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Įvadas. Esamos sistemos ydos ir siūlomos permainos principai 
 

Valstybinio socialinio draudimo sistema kenčia nuo užprogramuotų trūkumų, etinių problemų ir 
techninių sunkumų. Būtent dėl šių ydų naujausia valstybinio socialinio draudimo kritika kyla ne tik 
iš dešiniosios liberaliosios politikos, bet ir iš ekonominio efektyvumo perspektyvos. Valstybinio 
socialinio draudimo sistemos problemos yra ne tik vertybinės, t.y. kylančios iš skirtingo supratimo 
apie individo ir valdžios sąveiką, bet ir praktinės. 

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo sistema pastaruoju metu susiduria su itin rimtais iššūkiais. 
Viešajame diskurse daugiau dėmesio skiriama ne esminėms, o finansinėms „Sodros“ problemoms: 
dėl ekonominio nuosmukio krentančios pajamos visiškai išbalansavo sistemą ir sukūrė precedento 
neturinčius „Sodros“ įsiskolinimus. Linkstama visas „Sodros“ problemas suversti blogai 
ekonominei padėčiai ar nepamatuotiems politikų sprendimams didinti išmokas.  

Pripažįstant, kad tiek ekonomikos nuosmukis, tiek nepamatuoti sprendimai didinti išmokas turėjo 
įtakos dabartinei padėčiai „Sodroje“, vis tik akivaizdu, kad „Sodra“ turi neištaisomų sisteminių 
trūkumų, dėl kurių ji negali ilguoju laikotarpiu įvykdyti keliamo tikslo – užtikrinti žmonių pajamų 
tam tikrais gyvenimo laikotarpiais ar įvykus tam tikriems gyvenimo įvykiams. Rimti finansiniai 
sunkumai „Sodros“ laukia ir ateityje, kuomet bus susidurta su analogiška krentančių pajamų dėl 
mažesnio mokesčių mokėtojų skaičiaus problema, atsirasiančia dėl kintančios demografinės 
padėties. Didesnis pagyvenusių žmonių skaičius reikš, kad išmokas mokėti reikės vis platesniam 
ratui žmonių, tad kvestionuotinas esamos sistemos ilgalaikis tvarumas. 

Šios koncepcijos tikslas – pasiūlyti sprendimus, kaip socialinį aprūpinimą padaryti tvaria ir aiškia 
sistema, padedančia žmonėms turėti pajamų tam tikrais kritiniais gyvenimo atvejais. Valstybės 
keliami tikslai konkretiems draudimams šioje analizėje vertinami keliais pjūviais: kaip tie tikslai yra 
pasiekiami, ar pasirinktos tinkamos priemonės, bei kokios priemonės padėtų efektyviau pasiekti 
keliamų tikslų. Darbe vertinamos pagal visus valstybinio socialinio draudimus mokamos išmokos, 
taip pat valstybinės pensijos ir sveikatos draudimas. Darbo pabaigoje pateikiamas valstybinio 
socialinio draudimo sistemos permainos planas bei ateities socialinio aprūpinimo vizija. 

Kodėl valstybinio socialinio draudimo sistemai būtina permaina? 

Opiausios problemos, kurios paskatino atlikti šį darbą ir suformuluoti valstybinio socialinio 
draudimo permainos pasiūlymą, yra:  

1. Daugeliui šiuo metu „Sodros“ teikiamų draudimų nėra ir negali būti taikomi draudiminiai 
principai. „Sodros“ išmokos turi itin daug socialinės pašalpos bruožų, tačiau yra mokamos ir 
pasiturintiems asmenims. Draudimo ir paramos principų chaotiškas taikymas išbalansuoja sistemą 
ir neleidžia pasiekti jai keliamų tikslų. Draudiminis (arba artimas draudimui) principas reikalauja, 
kad draudiminis įvykis būtų rizikinis, o ne planuojamas ir numatomas; įmoka priklausytų nuo 
draudimo rizikos, o ne nuo apdraustojo pajamų. Visais valstybinio socialinio draudimo atvejais, 
išskyrus sveikatos, ligos ir nelaimingų atsitikimų draudimą, negali būti taikomi draudimo principai. 
Pajamų užtikrinimui, tokiais atvejais kaip senatvė ar motinystė, turėtų būti taikomi kitokie – 
kaupimo – sprendiniai. Absoliuti dauguma „Sodros“ išmokų turi socialinės pašalpos bruožų 
(nustatoma maksimali išmoka, išmoka siejama su papildomomis sąlygomis), tačiau ir jie taikomi 
chaotiškai, mėginant suderinti su draudiminiais principais. Nuoseklių ir kryptingų socialinio 
draudimo principų nebuvimas sąlygoja chaotišką, nekryptingą ir nevaldomą perskirstymą „Sodros“ 
viduje: asmenų įmokomis finansuojamos kitų žmonių išmokos, vyksta perskirstymas tarp kartų ir 
tarp skirtingo dydžio pajamų gavėjų, šalpos požymių turinčios išmokos skiriamos pasiturintiems 
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asmenims, tuo tarpu draudimo požymių turinčios išmokos apipinamos papildomais, su draudimu 
nieko bendra neturinčiais apribojimais. 

2. Valstybinio socialinio draudimo sistemą neišvengiamai periodiškai ir augančia progresija veiks 
demografiniai pokyčiai. Kadangi valstybinis socialinis draudimas remiasi kartų solidarumo 
principu, kuomet dirbantieji išlaiko pensininkus, neįmanoma ignoruoti Vakarų šalyse (ir Lietuvoje) 
vykstančių demografinių pokyčių – visuomenės senėjimo. Dirbančiųjų kiekis stabiliai mažėja, o 
išlaikytinių – didėja. Tai reiškia, kad kartų solidarumu pagrįsta valstybinio socialinio draudimo 
sistema tampa vis mažiau įmanoma. Atsižvelgiant į demografinius pokyčius, turi arba mažėti 
pensijų dydis, arba didėti įmokos. Kadangi tiek vienas, tiek kitas sprendimas neišvengiamai turėtų 
didelių neigiamų pasekmių, tai tik įrodo esamos sistemos permainos būtinybę. Asmenys turi turėti 
galimybę darbingo amžiaus metu pasirūpinti savo senatve, o ne ateityje priverstinai būti išlaikomi 
jaunesnės, dirbančios kartos. Argumentas, kad „Sodrą“ gelbės dabar itin dosniai iš „Sodros“ 
finansuojama motinystė ir su tuo susijęs gimstamumo išaugimas, nėra net svarstytinas. Išaugęs 
gimstamumas tikrai turės įtakos nacionalinio biudžeto išlaidoms trumpoje ir vidutinėje 
perspektyvoje (dėl didesnio darželių, mokyklų ir mokinio bei studentų krepšelių poreikio), tačiau 
ilgojoje perspektyvoje nėra tvirto pagrindo teigti, kad jaunoji karta gyvenimui ir mokesčių 
mokėjimui pasirinks Lietuvą. Priešingai, esant itin neracionaliai tvarkomai socialinio draudimo 
sistemai, motyvacija mokėti įmokas į nereformuotą „Sodrą“ yra nykstamai mažėjanti. 

3. Valstybinio socialinio draudimo sistema yra itin politizuota, tad patiria ne tik demografinius, bet 
ir rinkiminius ciklus ir nesiremia jokiais ekonominiais pagrindais. Perskirstymas „Sodroje“ vyksta 
ir dėl politinių sprendimų didinti ar mažinti tam tikras išmokas ir kaip tai padaryti; taikyti 
maksimalų dydį išmokoms, bet ne įmokoms; įvesti ar panaikinti tam tikrą draudimo rūšį; keisti 
direktyvomis nustatomus parametrus, tokius kaip draudžiamosios pajamos ir kt. Politizuotas yra ir 
pensinio amžiaus nustatymas. Visi „Sodros“ draudiminiai atvejai atsirado ne ekonominiu ir asmenų 
realias finansines galimybes atspindinčiu, bet politiniu, populistiniu keliu. Politizuotas pensijų bei 
pašalpų dydžio nustatymas sukelia nepagrįstus lūkesčius bei klaidina išmokų gavėjus. Jei „Sodra“ 
artėtų link socialinės paramos institucijos (tai būtų logiška dėl daugumos išmokų socialinio 
pobūdžio), tuomet išmokų gavėjų ratas turėtų būti siaurinamas, o įmoka visiškai prilyginama 
eiliniam mokesčiui. Esant tokiai krypčiai, nebėra prasmės nei atskiram fondui, nei atskirai įmokai –
asmenys, kuriems reikalinga socialinė parama, turi būti finansuojami bendraisiais mokesčiais iš 
nacionalinio biudžeto. 

4. Valstybinio socialinio draudimo sistema yra Ponzi schema, finansinė piramidė, kuri griūva 
sumažėjus įmokoms. 

Ponzi schema yra investavimo schema, kurioje neatskleidžiama pilna informacija: pagal šią schemą 
išmokos investavusiems žmonėms yra išmokamos iš naujų narių „investicijų“. Kaip rodo istorinė 
patirtis, ši schema gali gyvuoti ilgą laiko tarpą, kol nepritrūksta naujų narių įnašų. Tuomet išmokas 
norintys gauti jau investavę asmenys sužino, kad jokios investicijos nebuvo, lėšos seniai išleistos, ir 
jokių išmokų jie nebegaus. Valstybinio socialinio draudimo sistema veikia tuo pačiu metodu – 
anksčiau įmokas mokėjusiems asmenims išmokos yra mokamos iš kitų asmenų lėšų. „Sodros“ 
finansinė piramidė sugrius, sumažėjus įmokoms. Jos griuvimo priežastimi gali būti tiek bloga 
ekonominė padėtis, tiek prasta demografinė šalies būklė, kai mažesnis skaičius dirbančiųjų turi 
išlaikyti didesnį skaičių išmokų gavėjų. 

5. Valstybinio socialinio draudimo sistema yra paremta paternalistine prielaida, kad visi žmonės 
nesugeba planuoti ateities, nors šis teiginys niekuo nepagrįstas. Viena vertus, yra manoma, kad 
žmonės yra pakankamai suaugę ir atsakingi, kad laisvai balsuotų ir išsirinktų savo lyderius. Kita 
vertus, teigiama, kad tie patys žmonės nesugebėtų pasirūpinti problemomis, susijusiomis su išėjimu 
į pensiją, pasiruošimu motinystei ar ligai. Manoma, kad demokratiškai išrinkta valdžia veikia pagal 
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rinkėjų norus, tačiau tuo pat metu valdžia teigia, kad rinkėjai net nesugebėtų pasirūpinti savo pačių 
reikalais. 

