi, sprendžiant kitas su pačiu draudimu susijusias problemas,
šešėlinės ekonomikos mastus, bent šiek tiek, galima pabandyti sumažinti. Nedarbo draudimas, iš kitų
draudimo rūšių, išsiskiria labai mažomis išmokomis. Labai mažos nedarbo išmokos gali skatinti asmenis
visą laiką skirti ne naujo darbo paieškai, o ieškoti kitų, tame tarpe ir nelegalių pajamų šaltinių.
Nedarbo išmokos apskaičiavimas remiasi prielaida, kad visą būsimą darbinį gyvenimą asmens darbo
užmokesčio santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu išliks nepakitęs arba kitais žodžiais – asmens
vartojimo galimybės, lyginant su likusių asmenų vartojimo galimybėmis išliks nepakitę. Nedarbo išmoka
turi priklausyti nuo praeityje turėto darbo užmokesčio ir sudaryti tam tikrą jo dalį. Siekiant išvengti
galimo piktnaudžiavimo, sąmoningai padidinant darbo užmokesčius prieš atleidimą, nedarbo išmokos
apskaičiavimui reikėtų naudoti šiek tiek ilgesnio, netolimoje praeityje buvusio, laikotarpio darbo
užmokestį, pvz. paskutinių 12, 18 ar 24 mėn. vidutinį darbo užmokestį. Nedarbo išmoka turi būti
aukštesnė pirmaisiais nedarbo mėnesiais, tačiau mažėjanti vėlesniais. Toks mažėjantis nedarbo išmokos
pobūdis skatins asmenis nedelsiant ieškoti naujo darbo praradus senąjį. Tam, kad padidinti nedarbo
išmokas, aktyvios darbo rinkos priemonių finansavimą turėtų perimti valstybės biudžetas, o visos
nedarbo draudimo socialinio draudimo įmokos turėtų būti skiriamos tik nedarbo išmokų finansavimui.
Nedarbo išmokos negali būti mokamos labai ilgą laiko tarpą, nes tada jos neatliks pagrindinės savo
paskirties – pakeisti pajamas, naujo darbo paieškos metu. Naujo darbo paieškos trukmė priklauso ne tik
nuo makroekonominių parametrų, bet ir nuo to kiek pats asmuo, netekęs darbo yra paslankus ir aktyvus
ieškodamas darbo. Jeigu nedarbo išmokos bus mokamos labai ilgai, žmonės gali tapti pasyvesni darbo
ieškojime. Nedarbo išmoka taip pat negali būti pernelyg maža, pvz. 650 Lt, tam, kad asmens gyvenimo
lygis, ieškant naujo darbo labai stipriai nesiskirtų nuo prieš tai turėto. 650 Lt išmoka asmeniui, kuris
anksčiau uždirbo 1300 Lt, gal ir nėra labai mažai, tačiau ji tikrai yra menka asmeniui, kuris anksčiau
uždirbo 1950 Lt. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus siūlome:
1. Nedarbo išmokos mokėjimo trukmę apriboti 9 mėn., mokėjimus atsiejant nuo to 25, 30, 35, 40, 45,
50 ar dar kokį stažą asmuo turėjo. Nedarbo išmokos yra vienodai reikalingos tiek vidutinio, tiek
vyresnio, tiek jauniausio amžiaus darbuotojams. Jos yra darbo pajamų pakaitalas, ieškant naujo
darbo. Jokios diskriminacijos dėl amžiaus neturėtų būti.
2. Dėl pastovios ir kintančios išmokos dalies galimos dvi alternatyvos.
a. Pirma alternatyva. Išmoka nedalinama į pastovią ir kintančią dalis. Pirmus tris mėnesius būtų
mokama 70% per paskutinius du metus turėto darbo užmokesčio išmoka. Sekančius tris
mėnesius būtų mokama 60% per paskutinius du metus turėto darbo užmokesčio išmoka.
Paskutinius tris mėnesius būtų mokama 50% per paskutinius du metus turėto darbo
užmokesčio išmoka. Išmokos apskaičiavimas yra elementarus. Surandamas paskutinių 12, 18
ar 24 mėn. darbo užmokesčio vidurkis ir dauginamas pagal poreikį iš 0.7, 0.6 ar 0.5. Tokie
koeficientai yra pasirinkti neatsitiktinai. Pirmaisiais trimis mėnesiais mokama 0.7 pakeitimo
normos išmoka, tam, kad asmens gyvenimo standartas pirmaisiais nedarbo mėnesiais
ypatingai nesiskirtų nuo darbo metu turėto ir jis galėtų su minimaliais nepatogumais šį laiką
turiningai praleisti ieškodamas naujos savo profesinės veiklos tęsimo srities. Tokia aukšta
išmoka būtų mokama tik tris mėnesius siekiant paspartinti darbo paieškos procesą. Išmokos
gavėjas žinodamas, kad pakeitimo norma greitai smuks, nedarbo išmokos nesutapatins su
nuolatinėmis „nelabai sumažėjusiomis“ pajamos ir stengsis susirasti darbą.
b. Antra alternatyva. Išmoka ir toliau susideda iš dviejų dalių – pastovios ir kintančios. Pastovi
dalis yra vienoda visiems išmokų gavėjams. Kuo bendroje išmokoje būtų didesnė ši dalis, tuo
išmokos būtų plokštesnės. Nedarbo išmokos yra laikinas darbo užmokesčio pakaitalas. Todėl
nustatant išmokos pastovios dalies dydį, patogu jį susieti su minimaliu darbo užmokesčiu,

kuris yra vienodas visiems apdraustiesiems, o kintančią dalį su visu darbo užmokesčiu.
Siekiant nesumažinti paskatų dirbti, mažiausią, minimalų darbo užmokestį gaunantiems
asmenims, bendra draudiminė išmoka, minimalaus darbo užmokesčio gavėjams, turi būti
mažesnė už minimalų darbo užmokestį. Todėl, jeigu kintančios dalies maksimumas gali būti
50% darbo užmokesčio, tai pastovi dalis turi būti mažesnė už 50% minimalaus darbo
užmokesčio. Pirmas patogus skaičius, kuris yra mažesnis už 50, yra 40. Išlaikant pastovią ir
kintančią išmokų dalis, pastovi išmokos dalis galėtų sudaryti 40% minimalaus darbo
užmokesčio. Kintanti dalis trims pirmiems mėnesiams sudarytų 50%, sekantiems trims
mėnesiams 40% ir paskutiniems trims mėnesiams 30% darbo užmokesčio.
c. Nedarbo išmokos neturi tapti pilnaverčiu pajamų pakaitalu ypatingai aukštas pajamas
uždirbusiems asmenims. Viršutinė išmokų riba, kaip ir visi su išmokomis susiję dydžiai yra
susitarimo reikalas. Atskaitos taškas, sprendžiant apie išmokų lubas galėtų būti vidutinis
darbo užmokestis arba tam tikra vidutinio darbo užmokesčio dalis, pvz. trys ketvirtadaliai
vidutinio darbo užmokesčio. Išmoka tikrai neturėtų viršyti vidutinio darbo užmokesčio arba
reikšmingos jo dalies, nes tokia pajamų suma tikrai yra pakankama pagrindiniams asmens ir
šeimos poreikiams patenkinti. Galimi išmokų variantai, pateikti žemiau esančioje lentelėje.
d. Vertinant abi alternatyvas, antroji yra priimtinesnė dėl dviejų priežasčių. Pirma, išsaugoma
dabar esanti ir daliai kitų išmokų būdinga struktūra: pastovi ir kintanti dalys. Antra, šių dalių
išsaugojimas nedarbo išmokas suplokština, nedideles pajamas turintiems gyventojams
kompensuojant proporcingai didesnę jų prarastų pajamų dalį.
e. Norint šį pasiūlymą įgyvendinti, nedarbo draudimo tarifą reikėtų padidinti bent iki 2%.
6.1. lentelė. Nedarbo išmokų variantai, skirtingiems darbo užmokesčiams
Išmoka
Darbo užmokestis
pirmus 3 mėn.
sekančius 3 mėn.
paskutinius 3 mėn.
1000
900
800
700
2000
1400
1200
1000
3000
1900
1600
1300
4000
2400
2000
1600
5000
2900
2400
1900
Šaltinis: Autorių skaičiavimai, naudojant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Lietuvos
darbo biržos duomenis.
Nedarbo išmokas apribojant trimis ketvirtadaliais vidutinio darbo užmokesčio, visos paryškintos
išmokos būtų apribotos iki 1725 Lt, jeigu vidutinis darbo užmokestis yra 2300 Lt.
Nedarbo išmokas apmokestinti. Iš surinkto pajamų mokesčio būtų finansuojamos aktyvios darbo rinkos
priemonės, kurios visada sudarytų 15% pasyviai politikai, nedarbo išmokoms, skirtų lėšų. Toks aktyvių
darbo rinkos priemonių ribojimas yra pasirinktas sąmoningai. Visos nedarbo socialinio draudimo įmokos
privalo būti skirtos nedarbo išmokų finansavimui – pasyvioms priemonėms. Aktyvios priemonės, kaip su
draudimu nesusiję priemonės, privalo būti finansuojamos tik iš valstybės biudžeto lėšų. Atsižvelgiant į
valstybės biudžeto galimybių ribotumą vienintelis įmanomas šių priemonių finansavimo šaltinis yra
pajamų mokestis, surinktas nuo nedarbo išmokų.
Tam, kad susidaryti bendrą įspūdį apie tai kaip tokia nedarbo išmokų schema funkcionuotų, buvo
atliktas skaičiavimas. Jo paskirtis, pateikti labai bendrą paveikslą (tiek kiek leidžia prieinami duomenys)
apie tai kokios nedarbo draudimo pajamos ir išlaidos būtų buvę Lietuvoje 2008 – 2012 m. laikotarpiu.
Skaičiavimas buvo paremtas šiomis prielaidomis:
1. Naudoti du nedarbo draudimo tarifai 1.1% ir 2%. Tai, kad 2008 m. tarifas buvo 0.95%, o 2009 m. tarifas
buvo 1% yra sąmoningai ignoruojamas. Jeigu norima įvertinti pasiūlymo tinkamumą, tai sistemai turi
būti pritaikyti pasiūlymo esmę atitinkantys parametrai.
2. Pirmo, antro, trečio ir taip iki devinto mėnesio išmokų gavėjų skaičiai yra nustatyti sekančiu būdu.
Pirmo mėnesio gavėjų skaičius yra faktinis tą mėnesį naujai paskirtų išmokų skaičius. Antro ir

paskesnių išmokų gavėjų skaičiai, dėl nepateikiamos informacijos apie šiuos gavėjus yra nustatyti
dirbtiniu būdu, kad vidutinė išmokos mokėjimo trukmė būtų 3-4 mėn. Antro, trečio ir taip iki devinto
mėnesio gavėjų dalys yra 0.3, 0.25, 0.15, 0.1, 0.07, 0.06, 0.04 ir 0.03. Todėl, kad nėra pateikiama
informacija apie kiekvieną mėnesį naujai paskirtų išmokų vidutinę mokėjimo trukmę, skaičiavime
atsiranda didesnė ar mažesnė, bet ne esminė paklaida.
3. Darbo užmokesčiu yra naudojamas apdraustųjų visomis draudimo rūšimis darbo užmokestis.
4. Nedarbo draudimo įmokos yra skaičiuojamos naudojant draudžiamųjų pajamų bazę ir apdraustųjų
pajamas, nuo kurių skaičiuojamos įmokos.
5. Nedarbo išmokų gavėjų pasiskirstymas pagal turėtą darbo užmokestį iš esmės nesiskiria nuo visų
apdraustųjų pasiskirstymo pagal darbo užmokestį.
Pritaikius aukščiau minėtus pakeitimus, nedarbo išmokų dydžiai 2008-2012 m. laikotarpyje yra pateiktos
žemiau esančioje lentelėje.
6.2. lentelė. Nedarbo išmokos 2008-2012 m. vidutinio darbo užmokesčio gavėjams
1 mėn.
2 mėn.
3 mėn.
4 mėn. 5 mėn.
6 mėn. 7 mėn.
8 mėn. 9 mėn.
2008
1235
1214
1201
1015
1004
993
817
809
802
2009
1260
1262
1268
1081
1083
1084
892
891
888
2010
1183
1188
1192
1022
1027
1033
859
864
868
2011
1187
1185
1183
1009
1008
1007
835
835
835
2012
1213
1213
1211
1034
1032
1031
855
854
853
Šaltinis: Autorių skaičiavimai, naudojant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Lietuvos
darbo biržos duomenis.
Nedarbo išmokos visais mėnesiais būtų stipriai aukštesnės už nedarbo išmokas mokamas dabar. Nors
pats pasiūlymas būtų teigiamai sutinkamas visuomenėje, toks dosnumas turi ir savo kainą. Faktinės
nedarbo draudimo pajamos ir išlaidos, bei pasiūlymą atitinkančios nedarbo draudimo išmokos yra
pateiktos žemiau esančiame paveiksle.
6.1. pav. Nedarbo draudimo išlaidos ir pajamos (mln. Lt)

Šaltinis: Autorių skaičiavimai, naudojant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Lietuvos
darbo biržos duomenis.
Iš paveikslo matyti, kad išlaidos nedarbo draudimui būtų buvę didesnės ir tai neturėtų stebinti, nes pati
sistema būtų buvusi palankesnė išmokų gavėjams. Nedarbo draudimas kaip ir kitos draudimo rūšys

nesukels jokių finansinių sunkumų, jeigu bus organizuotos prisilaikant finansinės drausmės. Kaip jau
buvo minėta, dosnesnėms nedarbo draudimo schemoms reikėtų padidinti draudimo tarifą iki maždaug
2%. Jeigu pasiūlyta tvarka būtų galiojusi 2008-2012 m., bendros nedarbo draudimo išlaidos būtų buvę
2993 mlrd. Lt, o pajamos, esant 2% tarifui būtų 2724 mlrd. Lt. Nedarbo išmokų einamasis biudžetas
ekonomikos augimo ir nedarbo smukimo metu turi būti perteklinis, o ekonomikos smukimo ir nedarbo
augimo metu – deficitinis. Tai yra normalu – kitaip nebūna ir negali būti. Socialiniam draudimui būtinas
rezervas. Tad „gerais laikais“ turi būti sukaupiamas nedarbo draudimo rezervas, kuris bus sunaudojamas
„prastais laikais“. Nedarbo draudimo rezervas negali būti naudojamas motinystės atostogų pratęsimui
iki trijų metų, vidutinės pensijos prilyginimui vidutiniam darbo užmokesčiui ar kokiam nors kitam
magiškam skaičiui, visai nesvarbu ką kokie politikai būtų parašę savo partinėse programose. Ar įmanoma
būtų Lietuvai sukaupti tokį rezervą? Atsakymas yra – taip, įmanoma. Žemiau esančiame paveiksle
pateikta informacija apie paskirtas nedarbo išmokas 2004-2012 m.
6.2. pav. Nedarbo išmokų skaičius 2004-2012 m.

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys.
Šį periodą nesunku padalinti į du subperiodus, vienas iš kurių yra „gerų laikų“, kitas – „prastų laikų“
subperiodas. „Geri laikai“ tai laikotarpis nuo 2004 m. iki 2008 m. antros pusės. Tai kas lieka yra „prasti
laikai“. „Gerais laikais“ buvo patirta 204750 išmokų, o „prastais laikais“ 2.5 karto daugiau – 515550
išmokų. Surinkti trūkstamas įmokas ankstesniais, „gerais laikais“ būtų įmanoma, nes kaip buvo
paminėta keletas sakinių atgal, „gerais laikais“ buvo patirta 2.5 karto mažiau išmokų nei „prastais
laikais“. Nagrinėjant beveik vien iš „prastų laikų“ susidedantį periodą 2008-2012 m., balansas būtų
beveik pasiektas su 2% tarifu. Detalesnis skaičiavimas nepateikiamas dėl keblumų surandant informaciją
apie 2004-2007 m. kas mėnesį paskirtas nedarbo išmokas.

Priedas Nr. III-7
Dalyvavimo VSD išimčių panaikinimas ir ne samdomąjį darbą dirbančių
gyventojų (savarankiškai dirbantys asmenys, ūkininkai, statutiniai pareigūnai,
dvasininkai, aukštųjų ir profesinių mokyklų studentai) dalyvavimo socialiame
draudime (įtraukimas į kai kurias socialinio draudimo rūšis, kuriose jie iki šiol
nedalyvauja) išplėtimas
7.1. lentelė. Pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai daliai yra draudžiami
Status quo
Individualių įmonių savininkai
Mažųjų bendrijų nariai
Ūkinių bendrijų tikrieji nariai
Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą

Numatomi pakeitimai
Įtraukti į ligos ir motinystės draudimą.
Įtraukti į ligos ir motinystės draudimą.
Įtraukti į ligos ir motinystės draudimą.
Įtraukti į ligos draudimą.

Daugelyje Europos šalių savarankiškai dirbantys asmenys yra draudžiami ligos ir motinystės draudimu
(žr. 7.2. lentelę).
7.2. lentelė. Savarankiškai dirbančių ligos ir motinystės draudimas
Šalis
Belgija
Bulgarija
Čekijos
Respublika
Danija
Vokietija

Liga ir motinystė
Privaloma
Nedraudžiama
Savanoriška

Estija

Ligos ir motinystės pašalpos yra apskaičiuojamos pagal mokėtas įmokas už
praėjusius metus
Ūkininkams mokama vienodo dydžio motinystės išmoka, ligos nėra.
Tuo tarpu kiti savarankiškai dirbantys tokias išmokas gauna.
Ūkininkai savanoriškai dalyvauja ligos draudime. Tačiau motinystės yra privalomas.
Jūrininkai, prekybininkai ir kt. dalyvavimas privalomas
Motinystei ir įsivaikinimui gali būti kompensuojama atitinkamai pagal mokėtas
įmokas.
Nėra ligos draudimo liberalioms profesijoms. Motinystės draudimu yra draudžiami
visi.
Draudžiami kaip ir samdomi, tik ligos išmoka mokama 43 dienas .
Žvejai yra draudžiami ligos draudimu savanoriškai.
Ligos draudimo nėra.
Ligos išmokoms yra 9 dienų laukimo periodas. Motinystės draudimas toks pats kaip
samdomiems darbuotojams.
Draudžiami
Savanoriškas draudimas
Laukimo periodas ligos pašalpai iki mėnesio pabaigos.
Draudžiami
Ligos išmoka po trijų dienų laukimo periodo. Mokama kiekvieną savaitę. Motinystės

Graikija
Ispanija
Prancūzija

Kroatija
Airija
Italija
Kipras
Latvija
Lichtenšteinas
Liuksemburgas
Vengrija
Malta

Draudžiama
Ūkininkai neturi privalomo draudimo
Jūreiviai neturi
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išmoka yra identiška samdomiems darbuotojams.
Olandija
Ligos draudimo nėra.
Motinystės išmoka mokama 16 savaičių ir yra paremta minimaliu DU.
Norvegija
Neturi teisės į ligos išmoką pirmas 16 dienų ir kompensuojama 65 proc., o
samdomiems 100 proc. Galima draustis savanoriškai, siekiant didesnės išmokos.
Nėštumo išmoka yra 100 proc. kaip ir kitiems.
Austrija
Ūkininkai neturi ligos draudimo. Motinystės išmoka yra teikiama, jei nėra mokama
jokia išmoka iš ūkio.
Jūrininkai ir mažmenininkai savanoriškai draudžiami ligos draudimu.
Lenkija
Ligos ir motinystės draudimas yra savanoriškas
Portugalija
Tokios pačios taisyklės kaip ir samdomiems darbuotojams.
Rumunija
Liga ir motinystė privaloma
Šveicarija
Motinystės draudimu yra draudžiami privalomai. Ligos draudimas savanoriškas.
Slovėnija
Ligos ir motinystės draudimas yra privalomas
Slovakija
Ligos ir motinystės privaloma, nelaimingų atsitikimų nedraudžiami.
Suomija
Liga ir motinystė pagal gyvenimo šalyje statusą.
Švedija
Savarankiškai dirbantys gali pasirinkti ligos laukimo periodą iki 90 dienų, jei
nepasirenka, tai 7 dienos. Motinystės išmokos yra tokios pačios kaip samdomiems.
JK
Motinystės pašalpa yra mokama savarankiškai dirbančioms moterims, kurios per 66
savaites dirbo mažiausiai 26 savaites
Šaltinis: Social protection of the self-employed. 1 July 2013. MISSOC.
Tikėtinas Sodros įmokų padidėjimas, įtraukiant savarankiškai dirbančius į ligos ir motinystės/tėvystės
socialinį draudimą, pateikiamas lentelėje žemiau.
7.3. lentelė. Sodros pajamų padidėjimas dėl socialinio draudimo plėtros

Draudėjo tipas

Deklaruojamos
Įmokos
ligos
pajamos 2013 IV motinystės
ketv (tūkst.)
draudimui

Individualių įmonių savininkai

16887,8

574,1862

2.296,7449

Mažųjų bendrijų nariai

1600

54,4

217,6

Ūkinių bendrijų tikrieji nariai

453,23

15,40982

61,63928

257,4485

1.029,7939

Dirbantys pagal individualios veiklos
pažymą (Taikomas įmokų ligos 21454
draudimui tarifas 1,2 proc.)

ir

Metų
(tūkst.lt)

Viso
40395,1
901,4445
3.605,7781
Pastaba: Deklaruojamos pajamos apskaičiuojamos pagal priskaičiuotų įmokų sumą 2013 IV ketv.
http://atvira.sodra.lt/
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7.2. Dirbančiųjų pagal verslo liudijimą, dvasininkų ir vienuolių socialinio draudimo plėtra
Šiuo metu pagrindinei pensijos daliai yra draudžiamos dvi asmenų grupės. LR Valstybinio Socialinio
draudimo įstatymas (1991 05 21 Nr. I-1336, aktuali redakcija) 4 str. 4 punktas numato, kad pensijų
socialiniu draudimu tik pagrindinei pensijos daliai privalomai draudžiami: asmenys, kurie vykdo
individualią veiklą, turėdami verslo liudijimą ir tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių
bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai.
Pertvarkant pensijų sistemą, numatoma šią pensijos dalį perkelti į biudžetą, tokiu atveju šios dvi grupės
nedalyvautų socialinio draudimo sistemoje. Todėl siūloma išplėsti šių grupių socialinį draudimą
papildomai pensijos daliai.
7.5. lentelė. Pensijų socialiniu draudimu tik pagrindinei pensijos daliai privalomai draudžiami
Status quo
Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą,
turėdami verslo liudijimą
Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių
bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik
vienuolyne dirbantys vienuoliai

Numatomi pakeitimai
Įtraukti papildomai daliai. Mokestinės bazės
pagrindas galėtų būti minimali alga
Įtraukti papildomai daliai. Mokestinės bazės
pagrindas galėtų būti minimali alga

Savarankiškai darbuotojų draudimo rūšys kitose Europos šalyse apžvelgiamos lentelėje žemiau.
7.6. lentelė. Savarankiškai dirbančių draudimas pensijai
Šalis
Belgija
Bulgarija
Čekijos Respublika
Danija

Vokietija
Estija
Graikija
Ispanija
Prancūzija
Kroatija
Airija
Islandija
Italija
Kipras
Latvija
Lichtenšteinas
Liuksemburgas
Vengrija
Malta
Olandija
Norvegija

Pensinis draudimas
Draudimas pensijai yra privalomas visiems savarankiškai dirbantiems
asmenims
Privalomai draudžiami pensijų draudimu
Privalomas draudimas bazinei pensijai
Savarankiškai dirbantys turi teisę į papildomą pensijos dalį, po trejų metų
įmokų mokėjimo ir gali savanoriškai tęsti draudimą. Netekto darbingumo
pensija pagal pilietybę
Amatininkai privalomai dalyvauja pensijų draudime
Privalomas pensijų draudimas kaip ir samdomiems darbuotojams
Draudžiami pensijai
Draudžiami pensijai
Aprėpiami firmų vadovai ir jiems padedantys asmenys, kurie turi mažas
įmones. Draudžiami ir bazinėje sistemoje ir papildomojoje schemoje.
Draudžiami pensiniu draudimu kaip ir samdomai dirbantys
Draudžiami senatvės pensijai pagal bendrosios schemos reguliacijas.
Draudžiami pensijai taip kaip ir samdomi darbuotojai
Draudžiami pensijai
Draudžiami pensijai kaip ir samdomi darbuotojai
Draudžiami pensijai privalomu socialiniu draudimu. Tačiau tuo atveju, jei jų
pajamos viršija minimalią nustatytą sumą.
Draudžiami pensijai kaip ir samdomi darbuotojai.
Draudžiami pensijai kaip ir samdomi darbuotojai
Draudžiami pensijai kaip ir visi kiti bendroje schemoje
Draudžiami pensijai kaip ir samdomi darbuotojai
Draudžiami pensijai kaip ir kiti šalies gyventojai
Draudžiami pensijai bendrojoje schemoje
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Austrija
Lenkija
Portugalija

Draudžiami pensijai.
Draudžiami kaip ir samdomai dirbantys
Draudžiami pensijai privalomai, tačiau jei pajamos mažesnės už 6 kartus
indeksuotos socialinės paramos, tai dalyvavimas savanoriškas.
Rumunija
Draudžiami privalomai, jei vidutinės pajamos viršija 35 proc. vidutinio darbo
užmokesčio
Šveicarija
Papildomai pensijos daliai draudžiasi savanoriškai.
Slovėnija
Draudžiami privalomai pensijai
Slovakija
Draudžiami pensijai bendroje schemoje
Suomija
Papildomai pensijos daliai turi draustis tada, kai veikla tęsiasi keturis
mėnesius ir pajamos viršija nustatytą sumą.
Švedija
Draudžiami pensijai bendroje schemoje
Jungtinė Karalystė
Nedraudžiami su darbo užmokesčiu susijusiai pensijos daliai
Šaltinis: Social protection of the self-employed. 1 July 2013. MISSOC.

7.7. lentelė. Sodros pajamų padidėjimas dėl socialinio draudimo plėtros
Skaičius
Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą, turėdami verslo 6900
liudijimą
Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių 1200
ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai
Viso
8100
Pastaba: Mokestinė bazė MMA. Tarifas papildomai daliai 15 proc.

Mėnesio
1035000

Metų (LT)
12420000

180000

2160000

1215000

14.580.000

7.3.Studentų draudimo išplėtimas
LR Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo (1991 05 21, Nr. I-1336, aktuali redakcija) 4 str. 6 punktas
teigia, kad tik nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu privalomai draudžiami :

Profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, teritorinių darbo
biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai- jų profesinės veiklos praktikos
įstaigoje ar įmonėje metu;

Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos
įstaigose- jų darbo laiku;


Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu- jų darbo laiku.

Galima svarstyti šių grupių socialinio draudimo plėtrą, draudžiant juos aktualiausiai rizikai šiame amžiaus
tarpsnyje motinystės/tėvystės draudimui.
7.8.Lentelė. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu privalomai draudžiami
Status quo
Profesinių mokyklų mokiniai
Aukštųjų mokyklų studentai
Arba Doktorantai

Numatomi pakeitimai
motinystės/ tėvystės draudimas, mokestinė bazė
MMA
motinystės/tėvystės draudimas, mokestinė bazė
MMA
motinystės/tėvystės draudimas, mokestinė bazė
MMA
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2008 m. Atlikto tyrimo „ Mokslininkų socialinės garantijos1“ duomenimis teigiama, kad jauniesiems
dėstytojams/tyrėjams podaktariniu laikotarpiu reikalingos visos socialinės apsaugos garantijos, kurias
turi vyresnieji tyrėjai. Jei asmuo gauna stipendiją, ji turi būti tokio dydžio, kad asmuo galėtų įsigyti
reikiamą draudimą, dalyvauti pensijų schemose ir pan. Motinystės problemos paprastai taip pat siejamos
su jaunais tyrėjais, kadangi neretai jie neturi teisės į reikalingas vaiko auginimui ar priežiūrai socialinės
apsaugos išmokas ar atostogas. Apklausoje dalyvavę doktorantai tarp esamų socialinių garantijų kokių
dar reikėtų atsakė 7-1 pav. Duomenimis.

7-1 pav. Respondentų nuomone, doktorantams reikalingos socialinės garantijos (proc.)
Šaltinis: Mokslininkų socialinės garantijos, 2008.
Akivaizdu, kad doktorantams yra reikalingos visos socialinės garantijos, o labiausiai, apklaustųjų
nuomone, doktorantams būtų svarbios motinystės (tėvystės) bei ligos ir motinystės socialinės
garantijos – tai nurodė atitinkamai 88,2 proc. ir 79,2 proc. respondentų.
Žemiau lentelėje yra pateikiama galimas Sodros pajamų padidėjimas, draudžiant visus studentus ir
moksleivius bei išskiriant tik doktorantus.
7.9. lentelė. Sodros pajamų padidėjimas dėl mokinių ir studentų socialinio draudimo plėtros
Skaičius
Mėnesio
Metinė (LT)
Profesinių mokyklų mokiniai
44797
985534
11826408
Aukštųjų mokyklų studentai
159465
3508230
42098760
Viso
204262
4493764
53925168
Iš jų doktorantai
2458
54076
648.912
Pastaba: Duomenys 2012-2013 m./Švietimas/ www.stat.gov.lt. Motinystės tarifas-2,2 proc. Mokestinė
bazė MMA.
7.4.Ūkininkų socialinio draudimo plėtra
Numatoma išplėsti ūkininkų, nedalyvaujančių socialinio draudimo sistemoje, socialinį draudimą,
draudžiant juos pensijai, motinystės/tėvystės ir sveikatos draudimu.
7.10. lentelė. Ūkininkų socialinis draudimas
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Status quo
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio
veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis
pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų
mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31
dienos yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba
didesnis (toliau – ūkininkai ir jų partneriai). Pensijų
socialinis draudimas, ligos ir motinystės socialinis
draudimas, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir
motinystės (tėvystės) išmokoms gauti.

Numatomi pakeitimai
Įtraukti mažesnius ūkininkų ūkius į
pensijų,
motinystės
socialinį
draudimą ir sveikatos draudimą

Žemiau apžvelgsime ūkininkų socialinio draudimo aprėptį kitose Europos šalyse.
7.11. Lentelė. Ūkininkų socialinis draudimas Europos šalyse
Šalis
Vokietija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Draudimas
Įmokos mokama priklausomai nuo žemės vertės ir suskirstyta į 20 kategorijų. Tokios
rizikos kaip negalia, senatvės pensija ir našlystė yra finansuojamos specialioje
sistemoje (senatvės draudimas ūkininkams) 78 proc. iš mokesčių ir 22 proc. vienodo
dydžio įmokų. Senatvės pensinis draudimas yra tik dalinis. Dalinis dėl mokamų įmokų
lygio. Senatvės draudimui yra vienodo dydžio įmoka, nesusijusi su pajamomis. Įmoka
yra apskaičiuota pagal mažiausio dydžio senatvės pensiją privalomame pensijų
draudime. Apie 69 proc. nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų išlaidų yra
finansuojama iš įmokų, 21 proc. iš mokesčių ir 10 iš kitų šaltinių. Įmokos yra
skaičiuojamos pagal žemės naudingumą ir riziką. Ligos ir motinystės privalomo
draudimo nėra.
Ligos draudimu ūkininkai nedraudžiami, tačiau gali gauti vienodo dydžio motinystės
išmoką. Privalomai draudžiami pensijų ir nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų
draudimu.
Išmokos ligos, motinystės, negalios, senatvės ir našlystės atveju yra finansuojamos iš
įmokų, kurios sudaro 18,75 proc. nuo nustatytos mokestinės bazės. Nelaimingų
atsitikimų ir profesinių ligų draudimas yra nustatomas vyriausybės pagal skirtingas
rizikas veiklose, gamybose ar darbuose. Įmoka sudaro 3,3 proc. Ligos draudimas yra
savanoriškas, tuo tarpu motinystės privalomas.
Įmokos apima techninę dalį išmokoms ir papildomą dalį išlaidoms susijusioms su
Fondo veikla. Įmokos dydis yra fiksuojamas nacionaliniu lygiu.
Įmokos ligai, negaliai ir motinystei:
Techninė dalis 8,17 proc.
Papildoma 2,67 proc.
Apribotas (lubos nustatyta 2013 m.) senatvės pensijų draudimas:
Techninė dalis 8,69 proc.
Papildoma 2,5 proc.
Senatvės pensijų draudimas nuo visų pajamų
Techninė dalis 1,41 proc.
Papildoma dalis 0,23
Draudžiami motinystės, pensijų ir nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų draudimu
Ūkininkai moka įmoką kaip procentinę dalį, grįstą keturiomis vertėmis: dirbama žeme,
amžiumi, darbo dienų skaičiumi ir gaunamų pajamų. Taip pat jie moka įmokas
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimui, kurios yra apskaičiuojamos
nuo dirbamų dienų skaičiaus ir gaunamų pajamų. Mažesnes įmokas moka ūkininkai,
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kurių žemė mažiau naši. Papildoma įmoka 0,61 euro už darbo dieną yra mokama į
pensijų fondą. Fiksuota įmoka 7,49 euro yra mokama motinystės draudimui. Ligos
draudimu nėra draudžiami. Draudžiami pensijų draudimu bei nelaimingų atsitikimų ir
profesinių ligų draudimu.
Austrija
Yra speciali schema ūkininkams, kuri teikia jiems pensijų draudimą, nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimą bei motinystės draudimą. Pensijų
draudimo beveik trečdalis yra finansuojamas iš įmokų, o likusi dalis iš valstybės. Dydis
yra 15,5 proc. žemės nuosavybės draudžiamosios vertės. Yra nustatytos mėnesinės
pajamų sumos 5180 eurų.
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas yra finansuojamas iš įmokų.
Įmokos dydis yra 1,9 proc. draudžiamos žemės nuosavybės vertės. Ligos draudimu
nėra draudžiami. Motinystės išmokos mokamos jei nėra išmokos iš ūkio, tai mokama 8
savaites. Nėra našlių draudimo ūkininkams.
Lenkija
Ūkininkai ir jų šeimų nariai yra draudžiami specifinėje kategorinėje sistemoje, kuri
trumpalaikį draudimą (liga, motinystė ir nelaimingi atsitikimai darbe) bei pensijas
(senatvės, negalios ir našlių). Priklausomai nuo ūkio dydžio ir kitų specifinių sąlygų
draudimas yra privalomas arba savanoriškas. Senatvės pensijai draudžiami bazinei ir
papildomai daliai.
Šaltinis: Social protection of the self- employed. MiSSOC 2013 1 July.
Galima pastebėti, kad ūkininkai kitose Europos šalyse turi platesnį socialinį draudimą nei Lietuvoje. Taip
pat įmokos priklauso ūkio dydžio, žemės derlingumo ir gaunamų pajamų.
Remiantis kitų šalių patirtimi, galima būtų įtraukti ūkininkus, kurie nedalyvauja socialinio draudimo
sistemoje, draudžiant juos pensijų, motinystės/tėvystės ir sveikatos draudimu.

7.12. lentelė. Socialinio draudimo įmokos dėl ūkininkų socialinio draudimo plėtros
Ūkinin
kai

Skai
čius

Pensijų23,3,
mėnesio

Pensijų
metinė
(Lt)

Motinystė
s-2,2,
mėnesio

Motinyst
ės
metinė
(Lt)

0-2
EDV
2-4
EDV

95059

22148747

26578496
4
35836332

2091298

2509557
6

12817

2986361

Sveikato
s-6,
mėnesio

Sveikatos
metinės
(LT)

5703540

6844248
0

Metinės
(LT)

359323020

281974

3383688 769020
9228240
48448260
10787
2847926
407.771.28
Viso
6
25135108 301621296 2373272
4
6472560 77670720 0
Šaltinis: įregistruotų ūkininkų skaičius Žemės Ūkio Ministerijos duomenimis. Įregistruoti ūkininkų ūkiai
2013 m. sausio 1 d. Pastaba: Mokestinė bazė MMA
7.5.Statutinių pareigūnų socialinio draudimo plėtros galimybės
LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (1991 0521 Nr.I-1336) 4 str. 2 punktas numato, kad
Vidaus tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos
bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnai bei krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos
kariai, o taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į
pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių privalomai draudžiami pensijų, nedarbo socialiniu
draudimu. (3str. 1-3 punktai). Tokiu atveju minėti pareigūnai nėra draudžiami 3 str. 2-4-5 punktams.
Tačiau nuo minėtų rizikų (ligos ir motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei sveikatos)
draudimą jiems garantuoja kiti tarnybą reglamentuojantys teisės aktai
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Krašto apsaugos sistema.
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 68 straipsnis. „Socialinės ir kitos su
karo tarnyba susijusios garantijos
1. Iš Krašto apsaugos ministerijai skiriamų biudžeto asignavimų kariams taikomos šio ir kitų įstatymų
nustatytos su karo tarnyba susijusios socialinės ir kitokios garantijos bei jų suteikimo tvarka. Šiuo atveju
netaikomi įstatymai, nustatantys socialines garantijas valstybės tarnautojams ir kitiems civiliams
darbuotojams. Garantijos kariui taikomos pagal kitus įstatymus, jeigu šis įstatymas nenustato kitaip.
2. Laikinojo nedarbingumo (išskyrus laikinąjį nedarbingumą dėl nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje),
nelaimingo atsitikimo ar įvykio, susijusio su tarnyba, dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, susijusio su
kario tarnybinių pareigų atlikimu karinių operacijų metu, taip pat susijusio su kariniais veiksmais vykdant
strategines ar taktines karines užduotis (misijas), mokymus ar pratybas, taip pat dėl nelaimingo
atsitikimo vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos, profesinės ligos ar sveikatos sutrikimų (tarp jų ir ligos),
atsiradusių dėl tarnybos vykdymo) laikotarpiu profesinės karo tarnybos kariams mokamas vidutinis jų
darbo užmokestis arba jo dalis. Mokamo vidutinio darbo užmokesčio arba jo dalies dydis, maksimalus
kompensuojamojo uždarbio dydis ir mokėjimo trukmė nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos
ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis. Laikinojo nedarbingumo dėl nelaimingo
atsitikimo darbe (tarnyboje), nelaimingo atsitikimo ar įvykio, susijusio su tarnyba, taip pat dėl nelaimingo
atsitikimo vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos, profesinės ligos ar sveikatos sutrikimų (tarp jų ir ligos),
atsiradusių dėl tarnybos vykdymo, atveju profesinės karo tarnybos kariams mokama 100 procentų jų
vidutinio darbo užmokesčio, taikant maksimalaus ir minimalaus kompensuojamojo uždarbio dydžius
vadovaujantis Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo nuostatomis dėl ligos pašalpos skaičiavimo. Laikinojo nedarbingumo dėl nelaimingo atsitikimo
tarnyboje, susijusio su kario tarnybinių pareigų atlikimu karinių operacijų metu, taip pat susijusio su
kariniais veiksmais vykdant strategines ar taktines karines užduotis (misijas), mokymus ar pratybas,
atveju mokama 100 procentų jų gaunamo vidutinio atlyginimo dydžio ligos pašalpa, netaikant
maksimalaus ir minimalaus kompensuojamojo uždarbio dydžių.
3. Tapusiam laikinai nedarbingam pašauktam į pratybas, mokymus arba kitų tarnybos užduočių vykdymo
metu nedirbančiam ir neturinčiam kitų draudžiamųjų pajamų kariui savanoriui ir kitam aktyviojo rezervo
ir parengtojo rezervo kariui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, tačiau ne ilgiau kaip 4 mėnesius, iš
Krašto apsaugos ministerijai skirtų lėšų mokama šio straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio ligos pašalpa.
4. Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę kariai laidojami valstybės
lėšomis. Valstybės finansuojamų laidojimo išlaidų aprašą nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Tikrosios tarnybos metu kariui žuvus kitomis aplinkybėmis arba jam mirus dėl ligos, karį laidojantiems jo
šeimos nariams ar artimiesiems skiriama pusės Vyriausybės nustatyto laidojimo išlaidų dydžio parama
laidojimo išlaidoms iš dalies padengti.
5. Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos
metu dėl ligos mirusiam kariui, jeigu jo šeima (artimieji) sutinka, Krašto apsaugos ministerijos lėšomis
pastatomas krašto apsaugos ministro patvirtinto pavyzdžio antkapinis paminklas. Jeigu kario artimieji
palaidoja žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį nei kario paminklą, Krašto apsaugos ministerija
apmoka paminklo išlaidų dalį, neviršijančią kario antkapinio paminklo vertės. 6. Šio įstatymo 59
straipsnyje numatytų nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų
laikotarpiais, taip pat pirmaisiais vaiko auginimo metais, kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos dėl
grįžimo į tarnybą, ar antraisiais vaiko auginimo metais, kai vaiko priežiūros atostogos nesuteiktos arba
nutrauktos, profesinės karo tarnybos kariams mokamos Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuoto
vidutinio jų atlyginimo arba jo dalies dydžio išmokos, neviršijančios maksimalaus kompensuojamojo
uždarbio. Šių išmokų dydžiai, maksimalus kompensuojamojo uždarbio dydis ir mokėjimo trukmė
nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo
nuostatomis. „
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Nelaimingų atsitikimų tarnyboje draudimas. Karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo
nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis. Privalomuoju sveikatos draudimu
draudžiami:


profesinės karo tarnybos kariai;


Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos
pareigūnai;

kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į
pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių.
Profesinės karo tarnybos kariai, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos
ministerijos žvalgybos pareigūnai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo
rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, ir privalomosios pradinės
karo tarnybos kariai bei asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, yra draudžiami
nedarbo socialiniu draudimu, todėl turi teisę į nedarbo draudimo išmoką. (Šaltinis:
http://www.kam.lt/lt/personalo_politika_512/socialine_sauga_514/socialines_garantijos_515/pensijos_ir_
socialinis_draudimas/privalomasis_sveikatos_draudimas.html)
Vidaus reikalų sistema
LR Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas (Nr.42-1927, 2003) numato, kad pareigūnams
Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų. Taip pat numatoma, kad pareigūnų laikinojo
nedarbingumo atveju (ligos, nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų
laikotarpiais, taip pat pirmaisiais vaiko auginimo metais, kai vaiko priežiūros atostogos nesuteiktos arba
nutrauktos, pareigūnams mokamos Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuoto vidutinio jų darbo
užmokesčio arba jo dalies dydžio išmokos, neviršijančios maksimalaus kompensuojamojo uždarbio. Šie
išmokų dydžiai, maksimalus kompensuojamojo uždarbio dydis ir mokėjimo trukmė nustatomi
vadovaujantis LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis. Laikinojo nedarbingumo
dėl nelaimingo atsitikimo darbe (tarnyboje), nelaimingo atsitikimo ar įvykio, susijusio su tarnyba, taip pat
dėl nelaimingo atsitikimo vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos, profesinės ligos ar sveikatos sutrikimų
(tarp jų ir ligos), atsiradusių dėl tarnybos vykdymo, atveju pareigūnams mokama 100 proc. jų vidutinio
darbo užmokesčio, taikant maksimalaus ir minimalaus kompensuojamojo uždarbio dydžius
vadovaujantis Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo nuostatomis dėl ligos pašalpos skaičiavimo. (41 str. Pareigūnų laikinasis nedarbingumas ir jo
apmokėjimo tvarka, LR Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas (Nr.42-1927, 2003).
Vis dėl to, galima svarstyti statutinių pareigūnų ligos ir motinystės bei sveikatos draudimo perkėlimą į
Valstybinio socialinio draudimo biudžetą, draudžiant šią grupę kaip ir kitus samdomus darbuotojus.
7.13. lentelė. Pagrindiniai dirbančių pareigūnų duomenų bazės parametrai, 2010 m.
Moterys
Asmenų skaičius
6365
Vidutinis mėn. atlyginimas
2624,09
Šaltinis: Lietuvos pensijų sistemos vystymosi ilgalaikių tendencijų
Lietuvos viešųjų finansų tvarumui tyrimo ATASKAITA 2011-05-18

Vyrai
26868
2707,21
bei joje numatomų pokyčių įtakos

Remiamės prielaida, kad vidutinis darbo užmokestis yra 2665,65 Lt
7.14. Lentelė. Statutinių pareigūnų įtraukimo į socialinio draudimo sistemą galimybės
Statutinių
pareigūnų

Ligos ir
motinystės-

Ligos ir
motinystės

Nelaimingų
atsitikimų

Nelaimingų
atsitikimų ir

Sveikatos
draudimas-

Sveikatos
draudimas

Viso per
metus
9

skaičius

33233

3,4 per
mėnesį
3011976,58

per metus

36143719

ir
profesinių
ligų-0,2
177175,093

profesinių
ligų per
metus
2126101,11
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5315252,79

per metus

(Lt)

63783033,4

102.052.8
54

7.6. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjų pagal kvitus draudimo galimybės
LR Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas 20212 11 13 Nr. XI-2411
numato, kad paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui paslaugų kvite nurodytą atlygį
pasibaigus kiekvienai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo dienai arba pasibaigus šių paslaugų
teikimo terminui. Toliau numatoma, kad paslaugų gavėjas privalo sumokėti sveikatos draudimo įmokas
už paslaugų teikėją teisės aktų nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas šiame įstatyme yra fizinis asmuo.
Akivaizdu, kad paslaugas pagal šį įstatymą teikiantys asmenys nedalyvauja socialinio draudimo
sistemoje, nes su jais sudaroma ne darbo, o paslaugų teikimo sutartis. Kita vertus, ši veikla gali
prilyginama samdomojo darbo veiklai. Nes LR Valstybinio Socialinio draudimo įstatymo (1991 05 21 Nr. I1336) 7 str.
Todėl galima teigti, kad ši asmenų grupė turėtų būti draudžiama pensijų draudimu.
7.15 lentelė. Numatoma išplėsti teikiančių paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitus
draudimą pensijai.
Paslaugų teikėjų skaičius

Pensijų draudimas-23,3 proc.

