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Užimtumo
didinimo
sistema

Darbo santykiai

Identifikuoti
trūkumai

Lankstumo ir saugumo
darbo santykiuose
trūkumas

Socialinio dialogo sąstingis
ir kolektyvinių sutarčių
nebuvimas

Darbuotojo šeimyninių
įsipareigojimų ir užimtumo
menkas suderinamumas

Mokymosi visą gyvenimą ir
kvalifikacijos
kėlimo/perkvalifikavimo
prielaidų nebuvimas

Didelė administracinė našta
ir biurokratizmas

Nepakankama darbuotojo
apsauga nuo
diskriminacijos

Neatsižvelgimas į mažų ir
mikroįmonių ypatumus

Didelis nelegalaus ir
nedeklaruotodarbo mastas

Galimybių mokytis visą
gyvenimą stoka

Nepakankamas užimtumo
skatinimas

ADRP priemonių
adaptacijos darbo rinkoje
labiausiai pažeidžiamoms
asmenų grupėms stoka

Sprendimo būdai

Siūlomos
teisėkūros
iniciatyvos

1. Daugiau sutarčių rūšių ypatumų;
2. Nauji darbo santykių ypatumai (vadovai, pedagogai, kūrybiniai ir kt.);
3. Lankstus darbo laikas (paprastesnės taisyklės);
4. Mažesni atleidimo iš darbo kaštai ir trumpesni terminai;
5. Galimybė lanksčiau keisti galiojančią darbo sutartį;
6. Daugiau terminuotų sutarčių, bet iki 2 m. ir dviguba draudimo įmoka;
7. Viršvalandžiai - paprasčiau ir apmokami.
1. Liberalizuotas kolektyvinių darbo ginčų institutas;
2. Informavimas ir konsultavimas privalomas didelėse įmonėse;
3. Darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme įteisinimas;
4. Profesinių sąjungų ir darbo tarybų kompetencijos atskyrimas: streikai
ir kolektyvinės sutartys profesinių sąjungų prerogatyva;
5. Streiko skelbimo palengvinimas;
6. Kolektyvinė sutartis galioja profesinės sąjungos nariams.
1. Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas – darbo teisės principas;
2. Ne viso darbo laiko ir nuotolinio darbo plėtra;
3. Darbas pagal lankstų darbo laiko grafiką, individualūs darbo grafikai;
4. Papildomos garantijos tėvams, auginantiems vaikus.

Visiškai naujo darbo
santykius
reguliuojančio teisės
akto - DARBO
KODEKSO - projekto
parengimas, esamų
teisės aktų
supaprastinimas

1. Laisvo laiko darbuotojui mokytis ir kvalifikacijai kelti suteikimas;
2. Darbdavių skatinimas palikti darbo užmokestį besimokantiems ir
keliantiems kvalifikaciją darbuotojams.
1. Standartizuotos darbo sutarčių rūšių sąlygos - daugiau sutarčių rūšių;
2. Informacinių technologijų panaudojimas;
3. Darbo laiko apskaitos palengvinimas;
4. Paprastesnis išmokų apskaičiavimas - bazinis darbo užmokestis kaip
visų išmokų (padidintų) skaičiavimo bazė;
5. Trumpesnė ir aiškesnė individualių darbo ginčų sprendimo sistema;
6. Darbo drausmės instituto panaikinimas;
7. Materialinės atsakomybės instituto panaikinimas.

Modelio tikslai

1. Didinti darbo jėgos
konkurencingumą, darbo
našumą ir efektyvumą;
2. Mažinti šešėlį darbo
santykiuose;
3. Subalansuoti socialines
garantijas Darbo kodekse;
4. Skatinti įvairias darbo
formas atitinkančias rinkos
poreikius;
5. Šalinti reguliavimo
spragas ir trūkumus;
6. Mažinti administracinę
naštą ir biurokratizmą;
7. Įtvirtinti lankstumą ir
saugumą darbo
santykiuose.

1. Užtikrinti socialinio
draudimo sistemos
adekvatumą ir tvarumą;
2. Įgyvendinti socialinės
paramos taiklumą;
3. Subalansuoti socialinio
draudimo fondo biudžetą
ir įgyvendinti atsparumą
ateities krizėms;
4. Mažinti šešėlinės
ekonomikos mastą;
5. Skatinti legalų darbą;
6. Mažinti mokestinę
naštą.

1. Išplečiamas reguliavimas dėl diskriminacijos draudimo ir lyčių lygybės;
2. Nediskriminacinės darbo aplinkos, įskaitant ir psichologinio smurto
prevenciją, ginančios darbuotojo garbę ir orumą sukūrimas;
3. Nustatomi kriterijai dėl tokio paties ir lygiaverčio darbo, padėsiantys
nagrinėti bylas dėl diskriminacijos darbo užmokesčio srityje;
4. Lyčių lygybės principo įgyvendinimo monitoringas;
5. Apmokėjimo sistemų skaidrumas didesnėse įmonėse.

1. Mažiau pareigų teikti informaciją;
2. Ilgesni išbandymo terminai, trumpesni įspėjimo terminai;
3. Pirmenybės teisės likti darbe netaikymas;
4. Galimybė susitarti dėl mažesnių dienpinigių;
5. Lengvesnis (nediskriminacinis) atleidimas iš darbo.

