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Kopija: 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
 
 
DĖL UŽIMTUMO POLITIKOS 

 
Lietuvos verslo konfederacija, vienijanti efektyvia darbo rinkos politika suinteresuotus Lietuvos 
darbdavius bei dalyvavusi LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasitarime su verslo 
organizacijomis dėl Užimtumo tarnybos įgyvendinamų priemonių, teikia savo siūlymus ir 
pastebėjimus. 
 
COVID-19 pandemijos metu tris kartus išaugo registruotų bedarbių skaičius. Iš 100,3 tūkst. ilgalaikių 
bedarbių,1 registruotų Užimtumo tarnyboje, šiuo metu net 40,7% neturi jokios kvalifikacijos.2 
 
Šiuo metu Užimtumo tarnyboje vidutiniškai 1,5 tūkst. asmenų per metus įgyja kvalifikaciją, tuo tarpu 
pagal Europos Sąjungos programas nėra numatytos pakankamai didelės investicijos į Užimtumo 
skatinimo priemones. Nors 2020 m. Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijose rekomenduojama 
Lietuvai „Švelninti krizės poveikį užimtumui, didinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
finansavimą bei aprėptį ir skatinti gerinti įgūdžius“, Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės „Naujos kartos Lietuva“ Europos Komisijos patvirtinto plano (toliau – LEGADP) 
lėtų užimtumo skatinimui numatyta tik 100 mln. Eur iki 2026 m., iš viso skiriant 120 mln. Eur aktyvių 
darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) priemonių įgyvendinimui per metus. Remiantis LEGADP 9 
komponento „Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies gerovę“ įvardytais tikslais, per 5 
metus siekiama per Užimtumo tarnybą parengti darbo rinkai 21 tūkst. bedarbių asmenų. Mūsų 
manymu, šie skaičiai nėra pakankami, juolab kad jie neatrodo realistiškai atsižvelgiant į LEGADP 
įvardytą komponentui skiriamų pinigų sumą.  
 
Remiantis Europos Komisijos DG EMPL duomenimis bei Centre for European Policy Studies 
skaičiavimais, 3  Lietuva atsilieka nuo Europos Sąjungos medianos pagal darbo rinkos politikos 
priemonėms – tiek pasyvioms, tiek aktyvioms – skiriamas lėšas. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos 
šalys, susiduriančios su paklausos darbo rinkoje neatitikties pasiūlai problema, t.y. struktūrinio 
nedarbo problema (pvz., Prancūzija, Italija), ketina papildomai investuoti atitinkamai 0,67% BVP ir 
0,86% BVP į ADRP priemones prie kasmet skiriamų atitinkamai 0,52% ir 0,36% BVP. Šiuo metu 
Lietuvos darbo rinkos politikos priemonių finansavimas nesiekia 0,75% BVP, ADRP skiriamos lėšos 
tesiekia 0,25% BVP. 
 
Mūsų žiniomis, vykdant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų 
įgyvendinimo plano priemones, kuriomis siekiama optimizuoti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos 

                                                        
1 Statistiniai rodikliai, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2021. 
2 Inga Balnanosienė, „Dėl situacijos darbo rinkoje“, LR Seimo Socialinės apsaugos ir darbo komitetas, 2021 06 23. 
3 Centre for European Policy Studies, “The skill challenges posed by Covid-19”, CEPS.EU, 2020 11 25. 

https://uzt.lt/darbo-rinka2/statistiniai-rodikliai-2-2/
https://youtu.be/Ki6set5KnXM
https://www.ceps.eu/the-skill-challenges-posed-by-covid-19/


   
 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas, siekiant užtikrinti 
sparčią integraciją į darbo rinką ir įdiegiant technines priemones, bus kompleksiškai peržiūrėta 
Užimtumo tarnybos veikla ir, įvertinus įgyvendinamų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
efektyvumą, iki 2024 m. II ketvirčio pabaigos bus pateiktas Seimui Užimtumo įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektą, kuriame bus teikiami sisteminiai aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
pakeitimai.  
 
Lietuvos verslo konfederacija siūlo jau dabar  imtis priemonių sprendžiant ilgalaikių bedarbių 
problemą ir plėsti šiai dienai veikiančių užimtumo priemonių aprėptį.  
 
Teikiame šiuos siūlymus sprendžiant su užimtumu susijusias problemas Lietuvoje: 
 

- Teikiame siūlymą nustatyti naują aktyvios darbo rinkos politikos priemonę aukštąjį 
išsilavinimą turintiems bedarbiams, numatant valstybės finansavimą trūkstamų kompetencijų 
įgijimui aukštojo mokslo institucijose (pagal Užimtumo įstatymo 36 str.). Tai suteiktų galimybę 
įdiegti mikro modulių sistemą aukštosiose mokyklose, leistų aukštąjį išsilavinimą turintiems 
bedarbiams lengviau persikvalifikuoti arba tobulinti turimas kompetencijas. Šiuo metu 
daugiausiai dėmesio pagrįstai skiriama nedarbui periferiniuose regionuose, tačiau siūlome 
nepamiršti, kad ir išsilavinusių žmonių nuolatinis tobulėjimas yra esminė ekonominio augimo 
sąlyga spartėjančios globalizacijos, skaitmenizacijos ir Žaliosios pertvarkos kontekste. 