Pensijų draudimas per metus
(LT)
834
9716,1
116593,2
Pastaba: Paslaugų teikėjų skaičius Sodros duomenimis. Mokestinė bazė-50 Lt per mėnesį VMI
duomenimis
Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjų skaičius bei jų mokestinė bazė yra labai maža. Todėl
abejotina ar verta juos privalomai įtraukti į socialinio draudimo sistemą, šiuo atveju būtų tinkama siūlyti
savanorišką dalyvavimą socialinio draudimo sistemoje.
7.7. Tantjemų gavėjų socialinis draudimas
LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo (1991 05 21 Nr.I-1336, aktuali redakcija) 8 str. 26 punktas
numato, kad socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo tantjemų, kurios išmokamos valdybos ar
stebėtojų tarybos nariams. Tuo tarpu, tantjemos – tai papildomas atlyginimas vadovams, kurį sudaro jų
vadovaujamos įmonės pelno dalis.
7.16. lentelė. Numatoma tantjemų gavėjus įtraukti į socialinio draudimo sistemą.
Tantjemų gavėjai LR

pensijų

Motinystės

Sveikatos

Pastaba: Laukiami duomenys iš VMI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 str. 1 dalimi, valstybinio
socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos mokamos nuo su darbo santykiais susijusių pajamų, t. y. nuo:
•
apdraustajam
asmeniui
apskaičiuoto
darbo
užmokesčio;
• su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokų, nustatytų teisės
aktuose
ar
kolektyvinėse
sutartyse.
Tačiau poįstatyminiame akte (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 647)
nurodoma, kad VSD įmokos turi būti mokamos ne tik nuo pagrindinio darbo užmokesčio, bet ir nuo visų
papildomų uždarbių (nesvarbu, kokie yra mokėjimo šaltiniai), į kuriuos patenka ir tantjemos, išmokamos
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valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. Tiesa, šiuo atveju galioja viena išimtis, VSD įmokas privalu
apskaičiuoti ir išskaičiuoti tik tuo atveju, kai tantjemas gaunantis asmuo bendrovėje dirba pagal darbo
sutartį. Pavyzdžiui, bendrovė išmoka tantjemą valdybos nariui, kuris šioje bendrovėje taip pat dirba ir
gamybos direktoriumi (direktoriaus funkcijas vykdo pagal darbo sutartį). Šiam valdybos nariui išmokama
tantjema apmokestinama 3 ir 31 proc. VSD įmokomis. Jeigu tantjemą gaunantis asmuo su bendrove nėra
susijęs darbo santykiais, VSD įmokos neskaičiuojamos (taip pat neapmokestinamos ir įmokos į Garantinį
fondą).
Apskritai toks skirtingas pajamų traktavimas gyventojų pajamų mokesčio ir VSD įmokų prasme (kai
gyventojų pajamų mokesčio atžvilgiu tantjemos nelaikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis,
o VSD įmokų atžvilgiu – laikomos) gali pasirodyti kiek neįprastas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos
nuo tantjemų mokamos tik tuomet, jei asmuo, kuriam išmokamos tantjemos, dirba įmonėje pagal darbo
sutartį. (Šaltinis: Solvita KERVYTĖ Žurnalas "Vadovas ir pasaulis" 2006 m. Nr.3“).
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Priedas Nr. III-8
Išimčių, pagal kurias yra numatytos pajamos, nuo kurių neskaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos nėra
mokamos sumažinimas
8.1. lentelė. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos
neskaičiuojamos
Pajamų grupė

Naudos
gavėjas

Piktnaudžiavimas

Darbuotojas

Negalimas

Darbuotojo
artimieji

Negalimas

Pašalpa

Darbuotojas

Negalimas

Pašalpa

Darbuotojas

Negalimas

Pašalpa

Darbuotojas

Negalimas

Pašalpa

Darbuotojas

Negalimas

Pašalpa
1) pašalpos, kurią apdraustajam asmeniui Pašalpa
išmoka darbdavys mirus šio apdraustojo
asmens sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams),
tėvams (įtėviams), taip pat stichinių
nelaimių, gaisrų ir sprogimų atvejais, sumos,
ne didesnės kaip 5 minimaliosios mėnesinės
algos. Suma, nuo kurios neskaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos, didinama tiek
kartų, už kiek mirusių apdraustojo asmens
šeimos narių, nurodytų šiame punkte,
išmokama pašalpa;
2) pašalpos, kurią apdraustajam asmeniui Pašalpa
mirus draudėjas išmoka jo sutuoktiniui,
vaikams (įvaikiams) arba tėvams (įtėviams);
5) įstatymų nustatytų išmokų turtinei žalai
dėl
suluošinimo,
kitokio
sveikatos
pakenkimo arba maitintojo mirties atlyginti;
7) ligos pašalpų, mokamų iš draudėjo lėšų už
pirmąsias dvi ligos dienas. Ši nuostata
netaikoma dėl laikinojo nedarbingumo
mokamoms išmokoms, kurias gauna šio
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose
išvardinti asmenys;
23) pensijų išmokos, mokamos iš įmonės
pensijų fondų ar tam tikslui skirtų lėšų
buvusiems darbuotojams;
25) vidutinio darbo užmokesčio, sumokamo
atleidžiamam iš darbo darbuotojui už
uždelstą laiką, kai su darbuotoju delsiama
atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės;
Išmokos kurios kompensuoja darbuotojo
su darbu susijusias išlaidas
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Pajamų grupė
4) išmokų, skirtų komandiruočių išlaidoms
atlyginti, neapmokestinamų gyventojų
pajamų mokesčiu, bei komandiruočių išlaidų
už asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais
reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir
grįžimas (iš jų vizos įforminimas, draudimas
ligos atveju ir kitos būtinosios išlaidos,
susijusios su valstybių sienų kirtimu),
mokamų teisės aktuose nustatyto dydžio ir
nustatytais atvejais;

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias išlaidas

6) įmonių, įstaigų, organizacijų mokamų
sumų už darbuotojų mokymą, kvalifikacijos
tobulinimą, perkvalifikavimą. Prie šių sumų
nepriskiriamos
stipendijos
ar
kitos
papildomos
išmokos,
susijusios
su
darbuotojų
mokymu,
kvalifikacijos
tobulinimu ar perkvalifikavimu, kurios
mokamos darbuotojui;
13) kompensacijų, mokamų priimant arba
perkeliant darbuotoją į kitoje vietovėje
esantį darbą;

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias išlaidas

Darbuotojas

Piktnaudžiavimas
Kai kurias
atvejais galimas
(pvz., tolimųjų
reisų
vairuotojams,
dažnai
komandiruojamiems ir
gaunantiems
didesnius
dienpinigius,
gali mokamas
mažesnis
pagrindinis
darbo
užmokestis)
Negalimas

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias išlaidas
Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias išlaidas
Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias išlaidas
Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias išlaidas

Darbuotojas

Negalimas

Darbuotojas

Negalimas

Darbuotojas
ir jo šeimos
nariai

Negalimas

Darbuotojas

Negalimas

Darbuotojas

Negalimas

14)
kompensacijų
už
darbuotojams
priklausančių įrankių, darbo drabužių
nusidėvėjimą;

15) kompensacijų, mokamų valstybės
tarnautojų, deleguotų asmenų ar profesinės
karo tarnybos karių sutuoktiniams ir vaikams
(įvaikiams), išvykusiems į užsienį kartu su
minėtaisiais asmenimis, išlaikyti;
16) su darbu užsienyje susijusių išlaidų
kompensacijų,
mokamų
valstybės
tarnautojams, deleguotiems asmenims ir
profesinės karo tarnybos kariams, taip pat
atstovybės darbuotojams, kurie yra
atstovybės diplomatinio personalo ar
administracinio techninio personalo nariai;
18) kompensacijų, mokamų darbuotojams už Išmokos kurios
muzikos instrumentų naudojimą, kai teatrų ir kompensuoja
koncertinių įstaigų kūrybiniai darbuotojai darbuotojo

Naudos
gavėjas
Darbuotojas
(ir
darbdavys)
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Pajamų grupė

Naudos
gavėjas

Piktnaudžiavimas

Išmokos kurios
kompensuoja
darbuotojo
su darbu
susijusias išlaidas

Darbuotojas

Negalimas
(privalomos)

Nepiniginės
išmokos

Darbuotojas

Negalimas

Nepiniginės
išmokos

Darbuotojas
ir darbdavys

22) darbuotojo gautų iš darbdavio pajamų Nepiniginės
natūra vertė, neapmokestinama gyventojų išmokos
pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą;

Darbuotojas
ir darbdavys

Galimas, gali
būti suvokiama
kaip alternatyva
apmokestinama
m darbo
užmokesčiui.
Galimas, gali
būti suvokiama
kaip alternatyva
apmokestinama
m darbo
užmokesčiui.

kūrybinei veiklai naudoja asmeninės
nuosavybės teise jiems priklausančius
muzikos instrumentus;
24) draudimo įmokų, kurių mokėjimas
privalomas pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus papildomam darbuotojo gyvybės
ir sveikatos draudimui;
Nepiniginės išmokos
10) draudėjo lėšų, sumokėtų už darbuotojų
skiepijimą nuo užkrečiamųjų ligų ir privalomą
profilaktinį
darbuotojų
sveikatos
patikrinimą;
19) darbuotojų naudai draudėjo mokamų
draudimo
įmokų
už
papildomąjį
(savanoriškąjį) sveikatos draudimą, kai
draudimo objektas
yra apdraustojo
sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas;

su darbu
susijusias išlaidas

Išmokos kurios kompensuoja darbuotojo
su darbu susijusias išlaidas ir/arba nepiniginės išmokos
3) išmokų už buto nuomą, elektros, šiluminę Išmokos, kurios
Darbuotojas
energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines kompensuoja
ir darbdavys
ir ryšių paslaugas, asmeninio transporto darbuotojo
naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokų, su darbu
skirtų kompensuoti išlaidas darbuotojams, susijusias išlaidas
kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko bei nepiniginės
sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra išmokos
kilnojamojo pobūdžio, mokamų įstatymuose darbuotojams
nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
20) draudimo įmokų, darbdavio mokamų Nepiniginės
Darbdavys ?
draudimo įmonei už darbuotojų gyvybės, išmokos /
nelaimingų
atsitikimų
ar
civilinės išmokos kurios
atsakomybės draudimą, kai draudimo kompensuoja
sutartyje yra numatyta, kad įvykus darbuotojo
draudiminiam įvykiui draudimo suma bus su darbu
išmokėta
darbdaviui,
o
civilinės susijusias išlaidas?
atsakomybės draudimo atveju – darbdaviui
ar trečiajam asmeniui;
Piniginės išmokos/ darbo užmokesčio alternatyva
21) Lietuvos mokslų akademijos savo Piniginės išmokos
nariams mokamų mėnesinių išmokų už

Darbuotojas
ir darbdavys

Galimas,
ypatingai
nepiniginės
kompensacijos
(sumažėja
darbuotojui
mokami kaštai)

Negalimas?

Galimas, gali
būti suvokiama
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Pajamų grupė

Naudos
gavėjas

Lietuvos mokslų akademijos nario vardą ir
aukštųjų mokyklų mokamų universiteto
senato nustatyto dydžio profesoriaus
emerito mėnesinių išmokų;
26) tantjemų, kurios išmokamos valdybos ar Piniginės išmokos
stebėtojų tarybos nariams;

27) autoriams ir gretutinių teisių subjektams
mokamo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių
teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas
licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių
teisių objektus, taip pat nuo autoriams ir
gretutinių teisių subjektams mokamo
kompensacinio atlyginimo už knygų
panaudą bibliotekose, kūrinių atgaminimą
reprografijos būdu ir kūrinių bei gretutinių
teisių objektų atgaminimą asmeniniais
tikslais, pajamų, gautų už perduotą ar pagal
licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis
pramoninės nuosavybės objektu.
Kita
8) delspinigių už pavėluotą išmokų, susijusių
su darbo santykiais, mokėjimą;
11) teismų priteistos ir išieškotos sumos
turtinei ir neturtinei žalai atlyginti;
12) švietimo įstaigų studentų ir mokinių
stipendijų, pašalpų ir kompensacijų, skirtų
atlyginti kelionės ir mokymosi (studijų)
užsienyje
išlaidas,
kurioms
mokėti
naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos,
Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių
įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų pelno
nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu stipendijos
gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto
dalyvis ar darbuotojas ir jeigu tokia stipendija
nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems
vienetams atliktais arba numatomais atlikti
darbais, suteiktomis arba numatomomis
suteikti paslaugomis;
17) darbo užmokesčio, gauto iš tarptautinės
ar Europos Sąjungos institucijos arba
užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jo
skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
pagal teisės aktus, kuriais vadovaudamosi
institucijos moka darbo užmokestį;

Darbuotojas
ir darbdavys

Piktnaudžiavimas
kaip alternatyva
apmokestinama
m darbo
užmokesčiui
Galimas, gali
būti suvokiama
kaip alternatyva
apmokestinama
m darbo
užmokesčiui
Galimas, gali
būti suvokiama
kaip alternatyva
apmokestinama
m darbo
užmokesčiui

Piniginės išmokos

Darbuotojas

Delspinigiai

Sodra

Negalimas ?

Žalos atlyginimas

Nukentėjęs
asmuo
Studentas

Negalimas

Studentų
mobilumas

Darbo
Darbuotojas
užmokestis,
apmokestinamas
kitoje šalyje ar ES
institucijoje.

Negalimas

Negalimas
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Pajamų grupė

Naudos
gavėjas
28) apskaičiuotos pardavimo pridėtinės Papildomos lėšos Sodra
vertės mokesčio sumos už patiektas prekes socialinio
ir suteiktas paslaugas*;
draudimo fondui

Piktnaudžiavimas
Ne

*Daugelis ES ir EFTA šalių neapmokestina apskaičiuotos pardavimo pridėtinės vertės mokesčio sumos už
patiektas prekes ir suteiktas paslaugas socialinio draudimo įmokomis. Išimtimis galima laikyti 3 ES šalis:
Belgija, Prancūziją ir Portugaliją (MISSOC tables, 2013) i. PVM yra pilnai apmokestinamas tik Belgijoje (tam
tikras procentas nuo PVM yra skirtas socialinio draudimo lėšoms surinkti). Tuo tarpu Prancūzijoje
socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos tik nuo PVM alkoholiui, tabakui ir kai kurioms farmacinėms
prekėms. Galiausiai Portugalija, padidindama PVM, surinktą skirtumą skyrė socialinio draudimo biudžetui
finansuoti.
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (1991 m. gegužės 21 d. Nr. I-1336) to paties
8 straipsnio 2 ir 3 dalyse išskirti atvejai, kuriais nemokamos socialinio draudimo įmokos. Šiuo atveju naudos
gavėjas visuomet yra asmuo, kuris vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą ir gauna 2 dalyje
minimas pajamas ar yra privalomai draudžiami socialinio draudimu, o taip pat kai kurie ūkininkai:
„2. Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą, socialinio draudimo įmokų gali
nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jei šie asmenys:
1) gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją,
paskirtą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal
Valstybinių šalpos išmokų įstatymą
3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto
darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės
erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi
tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu
yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio
priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
5) privalomai draudžiami socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
3. Ūkininkai ir jų partneriai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį
laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 14 ekonominio dydžio vienetų arba mažesnis,
socialinio draudimo įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą) šio
straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytais atvejais“.ii Taigi ūkininkai, turintys iki 14 EKD ūkį gali
nemokėti įmokų, jeigu jie gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo
pensiją, šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją arba gauna a su socialinio draudimo santykiais susijusią
senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės.
Bendra rekomendacija būtų neišskirti šių grupių ir taikyti tas pačias socialinio draudimo įmokų mokėjimo
taisykles kaip ir kitiems asmenims, vykdantiems individualią veiklą turint verslo liudijimą.
Siekiant kiekybiškai įvertini šių socialinio draudimo įmokų lengvatų įtaką valstybinio socialinio draudimo
fondo pajamoms ir išlaidoms, reikalingi duomenys apie atitinkamas pajamas gaunančių asmenų skaičių,
tokių pajamų dydį. Taip pat apie asmenų, užsiimančių individualia veikla turint verslo liudijimą ir gaunant
tam tikras pajamas skaičių (6-2 lentelėje pateiktas reikalingų duomenų sąrašas). Šiuo metu tokie duomenys
dar nėra gauti, todėl negalima kiekybiškai įvertinti lengvatų poveikio biudžetui.
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8.2. lentelė. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos (atitinkamas pajamas
gavusių asmenų skaičius, pajamų dydis)
1. Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
nuo:
1) pašalpos, kurią apdraustajam asmeniui
išmoka darbdavys mirus šio apdraustojo
asmens sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams),
tėvams (įtėviams), taip pat stichinių nelaimių,
gaisrų ir sprogimų atvejais, sumos, ne didesnės
kaip 5 minimaliosios mėnesinės algos. Suma,
nuo kurios neskaičiuojamos socialinio draudimo
įmokos, didinama tiek kartų, už kiek mirusių
apdraustojo asmens šeimos narių, nurodytų
šiame punkte, išmokama pašalpa;
2) pašalpos, kurią apdraustajam asmeniui mirus
draudėjas išmoka jo sutuoktiniui, vaikams
(įvaikiams) arba tėvams (įtėviams);

3) išmokų už buto nuomą, elektros, šiluminę
energiją, karštą ir šaltą vandenį, komunalines ir
ryšių paslaugas, asmeninio transporto
naudojimą, darbuotojų maitinimą ir išmokų,
skirtų kompensuoti išlaidas darbuotojams,
kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko
sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra
kilnojamojo pobūdžio, mokamų įstatymuose
nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
4) išmokų, skirtų komandiruočių išlaidoms
atlyginti, neapmokestinamų gyventojų pajamų
mokesčiu, bei komandiruočių išlaidų už
asmenis, vykstančius į užsienį tarnybiniais
reikalais, kai apmokamas tik vykimas ir grįžimas
(iš jų vizos įforminimas, draudimas ligos atveju
ir kitos būtinosios išlaidos, susijusios su
valstybių sienų kirtimu), mokamų teisės
aktuose nustatyto dydžio ir nustatytais atvejais;
5) įstatymų nustatytų išmokų turtinei žalai dėl
suluošinimo, kitokio sveikatos pakenkimo arba
maitintojo mirties atlyginti;

6) įmonių, įstaigų, organizacijų mokamų sumų
už
darbuotojų
mokymą,
kvalifikacijos
tobulinimą, perkvalifikavimą. Prie šių sumų
nepriskiriamos stipendijos ar kitos papildomos
išmokos, susijusios su darbuotojų mokymu,

Tokią pašalpą Vidutinis
Gaunančių
gavusių asmenų pašalpos dydis išmokas
skaičius
asmeniui
vidutinis
uždarbio
dydis

Tokią pašalpą Vidutinis
Gaunančių
gavusių asmenų pašalpos dydis išmokas
skaičius
asmeniui
vidutinis
uždarbio
dydis (jeigu
dirba)
Tokias išmokas Vidutinis
Vidutinis
gaunančių
išmokos dydis tokias
asmenų skaičius asmeniui
išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio
dydis

Tokias išmokas Vidutinis
Vidutinis
gaunančių
išmokos dydis tokias
asmenų skaičius asmeniui
išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio
dydis

Tokias išmokas Vidutinis
Vidutinis
gaunančių
išmokos dydis tokias
asmenų skaičius asmeniui
išmokas
gaunančių
asmenų
uždarbio
dydis
Tokias išmokas Vidutinis
Vidutinis
gaunančių
sumokamos
tokias
asmenų skaičius sumos
dydis išmokas
asmeniui
gaunančių
asmenų
6

kvalifikacijos tobulinimu ar perkvalifikavimu,
uždarbio
kurios mokamos darbuotojui;
dydis
7) ligos pašalpų, mokamų iš draudėjo lėšų už Tokias pašalpos Vidutinis
Vidutinis
pirmąsias dvi ligos dienas. Ši nuostata gaunančių
pašalpos dydis tokias
netaikoma dėl laikinojo nedarbingumo asmenų skaičius asmeniui
išmokas
mokamoms išmokoms, kurias gauna šio
gaunančių
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose
asmenų
išvardinti asmenys;
uždarbio
dydis
8) delspinigių už pavėluotą išmokų, susijusių su Skaičius atvejų, Vidutinis
darbo santykiais, mokėjimą;
kai
buvo delspinigių
mokami
dydis
delspinigiai
10) draudėjo lėšų, sumokėtų už darbuotojų Darbuotojų
Vidutinės
Vidutinis
skiepijimą nuo užkrečiamųjų ligų ir privalomą skaičius,
už skiepijimui ar tokias
profilaktinį darbuotojų sveikatos patikrinimą;
kuriuos
buvo sveikatos
paslaugas
sumokėtos
tikrinimui
gavusių
lėšos
skirtos
lėšos asmenų
(skiepijimui ar asmeniui
uždarbio
profilaktiniam
dydis
sveikatos
patikrinimui )
11) teismų priteistos ir išieškotos sumos turtinei Vidutinis
Vidutinis
ir neturtinei žalai atlyginti;
išieškotą sumą išieškotos
gaunančių
sumos
dydis
asmenų skaičius asmeniui
12) švietimo įstaigų studentų ir mokinių Tokias
Vidutinis
Vidutinis
stipendijų, pašalpų ir kompensacijų, skirtų stipendijas,
stipendijų,
tokias
atlyginti kelionės ir mokymosi (studijų) pašalpas
ar pašalpų
ir stipendijas,
užsienyje išlaidas, kurioms mokėti naudojamos kompensacijas
kompensacijų
pašalpas ar
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir gaunančių
dydis
kompensacij
savivaldybių
biudžetų
lėšos,
Lietuvos asmenų skaičius
as gaunančių
Respublikos ir užsienio valstybių įstatymų
asmenų
nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių
uždarbio
vienetų lėšos, jeigu stipendijos gavėjas nėra
dydis (jeigu
stipendiją mokančio vieneto dalyvis ar
jie dirba)
darbuotojas ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi
su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais
arba numatomais atlikti darbais, suteiktomis
arba numatomomis suteikti paslaugomis;
13) kompensacijų, mokamų priimant arba Kompensacijas Vidutinis
Vidutinis
perkeliant darbuotoją į kitoje vietovėje esantį gaunančių
kompensacijos kompensacij
darbą;
asmenų skaičius dydis asmeniui as gaunančių
asmenų
uždarbio
dydis
14)
kompensacijų
už
darbuotojams Kompensacijas Vidutinis
Vidutinis
priklausančių
įrankių,
darbo
drabužių gaunančių
kompensacijos kompensacij
nusidėvėjimą;
asmenų skaičius dydis asmeniui as gaunančių
asmenų

7

15)
kompensacijų,
mokamų
valstybės Kompensacijas Vidutinis
tarnautojų, deleguotų asmenų ar profesinės gaunančių
kompensacijos
karo tarnybos karių sutuoktiniams ir vaikams asmenų skaičius dydis asmeniui
(įvaikiams), išvykusiems į užsienį kartu su
minėtaisiais asmenimis, išlaikyti;

16) su darbu užsienyje susijusių išlaidų
kompensacijų,
mokamų
valstybės
tarnautojams, deleguotiems asmenims ir
profesinės karo tarnybos kariams, taip pat
atstovybės darbuotojams, kurie yra atstovybės
diplomatinio personalo ar administracinio
techninio personalo nariai;
17) darbo užmokesčio, gauto iš tarptautinės ar
Europos Sąjungos institucijos arba užsienio
valstybių institucijos, jeigu nuo jo skaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus,
kuriais vadovaudamosi institucijos moka darbo
užmokestį;

Kompensacijas Vidutinis
gaunančių
kompensacijos
asmenų skaičius dydis asmeniui

uždarbio
dydis
Vidutinis
išvykusio į
užsienį
valstybės
tarnautojo ar
kario
uždarbio
dydis
Vidutinis
kompensacij
as gaunančių
asmenų
uždarbio
dydis

Darbo
Vidutinis
užmokestį iš ES
tokių
ar tarptautinės
asmenų
institucijos
darbo
gaunančių
užmokesčio
asmenų
dydis
skaičius.
18) kompensacijų, mokamų darbuotojams už Tokias išmokas Vidutinis
Vidutinis
muzikos instrumentų naudojimą, kai teatrų ir gaunančių
išmokos dydis tokias
koncertinių įstaigų kūrybiniai darbuotojai asmenų skaičius asmeniui
išmokas
kūrybinei
veiklai
naudoja
asmeninės
gaunančių
nuosavybės teise jiems priklausančius muzikos
asmenų
instrumentus;
uždarbio
dydis
19) darbuotojų naudai draudėjo mokamų Vidutinis
Vidutinė
Vidutinis
draudimo įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) darbuotojų
mokamų
apdraustų
sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra skaičius, kurie draudimo
darbuotojų
apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apdrausti
įmokų
suma darbo
apmokėjimas;
sveikatos
asmeniui
užmokestis
draudimu.
20) draudimo įmokų, darbdavio mokamų Vidutinis
Vidutinė
Vidutinis
draudimo įmonei už darbuotojų gyvybės, darbuotojų
mokamo
apdraustų
nelaimingų atsitikimų ar civilinės atsakomybės skaičius, už
draudimo
darbuotojų
draudimą, kai draudimo sutartyje yra numatyta, kuriuos
įmokų suma už darbo
kad įvykus draudiminiam įvykiui draudimo suma mokamas
asmenį
užmokestis
bus išmokėta darbdaviui, o civilinės gyvybės,
atsakomybės draudimo atveju – darbdaviui ar nelaimingų
trečiajam asmeniui;
atsitikimų
draudimas ar
civilinės
atsakomybės
draudimas
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21) Lietuvos mokslų akademijos savo nariams
mokamų mėnesinių išmokų už Lietuvos mokslų
akademijos nario vardą ir aukštųjų mokyklų
mokamų universiteto senato nustatyto dydžio
profesoriaus emerito mėnesinių išmokų;
22) darbuotojo gautų iš darbdavio pajamų
natūra vertė, neapmokestinama gyventojų
pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą;

23) pensijų išmokos, mokamos iš įmonės
pensijų fondų ar tam tikslui skirtų lėšų
buvusiems darbuotojams;

24) draudimo įmokų, kurių mokėjimas
privalomas pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus papildomam darbuotojo gyvybės ir
sveikatos draudimui;

25) vidutinio darbo užmokesčio, sumokamo
atleidžiamam iš darbo darbuotojui už uždelstą
laiką, kai su darbuotoju delsiama atsiskaityti ne
dėl darbuotojo kaltės;

26) tantjemų, kurios išmokamos valdybos ar
stebėtojų tarybos nariams;

27) autoriams ir gretutinių teisių subjektams
mokamo atlyginimo už kūrinių ir gretutinių
teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas
licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių
objektus, taip pat nuo autoriams ir gretutinių
teisių subjektams mokamo kompensacinio
atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose,
kūrinių atgaminimą reprografijos būdu ir kūrinių
bei gretutinių teisių objektų atgaminimą

Vidutinis tokias Vidutinis tokių Vidutinis šias
išmokas
išmokų dydis išmokas
gaunančių
asmeniui
gaunančių
asmenų skaičius
asmenų
darbo
užmokestis
Pajamas natūra Vidutinis
Vidutinis
gaunančių
pajamų natūra pajamas
asmenų skaičius vidutinis dydis natūra
asmeniui
gaunančių
asmenų
darbo
užmokestis
Vidutinis
šias Vidutinis
Vidutinis iš
pensijas
pensijų dydis Sodros
gaunančių
asmeniui
gaunamos
asmenų skaičius
pensijos
dydis.
Vidutinis
uždarbio
dydis, jeigu
dirba
Tokį draudimą Vidutinis
Vidutinis
turinčių
draudimo dydis draudimą
darbuotojų
vienam
turinčio
skaičius
asmeniui
asmens
uždarbio
dydis
Vidutinis
Vidutinis
Vidutinis
gaunančių
vėluojamo
gaunančių
vėluojantį
užmokesčio
vėluojantį
užmokestį
dydis asmeniui užmokestį
asmenų skaičius
asmenų
darbo
užmokestis
Tantjemas
Vidutinis
Vidutinis
gaunančių
tantjemų dydis tantjemas
asmenų skaičius asmeniui
gaunančių
asmenų
uždarbio
dydis (be šio
tantjemų)
Tokį atlyginimą Vidutinis
Vidutinis tokį
gaunančių
atlyginimo
atlyginimą
asmenų skaičius dydis asmeniui gaunančių
asmenų
uždarbio
dydis (be šio
atlyginimo)
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asmeniniais tikslais, pajamų, gautų už perduotą
ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis
pramoninės nuosavybės objektu.
8.3. lentelė. Atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos (atskirų atvejų skaičius)
2. Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą turėdami
verslo liudijimą, socialinio draudimo įmokų gali nemokėti
(tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo
stažą), jei šie asmenys:
1) gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio
draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją,
paskirtą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymą;
2) gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus
šalpos našlaičių pensiją, paskirtą pagal Valstybinių
šalpos išmokų įstatymą;

3) gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią
(socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo
(invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės
narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės,
Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos
Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės
apsaugos taikymo;
4) yra laisvės atėmimo vietose arba jiems Baudžiamojo
kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu yra
paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo
medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio
priemonės
specializuotose
psichikos
sveikatos
priežiūros įstaigose;
5) privalomai draudžiami socialiniu draudimu pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus;

3. Ūkininkai ir jų partneriai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį
nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 14
ekonominio dydžio vienetų arba mažesnis, socialinio
draudimo įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus
neįskaitytas į socialinio draudimo stažą) šio straipsnio 2
dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytais atvejais.

Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir pensijas
ar pašalpą gaunančių
asmenų skaičius
Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir šalpos
pensiją ar šalpos
kompensaciją
gaunančių asmenų
skaičius
Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir pensijas
ar pašalpą iš minimų
šalių gaunančių
asmenų skaičius

Vidutinis
senatvės pensijos
ar netekto
darbingumo
dydis
Vidutinis šalpos
pensijos ar šalpos
kompensacijos
dydis

Individualią veiklą
pagal verslo liudijimą
vykdančių ir laivės
atėmimo vietose
esančių asmenų
skaičius
Individualią veiklą
Vidutinis
tokių
pagal verslo liudijimą asmenų uždarbis
vykdančių ir darbo
sutartį turinčių
asmenų skaičius
Ūkininkų ir jų
partnerių, kurių
žemės ūkio valdos ar
ūkio ekonominis dydis
yra lygus ar mažesnis
už 14 ekonominio
dydžio vienetų,
skaičius, kurie gauna
senatvės ar netekto
darbingumo pensiją,
šalpos pensiją ar
10

šalpos kompensaciją
arba senatvės ar
netekto darbingumo
pensiją iš kitos šalies.

i

ii

MISSOC tables, pagal 2013 sausio mėn. galiojusius įstatymus
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 1991, Nr. I-1336.
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Priedas Nr. III-9
Trijų pagrindinių gyventojų grupių pagal demografinį požymį dalyvavimo
socialiniame draudime padidinimas
9.1. Vyresnio amžiaus žmonių užimtumo skatinimo priemonės
9-1 paveikslas. Užimtumo lygis 55-64 metų asmenų grupėje ES 2013 metais pagal lytį.
90,0
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60,0
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40,0

Total

30,0

Women
Men

20,0
10,0

Slovenia
Greece
Malta
Croatia
Hungary
Luxembourg
Poland
Romania
Belgium
Italy
Spain
Slovakia
Austria
France
Portugal
Bulgaria
Cyprus
European Union
Ireland
Czech Republic
Lithuania
Latvia
Finland
United Kingdom
Netherlands
Denmark
Estonia
Germany
Sweden

0,0

Šaltinis: Eurostat.
Remiantis Europos Komisijos skaičiavimais ir prognozėmis, tikimąsi, kad ypatingai Lietuvoje, kur vyrų
tikėtina gyvenimo trukmė yra žemiausia ES, iki 2060 metų nuo beveik 68 iki 81 metų padidės tikėtina
gyvenimo trukmė. Moterims prognozuojamas 78 iki 87 metų (European Commission, 2012)1. Tikėtina, kad
iki minėtų metų padidės ir vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas darbo rinkoje. Didžiausio pokyčio
tikimąsi moterų dalyvavimo darbo rinkoje padidėjime (apie 14 proc., palyginus su 5 proc. vyrų) Lietuvoje.
2006 metų duomenimis Lietuvoje vidutinis amžius, kada paliekama darbo rinka buvo 59,9 metai. Panašus
amžius yra Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Kitose šalyse asmenys palieka darbo rinką šiek tiek vėliau.
Prognozuojama, kad Lietuvoje 2020 išėjimo iš darbo rinkos amžius pakils iki 63,1, o 2060 iki 63,8.2
Demografinės prognozės priverčia ieškoti būdų, kaip subalansuoti darbo rinkas, atsižvelgiant į didėjantį
vyresnio amžiaus žmonių skaičių, ieškoma būtų prailginti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo
rinkoje ar jų įtraukimą į darbo rinką iš naujo.
Siūlomi sprendimai, siekiant padidinti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje
Rekomendacijas, kuriomis remiantis siekiama paskatinti vyresnio amžiaus žmonių (ilgesnį) dalyvavimą
darbo rinkoje galima apjungti į tris grupes:
1

1.
2.
3.