1. Kvitai ūkio šakose, kuriose didelis nelegalaus darbo mastas;
2. Atsakomybės už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ir nedeklaruotą
savarankišką veiklą nustatymas;
3. Atsakomybės už nelegalų darbą sistemos tobulinimas;
4. Skaidrios užimtumo formų sistemos realizavimas.

Darbo
santykiai

Socialinis
draudimas

Užimtumas

Kova su
skurdu

Siūlomos
teisėkūros
iniciatyvos

Visiškai naujo
socialinio draudimo
pensijas
reguliuojančio teisės
akto - VALSTYBINIO
SOCIALINIO
DRAUDIMO PENSIJŲ
ĮSTATYMO - projekto
parengimas ir
VALSTYBINIO
SOCIALINIO
DRAUDIMO, LIGOS IR
MOTINYSTĖS
SOCIALINIO
DRAUDIMO,
NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ DARBE IR
PROFESINIŲ LIGŲ
SOCIALINIO
DRAUDIMO IR
NEDARBO SOCIALINIO
DRAUDIMO
ĮSTATYMŲ tobulinimo
projektų parengimas

Sprendimo būdai

1. Administravimo tobulinimas (turinio viršenybės prieš formą principo
įvedimas);
2. Rezervo fondo sukūrimas;
3. Draudimo principo socialiniame draudime išgryninimas:
a) pagrindinės pensijos dalies perkėlimas į paramą;
b) ADRP finansavimas iš valstybės biudžeto;
c) periodinių išmokų dubliavimo su netekto darbingumo ir našlystės
pensijomis atsisakymas;
4. Įmokų lubų nustatymas;
5. Išmokų dydžio susiejimas su įmokų dydžiu;
6. Vaiko priežiūros išmokos turint papildomų pajamų dydžio
nustatymas, mokant skirtumą tarp asmens kompensuojamojo uždarbio
ir gaunamų pajamų.

1. Apskaitos vienetų metodo taikymas VSD pensijos skaičiavimui;
2. Pensijų indeksavimo taisyklių nustatymas;
3. Pagrindinės pensijos dalies finansavimas iš valstybės biudžeto.

1. Nedarbo socialinio draudimo išmokos padidinimas ir jos mokėjimas
ilgesnį laiką;
2. Nedarbo draudimo išmokos aprėpties padidinimas.

Identifikuoti
trūkumai

VSDF biudžeto disbalansas

VSD pensijų sistemos
finansinis netvarumas
ilguoju laikotarpiu

Nepakankama dirbančių
gyventojų apsauga nuo
nedarbo

Perdavus pagrindinės pensijos dalies finansavimą į biudžetą bus
sudarytos prielaidos ateityje sumažinti socialinio draudimo įmoką ir
tolydžiau perskirstyti tarifą tarp darbdavio ir darbuotojo.

Didelė darbdavio mokama
socialinio draudimo įmoka

1. Socialinio draudimo sistemos plėtra: išplėstas ne samdomąjį darbą
dirbančių gyventojų (savarankiškai dirbantys asmenys, ūkininkai,
statutiniai pareigūnai, dvasininkai, aukštųjų ir profesinių mokyklų
studentai) dalyvavimas socialiame draudime;
2. Išimčių socialinio draudimo sistemoje mažinimas - apmokestinami
dienpinigiai ir tantjemos.

Per didelis socialinio
draudimo sistemos
diferencijavimas

1. Įmokų lubų visose VSD šakose taikymas ir išmokų dydžio susiejimas su
įmokų dydžiu, išmokų dydžio aiškus nustatymas;
2. Pensijų dydžio tamprus susiejimas su įmokomis;
3. Nedarbo draudimo išmokos padidinimas pradiniu laikotarpiu ir jos
sumažinimas neįsidarbinus ilgesnį laiką.

Šešėlinė ekonomika

1. Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį;
2. Įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartį;
3. Stažuotė.

1. Daugiau ir įvairesnių sutarčių darbo santykių rėmuose;
2. Galimybių užsiimti legalia darbine veikla per kitas užimtumo formas
suteikimas;
3. Efektyvesnis ADRP priemonių taikymas pagal bedarbių grupes.

1. Jaunimo teorinis ir praktinis rengimas darbo rinkai;
2. Mokymasis visą gyvenimą ir perkvalifikavimas;
3. Vyresnio amžiaus bedarbių ir neįgalių asmenių užimtumo skatinimas,
sudarant galimybes įsidarbinti pagal išankstinio apmokėjimopaslaugų
kvitus;
4. Papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų sąrašo tikslinimas.

Lietuvos darbo biržos
rezervo neišnaudojimas

1. Aktyvesnis bedarbių profiliavimo taikymas;
2. Piktnaudžiavimo bedarbio statusu mažinimas, patikslinant bedarbio
sąvoką;
3. Subsidijų verslo liudijimams panaikinimas, nes jų buvimas skatina
registruotis Lietuvos darbo biržoje;
4. Įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugų teikimas.

Esamų ADRP priemonių
nepakankamas
efektyvumas

1. Esamų ADRP priemonių tobulinimas;
2. Naujų ADRP priemonių įvedimas;
3. Kompleksinis ADRP priemonių taikymas;
4. ADRP priemonių taikymas prioriteto tvarka.

