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COVID PRIEMONĖS SUVEIKĖ



NEDARBAS GRĮŽDAVO Į ANKSTESNĮ LYGĮ VOS PER 7-9 METUS



PAKEITUS PRIEMONES SPARČIAI SUMAŽINOME NEDARBĄ



SUMAŽINOME UŽ PIGIAU



DIRBANČIŲJŲ DAUG, BET NORIM DAUGIAU



UŽT LAISVOS DARBO VIETOS – UŽ MAŽUS ATLYGINIMUS

• Apie 90% už mažesnius nei 

atitinkamos savivaldybės vidurkis

• Apie 50% už mažiau nei 560 EUR į 

rankas (800 EUR ant popieriaus)

• Apie 45% (9k iš 20k) – transportas.



DIRBAM DAUG UŽ MAŽAI PINIGŲ

Dirbamam apie 100 val. daugiau nei 35 išsivysčiusių šalių vidurkis.

Užimtumas (dirbančiųjų skaičius visuomenėje) – aukštesnis už EU 

vidurkį (nors mažiau už Latviją, Estija ar Vokietiją). 

Darbo užmokesčio kaštai vieni mažiausių ES - 10 Eur/h. 3 kartus 

mažiau nei ES vidurkis (28 Eur/h). 

Mažiau už valandą moka tik Rumunai, Bulgarai ir Vengrai.



MIGRACIJOJE PRALAIMIME – PRARADOME APIE 700K LIETUVIŲ

• Talentų imigracija naudinga visuomenei: kuria daug vertės, moka daug mokesčių

(Estijoje net ketvirtadalis IT sektoriaus užsieniečiai!).

• Lietuvoje aukštos kvalifikacijos užsieniečių beveik neatvykdavo (per metus apie 300).

• Dominavo pigi darbo jėga. Trūkstamos profesijos daugiausia pagal tai kas registruojama

UŽT (už mažus atlyginimus).

• Estijos kvota užsieniečiams 2021 metams vos 1,3 tūkst. (0,1% populiacijos), bet ji

netaikoma aukštai pridėtinei vertei: mokytojai, startupai, IT darbuotojai ir pan.

• Lietuvoje vien vairuotojų (alga iki 1000 EUR) atvyksta apie 30 000 per metus.

• EU konkuruojame ne tik dėl prekių ir paslaugų, bet ir dėl 230 mln. darbuotojų.

• Dėl darbuotojų nesukonkuruojame, nes netekome apie 700 tūkst. lietuvių.

• Pagerintos sąlygos Baltarusijos IT įmonių persikėlimui: tikslas pritraukti talentų, o ne

atsivežti pigios darbo jėgos.



ĮMONIŲ PELNINGUMAS GERAS, BET DARBDAVIAI IR DALINASI

Verslo žinių paskelbto TOP 1000 įmonių (jų apyvarta (virš 50 mlrd.

Eur) sudaro virš 50%) 2020 metais pelnas didėjo +25 proc.

Akcininkų nuosavybės grąža (ROE) už paskutinius 10 metų taip

pat aukščiausiame lygyje.

Darbo užmokesčio ir BVP santykis – beveik 50% (49,2 proc.).

Atsiliekam nuo Latvijos (50,7%), Estijos (52,3%) ar Vokietijos

(55,2%), bet ES vidurkis panašus kaip mūsų (apie 49%).



KODĖL MAŽI ATLYGINIMAI?



LT DAUGIAUSIA AUTOMATIZUOJAMŲ DARBO VIETŲ



DAUGIAU ROBOTŲ GAMYBOJE – DIDESNI DARBO UŽMOKESČIAI



LIETUVA BUVO GALE PAGAL ROBOTŲ NAUDOJIMĄ



NEINVESTUOJAME Į GAMYBINIUS ĮRENGINIUS



NEINVESTUOJAME Į DARBUOTOJŲ MOKYMĄ

https://www.eib.org/en/publications/economics-working-paper-2020-03



SĖKMĖS FORMULĖ: KASI

Produktyvumą (kartu atlyginimus, švietimą, meną, kultūrą ir kt.) didina:

1) Kvalifikacija

2) Automatizacija

3) Skaitmenizacija

4) Inovacija 

Lietuva:

1) 124 vieta iš 141 pagal kvalifikuotų darbuotojų rodiklį

2) verslas neinvestuoja į automatizaciją ir mokymus

3) 44% piliečių neturi net bazinių IT įgūdžių

4) tik 40 vieta Global Innovation Index

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf


DIDESNIS PRODUKTYVUMAS LEIDŽIA TENKINTI DAUGIAU POREIKIŲ



UŽIMTUMO RĖMIMO REFORMA



UŽT finansinis 

suinteresuotumas

Bedarbiai nekainuoja UŽT: nedarbo išmokas moka SoDra, 

soc. pašalpas – savivaldybės.

Siūlymas: Nedarbo socialinio draudimo biudžetas (dabar 

apie 300 mln.) būtų skiriamas ne tik pasyvioms (dabar 

išmokoms - 100%), bet ir aktyvioms priemonėms 

(mokymams, subsidijoms ir kt.)