Valstybė turėtų teikti tik minimalią socialinę pagalbą visuomenės nariams, kuriems dėl tam tikrų 
priežasčių (pvz., nesėkmės, planavimo trūkumo) pritrūksta lėšų pasirūpinti savo būtiniausiais 
poreikiais. Kadangi tik maža dalis žmonių yra nepajėgūs pasirūpinti savimi, absurdiška yra versti 
šioje sistemoje dalyvauti visus dirbančiuosius ir taip neleisti gebantiems ir atsakingiems žmonėms 
patiems pasirūpinti savo senatve ar liga, t.y. neleisti jiems su savo uždirbtais pinigais elgtis taip, 
kaip jiems atrodo tinkama. 

6. Valstybinio socialinio draudimo sistema yra prievartinė. Valstybinio socialinio draudimo sistema 
yra viena iš didžiausių prievartos formų, kurią patiria piliečiai Vakarų šalyse. Šio fakto neįmanoma 
ignoruoti, o jo pasekmių – minimizuoti. Ši sistema trukdo vystytis ekonominiams ryšiams tarp 
dirbančių, pensininkų ir finansinių institucijų bei neleidžia rinkoje atsirasti valstybiniam socialiniam 
draudimui alternatyviems draudimams. 

7. Valstybinio socialinio draudimo sistema mažina taupymą šalies viduje. Kadangi pensijos yra 
mokamos iš surinktų socialinio draudimo įmokų ir šalyje surinktų mokesčių, sistema mažina 
gyventojų pajamas ir galimybes taupyti. Teigiama, kad žmonės savarankiškai nepasirūpina savo 
pajamomis senatvėje ar ligos atveju. Žinoma, kadangi žmonės pirma, sumokėję milžiniškas 
socialinio draudimo įmokas nebeturi lėšų taupymui, antra, mano, kad turi teisines garantijas, jog 
ateities kartos finansuos jų pensijas (ar kitas išmokas), tad dirbantys žmonės yra linkę mažiau atidėti 
ir mažiau taupyti. Taigi valstybinė socialinio draudimo sistema sumažina ir paskatas, ir galimybes 
taupyti. Tad natūralu, kad taupymo lygis yra dirbtinai sumažintas. 

Mažėjantis (ar nepakankamas) santaupų lygis didina palūkanų normas ir sumažina galimybes 
skolintis. Tai mažina investicijų galimybę ir ekonominį augimą. Dabartinės ir ankstesnės recesijos 
būtų buvusios daug mažesnės, jei šalyse būtų buvę daugiau tikrų finansinių santaupų. 

8. Už valstybinį socialinį draudimą sumoka pats darbuotojas, ir tik jis. Svarbu suvokti, kad nors 
teisės aktuose nustatyta, jog socialinio draudimo įmokas už darbuotoją moka darbdavys, įmokų 
našta (incidence) tenka ne kam kitam, o pačiam darbuotojui. Darbdaviui svarbu yra darbo vietos 
kaina - kiek iš viso kainuoja pasamdyti darbuotoją. Kokia šios sumos dalis tenka darbuotojui kaip 
atlyginimas, o kokia kaip įmoka į valstybinio socialinio draudimo fondą darbdaviui nesudaro 
esminio skirtumo, nes svarbiausias veiksnys – bendra darbo vietos kaina. Nepaisant to, valstybinio 
socialinio draudimo sistema gyventojams yra pateikiama kaip „nemokama“, kaip darbdavio ar 
valstybės suteikiama dovana. Tai sukelia klaidingą sampratą apie darbo kainą ir nepagrįstus 
lūkesčius.  

9. Prievartinė valstybinio socialinio draudimo sistema sukuria neišsprendžiamus konfliktus tarp 
kartų. Prievartinė valstybinė sistema sužlugdo anksčiau egzistavusius savanoriškus ryšius tarp 
žmonių grupių ir pakeičia juos valstybinio socialinio draudimo sistema, kurioje jauni žmonės 
privalo išlaikyti senus žmones. Tokioje sistemoje įvyksta kartų supriešinimas, ką iliustruoja 
paprastas faktas, kad šiuo metu bet koks sprendimas, susijęs su „Sodra“, sukelia konfliktą tarp šių 
grupių. Kuo šią sistemą bus sunkiau išlaikyti, tuo labiau jauni žmonės kaltins pensininkus dėl 
didelių mokesčių, nors pastarieji čia niekuo dėti – jie taip pat buvo priversti dalyvauti valstybinio 
socialinio draudimo sistemoje. Jei siekiant nesukurti nepakeliamos naštos dirbantiesiems būtų 
mažinamos išmokos, tai sukeltų pensininkų nepasitenkinimą ir pasipiktinimą, kad naujoji karta 
nesugeba sukurti tiek, kiek senoji karta manosi užsidirbusi. Taigi valstybinio socialinio draudimo 
sistema savyje turi didelę galią destabilizuoti visuomenę ir sukurti problemas, kurių neįmanoma 
išspręsti sistemos viduje. 
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Siūloma nauja socialinio aprūpinimo sistema turi remtis šiais principais: 

- turinio ir formos atitikimo – aprūpinimo tam tikrais gyvenimo atvejais forma turi 
nuosekliai atitikti ekonominį turinį: draudiminiams įvykiams – draudimas, šalpa – tik 
nepasiturintiems, senatvei – kaupimas. 

- minimalios intervencijos – kuriama sistema turi skatinti tradicinių savanoriškų paramos 
formų atsigavimą – filantropijos, bendruomeninės ar asmeninės šalpos, nemokamo paslaugų 
teikimo pvz., maitinimo, gydymo ir pan. Kuo daugiau apsirūpinimo pajamomis tam tikrais 
gyvenimo atvejais turi būti savanoriškas.  

- asmeninės atsakomybės ir minimalaus perskirstymo – tiek savanoriškos, tiek privalomos 
socialinio aprūpinimo priemonės turi būti kuo arčiau asmens – asmeninis kaupimas, 
individualus draudimas, bendruomenės parama ir pan. 

- solidarumo su stokojančiaisiais – perskirstymo naujojoje socialinio aprūpinimo sistemoje 
turi būti tik tiek, kiek tai susiję su stokojančiųjų asmenų pajamų lygio palaikymu1. 

                                                 
1 Pastaba. Permainos koncepcijoje nepasiturinčiųjų asmenų pajamų lygiui palaikyti siūlome socialinę šalpą, skiriamą 
pagal pajamų ir turto kriterijus. Pripažįstant, kad tokia šalpos forma turi trūkumų (pavyzdžiui, potencialius paramos 
gavėjus skatina derintis prie mažų pajamų, turėti daugiavaikes šeimas, neskatina taupyti ir kt.), šis šalpos būdas yra 
efektyviausias iš valstybės socialinės politikos įrankių tuo atveju, kai valstybės tikslas yra remti nepasiturinčiuosius. 
Tuo pačiu laikomės nuomonės, jog optimaliausias šalpos variantas yra tas produktas, kuris yra teikiamas rinkoje, tai – 
savanoriška individuali arba bendruomeninė šalpa. Tik tokia šalpos forma sprendžia perskirstymo, efektyvumo, 
remiamo pajamų dydžio, optimalaus elgesio ir kitas problemas. 
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Valstybinis socialinis draudimas ir jo tarifai 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinio draudimo įmokas moka tiek draudėjai, tiek apdraustieji. Draudėjų įmokų tarifas 
svyruoja nuo 30,98 iki 31,7 proc., priklausomai nuo nelaimingų atsitikimų darbe socialinio 
draudimo įmokų tarifų grupės, kuriai priklauso draudėjas. Grupių skaičius ir grupių tarifai kasmet 
tvirtinami Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu. Yra 
sudarytas baigtinis I ir II tarifų grupėms priklausančių draudėjų sąrašas, visi kiti draudėjai 
(įskaitant ir naujus draudėjus) priklauso III draudėjų grupei. 

Vadovaujantis LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų rodiklių 
patvirtinimo įstatymu, draudėjai moka tokias įmokas: pensijų socialinio draudimo – 23,3 proc., 
ligos ir motinystės socialinio draudimo – 3,4 proc., nedarbo socialinio draudimo – 1,1 proc., 
sveikatos draudimo – 3 proc., nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo – 
0,18 proc., 0,33 proc. arba 0,9 proc. Apdraustieji moka 3 proc. dydžio pensijų socialinio draudimo 
ir 6 proc. dydžio sveikatos draudimo įmokas.  

Asmenys, gaunantys pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, nuo 
2009 m. moka socialinio draudimo įmokas. 
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Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidų struktūra 2008 m. 
Didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį (63,1 proc.) 2008 m. sudarė išlaidos pensijų socialiniam draudimui. 
Po jų sekė išlaidos ligos ir motinystės socialiniam draudimui (13,3 proc.), pervedimams į pensijų 
fondus (8,4 proc.), pervedimams į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą (7,3 proc.), neatgautinos ir 
abejotinai atgautinos sumos (2,8 proc.), išlaidos nedarbo socialiniam draudimui (2,4 proc.), veiklos 
sąnaudos (2,3 proc.) ir išlaidos nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialiniam draudimui (0,4 
proc.). Visos „Sodros“ išlaidos 2008 m. siekė 12 654 mln. Lt. 
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Draudimo atvejų analizė ir siūlomi sprendimai 
Šioje dalyje apžvelgiamos dabartiniu metu iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 
mokamos išmokos ir iš valstybės biudžeto mokamos valstybinės pensijos bei atskirai 
įvertinama, kokiais pagrindiniais bruožais jos pasižymi bei kokių tikslų siekiama jas skiriant 
bei išmokant, taip pat atskleidžiami trūkumai ir pateikiami pasiūlymai. 

Vertinant atskiras išmokas keliami klausimai, kokiomis priemonėmis siekiama valstybės 
iškeltų tikslų ir ar pasirinktos priemonės yra tinkamos, bei kokios priemonės padėtų 
efektyviau pasiekti keliamų tikslų. 

Pensijų socialinis draudimas 
 

  

 

 

Senatvės pensija 

 

Senatvės pensijų tikslas – kompensuoti apsidraudusio asmens netektas pajamas dėl senatvės. Šis 
įvykis įvyks iš anksto žinomu laiku, nebent apdraustasis asmuo pensinio amžiaus nesulauktų. 
Dabartinė senatvės pensijų sistema didele dalimi neužtikrina pakankamo pajamų kompensavimo, 
todėl vis didesnė dalis senatvės pensijų gavėjų atsiduria skurdo rizikos riboje. Eurostato 

Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, nustatomos šios valstybinės 
socialinio draudimo pensijos: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių. 
Pagal Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą, 
asmenys gali gauti išankstinę valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Iš „Sodros“ taip 
pat mokamos ištarnautojo laiko pensijos ir kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas. 

Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, senatvės pensija skiriama 
nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, kuriems sukanka įstatymo nustatytas pensijos 
amžius ir jie turi minimalų 15 m. socialinio pensijų draudimo stažą. Vyrų pensijos amžius yra 
62,5 m., moterų – 60 m.  
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duomenimis, 2005 – 2008 m. skurdo rizikoje esančių pensininkų dalis išaugo nuo 17 proc. iki 31 
proc. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vidutinis bruto darbo užmokestis 2009 m. 
antrą ketvirtį buvo 2 172,6 Lt (neto – 1 680,5 Lt), o vidutinė senatvės pensija – 830 Lt, t.y. dvigubai 
mažiau, negu vidutinis neto darbo užmokestis. 

Galimybė tinkamai kompensuoti dėl senatvės netektas pajamas ateityje tik blogės: augant senatvės 
pensijų gavėjų skaičiui bei mažėjant dirbančių žmonių skaičiui, atsiras finansų trūkumas, todėl arba 
reikės kelti mokesčius (tikintis surinkti daugiau pajamų), arba mažinti senatvės pensijas.  

Pagrindinė to priežastis – pasirinktas klaidingas apsirūpinimo senatvėje modelis, grindžiamas 
draudimo bei šalpos principų mišiniu. Senatvė – iš anksto žinomas, planuojamas, nerizikinis įvykis. 
Rizika yra nesulaukti senatvės dėl tam tikrų nelaimingų atsitikimų, ir būtent šiems atvejams rinkoje 
taikomas draudimas. Ekonomiškai pagrįstas apsirūpinimo senatvėje būdas yra kaupimas 
asmeninėse pensijų kaupimo sąskaitose. Šios sistemos plėtojimas leis užtikrinti, kad bus 
išspręstas kartų konfliktas ir ateities pensininkai nebus priklausomi nuo demografinių, politinių arba 
ekonominių pakitimų ir dėl to mažėjančių „Sodros“ pajamų. Privatus kaupimas taip pat panaikintų 
dabartinėje valstybinio socialinio draudimo sistemoje esantį stiprų vidinį perskirstymo elementą, kai 
egzistuoja „lubos“ pensijų išmokoms, bet ne įmokoms; pagrindinė senatvės pensijos dalis priklauso 
ne nuo asmens turėtų pajamų, o nuo visiems vienodo bazinės pensijos dydžio. 

Motyvacija dalyvauti „Sodroje“ yra visiškai iškreipiama: sistemoje pageidauja dalyvauti nebent 
mažiausias pajamas gaunantys asmenys, tačiau jų įmokų nepakaktų jų laukiamoms išmokoms 
išmokėti. Pasiturintys asmenys šioje sistemoje turi ne tik aprūpinti pajamomis esamus senolius, bet 
ir sukaupti atsargų savo senatvei. Esant tokiai padėčiai, visiškai nebesuprantama, kam reikalinga 
draudimą imituojanti ir brangi pensijų sistema, jei tą patį tikslą, tik žymiai efektyviau, galėtų 
pasiekti nepasiturinčiųjų rėmimas iš nacionalinio biudžeto bei asmeninis kaupimas savo senatvei. 

• Antroji pensijų pakopa – žingsnis link privataus kaupimo.  

 

Išryškėja perėjimo iš senos į naują sistemą problema: daugelis dirbančiųjų jau nespės sukaupti 
senatvei būtino lėšų kiekio, o yra mokėję įmokas senosios sistemos rėmuose, pagal kurias jiems 
priklausytų tam tikro dydžio senatvės pensija. Šią problemą siūlome spręsti kiekvienam iš senos į 
naują sistemą pereinančiam asmeniui (ir tiems, kurie jau dabar dalyvauja antroje pensijų pakopoje) 
suteikti obligaciją, kurios mokėjimo terminas sueis kai sukaks pensinis amžius (Čilės, kurioje 1980 

Nuo 2009 m. liepos 1 d. ir 2010 m. pervedimai į antrąją pensijų pakopą sudaro 2 proc. dalyvių 
pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Asmenims, tapusiems 
antrosios pakopos pensijų dalyviais iki 2009 m. birželio 30 d., pensijų įmokos dydis 2011 m. bus 
5,5 proc., 2012 – 2014 m. 6 proc., nuo 2015 m. sausio 1 d. – 5,5 proc. Asmenims, tapusiems 
dalyviais po 2009 m. liepos 1 d. įmokos dydis nuo 2011 m. bus 5,5 proc. 

Kai dabartiniams pensijų dalyviams sukaks senatvės pensijos amžius, dalis pensijos bus mokama 
iš pensijų fonde sukauptų lėšų, o valstybinio socialinio draudimo pensijos papildoma dalis bus 
mažinama už kiekvienus metus, kai asmuo dalyvavo pensijų kaupime. Kiekvienų kalendorinių 
metų draudžiamųjų pajamų koeficiento mažinimas priklauso nuo atitinkamiems metams 
patvirtintos kaupiamosios įmokos tarifo bei valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos tarifo 
dalies, skirtos senatvės pensijos papildomai daliai. Jei nustatytas įmokos tarifas, lygus tarifui 
papildomai pensijos daliai, tų kalendorinių metų draudžiamųjų pajamų koeficientas būtų nulis ir 
asmuo už tuos metus nebeturėtų teisės į papildomą pensijos dalį1. Šiuo metu tarifas papildomai 
pensijos daliai yra 9,3 proc. ir tai reiškia, kad įmokos dydis (pervedimai į antrąją pakopą) negali 
būti lygūs arba viršyti 9,3 proc. 
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m. buvo pradėta pensijų reforma, patirtis rodo, kad toks sprendimas itin pasiteisino). Obligacija turi 
būti apskaičiuojama taip, kad ji atspindėtų žmogaus sumokėtas įmokas „Sodrai“ ir jo įgytas teises 
iki sistemos permainos pradžios. Taigi, pradėjus vykdyti permainą, pensijos būtų mokamos tik 
esamiems pensininkams ir tiems asmenims, kurie į pensiją išeitų artimiausiu laikotarpiu, kitiems 
sumokėtas įmokas kompensuojant obligacija ir nutraukiant potencialių senatvės pensijų 
skaičiavimą. Esamiems ir jau pradėtiems įsipareigojimams užbaigti siūlome nustatyti ne didesnį nei 
10 procentų, ir laipsniškai mažėjantį iki 0 procentų, laikinąjį „Sodros“ mokestį, nesukuriantį jokių 
teisių į išmokas. Neatsiejama žmonių išėjimo iš valstybinio socialinio draudimo sistemos dalimi 
būtų ir prievolė naujiems darbo rinkos dalyviams sudaryti privataus pensijų kaupimo sutartis.2 

Siekiant padidinti įmokų į pensijų fondus skaidrumą, leisti žmonėms suprasti, kad pervedimai į jų 
asmenines sąskaitas nėra „Sodros“ pinigai bei užtikrinti, kad politikai nesumažins pervedimų 
dydžio, būtų tikslinga neadministruoti įmokų į antrąją pakopą per „Sodrą“. Turint omenyje 
pastarųjų metų sprendimus, kai „Sodros“ sistemai patiriant finansinių sunkumų įmokos buvo 
vienašališkai sumažintos pakeičiant teisės aktus, įteisinus tiesioginį įmokų mokėjimą į pensijų 
fondus, būtų panaikinta „Sodros“ kaip tarpininko funkcija. Įstatymai turėtų numatyti baudas 
pervedimus atlikti vėluojantiems darbdaviams. Patys darbuotojai būtų geriausi mokėjimų priežiūros 
vykdytojai. Be to, tiesioginis pervedimas pensijų fondui sudarytų prielaidas „Sodros“ 
administravimo išlaidų mažėjimui.  

 

Netekto darbingumo pensija  

 

Netekto darbingumo pensijų tikslas – kompensuoti pajamas, netektas dėl apsidraudusio asmens 
netekto darbingumo. Pagal galiojančią tvarką, nustatant poreikį mokėti šią pensiją bei 
apskaičiuojant jos dydį į esamas pajamas neatsižvelgiama. Darbingumo praradimas turi draudiminio 
įvykio požymių, nes asmuo to įvykio nepageidauja ir jam įtakos neturi. 

Kadangi darbingumo netekimas gali būti nelaimingo atsitikimo darbe arba ligos pasekmė, būtina 
atskirti rizikinius įvykius nuo nerizikinių. Lėtinės ligos, pvz. diabetas, vargu ar laikytinos 
draudiminiu objektu, nes susirgimo tokiomis ligomis rizikos gali būti žinomos iš anksto, todėl 
rinkoje gauti draudimą nuo tokių ligų gali būti beveik neįmanoma, arba labai brangu. Todėl 
siekdama išsikelto tikslo – kompensuoti pajamas tiems netekto darbingumo asmenims, neturi arba 
gauna mažas pajamas, valstybė turėtų skirti socialinę šalpą prarasto darbingumo (ne dėl nelaimingų 
atsitikimų darbe) asmenims pagal pajamų ir turto testą. Pajamų riba, iki kurios netekto darbingumo 

                                                 
2 Detalesnis pasirengimo permainai, proceso ir rezultato aprašymas pateiktas skyriuje Permainos esmė, Pereinamasis 
laikotarpis bei Socialinio aprūpinimo sistemos vizija.  

Netekto darbingumo pensija skiriama asmenims, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais ir turi minimalų valstybinio socialinio 
pensijų draudimo (darbo) stažą netekto darbingumo pensijai. Netektų pajamų kompensavimo 
dydis priklauso nuo asmens stažo, asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento ir Vyriausybės 
patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio. Stažo neturintys asmenys, pvz., neįgalūs 
vaikai, asmenys pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos, kurią jiems sukanka 24 
m., turi teisę gauti šalpos pensiją; šalpos pensija yra fiksuota, jos dydis susietas su baziniu 
pensijos dydžiu ir priklauso nuo asmens darbingumo lygio. 

Siūlymas: siekiant užkirsti kelią savaiminiam valstybinio socialinio draudimo sistemos 
bankrotui dėl neišvengiamų demografinių procesų, užtikrinti pajamas senatvėje, būsimieji 
pensijų gavėjai turėtų kaupti senatvei savo asmeninėse pensijų sąskaitose. 
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asmenys turėtų teisę į socialinę pašalpą, turėtų būti aukštesnė negu kitiems potencialiems socialinės 
pašalpos gavėjams. Prarasto darbingumo dėl nelaimingų atsitikimų darbe atvejis nagrinėjamas 
dalyje Nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas.  
 