Visiškai naujo
užimtumą
reguliuojančio teisės
akto - UŽIMTUMO
ĮSTATYMO - projekto
ir jį lydinčių
poįstatyminių teisės
aktų
(Aktyvios darbo
rinkos politikos
priemonių
įgyvendinimo sąlygų ir
tvarkos aprašo;
Darbo rinkos
stebėsenos sąlygų ir
tvarkos aprašo;
Darbo rinkos paslaugų
teikimo sąlygų ir
tvarkos aprašo)
projektų parengimas

Teisės aktų projektų
rengimas nebuvo
užsakytas

1. Padidinti užimtumą sukurti daugiau darbo
vietų;
2. Subalansuoti valstybės
paramą užimtumo
sistemai;
3. Adaptuoti ADRP
priemones darbo rinkoje
labiausiai pažeidžiamoms
asmenų grupėms
(jaunimui, vyresnio
amžiaus, neįgaliems,
ilgalaikiams ir
nekvalifikuotiems
bedarbiams);
4. Pritaikyti ADRP
priemones realioms darbo
rinkos sąlygoms;
5. Įvesti naujas užimtumo
formas į darbo rinką ir
skatinti legalų užimtumą.

1. Plėsti valstybės kaip
socialinės integracijos
garanto vaidmenį;
2. Didinti vaikų ir labiausiai
socialiai pažeidžiamų
visuomenės grupių
apsaugą;
3. Plėsti socialines
paslaugas pinigines
išmokas keičiant
socialinėmis paslaugomis.

1. Neįgalių asmenų užimtumo didinimas;
2. Sąlygų asmeniui kuo ilgiau gyventi namuose vienam sudarymas;
3. Socialinio būsto prieinamumas;
4. Paslaugų pagyvenusiems amenims didinimas;
5. Aktyvios įtaukties programų vystymas;
6. Paslaugų infrastruktūros gerinimas.

1. Neapmokestinamų pajamų dydžio didinimas;
2. Vaikų priežiūros paslaugų plėtra;
3. Vaikų skurdo mažinimas per minimalių pajamų kiekvienam asmeniui
garantavimą;
4. Švietimo plėtojimas ir socialinės pagalbos infrastruktūros plėtra;
5. Socialinės pagalbos šeimai įgyvendinimas;
6. Minimalios mėnesinės algos didinimas, siejant ją su šalies vidutiniu
darbo užmokesčiu.

Didelė socialinės rizikos
grupių atskirtis

Nevienodas pajamų
paskirstymas

Identifikuoti
trūkumai

Lankstumo ir saugumo
darbo santykiuose
trūkumas

Socialinio dialogo sąstingis
ir kolektyvinių sutarčių
nebuvimas

Darbuotojo šeimyninių
įsipareigojimų ir užimtumo
menkas suderinamumas

Mokymosi visą gyvenimą ir
kvalifikacijos
kėlimo/perkvalifikavimo
prielaidų nebuvimas

Didelė administracinė našta
ir biurokratizmas

Nepakankama darbuotojo
apsauga nuo
diskriminacijos

Neatsižvelgimas į mažų ir
mikroįmonių ypatumus

Sprendimo būdai

Siūlomos
teisėkūros
iniciatyvos

1. Daugiau sutarčių rūšių ypatumų;
2. Nauji darbo santykių ypatumai (vadovai, pedagogai, kūrybiniai ir kt.);
3. Lankstus darbo laikas (paprastesnės taisyklės);
4. Mažesni atleidimo iš darbo kaštai ir trumpesni terminai;
5. Galimybė lanksčiau keisti galiojančią darbo sutartį;
6. Daugiau terminuotų sutarčių, bet iki 2 m. ir dviguba draudimo įmoka;
7. Viršvalandžiai - paprasčiau ir apmokami.

1. Liberalizuotas kolektyvinių darbo ginčų institutas;
2. Informavimas ir konsultavimas privalomas didelėse įmonėse;
3. Darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme įteisinimas;
4. Profesinių sąjungų ir darbo tarybų kompetencijos atskyrimas: streikai
ir kolektyvinės sutartys profesinių sąjungų prerogatyva;
5. Streiko skelbimo palengvinimas;
6. Kolektyvinė sutartis galioja profesinės sąjungos nariams.
1. Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas – darbo teisės principas;
2. Ne viso darbo laiko ir nuotolinio darbo plėtra;
3. Darbas pagal lankstų darbo laiko grafiką, individualūs darbo grafikai;
4. Papildomos garantijos tėvams, auginantiems vaikus.
1. Laisvo laiko darbuotojui mokytis ir kvalifikacijai kelti suteikimas;
2. Darbdavių skatinimas palikti darbo užmokestį besimokantiems ir
keliantiems kvalifikaciją darbuotojams.
1. Standartizuotos darbo sutarčių rūšių sąlygos - daugiau sutarčių rūšių;
2. Informacinių technologijų panaudojimas;
3. Darbo laiko apskaitos palengvinimas;
4. Paprastesnis išmokų apskaičiavimas - bazinis darbo užmokestis kaip
visų išmokų (padidintų) skaičiavimo bazė;
5. Trumpesnė ir aiškesnė individualių darbo ginčų sprendimo sistema;
6. Darbo drausmės instituto panaikinimas;
7. Materialinės atsakomybės instituto panaikinimas.