Geresnės iniciatyvos užimtumui (tęsti darbą);
Bandyti sumažinti barjerus, kylančius iš darbdavių pusės;
Pagerinti vyresnio amžiaus žmonių įdarbinamumą (OECD, 2014).3

Geresnės iniciatyvos užimtumui
Prie šios grupės rekomendacijų priskiriamas pensinio amžiaus didinimas. Pensinis amžius yra žemas kai
kuriose Rytų Europos šalyse (ypač moterims), taip ir Prancūzijoje, Graikijoje. Besiplėtojančiose
ekonomikose pensijų sistemos reformos taip pat gali padidinti vyresnio amžiaus darbuotojų pasiūlą.
Reformos turėtų padidinti pensinį amžių bent iki 65 metų tiek moterims ir vyrams. Šis amžius vis viena
būtų žemesnis nei išsivysčiusių šalių, kuriose tikėtina gyvenimo trukmė yra ilgesnė. Žinant neformalios
ekonomikos lygius ir žemus aprėpties lygius, šalys galėtų apsvarstyti praplėtimą socialinių pensijų žemų
pajamų darbuotojams, finansuojamų iš bendrųjų pajamų galimybę (IMF, 20124).
Sumažinti darbo apmokestinimo pleištą vyresniems dirbantiems asmenims (IMF išskiria Austriją, Belgiją,
Prancūziją, Vokietiją, Italiją ir Vengriją, kur mokesčių pleištas viršija 45 proc.). Mokestinės lengvatos
(papildomi neapmokestinami dydžiai ar mokesčių kredito taikymas) gali padidinti darbo pasiūlą, net jeigu
kiti mokesčio dydžiai padidėja tam, kad finansuoti tokias lengvatas. Empirinės studijos parodė, kad darbo
pasiūlos elastingumas skirtingose grupėse yra nevienodas. Tų, kurių elastingumas didesnis, mokestinės
lengvatos gali padėti sumažinti iškraipymus darbo pasiūloje. Ypatingai jautrios grupės yra moterys (antri
dirbantys asmenys šeimoje), vyresnio amžiaus darbuotojai ir žemą išsilavinimą ir menkus įgūdžius turintys
darbuotojai. Vyresni darbuotojai yra jautresni finansinėms iniciatyvoms nei jaunesni darbuotojai. Žemesni
darbo mokesčio tarifai vyresniems asmenims gali padidinti iniciatyvas likti darbo rinkoje, nors tai ir sukelia
nešališkumo (equity) problemas, kadangi aukštas pajamas turintieji paprastai dirba ilgiau. Pvz., Australija,
Danija, Nyderlandai ir Švedija, įgyvendino specifinius mokesčių kreditus vyresniems darbuotojams, kuriais
siekiama stimuliuoti dalyvavimą darbo rinkoje (IMF, 2012). Tai, kad mokesčių kreditai gali paskatinti
užimtumą (analizuota JAV ir JK situacija) patvirtinta ir Imervoll it Pearson (2009) studijoje5.
Reikalinga stiprinti aktuarinius ryšius socialiniame draudime, (“actuarially fair”) taip siekiant išvengti
iškraipymų ir paskatų anksčiau palikti darbo rinką (IMF, 20126).
Griežtesnės taisyklės negalios išmokų mokėjimui (IMF, 2012, OECD, 20147). Negalios išmokos daugelyje
šalių naudojamos kaip išėjimo iš darbo rinkos kelias ar alternatyva ankstyvai pensijai. Dalyvavimas
neįgalumo schemose viršija 10 proc. darbo jėgos Vengrijoje, Norvegijoje ir Švedijoje. Siejant negalios
išmokas su darbingumo lygiu ir integruojant tuos, kurie turi didesnį darbingumą į darbo rinką, gali taip pat
padidinti darbo jėgos dalyvavimą. Siūloma sugriežtinti medicininio vertinimo taisykles, daugiau pasikliauti
nepriklausomais vertintojais nei tik šeimos gydytojais, daugiau dėmesio skirti reabilitacijai ir prevencijai,
sieti su darbo paieškomis ir apmokymu. Siūloma derinti galimybė gauti darbo užmokestį ir dalinę negalios
išmoką. Negalios išmokų pakeitimo norma taip pat turi būti gerokai mažesnė nei 100 proc. (OECD, 2014,
IMF, 20128).
Trumpesnis nedarbo išmokos mokėjimas. Pvz., Nyderlanduose asmenims, kurie turi 38 metų darbinę
patirtį nedarbo išmokos gali būti mokamos 38 mėnesius. Siūloma sutrumpinti periodą iki 24 mėnesių ir
kartu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones skatinant greičiau grįžti į darbo rinką (OECD, 2014). Teisė
gauti išmokas kiek ilgesniu laikotarpiu turėtų būti siejama su dalyvavimu aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse.
Dalyvaujant profesinėse pensijų schemose užtikrinti, kad išmokos galėtų būti gaunamos sukakus oficialų
pensinį amžių, nepaisant to, ar asmuo lieka darbo rinkoje. Siūloma ieškoti tokio darbo ir pensijų derinimo,
kuris leistų palaipsniui pereiti į neaktyvumą (išėjimą iš darbo rinkos) (OECD, 20149).
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Bandyti sumažinti barjerus, kylančius iš darbdavių pusės
Šioje rekomendacijų grupėje siūloma gaunamą vyresnių žmonių atlygį labiau sieti su atliekama veikla
(performance), o ne su ilgu išdirbimu, pareigų ėjimo laiku (tenure, seniority). Kadangi didėja atotrūkis tarp
atlyginimo ir produktyvumo, neretai vyresni žmonės yra išstumiami iš rinkos. Atlyginimus labiau siejant su
pasiekimais ir produktyvumu šito būtų galima išvengti (OECD, 2014).
Siūloma atsisakyti amžiaus ribų taikymo sprendžiant apie asmens pajėgumus, kadangi atskiru atveju tai
nėra geras rodiklis sprendžiant apie asmens produktyvumą ar įdarbinamumą. Skatinti įmones
nediskriminuoti asmenų dėl jų amžiaus. Svarbūs antidiksriminaciniai įstatymai ir jų įgyvendinimas. Tai pat
amžius neturėtų būti vienintelis kriterijus, kuriuo remiantis nusprendžiama išeiti iš darbo rinkos (OECD,
2014).
Subsidijų naudojimas skatinant didesnį vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimą. Kolektyvinių sutarčių
priemonės turėtų būti nukreiptos į vyresnio amžiaus žmonių darbo apimties mažinimą (ilgesnės
atostogos, trumpesnės darbo valandos). Kartu pastebėta, kad subsidijų poveikis įdarbinant vyresnio
amžiaus asmenis yra nedidelis (OECD, 201410).
Pagerinti vyresnio amžiaus žmonių įdarbinamumą
Daugiau dėmesio skirti darbo sąlygoms gerinti, gerų praktikų skleidimui. Viena tokių gerųjų praktikų yra
Suomijos programa, vykdyta 2004-2007 metais. Ji buvo orientuota į 50 ir vyresnių metų žmonių tvaraus
užimtumo padidinimą. Programoje buvo teikiamos karjeros planavimo, apmokymo, darbo paieškos ir
darbo praktikos paslaugos. Kartu buvo siekiama keisti darbdavių požiūrį į vyresnio amžiaus žmonių
įdarbinimą. Programoje dalyvavo 456 asmenys, iš kurių 48 procentai įsidarbino11 (European Commission,
2009; Eurofound, 2009). Ypatingas vaidmuo skatinant grįžti į darbą per aktyvias programas turėtų būti
suteikiamos vietos valdžiai (savivaldybėms). Taip pat svarbu ne perkvalifikuoti ar skirti papildomus
mokymus vyresnio amžiaus asmenis, tačiau pirmiausiai surasti labiausiai tinkamus darbus ir vykdyti
apmokymo programas jau darbe, siekiant kuo didesnio vyresnio amžiaus žmonių produktyvumo (OECD,
2014).
Įdarbinamumo patikrinimas. Ši idėja atėjo iš Suomijos ir buvo pritaikyta Nyderlanduose ir pavadintas
„Galėjimo dirbti indeksu“ (Work Ability Index). Naudojami tiek individualūs, tiek ir įmonės klausimynai,
kuriais vertinamas asmens pajėgumas. Remiantis rezultatais galima tiksliau pritaikyti apmokymo
programas, pritaikyti asmenines užduotis, pagerinti darbo sąlygas ir skirti dėmesio asmens sveikatai.
Remiantis turima plačia duomenų baze galima plėtoti tiek prevencines, tiek ir reintegracijos programas
(OECD, 201412).
9.2. Moterų užimtumo skatinimo priemonės
Siūlomi sprendimai, siekiant padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje
Skatinant moterų dalyvavimą formalioje darbo rinkoje yra taikomos įvairios priemonės. Jas galima
sugrupuoti į tris grupes, nors šios grupės yra daugiau sąlyginės ir kai kurios priemonės gali persidengti:
1)
fiskalines priemones (mokesčių ir išlaidų priemones);
2)
priemones (politikas), kurios didina moterų dalyvavimo darbo rinkoje paklausą;
3)
ir kitas politines priemones (Elborgh-Woytek ir kiti, 2013)13.
Toliau apie kiekvieną apie šių grupių plačiau.
Fiskalinėms priemonėms priskiriama mokesčių ir išmokų sistemos struktūra (dizainas). Tiek darbo pajamų
apmokestinimas, tiek išlaidos socialinėms išmokoms ar pensijoms veikia darbo rinką. Svarbu surasti
balansą, kad būtų užtikrintos tiek adekvačios pajamos socialinių rizikų atvejais, tiek ir mokesčių sistema ir
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gaunamas neto darbo užmokestis turėtų neslopinti darbinių iniciatyvų. Mokesčių ir išmokų politika turėtų
skatinti abu šeimos suaugusius asmenis dalyvauti darbo rinkoje (ILO, 2012)14.
Mokestinės priemonės
Šalyse, kuriose taikomas bendras šeimos pajamų apmokestinimas, siūloma sumažinti mokestinę naštą
taikomą antram ir mažiau uždirbančiam šeimos nariui. Literatūroje dažnai sutinkamas „bausmės už
santuoką“ (angl. ‚marriage penalty‘) terminas, nurodantis, kad jeigu būtų taikomas individualus pajamų
apmokestinimas, šeimos, kurioje vienas uždirba santykinai daug, o kitas – mažai, neto pajamos būtų
aukštesnės nei taikant bendrą šeimos apmokestinamą. Tai gali būti taikoma tokioms šalims kaip
Prancūzija, Portugalija, JAV.
Antra vertus, siūloma apskritai pakeisti šeimos pajamų apmokestinimą individualiu apmokestinimu.
Empiriniai tyrimai parodė, kad moterų darbo pasiūlos atsakas į mokesčių pakeitimus yra didesnis nei vyrų
(Elborgh-Woytek ir kiti, 2013, Jaumotte, F., 2003)15. Taigi siekiant didinti darbines iniciatyvas yra geriau
atsižvelgti į individualias, o ne šeimos pajamas.
Ribinius mokesčio tarifus reikia mažinti suteikiant tikslinius „in-work“ (darbinius) mokesčių kreditus
antriems ir mažiau uždirbantiems šeimos nariams (dažniausiai tai būna moterys). Tai leidžia išvengti rinkos
iškraipymų (IMF, 201216). Tokie mokesčių kreditai ar mokestinės išmokos žemas pajamas gaunantiems
asmenims (nepaisant lyties) gali paskatinti dalyvavimą darbo rinkoje, kadangi jie sumažina
apmokestinimo naštą, ar net pajamų mokestį ‚paverčia‘ negatyviu žemas pajamas uždirbantiems (ILO,
2012)17. Taip padidinamos gaunamos neto pajamos. Šie kreditai paprastai sumažėja ar jų visai atsisakoma
didėjant asmens pajamoms.
Išlaidų priemonės
Socialinės išmokos turi neapriboti dalyvavimo darbo rinkoje, „in work benefits“, dalyvavimas
apmokymuose ar aktyviose darbo rinkos programose gali padidinti dalyvavimą/grįžimą į darbo rinką.
Tinkamai apgalvota šeimos išmokų sistema gali padėti padidinti moterų užimtumą. Siūloma dažniau
remtis ne kategorinėmis socialinėmis išmokomis, o jau minėtomis „in-work“ išlaidomis. Mokesčių kreditai
dažnai naudojami siekiant prisidėti prie vaiko auginimo kaštų. Kai kurios ES šalys naudoja „vaiko kreditus“,
kuriais sumažinama galutinė mokama mokesčių suma tam tikru dydžiu. Manoma, kad tai yra
veiksmingesnė priemonė, nei kategorinių išmokų teikimas. Tėvai, turintys vaikų, skatinami dalyvauti darbo
rinkoje ir gauti mokestines lengvatas (appildomus neapmokestinamus pajamų dydžius ar mokesčių
kreditus už kiekvieną vaiką). Mokesčių kreditai gali mokestinę prievolę sumažinti iki nulio arba gali būti
taikomas neigiamas mokesčių kreditas, t. y., jeigu pritaikomas mokesčių kreditas viršija mokėtina
mokesčių suma – asmuo ne tik kad nemoka mokesčių, bet dar ir gauna mokesčio kredito likutį. Taip pat
tokius kreditus (“in-work” benefits) reiktų sieti ne tik su dalyvavimu darbo rinkoje, bet taip pat su
dalyvavimu permokymuose, aktyviose darbo rinkos programose. Tai gali padidinti moterų iniciatyvas iš
naujo įsilieti į darbo rinką.
Subsidijos už vaikų priežiūrą dirbantiems tėvams taip pat prisideda prie didesnio tėvų dalyvavimo darbo
rinkoje. Vaikų priežiūros kaštai taip pat gali būti padengiami per mokesčių kreditą, kaip tai yra daroma
Austrijoje, JK, Airijoje. Jaumotte (2003) tyrimas parodė, kad EPBO šalyse, kad vaiko priežiūros kaštų
subsidijos išties yra geresnė priemonė siekiant paskatinti moteris grįžti į darbą nei kategorinės išmokos.
Šis efektas stipresnis šalyse, kur yra didelis mokesčių pleištas antram šeimoje dirbančiam asmeniui. Dar
didesnis poveikis (efektyvumas) gali būti pasiektas, jeigu tokios subsidijos būtų labiau nukreiptos į
žemesnio išsilavinimo moteris, tarp kurių darbo pasiūlos iškraipymai būna didžiausi.
Motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos. Šių išmokų trukmė taip pat prisideda prie didesnio ar
mažesnio dalyvavimo darbo rinkoje (grįžimo į darbo rinką). Tiek per ilga vaiko priežiūros atostogų trukmė,
tiek ir per trumpa neskatinta tėvų (dažniausiai moterų) grįžti į darbo rinką (Jaumotte, F., 2003). EPBO
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šalyse pastebima, kad jau ilgesnės nei 20 savaitės nežymiai pradeda mažinti moterų dalyvavimui darbo
rinkoje (Jaumotte, F., 2003), tuo tarpu Elborgh-Woytek ir kiti (2013) siūlo mažinti tik didesnę nei 100
savaičių ribą. Ilgi periodai gali palikti už darbo rinkos ir sumažinti įgūdžius ir uždarbį. Svarbu ir darbo vietos
garantija motinai, grįžusiai po vaiko priežiūros atostogų (ILO, 2012)18. Antra vertus, taip pat svarbu
atsižvelgti, ar išplėtotas atitinkamo amžiaus vaikų priežiūros tinklas. Jeigu užtikrinamos trumpos vaiko
priežiūros atostogos, tačiau nėra galimybės pasinaudoti aukštos kokybės, įperkamomis vaiko priežiūros
paslaugomis, tai neigiamai atsiliepia moterų dalyvavimui darbo rinkoje.
Vyrų skatinimas imti tėvystės ir vaikų priežiūros atostogas prisideda prie lygesnio neapmokamų darbų
pasidalijimo bei didesnio moterų dalyvavimo darbo rinkoje. Politikos, kurios suteikia ir skatina lygybę tarp
motinystės ir tėvystės atostogų, remia greitesnį moterų grįžimą į darbą ir padeda keisti lyčių normas (WB,
2012, ILO, 2012)19. Iki šiol kai kuriose šalyse suteikiamos trumpos tėvystės atostogos tik nežymiai prisidėjo
balansuojant moterų ir vyrų priežiūros atostogas ir skatinant moteris greičiau grįžti į darbo rinką. Tuo
tarpu Islandija ir Norvegija įgyvendino privalomas tėvystės atostogas, o Švedijoje viena vaiko priežiūros
atostogų dalis yra garantuojama tėvui ir negali būti perkeliama motinai. Suomijoje tėvams, pasiėmusiems
tėvystės atostogas, suteikiamos „papildomo dienos“ Šiose šalyse stebimas aukštesnis moterų
dalyvavimo formalioje ekonomikoje lygis, ypatingai moterų užimtumas padidėjo Islandijoje, kur vyrai
pradėjo aktyviai įsitraukti į vaikų priežiūrą (European Commission, 2010). Taigi siūloma tam tikro vaiko
priežiūros atostogų dalį „rezervuoti“ išimtinai tėvams (OECD, 2012, European Commission, 2010 20).
Padidėjęs vaikų priežiūros atostogų paėmimas vyrų tarpe taip pat prisidėtų prie darbdavių požiūrio į
moterų karjeros pertrūkius keitimo ir pagerintų šios grupės įsidarbinimo galimybes (ILO, 2012)21.
Turi būti užtikrinamas priežiūros naštos mažinimas moterims. Didesnis prieinamumas prie valstybinių,
įperkamų ir aukštos kokybės paslaugų ‚atlaisvina‘ moterų laiką formaliam užimtumui (OECD, 2012).
Analizavus duomenis iš 10 skirtingų šalių Gong, Breunig ir King (2010) ir Kalba (2009) pastebėjo, kad
moterų darbo elastingumas atsižvelgiant į vaikų priežiūros kainą varijuoja nuo -0,13 iki -0,2. Taigi jeigu vaikų
priežiūros kainą būtų sumažinta 50 procentų, jaunų moterų dalyvavimas turėtų padidėti 6,5-10 procentų.
Reformos vaikų priežiūros programose galėtų paliesti ir dirbančius asmenis, pvz., kaip jau minėta,
suteikiant vaiko priežiūros subsidijas dirbančioms motinoms, kurios paskatintų moterų užimtumą
neiškraipant darbo rinkos iniciatyvų (cit. pagal Elborgh-Woytek ir kiti, 201322). Jaumotte (2003)23 priduria,
kad įperkamos vaiko priežiūros paslaugų užtikrinimas, kaip ir vaiko priežiūros atostogų suteikimas, labiau
paskatina darbo pilną darbo laiką galimybes. Čia taip pat gali priskirti ir subsidijas privačioms vaikų
priniūros paslaugoms, taip pat subsidijas ar nemokamų paslaugų teikimą senyvo amžiaus žmonių
priežiūrai (ILO, 2012, Uunk, 2005)24. Išties, skatinant moterų užimtumą skirtingose šalyse vaiko priežiūros
paslaugų užtikrinimas turi didžiausią poveikį. Šalyse, kurios turi išplėtotą vaikų priežiūros tinklą, darbo
valandų sumažėjimas po pirmo vaiko gimimo yra mažesnis nei tose šalyse, kur nėra gerai išplėtotos vaikų
priežiūros infrastruktūros (Uunk et al., 2005). Autoriai pastebėjo, kad visgi svarbu ir šalies ekonominės
gerovės lygis, kadangi efektas yra didesnis ne tokiose turtingose šalyse, kur vieno dirbančio šeimos
pajamų nepakanka šeimai.
Prie mažesnio moterų dalyvavimo darbo rinkoje prisideda ir trumpos mokyklos darbo valandos,
papildomos popamokinės veiklos nebuvimas ar neįperkamumas, ilgos vaikų atostogos, kurių trukmė
nesuderinta su darbuotojo metinių atostogų skaičiumi. Siekiant padidinti moterų dalyvavimą tiek
valstybė, tiek socialiniai partneriai turėtų prisidėti prie tokių paslaugų teikimo, subsidijavimo, valandų
reguliavimo ir darbo laiko bei vaikų priežiūros ar mokyklų darbo laiko harmonizavimo (Razavi and Staab,
2010)25.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į pensijų sistemas, ypatingai kur skiriasi moterų ir vyrų pensiniai amžiai.
Atsižvelgiant į tikėtiną gyvenimo trukmę, pensinis amžius tiek moterims, tiek ir vyrams turėtų būti
vienodas. Kartu, pensijų sistemos turi užtikrinti, kad motinystės ir vaiko priežiūros atostogos (karjeros
pertrūkiai) neturėtų daryti neigiamos įtakos pensijų dydžiui (pensijos neturėtų būti mažesnės moterims,
auginusioms vaikus, nei vaikų neturinčioms moterims) (ILO, 2012)26. Tam siūloma suteikti specialius
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kreditus moterims su vaikais (taip yra Prancūzijoje, Vokietijoje ir Švedijoje). Taip pat siūloma didinti ryšį
tarp pensijų įmokų ir išmokų, siekiant mažinti iniciatyvas pasinaudoti išankstinės pensijos galimybe
(Elborgh-Woytek ir kiti, 201327).
Politikos skirtos skatinti paklausą moterų darbui
Šioje priemonių grupėje priskiriamos priemonės, kuriomis siekiama ištaisyti darbo rinkos iškraipymus ir
sukurti vienodas teisingas darbo sąlygas ir vienodas galimybes visiems, taip siekiant padidinti moterų
dalyvavimą formalioje darbo rinkoje. Diskriminacija darbo rinkoje nenatūraliai apriboja moterų galimybes
įsidarbinti ir dirbti tokiomis pat sąlygomis. Socialinės normos ir neformalūs apribojimai, nerašytos
taisyklės moterims dalyvauti tam tikruose darbuose ar sektoriuose, o tai turi tiesioginę įtaką ne tik
tiesioginėms moterų pajamos, bet ir su tuo susijusiam ekonominiam savarankiškumui (vz., galimybei
įsigyti nuosavybę, gauti finansinius kreditus ir pan.). Nors pastaraisiais dešimtmečiais išsivysčiusiose šalyse
buvo pasiektas reikšmingas progresas, tebesama įrodymų, kad diskriminacija lyties atžvilgiu egzistuoja.
Nors įvyko žymūs pokyčiais teisėje ir socialinėse normose, kurie paskatino moterų darbo jėgos paklausą
formalioje darbo rinkoje, vis dar susiduriama su sunkumais įgyvendinant šias legalias antidiskriminacines
priemones (Elborgh-Woytek ir kiti, 2013). Siekiant pagerinti šių priemonių įgyvendinimą siūloma:
Informacinės kampanijų pagalba informuoti žmones apie jų teises. Čia svarbus ir nacionalinių institucijų,
atsakingų už lygybę darbo rinkoje, aktyvumas.
Įgalinti formalias nacionalines institucijas, atsakingų už lygybę, vykdyti formalius tyrimus savo iniciatyva
(be oficialaus skundo). Tokios iniciatyvos padidina darbdavių žinias apie lygybę darbo rinkoje ir gali padėti
potencialioms diskriminacijos aukoms.
Suteikiant alternatyvias sprendimo galimybes, tokias kaip tarpininkavimas ir taikinimo procedūros, galima
sumažinti kliūtis įgyvendinti formalias teises be teismų pagalbos (OECD, 2008, ILO, 2012)28.
Socialinės normos keičiasi laikui bėgant. Požiūriai ypatingai turi įtakos vykdanti informacijos difuzija.
Kitos politikos priemonės
Prieinamumas lanksčių darbo organizavimo formų leidžia geriau derinti jų formalų užimtumą su kitais
reikalavimais (tele-darbas, laisvesnis darbo grafikas). Didesnis moterų dalyvavimas siejamas su
galimybėmis pasinaudoti lanksčiomis darbo valandomis ir derinti šeimos įsipareigojimus, galiausiai
padeda įeiti į darbo rinką. Tačiau šiuo atveju pastebėta, kad vyrai dažniau nei moterys gali pasinaudoti
perėjimo į pilną darbo laiką galimybėmis (EIGE, 2004).
Apskritai didesnės galimybės pasinaudoti ne pilno darbo laiko galimybėmis padidina moterų dalyvavimą
darbo rinkoje, nors ne tuo pačiu dydžiu skirtingose šalyse. Nors daugelyje šalių moterys dažnai renkasi
darbą ne pilną darbo laiką, Skandinavijos šalyse, kaip ir pietų Europos šalyse moterims toks darbas nėra
patrauklus. Dažnai darbas ne pilną darbo laiką turi „bausmės“ elementą, nes mokamas ne proporcingai,
o daug mažesnis atlyginimas, mažėja socialinio draudimo aprėptis ir garantijos, didėja darbo nesaugumas,
retai suteikiamas apmokymas darbe, sumažėja karjeros galimybės (Jaumotte, F., 200329). Taigi svarbu ne
tik skatinti rinktis darbą ne pilną darbo laiką, bet ir užtikrinti, kad dirbantiems dalį laiko būtų mokamas
proporcingas darbo užmokestis ir suteikiamos tos pačios darbo sąlygos ir socialinės išmokos (ILO, 2012)30.
Literatūroje dažnai minimas ir ne savanoriškas darbas ne pilną darbą laiką, kartu keliamas klausimas, ar
darbas ne pilną darbo laiką yra sprendimas ar spąstai, ypatingai kai nėra galimybės pereiti į pilną užimtumą
(EIGE, 201431).
Pagerinti moterų reintegracija į darbo rinką per aktyvias darbo rinkos politikos priemones ir darbo
garantijas. Užtikrinti kvotas moterims užimtumo garantijų programose, ypatingai atsižvelgiant į
nepasiturinčius namų ūkius (ILO, 2012)32.
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Svarbus valstybės vaidmuo padidinant minimalų darbo užmokestį, kadangi moterims dažniau yra
mokama mažesnis darbo užmokestis nei vyrams (ILO, 2012)33.
Kitos priemonės, skirtos sumažinti užimtumo segregacija ir riboti jos neigiamą poveikį galėtų būti
vykdomos pasitelkiant viešąsias kampanijas:








Skatinti pasirinkti netipiškus darbus, vykdyti lyčių lygybės mokymus. Įdomu tai, kad nors
egalitarinės lyčių lygybės nuostatos šalyse prisideda prie lygesnio darbų pasidalijimo, tačiau
institucinis vaidmuo teikiant vaikų priežiūros atostogas ir vaikų priežiūros infrastruktūrą yra
svarbesnis (Uunk et al., 200534). Taigi didesnė lyčių lygybė pirmiausia gali būti pasiekiama
skatinant institucinius pokyčius.
Skatinti įeiti į vyrų dominuojamus sektorius, kur dirbančių moterų dalis yra nedidelė. Svarbu
suteikti priežiūros paslaugas, laisvas valandas ar nuotolinio darbo galimybes.
Iniciatyvos, skatinančios moteris sugrįžti po vaiko priežiūros atostogų ir skatinti tėvų
naudojimąsi šiomis atostogoms, lengviau prieinamos vaikų priežiūros paslaugos.
Vieši apmokymai, kurie laužytų stereotipus lyčių sityje
Antreprenerystės mokymai
Skatinti vienodesnį mokamų ir neapmokamų darbų pasidalijimą (ILO, 2012)35.

9-2 paveikslas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimas formaliame užimtume ES 2011 metais.

Šaltinis: European Commission (2012). Female Labour Market Participation. Europe 2020.
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/31_labour_market_participation_of_women.pdf
Vaikų dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme vis dar išlieka mažesnis nei reikalaujam Barselonos tiksluose
(9-2. paveikslas). Vaikų iki trijų metų dalyvavimas formaliame užimtume nesiekia net 10 proc., o vaikų nuo
trejų iki mokyklinio amžiaus dalis formaliame ugdyme taip pat stipriai atsilieka nuo daugelio ES šalių
(Lietuvos rezultatas yra ketvirtas žemiausias ES). Taigi reikia daugiau vietų ikimokyklinio ugdymo
įstaigose. Antra, mokyklinio amžiaus vaikų užimtumas taip pat reikalauja dėmesio. Dabartinė mokykloje
praleidžiamo laiko sistema yra nepalanki dirbantiems tėvams. Pamokų laikas yra trumpas, o vasaros (ir
kitos) atostogos yra ilgos. Siekiant didesnio vaikus turinčių tėvų užimtumo reikalinga keisti dabartinę
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sistemą taip, kad vaikai mokykloje praleistų daugiau laiko, o vasaromis būtų suteikiamas nemokamas
užimtumas.
Nedarbo lygis namų ūkiuose, turinčiuose vaikų Lietuvoje 2012 metais siekė 12,5 proc., kai ES vidurkis 11,136.
Didesnė dalis nedirbančių ir vaikus turinčių namų ūkių buvo Airijoje (20,2), Bulgarijoje, JK, Vengrijoje,
Ispanijoje ir Graikijoje.
Tai siejasi su pasiūlymu keisti vaiko priežiūros paslaugų prieinamumą bei mokyklinio ugdymo sistemą. Tuo
pačiu, prisidėti prie vaiko auginimo kaštų daugiau ne per išmokų, bet per mokesčių sistemą. Panašu, kad
moterys vis dar patiria „stiklinių lubų“ fenomeną, kur jos užima žemesnes pozicijas ir gauna žemesnį
darbo užmokestį. Atsižvelgiant į tokį aukštą moterų, ypatingai aukštąjį išsilavinimą turinčių dalyvavimą
darbo rinkoje, tikėtume, kad moterų aukštose postuose dalis turėtų būti panaši į vyrų, o darbo atlyginio
skirtumų išvis neturėtų būti. Eurostat duomenys rodo, kad užmokesčių skirtumas Lietuvoje yra 12,6 proc.
ir nors tai yra žemesnis rodiklis nei ES 16,4 proc., tačiau Lietuva atsilieka nuo tokių šalių kaip Slovėnija (2,5
proc.), Malta, Lenkija, Italija (virš 6 proc.), Liuksemburgas (apie 9), Rumunija ir Belgija (apie 10 proc.).
Visose šiose šalyse vyrų su aukštuoju išsilavinimu dalyvavimas darbo rinkoje lenkia moterų, tačiau
skirtumai palyginus nedideli, ypatingai Slovėnijoje (3,6)37.
9.3. Jaunimo (praktinės patirties neturinčių žmonių) užimtumo skatinimo priemonės
9-3 paveikslas. Nedarbo lygis tarp skirtingų žmonių grupių ES 2003-2013

Šaltinis: Europos Komisija, 201338, p.2.
2013 metų duomenimis, nedarbo lygis 15-24 metų amžiaus grupėje ES vidutiniškai siekė 9,8 proc., o
Lietuvoje 6,9 proc. ir tai yra 4 žemiausias rodiklis ES.
Europos Komisijos dėmesys pastaraisiais metais nukreiptas į jaunus asmenis, kurie nesimoko ir nedirba
(young people neither in employment, nor in education or training (NEET)). Tokių asmenų lygis labai
išaugo nuo krizės pradžios. Kai kuriose šalyse beveik vienas ketvirtadalis jaunų 15-29 metų žmonių patenka
į NEET kategoriją. 2-6 paveiksle pavaizduoti kaip keitėsi NEET proporcija 15-24 metų amžiaus tarpe 20082012 metais ES.
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9-4 paveikslas. Nesimokančių ir nedirbančių 15-24 metų asmenų lygis ES 2008-2012.

Šaltinis: Europos Komisija, 201339, p.4.
Jaunimo nedarbas ir neaktyvumas susilaukia daug dėmesio dėl ateities perspektyvų, galimybės įsidarbinti
ir tokių žmonių ateities produktyvumo. Dabartinis NEET lygių išsiskyrimas ypatingai tarp Šiaurės ir Pietų
Europos šalių ilgoje perspektyvoje gali lemti dar didesnius socio-ekonominius skirtumus Europos
Sąjungoje Siekis sumažinti jaunimo nedarbą ir NEET skaičių išreikštas ir Europos Komisijos pasiūlytoje
socialinėje švieslentėje, 2 kintamasis (angl. youth unemployment and the rate of those not in education,
employment or training (NEET rate))40. Ši švieslentė pasiūlyta siekiant sekti pagrindinius užimtumo ir
socialinius pokyčius ir problemas Europos Sąjungos šalyse narėse.
Paskutinių metų Eurostat duomenimis, NEET lygis apimant didesnę 15-29 metų amžiaus grupę, išlieka
aukštas tokiose šalyse kaip Graikija, Bulgarija, Ispanija. Lietuvoje vidutinis NEET lygis šioje amžiaus grupėje
yra žemesnis už ES vidurkį ir siekia 13,2 proc. (9-4 pav.) Svarbu atkreipti dėmesį į lyties aspektą, nes
priešingai nei nedarbo atveju, į niekur nesimokančių ir nedirbančių kategoriją patenka daugiau moterų nei
vyrų (Lietuvoje šis skirtumas yra apie vieną procentinį punktą,14,3 proc. moterų ir 13,2 proc. vyrų).
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7-5 paveikslas. Nesimokančių ir nedirbančių 15-29 metų asmenų lygis ES 2013 metais pagal lytį.
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Šaltinis: Eurostat, [edat_lfse_21].
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) nustatė aštuonis įvairius pagrindinius
veiksnius, dėl kurių jaunuolių tikimybė patekti į nedirbančiųjų ir nesimokančiųjų kategoriją didėja: negalia;
imigracinė kilmė; prastas išsilavinimas; gyvenimas atokiose vietovėse; nedidelės namų ūkio, iš kurio kilęs
jaunuolis, pajamos; bedarbiais buvę tėvai; prastas tėvų išsilavinimas ir tai, kad tėvai yra išsituokę41.
Tikimybė patekti į NEET grupė didėja, jei asmuo patenka daugiau nei į vieną iš šių kategorijų.
Taip pat yra bandyta paskaičiuoti metinius dydžius, kiek dėl nedirbančių ir nesimokančių jaunų asmenų
šalys finansiškai nukenčia. Skaičiuojant NEET kaštus įtraukiama išteklių kaštus (negautą darbo užmokestį)
ir viešąsias išlaidas (išmokos). Lietuvoje metinė NEET kaštų suma siekia 0.272 milijardo eurų arba 0,8 proc.
nuo šalies BVP42 (vertinama pagal 2010 metų lygį).
Priemonės skirtos skatinti jaunimo ir patirties neturinčių asmenų užimtumą
Jaunimo garantijų programos pirmosios atsirado Suomijoje ir apskritai Skandinavijoje dar 1980-1990
metais (Youth Forum, 2014)43. Nors šios schemos skyrėsi atskirose šalyse, bet jomis buvo siekiama, kad
visiems jaunuoliams, kuriems nepavyko patiems susirasti pasiūlymo, per tam tikrą laiką būtų pateiktas
darbo, tolesnio mokymosi, gamybinės praktikos ar mokomosios praktikos pasiūlymas. Pvz., Danijoje
pirmosios jaunimo garantijos atsirado dar 1990 metai ir buvo nukreipta į 18-19 metų asmenis, kurie buvo
bedarbiai ir negalėjo gauti bedarbio išmokų. Vėliau ši schema buvo praplėsta įtraukiant asmenis iki 30
metų. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas profesiniam mokymui ir bendriesiems apmokymams ir ši
praktika davė apčiuopiamų rezultatų mažinant jaunimo nedarbą (Youth Forum, 2014)44. Ir kitose šalyse
rekomenduojama išplėsti aprėpti įtraukiant asmenis iki 30 metų.
Kaip jau minėta, Europos Komisija skiria daug dėmesio šiai gyventojų grupei ir siekia padidinti tokių
žmonių integraciją į darbo rinką. Išskiriamos kelios rekomenduojamos sritys, į kurias turėtų orientuotis ES
šalys45:
Mokymasis darbo vietoje, daugiau dėmesio skiriant individualiam profesiniam rengimui, padedant
jaunuoliams įgyti darbo rinkoje reikalingų atitinkamų įgūdžių. Praktikos įgijimas gali paskatinti jaunuolius
mokytis ir teorijos. Per praktika didėja galimybės patekti į darbo rinką, užmezgami ryšiai, kurie gali
palengvinti perėjimą iš mokyklos į pirmąją darbo vietą. Duomenys rodo, kad didžiausia rizika neturėti
darbo gresia šveitimo ir mokslo įstaigų nebaigusiems asmenims. ES darbo neturi 54,2 % tokių asmenų.
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Iškeltuose „Europa 2020“ valstybės narės susitarė iki 2020 m. vidutinį Europos mokyklos nebaigimo rodiklį
sumažinti iki mažiau nei 10 %. 2013 metais šis rodiklis ES siekia 11,9 proc., Lietuvoje – šis tikslias yra jau
pasiektas, nes nebaigusių mokyklos 18-24 metų amžiaus tarpe yra 6,3 proc.46 Tais atvejais, kai didesnė
rizika nebaigti mokyklos gresia jauniems vyrams (mokslų švietimo ir mokymo įstaigose nebaigia 15,3 % 18–
24 metų vyrų ir 11,6 % moterų), taip pat galėtų praversti programos, kuriose labiau atsižvelgiama į lyčių
aspektus. Svarbu palengvinti jaunų žmonių galimybes pereiti į užimtumą, suteikti plačias profesinio
mokymosi ir praktikos galimybes 47
Suteikti mokymą, kuriuo būtų mažinama neatitiktis tarp įgūdžių pasiūlos ir paklausos. Dabartiniu metu
būdingas didelis nedarbo lygis ir kartu egzistuoja per didelė kai kurių profesijų pasiūlą. Iš Europos darbo
jėgos tyrimo matyti, kad 2001–2011 m. vidutinis įgūdžių ir išsilavinimo neatitikties dažnumas Europos
Sąjungos valstybėse narėse gerokai skyrėsi. Kalbant apie išsilavinimo neatitiktį, vidutiniškai beveik 15 %
Europos darbuotojų išsilavinimas yra per aukštas, o 21 % išsilavinimas –nepakankamas (Europos Komisija,
2012)48. Tuo tarpu Tarptautinės darbo organizacijos tyrimas parodė, kad Lietuvoje yra didelė grupė
žmonių, kurių išsilavinimas yra per aukštas užimamoms pareigoms (apie 16,5 proc.). Tarp ES šalių didesnis
neatitikimas yra tik Kipre (21 proc.) ir Airijoje (18,1 proc.). Tuo tarpu Lietuva taip pat pasižymi bene
mažiausia dalimi žmonių, kurių išsilavinimas yra per žemas užimamoms pozicijoms (15,1 proc.). Žemesnis
rodiklis yra tik Vengrijoje (6,6 proc.)49.
Neformalaus mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo būtinybė. Jeigu jų įgūdžiai ir kompetencija,
įgyta savišvietos būtu būti patvirtinti, tai galėtų padėti jauniems bedarbiams, kurie ieško pirmojo darbo
arba turi labai mažai profesinės patirties. Neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimas
taip pat padidina žmogaus galimybes įsidarbinti bei gauti didesnį darbo užmokestį, o kartu sparčiau kopti
karjeros laiptais. Toks rezultatų patvirtinimas suteiktų galimybę mokyklos nebaigusiems asmenims
dalyvauti formaliojo švietimo ir mokymo programose, padidina motyvaciją ir pasitikėjimą savimi.
Neformalusis mokymasis dažnai vyksta ir formalaus mokymosi aplinkoje (kursuose, seminaruose,
konferencijose ar praktiniuose seminaruose), tačiau jam patvirtinti kvalifikacija paprastai nesuteikiama ir
diplomas neišduodamas. Savišvietos būdu mokomasi ir įvairiose vietose (namuose, darbe, kartu su kitais
žmonėmis ir žmonėms kasdien bendraujant) .Išsamios neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų
patvirtinimo sistemos šiuo metu yra nustatytos keturiose valstybėse narėse: Prancūzijoje (galima įgyti
beveik visas kvalifikacijas, išskyrus reglamentuojamas profesijas, pvz., Gydytojus, architektus ir pan.),
Liuksemburge (panašiai kaip Prancūzijoje), Nyderlanduose (galima gauti „patirties sertifikatą“ po
kreipimosi į egzaminuojančia įstaigą) ir Suomijoje.
jaunimo verslumo skatinimas, darbo vietų kūrimas ir kompetencijos ugdymas. Pastebima, kad Verslumas ne
visada yra laikomas įprastu būdu skatinti užimtumą. Tačiau verslumas aiškiai atveria galimybę didinti
užimtumą ir mažinti jaunimo nedarbą. Individualaus darbus suteikia galimybę pačiam nusistatyti darbo
grafiką, nekyla atskaitomumo problema ir tai būdas sėkmingai užsidirbti. Jaunuoliai yra ta grupė, kurie
domisi verslumu ir mano galintys dirbti savarankiškai, tačiau jie gali susidurti su specifinėmis kliūtimis,
trukdančiomis idėjas paversti verslu. Nepasisekus jie gali prarasti santaupas, namus, jeigu jie buvo
užstatyti siekiant paskolos ir paskatinti šeimos krizes (Europos Komisija, 2012, ILO, 199950)Prie tokių kliūčių
priskiriama verslumo įgūdžių stoka, ankstesnės darbo patirties stoka ir galimybių nesunkiai pasiskolinti
nebuvimas. Europos Komisija, tuo tikslu panaudoja Europos mainų programa „Erasmus verslininkams“,
kuria suteikiama galimybė pradedantiesiems verslininkams mokytis iš labiau patyrusių verslininkų. Taip
pat Europos Komisija Įgyvendindama Europos mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“ siekia didinti
mikrokreditų prieinamumą asmenims, kurie nori imtis savarankiškos veiklos arba įsteigti labai mažą įmonę
ir kuriems (kaip, pvz., jauniems žmonėms) yra sunku gauti įprastas paskolas, įskaitant į darbo rinką
žengiančius asmenis.
Darbo užmokesčio subsidijos ir su darbo užmokesčiu nesusijusios išlaidos darbo jėgai. Manoma, kad per
didelės su darbo užmokesčiu nesusijusios išlaidos darbo jėgai, tokios kaip darbdavio mokamos socialinio
draudimo įmokos, gali daryti žalingą poveikį darbo jėgos paklausai, ypač mažesnio našumo grupėms,
tokioms kaip karjerą pradedančių jaunuolių, nes jų darbo paklausa yra labai kintanti. Taigi darbo jėgos
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mokesčių pleišto (visų pirma su darbo užmokesčiu nesusijusių išlaidų darbo jėgai) mažinimas, neigiamą
poveikį biudžetui kompensuojant laipsniškai didinamais aplinkos apsaugos, vartojimo ar nuosavybės
mokesčiais, gali daryti teigiamą poveikį darbo jėgos paklausai. Tikimąsi, kad tikslinis tų grupių, kurių darbo
paklausa yra nepastovi, mokesčių pleišto mažinimas padarys teigiamą poveikį jų užimtumui. Taikant darbo
užmokesčio subsidijas (samdos kreditus), darbdaviams teikiamas atlygis už konkrečioms grupėms
priklausančių darbuotojų samdymą subsidijuojant jų darbo užmokestį ir taip didinamas jų noras samdyti
kitus darbuotojus ir galiausiai kurti naujas darbo vietas. Paprastai subsidijos skiriamos įdarbinti į naujas
darbo vietas51. Kaip ir kitose programose siūloma sumažinti mokesčių pleištą jaunimui ir žemos
kvalifikacijos asmenims. Siūlomi sprendimai:

nukreiptas sumažinimas darbdaviams. Sumažintos darbdavių socialinio draudimo įmokos
yra ypatingai veiksmingos jei nukreiptos į žemą uždarbį gaunančiuosius ir kai sąsajos su išmokomis
yra menkos (pvz., sveikatos išlaidos).

didesnis „in work“ mokesčių kreditų naudojimas. Dabar ne mažiau nei 14 išsivysčiusių šalių
naudoja mokesčių kreditus dirbantiems. Patirtis parodė, kad žemos kvalifikacijos užimtumas ir
santykinai reaguojantis/atliepiantis į tokias finansines iniciatyvas.

ribinių mokesčių tarifų mažinimas žemų pajamų asmenims. Šalys, kurios derina „plokščius“
vienodo tarifo mokesčius ir socialines įmokas su pagrindiniais neapmokestinamaisiais dydžiais
(pvz., kai kurios Vidurio ir Rytų Europos šalys), galėtų sumažinti ribinius mokesčių tarifus žemas
pajamas uždirbantiems, taip padarant pajamų mokestį labiau progresiniu (IMF, 2012)52.
Darbo jėgos judumo skatinimas. Kaip matyti iš Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistemos duomenų,
nors nedarbas ES tebėra didelis, ES, kad ir kaip tai paradoksalu, taip pat yra daugiau kaip 2 mln. laisvų
darbo vietų. Tai daugiausia lemia darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitiktis, taip pat nepakankamas
darbo jėgos judumas regionų, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Jaunimas yra viena iš grupių, kurių polinkis
į judumą yra didžiausias, todėl darbo užsienyje patirtis gali padidinti jų mokymosi visą gyvenimą ir suteikti
daugiau darbo galimybių.
Galiausiai svarbu skatinti informuotumą apie teikiamas galimybes jauniems žmonėms pasinaudoti įvairiomis
užimtumo garantijomis. Pasinaudoti socialinės žiniasklaidos (pvz., Facebook) teikiamomis galimybėmis ir
tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis (televizija, spauda). Svarbus aktyvus susijusių veikėjų vaidmuo
(valstybės tarnautojų, verslininkų, darbo rinkos institucijų, jaunimo, tėvų ir kt.) didinant jaunimo
informuotumą.
Tarptautinės darbo organizacijos (2013) bei Eurofound (2012) atliki atskirų programų įvertinimai parodė
atskirų jaunimo užimtumo skatinimo priemonių naudą ir esminius trūkumus. Šios priemonės
apžvelgiamos 2-1 lentelėje.
9-1 lentelė. Jaunimo užimtumo skatinimo programų vertinimas
Programos tipas
Darbo rinkos mokymai ir
praktika

Privalumai
Sėkmingesni rezultatai pasiekiami
suteikiant platesnius profesinio
mokymo ir įdarbinimo įgūdžius,
kurių paklausa yra didelė ir kai
apima darbo patirtį ir įdarbinimo
paslaugas. Suteikiama darbinė
patirtis. Sėkmingesnis perėjimas iš
mokymo į darbo rinką.

