
 

30 

Jurisprudencija, 2005, t. 74(66); 30–38 
 
 

NEDARBO PROBLEMA 
 

Prof. dr. Juozas Tartilas 
 
Mykolo Romerio universiteto Teisës fakulteto Darbo teisës ir socialinës saugos katedra 
Ateities g. 20, LT–08303 Vilnius 
Telefonas 271 46 00 
Elektroninis paðtas dsk@mruni.lt  
 
Pateikta 2005 m. gegužės 9 d. 
Parengta spausdinti 2005 m. spalio 20 d. 

 
 

Pagrindinės sąvokos: nedarbas, draudimas nuo nedarbo, bedarbio pašalpa. 

 

Darbas – tai visų pirma materialinės žmogaus gerovės ir saugumo užtikrinimo priemonė. Jis yra 

pagrindinė viso žmogaus gyvenimo sąlyga. Galima teigti, kad darbas tobulina patį žmogų. Jau antikos 

laikais apie darbą buvo kalbama kaip apie gėrio, taurumo šaltinį. Demokritas sakė: „Darbas apsaugo 

mus nuo trijų didžiųjų blogybių: nuobodulio, ydų ir skurdo“. „Bet koks darbas malonesnis už atilsį“, – 

teigė Aristotelis. Taigi darbas yra neatsiejama nuo žmogaus veiklos dalis. 

 

S a n t r a u k a  

 

Techninė pažanga, naujos technologijos vis dažniau pakeičia žmogaus darbą. Pasikartoja bemaž 

viduramžių socialiniai kataklizmai, kai varganos garo mašinos tūkstančius žmonių padarė bedarbiais, 

iš daugelio šeimų atėmė duonos kąsnį, kai visuomenė neišvengiamai turėjo atkreipti dėmesį į socialines 

problemas. 

Šių problemų renesanso neišvengia ir modernus dvidešimt pirmojo amžiaus žmogus. Esant nedi-

deliam nedarbo procentui, nedarbo varginamoms šeimoms buvo teikiama socialinė parama, mokamos 

bedarbio pašalpos, bet išaugus nedarbui, visuomenė buvo priversta imtis kardinalesnių priemonių – 

įvesti draudimą nuo nedarbo. Straipsnyje apžvelgiama nedarbo problema, jos priežastys, galimi spren-

dimo būdai jam mažinti. Nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojęs draudimas nuo nedarbo yra 

neabejotinai pažangesnė socialinės saugos forma, pakeitusi bedarbių pašalpų išmokas. Ji priimtinesnė 

tiek psichologiniu, tiek ekonominiu aspektu, nes draudimas nuo nedarbo gali garantuoti nedarbo 

socialinėje rizikoje esantiems bedarbiams išmokas iki 700–900 Lt, o tai užtikrintų visavertį žmogaus 

egzistavimą visuomenėje. 

 
 

Ávadas 
 

1930 m. didþiosios depresijos dienomis darbo vietos praradimas reiðkë ne tik priverstiná ne-
darbà ir katastrofiðkà pajamø netektá, bet ir daþnai vedë prie alkio, ðalèio, ligø ar net mirties.  

Socialines ir ekonomines nedarbo pasekmes galima vertinti plaèiàja ir siauràja prasmëmis.  
Plaèiàja prasme á nedarbà galima paþvelgti kaip á vienà svarbiausiø neefektyvaus gamybos ið-

tekliø (visø pirma darbo jëgos) panaudojimo prieþasèiø. Visuomenë praranda galimybæ pagaminti ir 
ásigyti papildomø prekiø, paslaugø. 

Nedarbà galima vertinti ir siauràja prasme, t. y. pagal jo poveiká tiesiogiai þmogui. Þodis „ne-
darbas“ daugeliui asocijuojasi su finansiniais sunkumais, taèiau tai tik viena problemos pusë. Sociali-
niai nedarbo nuostoliai anaiptol nereiðkia vien valstybës ar individo iðlaidø didëjimo ar pajamø suma-
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þëjimo. Þmogus, ástumtas á priverstiná nedarbà, kenèia psichologiðkai. Nedarbas demoralizuoja þmo-
gø, skatina psichikos ligø, nusikaltimø, saviþudybiø, skyrybø, alkoholizmo, narkomanijos ir kt. plitimà. 

Taèiau nedarbo nuostoliai nëra vien psichologinio ar finansinio pobûdþio. Darbo patirtis taip pat 
vertingas turtas. Praradæs darbà, þmogus ne tik nebekaupia naujø ágûdþiø, bet atrofuojasi ir tie jo 
sugebëjimai, þinios, kurie buvo ágyti. 

Teigiamas koreliacinis ryðys tarp nedarbo ir socialiniø sutrikimø skaièiaus verèia rimtai susi-
màstyti. 

Neoliberalizmo ideologai teigia, kad 2–3 proc. bedarbiø – sveikintinas reiðkinys, nes padidëja 
konkurencija, taèiau nedarbas, pasiekæs daugiau kaip 3 proc., tampa visuomenine problema: atsi-
randa papildoma naðta kraðto ekonomikai (dirbantys iðlaiko bedarbius), nedirbantys þmonës þlunga 
kaip asmenybës, t. y. jie degraduoja, ásigalëjus nedarbui, padidëja tikimybë, kad kils ekonominiø kri-
ziø ir visuomenës neramumø. 

Nedarbo lygiui pasiekus 11 proc. ribà, kyla grësmë valstybinei santvarkai, stabilumui visuome-
nëje. 
 