Visiškai naujo darbo
santykius
reguliuojančio teisės
akto - DARBO
KODEKSO - projekto
parengimas, esamų
teisės aktų
supaprastinimas

Modelio
tikslai

1. Didinti darbo jėgos
konkurencingumą, darbo
našumą ir efektyvumą;
2. Mažinti šešėlį darbo
santykiuose;
3. Subalansuoti socialines
garantijas Darbo kodekse;
4. Skatinti įvairias darbo
formas atitinkančias rinkos
poreikius;
5. Šalinti reguliavimo
spragas ir trūkumus;
6. Mažinti administracinę
naštą ir biurokratizmą;
7. Įtvirtinti lankstumą ir
saugumą darbo
santykiuose.

1. Išplečiamas reguliavimas dėl diskriminacijos draudimo ir lyčių lygybės;
2. Nediskriminacinės darbo aplinkos, įskaitant ir psichologinio smurto
prevenciją, ginančios darbuotojo garbę ir orumą sukūrimas;
3. Nustatomi kriterijai dėl tokio paties ir lygiaverčio darbo, padėsiantys
nagrinėti bylas dėl diskriminacijos darbo užmokesčio srityje;
4. Lyčių lygybės principo įgyvendinimo monitoringas;
5. Apmokėjimo sistemų skaidrumas didesnėse įmonėse.

1. Mažiau pareigų teikti informaciją;
2. Ilgesni išbandymo terminai, trumpesni įspėjimo terminai;
3. Pirmenybės teisės likti darbe netaikymas;
4. Galimybė susitarti dėl mažesnių dienpinigių;
5. Lengvesnis (nediskriminacinis) atleidimas iš darbo.

Darbo
santykiai

Identifikuoti
trūkumai

Didelis nelegalaus ir
nedeklaruoto darbo mastas

Galimybių mokytis visą
gyvenimą stoka

Nepakankamas užimtumo
skatinimas

ADRP priemonių
adaptacijos darbo rinkoje
labiausiai pažeidžiamoms
asmenų grupėms stoka

Sprendimo būdai

Siūlomos
teisėkūros
iniciatyvos

1. Kvitai ūkio šakose, kuriose didelis nelegalaus darbo mastas;
2. Atsakomybės už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ir nedeklaruotą
savarankišką veiklą nustatymas;
3. Atsakomybės už nelegalų darbą sistemos tobulinimas;
4. Skaidrios užimtumo formų sistemos realizavimas.

Modelio
tikslai

Užimtumas

1. Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį;
2. Įdarbinimas pagal darbinio mokymo darbo sutartį;
3. Stažuotė.

1. Daugiau ir įvairesnių sutarčių darbo santykių rėmuose;
2. Galimybių užsiimti legalia darbine veikla per kitas užimtumo formas
suteikimas;
3. Efektyvesnis ADRP priemonių taikymas pagal bedarbių grupes.

1. Jaunimo teorinis ir praktinis rengimas darbo rinkai;
2. Mokymasis visą gyvenimą ir perkvalifikavimas;
3. Vyresnio amžiaus bedarbių ir neįgalių asmenių užimtumo skatinimas,
sudarant galimybes įsidarbinti pagal išankstinio apmokėjimopaslaugų
kvitus;
4. Papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų sąrašo tikslinimas.

Lietuvos darbo biržos
rezervo neišnaudojimas

1. Aktyvesnis bedarbių profiliavimo taikymas;
2. Piktnaudžiavimo bedarbio statusu mažinimas, patikslinant bedarbio
sąvoką;
3. Subsidijų verslo liudijimams panaikinimas, nes jų buvimas skatina
registruotis Lietuvos darbo biržoje;
4. Įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugų teikimas.

Esamų ADRP priemonių
nepakankamas
efektyvumas

1. Esamų ADRP priemonių tobulinimas;
2. Naujų ADRP priemonių įvedimas;
3. Kompleksinis ADRP priemonių taikymas;
4. ADRP priemonių taikymas prioriteto tvarka.

Visiškai naujo
užimtumą
reguliuojančio teisės
akto - UŽIMTUMO
ĮSTATYMO - projekto
ir jį lydinčių
poįstatyminių teisės
aktų
(Aktyvios darbo
rinkos politikos
priemonių
įgyvendinimo sąlygų ir
tvarkos aprašo;
Darbo rinkos
stebėsenos sąlygų ir
tvarkos aprašo;
Darbo rinkos paslaugų
teikimo sąlygų ir
tvarkos aprašo)
projektų parengimas

1. Padidinti užimtumą sukurti daugiau darbo
vietų;
2. Subalansuoti valstybės
paramą užimtumo
sistemai;
3. Adaptuoti ADRP
priemones darbo rinkoje
labiausiai pažeidžiamoms
asmenų grupėms
(jaunimui, vyresnio
amžiaus, neįgaliems,
ilgalaikiams ir
nekvalifikuotiems
bedarbiams);
4. Pritaikyti ADRP
priemones realioms darbo
rinkos sąlygoms;
5. Įvesti naujas užimtumo
formas į darbo rinką ir
skatinti legalų užimtumą.