Trūkumai
Gali suteikti laikinus, bet ne
tvarius sprendimus ir jeigu nėra
tinkamai nukreipti, šios
programos naudos gavėjai gali
būti tie, kurie jau ir taip yra
geresnėje situacijoje; vien tik
mokymų gali nepakakti siekiant
pagerinti jaunimo darbo
perspektyvas.
Jeigu siekiama įgyti darbo
patirtį, darbdaviai gali
piktnaudžiauti galėdami
pasinaudoti pigia darbo jėga
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nei samdyto pastovesnėms
pozicijoms.

Įdarbinimo paslaugos
(darbo paieška karjeros
valdymas ir darbo rinkos
informacija)

Užimtumui imlūs viešieji
darbai ir darbai
bendruomenei

Įdarbinimo subsidijos

Antreprenerystės
skatinimas

Gali padėti priimant realistinius
sprendimus ir suderinti siekius su
užimtumo ir mokymo
galimybėmis; pagerinti informaciją
apie darbo perspektyvas ir
iniciatyvų efektyvumą ir
veiksmingumą.
Padeda jauniems žmonėms įgyti
darbinės patirties ir tuo pačiu
pagerinti fizinę ir socialinę
infrastruktūrą, ypatingai derinant
su plėtros ir sektorinėmis
strategijomis. Jeigu derinama su
mokymu, gali padidinti
įsidarbinimo galimybes.
Gali padidinti užimtumą jeigu
nukreipta į specifinius poreikius
(pvz., kompensuoti pradinį
žemesnį produktyvumą ir
apmokymą) ir į prastesnėje
situacijoje esančius jaunus
žmones. Įgyjama vertinga darbinė
patirtis, didėja pasitikėjimas ir
įsitraukimas. Gali keisti darbdavių
požiūrį į jaunų asmenų įdarbinimą.
Tikėtinas didelis įdarbinimo
potencialas ir gali atitikti jaunų
žmonių troškimus (pvz.,
lankstumui, nepriklausomumui);
efektyvesnis kai derinamas su
finansinėmis ir kitomis
paslaugomis, apimant
mentorystę. Gali būti santykinai
nebrangi priemonė.

Gali sukurti nerealistinius
lūkesčius jeigu tai nėra susiję su
darbo rinkos poreikiais. Dažnai
aprėpiami tik miestai ir formali
ekonomika. Labiausiai paliečia
žmones, kurie pasirengę
įsidarbinti.
Žemos integravimosi į darbo
rinką galimybės. Spąstai,
kuriuos sukuria viešųjų darbų
programos. Tokie darbai
dažnai šališki vienos lyties
atžvilgiu; nesudaromos
galimybės dalyvauti privačiose
įmonėse.
Dideli ekonominio
neefektyvumo kaštai ir
substitucijos efektai (jeigu nėra
nukreipta į tuos, kuriems
labiausiai reikia); užimtumas
gali trukti tiek, kiek teikiama
subsidija. Galimas
piktnaudžiavimas, nes
darbdavys būtų samdęs
darbuotojus bet kuriuo atveju.
Gali sukurti pakeitimo efektus
ir tikėtinas didelis nesėkmės
procentas, dėl kurio tvarų
užimtumas mažai tikėtinas;
sudėtingesnėje padėtyje
esantys jauni žmonės dėl
tinklų, patirties, techninių žinių
ir lėšų trūkumo negali
pasinaudoti šios programos
privalumais.
Taip pat sėkmė dažnai
priklauso nuo kitų viešųjų
priemonių (tolimesnio
apmokymo) ir darbo rinkos
situacijos šalyje
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Mobilumo skatinimas ir
finansinė parama

Sumažina demografinius
Tokios programos gali būti
neatitikimus. Ypatingai naudinga
brangios.
jauniems asmenims iš
nepasiturinčių šeimų.
Šaltinis: sudaryta pagal ILO, 201353 p. 67 ir Eurofound (2012)54 p. 128,133, 138.
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Priedas Nr. III-10
Pensijų valorizavimas
Kertinis aspektas analizuojant pensijų sistemos finansinį stabilumą yra pensijų vertės išsaugojimas.
Sukūrus pensijų socialinį draudimą svarbiausiu klausimu išlieka kaip ir kiek bus didinamos pensijos.
Daugumoje valstybių į šį klausimą atsakoma priimant ir laikantis tam tikrų formalizuotų pensijų
indeksavimo taisyklių. Šalyse, kuriose jokių patvirtintų pensijų vertės išsaugojimo nuostatų nėra, pensijų
vertės didinimas yra nereguliarus ir dažniausiai nulemtas aplinkybių, kurias galima charakterizuoti
pasakymu „jau pribrendo reikalas“. Didžiausias formalių taisyklių nebuvimo trūkumas yra ne „nei šioks,
nei toks atrodymas kitų šalių kontekste“, ne „priekaištai iš virš nacionalinių ir anapus nacionalinių
valdymo struktūrų“, ne „neaiškumas dėl finansinio stabilumo“, o neaiškumas su kuriuo kiekvieną dieną
gyvena pensijų gavėjai nežinantys kaip keisis pagrindinis jų pajamų šaltinis. Ar tai kiek pajamų bus
atiduota senatvės pensininkams nuspręs verslo susivienijimai, ar profesinės sąjungos, ar pensijų gavėjų
asociacijos, gal tai bus politikų malonės apraiška, o gal politikai nuspręs senatvės pensijų gavėjų sąskaita
išplėsti kitas programas? Pagrindinis indeksavimo taisyklių nebuvimo trūkumas yra pensijos kaip
meduolio ir bizūno naudojimas, siekiant tam tikrų netoliaregiškų tikslų.
Dažniausiai pensijų vertė išsaugoma susiejant ją su vienu iš nominalių dydžių, kainų ar nominalaus darbo
užmokesčio augimo tempu. Čia analizuojami trys pensijų indeksavimo variantai: pagal kainas (VKI), pagal
darbo užmokestį (VDU) ir pagal darbo užmokesčio fondą (DAS). Atliekant skaičiavimus laikomasi
prielaidos, kad sprendimas apie išmokų indeksavimą priimamas paskutinį metų ketvirtį, naudojant
paskutinę prieinamą informaciją. Pvz., 2009 m. pensijos būtų indeksuojamos atsižvelgiant į augimą
užfiksuotą nuo 2006 m. III ketv. – 2007 m. II ketv. iki 2007 m. III ketv. – 2008 m. II ketv. Žemiau
esančiame paveiksle pateikti augimo tempai yra ne faktiniai augimo tempai, o indeksavimui naudojami
vėluojantys augimo tempai.
10.1. pav. VKI, VDU ir DAS augimo tempai

1

Faktinė, tiriamu laikotarpiu Lietuvoje egzistavusi, pakeitimo norma (PN), pakeitimo normos
indeksuojant pagal kainas (PN (VKI)), darbo užmokestį (PN (VDU)) ir darbo užmokesčio fondą (PN
(DAS)), taikant šiuos augimo tempus pensijų indeksavimui nuo 2001 m., yra pateiktos žemiau esančiame
paveiksle.
10.2. pav. Pakeitimo normos

Eksperimento pradžios tašku 2001 m. buvo pasirinkti neatsitiktinai. Nesenoje mūsų šalies istorijoje
reikėjo surasti laikotarpį, kuris būtų bent kiek panašus į dabartinį, o 2001 m. galima laikyti metais, kada
Lietuva nustojo jausti Rusijos finansinės krizės padarinius. Visas reformas geriausia pradėti būnant
ekonomikos augimo ciklo pradžioje, ypač jeigu reformos tikslas yra sukaupti perteklines, ekonomikos
augimo metu generuojamas, pajamas tam, kad vėliau jas išeikvoti ekonomikos nuosmukio metu.
Stebėdami kaip vienas ar kitas indeksavimo variantas būtų funkcionavęs tiriamu laikotarpiu galėsime
išsirinkti tą variantą, kuris bus palankiausias išmokų gavėjams, garantuojant finansinę drausmę socialinio
draudimo srityje.
Iš aukščiau esančio paveikslo matyti, kad abiejų pensijos dalių indeksavimas pagal kainas yra
nepriimtinas, nes vykdant tokią politiką pensijų gavėjų vartojimo galimybės, lyginant su dirbančių
asmenų vartojimo galimybėmis, būtų mažėję visu laikotarpiu. Arčiausiai faktinės pakeitimo normos yra
pakeitimo norma gauta pensijas indeksuojant pagal darbo užmokesčio fondą. Todėl šis indeksavimo
būdas bus naudojamas papildomos pensijos dalies indeksavimui. Šiek tiek nuosaikesne dinamika
pasižymintis darbo užmokesčio augimo tempas bus naudojamas bazinės pensijos indeksavimui.
Indeksavimui pagal su darbo užmokesčiu susijusius kriterijus suteiktas prioritetas dėl to, kad pensijos
paskirtis yra ne šalpa, ne parama, ne galimybė visada įsigyti vieną ir tą patį prekių krepšelį, o galimybė
gyventi adekvačiai dirbantiems asmenims. Indeksuojant pensijas pagal kainas jos būtų nepateisinamai
mažos, o pensijų gavėjai iki dabar būtų fiksuoti menkame 2001 m. vartojimo lygyje. Indeksuojant bazinę
pensiją pagal darbo užmokestį, o papildomą pensijos dalį pagal darbo užmokesčio fondą, pensija ir
pakeitimo norma, kurios būtų buvę, naudojant siūlomą indeksavimo variantą, yra vizualizuotos žemiau
esančiuose paveiksluose.

2

10.3. pav. Faktinė senatvės pensija ir senatvės pensija, kuri būtų buvusi, naudojant siūlomą išmokų
indeksavimo variantą

10.4 pav. Faktinė senatvės pensijos pakeitimo norma ir pakeitimo norma, kuri būtų buvusi, naudojant
siūlomą indeksavimo variantą

3

Indeksuojant pensijas tokiu būdu, faktinė ir siūloma pensijos visu nagrinėjamu laikotarpiu viena nuo
kitos iš esmės būtų nesiskyrę. Jeigu 2012 m. faktinė pensija buvo 816 Lt, tai pensijas indeksavus taip kaip
buvo aprašyta aukščiau, 2012 m. bazinė pensija būtų 301.48 Lt, papildoma pensijos dalis 520.27 Lt, o visa
pensija sudarytų 821.75 Lt. Bendrai paėmus pensija būtų buvusi 5.75 Lt didesnė, tačiau biudžete būtų
buvęs šiek tiek didesnis nei 1 mlrd. litų rezervas, pačią socialinio draudimo sistemą neslėgtų jokios
skolos, pensijos nebūtų buvę mažintos, Konstitucinis teismas nebūtų nagrinėjęs sumažintų pensijų
kompensavimo klausimų ir t.t.
Dirstelėjus į pensijų lygius parodantį paveikslą tampa aišku, kad milžiniškų finansinių rezervų, kuriais
galėjo pasižymėti socialinio draudimo sistema šaltinis būtų buvę 40.35 Lt mažesnė pensija 2007 m. ir
85.52 Lt mažesnė pensija 2008 m. Visais kitais laikotarpiais pensijos iš esmės nesiskiria, o finansinės
krizės metu pensija būtų ne tik nesumažinta, bet net ir padidinta.
Skaičiavimas paremtas sekančiomis prielaidomis:
1.

Nėra pervedimų į antros pakopos pensijų fondus;

2. Bazinės pensijos tarifas 8 proc.;
3. Papildomos pensijos dalies tarifas 10 proc.;
4. Perteklinės lėšos investuojamos į finansinius instrumentus, kurių metinė grąža yra 1 proc.
Reikėjo labai nedaug ir Lietuva būtų išvengusi skolinimosi už labai aukštas palūkanas, tam, kad vėliau
pensijas vis vien sumažinti, o dar vėliau įsipareigoti Konstituciniam teismui redukuotus mokėjimus
atstatyti. Indeksavimo taisyklių nebuvimas nulėmė, nežinančiam asmeniui, sunkiai protu paaiškinamą
veiksmų seką 2009 – 2012 m.: labai brangiai skolinamasi, kad išmokų nemažinti, tada jos mažinamos, o
tada atstatomos ir įsipareigojama tai kas buvo neišmokėta išmokėti. Tokia veiksmų seka racionalia gali
atrodyti tik tada jeigu priimama prielaida, kad administratorius siekė prisiimti kaip įmanoma daugiau
skolinių įsipareigojimų. Siekiant bent jau socialinio draudimo išmokų sferoje ateities kartas apsaugoti
nuo brangiai jų sąskaita besiskolinančių asmenų, ar jų atstovaujamų interesų grupių, nauji pensijų
sistemą reglamentuojantys teisės aktai turi talpinti šias nuostatas:
1.

Nacionalinė pensija ir VSD pensija gali būti indeksuojamos ne mažesniu ir ne didesniu tempu nei
darbo užmokesčio, darbo užmokesčio fondo ar kainų lygio augimo tempas. Pagrindiniu kriterijumi
laikomas darbo užmokesčio fondas, kurio substitutas yra draudėjų ir apdraustųjų sumokėtų
valstybinio socialinio draudimo įmokų suma;

2. Indeksavimui naudojamas paskutinis metinis augimo tempas, nustatytas naudojant praėjusių metų
III, IV ir einamųjų metų I, II ketv. duomenis;
3. Pensijos indeksuojamos kiekvienų metų sausio mėn.;
4. Sprendimas indeksuoti pensijas priimamas kiekvienų metų paskutinį ketvirtį;
5. Sprendimą priima Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, atsižvelgdama į ekspertų
rekomendacijas;
6. Esant ekstremaliai padėčiai Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba turi teisę suspenduoti
indeksavimą;
7. Rezervo lėšos investuojamos į mažos rizikos finansinius instrumentus;
8. Pensijos nemažinamos tol, kol socialinio draudimo rezervo fonde yra papildomų lėšų;
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9. Jeigu socialinio draudimo biudžetas yra deficitinis, o socialinio draudimo rezervo fonde lėšų nėra,
išmokos yra mažinamos proporcingai deficitui – išmokos padauginamos iš praėjusių metų III, IV ir
einamųjų metų I, II ketv. biudžeto pajamų ir išlaidų santykio. Praktiškai neįmanoma įsivaizduoti
tokios situacijos, kad pasibaigus rezervui ir įplaukoms atsiliekant nuo išmokų, šis santykis būtų
didesnis už vienetą. Jeigu visgi taip atsitiktų, pensijas reikėtų ne mažinti, o išmokoms trūkstamas
lėšas pasiskolinti už simbolinį mokestį iš valstybės biudžeto. Tokia situacija implikuotų laikiną
nuosmukį dėl kurio nevertėtų apriboti išmokų, nes greičiausiai jau sekančiais periodais jas vėl reikėtų
atstatyti atgal.
Prioritetas pasirenkant indeksavimo kriterijų VSD pensijai turėtų būti suteikiamas indeksavimui pagal
darbo užmokesčio fondą, nes tai vienintelis indeksavimo būdas, kuris nustatant pensijos dydį atsižvelgia
į dirbančių ir įmokas mokančių asmenų skaičių. Sprendžiant apie nacionalinės pensijos indeksavimą,
visada vertėtų įvertinti vartotojų kainų pokyčius ir bent jau šiuo tempu nacionalinę pensiją didinti.
Nepaisant to, esant palankioms sąlygoms, ją galima būtų didinti taip pat ir pagal darbo užmokesčio ar
darbo užmokesčio fondo augimą. Paskutinis pensijos vertės išsaugojimo būdas yra labai parankus
naudoti visuomenei senėjant. Jeigu vidutinis darbo užmokestis vidutiniškai per metus augtų 5 proc., o
apdraustųjų skaičius išliktų nepakitęs, pensijos būtų didinamos vidutiniškai 5 proc. Jeigu apdraustųjų
skaičius per metus mažėtų vidutiniškai 3 proc., pensijos būtų didinamos ne 5 proc., o 1.85 proc. Visai
nesvarbu ar apdraustųjų skaičius mažėja dėl makroekonominių veiksnių ar dėl demografinių veiksnių
pokyčių, indeksavimas pagal darbo užmokesčio fondą visada atsižvelgia į turimą, disponuojamą lėšų
sumą. Žinoma toks indeksavimo būdas negarantuoja biudžeto subalansavimo sparčiai augant išmokas
gaunančių asmenų skaičiui. Norint sužinoti kaip reikia pensijas indeksuoti su itin maža deficito rizika,
galima išspręsti paprastą uždavinį. Darbo užmokestį pažymėjus 𝑊, įmokų tarifą 𝜏, apdraustųjų skaičių 𝐸,
išmokų dydį 𝐵, o išmokų gavėjų skaičių 𝑁, galima bandyti nuspėti koks bus priėmus tam tikras sąlygas
išmokų augimo tempas 𝑏, kai darbo užmokesčio fondo augimo tempas yra 𝑔. Einamojo periodo darbo
užmokesčio fondas yra 𝑊𝐸. Jį galime gauti praėjusio periodo darbo užmokesčio fondą 𝑊−1 𝐸−1
padauginant iš darbo užmokesčio fondo augimo tempo 𝑔. Einamojo periodo išmokų fondą galima gauti
einamojo periodo pensiją (praėjusio periodo pensijos ir jos augimo tempo sandaugą) 𝐵−1 𝑏 padauginant
iš einamojo periodo išmokų gavėjų skaičiaus 𝑁. Tačiau neprasidėjus einamajam periodui, išmokų gavėjų
skaičius yra nežinomas, vėliausia žinoma jo reikšmė yra 𝑁−1 . Šį informacinį defektą galima ignoruoti, nes
būsimas išmokų gavėjų skaičius yra nesunkiai nustatomas, be to jis nelinkęs stipriai pasikeisti per du
greta esančius periodus. Tad balansas operuojant disponuojama informacija bus užtikrintas patenkinus
šią sąlygą:
𝑊−1 𝜏𝐸−1 𝑔 = 𝐵−1 𝑁𝑏
Šioje lygtyje, teigiančioje įmokų fondo lygybę išmokų fondui, 𝑏 yra išmokų augimo tempas arba
indeksavimo koeficientas. Koks jis turi būti, siekiant išsaugoti balansą, pasakyti nesunku:
𝑏=

𝑊−1 𝜏𝐸−1 𝑔
𝐵−1 𝑁

Lygtis pasako, kad norint išmokas indeksuoti su maksimaliai įmanomu biudžeto subalansavimo
užtikrinimu, įmokų fondą reikėtų dalinti iš pensijų fondo (pensijų ir jų gavėjų sandaugos) – gautas
skaičius ir bus indeksavimo koeficientas. Vienintelis nestabilumo šaltinis tokiame indeksavimo būde, kaip
ir visuose indeksavimo būduose, yra susijęs su vėluojančia informacija apie kintamųjų reikšmes.
Nepaisant to, finansinių senėjimo pasekmių likvidavimui tai nėra kliūtis, nes pats senėjimo procesas yra
lėtas ir vėluojantys tempai niekuo iš esmės nesikirs nuo esamų tempų.
Nepaisant to, indeksuoti atsižvelgiant į pensijų gavėjų skaičių yra nepatartina, nes rizikuojama, kad
pensijų gavėjų ir dirbančių asmenų vartojimo galimybės stipriai atitols viena nuo kitos einant laikui.
Pensijos privalo suteikti pastovų vartojimą, tai ypatingai svarbu augant žmogaus gyvenimo trukmei.
Todėl vienintelis būdas turėti subalansuotą biudžetą, visuomenei senėjant ir indeksuojant pensijas pagal
darbo užmokesčio augimo tempą yra nuosekliai vėlinti senatvės pensijos amžių.
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Kol kas prisiimti papildomų įsipareigojimų dėl senatvės pensijos amžiaus didinimo po 2026 m.
nerekomenduojame, nes dabartinių įsipareigojimų pilnai pakanka netolimai ateičiai. Tolimesniems
periodams naujus sprendimus rekomenduojame priimti bent jau būnant šių periodų pradžioje, kada bus
galima įvertinti ir numatyti pagrindinius aplinkos pokyčius.
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Priedas Nr. IV-1
Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio –
administracinio modelio vidinė integracinė schema
Vertikali sistema1:
1) Lietuvos Respublikos Seimas (Lietuvos Respublikos Konstitucija2, Seimo Statutas3);
2) Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės įstatymas4);
3) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) (SADM nuostatai5);
4) Savivaldybės (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas6);
5) Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba (VSDĮ);
6) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos teritoriniai skyriai (VSDĮ).
Horizontali sistema7:
SADM kompetencijos srityje esančios įstaigos:
1) Ginčų komisija prie SADM (Ginčų komisijos nuostatai8);
2) Lietuvos socialinio darbo taryba (Lietuvos socialinio darbo tarybos nuostatai9);
3) Valstybinė darbo inspekcija prie SADM (Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
įstatymas10, Valstybinės darbo inspekcijos nuostatai11);
4) Darbo ginčų komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių (Darbo ginčų
komisijos nuostatai12;DK);
5) Lietuvos darbo birža prie SADM (VSDĮ, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas13,
Lietuvos darbo biržos nuostatai14) ir teritorinės darbo biržos;
6) Trišalė komisija prie Lietuvos darbo biržos ir trišalės komisijos prie teritorinių darbo biržų
(Nuostatai15);
7) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM (Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymas16, Lietuvos Respublikos neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos nuostatai17);
8) Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM (Socialinių paslaugų priežiūros
departamento nuostatai18);
9) Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM (Neįgaliųjų reikalų departamento nuostatai19);
1

Pastaba: vertikalus skirstymas nėra paremtas hierarchiniais institucijų ryšiais.
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014.
3 Lietuvos Respublikos Seimo statutas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 15-249.
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 43-772.
5 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu
Nr. 892.
6Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr. 55-1049.
7 Pastaba: horizontaliame skirstyme institucijų išvardijimas nėra paremtas jų atliekamų funkcijų svarbumu.
8 Ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A1-2.
9 Lietuvos socialinio darbo tarybos nuostatai. Valstybės žinios, 2011,133-6328.
10 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 102-4585.
11 Valstybinės darbo inspekcijos nuostatai. Valstybės žinios, 2010, Nr.147-7547.
12 Darbo ginčų komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d.
įsakymu Nr. A1-556.
13 Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas. Valstybės žinios, 2006, Nr. 73-2762.
14 Lietuvos darbo biržos nuostatai. Valstybės žinios, 2010, Nr. V-248.
15Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos ir trišalės komisijos prie teritorinės darbo biržos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. Nr. A1-373.
16 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Valstybės žinios, 1991, Nr. 36-969.
17 Lietuvos Respublikos neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos nuostatai. Valstybės žinios, 2010, Nr. A1-242.
18 Socialinių paslaugų priežiūros departamento nuostatai, patvirtinti 2006 m. liepos 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu Nr. A1-182.
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10) Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (Jaunimo reikalų departamento nuostatai20).
Už SADM kompetencijos ribų esančios įstaigos:
11) Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai21);
12) Valstybinė mokesčių inspekcija (VSDĮ, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo
įstatymas22);
13) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymas23, SADM nuostatai24);
14) Valstybinė darbo inspekcija prie SADM (Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos
įstatymas25, Valstybinės darbo inspekcijos nuostatai26);
15) Privalomojo sveikatos draudimo taryba (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas);
16) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VSDĮ, Valstybinės ligonių kasos
nuostatai27) ir teritoriniai skyriai;
17) Neįgaliųjų reikalų taryba (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Neįgaliųjų reikalų tarnybos
nuostatai28);
18) Lietuvos Respublikos trišalė taryba (Trišalės tarybos nuostatai29, DK);
19) Socialiniai partneriai – profesinės sąjungos, darbo tarybos, darbdavių organizacijos (Lietuvos
Respublikos profesinių sąjungų įstatymas30, DK, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas31).
20) Garantinis fondas (Garantinio fondo įstatymas32);
21) Pensijų kaupimo bendrovės (Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas 33 ,
Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas34, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško
pensijų kaupimo įstatymas35, VSDĮ).
Seimas socialiniame modelyje dalyvauja per įstatymų leidybą ir valstybės biudžeto tvirtinimą.
Vyriausybė socialiniame modelyje dalyvauja per įstatymų projektų kūrimą, įstatymų vykdymą ir
įgyvendinimą, ministerijų ir Vyriausybės įstaigų koordinavimą, valstybės biudžeto projekto rengimą bei
biudžeto vykdymą.
SADM – yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga. SADM formuoja valstybės politiką, taip pat
organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau ministras) pavestose valdymo srityse, įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui įgyvendina
valstybės politiką (pagal VSDĮ):