Tokiu atveju UŽT finansavimas būtų didesnis, jei greičiau 

įdarbintų ir į geresnius darbus.

Papildomas lėšas būti galima skirti perkvalifikavimui ir 

kvalifikacijos kėlimui.
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Darbo, o ne bedarbio statuso 

suteikimas
Užimtumo tarnyboje:

Registruojasi apie 80% netekusių darbo

Tik apie 12% darbdavių yra patenkinti paslaugomis (80% 

visai nesiregistruoja, 40% iš užsiregistravusių nėra 

patenkinti)

Pusėje skelbimų DU iki 560 EUR į rankas (800 EUR ant 

popieriaus).

Siūlymas: geresnės paslaugos darbdaviams; nedarbo 

pamatinių priežasčių šalinimas



Pamatinių priežasčių 

šalinimas

Dalis žmonių nedirba, dėl:

1) skolų;

2) priklausomybių;

3) rūpinasi vaikais (ar tėvais);

4) neturi kaip atvykti į darbą;

5) jau dirba nelegaliai.

Veiksmai:

Renkame informacija apie skolas, plečiame paramą 

mobilumui;

Stipriname 3 kryptis darbui su ilgalaikiais:

Savivalda (atvejo vadybos plėtra ir daugiau lėšų su 

rodikliais);

NVO (Alternatyvių investicijų detektoriaus tąsa)

UŽT – galimybė įsigyti ir teikti konsultacines paslaugas
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Rezultatas, o ne procesas

Užimtumo tarnyba vertino užimtumą, bet nematavo 

efektyvumo finansine prasme.

Bedarbių įgytos kvalifikacijos ar kompetencijos ne 

visada atitinka darbo rinkos poreikius.

Veiksmai: 

UŽT su EBPO atlieka kontrafaktinį ADRP priemonių 

vertinimą (gal būtų įsidarbinę ir be paramos?);

Perskirstytos Savarankiško užimtumo lėšos (nes 

skirdavo po 16,5k EUR foto įrangai ir/ar 

automobiliams).

Sustabdytas darbo vietų „regionuose“ rėmimas (nes 

„regionai“ apimtų Vilniaus Naujamiestį ir Šnipiškes).

4



Didesnis socialinių partnerių 

įtraukimas

Socialiniai partneriai buvo nepakankamai įtraukiami į 

priemonių kūrimą ir įgyvendinimą. 

Siūlymas: didinti savivaldybių ir socialinių partnerių rolę.

Vertinami įvairūs modeliai (bendradarbiavimo sutartys,

valdybos, tarybos, patariamieji organai ir kt.).
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Neįgaliųjų integravimas į 

darbo rinką

6 Šiuo metu šalyje yra apie 165k darbingo amžius žmonių su 

negalia, iš jų dirba apie ketvirtadalį (26,3%).

Dauguma save nuvertina, bet UŽT registruota virš 14k norinčių 

dirbti.

Siūlymas: remti visus darbdavius (ne tik soc. įmones) 

įdarbinančius neįgaliuosius.

Veiksmai: baigiami rengti teisės aktų projektai.



ARTIMIAUSI SPRENDIMAI



TIKRŲJŲ BEDARBIŲ ATSKLEIDIMAS

6 mėn. siūlomas pageidaujamas 

darbas, o nuo 7 mėn. turi priimti bet 

kokį siūlomą darbą (ir už MMA)

Iki 13-14 metų nedirba ir ieško tinkamo darbo.

Pripažinkime, kad darbo neieško. 

Registruokime kitu statusu ir dirbkime, kad darbo ieškotų 

(psichologai, skolų konsultantai, priklausomybių gydymas, 

vaikų priežiūros paslaugos ir kt.).

Sveikatos draudimas lieka.

Visai išbraukiamas iš UŽT, jei 

gaunamas pranešimas apie darbą 

negaliai

Dabar išbraukiamas tik, jei 2 kartus per 12 mėn. gaunamas 

pranešimas, kad dirba nelegaliai.

Užteks 1 pranešimo.

Dirbsim su savivalda nustatant dirbančius nelegaliai( jau yra 

gerų pavyzdžių).

Braukiam iš visų sąrašų ir nelieka sveikatos draudimo. 

Darbas su ilgalaikiais bedarbiais Savivalda – atvejo vadybos modelio plėtra;

NVO – Alternatyvių investicijų detektoriau tąsa;

UŽT – psichologo, skolų konsultanto ir kitų paslaugų teikimas



RĖMIMO PRIEMONIŲ TOBULINIMAS

Finansuoti ir neformalų švietimą bei 

aukštojo mokslo modulius

Perkvalifikavimas būtų ne tik pagal profesinio mokymo 

programas (orientacija į aukštą pridėtinę vertę)

Finansuojama iš „Naujos kartos Lietuva“

Verslumo skatinimo priemones 

detalizuoti ministro įsakymu

Įstatyminės priemonės neatliepia besikeičiančios darbo rinkos 

poreikių (kovo mėn. trūko darbų, šiuo metu – darbuotojų)

Bus tikslinamos ir pačios priemonės.