Modelio
tikslai

1. Užtikrinti socialinio
draudimo sistemos
adekvatumą ir tvarumą;
2. Įgyvendinti socialinės
paramos taiklumą;
3. Subalansuoti socialinio
draudimo fondo biudžetą
ir įgyvendinti atsparumą
ateities krizėms;
4. Mažinti šešėlinės
ekonomikos mastą;
5. Skatinti legalų darbą;
6. Mažinti mokestinę
naštą.

Socialinis
draudimas

Siūlomos
teisėkūros
iniciatyvos

Visiškai naujo
socialinio draudimo
pensijas
reguliuojančio teisės
akto - VALSTYBINIO
SOCIALINIO
DRAUDIMO PENSIJŲ
ĮSTATYMO - projekto
parengimas ir
VALSTYBINIO
SOCIALINIO
DRAUDIMO, LIGOS IR
MOTINYSTĖS
SOCIALINIO
DRAUDIMO,
NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ DARBE IR
PROFESINIŲ LIGŲ
SOCIALINIO
DRAUDIMO IR
NEDARBO SOCIALINIO
DRAUDIMO
ĮSTATYMŲ tobulinimo
projektų parengimas

Sprendimo būdai

1. Administravimo tobulinimas (turinio viršenybės prieš formą principo
įvedimas);
2. Rezervo fondo sukūrimas;
3. Draudimo principo socialiniame draudime išgryninimas:
a) pagrindinės pensijos dalies perkėlimas į paramą;
b) ADRP finansavimas iš valstybės biudžeto;
c) periodinių išmokų dubliavimo su netekto darbingumo ir našlystės
pensijomis atsisakymas;
4. Įmokų lubų nustatymas;
5. Išmokų dydžio susiejimas su įmokų dydžiu;
6. Vaiko priežiūros išmokos turint papildomų pajamų dydžio
nustatymas, mokant skirtumą tarp asmens kompensuojamojo uždarbio
ir gaunamų pajamų.

1. Apskaitos vienetų metodo taikymas VSD pensijos skaičiavimui;
2. Pensijų indeksavimo taisyklių nustatymas;
3. Pagrindinės pensijos dalies finansavimas iš valstybės biudžeto.

1. Nedarbo socialinio draudimo išmokos padidinimas ir jos mokėjimas
ilgesnį laiką;
2. Nedarbo draudimo išmokos aprėpties padidinimas.

Identifikuoti
trūkumai

VSDF biudžeto disbalansas

VSD pensijų sistemos
finansinis netvarumas
ilguoju laikotarpiu

Nepakankama dirbančių
gyventojų apsauga nuo
nedarbo

Perdavus pagrindinės pensijos dalies finansavimą į biudžetą bus
sudarytos prielaidos ateityje sumažinti socialinio draudimo įmoką ir
tolydžiau perskirstyti tarifą tarp darbdavio ir darbuotojo.

Didelė darbdavio mokama
socialinio draudimo įmoka

1. Socialinio draudimo sistemos plėtra: išplėstas ne samdomąjį darbą
dirbančių gyventojų (savarankiškai dirbantys asmenys, ūkininkai,
statutiniai pareigūnai, dvasininkai, aukštųjų ir profesinių mokyklų
studentai) dalyvavimas socialiame draudime;
2. Išimčių socialinio draudimo sistemoje mažinimas - apmokestinami
dienpinigiai ir tantjemos.

Per didelis socialinio
draudimo sistemos
diferencijavimas

1. Įmokų lubų visose VSD šakose taikymas ir išmokų dydžio susiejimas su
įmokų dydžiu, išmokų dydžio aiškus nustatymas;
2. Pensijų dydžio tamprus susiejimas su įmokomis;
3. Nedarbo draudimo išmokos padidinimas pradiniu laikotarpiu ir jos
sumažinimas neįsidarbinus ilgesnį laiką.

Šešėlinė ekonomika

Modelio
tikslai

Siūlomos
teisėkūros
iniciatyvos

Sprendimo būdai

Identifikuoti
trūkumai

Kova su
skurdu

Teisės aktų projektų
rengimas nebuvo
užsakytas

1. Plėsti valstybės kaip
socialinės integracijos
garanto vaidmenį;
2. Didinti vaikų ir labiausiai
socialiai pažeidžiamų
visuomenės grupių
apsaugą;
3. Plėsti socialines
paslaugas pinigines
išmokas keičiant
socialinėmis paslaugomis.

1. Neįgalių asmenų užimtumo didinimas;
2. Sąlygų asmeniui kuo ilgiau gyventi namuose vienam sudarymas;
3. Socialinio būsto prieinamumas;
4. Paslaugų pagyvenusiems amenims didinimas;
5. Aktyvios įtaukties programų vystymas;
6. Paslaugų infrastruktūros gerinimas.

1. Neapmokestinamų pajamų dydžio didinimas;
2. Vaikų priežiūros paslaugų plėtra;
3. Vaikų skurdo mažinimas per minimalių pajamų kiekvienam asmeniui
garantavimą;
4. Švietimo plėtojimas ir socialinės pagalbos infrastruktūros plėtra;
5. Socialinės pagalbos šeimai įgyvendinimas;
6. Minimalios mėnesinės algos didinimas, siejant ją su šalies vidutiniu
darbo užmokesčiu.