19

Neįgaliųjų reikalų departamento nuostatai, patvirtinti 2005 m. gruodžio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu
Nr. A1-340.
20 Jaunimo reikalų departamento nuostatai, patvirtinti 2011 m. sausio 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A140.
21 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai. Valstybės žinios, 1998, Nr. 81-2267.
22 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Valstybės žinios, 2004, Nr. 63-2243.
23 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 1996, Nr. 55-1287.
24 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu
Nr. 892.
25 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 102-4585.
26 Valstybinės darbo inspekcijos nuostatai. Valstybės žinios, 2010, Nr.147-7547.
27 Valstybinės ligonių kasos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu
Nr. V-35.
28 Neįgaliųjų reikalų tarnybos nuostatai. Valstybės žinios, 2005, Nr. 152-5603.
29 Trišalė tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. A1-291.
30 Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas. Valstybės žinios, 1991, Nr. 34-933.
31 Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 25-745.
32 Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymas. Valstybės žinios, 2000, Nr. 82-2478.
33 Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 123- 5511.
34 Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 75-3472.
35 Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas. Valstybės žinios. 1999, Nr. 55-1765.
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1) koordinuoja socialinio draudimo bei strateginių jo krypčių plėtojimą;
2) analizuoja, ar socialinio draudimo teikiamos garantijos atitinka valstybės bei apdraustųjų asmenų
ir išmokų gavėjų interesus;
3) rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus, susijusius su socialinio draudimo politikos
vykdymu;
4) nustato perspektyvinius ir artimiausius socialinio draudimo uždavinius;
5) kontroliuoja Fondo valdybos veiklą ir organizuoja šios veiklos patikrinimus;
6) pagal kompetenciją tvirtina Fondo valdybos nuostatus ir kitus teisės aktus;
7) teikia Vyriausybei Fondo biudžeto projektą, Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį,
išvadas ir pasiūlymus dėl Vyriausybės patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų
sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių vykdymo ir laukiamų rezultatų.
Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias
funkcijas:
1. darbo politikos srityje:
1.1. analizuoja darbo santykių būklę Lietuvoje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės
aktų projektus dėl jų tobulinimo;
1.2. analizuoja minimaliojo darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio dydžius, kitas darbo
apmokėjimo sąlygas, jų kitimo tendencijas Lietuvos ūkyje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybei teisės aktų projektus šiais klausimais;
1.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos
valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo)
bazinio dydžio ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės
biudžeto ir valstybės pinigų fondų, bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio dydžio;
1.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl darbo rinkos ir
užimtumo rėmimo, užsieniečių (iš trečiųjų šalių) įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje, socialinių įmonių,
įmonių socialinės atsakomybės plėtros;
1.5. koordinuoja, analizuoja ir vertina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą pagal
Europos Sąjungos užimtumo strategiją;
1.6. organizuoja ir finansuoja užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimą;
1.7. administruoja Užimtumo fondo lėšas ir viešai skelbia, kaip jos naudojamos;
1.8. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl darbuotojų saugos ir
sveikatos;
1.9. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės stebėseną, koordinuoja nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
1.10. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų kategorijų potencialiai pavojingų
įrenginių priežiūrą, koordinuoja kitų valstybės institucijų, atsakingų už tam tikrų kategorijų potencialiai
pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, veiklą;
1.11. suteikia akredituotoms kontrolės įstaigoms įgaliojimus tikrinti atskirų kategorijų potencialiai
pavojingų įrenginių techninę būklę arba šiuos įgaliojimus panaikina;
1.12. nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų atskirų produktų privalomuosius
saugos ir sveikatos, ženklinimo reikalavimus, suderintus su Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos
Sąjungos, Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimais, taip pat patvirtinimo, kad jie atitinka
nustatytuosius reikalavimus, tvarką; priima sprendimus dėl bandymų laboratorijos, sertifikacijos ar
kontrolės įstaigos paskyrimo atlikti teisės aktuose nustatytas atitikties įvertinimo procedūras;
1.13. analizuoja ir vertina socialinės partnerystės būklę Lietuvoje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybei teisės aktų projektus dėl socialinės partnerystės plėtojimo;
1.14. pareikštine tvarka registruoja nacionalines, šakos ir teritorines kolektyvines sutartis, kurių šalys yra
profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos.
2. socialinio draudimo politikos srityje:
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2.1. koordinuoja socialinio draudimo (ligos ir motinystės, pensijų, nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų, nedarbo) ir strateginių jo krypčių plėtojimą, nustato perspektyvinius ir artimiausius
socialinio draudimo uždavinius;
2.2. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą ir jo
įvykdymo ataskaitą;
2.3. analizuoja, ar socialinio draudimo teikiamos garantijos atitinka valstybės, apdraustųjų asmenų ir
socialinio draudimo išmokų gavėjų interesus;
2.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinės socialinio
draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio ir valstybinės
socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio;
2.5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl pensijų, ligos ir
motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo socialinio draudimo teisinio
reguliavimo;
2.6. analizuoja privalomojo ir savanoriškojo socialinio draudimo suderinamumą;
2.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinio
savanoriškojo socialinio draudimo ir kaupiamojo pensijų socialinio draudimo;
2.8. kartu su Lietuvos banku analizuoja socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo sistemos plėtros
tendencijas, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl šios sistemos
administravimo ir tobulinimo.
3. socialinės paramos politikos srityje:
3.1. užtikrina piniginės socialinės paramos sistemos (socialinių pašalpų ir kompensacijų
nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams bei socialinės paramos
mirties atveju) funkcionavimą, reguliavimą ir tobulinimą;
3.2. analizuoja piniginės socialinės paramos būklę, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei
teisės aktų projektus dėl jos tobulinimo;
3.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl bazinės socialinės
išmokos ir valstybės remiamų pajamų dydžių;
3.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos
pirmojo ir antrojo laipsnių, mokslininkų ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, valstybinių šalpos
išmokų ir valstybės paramos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo okupacijų ir 1991 m. sausio11-13 d.
bei po to vykdytos SSRS agresijos, taip pat pasipriešinimo 1940- 1990 metų okupacijoms dalyviams;
3.5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl kitų, 3.4 punkte
nenurodytų, iš valstybės biudžeto mokamų valstybinių pensijų ir rentų;
3.6. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinės signataro
rentos ir valstybinės signataro našlių ir našlaičių rentos, Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio
valstybinių pensijų skyrimo; techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių
valstybinių pensijų skyrimo komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
3.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinių pensijų bazės
dydžio;
3.8. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybės socialinių
paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo krypčių nustatymo;
3.9. analizuoja ir vertina socialinių paslaugų būklę šalyje ir teikia pasiūlymus savivaldybėms dėl
socialinių paslaugų planavimo, organizavimo;
3.10. analizuoja socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų poreikius kelti profesinę
kvalifikaciją, organizuoja socialinių darbuotojų atestaciją;
3.11. užtikrina Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos veiklą.
Savivaldybės yra pagrindinės socialinę paramą teikiančios institucijos. Kiekvienoje savivaldybėje veikia
socialinės paramos arba socialinių išmokų skyriai.
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Pagrindinis savivaldybių funkcijas nustatantis teisės aktas yra Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas 36 (toliau – VSĮ). Pagal šio Įstatymo 6 straipsnį, pagrindinės savarankiškos kiekvienos
savivaldybės funkcijos yra:
1) savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas;
2) vietinių rinkliavų nustatymas;
3) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir
disponavimas juo;
4) savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės
įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas;
5) savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo
programas užtikrinimas;
6) švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros
priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas;
7) bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino
pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas;
8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo
užimtumo organizavimas;
9) medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų keitimas;
10) maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose
mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;
11) savivaldybėms įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas ir vykdymas;
12) socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir
bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis;
13) gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros
projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas,
pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas,
reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra);
14) sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę
sudarymas;
15) savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma;
16) dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus,
viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas;
17) pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas,
likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,
visuomenės sveikatos stiprinimą ir visuomenės sveikatos stebėseną;
18) savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų
sveikatos priežiūrai;
19) teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų
planų sprendinių įgyvendinimas;
20) specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
įstatymų nustatyta tvarka;
21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka;
22) savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų
rengimas ir įgyvendinimas;
23) dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;
24) informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas;
25) savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas;
26) kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas
ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas,
36Lietuvos
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inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į
Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena;
27) adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų
planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų
suteikimas gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių
adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
28) aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga;
29) kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas;
30) šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas;
31) komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo
organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas;
32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo
organizavimas;
33) keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų
skaičiavimas ir mokėjimas;
34) dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų
prevencijos priemones;
35) savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas;
36) sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos
viešose vietose užtikrinimas;
37) prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų kontroliuojamų įmonių
administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymas;
38) sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas;
39) leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
40) alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių
kontrolė;
41) ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas;
42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir
savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos,
susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal
Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles;
43) socialinės pašalpos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymu, teikimas ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams teikimas nurodytame įstatyme nustatytose savivaldybėse;
Redakcija nuo 2015-01-01:
43) socialinės pašalpos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatyme, teikimas;
44) kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms.
Pagal VSĮ 7 straipsnį valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos yra:
1) civilinės būklės aktų registravimas;
2) įstatymų priskirtų registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams;
3) civilinė sauga;
4) priešgaisrinė sauga;
5) dalyvavimas valdant valstybinius parkus;
7) priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo
organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo
švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų
šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas;
8) mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje
įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių
gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis
administravimas;
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9) socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą, nustatytą Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, ir piniginę socialinę paramą
nepasiturintiems gyventojams nurodytame įstatyme nustatytose savivaldybėse, skaičiavimas ir
mokėjimas;
Redakcija nuo 2015-01-01:
9) socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą, nustatytą Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas;
10) savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir
disponavimas juo patikėjimo teise;
11) piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl
nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
12) valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų
dalių ir butų, vykdymas;
13) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;
14) savivaldybėms pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas;
15) dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą;
17) statistikos duomenų teikimas;
18) dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo
programas;
19) dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus;
20) dalyvavimas rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų)
iniciatyvas;
21) dalyvavimas atliekant gyventojų ir būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus;
22) vaikų ir jaunimo teisių apsauga;
23) žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;
24) žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;
25) žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas;
26) stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų
įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos
žalos ir nuostolių nustatymas;
27) valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir
naudojimas patikėjimo teise;
28) traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;
29) kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;
30) valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas;
31) gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos
duomenų tvarkymas;
32) socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas;
33) informacijos apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, atitinkančių
Vyriausybės nustatytus kriterijus, finansinius santykius ir apie įmones, privalančias tvarkyti atskiras
sąskaitas, kaupimas, saugojimas ir teikimas Europos Komisijai Vyriausybės nustatyta tvarka;
34) antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
35) visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas,
visuomenės sveikatos stebėsena;
36) radiacinė sauga;
37) kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.
Darytinai išvada, kad savivaldybės tenka pagrindinis vaidmuo teikiant socialinę paramą. Jos taip pat
prisideda prie rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo
programas, sprendžiant socialinės atskirties problemas.
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Fondo taryba – yra lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu sudaryta kolegiali institucija,
nagrinėjanti ir priimanti sprendimus socialinio draudimo politikos įgyvendinimo klausimais.
Fondo taryba sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus
ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės institucijoms. Fondo tarybos veiklai
rotacijos principu vadovauja jos pirmininkas. Jį Fondo tarybos nariai renka šešiems mėnesiams.
Apdraustųjų asmenų ir darbdavių atstovus deleguoja atstovaujamos organizacijos savo susitarimu, o
valstybės institucijų atstovus skiria Vyriausybė. Fondo tarybos sudėtį socialinės apsaugos ir darbo
ministro teikimu tvirtina Vyriausybė.
Fondo tarybos kompetencija (pagal VSDĮ):
1) nagrinėja ir teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie tai, kaip
įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai ir kaip vykdoma Fondo valdybos
veikla;
2) teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinį draudimą
reglamentuojančių įstatymų projektų;
3) teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinio draudimo įmokų tarifų,
asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo, Fondo rezervo sudarymo;
4) nagrinėja ir teikia pasiūlymus Fondo valdybai dėl draudėjų prašymų atidėti socialinio draudimo įmokų
skolų ar delspinigių, viršijančių 100 tūkst. Lt, mokėjimą;
5) svarsto ir pateikia išvadą Fondo valdybai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo
biudžeto projekto;
6) svarsto Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Valstybės kontrolės ataskaita (jeigu
ji pateikta) bei teikia išvadą Fondo valdybai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo
metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Ši išvada įforminama Fondo tarybos nutarimu;
7) kartu su Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniu teikia išvadą dėl Vyriausybės patvirtintų
Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių vykdymo ir
pasiūlymus, kokių papildomų priemonių reikia pensijų sistemos finansiniam stabilumui ir socialinio
draudimo išmokų adekvatumui užtikrinti;
8) ne rečiau kaip kas ketverius metus teikia išvadą ir prognozes dėl ilgalaikės socialinio draudimo ir
pensijų sistemos pertvarkos eigos ir laukiamų rezultatų;
9) pagal savo patvirtintą metodiką tvirtina praėjusių metų draudžiamąsias pajamas ir nustato einamųjų
metų draudžiamąsias pajamas; nustatyta tvarka jas tvirtina Vyriausybė;
10) vadovaudamasi Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, tvirtina
kiekvieno draudėjo priskyrimą konkrečiai įmokų tarifo grupei;
11) nagrinėja ir sprendžia kitus socialinio draudimo bei turinčius įtakos jo organizavimui ir veiklos
rezultatams klausimus.
Fondo valdyba (SoDra) yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija, kuri
koordinuoja, metodiškai vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių ir įstaigų efektyvų ir
kokybišką darbą bei juos kontroliuoja.
SoDrai pavaldžios 12 įstaigų – 10 teritorinių skyrių ir Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius
bei Užsienio išmokų tarnyba.
Teritoriniai SoDros skyriai renka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir vykdo jų išieškojimą, tvarko
apdraustųjų asmenų duomenis, kontroliuoja laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą
bei atsako, kad teisingai ir laiku būtų skiriamos ir išmokamos pensijos, pašalpos bei kitos išmokos.
Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teritorijoje
organizuoja karinių ir joms prilygintų struktūrų pareigūnų valstybinį socialinį draudimą ir užtikrina Krašto
apsaugos, Vidaus reikalų ministerijos, operatyvinių Muitinės departamento ir Muitinės kriminalinės
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tarnybos pareigūnų bei Valstybės saugumo departamento valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų
asmenų duomenų tvarkymą, priskaičiuotų įmokų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą, teisingą
valstybinio socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą.
Užsienio išmokų tarnyba įgyvendina ES teisyną ir tarpvalstybines sutartis, administracinius ir
tarpžinybinius socialinio aprūpinimo srities susitarimus, reglamentuojančius išmokų skyrimą bei
mokėjimą migruojantiems asmenims.
Pagrindinė SoDros funkcija – valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo
užtikrinimas.
Valdyba (pagal VSDĮ):
1) rengia ir suderinusi su atitinkamomis valstybės institucijomis teikia Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai Fondo biudžeto projektą ir Fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Fondo tarybos
išvada;
2) pagal savo kompetenciją administruoja socialinio draudimo įmokas, užtikrina socialinį draudimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų socialinio draudimo išmokų teisingą apskaičiavimą,
skyrimą ir organizuoja socialinio draudimo išmokų mokėjimą laiku;
3) sudaro sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl socialinio draudimo funkcijų vykdymo;
4) koordinuoja ir užtikrina Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų įstaigų efektyvų ir kokybišką darbą
bei juos kontroliuoja;
5) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanorišką socialinį draudimą;
6) atsiskaito socialinės apsaugos ir darbo ministrui bei Fondo tarybai už Fondo veiklą ir teikia
informaciją apie Fondo biudžeto vykdymą;
7) tvarko Fondo administravimo informacinę sistemą;
8) tvarko apdraustųjų asmenų, dalyvaujančių pensijų kaupime pagal Pensijų kaupimo įstatymą, ir
pensijų kaupimo sutarčių duomenis;
9) organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į apdraustųjų asmenų pasirinktus pensijų
kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus ir socialinio draudimo įmokų pervedimą į Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Užimtumo
fondui sudaryti;
10) nustato ir tvirtina Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių
skaičių;
11) tvirtina Fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašą;
12) organizuoja Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą;
13) užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų išmokų iš valstybės biudžeto teisingą ir laiku skyrimą ir
(ar) mokėjimą;
14) nagrinėja apdraustųjų asmenų, draudėjų, socialinio draudimo išmokų gavėjų, asmens sveikatos
priežiūros įstaigų skundus dėl Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų
ir sprendimų;
15) organizuoja ir vykdo laikinojo nedarbingumo, ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo
(invalidumo) nustatymo pagrįstumo, teisėtumo ir teisingumo tikrinimus, tais klausimais teikia metodinę
ir praktinę pagalbą Fondo valdybos teritoriniams skyriams;
16) teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinio draudimo teisės aktų
tobulinimo ar pakeitimo;
17) teikia nurodymus Fondo administravimo įstaigoms dėl išmokų skyrimą ir mokėjimą
reglamentuojančių teisės aktų taikymo;
18) teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją, reikalingą socialinio draudimo įmokų
apskaičiavimo kontrolei užtikrinti;
19) Tarybos reglamento 1408/71/EEB ir Tarybos reglamento 574/72/EEB bei kitais Lietuvos Respublikos
sudarytų tarptautinių sutarčių dėl socialinės apsaugos nustatytais atvejais veikia kaip kompetentinga
įstaiga ir užtikrina šių sutarčių įgyvendinimą;
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20) nagrinėja, aiškina ir sprendžia klausimus, susijusius su socialinį draudimą reglamentuojančių teisės
aktų taikymu;
21) vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
2. Fondo valdyba turi teisę:
1) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti į Fondo apskaitą įtrauktą
turtą ir juo disponuoti;
2) įstatymų nustatyta tvarka įsigyti vertybinių popierių ir juos valdyti bei jais disponuoti;
3) įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių ūkio subjektais;
4) atstovauti Fondo administravimo įstaigoms tarptautinėse organizacijose;
5) įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones ar įstaigas, susijusias su valstybinio socialinio draudimo
funkcijų vykdymu arba padedančias jas vykdyti, bei tvirtinti jų nuostatus;
6) Fondo tarybos pritarimu atsisakyti arba Fondo valdybos nustatyta tvarka perleisti visus ar dalį
kreditorinių finansinių reikalavimų;
7) suderinusi su Fondo taryba įgyvendinti priemones papildomoms pajamoms gauti;
8) atidėti socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius asmenis įsiskolinimo mokėjimą iki vienų metų ir
priskaičiuotų delspinigių nuo pavėluotai pervestų socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius asmenis
išieškojimo laiką, atleisti nuo delspinigių ir baudų mokėjimo;
9) pripažinti socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų skolas beviltiškomis, jeigu jų neįmanoma
išieškoti dėl objektyvių priežasčių arba jas priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba) ekonominiu
požiūriu, kai: nerasta socialinio draudimo įmokų mokėtojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai
likvidus); priverstinio išieškojimo išlaidos didesnės už mokestinę nepriemoką; netikslinga priverstinai
išieškoti nepriemoką, kadangi sunki fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis: fiziniam asmeniui
reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalusis (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidas),
asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna
socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama;
10) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ginčyti darbingumo lygio (darbingumo
netekimo), jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo teisingumą;
11) vykdant savo funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka gauti reikalingą informaciją ir duomenis;
12) perleisti įmonės, kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, mokestinės nepriemokos
reikalavimo teisę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui abipusio susitarimo pagrindu;
13) Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija, skolintis iš kredito
įstaigų.
SoDros teritoriniai skyriai (pagal VSDĮ):
1) kontroliuoja priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų sumokėjimą ir
vykdo laiku nesumokėtų socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų priverstinį
išieškojimą;
2) priima prašymus gauti pensiją, pašalpą ar kitą išmoką ir ją skiria;
3) tvarko apdraustųjų asmenų įskaitą ir kontroliuoja duomenų keitimo apdraustųjų asmenų įskaitoje
pagrįstumą bei išduoda asmenims nustatytos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus;
4) analizuoja socialinio draudimo rodiklius ir įgyvendina priemones šiems rodikliams pagerinti, teikia
atitinkamus pasiūlymus Fondo valdybai;
5) Fondo valdybos nustatyta tvarka atlieka socialinio draudimo lėšų apskaitą;
6) apskaičiuoja delspinigius ir palūkanas;
7) priverstine tvarka išieško iš draudėjų lėšas, jų išmokėtas iš Fondo pažeidžiant nustatytą tvarką;
8) įstatymų nustatyta tvarka išieško dėl gavėjų kaltės permokėtas pensijų, pašalpų ir kitų išmokų sumas;
9) įformina ir saugo pensijų, pašalpų ar kitų išmokų gavėjų bylas, išduoda jiems nustatytos formos
pažymėjimus;
10) moka pensijas, pašalpas ar kitas išmokas ir tvarko jų apskaitą;
11) nagrinėja pareiškimus ir skundus socialinio draudimo klausimais, ypatingais atvejais padeda
pareiškėjams gauti pensijai arba pašalpai skirti reikalingus dokumentus;
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12) teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir moka išmokas iš valstybės biudžeto lėšų;
13) pagal susitarimą su savivaldybės valdymo institucijomis moka socialinio pobūdžio išmokas iš
savivaldybių biudžetų;
14) kontroliuoja nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir
gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo teisėtumą bei pagrįstumą (laikinojo nedarbingumo
nustatymo teisėtumą ir pagrįstumą);
15) tikrina bei Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ginčija darbingumo lygio
(darbingumo netekimo), jo priežasties, atsiradimo laiko ir termino nustatymo pagrįstumą ir
teisingumą;
16) Fondo valdybos nustatyta tvarka kaupia duomenis apie nesukakusių senatvės pensijos amžiaus
asmenų įgytą socialinio draudimo ir jam prilyginamą stažą bei turėtas draudžiamąsias ir joms
prilyginamas pajamas;
17) atideda baudų (išskyrus baudas, skiriamas vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu)
išieškojimą iki vienų metų, socialinio draudimo įmokų už savarankiškai dirbančius asmenis įsiskolinimo
mokėjimą iki vienų metų ir delspinigių, priskaičiuotų nuo pavėluotai pervestų socialinio draudimo įmokų
už savarankiškai dirbančius asmenis, išieškojimo laiką;
18) teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis apie draudėją, apdraustąjį asmenį arba socialinio
draudimo išmokos gavėją;
19) sudaro sutartis dėl savanoriško socialinio pensijų draudimo ir tvarko įskaitos duomenis;
20) vykdo asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, socialinį draudimą bei apskaitą;
21) Fondo valdybos pritarimu gali perimti draudėjų finansinius reikalavimus;
22) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja į Fondo apskaitą įtrauktą
turtą ir juo disponuoja;
23) vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Horizontali sistema:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijos srityje esančios įstaigos:
Ginčų komisijos prie SADM (toliau – GK) paskirtis yra nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką
mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos. GK yra privalomo išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.
Tai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
GK sudaroma iš 7 narių, iš kurių vienas yra Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininką ir Komisijos narius
5 metams skiria į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras. Komisijos pirmininkas ir
Komisijos nariai yra valstybės pareigūnai, jų darbas Komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje
darbovietėje.
GK, vadovaudamasi savo Nuostatais, atlieka šias funkcijas:
1) nagrinėdama skundą (prašymą), įvertina kartu su skundu (prašymu) pateiktus dokumentus bei kitus
skundui (prašymui) nagrinėti būtinus dokumentus, esant reikalui, papildomai pateiktas ekspertų išvadas
ir priima vieną iš šių sprendimų:
a) skundą (prašymą) atmesti, NDNT sprendimą paliekant nepakeistą;
b) skundą (prašymą) patenkinti, įpareigojant NDNT per Komisijos nustatytą laiką pakeisti sprendimą;
2) kaupia ir analizuoja informaciją apie gautus skundus pagal priežastis ir pagrįstumą bei jų sprendimo
rezultatus;
3) teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir NDNT metodinius pasiūlymus,
siekdama sumažinti skundžiamų sprendimų kiekį bei tobulinti ginčų nagrinėjimo tvarką;
4) teikia ketvirtines ir metines Komisijos veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai;
5) leidžia informacinius leidinius apie ginčų nagrinėjimo tvarką.
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Lietuvos socialinio darbo taryba (toliau – LSDT) – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji
institucija SADM, atliekanti eksperto funkcijas ir konsultuojanti strateginiais socialinio darbo klausimais.
Lietuvos socialinio darbo tarybos nuostatuose numatyti šie Lietuvos socialinio darbo tarybos uždaviniai:
1) analizuoti ir stebėti socialinio darbo politikos įgyvendinimą;
2) konsultuoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus SADM, kitoms ministerijoms, savivaldybių
institucijoms, socialinių paslaugų įstaigų steigėjams, mokymo įstaigoms, rengiančioms
socialinius darbuotojus, socialinių darbuotojų padėjėjus, bei organizacijoms, vykdančioms
socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimą, strateginiais socialinio darbo profesijos ir
veiklos tobulinimo klausimais;
3) skleisti informaciją visuomenėje apie socialinio darbuotojo profesiją, jos misiją, reikšmę ir svarbą
visuomenės raidai.
Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) – yra juridinio asmens teises turinti valstybinė kontrolės
įstaiga, veikianti prie SADM. VDI kompetencijai priskiriama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų,
darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevencija ir DK, darbuotojų
saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolė
įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės
formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo.
VDI pagal jai priskirtą kompetenciją (Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnį ir Nuostatus):
1) tikrina, ar darbdaviai laikosi darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių
įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų, teikia
darbdaviams reikalavimus bei nurodymus;
2) tikrina, ar nustatyta tvarka yra įsteigti įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos bei komitetai
ir kaip organizuota vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolė;
3) tikrina, ar naudojamos darbo priemonės, darbo vietos, technologiniai procesai, darbo sąlygos atitinka
įstatymų ar kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų
įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar atliekama nuolatinė šių įrenginių priežiūra, taip
pat ar tinkamai organizuojamas transporto eismas įmonėse;
4) tikrina, ar saugiai vykdomi kasybos, sprogdinimo, naudingųjų iškasenų gavybos ir perdirbimo,
geologinio gręžimo, naudingųjų iškasenų žvalgybos, degiųjų dujų, chemijos, naftos perdirbimo darbai,
technologiniai procesai, kuriems vykstant galimi sprogimo, gaisro ar apsinuodijimo atvejai, ir įstatymų,
kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka teikia darbdaviams išvadas, reikalavimus, nurodymus bei
pasiūlymus;
5) tikrina, ar darbdaviai saugiai organizuoja kenksmingų ir pavojingų medžiagų gamybą ir naudojimą, ar
vykdomos pramoninių avarijų prevencijos priemonės;
6) tikrina, ar darbdaviai identifikuoja pavojus, atlieka rizikos tyrimus ir vertinimą;
7) tikrina, ar įrengtos buities, sanitarinės ir higienos patalpos, kolektyvinės darbuotojų saugos ir
sveikatos priemonės, ar nustatyta tvarka išduodamos bei naudojamos asmeninės apsaugos priemonės,
ar laikomasi higienos normų reikalavimų, ar teisingai sudaryti darbuotojų, kuriems privaloma tikrintis
sveikatą, sąrašai, ar darbdaviai nustatyta tvarka organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos
patikrinimus;
8) tikrina įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatytų saugos ir sveikatos garantijų, darbo ir poilsio
organizavimo taikymą asmenims iki 18 metų, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms, krūtimi maitinančioms
moterims ir dirbantiems invalidams;
9) tiria sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis. Sunkių ir mirtinų
nelaimingų atsitikimų darbe atvejais Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius nelaimingo atsitikimo
darbe tyrimo medžiagą perduoda teisėsaugos institucijai. Tikrina, ar laikomasi nustatytos nelaimingų
atsitikimų darbe tyrimo tvarkos, ar darbdaviai diegia prevencines priemones, kad būtų išvengta
nelaimingų atsitikimų, susirgimų profesine liga;
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10) organizuoja ir kartu su sveikatos priežiūros įstaigų atstovais tiria profesinių ligų aplinkybes ir
priežastis;
11) registruoja sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe, kaupia iš darbdavių gautą informaciją
apie lengvus nelaimingus atsitikimus darbe, nustatyta tvarka saugo nelaimingų atsitikimų darbe,
profesinių ligų priežasčių tyrimo aktus;
12) tikrina žalos atlyginimo apskaičiavimą ir mokėjimą už padarytą žalą darbuotojo sveikatai, kai už
žalos mokėjimą atsakingi darbdaviai;
13) nustatyta tvarka dalyvauja tiriant įrenginių ir objektų avarijas;
14) analizuoja nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, avarijų aplinkybes bei priežastis, darbuotojų
saugos ir sveikatos darbe pažeidimus, rengia pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei šalyje
gerinti;
15) tiria pareiškimus bei skundus Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijos klausimais, užtikrina
pareiškėjų konfidencialumą;
16) vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę, Vyriausybės nustatyta tvarka koordinuoja nelegalaus
darbo kontrolę vykdančių institucijų veiklą;
17) teikia išvadas dėl rengiamų darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programų, skirtų darbuotojų,
valdančių potencialiai pavojingus įrenginius, atliekančių šių įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą jų
eksploatavimo metu, darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdavių įgaliotų asmenų, darbuotojų
saugos ir sveikatos tarnybų specialistų mokymui, dalyvauja tikrinant jų žinias. Tikrina, ar darbuotojai
nustatyta tvarka instruktuoti, apmokyti, atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
18) teikia pastabas bei pasiūlymus dėl rengiamų norminių teisės aktų projektų darbuotojų saugos ir
sveikatos, darbo santykių srityse;
19) analizuoja darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo praktiką,
teikia siūlymus pakeisti galiojančius įstatymus ar kitus norminius teisės aktus;
20) konsultuoja darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių
įgaliotus asmenis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių
sutarčių sudarymo ir kitais klausimais;
21) nustatyta tvarka dalyvauja nustatant darboviečių, jų padalinių ar naujų darbo vietų tinkamumą
naudoti;
22) tvarko Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą, organizuoja potencialiai pavojingų
įrenginių priežiūros norminių teisės aktų projektų rengimą;
23) pasibaigus kalendoriniams metams, rengia darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo įstatymų
vykdymo ataskaitą ir iki birželio 1 d. pateikia ją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Lietuvos
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijai. Rengia kasmetinę Tarptautinės darbo
organizacijos konvencijos Nr. 81 „Dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje“ įgyvendinimo ataskaitą,
teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją, kaip laikomasi kitų šalyje ratifikuotų šios
organizacijos konvencijų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo santykiais;
24) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikia Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupių skaičiui nustatyti bei šio draudimo įmokos
tarifams apskaičiuoti apie tai, kad darbo priemonės, darbo sąlygos neatitinka teisės aktų nustatytų
reikalavimų, apie nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus, nelaimingų
atsitikimų, įvykusių dirbant pavojingus darbus, skaičių ir pavojingus darbus dirbančių darbuotojų
atitinkamoje įmonėje skaičių;
25) organizuoja darbo ginčų komisijų darbą;
26) nustato ir viešai skelbia rizikingiausius ūkio sektorius, kuriuose yra naudojamas trečiųjų šalių
piliečių nelegalus darbas;
27) kasmet iki liepos 1 d. teikia Europos Komisijai praėjusiais metais atliktų patikrinimų duomenis (apie
kiekvieną tikrintą sektorių absoliučiais skaičiais ir nurodant trečiųjų šalių piliečių dalį procentais) ir
patikrinimų dėl trečiųjų šalių piliečių darbo rezultatus ir juos registruoja Darbo sąlygų darbo vietose
nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje;
28) atlieka kitas funkcijas, nustatytas kitų norminių teisės aktų.
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Iš aukščiau išdėstytų funkcijų matyti, kad VDI yra pagrindinė nelegalaus darbo reiškinių kontrolės
institucija. Jai taip pat tenka pagrindinis vaidmuo tiriant sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe
aplinkybes ir priežastis, kontroliuojant darbų saugos priemonių efektyvumą. Priklausomai nuo
nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo rezultatų, nelaimingas atsitikimas darbe gali būti pripažintas
draudiminiu ir gaus išmoką pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymą.
Prie VDI teritorinių skyrių veikia darbo ginčų komisijos (toliau – DGK). DGK – privaloma ikiteisminio
darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti individualius darbo ginčus. Lietuvoje veikia 13 darbo
ginčų komisijų: 4 – Vilniuje, 3 – Kaune, 2 – Klaipėdoje, po 1 – Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Telšiuose.
Utenos, Marijampolės, Tauragės apskritis aptarnauja atitinkamai Panevėžio, Alytaus ir Telšių darbo ginčų
komisijos. Į DGK gali kreiptis tiek darbdaviai, tiek darbuotojai. Iki 2013 m. sausio 1 d. galėjo kreiptis tik
darbuotojai.
Lietuvos darbo birža (toliau – LDB) (pagal VSDĮ) disponuoja įstatymų ir socialinės apsaugos ir darbo
ministro nustatyta tvarka iš Fondo gautomis lėšomis, skirsto jas teritorinėms darbo biržoms Užimtumo
rėmimo įstatymo nustatytoms užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti, darbo rinkos paslaugoms
teikti ir užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir vykdo jų panaudojimo
kontrolę. Nuo 2015-01-01: LDB disponuoja įstatymų ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta
tvarka iš Fondo gautomis lėšomis, skirsto jas teritorinėms darbo biržoms Užimtumo rėmimo įstatymo
nustatytoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti ir vykdo jų panaudojimo kontrolę.
LDB (pagal Nuostatus):
1. darbo pasiūlos ir paklausos derinimo srityje:
1.1. organizuoja teritorinių darbo biržų veiklą ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendina užimtumo rėmimo
priemones ir teikia darbo rinkos paslaugas;
1.2. koordinuoja ir kontroliuoja paramos darbdaviams, siekiantiems apsirūpinti tinkamais darbuotojais,
teikimą teritorinėse darbo biržose;
1.3. organizuoja tinkamų darbuotojų laisvoms darbo vietoms užpildyti atranką ir rengimą;
2. darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybių didinimo srityje:
2.1. organizuoja profesinio orientavimo priemonių įgyvendinimą;
2.2. nustato bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus asmenų neformaliojo
profesinio mokymo programų reikalavimus ir koordinuoja, kaip vykdoma mokymo kokybės
stebėsena;
2.3. organizuoja, kad būtų įgyvendintos užimtumo ir socialinės garantijos valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės atleidžiamiems darbuotojams Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo (Žin., 2003, Nr.
48-2106) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka;
2.4. rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus užimtumo didinimo ir gerosios patirties diegimo srityje;
3. socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo srityje:
3.1. bendradarbiauja su Europos užimtumo tarnybomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei
įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, darbo rinkos ir socialiniais partneriais bei bendruomenių
atstovais užimtumui skatinti;
3.2. užtikrina Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos veiklą bei techniškai aptarnauja jos darbą;
4. socialinės atskirties mažinimo srityje:
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4.1. nustatyta tvarka suteikia socialinės įmonės statusą, teikia valstybės pagalbą socialinėms įmonėms
Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo37 ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka;
4.2. rengia ir įgyvendina projektus, skirtus socialinių įmonių veiklai gerinti ir plėsti;
4.3. organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4. dalyvauja rengiant profesinės reabilitacijos programas;
5. nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo srityje:
5.1. organizuoja ir kontroliuoja nedarbo prevencijos programų rengimą ir įgyvendinimą grupės
darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti;
5.2. koordinuoja grupės darbuotojų atleidimų registravimą ir prevencijos priemonių vykdymą
teritorinėse darbo biržose;
6. padėties darbo rinkoje stebėsenos, vertinimo ir prognozavimo srityje:
6.1. vykdo šalies darbo rinkos stebėseną, vertina kartu su savivaldybių institucijomis ir socialiniais
partneriais padėtį darbo rinkoje, svarsto priemones užimtumo problemoms spręsti;
6.2. rengia padėties darbo rinkoje vertinimo ataskaitas bei darbo rinkos prognozes ir jas skelbia viešai;
6.3. skelbia teritorinėse darbo biržose įregistruotą bedarbių skaičių ir procentą, skaičiuojant nuo
darbingo amžiaus gyventojų;
6.4. koordinuoja ir kontroliuoja ieškančių darbo asmenų registravimą ir apskaitą bei laisvų darbo vietų
registravimą ir skelbimą teritorinėse darbo biržose;
7. laisvo asmenų judėjimo srityje:
7.1. pagal kompetenciją užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą,
Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbo migracija ir socialinės apsaugos
sistemų koordinavimu, taikymą;
7.2. pagal kompetenciją veikia kaip susižinojimo tarnyba, įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus,
susijusius su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu;
7.3. pagal kompetenciją užtikrina Europos Sąjungos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų pažymų išdavimą;
7.4. užtikrina keitimosi informacija ir bendradarbiavimo plėtojimą tarp šalių narių užimtumo tarnybų ir
padeda stiprinti Europos vieningą bendrąją darbo rinką;
7.5. atsižvelgdama į vidaus darbo rinkos poreikius, nustatyta tvarka išduoda užsieniečiams leidimus
dirbti Lietuvoje;
7.6. prisidėdama prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, užtikrina visapusišką ir objektyvų
visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais ir Europos užimtumo tarnybų (EURES)
tinklo veiklą;
7.7. remia laisvą darbuotojų judėjimą ir Europos darbo rinkų integraciją bei informuoja piliečius apie
Bendrijos teisės aktus;
8. viešųjų paslaugų teikimo ir užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo srityje:
8.1. kontroliuoja ir koordinuoja darbo rinkos paslaugų teikimą teritorinėse darbo biržose ieškantiems
darbo asmenims, siekiantiems susirasti tinkamą darbą, ir darbdaviams, ieškantiems tinkamų
darbuotojų;
8.2. užtikrina aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą;
8.3. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tarpininkavimo įdarbinant veiklos priežiūrą;
8.4. vertina užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo efektyvumą;
8.5. inicijuoja užimtumo rėmimo programų rengimą ir dalyvauja jas rengiant bei organizuoja programose
numatytų priemonių įgyvendinimą;
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Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas. Valstybės žinios, 2004, Nr. 96-3519.

15

8.6. koordinuoja ir kontroliuoja bedarbiams bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų bei
kitų teisės aktų nustatytų piniginių išmokų skyrimą ir mokėjimą, atsako už šių išmokų apskaičiavimą ir
mokėjimą;
8.7. suderinusi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, diegia labiau prieinamą klientams Lietuvos
darbo biržos informacinę sistemą ir užtikrina jos plėtrą;
9. Europos Sąjungos, tarptautinių ir kitų fondų lėšų įsisavinimo srityje:
9.1. nustatyta tvarka viešai skelbia bei atsiskaito už gautų iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos,
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų lėšų panaudojimą bei finansuojamų iš
šios paramos projektų įgyvendinimo rezultatus;
9.2. organizuoja ir kartu su teritorinėmis darbo biržomis vykdo suinteresuotų asmenų konsultavimą apie
Europos Sąjungos struktūrinės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų paramos
gavimo galimybes;
9.3. dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo ir planavimo procese, rengia
nustatyta tvarka projektus paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių ir kitų fondų gauti ir juos įgyvendina;
9.4. dalyvauja pagal poreikį kitų institucijų rengiamuose Europos Sąjungos struktūrinės ir kitos paramos
projektuose;
10. teritorinių darbo biržų veiklos užtikrinimo ir modernizavimo srityje:
10.1. suderinusi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, steigia, likviduoja ar reorganizuoja
teritorines darbo biržas, koordinuoja, kontroliuoja bei metodiškai vadovauja jų veiklai;
10.2. nustato teritorinėms darbo biržoms metinius veiklos tikslus ir uždavinius, vertina teritorinių darbo
biržų veiklos ataskaitas;
10.3. apibendrina ir skleidžia teritorinėms darbo biržoms geriausią Europos Sąjungos reglamentų ir kitų
teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, bei darbo rinkos politikos priemonių
įgyvendinimo patirtį;
10.4. pagal kompetenciją rengia ir leidžia informacinius leidinius teritorinių darbo biržų klientams bei
metodinius leidinius teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartį, apie teikiamas paslaugas ir paramą bei Europos Sąjungos socialinio draudimo sistemų
koordinavimą, rengia teisės aktus bei kitus oficialius dokumentus ir teikia šiais klausimais metodinę
pagalbą teritorinėms darbo biržoms;
LDB taip pat vykdo šias funkcijas:
11.1. atstovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu ministerijai užsienio šalyse ir
tarptautinėse organizacijose;
11.2. ministerijai pavedus pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos
Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais; atstovauja Lietuvos Respublikai, dalyvaudama Europos
Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose ir pristatydama Lietuvos
Respublikos poziciją nagrinėjamais klausimais, kaupia ir apdoroja statistinę informaciją, laikydamasi
Europos Sąjungos statistikos agentūros „Eurostat“ patvirtintos Darbo rinkos politikos priemonių
duomenų bazės metodologijos;
11.3. pagal kompetenciją sudaro susitarimus su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis,
jeigu šiuose susitarimuose nėra teisiškai privalomų įpareigojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms ir jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams,
kitiems teisės aktams ir tarptautiniams įsipareigojimams, taip pat jeigu šiems susitarimams vykdyti
nereikia papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
11.4. ministerijai pavedus dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus; pagal
kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas;
11.5. disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka iš Užimtumo fondo ir kitų šaltinių gautomis lėšomis, skiria
lėšų teritorinėms darbo biržoms nustatytiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti, kontroliuoja,
kaip naudojamos šios lėšos ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai finansines atskaitas, atsako
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už tinkamą iš Užimtumo fondo gautų lėšų panaudojimą. Prireikus teikia pasiūlymus Užimtumo fondo
sudarymo ir panaudojimo tvarkai tobulinti;
11.6. įgyvendina socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus metinius veiklos tikslus ir uždavinius,
teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ataskaitas apie Lietuvos darbo biržos veiklą;
11.7. informuoja visuomenę apie aktyvios darbo rinkos politikos bei pagal kompetenciją moterų ir vyrų
lygių galimybių darbo rinkoje politikos priemonių vykdymą bei valstybės lėšas, panaudotas vykdant
atskiras priemones;
11.8. rengia pranešimus bei apžvalgas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie darbo rinkos bei
pagal kompetenciją moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje būklę ir galimus pokyčius;
11.9. teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl priemonių darbo rinkos problemoms
spręsti bei socialinei atskirčiai mažinti ir galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams,
reguliuojantiems darbo rinką, rengti ar keisti;
11.10. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pranešimus, skundus bei prašymus ir imasi reikiamų
priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
11.11. vykdo kitas teisės aktų jai nustatytas funkcijas.
Trišalė komisija prie LDB:
1) šalių siūlymu svarsto gyventojų užimtumo ir darbo rinkos būklės klausimus bei jiems turinčius
įtakos veiksnius, teikia Lietuvos darbo biržai pasiūlymus šioms problemoms spręsti;
2) svarsto lėšų, reikalingų užimtumo rėmimo priemonėms ir darbo rinkos paslaugoms finansuoti,
Lietuvos darbo biržai išlaikyti ir jos veiklai vykdyti, poreikį bei teikia atitinkamus pasiūlymus;
3) teikia Lietuvos darbo biržai pasiūlymus darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo
tobulinimo klausimais;
4) teikia Lietuvos darbo biržai pasiūlymus dėl teritorinių darbo biržų metinių veiklos tikslų ir
uždavinių nustatymo, lėšų šiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti skyrimo;
5) analizuoja dvišalės ir trišalės partnerystės galimybes sprendžiant socialines, ekonomines ir
užimtumo problemas, teikia pasiūlymus dėl socialinės partnerystės vystymo;
6) teikia Lietuvos darbo biržai pasiūlymus dėl norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbo rinkos
politikos priemonių įgyvendinimą, tobulinimo;
7) svarsto Lietuvos darbo veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus dėl jos veiklos tobulinimo;
8) svarsto Lietuvos darbo biržos valstybės lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia pasiūlymus dėl lėšų
panaudojimo efektyvumo didinimo;
9) vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Tokios pat Trišalės komisijos veikia prie kiekvienos teritorinės darbo biržos. Komisijos yra patariamojo
pobūdžio institucijos. Į Komisijos sudėtį įeina darbuotojų, darbdavių ir valstybės institucijų atstovai.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT) yra įstaiga prie SADM, nustatanti
neįgalumo lygį asmenims iki 18 metų, darbingumo lygį ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį
asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo
18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, bei priimanti sprendimą dėl bendro pirminio specialiųjų poreikių
nustatymo asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo ar darbingumo lygį. Pagrindiniai įstatymai
yra Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir Tarnybos nuostatai.
Pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, Tarnyba priima sprendimus dėl:
1) neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
2) darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
3) profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami
valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims, vyresniems kaip 18 metų;
4) neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;
5) bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo;
6) netekto darbingumo procentų.
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Pagal Tarnybos nuostatus, Tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
9.1. neįgalumo lygio ir darbingumo lygio vertinimą ir priima sprendimus dėl asmens:
9.1.1. neįgalumo lygio atsiradimo laiko, termino;
9.1.2. darbingumo lygio, priežasties, atsiradimo laiko, termino;
9.1.3. netekto darbingumo procentų;
9.1.4. profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami
valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims, vyresniems kaip 18 metų;
9.1.5. neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;
9.1.6. bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo:
9.1.6.1. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio;
9.1.6.2. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio;
9.1.6.3. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
poreikio;
9.1.6.4. specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio;
9.2. vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio planavimą;
9.3. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie neįgalumo lygį, darbingumo lygį, jų priežastis,
profesinės reabilitacijos poreikį bei bendrą pirminį specialių poreikių nustatymą;
9.4. rengia ir kiekvieną ketvirtį teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
statistinę informaciją apie neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendrą pirminį specialiųjų poreikių bei
profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymą;
9.5. rengia metodinę medžiagą dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio specialiųjų
poreikių bei profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo;
9.6. analizuoja Europos Sąjungos šalių patirtį neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio
specialiųjų poreikių bei profesinės reabilitacijos nustatymo srityje;
9.7. rengia ir teikia ketvirtines ir metinę Tarnybos veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai;
9.8. užsako mokslinius ir kitus tyrimus apie neįgalumo lygį, darbingumo lygį, bendrą pirminį specialiųjų
poreikių nustatymą, jų atsiradimo priežastis ir kitus su tuo susijusius reiškinius;
9.9. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia, keičiasi informacija bei bendradarbiauja su
asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, savivaldybėmis, valstybės
institucijomis ir įstaigomis, kitomis organizacijomis;
9.10. nagrinėja prašymus, pareiškimus bei skundus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais ir imasi
reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
9.11. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kitų norminių teisės aktų.
NDNT yra pagrindinė institucija, nuo kurios sprendimo priklauso, asmuo gaus ir kokios dydžio išmoką
pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą ar profesinės ligos
pašalpą pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, ar netekto darbingumo pensiją pagal
Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM (toliau – SPPD)
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas yra valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti bendrą Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos politiką. Departamentas prisideda prie savo steigėjo, SADM, misijos ir
siekia įgyvendinti iškeltus tikslus bei uždavinius.
Vykdant bendrą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos politiką, SPPD strateginiai tikslai pagal
Nuostatus yra:
1) vertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti valstybės ir vietos savivaldos lygmenimis socialinių paslaugų
kokybę;
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2) rengti bei įgyvendinti valstybės socialines programų priemones, atlikti nuolatinį pavestų programų
priemonių ir projektų įgyvendinimo monitoringą, nagrinėti asmenų skundus ir pasiūlymus pagal savo
kompetenciją;
3) administruoti socialines programas ir projektus bei prižiūrėti socialinėms programoms ir projektams
skirtų lėšų panaudojimą;
4) dalyvauti įgyvendinant valstybės socialinių paslaugų politiką.
Siekdamas šių aukščiau išvardintų tikslų SPPD atlieka žemiau nurodytas funkcijas.
(1 tikslo atžvilgiu):
1.1. teikia metodinę pagalbą dėl socialinės globos normų taikymo;
1.2. teikia metodinę pagalbą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės;
1.3. formuoja bendrą socialinės globos normų ir bendrosioms socialinėms paslaugoms bei socialinei
priežiūrai keliamų reikalavimų taikymo praktiką;
1.4. vadovaudamasis socialinės globos normomis, vertina socialinės globos kokybę;
1.5. išduoda licencijas teikti socialinę globą, sustabdo ir naikina jų galiojimą;
1.6. vykdo socialinių paslaugų įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
1.7. kontroliuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialiųjų
tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymą, jų skyrimą, teikimą bei asmens (šeimos)
finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimą;
1.8. vykdo socialinę globą teikiančių socialinių paslaugų įstaigų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.9. koordinuoja socialinių globos įstaigų socialinių paslaugų organizavimo ir socialinės globos normų
įgyvendinimo procesą;
1.10. vertina ir planuoja valstybės investicijų teikimo socialinių paslaugų įstaigoms poreikį;
1.11. kasmet iš savivaldybių surenka informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių pirktų ar finansuotų
socialinių paslaugų kainas ir iki balandžio 1 d. skelbia informaciją apie socialinių paslaugų vidutines
kainas;
1.12. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie gerąją praktiką įgyvendinant
socialinės globos normas ir organizuoja gerosios praktikos pavyzdžių sklaidą;
1.13. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus informacinėms sistemoms, susijusioms su
socialinių paslaugų įstaigų teikiamomis paslaugomis, kurti bei jas administruoja;
Siekdamas 2 punkte nurodyto tikslo:
2.1. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl socialinių paslaugų politikos
įgyvendinimo, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialinių
paslaugų valdymą;
2.2. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų tinklo
vystymo, veiklos organizavimo bei teisinės bazės tobulinimo;
Siekdamas 3 punkte nurodyto tikslo:
3.1. rengia ar dalyvauja rengiant valstybės socialines programas, priemones ir projektus;
3.2. administruoja valstybės socialines programas, priemones ir projektus;
3.3. organizuoja, koordinuoja ir prižiūri valstybės socialinių programų, priemonių ar projektų
įgyvendinimą, vertina ir reguliuoja valstybės socialinėms programoms, priemonėms ir projektams
skiriamų lėšų naudojimą bei planuoja jų poreikį;
3.4. vertina, apibendrina ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie vykdomų
socialinių programų, priemonių ir projektų rezultatus bei pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo
socialinėms programoms, priemonėms ir projektams įgyvendinti;
3.5. atlieka nuolatinį valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimo monitoringą;
3.6. teikia rekomendacijas valstybės socialines programas, priemones ir projektus įgyvendinančioms
įstaigoms, organizuoja priemones, skirtas jų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti;
3.7. administruoja informacines sistemas (registrus), susijusias su valstybės socialinėmis programomis ir
projektais;

19

3.8. tikrina, ar valstybės socialinės programos, priemonės ir projektai atitinka nustatytus tikslus ir
iškeltus uždavinius;
3.9. analizuoja ir vertina valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų finansinių bei veiklos
ataskaitų duomenis;
Siekdamas 4 punkte nurodyto tikslo:
4.1. atlieka socialinį darbą dirbančiųjų profesinio tobulinimo poreikių analizę ir vertinimą;
4.2. organizuoja socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimą ir socialinio darbuotojo profesinės
kvalifikacijos pripažinimą;
4.3. organizuoja socialinių darbuotojų atestaciją;
4.4. koordinuoja socialinio darbo metodinių centrų, kitų įstaigų, organizuojančių socialinių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą, mokymų vykdymą;
4.5. organizuoja socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimo programų kokybės vertinimą ir jų
atranką;
4.6. organizuoja socialinio darbo metodinių centrų atranką ir jų veiklos vertinimą;
4.7. kaupią, sistemina, analizuoja informaciją apie socialinį darbą dirbančiuosius ir teikia šią informaciją
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
4.8. konsultuoja socialinį darbą dirbančiuosius kvalifikacijos kėlimo, persikvalifikavimo, socialinius
darbuotojus atestacijos klausimais;
4.9. organizuoja socialinio darbo metodinės bei informacinės medžiagos rengimą, leidybą ir viešinimą;
4.10. skleidžia pažangią socialinio darbo inovacijų patirtį;
Taip pat atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, taip pat
pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų teikiamų paslaugų kokybės bei departamento rengiamų ar
administruojamų valstybės socialinių programų, priemonių ar projektų;
5.2. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, konsultuoja ir teikia joms išvadas bei
pasiūlymus pagal kompetenciją;
5.3. bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis
pagal kompetenciją;
5.4. informuoja visuomenę apie departamento veiklą, pateikdamas informaciją departamento interneto
tinklalapyje ir kituose visuomenės informavimo šaltiniuose;
5.5. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Taigi SPPD yra atsakingas už teikiamų socialinių paslaugų kokybės kontrolę. Ji taip pat veikia, kaip
patariamoji SADM institucija socialinių paslaugų politikos įgyvendinimo klausimu.
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM (toliau – NRD) yra valstybės biudžeto įstaiga prie SADM,
kurios paskirtis yra koordinuoti ir įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemones.
NRD pagrindiniai tikslai yra:
1) užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių programų ir projektų skirtų neįgaliųjų
integracijos problemoms spręsti;
2) užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių, programų ir projektų, skirtų neįgaliųjų
problemoms spręsti, įgyvendinimą;
3) skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vystymąsi, dalyvauti ir įgyvendinti neįgaliųjų
socialinės integracijos politikos priemones;
4) koordinuoti gestų kalbos vertėjų centrų ir neįgaliųjų reabilitacijos centrų veiklą;
5) koordinuoti suaugusiųjų asmenų siuntimą į socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
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NRD, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus veikos tikslus, atlieka šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išvadas, pasiūlymus ir teisės aktų
projektus dėl neįgaliųjų socialinės integracijos proceso vystymo;
2. koordinuoja ir įgyvendina Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos programą bei šios programos
įgyvendinimo priemones;
3. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir įgyvendina kitas priemones, programas ir projektus, skirtus
neįgaliųjų socialinės integracijos problemoms spręsti;
4. teisės aktų nustatyta tvarka stebi ir kontroliuoja, kaip įgyvendinamos neįgaliųjų socialinės integracijos
priemonės, programos ir projektai, bei teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir
vykdytojams dėl jų įgyvendinimo;
5. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie neįgaliųjų socialinės integracijos pokyčius ir apibendrina
juos bei informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kitas valstybės ir savivaldybių institucijas ir
įstaigas, neįgaliesiems atstovaujančias organizacijas;
6. rengia ir kiekvieną ketvirtį teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie
Departamento vykdomų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių, programų ir projektų įgyvendinimo
rezultatus;
7. kasmet teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai praėjusių metų Departamento veiklos ir
vykdytų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių, programų ir projektų įgyvendinimo ataskaitą.
8. išduoda suaugusiems asmenims siuntimus į valstybės socialinės globos įstaigas ilgalaikei socialinei
globai gauti;
9. registruoja eiles ilgalaikei socialinei globai valstybės socialinės globos įstaigose gauti;
10. tvarko suaugusiųjų asmenų, gyvenančių valstybės socialinės globos įstaigose, ir laisvų vietų šiose
įstaigose apskaitą.
NRD taip pat atlieka šias funkcijas:
1. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir kitomis valstybės ir savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;
3. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę Departamento veiklą;
5. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių
apskaitą;
6. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas;
7. administruoja informacines sistemas (registrus), susijusias su neįgaliųjų socialine integracija;
8. techniškai aptarnauja Neįgaliųjų reikalų tarybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
9. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir
pasiūlymus;
10. atstovauja valstybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybei) bylose dėl globos nustatymo ir globėjo
skyrimo neveiksniam asmeniui;
11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (toliau – JRD) yra valstybės biudžetinė įstaiga prie SADM,
kurio paskirtis – dalyvauti įgyvendinant SADM formuojamą jaunimo politiką.
Pagrindiniai departamento veiklos tikslai (pagal Nuostatus) yra:
1) rengti ir įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones;
2) analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę Lietuvoje;
3) koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje.
JRD, siekdamas 1 punkte nurodyto tikslo:
1.1. įgyvendina programas ir priemones, skirtas jaunimui (įskaitant Lietuvos ir pasaulio lietuvių
jaunimą), jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms;
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1.2. administruoja ir tvarko departamentui priskirtoms programoms bei kitoms priemonėms vykdyti
skirtas valstybės biudžeto lėšas;
1.3. kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 1 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia: valstybės
biudžeto lėšų, perduotų departamentui jaunimo politikos programoms vykdyti, paskirstymo ir
naudojimo sąmatą, praėjusių metų veiklos ir patvirtintų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo ir
naudojimo programos bei sąmatos vykdymo ataskaitas, informaciją dėl programų ir kitų jaunimo
politikos priemonių įgyvendinimo rezultatų;
1.4. organizuoja konkursus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų ir (ar) programų
paraiškoms pateikti, atlieka šių projektų paraiškų vertinimą ir atranką, vertina lėšų poreikį ir teikia
socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliotai įstaigai prie ministerijos administruoti atrinktus projektus
ir (ar) programas;
1.5. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos priimamus teisės
aktus, taip pat Europos Sąjungos šalių, kitų valstybių patirtį įgyvendinant jaunimo politiką, teikia
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl aktualių programų bei priemonių įgyvendinimo
Lietuvoje;
JRD, siekdamas 2 punkte nurodyto tikslo:
2.1. vykdo jaunimo padėties stebėseną: inicijuoja ir organizuoja tyrimus jaunimo politikos srityje, renka
informaciją, statistinius duomenis iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, sistemina ir apibendrina
juos bei teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms; kaupia, sistemina ir analizuoja kitų įstaigų
ir institucijų atliktus tyrimus, susijusius su jaunimu, bendradarbiauja su tyrėjais ir specialistais, dirbančiais
jaunimo politikos srityje;
2.2. vykdo tarpinstitucinę ir tarpsektorinę veiklą: analizuoja jaunimo politikos raidos tendencijas, ryšį su
valstybės institucijų bei įstaigų vykdoma politika įvairiose srityse ir teikia apibendrintą, susistemintą
informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
JRD, siekdamas 3 punkte nurodyto tikslo:
3.1. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis,
jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą, konsultuoja
jas departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
3.2. pagal kompetenciją koordinuoja tarptautinių programų, projektų ir susitarimų įgyvendinimą;
3.3. teikia metodinę pagalbą savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, juos informuoja ir
konsultuoja.
JRD taip pat atlieka šias funkcijas:
4.1. pagal kompetenciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išvadas, pasiūlymus dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo;
4.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Europos Komisijos nustatytų prioritetų jaunimo politikos
srityje įgyvendinimą Lietuvoje, rengia ir teikia ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai jaunimo
politikos įgyvendinimo klausimais;
4.3. pagal kompetenciją ir suderinęs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atstovauja suderintoms
Lietuvos pozicijoms jaunimo politikos srityje Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos darbo
grupėse, susitikimuose, konferencijose, taip pat Baltijos jūros regiono ekspertinėje jaunimo reikalų
darbo grupėje ir tarptautinėse organizacijose;
4.4. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties jaunimo politikos srityje perėmimą iš užsienio šalių ir
diegimą Lietuvoje bei gerosios Lietuvos jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
4.5. informuoja visuomenę apie jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę
Lietuvoje, jaunimo politiką, taip pat apie savo veiklą;
4.6. teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos ir jos įgyvendinimo priemonių jaunimo politikos srityje;
4.7. pagal kompetenciją teikia informaciją ir rengia pozicijas departamentui atstovaujamose darbo
grupėse regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse;
4.8. pagal kompetenciją organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, kitus renginius;
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4.9. inicijuoja ir organizuoja metodinės medžiagos jaunimo politikos srityje rengimą, leidybą ir sklaidą;
4.10. teikia Jaunimo reikalų tarybai svarstyti programų ir priemonių, skirtų jaunimui, jaunimo ir su
jaunimu dirbančioms organizacijoms, projektus;
4.11. techniškai aptarnauja Jaunimo reikalų tarybą, organizuoja ir protokoluoja jos posėdžius, nustatyta
tvarka organizuoja posėdžiuose svarstomų dokumentų pateikimą Jaunimo reikalų tarybos nariams;
4.12. konsultuojasi su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu
dirbančiomis organizacijomis bei jaunimu;
4.13. bendradarbiauja su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Socialinių paslaugų
priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis valstybės ir savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis jaunimo klausimais;
4.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Už Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijos ribų esančios įstaigos:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM) – yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, kuri
formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą finansų ministrui
pavestose valstybės valdymo srityse. Valstybės politikos įgyvendinimo funkcijos FM gali būti pavestos
tik įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui. FM savininkė yra valstybė, o ministerijos
savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
FM atlieka šias funkcijas:
1. valstybės finansų politikos srityje:
1.1. rengia atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus;
1.2. tvirtina valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;
1.3. rengia ir tvirtina valstybės biudžeto programų sąmatų, skaičiavimų ir patvirtintų savivaldybių
biudžetų formas;
1.4. rengia Valstybės investicijų programos projektą;
1.5. nagrinėja institucijų pasiūlymus dėl jų investavimo srities investicijų projektų (investicijų projektų
įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą;
1.6. analizuoja ir vertina fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams, kitoms sritims,
makroekonomikos rodikliams, rengia atitinkamas fiskalines priemones, užtikrinančias fiskalinės politikos
suderinamumą su kitomis ekonominės politikos sritimis (monetarine, socialine ir kitomis);
1.7. koordinuoja Lietuvos ūkio socialinės ir ekonominės plėtros scenarijų ir vidutinės trukmės ekonominių
programų, teikiamų Europos Komisijai, rengimą;
1.8. kontroliuoja ir koordinuoja centrinių mokesčių administratorių veiklą;
1.9. atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei skolinantis valstybės vardu;
1.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus, atlieka veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu, skolinantis valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų valdymu,
valstybės garantijų teikimu ir administravimu, paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir
paskolų su valstybės garantija administravimu;
1.11. analizuoja skolinantis valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų būklę, teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl skolinimosi valstybės vardu rizikos rodiklių nustatymo;
1.12. kaupia valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos
finansinę paramą ir kitą finansinę paramą, piniginius išteklius, valstybės pinigų fondų piniginius išteklius
ir kitus teisės aktais Finansų ministerijai priskirtus valdyti piniginius išteklius, juos investuoja, išduoda ir
tvarko šių procesų apskaitą, rengia ataskaitas;
1.13. organizuoja valstybės biudžeto kasos operacijų vykdymą per Lietuvos Respublikos kredito įstaigas;
1.14. rengia ir nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinį ir suvestinį visų savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinį;
1.15. organizuoja informacinių sistemų valstybės piniginiams ištekliams valdyti plėtrą;
1.16. metodiškai vadovauja finansų kontrolės ir vidaus audito klausimais, vertina ir prireikus tikrina, ar
vidaus audito tarnybų veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, analizuoja, kaip veikia vidaus audito
23

tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą ir juo
disponuoja;
1.17. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui
metinę vidaus audito tarnybų veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja
valstybės ir savivaldybių turtą ir juo disponuoja, ataskaitą;
1.18. koordinuoja viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir savivaldybių turtą ir juo
disponuoja, vidaus auditorių mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir atestavimą;
1.19. rengia valstybės finansų valdymo srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
2. finansų rinkų politikos srityje:
2.1. rengia finansų įstaigų, draudimo, loterijų ir lošimų veiklos valdymo sričių įstatymų ir kitų teisės aktų
projektus;
2.2. koordinuoja indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos įgyvendinimą;
2.3. koordinuoja ir kontroliuoja loterijų ir lošimų veiklos valstybinės priežiūros politikos įgyvendinimą;
3. finansinės atskaitomybės ir audito politikos srityje:
3.1. rengia ir tvirtina viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų
formas;
3.2. rengia valstybės ir nacionalinį konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;
3.3. rengia viešojo ir privataus sektorių buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir finansinių
ataskaitų audito valdymo sričių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
4. statistikos politikos srityje rengia statistikos valdymo srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
5. valstybės turto valdymo politikos srityje:
5.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia išvadas ir atskirąsias nuomones dėl viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektų, partnerystės sutarčių projektų finansinių sąlygų ir rizikos paskirstymo
partnerystės projektų arba partnerystės sutarčių projektų šalims, taip pat dėl rizikos paskirstymo įtakos
valstybės finansiniams rodikliams;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia, sistemina, saugo ir tvarko informaciją apie viešojo ir privataus
sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei sudarytų
partnerytės sutarčių ir jų vykdymo metinę ataskaitą;
5.3. rengia viešojo ir privataus sektorių partnerystės, bendrosios valstybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo politikos valdymo sričių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
6. Europos Sąjungos struktūrinės ir sanglaudos politikos srityje:
6.1. atlieka veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją, koordinuojančiosios, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimus
atliekančiosios, tarpinės (veiksmų programų techninės paramos prioritetų ir Techninės paramos
veiksmų programos) institucijos funkcijas;
6.2. atlieka Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinant
Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD), vadovaujančiosios
institucijos funkcijas;
6.3. atlieka Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinant
Lietuvos 2004–2006 metų BPD, Europos Bendrijų iniciatyvų EQUAL ir INTERREG IIIA, Šengeno
priemonės, 2004–2006 metų Ignalinos programos mokėjimo institucijos funkcijas;
6.4. koordinuoja Europos Sąjungos finansinės paramos pagal PHARE programą ir pereinamojo
laikotarpio institucijų plėtros priemonę gavimą, naudojimą ir vertinimą, atlieka pagal šias ir SAPARD
programą gaunamų ir išmokėtų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų finansinę priežiūrą, perveda
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos
finansiniuose memorandumuose ir sprendimuose nurodytiems juridiniams asmenims;
6.5. atlieka Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos bendradarbiavimo per sieną programos
tvirtinančiosios institucijos funkcijas;
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6.6. atlieka 2007–2013 metų Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijas;
6.7. atlieka Europos Sąjungos struktūrinės paramos, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų BPD, auditą
koordinuojančios institucijos funkcijas;
6.8. teikia Europos Komisijai valdymo ir kontrolės sistemų patikrinimų ataskaitas, metines atrankinių
patikrinimų ir veiklos atrankinių patikrinimų ataskaitas ir kitą su tuo susijusią informaciją;
6.9. dalyvauja derybose su Europos Komisija dėl Europos Komisijos rengiamų teisės aktų,
reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą Europos Sąjungoje;
6.10. atsižvelgdama į Europos Komisijos parengtus dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos
sanglaudos politikos nuostatomis, organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos
struktūrinės paramos programavimo dokumentų rengimą ir derinimą su Europos Komisija;
6.11. vadovauja deryboms su Europos Komisija dėl Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos struktūrinės
paramos programavimo dokumentų;
6.12. kuria Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės Lietuvos Respublikoje sistemą;
6.13. rengia Europos Sąjungos sanglaudos ir struktūrinės politikos valdymo sričių teisės aktų projektus;
7. turto ir verslo vertinimo politikos srityje:
7.1. koordinuoja turto ir verslo vertinimo valstybinės priežiūros funkcijas ir kontroliuoja, kaip jos
atliekamos;
7.2. rengia turto ir verslo vertinimo politikos srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
8. dokumentų technologinės apsaugos politikos srityje:
8.1. koordinuoja valstybės dokumentų technologinės apsaugos valstybinės priežiūros funkcijas ir
kontroliuoja, kaip jos atliekamos;
8.2. rengia dokumentų technologinės apsaugos politikos srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
9. tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros srityje:
9.1. koordinuoja tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros funkcijas ir
kontroliuoja, kaip jos atliekamos;
9.2. rengia tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinės priežiūros srities įstatymų ir kitų
teisės aktų projektus;
10. Finansų ministerija taip pat atlieka šias funkcijas:
10.1. koordinuoja paramos pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir
Šveicarijos finansinės paramos gavimą ir naudojimą Lietuvoje;
10.2. atlieka vadovaujančiosios institucijos, kuri koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiklą, susijusią
su Europos Sąjungos nuosavų išteklių prognoze, apskaičiavimu, surinkimu, mokėjimu, Europos Komisijos
atstovų atliekamais patikrinimais ir kontrole;
10.3. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir
jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės
institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą, derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose
nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
10.4. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams Europos
Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
10.5. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę, vykdo kitus
Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka
apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
10.6. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos ir tarptautinėse finansų
institucijose, nustatyta tvarka palaiko tarptautinius ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir
tarptautinėmis organizacijomis;
10.7. rengia tarptautinių sutarčių projektus ir užtikrina jų vykdymą pagal savo kompetenciją;
10.8. atlieka kitas įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatytas funkcijas.
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Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) – centrinis mokesčio administratorius – yra valstybės
institucija, atskaitinga finansų ministrui.

1)
2)

3)
4)

5)

VMI remiantis VSDĮ ir Mokesčių administravimo įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka vykdo šias su
socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo kontrole, ginčų nagrinėjimu susijusias funkcijas:
registruoja draudėjus ir teikia jiems informaciją apie socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievoles;
tikrina draudėjų ir apdraustųjų socialinio draudimo įmokų apskaičiavimą, taip pat šių įmokų sumokėjimą,
kiek tai susiję su tikrinamais draudėjais, skiria baudas už tikrinant nustatytus pažeidimus;
įformina bei patvirtina patikrinimo rezultatus;
nagrinėja mokestinius ginčus dėl tikrinant naujai apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, paskirtų
baudų;
turi teisę atstovauti Fondo interesams įmonėse, viešosiose įstaigose, kurioms iškeltos bankroto ar
restruktūrizavimo bylos pagal Įmonių bankroto įstatymo ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo suteiktas
kreditoriaus teises Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir Fondo valdybos abipusio
susitarimo pagrindu;
teikia Fondo valdybai ir Fondo valdybos teritoriniams skyriams informaciją, reikalingą socialiniam
draudimui vykdyti. Socialinio draudimo įmokų kontrolės ir informacijos teikimo tvarką nustato
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, suderinusi su Fondo valdyba.
VMI yra pagrindinė institucija užtikrinant skaidrią valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimą
ir išmokų išmokėjimą bei viena pagrindinių už nelegalaus darbo reiškinių prevenciją atsakingų
subjektų.
Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, kuri formuoja
valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų numatytais
atvejais – ją įgyvendina sveikatos apsaugos ministrui pavestose srityse. Formuoja valstybės politiką
sveikatos draudimo srityje – teikia šioje srityje teisės aktų projektus, kontroliuoja, kaip yra įgyvendinama
valstybės politika sveikatos draudimo srityje. Sveikatos apsaugos ministerija yra biudžetinė įstaiga,
išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų.
Svarbiausi SAM veiklos tikslai yra:
1. formuoti valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti
jos įgyvendinimą;
2. formuoti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros srityje, organizuoti, koordinuoti ir
kontroliuoti jos įgyvendinimą;
3. formuoti valstybės politiką farmacinės ir kitos veiklos (pavyzdžiui, vaistinių preparatų reklama,
klinikiniai tyrimai ir panašiai), susijusios su farmacijos produktais, srityje, organizuoti, koordinuoti ir
kontroliuoti jos įgyvendinimą;
4. formuoti valstybės politiką sveikatos draudimo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos
įgyvendinimą.
SAM, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:
1. asmens sveikatos priežiūros srityje:
1.1. rengia asmens sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
1.2. įstatymų numatytais atvejais nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos
priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimus;
1.3. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros srityje ministerijai
pavaldžiose įstaigose;
1.4. organizuoja asmens sveikatos priežiūros licencijavimą;
1.5. organizuoja asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą;
2. visuomenės sveikatos priežiūros srityje:
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2.1. rengia visuomenės sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
2.2. organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimą šiose srityse:
neinfekcinių ligų ir traumų, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, kurortologijos plėtros, fizinio
aktyvumo skatinimo, sveikos mitybos, maisto saugos, alkoholio ir tabako, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kontrolės, psichikos sveikatos, cheminių medžiagų saugos, fizikinių veiksnių valdymo,
darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos sveikatinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo,
visuomenės sveikatos saugos ekspertizės, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo, sveikatos
netolygumų mažinimo, grėsmių sveikatai valdymo;
2.3. organizuoja ir koordinuoja sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos informacijos
kaupimą, skleidimą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos
tobulinimą, licencijuojamą visuomenės sveikatos priežiūros veiklą;
2.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika visuomenės sveikatos priežiūros srityje
ministerijai pavaldžiose įstaigose, taip pat alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų
kontrolės srityje;
3. farmacinės ir kitos veiklos (pavyzdžiui, vaistinių preparatų reklama, klinikiniai tyrimai ir panašiai),
susijusios su farmacijos produktais, srityje:
3.1. rengia farmacinės ir kitos veiklos, susijusios su farmacijos produktais, srities
Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
3.2. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos gyventojų aprūpinimą vaistiniais preparatais
ir kontroliuoja farmacinės paslaugos kokybę;
3.3. pagal kompetenciją nustato farmacinės veiklos reikalavimus;
3.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika farmacinės ir kitos veiklos, susijusios su
farmacijos produktais, srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;
3.5. organizuoja farmacijos specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą;
4. sveikatos draudimo srityje:
4.1. rengia sveikatos draudimo srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės
aktų projektus;
4.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika sveikatos draudimo srityje ministerijai
pavaldžiose įstaigose.
Taip pat SAM atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant valstybines strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir
priemones pagal sveikatos apsaugos ministrui pavestas valdymo sritis, koordinuoja, organizuoja ir
kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas
strategijas ir programas;
5.2. teikia išvadas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų, susijusių su
sveikatos apsaugos ministrui pavestomis valdymo sritimis;
5.3. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų
darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja sveikatos apsaugos ministro valdymo sričiai
priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų
darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės
institucijos;
5.4. pagal kompetenciją formuoja Lietuvos Respublikos poziciją Jungtinių Tautų organizacijos
struktūrose ir iniciatyvose;
5.5. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos
institucijose ir jų darbo organuose;
5.6. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis
communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos
teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
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5.7. užtikrina ministerijai priskirtų priemonių, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
bendrojo finansavimo lėšų, planavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, pagal kompetenciją atlieka Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo tarpinės institucijos funkcijas;
5.8. kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai tinkamai
reguliuoti, organizuoja sveikatos žinių sklaidą ir sveikatos propagavimą per visuomenės informavimo
priemones; priemonėse;
5.9. organizuoja seminarus informaciją, susijusią su ministerijos veikla, skelbia ministerijos interneto
svetainėje ir kitose visuomenės informavimo, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su sveikatos
apsaugos ministrui pavestomis valdymo sritimis;
5.10. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis;
5.11. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su sveikatos apsaugos ministrui
pavestomis valdymo sritimis, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
5.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojus įgyvendina iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto išlaikomų biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas;
5.13. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas
funkcijas.
SAM yra pagrindinė institucija atsakinga už vienos valstybinio socialinio draudimo rūšies – sveikatos
draudimo politikos formavimą. Be kita ko, ji taip pat formuoja asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros ir farmacinės veiklos srityje.
Privalomojo sveikatos draudimo taryba (toliau – PSD taryba) yra kolegiali patariamoji SAM privalomąjį
sveikatos draudimą vykdanti ir koordinuojanti institucija. Į PSD tarybą įeina:
1) šeši valstybės valdymo institucijų atstovai – po vieną Nacionalinės sveikatos tarybos, Sveikatos
apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Valstybinės ligonių
kasos ir teritorinių ligonių kasų atstovą;
2) penki apdraustųjų atstovai – du darbdavių organizacijų atstovai, vienas ne medikų profesinių sąjungų
atstovas, vienas pacientų organizacijų atstovas, vienas savivaldybių asociacijos atstovas;
3) penki sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugų teikėjų atstovai – du medikų profesinių sąjungų
atstovai (iš jų – vienas gydytojų profesinės sąjungos, vienas slaugos specialistų profesinės sąjungos), du
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų organizacijų atstovai, vienas farmacininkų organizacijų atstovas.
PSD tarybos kompetencija pagal jos Nuostatus:
1) svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius;
2) teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, sąrašo;
3) teikia nuomonę Sveikatos apsaugos ministerijai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų;
4) teikia nuomonę Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti,
Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų ir įsigijimo
išlaidų kompensavimo tvarkos;
5) teikia nuomonę Sveikatos apsaugos ministerijai dėl galūnių, sąnarių ir organų protezavimo,
protezų įsigijimo ir centralizuotai apmokamų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių išlaidų
kompensavimo tvarkos ir sąrašo;
6) teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl bazinės medicininės reabilitacijos ir
sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos;
7) teikia išvadą dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekto, Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių bei metinių
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių;
8) teikia siūlymus dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų skyrimo valstybinėms ir
savivaldybių sveikatos programoms finansuoti;
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9) teikia nuomonę Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto tikslinimo, kai biudžeto išlaidos ir (ar) pajamos yra mažesnės nei patvirtintame
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete;
10) teikia nuomonę Sveikatos apsaugos ministerijai dėl išmokų ir kompensacijų dydžio, atitinkančio
biudžete patvirtintą išlaidų planą, nustatymo, kai faktinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto išlaidos yra didesnės negu yra patvirtintos Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto išlaidų plane;
11) teikia siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų;
12) teikia siūlymus dėl Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų struktūros reikalavimų ir
veiklos išlaidų normatyvų bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto paskirstymo;
13) teikia siūlymus dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei teritorinių
ligonių kasų ir vaistinių sutarčių sudarymo tvarkos;
14) nagrinėja Valstybinės ligonių kasos finansinę ir ekonominę veiklą;
15) nagrinėja kitus privalomojo sveikatos draudimo klausimus.
Valstybinė ligonių kasa prie SAM (toliau – VLK) yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos
Respublikos valstybės valdymo institucija. Valstybinė ligonių kasa sprendžia jos kompetencijai priskirtus
klausimus, dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministerijos
vykdomą politiką sveikatos draudimo srityje, organizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą,
vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei sveikatos
apsaugos ministro įsakymais numatytas funkcijas.
VLK yra išlaikoma iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Pagal Nuostatus VLK atlieka šias funkcijas:
1) Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis užtikrina prevencinės
medicinos pagalbos, medicinos pagalbos, medicininės reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų
ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugų
teikimo išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per
teritorines ligonių kasas;
2) rengia ir teikia Sveikatos apsaugos ministerijai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
(jo tikslinimo) projektą, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ateinančių dvejų metų
prognozuojamus rodiklius bei metinių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo
ir finansinių ataskaitų rinkinius Sveikatos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose
nustatytomis sąlygomis ir terminais;
3) Sveikatos draudimo įstatymo, Valstybės registrų įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai
atlyginimo įstatymo, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą ir
yra šio registro vadovaujančioji bei tvarkymo įstaiga;
4) vykdo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą;
5) disponuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;
6) suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija sudaro iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšų rezervą ir jį naudoja Vyriausybės nustatyta tvarka;
7) suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija vykdo operacijas su laikinai laisvomis Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;
8) suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija teritorinių ligonių kasų skaičių bei jų teritorinės
veiklos zonas steigia teritorines ligonių kasas; tvirtina jų nuostatus ir prižiūri veiklą;
9) atlieka teritorinių ligonių kasų auditą arba teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su audito
įmonėmis dėl teritorinių ligonių kasų audito;
10) kompensuoja išlaidas kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms
Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
11) kompensuoja galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo ir centralizuotai
apmokamų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių išlaidas Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyta tvarka;
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12) apmoka asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta
tvarka;
13) organizuoja ir vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainodaros valdymo procesą,
skaičiuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto, bazines kainas ir, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, jas teikia
tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui;
14) suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, numato privalomojo sveikatos draudimo plėtros
kryptis ir ilgalaikę strategiją;
15) rengia ir teikia tvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijai Valstybinės ligonių kasos strateginius
veiklos planus (programas), juos tikslina, įgyvendina ir teikia jų vykdymo ataskaitas;
16) nustato privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimo rodiklius ir pagal juos vykdo
šios sistemos stebėseną;
17) suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, kartu su Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybine mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustato privalomojo sveikatos draudimo įmokų
kontrolės ir administravimo tvarką;
18) teisės aktų nustatyta tvarka teikia nuomonę Privalomojo sveikatos draudimo klausimais;
19) valdo, naudoja ir disponuoja valstybės ar savivaldybių perduotu turtu, nepažeisdama įstatymų ir
kitų asmenų teisių bei interesų;
20) vykdo kitas jai pavestas funkcijas.
VLK tenka pagrindinis vaidmuo, pasitelkus teritorines ligonių kasas, vykdyti privalomąjį socialinį
draudimą.
Teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) steigėja yra Valstybinė ligonių kasa, teisės aktų nustatyta tvarka
prižiūrinti jų veiklą.
TLK disponuoja Valstybinės ligonių kasos perduota Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondo lėšų
dalimi, kurias nustatyta tvarka naudoja išlaidoms už gydymo įstaigų suteiktas paslaugas apmokėti ir
kompensuoti už išduotus vaistus.
TLK kasmet sudaro sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis, šiose sutartyse nustatytu
laiku bei tvarka apmoka joms draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
išduotus vaistus ir medicinos pagalbos priemones. TLK veikla apima ir kitas svarbias sritis, pavyzdžiui,
draudžiamųjų įskaitos tvarkymą, savivaldybių sveikatos programų finansavimą, gydymo įstaigų išlaidų,
finansuojamų ir PSD fondo lėšų, paslaugoms ir vaistams kontrolę ir kt.
Neįgaliųjų reikalų taryba (toliau – NRT) yra kolegiali institucija, kuri sudaroma visuomeniniais pagrindais
lygiateisės partnerystės pagrindu iš valstybės institucijų ir neįgaliųjų asociacijų atstovų.
Tarybos narius, atstovaujančius neįgaliųjų asociacijoms, deleguoja Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga,
Lietuvos kurčiųjų draugija, Lietuvos invalidų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrija, Lietuvos parolimpinis komitetas – po vieną atstovą: prezidentą, viceprezidentą, asociacijos
pirmininką ar tarybos pirmininką.
Pagal Tarnybos nuostatų 2 skyrių Tarybos uždavinys – nagrinėti svarbiausiuosius neįgaliųjų socialinės
integracijos klausimus ir padėti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir už kitas sritis atsakingiems
ministrams įgyvendinti neįgaliųjų reikmes atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.
Taryba, vykdydama nustatytąjį uždavinį, atlieka šias funkcijas:
1. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasiūlymus dėl neįgaliųjų reikmes atitinkančios neįgaliųjų
socialinės integracijos politikos įgyvendinimo;
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2. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui rekomendacijas dėl Nacionalinei žmonių su negalia
socialinės integracijos programai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo ir
panaudojimo;
3. siekia, kad neįgalieji aktyviai dalyvautų sprendžiant visus su jų gyvenimu ir veikla susijusius klausimus;
4. rūpinasi neįgaliųjų integravimusi į visuomenę;
5. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių
neįgaliųjų visuomeninius santykius, projektų;
6. kaupia informaciją apie neįgaliųjų problemas ir supažindina su ja visuomenę;
7. bendradarbiauja su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis, sprendžiančiomis neįgaliųjų
socialinės integracijos problemas;
8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui praėjusių metų Tarybos veiklos ataskaitą;
9. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis ministerijomis, Neįgaliųjų reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Neįgaliųjų reikalų
departamentas), kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, sprendžiant neįgaliųjų
socialinės integracijos problemas;
10. vykdo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo
stebėseną ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl tinkamo
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo nuostatų įgyvendinimo;
11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas
funkcijas.
Lietuvos Respublikos trišalė taryba (pagal Tarybos nuostatus) – yra įsteigta lygiateisės trišalės
partnerystės pagrindu, remiantis laisva valia ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir
darbdavių organizacijų 1995 m. gegužės 5 d. pasirašytu Susitarimu dėl trišalės partnerystės.
Taryba skiria dėmesį visiems aktualiems ekonominės ir socialinės raidos klausimams,
makroekonominiam ir socialiniam šalies stabilumui, todėl veikla atitinka šalies tikslus ir uždavinius ir
telkia visuomenę jiems įgyvendinti. Ji skatina plėtoti nacionalinę ir europinę savimonę. Savo sudėtimi
Taryba atstovauja Lietuvos visuomenės ekonominėms ir socialinėms jėgoms. Visos interesų grupės turi
realias galimybes pateikti Tarybai savo nuomonę, iškelti problemas ir pateikti pasiūlymus.
Trišalė taryba yra diskusijų ir parengiamojo darbo vieta, svarstomais klausimais kompetentinga įvertinti
iškilusias problemas, suformuluoti ir pareikšti išvadas bei siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
ministerijoms, Lietuvos Respublikos Seimui ir šalies visuomenei. Tarybos veikla demokratiška, vieša ir
skaidri, atvira dialogui ir kompromisams.
11. Taryba vykdo šias pagrindines funkcijas:
11.1. šalių siūlymu analizuoja socialines, ekonomines ir darbo problemas bei kitus visuomenei aktualius
klausimus, teikia pasiūlymus šioms problemoms spręsti;
11.2. savo pasirinkimu svarsto įstatymų, kitų teisės aktų socialinėje, ekonominėje bei darbo srityje
projektus, teikia išvadas ir rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, kitoms institucijoms;
11.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos Respublikos Seimo, kitų institucijų prašymu svarsto
įstatymų, kitų teisės aktų socialinėje, ekonominėje bei darbo srityje projektus, teikia išvadas ir
rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms institucijoms;
11.4. analizuoja dvišalės ir trišalės partnerystės galimybes sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo
problemas, teikia šalims pasiūlymus dėl socialinės partnerystės vystymo;
11.5. apsvarsto ir aprobuoja metinio trišalio susitarimo dėl socialinių, ekonominių ir darbo problemų
sprendimo projektą, kurį pasirašo šalių įgalioti atstovai;
11.6. pasirašo bendradarbiavimo sutartis su regioninėmis, teritorinėmis trišalėmis tarybomis;
11.7. koordinuoja kitų dvišalių ir regioninių, teritorinių trišalių tarybų ir komisijų socialiniais, ekonominiais
ir darbo klausimais veiklą, aukščiausiu lygmeniu sprendžia jų keliamas problemas;
11.8. svarsto Užimtumo fondo lėšų paskirstymo ir naudojimo klausimus;
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11.9. svarsto pasiūlymus ir rengia išvadas ar rekomendacijas dėl nacionalinės, šakinės ir teritorinės
kolektyvinės sutarties, taip pat dėl kolektyvinių ginčų sprendimo;
11.10. svarsto klausimus, numatytus Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje Nr.144 ,,Dėl trišalių
konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“, priima atitinkamus sprendimus;
11.11. informuoja šalis ir visuomenę apie Tarybos darbą, vykdant jai pavestas funkcijas;
11.12. svarsto Vyriausybės siūlomus kandidatus į Europos Sąjungos Ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetą ir teikia išvadas;
11.13. svarsto Sekretoriato teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą kolektyvinių darbo ginčų tarpininkų
sąrašo projektą ir, Tarybai pritarus, teikia sąrašą tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;
11.14. tvirtina Tarybos darbo reglamentą, vykdo kitas teisės aktų numatytas funkcijas.
Socialiniai partneriai – profesinės sąjungos ir darbo tarybos, darbdavių organizacijos
Pagal DK 22 straipsnį profesinės sąjungos ir darbo tarybos turi teisę:
1) sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą;
2) teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje;
3) organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisėtas priemones, kurių imtis darbuotojai turi teisę;
4) teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5) vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
6) saugoti darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl grupės darbuotojų
atleidimo, įmonės, įstaigos ar organizacijos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės
įtakos darbuotojų teisinei padėčiai;
7) gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės (struktūrinio
padalinio) veiklos, ekonominės padėties bei darbo santykių būklės, taip pat prieš priimant sprendimus,
galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai;
8) skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės
normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises.
2. Darbuotojams atstovaujantys subjektai atlieka ir kitus veiksmus, kuriais atstovaujami darbuotojų
interesai esant darbo santykiams ir kurie atitinka įstatymus, neprieštarauja sąžiningiems santykiams tarp
šalių. Jeigu darbuotojų atstovų kompetencija nėra apibrėžta įstatymuose, tai jų kompetencijos ribas
nustato darbuotojų kolektyvas kolektyvinėje sutartyje.
Profesinės sąjungos (pagal Profesinių sąjungų įstatymą):
Profesinės sąjungos, jų susivienijimai turi teisę vesti derybas ir sudaryti sutartis (susitarimus) su
darbdaviais, jų organizacijomis, susivienijimais dėl darbuotojų užimtumo, perkvalifikavimo, darbo
organizavimo ir apmokėjimo, darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimo bei kitų klausimų.
Profesinės sąjungos ir jų susivienijimai teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei
įstaigoms dėl teisės aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar
panaikinimo.
Profesinės sąjungos turi teisę siūlyti traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo įstatymus,
neužtikrina saugių darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ar kitokių tarpusavio susitarimų.
Darbo tarybos teisės (pagal Darbo tarybų įstatymo 19 straipsnį):
1)
dalyvauti informavimo, konsultavimo procedūrose;
2)
įstatymų, kolektyvinių sutarčių ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų nustatytais atvejais derinti
darbdavio sprendimus;
3)
sudaryti su darbdaviu įmonės kolektyvinę sutartį, taip pat įmonės filialo, atstovybės ar struktūrinio
padalinio kolektyvinę sutartį;
4)
įgalioti darbo tarybos narį įmonės darbo metu patekti į įmonės patalpas, susipažinti su darbuotojų
darbo sąlygomis netrukdant darbuotojų darbui;
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5)
gauti iš darbdavio, o norminių teisės aktų nustatytais terminais ir iš valstybių bei savivaldybių
institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
6)
teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams
darbdavio sprendimų, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, kitų norminių teisės aktų ir
kolektyvinių sutarčių įgyvendinimo;
7)
kreiptis į teismą dėl darbdavio sprendimų teisėtumo, taip pat dėl įstatymų, kitų norminių teisės
aktų, kolektyvinių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
8)
kreiptis į teismą dėl darbo tarybos teisių, nustatytų įstatymuose, kolektyvinėse sutartyse ar darbo
tarybos ir darbdavio susitarimuose, gynimo;
9)
esant būtinybei aptarti svarbius aktualius ekonomikos, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti
visuotinį darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) vietą
ir laiką;
10) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius įstatymams, kitiems norminiams teisės aktams, bei
veiksmus, numatytus kolektyvinėse sutartyse ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
2.
Darbo taryba negali atlikti funkcijų, kurios pagal įstatymus yra pripažintos profesinių sąjungų
prerogatyva.
Darbdavių organizacijomis pagal DK 24 straipsnį yra laikomi pagal Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymą veikiantys viešieji juridiniai asmenys, pagal savo įstatus (statutus) atstovaujantys savo narių –
darbdavių teisėms ir interesams socialinėje partnerystėje. Darbdavių atstovai neturi specialaus jų teises
ir pereigas reglamentuojančio teisės akto, kaip aukščiau minėti darbuotojų atstovai. Taigi darbdavių
organizacijų veiklą be DK reglamentuoja tik Asociacijų įstatymo nuostatos.
Taigi Trišalė taryba bei socialiniai partneriai turi teisę teikti pasiūlymus dėl darbo ir socialinio draudimo
politikos tobulinimo. Taip pat socialinių partneriai dalyvauja ir Trišalės komisijos prie LDB veikloje.
Garantinis fondas – yra valstybės išteklių fondas. Garantinį fondą administruoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įgaliota institucija, vadovaudamasi Garantinio fondo nuostatais.
Garantinio fondo nuostatus tvirtina Vyriausybė.
Išmokos iš Garantinio fondo skiriamos:
*1) Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas,
profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas, taip pat fizinių asmenų, ūkininkų ir kitų fizinių
asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
mokesčio įstatyme38, kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis
asmuo), dėl kurių pradėtas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas bankroto procesas,
darbuotojams;
2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba kitų Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau –
valstybės narės) juridinių asmenų ar kitų organizacijų, dėl kurių pradėti Lietuvos Respublikos
įstatymuose numatytam bankroto procesui tolygūs nemokumo procesai, padalinių, įsteigtų Lietuvos
Respublikoje, darbuotojams;
3) Lietuvos Respublikoje neįsisteigusių valstybių narių juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių,
fizinių asmenų, kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra kitoje valstybėje narėje, kurie atitinkama
veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose ir dėl kurių pradėti Lietuvos Respublikos
įstatymuose numatytam bankroto procesui tolygūs nemokumo procesai, darbuotojams, kurie nuolat
dirba Lietuvos Respublikoje.
Garantinio fondo lėšos naudojamos šioms iki paraiškos skirti lėšas iš Garantinio fondo pateikimo
Garantinio fondo administratoriui dienos darbuotojams neišmokėtoms išmokoms:
1) darbuotojui priklausantis darbo užmokestis, bet ne didesnis kaip užpraeitą kalendorinį ketvirtį, buvusį
prieš darbuotojo atleidimo dieną, priskaičiuotų darbuotojui su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo
kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, 3/4 sumos ir neviršijantis kalendorinio
ketvirčio, einančio prieš nutarties iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto
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Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 73-3085.
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procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dienos mėnesį, Lietuvos statistikos departamento
skelbiamų trijų šalies ūkio vidutinių mėnesinių bruto darbo užmokesčių sumos. Kai už praeitą kalendorinį
ketvirtį, buvusį prieš darbuotojo atleidimo dieną, priskaičiuotų darbuotojui su darbo santykiais susijusių
pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, suma yra mažesnė už tris
minimaliąsias mėnesines algas arba tokios sumos nebuvo, išmokos darbo užmokesčio įsiskolinimui
atlyginti dydis laikomas lygus trijų minimaliųjų mėnesinių algų sumai;
2) piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, neviršijanti vienos minimaliosios
mėnesinės algos;
3) išeitinė išmoka, numatyta DK 140 straipsnyje, 300 straipsnio 4 dalyje ar Lietuvos Respublikos įmonių
bankroto įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje, neviršijanti dviejų minimaliųjų mėnesinių algų sumos;
4) apmokėjimas už prastovą, neviršijantis vienos minimaliosios mėnesinės algos.
Taigi Garantinis fondas yra pinigų fondas, iš kurio skiriamos tam tikro dydžio išmokos bankrutuojančių
ar bankrutavusių įmonių darbuotojams, nutraukusiems darbo santykius su šiomis įmonėmis, taip pat
darbuotojams kurie tęsia darbo santykius su bankrutuojančia įmone, kai įmonė jiems yra įsiskolinusi.
Pensijų kaupimo bendrovės – pensijų fondų valdymo įmonė ar draudimo įmonė, turinti priežiūros
institucijos išduotą licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje užsiimti šio įstatymo nustatyta pensijų
kaupimo veikla. Pensijų kaupimo bendrovę gali įsteigti valstybė (Pensijų kaupimo įstatymo 3 str. 6 d.).
Pensijų kaupimo bendrovių kompetencija (pagal VSDĮ):
1) teisės aktų nustatyta tvarka sudaro duomenų teikimo sutartį su Fondo valdyba;
2) įstatymų nustatyta tvarka sudaro pensijų kaupimo sutartis su asmenimis, pareiškusiais norą ir
turinčiais teisę tapti pensijų kaupimo dalyviais, ir apie sudarytas bei nutrauktas pensijų kaupimo sutartis
praneša Fondo administravimo įstaigoms;
3) ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus praneša kiekvienam pensijų kaupimo dalyviui apie jo
asmeninėje sąskaitoje apskaičiuoto pensijų turto dydį.
Pensijų kaupimo bendrovės valstybiniame socialiniame draudime dalyvauja per valstybinio socialinio
pensijų draudimų įmokų kaupimą pagal sutartis.
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Priedas Nr. IV-2

Dabartinis Lietuvos teisinis - administracinis modelis
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
PRIEŽIŪROS
DEPARTAMENTAS

Išvados,
pasiūlymai
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Papildomas pensijų
kaupimas

Išmokos
APDRAUSTIEJI

Socialinis draudimas

Kontrolė

Siūlymai

LIETUVOS DARBO
BIRŽA

TRIŠALĖ

Lėšos

TERITORINĖS DARBO
BIRŽOS

Prašymas dėl
nedarbo socialino
draudimo išmokos

TRIŠALĖS
KOMISIJOS
Kontrolė

Kontrolė
VALSTYBINĖ DARBO
INSPEKCIJA

VDI TERITORINIAI
SKYRIAI

Nelegalaus darbo kontrolė

Skiria pirmininką

NEĮGALUMO IR
DARBINGUMO
NUSTATYMO TARNYBA

Kompensacija už sveikatos
priežiūros paslaugas ir vaistus

FINANSŲ MINISTERIJA

DARBO
GINČŲ
KOMISIJA

Kontrolė

Kontrolė

TERITORINĖS LIGONIŲ
KASOS

Darbo santykiai

Siūlymai

Individualių darbo ginčų
sprendimas

Lėšos

Neįgalumo ir darbingumo lygio
nustatymas
Socialinio draudimo įmokų kontrolė, mokestinių ginčų naujai
apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, paskirtų baudų

Informacija apie asmenų draustumą

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

Privalomasis
sveikatos
draudimas

TERITORINIAI SoDros
SKYRIAI

VALSTYBINĖ LIGONIŲ
KASA

Kontrolė

DRAUDĖJAI

Kontrolė

SoDra

Naudojimasis VMI duomenų baze

Prašymo dėl nedarbo
socialinio draudimo
išmkos perdavimas

Kontrolė

Išmokos

Įmokos

Socialinė
parama

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ
TARYBA

Įmoko

Pensijų draudimo
įmokų dalies
pervedimas

SAVIVALDYBĖS

PRIVALOMOJO
SVEIKATOS

GARANTINIS
FONDAS

Socialinės parama

PENSIJŲ KAUPIMO
BENDROVĖS

Kontrolė

SOCIALINIAI PARTNERIAI
(Profesinės sąjungos
vykdo ir darbo įstatymų
kontrolę)

FONDO TARYBA

Kontrolė

TRIŠALĖ TARYBA

Bendradarbiavimas

Išvada dėl
biudžeto

Pasiūlymai ir
rekomendacijos dėl
neįgaliiųjų socialinės
integracijos

įstatymų irbiudžeto vykdymas)

Bendradarbiavimas

LIETUVOS SOCIALINIO
DARBO TARYBA

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
(formuoja darbo ir socialinio draudimo politiką)

VYRIAUSYBĖ (įstatymų projetų kūrimas,

Pasiūlymai

Kontrol

Išvados,
pasiūlymai

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ
TARYBA

SEIMAS (įstatymų leidybą ir
valstybės biudžeto tvirtinimas)