Netekto darbingumo pensijų teikimas socialinės šalpos forma sumažintų vykstantį perskirstymą 
(tikėtina, kad sumažėtų šalpos gavėjų ratas ir dėl pajamų ir turto kriterijaus, ir dėl šalpos teikimo 
asmenims, kurių darbingumo praradimas nėra susijęs su įvykiu darbe), bei pašalintų socialinio 
draudimo įmokų tarifo nesusiejimo su rizika problemą, dėl ko šiuo metu vienodai moka visi. 
Asmenys, kuriems socialinės šalpos dydis nepasirodys priimtinu ir kurie norės apsidrausti nuo 
nedarbingumo praradimo rinkoje, tikėdamiesi didesnių išmokų (ar dėl kitų priežasčių), galės tai 
padaryti savanoriškai. 

 

Našlių ir našlaičių pensija 

 

 

Skirdama ir mokėdama našlių ir našlaičių pensijas, valstybė turi tikslą bent iš dalies kompensuoti 
prarastas namų ūkio pajamas našliams ir nepilnamečiams vaikams. Savo esme našlių pensija yra ne 
pensija, o prie pensijos mokamas priedas, kuris nepriklausė nuo mirusiojo pensijos dydžio; 
našlaičių pensija labiau panaši į pašalpą, o ne pensiją. 

Našlės arba našlaičių pajamų užtikrinimo tikslas turėtų būti siekiamas socialinės šalpos, o ne 
socialinio draudimo forma. Dėl našlės arba našlaičio statuso spėjama, kad yra bloga finansinė 
padėtis, tačiau šis apibendrinimas neatspindi tikrovės ir neturėtų būti pagrindas mokėti išmokas. 
Jeigu tikslas yra užtikrinti pajamas pragyvenimui, valstybė turėtų atsižvelgti į gaunamas pajamas ir 
turtą, o ne į statuso pasikeitimą. Jeigu našlė arba našlaičiai dėl apsidraudusio asmens mirties prarado 
savo pajamų šaltinį, jie turėtų įgyti teisę į socialinę šalpą, mokamą iš valstybės biudžeto. Socialinė 
šalpa turėtų būti skiriama pagal pajamų ir turto testą, užtikrinant, kad skurdžiausiai gyvenančiais 
asmenimis bus pasirūpinta. 

 

Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, našlių ir našlaičių pensija 
skiriama, jei asmuo mirties dieną buvo įgijęs teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto 
darbingumo pensiją ar senatvės pensiją arba gavo vieną iš šių pensijų – netekto darbingumo 
(invalidumo) ar senatvės, turėjo minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo ar jam 
prilyginamą stažą, ir yra miręs po 1991 m. birželio 1 d. Teisę gauti našlių pensiją turi sukakę 
senatvės pensijos amžių našlė arba našlys, neatsižvelgiant į jų amžių sutuoktinio mirties metu, 
pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais našlė arba našlys, atitinkantys įstatyme numatytas 
sąlygas. Našlių pensija yra lygi valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos baziniam dydžiui, 
kuris šiuo metu yra 70 Lt.  

Teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 m., taip pat vyresni, atitinkantys 
įstatyme numatytas sąlygas. Našlaičių pensijos dydis yra 50 proc. mirusiajam galėjusios 
priklausyti valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos dydžio, nustatyto 
asmenims, netekusiems 60-70 procentų darbingumo.  

Siūlymas: asmenims, netekusiems darbingumo ne dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skirti 
socialinę pašalpą pagal pajamų ir turto testą, taikant aukštesnę pajamų ribą socialinei 
pašalpai gauti. Asmenys gali savanoriškai draustis rinkoje nuo netekto darbingumo. 

Siūlymas: panaikinti našlių ir našlaičių pensijas, nebemokant jų ir esamiems gavėjams. Šie 
asmenys turėtų gauti socialinę pašalpą, jeigu atitinka pajamų ir turto kriterijus. 
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Ištarnauto laiko pensija 

 

Ištarnauto laiko pensijos yra anksčiau prisiimti įsipareigojimai, nauji įsipareigojimai nėra ir neturėtų 
būti prisiimami. Šių pensijų gavėjai turėjo pasirinkimą – gauti šias pensijas arba senatvės pensijas. 
Kadangi šiomis pensijomis yra pakeičiamos senatvės pensijos, jos turėtų būti traktuojamos kaip 
senatvės pensijos, t.y. ištarnauto laiko pensijos turėtų būti ir toliau mokamos esamiems gavėjams. 

 

Kompensacija už ypatingas darbo sąlygas 

 

Šios kompensacijos yra priedas asmenims, atitinkantiems numatytas sąlygas. Savo esme jos yra 
panašios į valstybines pensijas: valstybinėmis pensijomis atsidėkojama už nuopelnus valstybei, o 
kompensacijomis – už sunkų darbą. Siūlome mažinti šių kompensacijų gavėjų ratą, nebemokant 
kompensacijų dirbantiems asmenims bei kitų pensijų gavėjams. 

 

Išankstinė senatvės pensija 

 

Išankstinės senatvės pensijos tikslas yra suteikti galimybę darbo neturintiems asmenims išeiti į 
pensiją nesulaukus pensinio amžiaus. Esama priemonė – išankstinės senatvės pensijos – padeda šio 
tikslo pasiekti. Kadangi asmuo išeina į pensiją nesulaukęs pensinio amžiaus, natūralu, kad ateityje 
jis gauna mažesnę senatvės pensiją. Ši priemonė skirta sumažinti valstybinio socialinio draudimo 
sistemos nelankstumą ir sudaryti galimybę priderinti pensijų išmokas prie individualių gyvenimo 
situacijų. Kita vertus, ši išmoka didina bendrus „Sodros“ įsipareigojimus.  

Išankstinės senatvės pensijos aktualumas išnyktų, jei būtų pereita prie privataus kaupimo. Kaupiant 
privačiai asmeninėse pensijų sąskaitose lėšas sukaupę žmonės galėtų patys apsispręsti, kuriuo metu 

Siūlymas: mažinti kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas įsipareigojimus nebemokant šių 
kompensacijų dirbantiems asmenims bei kitų pensijų gavėjams. 

Siūlymas: pabaigti vykdyti esamus įsipareigojimus ir neprisiimti naujų. 

Teisę gauti kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas turi asmenys, iki 1995 m. sausio 1 d. dirbę 
įstatymo numatytą laiką ypatingomis darbo sąlygomis, pvz. požeminius darbus, karštuose 
cechuose, ir kt. Mėnesio kompensacijos dydis yra 150 proc. valstybinės socialinio draudimo 
bazinės pensijos. Kompensacijos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims kompensacija yra 
išmokama už mirties mėnesį, jei kompensacija nebuvo išmokėta, bei už du paskesnius mėnesius. 

Ištarnauto laiko pensijos yra mokamos asmenims (lakūnams, mokytojams ir kt.), kuriems jos buvo 
paskirtos iki 1995 m. sausio 1 d. 

Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymu 
ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, išankstinė senatvės pensija skiriama 
nuolatiniam LR gyventojui, kuriam kreipimosi dėl išankstinės pensijos dieną iki senatvės 
pensijos likę ne daugiau kaip 5 m. ir jis turi ne mažesnį nei 30 m. socialinio pensijų draudimo 
stažą, paskutinius 12 mėn. jis buvo registruotas bedarbiu Darbo biržoje, negauna kitų pensijų ir 
nedirba nei pagal darbo sutartį, nei savarankiškai. Išankstinės senatvės pensijos dydis yra 
senatvės pensijos dydis, mažinamas po 0,4 procento už kiekvieną mėnesį, kurį asmuo gaus 
išankstinę pensiją (t.y. mėnesių, likusių iki pensinio amžiaus). Sukakus pensinio amžiaus, 
senatvės pensijos dydis išankstinę senatvės pensiją gavusiems asmenims yra sumažinamas po 
0,4 proc. už kiekvieną mėnesį, kurį asmuo gavo išankstinę pensiją. 
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išeiti į pensiją. Pensijų kaupimo įstatyme numatyta, kad teisę gauti pensijų išmoką iš pensijų fondų 
dalyviai įgyja tik sulaukę senatvės pensijos amžiaus, tad būtų tikslinga šią nuostatą keisti, 
atsižvelgiant į galimus pensijas kaupiančių žmonių pageidavimus į pensiją išeiti anksčiau.  

 

Išmoka pensijų gavėją laidojusiems asmenims 

 

Išmoka pensijų gavėją laidojusiems asmenims turi du tikslus: bent iš dalies grąžinti sumokėtas 
išmokas (pensiją) už tą mėnesį, kai pensininkas mirė, bei kompensuoti pensininko laidojimo 
išlaidas jį laidojusiems asmenims. Valstybė šiuo metu taiko dar vieną priemonę, padedančią pasiekti 
antrąjį šios išmokos tikslą kompensuoti laidojimo išlaidas: iš valstybės biudžeto yra mokama 
laidojimo pašalpa.  

 

Turint omenyje, kad šios išmokos dubliuojasi bei tai, kad laidojimo pašalpa yra visuotinė (skiriama 
tiek mirusių pensininkų artimiesiems, tiek kitų asmenų artimiesiems), būtų tikslinga atsisakyti 
išmokų pensijų gavėją laidojusiems asmenims, paliekant paprastą laidojimo pašalpą tam pačiam 
tikslui pasiekti. 

 

Valstybinės pensijos 

 

Pirmojo ir antrojo laipsnio, personalinių, nukentėjusių asmenų bei mokslininkų valstybinių pensijų 
skyrimo tikslai bei motyvai niekada nebuvo objektyviai pagrįsti ir deklaruoti. Jeigu šių pensijų 
paskirtis yra garantuoti tam tikras pajamas, tai tam yra sukurta valstybinės paramos sistema. Šiuo 
atveju jos neturėtų būti mokamos dirbantiems asmenims. Jeigu šiomis pensijomis rodoma pagarba 
ar dėkingumas – tai gali būti padaryta kitomis formomis - vienkartinėmis premijomis ar 
nefinansiniais pagerbimo būdais, o ne nuolatiniais periodiniais mokėjimais. Taigi, valstybinių 

Siūlymas: panaikinti išmoką pensijų gavėją laidojusiems žmonėms, naikinti laidojimo 
pašalpą mirusiųjų artimiesiems, remti paramos reikalingus per bendrą šalpos išmoką. 