Didelė socialinės rizikos
grupių atskirtis

Nevienodas pajamų
paskirstymas

JAUNIMO REIKALŲ
DEPARTAMENTAS

NEĮGALIJŲ REIKALŲ
DEPARTAMENTAS

Išvados,
pasiūlymai

Bendradarbiavimas

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

SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJA

Išvada dėl
biudžeto

DRAUDĖJAI
TERITORINIAI SoDros
SKYRIAI

Išmokos
APDRAUSTIEJI

Socialinis draudimas

Kontrolė

Siūlymai

LIETUVOS DARBO
BIRŽA

Lėšos

TERITORINĖS DARBO
BIRŽOS

TRIŠALĖS
KOMISIJOS
Kontrolė

Kontrolė
VALSTYBINĖ
DARBO INSPEKCIJA

VDI TERITORINIAI
SKYRIAI

Prašymas dėl
nedarbo socialino
draudimo išmokos
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

TRIŠALĖ
KOMISJJA

Kontrolė

Kontrolė

VALSTYBINĖ
LIGONIŲ KASA

Neįgalumo ir darbingumo lygio
nustatymas

Socialinio draudimo įmokų kontrolė, mokestinių ginčų naujai
apskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, paskirtų baudų
sprendimas

Informacija apie asmenų draustumą

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

Privalomasis
sveikatos
draudimas

Įmokos

Socialinė
parama

Išmokos

SoDra

Naudojimasis VMI duomenų baze

Prašymo dėl nedarbo
socialinio draudimo išmkos
perdavimas

Kontrolė

Įmokos

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ
TARYBA

SAVIVALDYBĖS

PRIVALOMOJO
SVEIKATOS
DRAUDIMO TARYBA

GARANTINIS
FONDAS

Socialinės parama

PENSIJŲ KAUPIMO
BENDROVĖS

Pensijų draudimo
įmokų dalies
pervedimas

Papildomas pensijų
kaupimas

Kontrolė

SOCIALINIAI
PARTNERIAI (Profesinės
sąjungos vykdo ir darbo
įstatymų kontrolę)

FONDO TARYBA

Kontrolė

TRIŠALĖ
TARYBA

Bendradarbiavimas

LIETUVOS SOCIALINIO
DARBO TARYBA

Pasiūlymai ir
rekomendacijos dėl
neįgaliiųjų
socialinės

VYRIAUSYBĖ (įstatymų projetų
kūrimas, įstatymų irbiudžeto vykdymas)

Pasiūlymai

Kontrolė

Išvados,
pasiūlymai

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ
TARYBA

SEIMAS (įstatymų leidybą ir
valstybės biudžeto tvirtinimas)

Kontrolė

Kontrolė

Pasiūlymai

Kontrolė

GINČŲ
KOMISIJA

Kontrolė

Dabartinis Lietuvos teisinis - administracinis modelis

SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ
PRIEŽIŪROS
DEPARTAMENTAS

Socialinio modelio pagrindiniai elementai

Socialinio draudimo sistema
Darbo santykiai

Užimtumo didinimo sistema

Kova su skurdu

DARBO SANTYKIŲ IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO TEISINIS - ADMINISTRACINIS MODELIS

Šeimų pajamų didinimas

Socialinės rizikos grupių atskirties
mažinimas

Efektyvesnė ir skaidresnė
valstybės parama ieškant darbo
Neįgalių asmenų užimtumo
didinimas, socialinio būsto
prieinamumas, paslaugų
infrastruktūros gerinimas

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

Didesnis šeimų finansinis
saugumas

Daugiau galimybių savarankiškai
ir legaliai dirbti

Neskurstantys gyventojai

Rūpinimasis oria senatve

Efektyviai panaudojamos lėšos,
pagalba pasiekia tuos, kuriems
labiausiai reikalinga, priemonės
profiliuojamos

Tolygiau paskirstomos motinystės
(tėvystės) išmokos

Didesnis socialinis saugumas
draudžiant socialiniu draudimu

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

Tvari ir
adekvati
socialinio
draudimo
sistema

Daugiau
darbo
vietų

Kova su nedeklaruotu darbu
Didesnė užimtumo formų įvairovė,
galimybė verstis pagal kvitus

Greitas grįžimas į darbo rinką

Socialinio draudimo sistemos
atsparumas ateities krizėms

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

Mažinamos dalyvavimo VSD
išimtys, išplečiamas apdraustųjų
ratas

Dalyvavimo socialinio draudimo
sistemoje skatinimas

Lanksčios ir saugios darbo sąlygos

Subalansuotas VSDF biudžetas,
sukurtas rezervo fondas

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

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

Daugiau galimybių mokytis ir
kelti kvalifikaciją dirbant

Teisė reikalauti mokymosi
atostogų ir gauti užmokestį jų
laikotarpiu

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

Elektroninis susižinojimas,
dokumentavimo atsisakymas

Lankstesnis darbo laikas

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

Daugiau galimybių derinti darbą
su įsipareigojimais šeimai

Galimybė reikalauti ne visos darbo
dienos ir grįžti į normalų darbo
laiką, nuotolinis darbas

Prielaidos socialiniam dialogui
stiprinti ir plėsti

Darbutojų dalyvavimas įmonės
valdyme

Kolektyvinių derybų plėtra,
kolektyvinių sutarčių taikymas
profesinių sąjungų nariams