Kontrolė

Kontrolė

Pasiūlymai

Kontrolė

JAUNIMO REIKALŲ
DEPARTAMENTAS

NEĮGALIJŲ REIKALŲ
DEPARTAMENTAS

Kontrolė

GINČŲ
KOMISIJA

Priedas Nr. V
Teisinio-administracinio modelio kaštų ir naudos analizė
Scenarijų formulavimas, jų pristatymas
Kuriamo teisinio-administracinio modelio (toliau – modelis) ekonominiam naudingumui įvertinti
prognozuojami Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, kai kurie biudžeto (gyventojų pajamų
mokesčiai) bei kai kurie darbo rinkos rodikliai (nedarbo, užimtumo rodikliai). Modelio poveikio vertinimui
formuluojami du scenarijai, kurie lyginami tarpusavyje siekiant išsiaiškinti projektuojamo modelio poveikį šalies
socialinio draudimo sistemai - Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau - fondas), biudžetui bei
darbo rinkai. Formuluojami scenarijai grindžiami projekto rezultatais ir plačiau čia neaptariami.
Išeitiniai (baziniai) kaštų ir naudos analizės duomenys yra grindžiami:
 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto faktiniais duomenimis 2010-2013 metais, laukiamais
duomenimis 2014 metais, Valstybinio socialinio draudimo fondo prognoziniais duomenimis 2015-2017
metais.
 Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis apie gyventojų, darbingo amžiaus
galinčių dirbti asmenų, bedarbių faktinius skaičius, vidutinį metinį užimtųjų skaičių, darbo jėgą
nedarbo lygį.
 Vidutinio laikotarpio ekonomikos augimo, darbo užmokesčio, nedarbo lygio, vidutinio sąlyginio
darbuotojų skaičiaus, bedarbių skaičiaus rodikliai yra grindžiami vidutinio laikotarpio Lietuvos
Respublikos Finansų ministerijos Lietuvos rodiklių projekcijomis paskelbtomis 2014 m. balandžio
mėnesį ir atsižvelgiant į EUROPOP2010 prognozuojamas kitimo tendencijas ir apimtis.
 Prognoziniai ilgojo laikotarpio gyventojų skaičiaus, darbo jėgos ir kiti gyventojų struktūros rodikliai
grindžiami EUROPOP2010 (Eurostat) prognozėmis ir gyventojų senėjimo Europos Sąjungoje studija
„The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projections Methodologies“ (DG ECFIN and
AWG, 2011). Tačiau jose prognozuojamos tendencijos koreguojamos atsižvelgiant į Lietuvos
statistinius duomenis (pavyzdžiui, EUROPOP2010 prognozuojama, kad Lietuvoje tik 2040 metais
gyventojų skaičius sumažėtų iki 2.9 mln. gyventojų, o faktiniai duomenys byloja, kad 2014 m. sausio 1
d. gyventojų skaičius jau tesiekė 2.9 mln. gyventojų) pritaikant EUROPO2010 prognozuojamas kitimo
tendencijas ir apimtis.
Formuluojami šie du scenarijai:
1. Bazinis scenarijus (rodiklių dinamika, jei niekas nekeičiama).
2. Siūlomos pertvarkos scenarijus (rodiklių dinamika, jei pilna apimtimi įgyvendinama siūloma pertvarka).
Bazinis scenarijus:
Daroma prielaida, kad pagrindinės LR Valstybinio socialinio draudimo fondo metinio biudžeto pajamų ir išlaidų
struktūra iš esmės nesikeičia: gyventojų skaičiui mažėjant, ženkliai nekintant jų užimtumo lygiui ir didėjant jų
vidutinėms metinėms pajamoms, įmokos didėja nežymiai; padarius motinystės (tėvystės) pašalpų mokėjimo
pertvarką, išlaidos skiriamos šiai draudimo rūšiai palaipsniui mažėjusios nusistovi; aktyvios užimtumo
priemonės finansuojamos fondo lėšomis; fondo administravimas finansuojamas fondo lėšomis. Pensijos
indeksavimas yra minimalus, siekiantis 1 proc. kasmet prognoziniais metais (tokia indeksacija vadinama
stagnuojančia).
Siūlomos pertvarkos scenarijus
Daroma prielaida, kad pagrindinės LR Valstybinio socialinio draudimo fondo metinio biudžeto pajamų ir išlaidų
struktūra iš esmės keičiasi (daugėja užimtųjų dalis ir didėja apdraustųjų socialiniu draudimu skaičius dėl
daromų pertvarkų): pritaikius mokesčių kreditą daugėja savarankiškai dirbančių, didėja poreikis biudžeto lėšų
mokesčio kreditui dengti (apie mokesčių kredito taikymo Lietuvoje galimybių analizę ir prognozes žr. p. 15).
Bazinė pensija, aktyvios darbo rinkos priemonės ir fondo administravimas (išskyrus išmokų mokėjimo
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sąnaudos ir palūkanas, mokamas už paimtus kreditus) palaipsniui vis didesne apimtimi finansuojami biudžeto
lėšomis.
Konkrečios siūlomos pertvarkos scenarijaus prielaidos (pasiūlymai), sąlygos (grindžiamos šios viso tyrimo kitų
atliktų uždavinių rezultatais):
1. Siūlomos pertvarkos nuostatos įgyvendinamos nuo 2016 metų ir įgyvendinama per 12 metų (2016-2027
metais).
Su pajamomis susiję pasiūlymai:
2. Įvedamos įmokų lubos, kurios siektų vidutiniškai per mėn. įmokų „lubos“ būtų lygios 5 vidutinėms
mėnesinėms algoms. Tai mažina LR Valstybinio socialinio draudimo fondo metinio biudžeto pajamas
77,2 mln. eurų (266,6 mln. litų) per metus ir 22 mln. eurų (76 mln. litų) Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto pajamas per metus.
3. Sodros mokesčių tarifas mažinamas po 1 proc. kasmet nuo 2016 metų (mažinant darbdavio mokamą
pensijos draudimo tarifo dalį).
4. Dirbantys pagal verslo liudijimą draudžiami papildomai pensijos daliai, kai mokestinė bazė MMA, o
tarifas papildomai pensijos daliai siekia 15 procentus. Pirmaisiais pertvarkos taikymo metais tai liestų 6
900 asmenų ir jų šios papildomos įmokos sudarytų 5,1 mln. eurų (17,6 mln. litų).
5. Dvasininkai draudžiami valstybės lėšomis papildomai pensijos daliai, kai mokestinė bazė MMA, o
tarifas papildomai pensijos daliai siekia 15 procentus. Pirmaisiais pertvarkos taikymo metais tai liestų 1
200 asmenų ir jų šios papildomos įmokos sudarytų 0,56 mln. eurų (1,9 mln. litų).
6. Studentai draudžiami motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis, kai mokestinė bazė MMA, o
tarifas motinystės draudimo siekia 2,2 procentus. Pirmaisiais pertvarkos taikymo metais tai liestų 204
262 asmenis ir jų šios papildomos įmokos sudarytų 10,2 mln. eurų (35,2 mln. litų).
7. Mažiausi ūkininkai (iki 4 EDV) įtraukiami į pensijų, motinystės ir sveikatos draudimo sistemą, kai
mokestinė bazė MMA, o pensijų draudimas – 23,3 proc., motinystės – 2,2 proc., sveikatos – 6
procentus. Pirmaisiais pertvarkos taikymo metais tai liestų 173000 ūkininkus, o jų įmokos siektų 192,4
mln. eurų (664,3 mln. litų).
8. Statutiniai pareigūnai įtraukiami į socialinio draudimo sistemą, t. y. ligos ir motinystės, nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo sistemos. Tai liestų 33 233 asmenis pirmaisiais
pertvarkos įgyvendinimo metais, o papildomomis įmokomis būtų surinkta 14,1mln. eurų (48,7 mln.
litų).
9. Išplečiama teikiančių paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitus draudimas pensijai. Tikėtinas
tokių paslaugų teikėjų skaičius pirmaisiais pertvarkos įgyvendinimo metais siektų apie 834 asmenis ir jų
pensijų draudimo įmokos siektų 1,2 mln. eurų (4,1 mln. litų).
10. Tantjemų gavėjai įtraukiami į socialinio draudimo sistemą (pensijos ir sveikatos draudimo). Pirmaisiais
pertvarkos įgyvendinimo metais tai liestų 1638 asmenis, o jų įmokos siektų 6,4 mln. eurų (22,0 mln. Lt).
Su išlaidomis susiję pasiūlymai:
11. Motinystės išmokos II vaiko gyvenimo metais mokama tik esant prarastoms pajamoms. Tokiu būdu
pirmaisiais pertvarkos įgyvendinimo metais sutaupoma 16,5 mln. eurų (57 mln. litų).
12. Dėl padidėjusios asmenų įtraukties į draudimo sistemą (įtraukiant naujus ar išplečiant draudimą jau
dalyvaujantiems jame, didėja fondo išlaidos palaipsniui didės 0,6 proc. 2016 metais iki 2 proc. 2027
metais.
13. Keičiamas nedarbo socialinis draudimas didinama nedarbo soc. draudimo išmokos aprėptis
sumažinant nedarbo draudimo stažą iki 12 mėnesių per 24 mėnesius. Taip pat iki 9 mėnesių pratęsiama
išmokų mokėjimo trukmė. Nedarbo draudimo išmoka apskaičiuojama kaip pastovios ir kintamos dalių
suma. Pastovią dalį sudaro 30 proc. mokėjimo mėnesį galiojančios MMA. Kintama išmokos dalis kas
trys mėnesiai palaipsniui mažinama, siekiant paskatinti asmenis kuo greičiau grįžti į darbo rinką: 1 – 3
nedarbo draudimo išmokos mokėjimo mėnesį – 50 procentų apdraustojo asmens vidutinių mėnesinių
draudžiamųjų pajamų, 4 – 6 mėnesį– 40 procentų apdraustojo asmens vidutinių mėnesinių
draudžiamųjų pajamų, 7 – 9 mėnesį – 30 procentų apdraustojo asmens vidutinių mėnesinių
draudžiamųjų pajamų. Nustatomos išmokų “lubos” - 75 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Tai
didina „Sodros“ išlaidas apie nuo 1 proc. 2016 metais iki 2 proc. 2027 metais įmokų punktą,
priklausomai nuo nedarbo lygio.
14. Panaikinamas dabartinis netekto darbingumo pensijų dydžių nustatymo trūkumas, kuomet esant
nedideliam netekto darbingumo procentų skirtumui, pensijos dydis radikaliai mažėja (asmens, turinčio
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15.
16.
17.
18.

19.

20.

55 procentus netekto darbingumo, pensija yra du kartus mažesnė, nei asmens turinčio 60 procentų
netekto darbingumo). Projekte siūloma, jog netekto darbingumo pensijų dydis nuosekliai priklausytų
nuo darbingumo lygio (kas 5 %). Tai papildomai pareikalautų apie 9 mln. eurų (apie 31 mln. litų).
Skyrimo sąlygos išlieka tokios pačios: asmens netekto darbingumo pripažinimas ir lygis, bei stažo
reikalavimas. Įstatymo projekte paliekama galioti nuostata, kad netekto darbingumo pensiją turi teisę
gauti asmenys, netekę 45 ir daugiau procentų darbingumo.
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas pertvarkomas atsisakant išmokų
dubliavimo. Tai kasmet padėtų sutaupyti apie 4,8 mln. eurų (16,6 mln. litų).
Bazinė pensija palaipsniui proporcingai per 12 pertvarkos metų perduodama finansavimui biudžeto
lėšomis.
Užimtumo rėmimo priemonės nuo 2016 metų perduodamos pilna apimtimi finansavimui biudžeto
lėšomis. Jos dabar siekia apie 29 mln. eurų (apie 100 mln. litų).
Fondo administravimo išlaidos (išskyrus išmokų mokėjimo sąnaudos) finansuojamos biudžeto lėšomis.
Fondo administravimo išlaidos prognozuojamos remiantis faktiniais duomenimis ir pirmaisiais
pertvarkos įgyvendinimo metais jos siektų 215,9 mln. eurų (745,4 mln. litų).
Pensijos indeksuojamos kasmet pagal darbo užmokesčio fondo augimą; galimas padidėjimas 3 – 5
proc. (remiantis faktiniais ir prognoziniais duomenimis nustatytas siūlytinas indeksavimo dydis), tačiau
priede nurodyti VSDF biudžeto rodikliai įgyvendinant pertvarkos siūlymus, buvo apskaičiuoti pagal 6
proc. pensijų didinimą kasmet, nes toks darbo užmokesčio fondo augimas buvo pastaraisiais metais.
Visgi konkretus pensijų indeksavimo koeficientas kasmet gali svyruoti priklausomai ir nuo prognozinių
metų verčių.
Esant teigiamam einamųjų metų balansui kaupiamas kasmet rezervas, kuris kasmet siektų apie 4,4
proc. LR Valstybinio socialinio draudimo fondo metinio biudžeto metinių pajamų. Tai leistų per 12 metų
sukaupti 50 proc. LR Valstybinio socialinio draudimo fondo metinio biudžeto pajamų dydžio rezervą.

Rezultatai: scenarijų palyginimas
Lyginant galimų naujo socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio priemonių poveikį Valstybinio
socialinio draudimo fondui ir nacionaliniam biudžetui, matyti, kad nieko nekeičiant (bazinis scenarijus)
ženklaus pajamų augimo (augančio dėl didėjančio vidutinio darbo užmokesčio šalyje, bet amortizuojamo dėl
stagnuojančio ir net mažėjimo tendenciją turinčio dirbti galinčių darbingo amžiaus skaičiaus) nebūtų galima
tikėtis. Kitoms sąlygoms nesikeičiant, fondo pajamos didėtų nuo 3,4 mlrd. eurų ( iki 11,7 mlrd. litų) 2016 metais
iki beveik 4 mlrd. eurų (13,7 mlrd. litų) 2017 metais (žr. 1 pav.). Šiuo atveju (bazinio scenarijau atveju)
Valstybinio socialinio draudimo fondui išlaidos siektų 3,4 mlrd. eurų ( iki 11,7 mlrd. litų) 2016 metais iki beveik
3,7 mlrd. eurų (12,8 mlrd. litų) 2017 metais. Tokia fondo biudžeto struktūra, toliau įgyvendinant jau anksčiau
priimtus sprendimus (dėl pensinio amžiaus ilginimo, dėl motinystės išmokų pertvarkų ir kt.), lemtų einamųjų
metų balanso kitimą iš neigiamo 2016 metais (-0,03 mlrd. eurų arba -0,1 mlrd. litų) į teigiamą 2027 metais (0,3
mlrd. eurų arba 0,9 mlrd. litų). Nieko nekeičiant, galima tikėtis, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetas tampa teigiamu, bet padidėjimas yra gana ribotas. Šiuo atveju nesprendžiamos fondo rezervo
kaupimo, pensijų indeksavimo ir tarifo mažinimo problemos.
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1 pav. Valstybinio socialinio draudimo pajamų, išlaidų ir einamųjų metų balanso dinamika bazinio scenarijaus
atveju
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Šaltinis: skaičiuota autorių remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo faktinio ir prognozinio biudžeto
duomenimis.
Padarius siūlomus pakeitimus (siūlomos pertvarkos scenarijaus atveju), tikėtina, kad pajamos ilguoju
laikotarpiu mažės, nes palaipsniui bus (po 1 proc. kasmet) mažinamas tarifas. Tikėtina, kad įgyvendinus
siūlomus pakeitimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamos mažės nuo 3,6 mlrd. eurų (12,4 mlrd. litų)
2016 metais iki 2,9 mlrd. eurų (10,0 mlrd. litų) 2027 metais, o jo išlaidos atitinkamu laikotarpiu mažės nuo 3,5
mlrd. eurų (12,0 mlrd. litų) iki 2,1 mlrd. eurų (7,2 mlrd. litų; žr. 2 pav.). Šiuo atveju tikėtini yra geresni nei bazinio
scenarijaus atveju einamųjų metų balanso rezultatai taip būtini būsimam fondo rezervui formuoti. Einamųjų
metų balansas 2016 metais įgyvendinus pertvarką siektų 0,12 mlrd. eurų (0,42 mlrd. litų). Toks rezervo
kaupimo potencialas leistų per pertvarkos vykdymo laikotarpį sukaupti (kaupiant kasmet po 4,4 proc. pajamų)
apie 50 proc. Valstybinio socialinio draudimo fondo metinių pajamų dydžio rezervą.
2 pav. Valstybinio socialinio draudimo pajamų, išlaidų ir einamųjų metų balanso dinamika siūlomos
pertvarkos scenarijaus atveju
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Šaltinis: skaičiuota autorių remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo faktinio ir prognozinio biudžeto
duomenimis.
Lyginant Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamas bazinio ir siūlomos pervarkos scenarijų atvejais,
matyti, kad pertvarkos atveju pajamos prognozuojama turėtų būti mažesnės nei bazinio scenarijaus atveju (žr.
3 pav.), nes perduodant bazinę pensiją, fondo administravimą finansavimui iš biudžeto, net jei kai kurios
išlaidos didėja, susiformuoja galimybė mažinti tarifą, kas ir jau įvertinta.
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3 pav. Valstybinio socialinio draudimo pajamų dinamikos skirtingais scenarijais palyginimas
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Šaltinis: skaičiuota autorių remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo faktinio ir prognozinio biudžeto
duomenimis.
Lyginant fondo išlaidas matyti, kad bazinio scenarijaus atveju fondo išlaidos yra didesnės nei siūlomos
pertvarkos atveju. Siūlomos pertvarkos atveju didelės dalies išlaidų perdavimo atveju biudžetui vos ne per
pusę pertvarkos laikotarpiu sumažėtų fondo išlaidos. Suprantama, kad toks išlaidų perkėlimas
prognozuojamas vykdyti palaipsniui, nes reikalinga atitinkamai formuoti pajamas tokioms išlaidoms finansuoti
biudžete (žr. 4 pav.)
4 pav. Valstybinio socialinio draudimo išlaidų dinamikos skirtingais scenarijais palyginimas
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Šaltinis: skaičiuota autorių remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo faktinio ir prognozinio biudžeto
duomenimis.
Žvelgiant į lyginamus dviem scenarijais paskaičiuotus fondo biudžeto einamųjų metų balansus matyti, kad
situacijos nekeitimas ir status quo išlaikymas lemtų kuklesnio (apie tris kartus) einamųjų metų balanso
formavimą ribojant galimybes kaupti rezervą, būtina sistemos saugumui užtikrinti (žr. 5 pav.). Siūlomos
pertvarkos scenarijaus atveju, t. y. šiek tiek mažėjant pajamoms ir ženkliau sumažinus išlaidas jas perdavus
biudžetui, fondo einamųjų metų balansas būtų teigiamas ir kelis kartus didesnis nei būtų galima tikėtis bazinio
scenarijaus atveju.
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5 pav. Valstybinio socialinio draudimo einamųjų metų balanso dinamikos skirtingais scenarijais palyginimas
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Šaltinis: skaičiuota autorių remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo faktinio ir prognozinio biudžeto
duomenimis.
Detalūs Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų, išlaidų ir einamųjų metų balanso duomenys pateikiami 1
ir 2 lentelėse.
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1.

lentelė. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų, išlaidų ir balanso dinamika skirtingais scenarijais (tūkst. eurų)
Bazinis scenarijus

Metai

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Pajamos

3037126

3217553

3363312

2894742

2963348

3222974

3417629

3596261

3632343

3668799

3705618

3742808

3780372

3818316

3856643

3895355

3934458

3973956

Išlaidos

3842522

3796272

3901342

3252482

3269706

3393651

3448536

3394870

3424277

3453995

3484025

3514371

3545035

3576021

3607331

3638969

3670936

3703237

Balansas

-805396

-578719

-538030

-357740

-306358

-170678

-30907

201391

208066

214805

221593

228437

235337

242295

249312

256387

263522

270719

Siūlomos pertvarkos scenarijus
Metai

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Pajamos

3037126

3217553

3363312

2894742

2963348

3222974

3638646

3712071

3645912

3578271

3509106

3438395

3366110

3292223

3216709

3139535

3060674

2943508

Išlaidos

3842522

3796272

3901342

3252482

3269706

3393651

3521591

3346920

3174708

3073821

2972727

2849701

2757098

2666039

2523036

2429377

2337278

2108451

Balansas

-805396

-578719

-538030

-357740

-306358

-170678

117055

365151

471204

504450

536379

588694

609012

626185

693673

710157

723396

835058
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2 lentelė. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto prognozės atskirais scenarijais(tūkst. eurų)
Bazinis scenarijus
6
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10

Pajamos
Draudėjų valstybinio socialinio
draudimo įmokos
Apdraustųjų valstybinio socialinio
draudimo įmokos
Savarankiškai dirbančių asmenų
valstybinio socialinio draudimo
įmokos
Valstybinio savanoriškojo socialinio
draudimo įmokos
Baudos ir delspinigiai
Asignavimai iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir kitų valstybės
piniginių išteklių
Atgautos į ankstesnių metų išlaidas
iškeltos abejotinai atgautinos sumos
Veiklos pajamos ir iš įtraukto į
Fondo apskaitą turto gaunamos
pajamos
Sveikatos draudimo įmokos iš
socialinio draudimo pašalpų
Lėšos už ES institucijų pensijų
sistemoje įgytas pensines teises

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3037126

3217553

3363312

2894742

2963348

3222974

3417629

3596261

3632343

3668799

3705618

3742808

3780372

3818316

3856643

3895355

3934458

3973956

2203759

2351102

2479893

2422057

2607772

2763815

2942680

3150771

3182278

3214101

3246242

3278705

3311492

3344607

3378053

3411833

3445952

3480411

640791

680262

716569

256572

276370

292973

312136

334423

337768

341145

344557

348002

351482

354997

358547

362133

365754

369411

46744

49724

54076

52825

62498

93438

93682

93682

94619

95565

96521

97486

98461

99445

100440

101444

102459

103483

504

415

379

1328

1382

1415

1426

1426

1440

1454

1469

1483

1498

1513

1528

1544

1559

1575

3847

2077

2153

1694

1723

1723

1723

1723

1717

1722

1722

1722

1721

1721

1722

1721

1721

1721

95060

103936

83020

144007

0

56186

52132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12065

4862

4961

16236

13604

13424

13851

14237

14521

14812

15108

15410

15718

16033

16353

16680

17014

17354

30344

25176

22142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2.

Išlaidos

3842522

3796272

3901342

3252482

3269706

3393651

3448536

3394870

3424277

3453995

3484025

3514371

3545035

3576021

3607331

3638969

3670936

3703237

2.1.

Pensijų socialiniam draudimui
Ligos ir motinystės socialiniam
draudimui

2218462

2220801

2369894

2364468

2385439

2441578

2459785

2404971

2429021

2453311

2477844

2502623

2527649

2552925

2578455

2604239

2630282

2656584

498782

419429

368128

336418

361965

417428

444083

474862

479610

484406

489251

494143

499084

504075

509116

514207

519349

524543

142449

100674

88307

43887

115352

131741

129234

126727

125460

124205

122963

121734

120516

119311

118118

116937

115767

114610

12512

12765

15537

16806

17787

18296

18847

19427

19524

19622

19720

19819

19918

20017

20118

20218

20319

20421

664908

714763

751080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95060

103936

83020

148712

131118

142472

152634

164278

165100

165925

166755

167589

168427

169269

170115

170966

171820

172680

2.7.

Lėšos, pervedamos į pensijų fondus
Neatgautinos ir abejotinai
atgautinos sumos

36385

28024

14118

102740

14481

14481

14481

14481

14488

14495

14503

14510

14517

14524

14532

14539

14546

14554

2.8.

Veiklos sąnaudos

173964

195881

211258

239452

243563

227657

229471

190123

191074

192029

192989

193954

194924

195899

196878

197862

198852

199846

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-805396

-578719

-538030

-357740

-306358

-170678

-30907

201391

208066

214805

221593

228437

235337

242295

249312

256387

263522

270719

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

3.

Nedarbo socialiniam draudimui
Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniam
draudimui
Lėšos, pervedamos į Privalomojo
sveikatos draudimo fondą

Einamųjų metų rezultatas
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Siūlomos pertvarkos scenarijus (tūkst. eurų)

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10

Pajamos
Draudėjų valstybinio socialinio
draudimo įmokos
Apdraustųjų valstybinio socialinio
draudimo įmokos
Savarankiškai dirbančių asmenų
valstybinio socialinio draudimo
įmokos
Valstybinio savanoriškojo socialinio
draudimo įmokos
Baudos ir delspinigiai
Asignavimai iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir kitų valstybės
piniginių išteklių
Atgautos į ankstesnių metų išlaidas
iškeltos abejotinai atgautinos sumos
Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo
apskaitą turto gaunamos pajamos
Sveikatos draudimo įmokos iš
socialinio draudimo pašalpų
Lėšos už ES institucijų pensijų
sistemoje įgytas pensines teises

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3037126

3217553

3363312

2894742

2963348

3222974

3638646

3712071

3645912

3578271

3509106

3438395

3366110

3292223

3216709

3139535

3060674

2943508

2203759

2351102

2479893

2422057

2607772

2763815

2975999

3077005

3004377

2930188

2854411

2777020

2697984

2617277

2534869

2450730

2364832

2240555

640791

680262

716569

256572

276370

292973

312136

334423

337768

341145

344557

348002

351482

354997

358547

362133

365754

369411

46744

49724

54076

52825

62498

93438

281365

283242

286075

288935

291825

294743

297691

300667

303674

306711

309778

312876

504

415

379

1328

1382

1415

1440

1440

1454

1469

1483

1498

1513

1528

1544

1559

1575

1590

3847

2077

2153

1694

1723

1723

1723

1723

1717

1722

1722

1722

1721

1721

1722

1721

1721

1721

95060

103936

83020

144007

0

56186

52132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12065

4862

4961

16236

13604

13424

13851

14237

14521

14812

15108

15410

15718

16033

16353

16680

17014

17354

30344

25176

22142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0
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2.

Išlaidos

3842522

3796272

3901342

3252482

3269706

3393651

3521591

3346920

3174708

3073821

2972727

2849701

2757098

2666039

2523036

2429377

2337278

2108451

2.1.

Pensijų socialiniam draudimui
Ligos ir motinystės socialiniam
draudimui

2218462

2220801

2369894

2364468

2385439

2441578

2411383

2243436

2081447

1992596

1905140

1784607

1694378

1605582

1464738

1373143

1283019

1056087

498782

419429

368128

336418

361965

417428

441404

472156

476878

481646

486463

491327

496241

501203

506215

511277

516390

521554

142449

100674

88307

43887

115352

131741

256691

260702

260390

259822

254472

249100

243702

238272

232804

227294

221735

216121

12512

12765

15537

16806

17787

18296

23122

23654

23701

23749

23797

23845

23893

23941

23989

24037

24085

24133

664908

714763

751080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95060

103936

83020

148712

131118

142472

158634

170338

171220

172107

177681

178624

179572

180526

181485

182449

183419

184394

2.7.

Lėšos, pervedamos į pensijų fondus
Neatgautinos ir abejotinai atgautinos
sumos

36385

28024

14118

102740

14481

14481

14481

14481

14488

14495

14503

14510

14517

14524

14532

14539

14546

14554

2.8.

Veiklos sąnaudos

173964

195881

211258

239452

243563

227657

215875

162153

146583

129404

110671

107687

104795

101991

99273

96638

94084

91608

3.

Einamųjų metų rezultatas

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Nedarbo socialiniam draudimui
Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniam draudimui
Lėšos, pervedamos į Privalomojo
sveikatos draudimo fondą

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-805396

-578719

-538030

-357740

-306358

-170678

117055

365151

471204

504450

536379

588694

609012

626185

693673

710157

723396

835058
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Lyginant scenarijus tarpusavyje yra akivaizdu, kad kiekvienas jų turi tam tikrų privalumų ir trūkumų.
Nieko nedarymo scenarijaus atveju būtų išsaugomas „apgaulingas“ stabilumas, t. y. stabilumas, kuris
patrauklus trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu, tačiau riboja sąlygas tvariai fondo veiklai, nesukuria
galimybių mažinti mokesčio tarifą, indeksuoti pensijas. Toks scenarijus nekurtų naujų dirbančių ir
mokesčius mokančių elgsenos modelių, todėl ženklesnio poveikio užimtumui nedarytų (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Scenarijų palyginimo lentelė
Bazinis scenarijus
Siūlomos pertvarkos scenarijus
Privalumai
Fondo einamųjų metų balansas tampa Fondo einamųjų metų balansas tampa
teigiamu.
teigiamu.
Biudžeto lėšų poreikis minimalus.
Išplečiamos socialiniu draudimu
draudžiamų asmenų grupės ir vis
daugiau asmenų draudžiama vis
daugiau draudimo rūšių
Nėra poveikio užimtumui
Didėja užimtumo lygis
Trūkumai
Fondo biudžetas vidutiniu laikotarpiu
Daugiau nei 1,3 mlrd. eurų (4,3 mlrd.
balansuoja neigiamo einamojo balanso litų) biudžeto lėšų poreikis (neįskaitant
link.
lėšų poreikio apdrausti naujas asmenų
grupes valstybės lėšomis )
Realumo
Tikėtina, bet nepageidaujama.
Svarstytinas, kartu mažinant mokesčio
įvertinimas
tarifą ir dar lėtinant bazinės pensijos ir
kitų išlaidų perdavimą biudžetui.
Šaltinis: sudaryta autorių.
Siūlomos pertvarkos scenarijaus atveju tikėtinas gana greitas fondo rezervo formavimas, būtų
išplečiamos socialiniu draudimu draudžiamų asmenų grupės ir vis daugiau asmenų būtų draudžiama vis
daugiau draudimo rūšių. Tokio scenarijaus poveikis užimtumui yra teigiamas, tačiau nėra lengvai
prognozuojamas dėl šio scenarijaus santykinio radikalumo, t. y. nenuspėjamo mokesčių mokėtojų
elgsenos pokyčių radikaliai keičiantis sistemai. Viena didžiausių šio scenarijaus problemų, kuri nėra
problema fondui, bet yra problema biudžetui, tai papildomų daugiau nei 1,3 mlrd. eurų (4,3 mlrd. litų)
poreikis pagrindinei pensijai, aktyvioms darbo rinkos priemonėms ir fondo administravimo išlaidoms
finansuoti (žr. 4 lentelę).
4 lentelė. Biudžeto lėšų poreikis pagrindinei pensijai, aktyvioms darbo rinkos priemonėms ir fondo
administravimui finansuoti
Tūkst. eurų
2013
2014
Pagrindinei pensijai mokėti*
1 165 651
1 165 651
Užimtumo rėmimo priemonėms įgyvendinti
29 831
28 962
Fondo veiklos sąnaudos (išskyrus išmokų mokėjimo sąnaudas ir
60 183
67 016
palūkanas)
Iš viso
1 255 665
1 261 629
*skaičius paimtas iš projekto rezultatų ataskaitų ir sąlyginai manoma, kad iš esmės panašios apimties yra
tiek 2013, tiek 2014 metais.
Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo 2013 faktiniais duomenimis ir 2014 metų laukiamais
rezultatais.
Siūlomos pertvarkos scenarijų atveju per pertvarkos laikotarpį fondo einamųjų metų balansas yra
teigiamas. Būtų išplečiamos socialiniu draudimu draudžiamų asmenų grupės ir vis daugiau asmenų
draudžiama vis daugiau draudimo rūšių. Tikėtina tokiais atvejais didėtų ir užimtumas, nes jis palaipsniui
keistųsi ir formuotųsi, jei dar būtų kartu mažinamas pensijų draudimo tarifas ir didinama gaunamų
socialinio draudimo išmokų priklausomybė nuo asmens pajamų (mokėtų mokesčių), formuotųsi nauji
mokesčių mokėtojų elgsenos modeliai skatinantys juos aktyviau dalyvauti ir ilgiau likti darbo rinkoje.
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Vertinant ir lyginant tarpusavyje scenarijus akivaizdu, kad didžiausia problema siūlymuose yra būtent
dalies fondo išlaidų perdavimas ir finansavimas biudžeto lėšomis. Problemos mastą atskleidžia siūlomos
perduoti biudžetui išlaidų sumos dydis ir šalyje įmonių ir gyventojų sumokamų mokesčių apimčių
palyginimas (žr. 5 lentelę). 2013 metais šalyje gyventojai sumokėjo daugiau nei 1.2 mlrd. eurų (4 mlrd.
litų) gyventojų pajamų mokesčio. Tai sudaro apie penktadalį visų šalyje įmonių ir gyventojų sumokamų
mokesčių. Kitais žodžiais tariant, staiga perdavus modelyje siūlomas fondo biudžeto išlaidas biudžetui,
biudžete staiga trūktų 20 proc. mokestinių pajamų kitoms valstybės funkcijoms vykdyti. Akivaizdu, kad
toks fondo išlaidų perdavimas biudžetui galimas tik palaipsniui, lygiagrečiai siūlomoms pertvarkoms
atsirandant naujiems mokestinių (ar kitų) pajamų šaltiniams.
5 lentelė. Šalyje įmonių ir gyventojų sumokėti mokesčiai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6026952
7021958
4843829
4625398
5113781
5520730

Tūkst. eurų
2013
Iš viso
5759345
mokesčių
Gyventojų
1890651
2118067
1097094
1004967
1092690
1159734
1249824
pajamų
mokestis
Gyventojų
pajamų
mokesčių
0.31
0.30
0.23
0.22
0.21
0.21
0.22
dalis visuose
mokesčiuose,
proc.
Šaltinis: duomenys Lietuvos statistikos departamento, 2014; skaičiavimai – autorių.
Vertinant visuomenės socialines grupes (vertinamos iš esmės tik šioje analizėje nagrinėtos visuomenės
socialinės grupės) ir jų patiriamą naudą ir/ar galimą žalą siūlomo modelio įgyvendinimo atveju, galima
konstatuoti, kad staigus ir radikalus modelio keitimas, įvedimas vienareikšmiškai būtų traktuojamas kaip
gana neigiamas dalykas daugelio socialinių grupių, nes tai jų akyse griautų nusistovėjusią tvarką, prie
kurios visi jau yra įpratę (žr. 6 lentelę).
Pasirinkus siūlomos pertvarkos modelio įvedimo scenarijų, tikėtina, kad trumpuoju laikotarpiu sistemos
pakeitimas lemtų gana didelį daugelio visuomenė grupių nepasitenkinimą. Tas nepasitekinimas būtų dar
didesnis, jei kartu nebūtų numatytas VSD tarifo mažinimo ar išmokų didesnės sąsajos su įmokomis. Šio
scenarijaus atveju studentai ir moksleiviai, pareigūnai ir dvasininkai dėl praplėsto jų socialinio draudimo
valstybės lėšomis turėtų tai traktuoti kaip naudą. Dirbantys pensininkai ir kiti asmenys, draudžiami
visomis VSD draudimo rūšimis, jei būtų sumažintas VSD mokesčio tarifas galėtų pasikeitimus traktuoti
esant naudingais. Nepatenkinti modelio pasiūlymais greičiausiai būtų savarankiškai dirbantys pagal
verslo liudijimus, kurių socialinis draudimas plečiamas jų pačių papildomomis įmokomis, mažų ūkių
ūkininkai, kurie gali susidurti ir su piniginių pajamų, reikiamų mokesčiams mokėti trūkumu, dirbantys
pagal kvitus žemės ūkyje ir miškininkystėje bei tantjemų gavėjai iki šiol išvengdavę mokesčių nuo savo
darbo užmokesčio pobūdžio pajamų. Detalus kiekvienos socialinės visuomenės grupės naudų ir galimų
žalų įvertinimas pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė. Naudą patiriančių ir galima žalą patirsiančios visuomenės grupės
Visuomenės
Bazinis scenarijus
Siūlomos pertvarkos scenarijus
grupės
Pensinio amžiaus
Nėra papildomos naudos ar praradimų. Ilgalaikiai pokyčiai užtikrintų pensinio
gyventojai
amžiaus žmonių tikėjimą, kad pokyčiai
jų
neigiamai
nepalies.
Pensijas
indeksuojant,
didėja
pensininkų
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Studentai ir
moksleiviai nuo 16
metų
Dvasininkai

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Pareigūnai

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Nuteistieji
Dirbantys
pensininkai

Nėra papildomos naudos ar praradimų.
Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Asmenys,
draudžiami
visomis VSD
draudimo rūšimis
Asmenys, turintys
verslo liudijimus

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Individualių
įmonių savininkai,
TŪB, KŪB nariai,
kiti individualia
veikla užsiimantys
asmenys.
Ūkininkai

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Dirbantys pagal
kvitus žemės
ūkyje ir
miškininkystėje
Tantjemų gavėjai

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Darbo vietas
„legalizavęsi“
savarankiškai
dirbantys
asmenys
Dirbantys

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

disponuojamos pajamos.
Išplečiamas jų socialinis draudimas
valstybės lėšomis, todėl traktuojama
kaip teigiamas dalykas.
Išplečiamas jų socialinis draudimas
valstybės lėšomis, todėl traktuojama
kaip teigiamas dalykas.
Išplečiamas jų socialinis draudimas
valstybės lėšomis, todėl traktuojama
kaip teigiamas dalykas.
Esminių pokyčių neturėtų patirti.
Mažėjant pensijų draudimo tarifui ir
socialinio draudimo išmokų
priklausomybė nuo sumokėtų įmokų
gali paskatinti asmenis ilgiau likti darbo
rinkoje. Pensijas indeksuojant, didėja
pensininkų disponuojamos pajamos.
Jei būtų mažinamas VSD tarifas, didėtų
mokesčių mokėtojų disponuojamos
pajamos, didėtų vartojimas. Iš esmės
turėtų būti traktuojama teigiamai.
Išplečiamas jų socialinis draudimas
savo lėšomis, todėl traktuojama kaip
neigiamas dalykas trumpuoju
laikotarpiu.
Nėra papildomos naudos ar praradimų.

Mažų ūkių ūkininkai trumpuoju
laikotarpiu neigiamai traktuotų
prievolę mokėti VSD mokesčius. Be to,
reikia įvertinti, kad mažiausi ūkininkai
didelę dalį savo pajamų gauna ne
pinigine forma, todėl mokėti VSD
mokesčius jiems gali būti, atskirais
atvejais, iššūkis.
Nepasitenkinimas dėl pajamų
apmokestinimo.

Nepasitenkinimas dėl pajamų
apmokestinimo.
Dėl GPM lengvatų statybos darbams,
gyventojai būtų linkę prašyti sąskaitų
faktūrų iš paslaugų teikėjų ir tuo būdu
priverstų dalį tokių paslaugų teikėjų
„legalizuotis“.
Dirbantys būtų labiau motyvuoti
deklaruoti visas savo pajamas, nes nuo
to priklauso jų gaunamos socialinio
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Įmonės,
organizacijos,
samdančios
darbuotojus

Nėra papildomos naudos ar praradimų.

draudimo išmokos, sumažinus tarifą
didėtų jų disponuojamos pajamos,
didėtų vartojimas. Įvesta apskaitos
vienetų sistema skatina asmenis
legalizuoti visas uždirbtas pajamas ir
motyvuoja dalyvauti socialinio
draudimo sistemoje.
Perskirsčius tarifą ir sumažinus įmonių
mokamo VSD tarifo dydį, galima
manyti, kad darbo vieta įmonėms
„psichologiškai“ atpigs, todėl galima
tikėtis darbų vietų augimo.
Neigiamas dalykas įmonėms, pasikeitęs
mokesčių tarifas pradžioje reikalaus
papildomo administracinio darbo.

