Projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio
draudimo teisinis-administracinis modelis” galutiniai rezultatai
APTARIMAS- DISKUSIJA
PROGRAMA
2015 m. birželio 22 d.
Viešbutis „Radisson Blu Lietuva”
Konstitucijos pr. 20, Vilnius
Konferencijų salė: ZETA

8.30 – 9.00

Dalyvių registracija

9.00 – 9.10

Renginio atidarymas – Gintaras Klimavičius (Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos viceministras)
I dalis „Individualieji darbo santykiai“
Moderatorius - Doc. Justinas Usonis (Vilniaus universitetas)

9.10 – 10.30

10.30 – 10.45

Darbo santykių srities tyrimų ir teisės aktų pristatymas – Prof. Tomas Davulis
(Vilniaus universitetas)
Apskritojo stalo diskusija „Darbo kodekso projektas: ar pasiekiama trapi
pusiausvyra tarp darbuotojo ir darbdavio interesų?“
Dalyviai - Kristina Krupavičienė (Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“),
Justas Vilys (Justo Vilio advokatų kontora), Dovilė Baškytė (Lietuvos
pramonininkų konfederacijos Verslo ir socialinės politikos teisės departamentas,
Mantas Zakarka (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba LiJOT), Jonas Gricius
(Valstybinė darbo inspekcija), Rimantas Stanevičius (Advokatų kontora
„Valiūnas Ellex“)
Pertrauka
II dalis „Užimtumas ir jo rėmimas“
Moderatorius - Prof. Tomas Davulis (Vilniaus universitetas)

10.45 – 12.00

Užimtumo srities tyrimų ir teisės aktų pristatymas – Dr. Ieva Povilaitienė
(Vilniaus universitetas)
Apskritojo stalo diskusija „Užimtumo įstatymo projektas: užimtumo skatinimo
priemonių efektyvumo paieškos“
Dalyviai – Dr. Ieva Povilaitienė (Vilniaus universitetas), Prof. Boguslavas
Gruževskis (Lietuvos socialinių tyrimų centras), Algirdas Zvicevičius (Maistininkų
profesinė sąjunga), Nijolė Dilbienė (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija)

12.00 – 13.00

Pertrauka

III dalis „Kolektyviniai darbo santykiai“
Moderatorius - Doc. Tomas Bagdanskis (Vilniaus universitetas)
13.00 – 14.30

Darbo santykių srities tyrimų ir teisės aktų pristatymas - Prof. Tomas Davulis
(Vilniaus universitetas)
Apskritojo stalo diskusija „Darbo kodekso projektas: ar pasieksime
persilaužimą kolektyviniuose santykiuose“
Dalyviai - Nerijus Kasiliauskas (Advokatų kontora „Triniti“), Ūkio ministerijos
atstovas (kviečiama), Laisvos rinkos instituto atstovas (kviečiama)

14.30 – 14.45

Pertrauka
IV dalis „Valstybinis socialinis draudimas“
Moderatorius - Prof. Romas Lazutka (Vilniaus universitetas)

14.45 – 16.00

Valstybinio socialinio draudimo srities tyrimų ir teisės aktų pristatymas –
Prof. Romas Lazutka (Vilniaus universitetas)
Apskritojo stalo diskusija „Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
tvarumas ir įmokų bei išmokų adekvatumas: misija neįmanoma?“
Dalyviai - Dr. Vida Petrylaitė (Vilniaus universitetas), Doc. Audrius Bitinas
(Vilniaus universitetas), Kristina Krupavičienė (Lietuvos profesinė sąjunga
„Solidarumas“), Stasys Jakeliūnas (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija),
Gediminas Rainys (Lietuvos pramoninkų konfederacija)

16.00 – 16.15

Baigiamosios diskusijos

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymą vykdomas projektas, kurio tikslas - atlikti tyrimus ir jų pagrindu parengti
pasiūlymus darbo santykių,
užimtumo bei valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojantiems teisės aktams tam, kad būtų sudaromos objektyvios
prielaidos šiuolaikiškai reguliuoti darbo santykius, kurti darbo vietas, sykiu kuriant tvaresnę, skaidresnę valstybinio socialinio
draudimo sistemą.
Vilniaus universitetas Teisės fakultetas
Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222 Vilnius
El. p.: dk@socmodelis.lt,
sodra@socmodelis.lt,
uzimtumas@socmodelis.lt.
Tel.: 8 52 366 182
Projekto svetainė: www.socmodelis.lt