Siūlymas: kaip ir senatvės pensijas, toliau mokėti išankstines senatvės pensijas. Pakeisti 
Pensijų kaupimo įstatymą numatant galimybę privačiai pensijas kaupiantiems asmenims 
gauti išmokas nesulaukus pensinio amžiaus. 

Vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, pensija yra mokama pensijos 
gavėją laidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar tokio pat 
dydžio išmoka yra mokama už vieną mėnesį.  

Vadovaujantis Dėl paramos mirties atveju įstatymu, laidojimo pašalpa yra mokama mirus LR 
piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje – užsieniečiui, 
turinčiam leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, arba turinčiam pabėgėlio  statusą. Laidojimo 
pašalpa mokama mirusių asmenų šeimos nariui arba kitam juos laidojančiam asmeniui, o 
pašalpos dydis sudaro 8 MGL (šiuo metu 1040 Lt.). 

Be aptartų valstybinio socialinio draudimo pensijų, egzistuoja ir valstybinių pensijų sistema, 
apmokama valstybės biudžeto lėšomis. Šiuo metu yra mokamos pirmojo ir antrojo laipsnio 
valstybinės pensijos, personalinės pensijos, mokslininkų valstybinės pensijos, nukentėjusių 
asmenų, pareigūnų ir karių, bei teisėjų valstybinės pensijos. Mirus pirmojo arba antrojo laipsnio 
pensijos, nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už 
tarnybą arba netekto darbingumo pensijos gavėjui, skiriamos ir mokamos valstybinės našlių ir 
našlaičių pensijos. 
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pensijų paskirtis yra neaiški, jos suteikia nepagrįstų ir politizuotų privilegijų, pažeidžia socialinį 
teisingumą bei padidina valstybės biudžeto išlaidas, todėl siūlome nebeskirti valstybinių pensijų 
naujiems pensijų gavėjams. Ateityje valstybinių pensijų įsipareigojimus reikia mažinti nebemokant 
valstybinių pensijų dirbantiems asmenims bei panaikinant galimybę vienam asmeniui gauti kelias 
pensijas. 

Valstybinių pensijų skyrimas pareigūnams ir kariams bei teisėjams yra privilegijos suteikimas, 
tačiau nėra objektyvių priežasčių, kodėl šiems asmenims turėtų būti suteikiamos papildomos 
privilegijos. Be valstybinių pensijų, šie asmenys gali gauti senatvės pensijas arba netekto 
darbingumo pensijas, mokamas iš „Sodros“ fondo biudžeto. Siūlome panaikinti privilegijas 
pareigūnams, kariams bei teisėjams, nebemokant valstybinių pensijų esamiems gavėjams ir 
neskiriant naujų.  

 

Rentos buvusiems sportininkams 

 

Šių pensijų skyrimo ir mokėjimo motyvas nėra aiškus. Jeigu tikslas yra atsidėkoti, tai jau yra 
daroma vienkartinėmis premijomis už laimėtus prizus. Norint garantuoti tam tikras pajamas, turėtų 
būti atsižvelgiama į visas buvusio sportininko pajamas, o ne tik į tas, kurios gaunamos ne kūno 
kultūros ir sporto srityje – juk tikėtina, kad būtent šioje srityje ir dirba buvę sportininkai. Šios rentos 
turėtų būti panaikintos, o pajamų neturintys ir kitus kriterijus atitinkantys buvę sportininkai turėtų 
teisę į socialinę pašalpą. 
 

 
 

Kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams 
 

 
 
Kompensacinės išmokos kūrybiniams darbuotojams suteikia nepagrįstų privilegijų, pažeidžia 
socialinį teisingumą bei padidina valstybės biudžeto išlaidas. Neaišku, kodėl būtent kūrybiniams 
darbuotojams yra kompensuojamas jų negalėjimas dirbti pagal įgytą specialybę, kai su tokia pačia 
situacija gali susidurti ir visų kitų profesijų atstovai. Skiriant kompensacinę išmoką, atsižvelgiama į 
tai, ar asmuo nedirba pagal darbo sutartį atitinkamo kūrybinio darbo, pagal kurį įgytų teisę į šias 

Siūlymas: nemokėti rentų buvusiems sportininkams. 

Teatro ir koncertinių įstaigų įstatyme numatyti kūrybiniai darbuotojai, kurie negali dirbti pagal 
įgytą specialybę iki senatvės pensijos amžiaus ir dėl to nutraukė darbo sutartį, gali gauti 4 MGL 
dydžio kompensacinę išmoką, kuri mokama, kol jų gavėjui sukaks senatvės pensijos amžius. 

Buvusiam sportininkui renta gali būti skiriama, jeigu jis yra olimpinių žaidynių čempionas arba 
prizininkas, arba (ir) olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ir (ar) pasaulio 
čempionato, olimpinių žaidynių rekordininkas, arba (ir) parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių 
nugalėtojas, yra baigęs sportininko karjerą, neturi draudžiamųjų pajamų išskyrus pajamas už 
darbą kūno kultūros ir sporto srityje, bei atitinka kitas numatytas sąlygas. 

Siūlymas: neskirti pirmojo ir antrojo laipsnio, mokslininkų, nukentėjusių asmenų 
valstybinių pensijų naujiems pensijų gavėjams, palaipsniui mažinti valstybinių pensijų 
įsipareigojimus nebemokant šių pensijų dirbantiems asmenims bei kitų pensijų gavėjams. 
Panaikinti pareigūnų, karių ir teisėjų valstybines pensijas, nebemokant jų esamiems 
gavėjams ir neskiriant naujiems. 



                                                                         Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2010-01 

 15

išmokas; kompensacinę išmoką gaunantis asmuo gali dirbti tokį patį darbą pagal autorinę sutartį 
arba dirbti kitą darbą ir turėti pajamų, tačiau kompensacinė išmoka jam vis tiek bus skiriama. 
Siūlome naikinti šią privilegijų rūšį, nebeskiriant šių kompensacinių išmokų naujiems gavėjams, bei 
nemokant jų dirbantiems asmenims bei kitų pensijų gavėjams. 
 

 
 
 

Ligos ir motinystės socialinis draudimas 
 

 

Motinystės pašalpa 

 

Motinystės pašalpų skyrimo tikslas yra kompensuoti netektas pajamas nėštumo ir gimdymo 
atostogų metu. Parama motinystės atveju negali ir neturi būti organizuojama draudiminiu principu. 
Vaiko gimimas negali būti draudiminiu įvykiu ir draudimo objektu. Motinystė yra norimas įvykis, o 
jo riziką valdo apdraustasis asmuo, draudiminė sistema netinka dėl tokio įvykio netektoms 
pajamoms kompensuoti. Pajamas motinystėje turi užtikrinti savanoriškas kaupimas arba 
kaupiamasis draudimas. Esant socialinės paramos poreikiui, būsimoms motinoms nėštumo ir 
gimdymo atostogų metu gali būti mokama socialinė pašalpa pagal pajamų ir turto testą, jeigu 
besilaukiančiai moteriai finansinė parama yra reikalinga. 

 

Siūlymas: neskirti kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams 
darbuotojams, nemokėti jų dirbantiems asmenims bei kitų pensijų gavėjams. 

Siūlymas: panaikinti valstybinį socialinį motinystės draudimą. Pajamų ir turto kriterijus 
atitinkančioms motinoms mokėti socialinę pašalpą. 

Vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, teisę gauti motinystės pašalpą 
nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turi moterys, apsidraudusios ligos ir motinystės 
socialiniu draudimu, dėl nėštumo ir gimdymo atostogų prarandančios pajamas, arba atitinka kitus 
reikalavimus. Motinystės pašalpa sudaro 100 proc. pašalpos gavėjos kompensuojamojo uždarbio 
dydžio. 
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Tėvystės pašalpa 

 

Tėvystės pašalpos tikslas – suteikti tėvui galimybę vieną mėnesį praleisti su gimusiu kūdikiu ir 
kompensuoti šių atostogų metu netektas pajamas. Kadangi tėvystė nėra rizikinis įvykis, o priklauso 
nuo individualaus apdraustojo žmogaus sprendimo, tai negali būti draudimo objektu. Tėvystės 
atostogas turėtų pasirinkti tėvai, atsižvelgdami į asmeninę finansinę padėtį bei esant susitarimams 
su darbdaviu.   

 

Motinystės (tėvystės) pašalpa 

 

Motinystės (tėvystės) pašalpų skyrimas turi du tikslus – kompensuoti motinystės (tėvystės) atostogų 
metu netektas pajamas bei skatinti gimstamumą. Analogiškai motinystės pašalpai, aprūpinimas 
pajamomis motinystės atveju negali būti organizuojamas draudiminiu principu, todėl visas 
motinystės draudimo turinys yra itin politizuotas, pradedant pašalpos trukme, baigiant jos 
„lubomis“ ar apribojimais gaunant papildomų pajamų. Motinystė nėra rizikinis įvykis, tad jam 
turėtų būti ruošiamasi savanoriškai kaupiant lėšas ar derinant kaupimą su sveikatos draudimu.   

Valstybė turi išimtinai rūpintis nepasiturinčiais, ir motinystė nėra išimtis – tai turi būti socialinė 
pašalpa, kuri skiriama atitinkantiems pajamų ir turto kriterijų.  

 

 

 

 

 

 

Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama tiems asmenims, kurie yra draudžiami ligos ir motinystės 
draudimu, jiems suteiktos vaiko priežiūros atostogos, iki pirmo vaiko priežiūros atostogų dienos 
turi ne trumpesnį kaip 12 mėn. iš paskutinių 24 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo 
stažą. 2009 m. gruodį priėmus LR Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį 
įstatymą, kompensuojamasis uždarbis motinystės (tėvystės) pašalpoms apskaičiuoti buvo 
sumažintas nuo 5 iki 4 LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių 
sumos. 

Siūlymas: panaikinti motinystės valstybinį socialinį draudimą. Pajamų ir turto kriterijus 
tenkinančioms motinoms mokėti pašalpą. Jei politikai nuspręstų skatinti gimstamumą, bet 
kokia finansinė dovana motinoms turėtų būti visiems vienoda ir mokama iš valstybės 
biudžeto. 

Siūlymas: panaikinti tėvystės pašalpas. 