Šaltinis: sudaryta autorių.
Apibendrinant galima būtų teigti, kad siūlomos naujo darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo
teisinio–administracinio modelio paketo priemonės, įvedinėjamos sudarius subalansuotą jų
įgyvendinimo programą, galėtų padėti modeliuoti naują mokesčių mokėtojų ir dirbančiųjų elgseną
(įmonių – draudžiančių darbuotojus ir patiriančių darbo kaštus) tuo būdu didindamos užimtumą,
visuomenės grupių aprėptį socialiniu draudimu ir socialinį visuomenės draustų narių saugumą.
Sėkmingai įgyvendinus siūlomus teisinio administracinio modelio pakeitimus tikėtina būtų pasiekti šie
rezultatai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas:
1. Apie 421 067 asmenys (iš jų (pirmaisiais pertvarkos metais) 6 900 dirbančių pagal verslo
liudijimus, 1 200 dvasininkų, 204 262 studentų, 173 000 ūkininkų, 33 233 statutinių pareigūnų, 834
asmenys teikiantys žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal kvitus, 1 638 tantjemų gavėjai;
žr. 2 psl.) būtų naujai įtraukiami į valstybinio socialinio draudimo sistemą arba būtų išplečiamas jų
socialinis draudimas (apimant daugiau draudimo rūšių, kuriomis asmenys draudžiami). Toks
socialinio draudimo kiekybinis ir kokybinis išplėtimas lemtų apie 230 mln. eurų (794 mln. litų)
didesnes metines Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamas. Dalis šių asmenų (205 462
asmenys, iš jų 204 262 studentų ir 1 200 dvasininkų) būtų draudžiami valstybės lėšomis ir ši suma
siektų apie 10,8 mln. eurų (37,2 mln. litų).
2. Vykdant bazinės pensijos, aktyvių darbo rinkos priemonių ir Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo finansavimo šaltinio keitimą (pradedant finansuoti biudžeto lėšomis)
Valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidos galėtų sumažėti apie 1,3 mlrd. eurų (4,3 mlrd. litų;
žr. 4 lentelę). Siūloma šių išlaidų finansavimo šaltinį keisti palaipsniui per dvyliką pertvarkos metų
(atsižvelgiant į pertvarkos rezultatus ir, esant, objektyviam poreikiui, ilginant šį laikotarpį), idant
minimizuoti galimą staigų neigiamą poveikį biudžeto išlaidoms (biudžeto išlaidos atitinkamai
didėtų ta pačia suma) ir derinant su siūlomos pertvarkos realiais rezultatais darbo rinkoje
(didėjančiu užimtumu).
3. Atlikus siūlomas pertvarkas tikėtina, kad įgyvendinus siūlomus pakeitimus, Valstybinio socialinio
draudimo fondo pajamos mažės nuo 3,6 mlrd. eurų (12,4 mlrd. litų) 2016 metais iki 2,9 mlrd. eurų
(10,0 mlrd. litų) 2027 metais ir būtų apie 26 proc. mažesnės nei bazinio (nieko nekeitimo)
scenarijaus atveju, jo išlaidos atitinkamu laikotarpiu mažės nuo 3,5 mlrd. eurų (12,0 mlrd. litų) iki
2,1 mlrd. eurų (7,2 mlrd. litų; žr. 4 psl.) ir būtų 43 proc. mažesnės nei bazinio scenarijaus atveju.
Šiuo atveju tikėtini yra geresni bei bazinio scenarijaus atveju einamųjų metų balanso rezultatai
taip būtini būsimam fondo rezervui formuoti. Einamųjų metų balansas 2016 metais įgyvendinus
pertvarką siektų 0,12 mlrd. eurų (0,42 mlrd. litų) ir 2027 metais būtų apie du kartus didesnis nei
bazinio scenarijaus atveju. (žr. 1 lentelę).
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4.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto einamųjų metų balansas per vidutinį laikotarpį
taptų teigiamu, t. y. būtų galima dengti fondo sukauptas skolas, formuoti fondo rezervą (po 4,4
proc. metinių fondo pajamų dalį, kas padėtų suformuoti pertvarkos pabaigoje apie 50 proc.
metinių fondo pajamų dydžio rezervą būtiną sistemos tvarumui užtikrinti) ir didinti pensijas.
Būtų galima tikėtis, kad toks rezervas jau būtų sukauptas 2025 metų pabaigoje (žr. 2 lentelę).
5. Įvedus pensijos indeksavimo priklausomybę nuo vidutinio darbo užmokesčio fondo augimo
šalyje, ir nustatyta tvarka didinant pensijas kasmet, galima būtų planuoti rezervą, leidžiantį
palaikyti atitinkamą pensijų lygį net ir sunkmečio laikotarpiu, nepakenkiant sistemos tvarumui ir
didinant pasitikėjimą sistema.
6. Įgyvendinus pertvarką tikėtina, kad naudą patirs šios visuomenės grupės (žr. 6 lentelę):
 pensinio amžiaus gyventojai (dėl planuojamo „automatizuoto“pensijų indeksavimo);
 studentai ir moksleiviai nuo 16 metų dėl išplėsto jų socialinio draudimo valstybės lėšomis;
 dvasininkai dėl išplėsto jų socialinio draudimo valstybės lėšomis;
 pareigūnai dėl išplėsto jų socialinio draudimo valstybės lėšomis;
 dirbantys pensininkai dėl mažinamo socialinio draudimo mokesčio tarifo ir didesnės
socialinio draudimo išmokų priklausomybės nuo sumokėtų įmokų;
 asmenys draudžiami visomis draudimo rūšimis, nes mažėjant mokesčių tarifui didėtų
disponuojamos pajamos, didėtų vartojimas;
 įmonės samdančios darbuotojus, nes mažėjant mokesčių tarifui darbo vieta darbdaviui gali
„pigti“.
7. Pertvarką gali neigiamai vertinti šios visuomenės grupės (gali traktuoti kaip papildomą
apmokestinimą; žr. 6 lentelę):
 asmenys, turintys verslo liudijimus dėl išplėsto socialinio draudimo išplėtimo savo lėšomis;
 mažų ūkių ūkininkai dėl įvesto socialinio draudimo savo lėšomis;
 dirbantys pagal kvitus žemės ūkyje ir miškininkystėje dėl įvesto socialinio draudimo savo
lėšomis;
 tantjemų gavėjai dėl įvesto socialinio draudimo savo lėšomis.
Darbo rinka:
8. Lietuvoje pritaikius Suomijos taikomą mokesčių kredito sistemą individualių gyvenamųjų namų
statybų, galėtų lemti individualių gyvenamųjų namų ūkių statybos darbų apimčių didėjimą iki 20
proc. per ketverius metus. Toks statybos darbų padidėjimas lemtų apie 2400 naujų darbo vietų
atsiradimą (legalizavimąsi), iš kurių net didžiąją dalį sudarytų savarankiškai dirbantys asmenys
(pagal individualios veiklos pažymas ar liudijimus). Naujieji mokesčių mokėtojai sumokėtų per
pirmuosius ketverius mokesčių kredito įvedimo metus sumokėtų apie 19 mln. GPM ir 33 mln. VSD
mokesčių. Išlaidos GPM mokesčio kreditui pirmaisiais metais galėtų siekti apie 4,5 mln. Lt,
antraisiais – 8,4 mln. Lt, trečiaisiais metais -15 mln. Lt, ketvirtaisiais metais – 36 mln. Lt (žr. 15-23
psl.).
9. Įgyvendinus galimybes pratęsti terminuotas darbo sutartis tikėtina būtų sukurtos 145 990 darbo
vietos (žr. 24 psl.).
10. Įgyvendinus galimybes atleisti darbuotoją darbdavio iniciatyva nenurodant atleidimo priežasčių
būtų sukurtos 106 752 darbo vietos (žr. 25 psl.).
11. Atsisakius darbo laiko griežto reglamentavimo būtų galima sukurti 145 120 naujas darbo vietas
(žr. 25 psl.).
12. Siūloma panaikinti darbdavio rengiamą įspėjimą apie atleidimą, atleidimo įforminimą darbo
sutartyje, paliekant tik darbdavio sprendimą apie darbuotojo atleidimą. Tikėtina, kad tai leistų
sutaupyti 0,3 mln. eurų (1 mln. litų) per metus (žr. 26 psl.).
13. Tikėtina, kad įgyvendintos pertvarkos vidutiniu laikotarpiu lemtų vidutinio metinio užimtų
asmenų skaičiaus didėjimą iki 10 proc., o vidutinio metinio sąlyginių darbuotojų skaičiaus – iki 7
14

procentų (integruotas skaičiavimas remiantis darbo rinkos prognozėmis; žr. 7 lentelė, 15-23 psl.;
24-26
psl.).
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2010
Vidutinis mėnesinis
užmokestis, Lt

bruto

darbo

lentelė. Pagrindiniai darbo rinkos faktiniai ir prognoziniai rodikliai
Faktiniai duomenys
2011
2012

2013

LR Finansų ministerijos prognozės
2014
2015
2016
2017

Autorių prognozės
2018
2019
2020

1990

2042

2137

2230

2359.4

2510.8

2672.1

2857.7

3000.6

3150.6

3308.1

Metinis darbo užmokesčio fondas,
mln. Lt

22559.4

24244.3

25644.7

27530.7

29564.8

31948.9

34273.3

36891.1

38735.7

40672.4

42706.1

Vidutinis metinis užimtųjų skaičius,
darbo jėgos tyrimo duomenimis

1343.7

1370.9

1278.5

1292.8

1312.2

1329.1

1339.8

1348.4

1355.1

1361.9

1368.7

iš jų: vidutinis metinis sąlyginių
darbuotojų skaičius, darbo jėgos
tyrimo duomenimis

944.7

1005.6

1000

1028.8

1044.2

1060.4

1068.8

1075.8

1081.2

1086.6

1092.0

Darbo jėga, darbo jėgos tyrimo
duomenimis

1634.8

1619.7

1473.7

1465.2

1465.7

1460.8

1453.3

1442.1

1434.9

1427.7

1420.6

Vidutinis metinis bedarbių skaičius,
darbo jėgos tyrimo duomenimis
291.1
248.8
195.2
172.5
153.5
131.6
113.5
93.7
89.0
84.6
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc.
17.8
15.4
13.2
11.8
10.5
9
7.8
6.5
6.2
5.9
Šaltinis: LR Statistikos departamentas – faktiniai duomenys; Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prognoziniai duomenys bei autorių prognozės.

80.3
5.6
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Mokesčių kredito taikymo galimybių Lietuvoje analizė
Santrauka
Projektiškai Lietuvoje pritaikius Suomijos taikomą mokesčių kredito sistemą individualių gyvenamųjų namų
statybų (įskaitant remonto, rekonstravimo ir kitus darbus) darbams, kurios esmę sudaro gyventojų dalies
gyventojų GPM mažinimas priklausomai nuo ataskaitiniais metais mokesčių mokėtojo įsigytų statybos darbų
apimčių (sumos), galėtų lemti individualių gyvenamųjų namų ūkių statybos darbų apimčių didėjimą iki 20 proc.
per ketverius metus. Toks statybos darbų padidėjimas lemtų apie 2400 naujų darbo vietų atsiradimą
(legalizavimąsi), iš kurių net didžiąją dalį sudarytų savarankiškai dirbantys asmenys (pagal individualios veiklos
pažymas ar liudijimus). Naujieji mokesčių mokėtojai sumokėtų per pirmuosius ketverius mokesčių kredito
įvedimo metus sumokėtų apie 19 mln. GPM ir 33 mln. Sodros mokesčių.
Mokesčių mokėtojai, deklaruojantys įsigiję statybos paslaugų, galėtų gauti GPM mokesčio kreditą, kuris per
metus siektų iki 2400 Lt (vidutinio bruto darbo užmokesčio dydžio), kas realiai galėtų sudaryti (jei pakankamos
apimties statybos darbų deklaruotų) sudarytų, vidutinį bruto darbo užmokestį gaunančiam asmeniui, pusę jo
per metus sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių sumos. Tokiu būdu labiau skatinami būtų mažesnės apimties
statybos darbų pirkėjai dažniausiai įsigyjantys paslaugas iš mažų įmonių ar savarankiškai dirbančių asmenų.
GPM mokesčio kreditas pirmaisiais metais galėtų siekti apie 4,5 mln. Lt, antraisiais – 8,4 mln. Lt, trečiaisiais
metais -15 mln. Lt, ketvirtaisiais metais – 36 mln. Lt. Manytina, kad šio mokesčio kredito sumos ir statybos
darbų apimčių augimas galėtų būti gana ženkliai didesnis, jei spręsti remianti Suomijos patirtimi (kuri buvo
adaptuota ir kai kuriose kitose Skandinavijos šalyse), o pateikiami rezultatai yra gana konservatyvaus požiūrio.
Pagrindinės sąvokos
Mokesčių kreditas (angl. tax credit) – suma, kuria mažinama visa mokesčio mokėtojo mokėtina mokesčių
suma.
Mokesčių sumažinimas (angl. tax deduction) – tai apmokestinamų pajamų sumažinimas.
Sodros mokesčiai – tai draudėjams ir gyventojams privalomos pagal įstatymus mokėti valstybinio socialinio
draudimo įmokos.
Suomijos ir Švedijos patirtis
Suomijos mokesčių kredito sistemos apžvalga
Suomijos mokesčių kredito sistema visoje šalyje įvesta 2001 metais (nuo 1997 metų buvo taikoma kai kuriuose
regionuose), kurios tikslas buvo mažinti nedeklaruojamo darbo apimtis ir didinti legalaus užimtumo apimtis
paslaugų namams (individualiems namų ūkiams) sektoriuje (Eurofound, 2014). Šiuo metu Suomijoje taikomi šie
mokesčių kreditai (kurie siejami su gyventojų pajamų mokesčiu; Ministry of Finance, 2009):
 vaiko išlaikymo kreditai;
 neįgalumo kreditai;
 studijų kreditai;
 paslaugų namų ūkiams kreditai;
 uždirbtų pajamų kreditai.
Plačiau pristatomas ir nagrinėjamas toliau tik paslaugų namų ūkiams kreditas. Mokesčių kreditas yra
suteikiamas priklausomai nuo namų ūkio atitinkamais metais įsigytų namų ūkio rangos ir tvarkymo paslaugų
apimties. Tinkamos mokesčių kreditui suteikti ir apskaityti yra šios namų ūkio įsigyjamos paslaugos:
 įprastas namų tvarkymas;
 slauga ir kitos priežiūros paslaugos, išskyrus sveikatos priežiūros paslaugos;
 gyvenamųjų patalpų statyba, remontas, rekonstrukcija (išskyrus buitinės technikos taisymą ir
instaliavimą);
 įrangos, programinės įrangos, saugos ir telekomunikacijų tinklų instaliavimas, siejamų su informacijos
ir komunikacijų technologijomis, priežiūra, pagalba diegiant.
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Numatyta, kad visi šie darbai (paslaugos) turi būti atlikti deklaruojančio tokius darbus namuose ar vasaros
rezidencijoje, kuri yra naudojama paties mokesčių mokėtojo, jo sutuoktinio, mirusios sutuoktinio, tėvų, patėvių
ir kitų tiesioginių giminaičių.
Mokesčių kreditai suteikiami už, jei mokesčių mokėtojas samdo:
 individualų asmenį kaip savo namų ūkio darbuotoją:
o darbdavio socialinio draudimo mokesčius ir privalomas pensijų draudimo įmokas,
o nelaimingų atsitikimų darbe draudimo įmokas,
o nedarbo draudimo įmokas,
o grupės gyvybės draudimo įmokas,
o 30 proc. darbo užmokesčio.
 paslaugas teikiantį asmenį (fizinį ar juridinį):
o 60 proc. darbų kaštų (pagal pateiktą ne PVM sąskaitą faktūrą) mokamų ne pelno siekiančiai
organizacijai už suteiktas namų tvarkymo, slaugos ir kitos priežiūros paslaugas;
o 60 proc. darbų kaštų ((pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą) mokamų už mokesčių registre
registruoto asmens suteiktas paslaugas.
Mokesčių kredito maksimali suma yra 3000 eurų ir kreditas suteikiamas tik už tą dalį paslaugų kaštų sumos,
kuri viršija 100 eurų. Mokesčių kreditas nesuteikiamas, jei kitos subsidijos yra taikomos tiems patiems darbams.
Jei namų ūkio darbus atlieka pats namų ūkio savininkas, mokesčių kreditas nesuteikiamas.
Suteiktu ir nuo įsigytų namų ūkio darbų apimčių priklausomu mokesčių kreditu yra mažinamos mokesčių
mokėtojo atitinkamais metais apskaičiuotų gyventojų pajamų ir investicijų mokesčiai. Jei mokesčių kreditas
viršija mokesčių mokėtojo mokėtiną mokesčių sumą, mokesčių kredito likutis pervedamas jo sutuoktiniui.
Apie 90 proc. visų deklaruojamų namų ūkio darbų Suomijoje yra įsigyjama kaip paslaugos (samdomos įmonės).
Dalyvaujančių schemoje skaičius augo gana greitai. Jei 2002 metais schemoje dalyvavo 92000 mokesčių
mokėtojų (42.7 mln. eurų mokesčių sumažinimo), tai 2006 metais jų jau buvo 243000 (165 mln. eurų mokesčių
sumažinimų).
Švedijos mokesčių mažinimo sistemos apžvalga
Švedijoje numatyta taikyti mokesčio sumažinimus, jei buvo įsigyjami gyvenamųjų patalpų statybos, remonto,
rekonstrukcijos darbai egzistuojančiame name (ne naujo namo statyba) deklaruojančio tokius įsigytus darbus
namuose ar vasaros rezidencijoje, kuri yra naudojama paties mokesčių mokėtojo, jo sutuoktinio, mirusio
sutuoktinio, tėvų, patėvių ir kitų tiesioginių giminaičių. Leidžiama apmokestinamas pajamas sumažinti suma,
kuri lygi 50 proc. įsigytų paslaugų darbo kaštams su PVM. Maksimali leistina mokesčius mažinanti suma vienam
asmeniui per metus yra apie 6000 eurų (20 717 litų; SEK 50 000; palyginimui vidutinis atlyginimas Švedijoje 2012
metais siekė 2268 eurus (7831 Lt). Ši sistema buvo pradėta taikyti nuo 2007 metų ir jau 2009 metais
konstatuota, kad jos rezultatai buvo geresni nei tikėtasi. Gyvenamųjų patalpų statybos, remonto,
rekonstrukcijos darbų (deklaruojamų) ženkliai padidėjo, tuo pačiu „legalizuodama“ dalį tokio tipo darbo vietų
(Eurofound, 2014).
Kadangi projekto rėmuose nelegalaus (nedeklaruojamo) darbo mažinimui siūloma Suomijos mokesčio kreditui
analogiška priemonė, plačiau Švedijos mokesčio sumažinimo sistema nenagrinėjama ir neprojektuojamas jos
taikymo poveikis Lietuvos darbo rinkai ir mokesčių sistemai.
Mokesčių kredito taikymas Lietuvoje, siejant jį su gyvenamųjų patalpų statybos, remonto, rekonstrukcijos
darbų (toliau – statybos darbai) kaštais patiriamais namų ūkių
Prielaidos
Mokesčio kredito taikymo Lietuvoje poveikio analizei atlikti, daromos šios prielaidos:
1. Namų ūkių perkami statybos darbai (įskaitant remonto, rekonstravimo ir kitus darbus) yra visų šalyje
atliekamų gyvenamųjų pastatų statybos darbai. Individualių namų statybos apimtys menkai koreliuoja
su metinėmis šalyje atliktų gyvenamųjų namų statybos darbų apimtimis, todėl jos prognozuojamos
remiantis individualių namų statybos augimo ir statybos darbų kainų augimo istoriniais duomenimis ir
prognozuojamomis tendencijomis.
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2. Statybos darbų kainos grindžiamos gyvenamųjų namų statybos (m2) istorinėmis ir prognozuojamomis
kainomis.
3. Individualių gyvenamųjų namų rekonstravimo, remonto ir restauravimo bei kiti darbai sudaro 53 proc.
visų statybos darbų (47 proc. sudaro naujos statybos darbai). Prielaida daroma remiantis Lietuvos
statistikos departamento duomenis apie šalyje atliktus gyvenamųjų namų statybos darbus 2009-2013
metais, manant, kad nuo 2008 metų įvyko gana reikšmingi paslaugų vartojimo struktūros pokyčiai
lėmę, jog iki 2008 metų naujos statybos darbai sudarydavo apie 80 proc. šalyje atliktų gyvenamųjų
namų statybos darbų, o nuo 2009 metų jis siekia apie 50 proc. visų darbų apimties.
4. Viena darbo vieta statybos sektoriuje generuoja 70 tūkst. pajamų per metus. Prielaida daroma
remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.
5. Šešėlinė ekonomika šalyje sudaro 28 procentus. Prielaida grindžiama F. Schneider (2013) tyrimo
rezultatais, kuriais teigiama, kad Lietuvos šešėlinė ekonomika 2013 metais siekė 28 procentus. Tuo
būdu prognozuojama, remiantis Suomijos patirtimi, kad gyvenamųjų namų statybos darbų apimtys,
taikant mokesčių kreditą, pirmaisiais metais didės 5 proc., antraisiais – 10 proc., trečiaisiais – 15 proc.,
ketvirtaisiais – 20 proc., penktaisiais – 28 proc. Remiantis Projekto rezultatais, pristatytais Priede I-7,
kad 2013 metais apie 50 proc. dirbančių statybos sektoriuje dirbo nelegaliai (36 proc. – 2012 metais, 30
proc. – 2011 metais), manytina, kad statybų sektoriaus šešėlio mastai Lietuvoje, jei vidutinis šalies yra
apie 30 proc., turėtų būti didesnis nei nustatytas F. Schneider. Šiuo atveju daroma prielaida, kad
nagrinėjamas vidutinio laikotarpio mokesčio kredito poveikio vertinimas, todėl dirbančių nelegaliai
mastai visiškai nebus išnykę.
6. Mokesčio kredito taikymo pirmaisiais metais 3 proc. statybos darbų bus atlikta savarankiškai dirbančių
asmenų (pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą), antraisiais metais – 5 proc., trečiaisiais
– 7 proc., o vėlesniais metais nusistovės ties 10 proc. riba. Visa kita statybos darbų apimtis įsigyjama iš
įmonių. Mokesčio kredito netaikymo atveju manoma, kad savarankiškai dirbančių asmenų atlikti
statybos darbai sudaro tik 1 proc. visų darbų (manant, kad jie tiesiog nedeklaruojami ir oficialioje
statistikoje neatsispindi).
7. Suteikiamo pajamų mokesčio kredito maksimali suma – 2400 Lt, kuri siejama su šalies vidutiniu bruto
darbo užmokesčio dydžiu, kuris bruto 2014 metais prognozuojama sieks 2359 Lt. Manytina, kad
maksimali mokesčio kredito suma turėtų kisti priklausomai nuo vidutinio atlyginimo.
8. 2014 metai laikomi esant pirmaisiais mokesčių kredito taikymo metais, 2015 - antraisiais, 2016 –
trečiaisiais, 2017 – ketvirtaisiais.
Rezultatai
Vertinant mokesčio kredito taikymo Lietuvoje poveikį, buvo sukonstruotas bazinis statybos darbų apimčių
pokyčių scenarijus, su kuriuo lyginamas sukurtas scenarijus, kuriame įvedamas mokesčio kreditas.
Prognozuojant pasiūlos ir paklausos pokyčius priklausomai nuo taikomos mokesčių lengvatos, vertinamas
mokesčio kredito taikymo galimas poveikis šalies statybų sektoriui, t. y. darbų apimtims, darbuotojų skaičiui,
GPM mokesčio ir Sodros mokesčių apimtims.
Atlikus ekonominę mokesčio kredito taikymo Lietuvos analizę, gauti tokie rezultatai:
1. Statybos darbų apimtys, jų augimą vertinant gana konservatyviai (lyginant su kitų šalių patirtimi),
mokesčio kredito taikymo atveju tikėtina būtų 102 mln. litų didesnės nei nieko nekeitimo (bazinio
scenarijaus) atveju ketvirtaisiais mokesčio taikymo metais. Tai sudarytų apie 20 proc. didesnes
statybos darbų apimtis, nei jos tais metais būtų buvusios be mokesčio kredito taikymo (žr. 6 pav. ir 8
lentelę). Statybos apimtys augtų, taikant mokesčio kreditą, nuo 417 mln. Lt 2013 metais iki 611 mln. Lt
2017 metais.
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6 pav. Statybos darbų apimčių pokyčiai lyginant nieko nekeitimo scenarijų (bazinis scenarijus) su
mokesčio kredito įvedimo scenarijumi
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2. Mokesčio kreditui taikyti apskaitoma statybos darbų suma mokesčio kredito taikymo atveju siektų
2014 m. – 272 mln. Lt, 2015 m. – 297 mln. Lt, 2016 m. – 319 mln. Lt, 2017 m.- 330 mln. Lt. Šios sumos
rodo, kiek grynųjų pajamų (po gyventojų pajamų mokesčių išskaičiavimo) mokesčių mokėtojai turėjo
gauti tam, kad sumokėti už statybos paslaugų dalį, kuriai taikomas mokesčio kreditas (žr. 8 lentelę).
8 lentelė. Bazinio scenarijaus (kai mokesčio kreditas netaikomas) ir mokesčio kredito įvedimo scenarijų
palyginimas
Bazinis scenarijus
Baigti statyti butai
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1-2 butų namuose, vnt.
4002
3003
3815
3342
3375
3461
3546
3579
3523
Vidutinis namo plotas,
m2
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Tūkst. m2
640
480
610
535
540
554
567
573
564
Kaina, m2/Lt
719
797
666
905
772
803
835
868
903
Statybos darbų apimtys,
mln. Lt
460
383
407
484
417
445
474
497
509
Paslaugos perkamos iš
įmonių
Paslaugų apimtys, proc.
(dalis visų paslaugų
apimties)
Paslaugų apimtys, mln.
Lt.
Mokesčių kreditui
apskaitoma suma, mln.
Lt.
Bruto darbo užmokestis,
Lt.
GPM suma, mln. Lt.
Darbo vietų skaičius

Paslaugos perkamos iš

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

456

379

403

479

413

440

469

492

504

273

228

242

287

248

264

281

295

302

360
54
6508

299
45
5417

318
48
5753

378
57
6845

326
49
5894

347
52
6287

370
56
6699

389
58
7031

398
60
7198

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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savarankiškai dirbančių
Paslaugų apimtys, proc.
(dalis visų paslaugų
apimties)
Paslaugų apimtys, mln.
Lt.
Mokesčių kreditui
apskaitoma suma, mln.
Lt.
Bruto darbo užmokestis,
Lt.
GPM suma, mln. Lt.
Darbo vietų skaičius, vnt.
Iš viso:
GPM suma iš viso, mln.
Lt.
Darbo vietų iš viso, vnt.
Mokesčio kredito
scenarijus
Baigti statyti butai
1-2 butų namuose, vnt.
Vidutinis namo plotas,
m2
Tūkst. m2
Kaina, m2/Lt.
Statybos darbų apimtys,
mln. Lt.
Paslaugos perkamos iš
įmonių
Paslaugų apimtys, proc.
(dalis visų paslaugų
apimties)
Paslaugų apimtys, mln.
Lt.
Mokesčių kreditui
apskaitoma suma, mln.
Lt.
Bruto darbo užmokestis,
Lt.
GPM suma, mln. Lt.
Darbo vietų skaičius
Paslaugos perkamos iš
savarankiškai dirbančių
Paslaugų apimtys, proc.
(dalis visų paslaugų
apimties)
Paslaugų apimtys, mln.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

4

5

4

4

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
0
144

2
0
120

2
0
127

2
0
151

2
0
130

2
0
139

2
0
148

2
0
155

2
0
159

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

54
6651

45
5537

48
5880

57
6996

49
6024

52
6425

56
6847

59
7186

60
7357

2009
4002

2010
3003

2011
3815

2012
3342

2013
3375

2014
3461

2015
3546

2016
3579

2017
3523

160
640
719

160
480
797

160
610
666

160
535
905

160
540
772

160
581
803

160
624
835

160
658
868

160
676
903

460

383

407

484

417

467

521

572

611

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.97

0.95

0.93

0.90

456

379

403

479

413

453

495

532

550

273

228

242

287

248

272

297

319

330

360
54
6508

299
45
5417

318
48
5753

378
57
6845

326
49
5894

357
54
6467

391
59
7071

420
63
7595

434
65
7853

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0
5

0
4

0
4

0
5

0
4

0
14

0
26

0
40

0
61
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Lt.
Mokesčių kreditui
apskaitoma suma, mln.
Lt.
Bruto darbo užmokestis,
Lt.
GPM suma, mln. Lt.
Darbo vietų skaičius, vnt.

1

1

1

1

1

4

8

12

18

2
0
144

2
0
120

2
0
127

2
0
151

2
0
130

6
1
438

10
2
814

16
2
1251

24
4
1909

Iš viso:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GPM suma iš viso, mln.
Lt.
54
45
48
57
49
54
60
65
69
Darbo vietų iš viso, vnt.
6651
5537
5880
6996
6024
6905
7885
8846
9761
Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos statistikos departamento statistiniais duomenimis ir Finansų
ministerijos prognostiniais duomenimis.
3. Taikant mokesčių kreditą mokesčių mokėtojams suteikiamo mokesčio kredito suma (arba GPM, kuria
mažėtų nacionalinio biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio) teoriškai galėtų siekti 2014 m. –
54 mln. Lt, 2015 m. – 60 mln. Lt, 2016 m. – 65 mln. Lt, 2017 m.- 69 mln. Lt. (žr. 7 pav.), jei absoliučiai visi
darbai būtų deklaruojami. Suprantant, kad taip nebus, o deklaravimas populiarėtų palaipsniui,
manytina, kad reali mokesčio kredito suma pirmaisiais mokesčio kredito taikymo metais galėtų siekti
apie 4,5 mln. Lt, antraisiais – 8,4 mln. Lt, trečiaisiais metais -15 mln. Lt, ketvirtaisiais metais – 36 mln. Lt,
darant prielaidą, kad pirmaisiais metais 5000 šalies mokesčių mokėtojų norės pasinaudoti mokesčio
kreditu, antraisiais -7000, trečiasis - 10000 ir ketvirtaisiais - 20000. Atitinkamai pirmaisiais metais
vidutinė suteikto mokesčio kredito suma siektų 900 Lt, antraisiais – 1200 Lt, trečiaisiais - 1500, ir
ketvirtaisiais – 1800 Lt.
7 pav. Gyventojų pajamų mokesčių kredito teorinės apimtys lyginant nieko nekeitimo scenarijų (bazinis
scenarijus) su mokesčio kredito įvedimo scenarijumi
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4. Taikant mokesčių kreditą tikėtina bus deklaruojama daugiau statybos darbų ir tokiu būdu
„legalizuojamos“ bus darbo vietos ir mokami, už gautas legalias pajamas, privalomi mokesčiai
(gyventojų pajamų ir Sodros mokesčiai). Tikėtina, kad mokesčio kredito scenarijaus atveju 2014 metais
statybų sektoriuje dirbtų 480 asmenimis daugiau nei tuo atveju, jei mokesčio kreditas nebūtų taikomas
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(skaičiuojant sąlyginius darbuotojus), 2015 m. – 1038, 2016 m. – 1660 ir 2017 m. – 2404 asmenimis
daugiau (žr. 8 pav. ir 8 lentelę).
8 pav. Dirbančių statybų sektoriuje pokyčiai lyginant nieko nekeitimo scenarijų (bazinis scenarijus) su
mokesčio kredito įvedimo scenarijumi
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5. Deklaravus („legalizavus“) papildomos darbo vietas būtų sumokami papildomi gyventojų pajamų
mokesčiai ir Sodros mokesčiai. Papildomai sumokėti gyventojų pajamų mokesčiai, tikėtina, 2014 metais
siektų – 1.7 mln. Lt., 2015 m. – 3.6 mln. Lt., 2016 m. – 5.7 mln. Lt., 2017 m.- 8.3 mln. Lt. Sodros mokesčių
(darbdavio ir darbuotojo kartu sudėjus) papildomai būtų sumokėta 2014 metais– 3.0 mln. Lt., 2015 m. –
6.4 mln. Lt., 2016 m. – 10.1 mln. Lt., 2017 m.- 13.7 mln. Lt. (žr. 9 lentelę).
9 lentelė. Papildomos darbo vietos statybų sektoriuje, kurioms susikurti (legalizuotis)
mokesčio kreditas
Paslaugos perkamos iš
įmonių
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Darbo vietų skaičius, bazinis
scenarijus
6508
5417
5753
6845
5894
6287 6699
Darbo vietų skaičius,
mokesčio kredito scenarijus
6508
5417
5753
6845
5894
6467
7071
Skirtumas
0
0
0
0
0
181
372
Perkamos iš savarankiškai
dirbančių
Darbo vietų skaičius, bazinis
scenarijus
Darbo vietų skaičius,
mokesčio kredito scenarijus
Skirtumas

sudaro sąlygas

2016

2017

7031

7198

7595
565

7853
654

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

143.8

119.7

127.1

151.2

130.2

139

148

155

159

143.8
0

119.7
0

127.1
0

151.2
0

130.2
0

438
299

814
666

1251
1095

1909
1750

Samdomi darbuotojai (įmonių darbuotojai)
Darbo užmokestis bruto, mln. Lt

2014
4.4

2015
9.1

2016
13.8

2017
16.0

Darbdavio mokesčiai (30,98 proc.), mln. Lt

1.4

2.8

4.3

5.0

Įmokos į garantinį fondą (2 proc.), mln. Lt

0.1

0.2

0.3

0.3

GPM (15 proc.), mln. Lt

0.7

1.4

2.1

2.4

Darbuotojo sveikatos draudimas (6 proc.), mln. Lt

0.3

0.5

0.8

1.0

Darbuotojo pensijų soc. draudimas (3 proc.), mln. Lt

0.1

0.3

0.4

0.5

2014

2015

2016

2017

Savarankiškai dirbantys
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Gautos pajamos, mln. Lt.

9.6

21.3

35.0

56.0

Sąnaudos (30 proc.), mln. Lt.

2.9

6.4

10.5

16.8

Apmokestinama suma, mln. Lt.

6.7

14.9

24.5

39.2

VSD (28.5 proc.), mln. Lt.

1.0

2.1

3.5

5.6

PSD (9 proc.), mln. Lt.

0.3

0.7

1.1

1.8

GPM (15 proc.), mln. Lt.

1.0

2.2

3.7

5.9

Iš viso:
2014
2015
2016
2017
Iš viso GPM, mln. Lt.
1.7
3.6
5.7
8.3
Iš viso SODRA, mln. Lt.
3.0
6.4
10.1
13.7
Šaltinis: autorių skaičiavimai remiantis Lietuvos statistikos departamento statistiniais duomenimis ir Lietuvos
statistikos departamento duomenimis.
6. Vertinant, kokią naudą patirtų individualus gyventojas (t. y. vertinant, ar mokesčių kreditas būtų
patrauklus gyventojams), buvo sugretinti šie elementai: darbų apimtis arba, kitaip tariant,
individualaus statybos paslaugų pirkėjo sumokėta už paslaugas suma; mokesčių kreditui apskaitoma
suma (dalis paslaugų apimties; šiuo atveju imta 60 proc. darbų apimties); bruto darbo užmokesčio
dalis, kurią asmuo turi uždirbti, kad sumokėti už statybos darbus; gyventojų pajamų mokestis, kuris
būtų grąžinamas asmenims, jei jie deklaruotų atitinkamos apimties statybos darbų įsigijimą. Tokiu
būdu, pavyzdžiui, jei asmuo per metus įsigijo statybos darbų už 20 000 Lt, jis 2368 Lt mažiau mokėtų
gyventojų pajamų mokesčių arba, kitaip sakant, apmokestinami būtų jo 11 mėnesių per metus
gaunamų vidutinių bruto atlyginimų pajamos, o 12 mėn. pajamos jau būtų neapmokestinamos. Taikant
mokesčių kredito ribą (maksimali suma 2400 Lt) įsigyjantys statybos darbų už daugiau nei 20 000 Lt,
gautų tik tą maksimalią mokesčio kredito sumą – 2400 Lt. Žinant, kad metinė nuo vidutinio bruto
darbo užmokesčio šalyse sumokėto gyventojų pajamų mokesčio suma siekia 4247 Lt, matyti, kad
mokesčio kreditas asmeniui gali perpus sumažinti gyventojų mokamus metinius gyventojų pajamų
mokesčius (žr. 10 lentelę).
10 lentelė. Mokesčio kredito suma, įsigijus paslaugų už tam tikrą sumą ir santykis su vidutiniu bruto darbo
užmokesčiu ir nuo jo mokamu GPM
Darbų apimtis (sumokėta už
paslaugas), Lt.
Apskaitoma mokesčių
kreditavimui suma, Lt.
Bruto darbo užmokesčio dalis,
kurią asmuo turi uždirbti, kad
padengti darbų kainą, Lt/metus
GPM, Lt/metus
GPM mokesčio kreditas,
Lt/metus

100

500

1000

2000

5000

10000

2000
0

60

300

600

1200

3000

6000

79
12

395
59

789
118

1579
237

3947
592

12

59

118

237

592

Vidutinis mėnesinis atlyginimas ir metinė
GPM suma, Lt.
2014
2015
Vidutinis atlyginimas šalyje, Lt/mėn.
2359
2511
Metinė sumokėto GPM suma, Lt.
4247
4519
Šaltinis: paskaičiuota remiantis Finansų ministerijos prognoziniais
užmokesčio kitimą vidutiniu laikotarpiu.
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4
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2672
2858
4810
5144
duomenimis apie vidutinio bruto darbo

7. Padaryta prognozinė mokesčių kredito taikymo Lietuvoje ekonominė analizė yra gana konservatyvi, t.
y. manytina, remiantis kitų šalių patirtimi, kad darbo „legalizavimasis“ statybų sektoriuje vyktų greičiau
24

ir didesniais mastais, kas galėtų lemti dvigubai didesnes statybų darbų apimtis (dėl legalizavimosi),
didesnį „legalizuotų“ darbo vietų skaičių, dvigubai didesnį poreikį mokesčių kreditui bei dvigubai
didesnes įmokas į Sodrą ir didesnes pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio.
8. Žinant, kad naujų gyvenamųjų namų statybos darbai sudaro apie 50 proc. visų tokio tipo darbų,
manytina, jei apsispręsta būtų netaikyti mokesčio kredito naujos statybos darbams, statybos darbų
apimtys, kurioms būtų taikomas mokesčių kreditas būtų dvigubai mažesnės, atitinkamai dvigubai
mažiau tikėtina būtų „legalizuota“ darbo vietų ir dvigubai mažiau reikėtų paties mokesčio kredito
suteikti.
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Darbo santykių lankstumo didinimo įtakos naujų darbo vietų kūrimui skaičiavimai
Galimybės pratęsti terminuotas darbo sutartis įtakos naujų darbo vietų kūrimui skaičiavimai
Esamo darbo santykių teisinio reguliavimo įtakos naujų darbo vietų kūrimui ir esamų darbo vietų
išlaikymo tyrimo metu buvo atlikta darbdavių apklausa (Žr. Galutinės tyrimų ataskaitos Priedą Nr. I-4).
Buvo teirautasi, ar galimybė pratęsti terminuotas darbo sutartis sudarytų palankesnes sąlygas samdyti
naujus darbuotojus.
83 proc. darbdavių, pas kuriuos dirba nuo 0 iki 9 darbuotojų, atsakė teigiamai. Tarkime, kad tokios
įmonės sukurs bent po vieną naują darbo vietą, tokiu atveju galima teigti, kad esant 71 784 veikiančių
ūkio subjektų, pas kuriuos dirba 0 – 9 darbuotojų1, įgyvendinus šį pakeitimą sukurtų 59 580 naujų darbo
vietų (71 784 x 83 % = 59 580)
85 proc. darbdavių, pas kuriuos dirba nuo 10 iki 99 darbuotojų, teigiamai pasisakė, kad galimybė pratęsti
terminuotas darbo sutartis sudarytų palankesnes sąlygas kurti naujas darbo vietas. Didesnės įmonės turi
daugiau galimybių samdyti naujus žmones ir kurti daugiau darbo vietų, todėl šiam apskaičiavimui
taikomas 5 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijus. Tokiu atveju tarkime, kad 17 269 veikiančių ūkio
subjektų2 sukurtų 73 390 naujų darbo vietų (17 269 x 85 % x 5 = 73 390).
75 proc. darbdavių, pas kuriuos dirba daugiau negu 100 darbuotojų, pasisakė už terminuotų darbo
sutarčių pratęsimą. Didžiosios įmonės turi didžiausias galimybes kurti naujas darbo vietas, todėl
apskaičiavimui imamas 10 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijus. Didžiųjų ūkio subjektų Lietuvoje 2014
m. pradžioje veikė 1 7373, todėl palengvinus terminuotų darbo sutarčių pratęsimą, tarkime, kad tokie
darbdaviai sukurtų 13 020 naujų darbo vietų (1737 x 75 % x 10 = 13 020).
Iš viso naujų darbo vietų suteikus galimybę lanksčiai pratęsti terminuotas darbo sutartis: 59 580 + 73 390
+ 13 020 = 145 990.

Galimybės atleisti darbuotoją darbdavio iniciatyva nenurodant atleidimo priežasčių įtakos naujų darbo
vietų kūrimui skaičiavimai
Dar vienas svarbus aspektas naujų darbo vietų kūrimui – galimybė atleisti darbuotoją darbdavio
iniciatyva nenurodant atleidimo priežasčių. Šiam pavyzdžiui taikomas analogiški naujų darbo vietų
sukūrimo scenarijai pagal įmonių dydį.
Net pusė mažų įmonių savininkų (0 – 9 darbuotojai) pasisakė, kad tokia galimybė paskatintų kurti naujas
darbo vietas. Tarkime tokiu atveju šie darbdaviai sukurtų 3 5892 naujas darbo vietas (71 784 x 50 % =
3 5892).
68 proc. didesnių įmonių savininkų (10 – 99 darbuotojai) pasisakė teigiamai už tokios galimybės įvedimą.
Analogiškai pritaikius 5 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijų galima tarkime, kad šie darbdaviai sukurtų
58 710 naujų darbo vietų (17 269 x 68 % x 5 = 58 710).

1

Oficialios statistikos departamentas. Prieiga per Internetą: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=cc750541-0a1d-4aa7-a38c-e04f610fa0cd>.
2
Oficialios statistikos departamentas. Prieiga per Internetą: <http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?epoch=ML>.
3
Oficialios statistikos departamentas. Prieiga per Internetą: < http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?epoch=ML>
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70 proc. didžiausių įmonių mano, kad toks lankstesnis darbuotojo atleidimas paskatintų kurti naujas
darbo vietas. Taikant 10 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijų galima būtų tikėtis, kad didžiosios įmonės
sukurtų 12 150 naujų darbo vietų (1737 x 70 % x 10 = 12 150).
Viso naujų darbo vietų pritaikius galimybę atleisti darbuotoją darbdavio iniciatyva nenurodant atleidimo
priežasčių: 3 5892 + 58 710 + 12 150 = 106 752.

Darbo laiko reglamentavimo liberalizavimo įtakos naujų darbo vietų kūrimui skaičiavimai
Iš darbdavių apklausos atsakymų matyti, kad naujų darbo vietų kūrimui trukdo griežtas darbo laiko
reglamentavimas.
83 proc. mažų įmonių savininkų pasisakė, kad galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku, nustačius darbo
laiko ribojimą per apskaitinį laikotarpį (pvz., 48 val. savaitės vidutinė darbo laiko trukmė 4 mėn.
laikotarpyje), sudarytų palankesnes sąlygas kurti naujas darbo vietas. Įvedus šį pakeitimą, tarkime, kad
mažosios įmonės sukurtų bent po vieną naują darbo vietą, todėl galima būti tikėtis bent 59 580 naujų
darbo vietų (71 784 x 83 % = 59 580).
85 proc. darbdavių, kurie turi nuo 10 iki 99 darbuotojų, teigiamai įvertino darbo laiko lankstumo didinimo
galimybę. Tokiu atveju pritaikius 5 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijų, galima tikėtis, kad tokios
įmonės sukurtų 73 390 naujų darbo vietų (17 269 x 85 % x 5 = 73 390).
72 proc. didžiausių darbdavių teigia, kad lankstus darbo grafikas galėtų palengvinti naujų darbo vietų
sukūrimą. Analogiškai skaičiuojant pagal 10 naujų darbo vietų sukūrimo scenarijų, tarkime, kad šios
įmonės sukurtų 12 500 naujų darbo vietų (1737 x 72 % x 10 = 12 150).
Viso naujų darbo vietų padidinus darbo laiko lankstumą: 59 580 + 73 390 + 12 500 = 145 120.
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.
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Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. antrojo ketvirčio vidutinis darbuotojo atlyginimas per
mėnesį (bruto) buvo – 2 297,3 Lt4. 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 – 1,255.
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.

4

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas. Prieiga per Internetą: <http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=a69982f1-1a15-4d20-86c8-76a741aa3c96>.
5
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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