Teisė skirti dalį bendrovės
stebėtojų narių

Mokestinės lengvatos namų
ūkiams perkant paslaugas

Veiklos ir pajamų deklaravimas,
legalios veiklos skatinimas,
pagalba šeimai

Mažiau biurokratijos ir
popierizmo

Teisė reikalauti pranešti darbo
apimtį, teisė reikalauti keisti darbo
sąlygas

Daugiau įvairesnių darbo formų
(naujos darbo vietos)

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

Lengvesnė teisė streikuoti

Streiko skelbimo apribojimų
panaikinimas, balsavimo
reikalavimų supaprastinimas

Didesnis socialinis saugumas
draudžiant socialiniu draudimu

Mažinamos dalyvavimo VSD
išimtys, išplečiamas apdraustųjų
ratas

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

Dalyvavimo socialinio draudimo
sistemoje skatinimas

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

• Pirma – VSD įmokoms nustatytos „lubos“, t. y. pajamų
maksimumas – 60 šalies vidutinių darbo užmokesčių virš kurių įmokos neskaičiuojamos.
• Antra – išmokų dydžiai glaudžiai susieti su įmokų
dydžiu, išmokų dydis apskaičiuojamas ir jų vertė
nustatoma aiškiai;
• Trečia – pensijų srityje išmokos glaudžiai susietos su
įmokomis, atsisakant pagrindinės pensijų dalies
finansavimo iš VSD biudžeto, įvesta apskaitos vienetų
(„taškų“) sistema.

Rūpinimasis oria senatve

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

Atsižvelgiant į ilgalaikius demografinių projekcijų
neapibrėžtumus, į būsimą gyvenimo trukmę bei siekiant
išvengti didesnių įmokų tarifo pokyčių, pertvarkyta VSD
pensijų sistema:
• nebefinansuojant iš VSD fondo lėšų pagrindinės
pensijos dalies;
• VSD pensijos dydžio skaičiavimui taikant apskaitos
vienetų metodą;
• nustatant pensijų indeksavimo taisykles, atsižvelgiama
į trijų praėjusių metų darbo užmokesčio fondo augimą,
einamųjų metų ir prognozuojamą šio fondo augimą
per ateinančius trejus metus.
• individualią pensijos dalį griežtai siejant su mokėtomis
įmokomis;
• netekto darbingumo pensijos dydžius geriau siejant su
netekto darbingumo lygiu;
• pensinis amžius pradedamas sieti su tikėtina gyvenimo
trukme.

Socialinio draudimo sistemos
atsparumas ateities krizėms

Subalansuotas VSDF biudžetas,
sukurtas rezervo fondas

• Valstybinio socialinio draudimo biudžeto metinių pajamų
ir išlaidų subalansavimas;
• Socialinio draudimo sistemos jautrumas ekonominiams ir
demografiniams pokyčiams bus sumažintas sukuriant
lėšų rezervą, kuris naudojamas išmokų finansavimui, kai
socialinio draudimo fondo įplaukos mažėja arba
nebeauga, o išlaidos gali net didėti. Ūkio augimo
laikotarpiu indeksuojant išmokas šios auga lėčiau nei VSD
pajamos ir taip susidaro rezervas, kuris gali būti
panaudojamas ekonominio nuosmukio laikotarpiais;
• ADRPP nėra nedarbo draudimo priemonės, todėl jos
turėtų būti finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Didesnis šeimų finansinis
saugumas

Tolygiau paskirstomos motinystės
(tėvystės) išmokos

• Turint papildomų pajamų yra mokamas skirtumas tarp
asmens kompensuojamojo uždarbio ir gaunamų
pajamų, o tai leidžia įgyvendinti asmenų, auginančių
mažamečius vaikus skatinimą palaipsniui grįžti į darbo
rinką, ypač antraisiais vaiko auginimo metais.
• Antrųjų metų motinystės (tėvystės) išmoka susiejama
su gaunamomis draudžiamosiomis pajamomis (kai
asmuo yra pasirinkęs išmoką gauti dvejus metus).

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

Teisė reikalauti pranešti darbo
apimtį, teisė reikalauti keisti
darbo sąlygas

•
•
•
•

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

Mažiau biurokratijos ir
popierizmo

Elektroninis susižinojimas,
dokumentavimo atsisakymas

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

Daugiau galimybių mokytis ir kelti
kvalifikaciją dirbant

Teisė reikalauti mokymosi
atostogų ir gauti užmokestį jų
laikotarpiu

• Darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu
tęsiasi ilgiau nei vieneri metai, už mokymosi
atostogas, trunkančias iki 5 darbo dienų per darbo
metus, paliekamas darbuotojo vidutinis darbo
užmokestis, o už mokymosi atostogas per darbo
metus, trunkančias iki 20 darbo dienų, paliekama pusė
darbuotojo darbo užmokesčio, nebent darbo teisės
normos ar darbo sutartis nustato kitaip.

Lankstesnis darbo laikas

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

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

Daugiau galimybių derinti darbą
su įsipareigojimais šeimai

Galimybė reikalauti ne visos
darbo dienos ir grįžti į normalų
darbo laiką, nuotolinis darbas

• Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas kaip darbo
teisės principas;
• Skatinama lankstesnė prieigą prie ne viso darbo laiko
(darbuotojo reikalavimo teisės išplėtimas) ir grįžimas
atgal;
• Laisvos nuo darbo dienas tėvams, auginantiems
vaikus, transformuojamos į nuotolinį darbą (jei yra
tam galimybės), kada gali būti dirbama namuose (ne
mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos);
• Laisvas nuo darbo laikas šeimos poreikiams.