Tėvystės pašalpa yra mokama už tėvystės atostogų laikotarpį. Šią pašalpą gali gauti tėvas, jeigu 
jis yra draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jam suteiktos tėvystės atostogos (bet 
ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks vienas mėnuo), jis turi įstatyme nustatytą ligos ir motinystės 
socialinio draudimo stažą, arba atitinka kitus reikalavimus. Tėvystės pašalpa sudaro 100 proc. 
pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 
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Ligos pašalpa 

 

Ligos pašalpos tikslas yra kompensuoti ligos metu netektas pajamas. Ligos pašalpų dydžio 
nustatymas yra politizuotas, o pats apdraustasis šiuose susitarimuose nedalyvauja. Pavyzdžiui, ligos 
pašalpa, mokama iš „Sodros“ buvo lygi 85 proc. kompensuojamojo uždarbio, o nuo 2009 metų 
gegužės 4 d. ligos pašalpa, mokama iš „Sodros“ nuo trečiosios iki septintosios laikinojo 
nedarbingumo dienos sudaro 40 proc. kompensuojamojo uždarbio, o nuo aštuntosios dienos – 80 
proc. kompensuojamojo uždarbio. Nepaisant šio pašalpos dydžio sumažėjimo, ligos ir motinystės 
socialinio draudimo įmokų dydis nepasikeitė. Apdraustieji niekuomet nėra užtikrinti dėl šio 
draudimo išmokų dydžio, nes jos priklausys nuo politikų sprendimų ir nuo „Sodros“ finansų 
padėties. 

Ligos pašalpų sistema yra ydinga ir dėl to, kad įmokos šiam draudimui yra mokamos nuo viso 
atlyginimo, tuo tarpu išmokoms egzistuoja lubos, kurias viršijus, dėl ligos netektos pajamos nėra 
kompensuojamos. Šių „lubų“ nustatymas yra politizuotas: 2009 m. gruodį priėmus LR Socialinių 
išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą, kompensuojamasis uždarbis ligos pašalpoms 
apskaičiuoti buvo sumažintas nuo 5 iki 4 LR Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų 
pajamų dydžių sumos. 

Liga turi daug draudimo požymių, sveikatos draudimas yra taikomas rinkoje ir gali būti derinamas 
ne tik su gydymo išlaidų apmokėjimu, bet ir prarastų pajamų kompensavimu. Siekiant susieti 
draudimo įmokas su rizika, sumažinti perskirstymą bei užtikrinti, kad gyventojai gautų iš anksto 
žinomo dydžio išmokas, būtų tikslinga kompensuoti ligos metu prarastas pajamas (privalomai) 
draudžiantis. Jis galėtų teikiamas kartu su sveikatos draudimu.  

Tam tikrais nedraudžiamų ligų atvejais netektos pajamos galėtų būti kompensuojamos socialinės 
pašalpos forma pagal pajamų ir turto kriterijus. Be to tikėtina, kad valstybės sprendimas 
nebefinansuoti ligonių netektų pajamų reikštų, kad atsigautų laisvanoriška žmonių skiriama parama, 
kuriai nebuvo jokio poreikio esant dosniam valstybės finansavimui. 

 

Profesinės reabilitacijos pašalpa 

 

Profesinės reabilitacijos metu neįgalieji ugdo ar atkuria darbingumą. Teisę gauti profesinės 
reabilitacijos pašalpą turi asmenys, kurie yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu, 
jeigu jie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negauna darbo pajamų ir iki 
profesinės reabilitacijos programos pradžios turėjo įstatymuose numatytą būtiną socialinio 
draudimo stažą. Pašalpa mokama nuo pirmos dalyvavimo dienos profesinės reabilitacijos 
programoje ir iki asmuo taps darbingu, bet ne ilgiau 180 d. Šios pašalpos dydis yra 85 proc. 
pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Siūlymas: panaikinti ligos pašalpas. Ligos metu netektos pajamos gali būti kompensuojamos 
(privalomai) draudžiantis (kartu su sveikatos draudimu). Tam tikrų nedraudžiamų ligų 
atvejais,  turėtų būti teikiama socialinė pašalpa pagal pajamų ir turto kriterijus. 

Vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, ligos pašalpos yra skiriamos, 
jei apdraustasis yra pripažintas laikinai nedarbingu ir jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas; 
yra draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu; tapo laikinai nedarbingu darbo 
laikotarpiu; dėl ligos nedirbo ir prarado pajamas; turi įstatyme numatytą ligos ir motinystės 
socialinio draudimo stažą.  
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Profesinės reabilitacijos pašalpos tikslas – kompensuoti profesinės reabilitacijos metu netektas 
pajamas. Profesinės reabilitacijos periodas yra ekonomiškai panašus į nedarbo periodą (kuris yra 
nagrinėjamas sekančiame skyrelyje). Profesinės reabilitacijos metu, ekonomiškai pagrįstas 
apsirūpinimo pajamomis būdas yra savanoriškas taupymas. Jei asmuo neturi sukaupęs santaupų, 
tuomet jam turėtų būti mokama socialinė pašalpa, siejama su gavėjo kitų pajamų bei turto dydžiu. 

 

Nedarbo socialinis draudimas 

 

Bedarbio pašalpos tikslas yra kompensuoti dėl nedarbo prarastas pajamas bei užtikrinti tam tikrą 
pragyvenimo lygį. Valstybinio socialinio draudimo sistemoje egzistuoja itin stiprus perskirstymo 
elementas, nes nedarbo draudimo įmokos yra mokamos nuo viso atlyginimo, tačiau yra nustatyta 
maksimali nedarbo draudimo išmoka. Perskirstymas vyksta ir tarp kartų – nuo ilgai dirbusių 
asmenų trumpiau dirbusiems, įmokėjusiems mažiau įmokų, bet turintiems teisę į panašias išmokas. 
Tikėtina, kad  savarankiškai kaupdami lėšas, ilgiau dirbę sukauptų daugiau lėšų nedarbo atvejui, 
negu kad jie gali tikėtis iš valstybinio socialinio nedarbo draudimo. Nedarbo draudimo išmokos 
dydžio nustatymas yra politizuotas, išmokos dydis gali keistis, todėl apsidraudęs asmuo negali būti 
užtikrintas dėl galimos išmokos dydžio.  

Pagal savo ekonominę prigimtį nedarbas, nors ir turintis rizikinio įvykio požymių, nėra draudžiamas 
rinkoje (analogiškai – bankrotas). Nedarbo atvejui ekonomiškai pagrįstas apsirūpinimo pajamomis 
būdas yra savanoriškas taupymas. Jei asmuo neturi sukaupęs santaupų, tuomet jam turėtų būti 
mokama socialinė pašalpa, siejama su gavėjo kitų pajamų bei turto dydžiu. Be to, nuolatinė valdžios 
užduotis yra didinti darbo rinkos lankstumą, siekiant padidinti darbo netekusių asmenų įsidarbinimo 
galimybes ir kaip įmanoma sutrumpinti jų darbo netekimo laikotarpį. 

 

 

 

 

 

 

Siūlymas: pajamų netekimo profesinės reabilitacijos metu problema turi būti sprendžiama 
savanoriškai kaupiant lėšas. Pajamų ir turto kriterijų atitinkantys asmenys turėtų teisę į 
socialinę pašalpą dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu. 

Siūlymas: pajamų netekimo nedarbo atveju problema turi būti sprendžiama savanoriškai 
kaupiant lėšas. Stokojantiesiems skirti socialinę pašalpą pagal pajamų ir turto kriterijus. 

Vadovaujantis Nedarbo socialinio draudimo įstatymu, nedarbo draudimo išmokos mokamos tiems 
asmenims, kurie nedarbo socialiniu draudimu buvo apsidraudę įstatyme numatytą laikotarpį, iš 
darbo buvo atleisti darbdavio iniciatyva, ir yra baigę privalomąją karo tarnybą. Nedarbo draudimo 
išmoka asmenims, atleistiems iš darbo dėl savo kaltės, skiriama po 3 mėn. nuo įsiregistravimo 
darbo biržoje. Nedarbo draudimo išmoka susideda iš dviejų dalių – pastovios ir kintamos. Pastovi 
dalis yra valstybės remiamos pajamos. Kintama dalis priklauso nuo bedarbio kiekvieno mėnesio 
draudžiamųjų pajamų. Apdrausti asmenys, neturintys būtino stažo, turi teisę į nedarbo draudimo 
išmoką darbdavio bankroto atveju bei netekus darbo dėl nepriklausančių nuo apdraustojo asmens 
aplinkybių. 
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Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo tikslas – kompensuoti dėl nelaimingų atsitikimų 
darbe netektas pajamas. Tačiau kompensavimo dydis yra paskiriamas neatsižvelgiant į pajamas po 
nelaimingo atsitikimo darbe. Konkretus išmokų dydis, jų apskaičiavimo formulė, darbingumo 
netekimo riba kuomet kompensuojama periodine arba vienkartine išmoka yra nustatomi 
politizuotai. Čia galima įžvelgti ir potencialų išmokų dubliavimąsi: šios kompensacijos gavėjas gali 
tuo pat metu gauti ir netekto darbingumo pensiją. Kaip ir kitų valstybinių socialinių draudimų 
atveju, nelaimingų atsitikimų darbe socialiniame draudime vyksta lėšų perskirstymas – surenkama 
daugiau įmokų, negu išmokama, tad lėšos yra panaudojamos kitoms išmokoms finansuoti.  

Siekiant tinkamai kompensuoti pajamas nelaimingų atsitikimų darbe atveju, panaikinti politizuotą 
išmokų dydžio nustatymą bei sumažinti perskirstymą, būtų tikslinga šį draudimą teikti rinkoje. 
Reikia pastebėti, kad jau dabar šis produktas yra siūlomas rinkoje: darbdaviai draudžiasi nuo 
nelaimingų atsitikimų, o privačias pensijų kaupimo sutartis pasirašę gyventojai įgyja teisę į 
vienkartinę išmoką invalidumo atveju. Tokia patirtis taikoma užsienio šalyse: Danijoje darbdaviai 
nuo nelaimingų atsitikimų privalomai draudžiasi draudimo bendrovėse, o profesinių ligų draudimo 
įmokas moka Darbo rinkos profesinių ligų fondui3.  

Tikėtina, kad teikiant nelaimingų atsitikimų darbe draudimą rinkoje, įmokų tarifai būtų dar labiau 
susieti su rizika, nes draudikai ne tik atsižvelgtų į istorinę patirtį (traumatizmo lygius ir kt.), bet ir 
tikrintų darbų saugos reikalavimus. Esant neatitikimams, darbdaviams būtų taikomas aukštesnis 
tarifas.  