- Siūlome Mokslo ir studijų įstatyme numatyti galimybę vidurinio išsilavinimo neturintiems 
asmenims siekti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo aukštojo 
mokslo institucijoje – toks pakeitimas praplėstų Užimtumo įstatymo 36 str. 1 d. aprėptį.  

- Pritariame siūlymui sistemingai naikinti barjerus suaugusiųjų švietimo sistemoje, pradedant 
Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu, kuriuo 
siekiama leisti asmenims nuo 25 metų teikti tęstinį profesinį mokymą neatsižvelgiant, ar jie 
yra įgiję kvalifikaciją. Dabartinis reguliavimas nenumato jokių galimybių stoti į tęstinio 
profesinio mokymo programas papildomą išsilavinimą ar patirtį įgijusiems asmenims ir yra 
nesuderinamas su Mokymosi visą gyvenimą paradigma. Įstatymo projekto Nr. VIII-450 
priėmimas leistų atskirti tęstinį profesinį mokymą nuo pagrindinio profesinio mokymo, 
orientuoto į mokyklinio amžiaus asmenis ir leistų daugiau žmonių tobulintis darbo vietoje 
įgytų sugebėjimų pagrindu.  

- Lietuvos Respublikos teritorijoje atšauktas karantinas, tačiau kai kurie verslai vis dar susiduria 
su beprecedenčiais iššūkiais pandemijos akivaizdoje. Nors subsidijos prastovoms bei darbo 
užmokesčiui po prastovų bus skiriamos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.,  nuo tarptautinio turizmo 
srautų itin priklausomos įmonės nemato perspektyvų per šiuos metus atsigauti,4 juolab kad 
ekonominę veiklą ribojančios priemonės tarptautiniam judėjimui vis dar yra taikomos – tiek 
Lietuva, tiek kitos šalys taiko ribojimus, apsunkinančius sąlygas išvykti/atvykti į kitą šalį 
laisvalaikio tikslais. Tarptautinio valiutos fondo darbuotojų misijos į Lietuvą išvadose 
rekomenduojama Lietuvai „aktyviai išlaikyti ekonominį stabilumą ir tęsti taiklią paramą 
labiausiai nukentėjusiems“ bei teigiama, kad „kai kurioms mokioms firmoms, veikiančioms 
labiausiai pandemijos paveiktuose sektoriuose, gali prireikti tęsiamos paramos“. 5 
Atsižvelgiant į tai, siūlome numatyti subsidijas prastovoms ir (arba) darbo užmokesčiui po 

                                                        
4 Sigita Migonytė, „PTO blogina turizmo atsigavimo prognozę – krizė gali užsitęsti”, Verslo žinios, 2021 01 31. 
5 International Monetary Fund, “Republic of Lithuania - Staff Concluding Statement of the 2021 Virtual Article IV Mission”, 
IMF.org, 2021 06 14. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1048cc907cea11eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d7c385e3-12bb-4647-b01d-02cb1e32ebcb
https://www.vz.lt/paslaugos/2021/01/31/pto-blogina-turizmo-atsigavimo-prognoze--krize-gali-uzsitesti&xtUfv


   
 

prastovų nuo tarptautinio turizmo srautų priklausomoms ir nuo pandemijos itin 
nukentėjusioms įmonėms iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

- Siūlome apsvarstyti Užimtumo tarnybos vaidmenį vykdant užimtumo politiką. Lietuvos verslo 
konfederacijos nuomone, Užimtumo tarnyba neturi konkuruoti su privačiu verslu darbo 
rinkoje ir neturi būti bedarbių registru ar socialines pašalpas administruojančia institucija. 
Užimtumo tarnyba turi būti aktyvių finansinių instrumentų taikymo ir kvalifikacijos suteikimo 
institucija. Be šios veiklos, Užimtumo tarnyba taip pat galėtų tapti darbo rinkos analitiniu 
centru, analizuojančiu esminius darbo rinkos procesus ir tendencijas bei teikiančiu viešosios 
politikos rekomendacijas. 

 
Verslo bendruomenei svarbu žinoti, kokių priemonių ketina imtis Vyriausybė spręsdama su 
užimtumu susijusias problemas, dėl to prašome artimiausiu metu  Trišalės tarybos posėdyje pristatyti 
Vyriausybės svarstomas užimtumo politikos esmines kryptis, siūlomas priemones bei planuojamus 
teisės aktų pakeitimus.  
 
 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
 
 
 Pagarbiai 
 
 
 Prezidentas        Andrius Romanovskis 
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