Daugiau įvairesnių darbo formų
(naujos darbo vietos)

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

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

Prielaidos socialiniam dialogui
stiprinti ir plėsti

Kolektyvinių derybų plėtra,
kolektyvinių sutarčių taikymas
profesinių sąjungų nariams

Vystant kolektyvinių sutarčių institutą, formuluojamos
tokios kolektyvinių sutarčių teisinio reguliavimo
naujovės:
• Socialinio dialogo atribojimas nuo kolektyvinių darbo
santykių instituto;
• Kolektyvinių darbo ginčų instituto liberalizavimas;
• Kolektyvinių sutarčių, sudaromų profesinės sąjungos
taikymas tik profesinių sąjungų nariams, skatinantis
jungtis į profesines sąjungas, siekiant geresnių darbo
sąlygų per kolektyvines sutartis;
• Galiojančių įstatyminių garantijų ir lengvatų
(pirmenybės teisės likti darbe, papildomų ir pailgintų
atostogų ir kt.) perkėlimas į kolektyvines sutartis;
• Kolektyvinės sutarties privalomo galiojimo išplėtimas.

Darbutojų dalyvavimas įmonės
valdyme

Teisė skirti dalį bendrovės
stebėtojų narių

• Darbuotojų
dalyvavimo
(angl.
participation)
įteisinimas, kurio esmė – galimybė darbuotojams
dalyvauti stebėtojo ar patariamojo balso teise
darbdavio kolegialių valdymo ir priežiūros organų
susitikimuose, kai juose sprendžiami su įmonės
darbuotojų darbo sąlygomis susiję klausimai;
• Darbo taryba turi teisę skirti dalį juridinio asmens
valdymo ar priežiūros organo, kuris skiriamas ar
renkamas pagal šių juridinių asmenų veiklą
reglamentuojančius teisės aktus ar steigimo
dokumentus, narių.

Lengvesnė teisė streikuoti

Streiko skelbimo apribojimų
panaikinimas, balsavimo
reikalavimų supaprastinimas

• Kolektyvinės sutarties galiojimo metu draudžiama
skelbti streiką dėl reikalavimų ar darbo sąlygų,
reglamentuotų šioje sutartyje, jeigu jų yra laikomasi;
• Priimti sprendimą skelbti streiką gali profesinė
sąjunga ar profesinių sąjungų organizacija jų
įstatuose (statute) nustatyta tvarka Kodekse
nustatytais atvejais. Streikui skelbti įstatuose
(statute) nustatyta tvarka turi būti gautas ne mažiau
kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių
sutikimas.

Daugiau galimybių savarankiškai
ir legaliai dirbti

Didesnė užimtumo formų
įvairovė, galimybė verstis pagal
kvitus

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

Greitas grįžimas į darbo rinką

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

ADRP priemonių efektyvumo rezervo išnaudojimas:
•Skatinant sudaryti kvalifikacijos kėlimo programas ne tik
jau registruotiems bedarbiams, bet ir dar dirbantiems.
Tuo tikslu būtina įtvirtinti darbdaviui mokestines
lengvatas dėl dalies finansavimo darbuotojų profesiniam
mokymui.
•Sumažinant papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų
kategorijas;
•Tobulinant esamas ADRP priemones ir įvedant naujas;
•Keičiant ADRP priemonių taikymą;
•ADRP priemones taikant pagal tikslines grupes;
•Kompleksines ADRP taikant tikslinėms grupėms;
•Išryškinant regioninę dimensiją aktyvioje darbo rinkos
politikoje;
•Išplečiant subjektų ratą, kuriems teikiamos Darbo biržos
paslaugos.

Efektyvesnė ir skaidresnė
valstybės parama ieškant darbo

Efektyviai panaudojamos lėšos,
pagalba pasiekia tuos, kuriems
labiausiai reikalinga, priemonės
profiliuojamos

ADRP priemonių efektyvumo rezervo išnaudojimas:
• skatinant sudaryti kvalifikacijos kėlimo programas ne
tik jau registruotiems bedarbiams, bet ir dar
dirbantiems. Tuo tikslu būtina įtvirtinti darbdaviui
mokestines lengvatas dėl dalies finansavimo
darbuotojų profesiniam mokymui.
• sumažinant papildomai darbo rinkoje remiamų
asmenų kategorijas;
• tobulinant esamas ADRP priemones ir įvedant naujas;
• keičiant ADRP priemonių taikymą;
• ADRP priemones taikant pagal tikslines grupes;
• kompleksines ADRP taikant tikslinėms grupėms;
• išplečiant subjektų ratą, kuriems teikiamos Darbo
biržos paslaugos.

Kova su nedeklaruotu darbu

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

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

Mokestinės lengvatos namų
ūkiams perkant paslaugas

Veiklos ir pajamų deklaravimas,
legalios veiklos skatinimas,
pagalba šeimai

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

Šeimų pajamų didinimas

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

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

Socialinės rizikos grupių atskirties
mažinimas

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

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