Esant savanoriškam darbdavių draudimui, gali būti, kad daug darbdavių nesidraustų, o atsitikus 
nelaimingam atsitikimui ir esant žalai, darbuotojai pateiktų ieškinius prieš darbdavius. 
Kompromisinis variantas būtų privalomas draudimas, kuomet valstybė turėtų nustatyti minimumo 
paketą (kompensuojamos sumos ir žalos – turtinės bei neturtinės), apibrėžti draudiminį įvykį.  

                                                 
3 Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2008. Social Security Online 
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/europe/index.html 

Nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas kompensuoja dėl draudiminių įvykių 
(nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo ar profesinių ligų) negautas pajamas 
šios rūšies draudimu apdraustiems asmenims, o jų mirties dėl draudiminių įvykių atvejais – jų 
šeimos nariams. Draudėjai yra sugrupuoti į tris grupes ir moka skirtingas – 0,18 proc., 0,33 
proc. arba 0,9 proc. – tarifo įmokas.  

Pagal šį draudimą yra mokamos ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe pašalpos, netekto 
darbingumo vienkartinė arba periodinė kompensacija, vienkartinė arba periodinė išmoka 
apdraustajam mirus. Ligos pašalpos dydis priklauso nuo kompensuojamojo uždarbio. Netekto 
darbingumo vienkartinė kompensacija mokama netekus iki 30 proc. darbingumo; jos dydis 
priklauso nuo kompensuojamojo uždarbio. Netekto darbingumo periodinė kompensacija 
mokama, kai nukentėjęs asmuo netenka daugiau nei 30 proc. darbingumo; ji taip pat priklauso 
nuo kompensuojamojo uždarbio. Vienkartinė išmoka mirus mokama šeimos nariams, ji sudaro 
100 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų sumą. Periodinė išmoka mirus mokama vaikams arba 
sutuoktiniui, kuris nedirba, nes prižiūri vaikus, arba yra pensinio amžiaus arba yra neįgalusis; 
jos dydis susijęs su kompensuojamuoju uždarbiu. 
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Tikėtina, kad rinkoje pasirodytų produktų, apjungiančių kelis draudimus, pvz. draudimo paketas, 
kuriame būtų sveikatos, ligos pašalpų ir nelaimingų atsitikimų darbe draudimai. Šie trys draudimai 
būtų apmokami darbdavio lėšomis.  

 

Privalomasis sveikatos draudimas 

 

Kaip ir ligos atveju, apdraustojo asmens elgesys iš dalies apsprendžia jo sveikatos būklę ir todėl turi 
įtakos draudiminiam įvykiui, tačiau pats apdraustasis nėra taip suinteresuotas šiuo įvykiu (kaip ligos 
atveju, kai jis gauna tiesioginę pašalpą), nes išmoka nėra mokama jam tiesiogiai.  

Įstatyme nustatyta, kokios paslaugos yra apmokamos iš PSDF biudžeto, tačiau paslaugų kiekis 
nepriklauso nuo sumokėtų mokesčių, o patys mokesčiai nepriklauso nuo asmens sveikatos būklės 
bei draudiminio įvykio rizikos. Siekiant priartinti šią sistemą prie draudimo, būtina susieti sveikatos 
draudimo įmokas su gaunama paslauga, apibrėžti jos kiekį. Sveikatos draudimo paslauga gali būti ir 
yra teikiama rinkoje.  

Sveikatos draudimas turėtų būti savanoriškas ir privatus. Kompromisas – privalomas privatus 
sveikatos draudimas, apibrėžiant gaunamų paslaugų paketą. Vienodą tarifą mokantys apdraustieji 
gautų ir vienodą, apibrėžto dydžio bazinę paslaugą. Esant konkurencijai tarp privačių draudimo 
bendrovių, bendrovės galėtų siūlyti platesnius negu bazinis paslaugų paketus. Asmenims 
draudžiantis privalomuoju sveikatos draudimu privačiose draudimo įstaigose, ligonių kasos atliktų 
rizikos išlygintojo vaidmenį, kuomet privalomajam draudimo paslaugų paketui asmuo neturi 
pakankamai pajamų. Sveikatos draudimo įmokoms turės būti įvestos įmokų „grindys“ ir „lubos“.  

 

Siūlymas: privalomas privatus sveikatos draudimas. Valstybinės ligonių kasos atlieka 
rizikos išlygintojo vaidmenį, draudžia pakankamai pajamų neturinčius asmenis. 

Siūlymas: panaikinti nelaimingų atsitikimų darbe išmokas, darbdaviai gali savanoriškai 
draustis nuo nelaimingų atsitikimų darbe.  

Vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymu, privalomojo sveikatos draudimo draudiminiais 
įvykiais laikomi gydytojo diagnozuoti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų 
sveikatos sutrikimai ar sveikatos būklė, kurie yra pagrindas šiuo draudimu draudžiamiems 
asmenims teikti teisės aktuose nustatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir apmokėti iš 
PSDF biudžeto.  
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Permainos pradžia 
Pradedant įgyvendinti siūlomus valstybinio socialinio draudimo permainos sprendinius, bei 
suprantant, kad permainos procesas yra ilgalaikis, pirmieji permainos žingsniai turėtų būti nukreipti 
į opiausių „Sodros“ problemų sprendimą esamos sistemos rėmuose. Būtina „Sodros“ išmokas 
susieti su įmokomis į ją (o vėliau – finansavimu) bei pereiti prie „Sodros“ finansavimo darbuotojo 
įmokomis (perkelti darbdavio tarifą kartu su lėšomis darbuotojui). „Lubų“ „Sodros“ įmokoms 
nebuvimas taip pat yra svarbi problema, tačiau daugiau dėmesio jai nebus skirta, nes įgyvendinus 
siūlomą permainą, išnyktų ir „Sodros“ „lubų“ problema. 

 „Sodra“ – darbuotojo mokestis 
„Sodros“ įmokos padalijimas tarp darbdavio ir darbuotojo nėra pagrįstas ekonomiškai. Socialinis 
darbdavio ir darbuotojo solidarumas yra formalus ir imituojamas, tuo tarpu įmokų padalijimas 
sukelia esminių techninių (bazės ir įmokų skaičiavimo) problemų, o taip pat iškraipo nuosavybės 
bei pajamų sampratas. Darbdavio mokamos „Sodros“ įmokos paslepia tikrąją darbo vietos kainą, 
tikrąsias darbuotojo uždirbtas pajamas. „Sodros“ tarifo suskaidymas vien imituojamo (tačiau realiai 
neegzistuojančio) solidarumo tikslais, paminant ekonominę logiką bei sukeliant papildomų 
administravimo sąnaudų, neturi būti toleruojamas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos yra 
mokamos už konkretų darbuotoją, o įmokų naudą, t.y. išmokas, taip pat gauna konkretus 
darbuotojas. Įvertinant išdėstytus argumentus, būtina visas įmokas, kartu su dabar darbdavio 
mokamomis lėšomis, perkelti apdraustajam. Teigiamos pasekmės: sumažintos administravimo 
sąnaudos dėl vienodos įmokų skaičiavimo bazės, dirbantieji žinos tikrą savo darbo kainą, statistiškai  
išaugs nominaliosios vidutinės pajamos („ant popieriaus“), bus sudarytos prielaidos toliau vykdyti 
permainą. 

Šiuo metu Europoje yra penkios šalys, kuriose apdraustojo ir draudėjo įmokos yra vienodos – 
Kipras (įmokos po 6,3 proc.), Monakas (po 6,15 proc.), Malta (po 10 proc.), Serbija (po 17,9 
proc.)4. Šveicarijoje socialinio draudimo įmokos draudėjui yra 0,1 proc. aukštesnės nei 
apdraustajam (apdraustasis moka 13,05 proc., draudėjas – 13,15 proc.). Vokietijoje socialinio 
draudimo įmokos taip pat paskirstytos apylygiai: apdraustieji moka 20,5 proc., draudėjai – 20,9 
proc.  

Europoje yra penkios šalys, kuriose apdraustųjų įmokų tarifas aukštesnis už draudėjų tarifus.  

Šalis Apdraustojo įmokos tarifas (proc.) Draudėjo įmokos tarifas (proc.) 
Kroatija 20 17,2 
Liuksemburgas 14,45 13,57 
Nyderlandai 22,5 10,4 
Lenkija 22,46 19,61 
Slovėnija 22,1 16,1 
 

Danijoje darbdaviai nemoka socialinio draudimo įmokų, o socialinio draudimo išmokos yra 
finansuojamos mokesčių lėšomis.  

„Sodros“ įmokų perkėlimas galėtų būti vykdomas vienu iš dviejų būdų (siūlomas antrasis): 
palaipsniui keičiant apdraustojo – draudėjo įmokų balansą, arba iš karto panaikinant draudėjo 
įmokas. Abejais atvejais įstatymu įtvirtinant, kad permainos metu apdraustojo darbo vietos kaina ir į 

                                                 
4 Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2008. Social Security Online 
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/europe/index.html 
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rankas gaunamos pajamos neturėtų keistis. Tai užtikrintų, kad perkėlimas būtų mechaninis (nes 
atskyrimas būtent toks buvo), nekeičiantis asmens finansinės padėties.  

 

Išmokų limitas 
Trumpuoju laikotarpiu, subalansuoti „Sodros“ sistemą padėtų sąsaja tarp įmokų ir išmokų. Susieti 
galima visas „Sodros“ įmokas su visomis „Sodros“ išmokomis, arba įmokas pagal atskirus tarifus 
su išmokomis pagal tuos tarifus. Bent jau iki ekonominio nuosmukio, „Sodros“ viduje vyko 
perskirstymas: nors lėšos įplaukia pagal skirtingus tarifus, šie tarifai nėra susieti su išmokomis, pvz. 
2008 m. buvo surinkta 428 mln. Lt daugiau pensijos socialinio lėšų negu išleista, o ligos ir 
motinystės socialinio draudimo išlaidos šio tarifo pajamas viršijo 645 mln. Lt. Susiejus išmokas su 
pajamomis pagal atskirus tarifus, šis perskirstymas būtų panaikintas. Pensininkams būtų 
pervedamos visos įmokos, kurios lieka po pervedimų į pensijų fondus. Susiejus išmokas su 
įmokomis, bazinės pensijos dydis nesikeistų, o svyruotų tiktai papildomos pensijos dalies dydis. 

Natūralu, kad išmokas susiejus su įmokomis, atsiras išmokų dydžio svyravimai. Tačiau tai ir yra 
tikroji pay-as-you-go sistema, kai išmokama tiek, kiek buvo surinkta. Solidarumas tarp kartų 
privalo būti simetriškas: dirbančioji karta išlaiko nedirbančiąją, bet tik dirbančiosios kartos 
galimybių ribose. Supratimas apie tokio solidarumas trūkumus (kuomet visi tikisi gauti adekvačiai 
jų sumokėtoms įmokoms) tik dar labiau sustiprina permainos poreikį.  Pradėjus įgyvendinti 
permainą, išmokų susiejimas su „Sodros“ pajamomis turėtų išlikti, tačiau jis būtų koreguojamas ne 
pagal įmokas, o pagal pasirinktą dydį, atspindintį ekonomikos būklę, pavyzdžiui, vidutinę algą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perskaičiavus dabartinius mokesčius taip, kad sumokamos sumos nesikeistų, bet visi mokesčiai 
būtų mokami nuo darbo vietos kainos, turėtų būti taikomi tokie mokesčių tarifai:  

Socialinio draudimo įmokos – 23,63% 

Gyventojų pajamų mokestis – 11,4% 

Sveikatos draudimo mokestis – 6,9% 

NPD skaičiavimo tvarka taip pat turėtų būti pakeista. 
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Permainos esmė, pereinamasis „Sodros“ laikotarpis (permaina) ir socialinio 
aprūpinimo sistemos vizija 

Permainos esmė 
 
Įvertinant atliktą valstybinio socialinio draudimo įmokų bei išmokų analizę, siūlome įvykdyti 
valstybinio socialinio draudimo permainą tokiu būdu: 

1) valstybinio socialinio draudimo objektais neturi būti gyvenimo atvejai, kuriems pagal jų 
prigimtį negali būti taikomi draudiminiai principai; 

2) didžiausią valstybinio socialinio draudimo dalį sudarantis senatvės pensijų draudimas nėra 
draudiminis įvykis ir šiam gyvenimo etapui privalo būti ruošiamasi (privalomai) kaupiant 
lėšas privačiose kaupiamosiose sąskaitose; 

3) tie asmenys, kurie reikšmingą laiką dalyvavo valstybinio socialinio draudimo sistemoje, 
gauna obligaciją (vaučerį), kaip „išeitinę kompensaciją“, kuri būtų išmokama sukakus 
pensinį amžių; pereinamuoju laikotarpiu Sodra egzistuoja kaip prisiimtų įsipareigojimų 
vykdytoja, permainai finansuoti gyventojai moka laikinąjį „Sodros“ mokestį (kuris mažėja 
nuo 10 proc. iki nulio); 

4) kai tam tikri įvykiai gali būti draudiminiais, o būtent – sveikatos ir ligos draudimas bei 
nelaimingų atsitikimų darbe draudimas – tai būtina organizuoti (privalomuoju) draudimu 
privačiose draudimo bendrovėse; 

5) kai dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių (visos kitos „Sodros“ išmokos) asmuo netenka 
pajamų, jam pagalba turi būti teikiama pašalpos forma, atlikus pajamų ir turto testą. 
Valstybė turi perskirstyti lėšas kryptingai ir taikliai, tik tiems, kurie stokoja, o ne pagal 
kategorijas ar politiškai parinktus gyvenimo atvejus. Šį žingsnį įgyvendinti būtina ir tuo 
atveju, jei nebūtų visiškai pereita prie privataus kaupimo senatvei (permainos mini 
variantas); 

6) perėjimas iš esamos sistemos prie kokybiškai naujos turi būti vykdomas laikantis šių 
principų: prisiimtų įsipareigojimų ištesėjimo; naujų įsipareigojimų neprisiėmimo; 

7) itin opiu motinystės klausimu svarstytinas kompromisas dėl fiksuoto dydžio ir visiems 
vienodos (periodinės) trumpo laikotarpio (iki pusės metų) išmokos už vaikus iš nacionalinio 
biudžeto (dovanos principas).  

 
Permainos metu, dabar „Sodroje“ esantys draudimai bei išmokos arba naikinami (užbaigiant mokėti 
jau pradėtus mokėjimus), arba pradedami organizuoti išimtinai draudiminiu principu privačiose 
draudimo bendrovėse, arba vykdomi šalpos principu iš nacionalinio biudžeto bei bendrųjų 
mokesčių.  



                                                                         Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2010-01 

 24



                                                                         Lietuvos laisvosios rinkos institutas  | 2010-01 

 25

Pereinamasis „Sodros“ laikotarpis (permaina) 
 
Valstybinio socialinio draudimo permaina dėl savo specifikos ir siūlomų principų užima laiko, todėl 
turės ilgą pereinamąjį laikotarpį. Pereinamuoju laikotarpiu čia vadiname periodą, kai įgyvendinus 
du pirmuosius žingsnius esamos „Sodros“ sistemos rėmuose, vykdomi kokybiškai naujos socialinio 
aprūpinimo sistemos kūrimo darbai, tačiau šalia egzistuoja ir „Sodra“. Pereinamasis laikotarpis 
baigiasi, kai „Sodra“, įvykdžiusi visus jos įsipareigojimus baigia gyvavimą, o laikinasis „Sodros“ 
finansavimo mokestis panaikinamas. 
 
Pereinamuoju laikotarpiu: 

• Visi dirbantys asmenys moka privalomas 10% įmokas į privačias kaupiamąsias pensijų 
sąskaitas. 

• Visi dirbantys asmenys moka ne didesnį nei 10% (ir periodiškai mažinamą) laikinąjį 
„Sodros“ mokestį. Šis mokestis skiriamas išimtinai Sodros įsipareigojimams finansuoti ir 
nesukuria jokių teisių į būsimas „Sodros“ išmokas. 

• Apdraustieji pensijų valstybiniu socialiniu draudimu pagal senąją sistemą gauna obligaciją 
(vaučerį), kurios dydis apskaičiuojamas remiantis galiojančia pensijų apskaičiavimo tvarka 
arba aktuariškai įvertinant įmokas (kuriems pagal galiojančią tvarką senatvės pensija 
nepriklausytų, tačiau įmokos mokėtos daugiau nei x metus). Obligacija išperkama suėjus 
pensiniam amžiui, iš karto arba dalimis. Siūlytina obligacijos lėšomis pirkti privatų 
anuitetinį draudimą. 

• Valstybinio socialinio draudimo sistemoje nedalyvavę asmenys nedraudžiami valstybiniu 
socialiniu draudimu, t.y. į Sodrą nebepatenka nei vienas naujas potencialus išmokų gavėjas. 

• Sodros lėšų trūkumas finansuojamas privatizavimo įplaukomis, paskolomis. 
• Panaikinamas socialinis draudimas ir atitinkamos įmokos šiems draudžiamiems įvykiams 

(t.y. neprisiimami nauji įsipareigojimai): 
- nedarbo; 
- nelaimingų atsitikimų darbe; 
- našlių, našlaičių pensijos; 
- išmokas pensijų gavėją laidojusiems asmenims; 
- motinystės 

• Skiriama socialinė pašalpa pagal pajamų ir turto testą netekto darbingumo asmenims (jiems 
turėtų būti taikoma aukštesnė pajamų riba, nuo kurios skiriama socialinė pašalpa), 
dabartiniams našlių ir našlaičių pensijų gavėjams, ligos pašalpos bei profesinės reabilitacijos 
pašalpos gavėjams bei visiems kitiems asmenims, kuriems reikia socialinės paramos ir jie 
atitinka pajamų ir turto kriterijus. 

• Įvykdomi esami ištarnauto laiko pensijų įsipareigojimai, tačiau neskiriama naujų, naikinant 
šią išmokų rūšį.  

• Naujos valstybinės pensijos neskiriamos, o esamas valstybinių pensijų ir kompensacijų už 
ypatingas darbo sąlygas gavėjų ratas mažinamas, nemokant jų dirbantiems asmenims bei 
kitų pensijų gavėjams. 

• Dirbantieji privalomai draudžiasi privačiu sveikatos draudimu minimaliam (apibrėžtam) 
sveikatos priežiūros paslaugų paketui, įskaitant išmokas ligos atveju. 
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Socialinio aprūpinimo sistemos vizija 
 
Įgyvendinus permainą, žmonių socialinis aprūpinimas senatvėje būtų organizuojamas privalomojo 
kaupimo privačiose pensijų sąskaitose būdu. Socialinė parama (šalpa) būtų mokama neturintiems 
minimalių pajamų ir turto, t.y. pagal pajamų ir turto testą 
 
Įgyvendinus permainą, žmonių socialinis aprūpinimas ligos atveju būtų organizuojamas per 
privalomą sveikatos draudimą minimaliam paslaugų paketui privačiose draudimo įstaigose, ligonių 
kasoms išlyginant skirtumus dėl pajamų (ir draudimo įmokų) skirtumų. 
 
Įgyvendinus permainą, žmonių socialinis aprūpinimas motinystės atveju būtų organizuojamas 
savanoriško kaupimo (galėtų būti su draudiminiais elementais) būdu. Valstybė teiktų socialines 
pašalpas šeimoms, neturinčioms minimalių pajamų ir turto. Jei valstybė iškeltų politinį tikslą 
skatinti gimstamumą, bet kokios motinystės išmokos neturėtų imituoti draudimo. Tai reiškia, kad 
išmokos neturėtų priklausyti nuo asmens pajamų; išmokos turi būti vienodos visiems gavėjams bei 
mokamos iš nacionalinio biudžeto. 
 
Įgyvendinus permainą, žmonių socialinis aprūpinimas nedarbo atveju būtų organizuojamas 
savanoriško kaupimo būdu. Valstybė teiktų socialines pašalpas asmenims, neturintiems minimalių 
pajamų ir turto. 
 
Permainos nauda 
 

1. Patikimesnis, stabilesnis ir labiau prognozuojamas gyvenimo atvejų, šiuo metu draudžiamų 
valstybiniu socialiniu draudimu, finansavimas. 

2. Išnyksta įtampa ir nesklandumai, įgyvendinant solidarumą tarp kartų pay-as-you-go 
sistemoje. 

3. Valstybės lėšos sutelkiamos ties socialine valstybės funkcija – pagalba nepasiturintiesiems. 
4. Realių pajamų padidėjimas ir darbo kaštų sumažėjimas. 
5. Ekonominės logikos atstatymas, panaikinant draudimus, neturinčius draudiminių požymių. 
6. Valstybinės institucijoms sumažėja išmokų administravimo poreikis – administruoti reikia 

tiktai socialinę pašalpą.  
7. Nebelieka poreikio infrastruktūrai, naudotai valstybinio socialinio draudimo sistemai 

administruoti, ji gali būti privatizuota, o gautos lėšos skirtos pensijų įsipareigojimams 
mokėti. 
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