 

1. Nedarbo samprata 
 

Pagal Tarptautinës darbo organizacijos (TDO) metodologijà, prie bedarbiø priskiriami darbingo 
amþiaus gyventojai, uþsiregistravæ arba neuþsiregistravæ darbo birþoje ir atitinkantys tris reikalavimus: 

- tiriamà savaitæ neturëjo darbo arba privaèios veiklos; 
- per paskutines keturias savaites aktyviai ieðkojo darbo; 
- jeigu bus pasiûlytas darbas, pasiruoðæ pradëti dirbti dviejø savaièiø laikotarpiu. 
TDO pateiktas bedarbio apibrëþimas skiriasi nuo bedarbio sàvokos Lietuvoje. Lietuvos Res-

publikos nedarbo socialinio draudimo ástatyme bedarbis – tai „nedirbantis darbingo amþiaus darbin-
gas asmuo, nesimokantis pagal dieninæ mokymo formà, ástatymø nustatyta tvarka ásiregistravæs terito-
rinëje darbo birþoje kaip ieðkantis darbo ir pasirengæs dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos prie-
monëse“ [1]. 

Nedarbas gali bûti laikomas socialine rizika ir leisti gauti bedarbio paðalpà pagal draudimo nuo 
nedarbo ar paramos nedarbo atveju schemas tik tuomet, kai apmokamo darbo nebuvimas nepri-
klauso nuo individualaus asmens pasirinkimo. Taigi visiðkai logiðka bûtø manyti, kad pagrindinë sà-
lyga á teisæ gauti paðalpà yra ta, jog nedarbas nëra savanoriðkas ir ne paties asmens inicijuotas. 
Prieðingu atveju paðalpa gali bûti neskiriama, sumaþinama arba jos mokëjimas sustabdomas kelioms 
savaitëms ar mënesiams. 

Nedarbas gali bûti laikomas savanoriðku, kai darbuotojas priima savanoriðkà sprendimà atsi-
statydinti arba kai darbdavys atleidþia já dël baustino elgesio. Taip yra tais atvejais, kai darbo sutartá 
vienaðaliðkai nutraukia darbuotojas arba darbdavys, taèiau tai nereiðkia, kad darbuotojo atleidimo 
arba darbo sutarties nutraukimo atveju visuomet galima árodyti darbuotojo, netekusio darbo, kaltæ. 
Pavyzdþiui, darbuotojui negalima priekaiðtauti, kad jis nutraukë darbo sutartá dël prieþasèiø, susijusiø 
su darbdavio neteisingumu. Lygiai taip pat negalima kaltinti darbuotojo, jei darbdavys nutraukia 
darbo sutartá neteisëtai. Daug sunkiau nuspræsti, ar abipusiu susitarimu nutraukta darbo sutartis su-
kelia savanoriðkà nedarbà. Vis dëlto daþniausiai stengiamasi ignoruoti prielaidà, kad darbuotojas ne-
tenka darbo dël savo kaltës. 

Daþnai socialinës saugos schemos skiria baustinà ir savanoriðkà, arba paties asmens apsi-
sprendimu sukeltà, nedarbà. Pirmuoju atveju paðalpa gali bûti sumaþinta arba sustabdyta, tuo tarpu 
antruoju atveju paðalpa gali bûti visai neskiriama. Sàvoka „savanoriðkas“ nedarbas reiðkia darbuotojo 
ketinimà neteisëtai pasinaudoti bedarbio paðalpa. Pats faktas, kad darbuotojas neteko darbo ne savo 
noru arba ne dël savo kaltës, tæsiantis nedarbui praranda svarbà, ypaè tuomet, kai asmuo teigia arba 
ið tikrøjø árodo, kad jis nebegali dalyvauti darbo rinkoje. Kai kuriose nedarbo schemose reikalaujama, 
kad asmuo bûtø tinkamas dalyvauti bendrojoje darbo rinkoje. Kitose schemose ávedama „tinkamo 
darbo“ sàvoka: asmeniui keliama sàlyga patenkinti jam tinkamos darbo rinkos dalies reikalavimus [2]. 

Tuo atveju, kai þmonës uþsitikrina savo egzistavimà ið darbo lëðø, o vëliau dël nedarbo já pra-
randa, tampa visiðkai priklausomi nuo kompensuojamø pajamø. Atsiranda vadinamosios bedarbio 
paðalpos. Jos savo pobûdþiu ir paramos suteikimo principais maþai tesiskiria nuo socialinës para-
mos, t. y. skiriamos fiksuoto dydþio, atliekamas testavimas (ásitikinama, ar parama bûtina) ir kt. Dau-
gumoje ðaliø paramos bedarbiams schemos yra gerokai palankesnës, demokratiðkesnës uþ bendro-
sios paramos schemas. 
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Áprasta, kad nuo nedarbo draudþiami tik dirbantieji. Dirbà valstybës institucijose tarnautojai dël 
jø palankesnio statuso á draudimo schemà paprastai neátraukiami. Individualiai dirbà asmenys á ne-
darbo draudimo schemas daþniausiai taip pat neátraukiami, nes vadovaujamasi logika, kad pati indi-
viduali veikla yra rizikinga. Esant specialiems susitarimams, kai kuriose ðalyse numatyta galimybë 
suteikti bedarbio paðalpas ir individualiai dirbantiems asmenims.  

Specifinë padëtis susidaro, kai dirbantysis dël savo kaltës ar savo noru nutraukia darbo sutartá 
ir netrukus naujai ásidarbina, taèiau ið naujosios darbovietës atleidþiamas jau ne savo noru ir ne dël 
savo kaltës. Teisiniu poþiûriu ðios paradoksalios situacijos sprendimas priimamas pagal tokià logikà: 
jei dirbantysis savo noru nebûtø nutraukæs pirmosios sutarties, tai nebûtø tapæs bedarbiu nutraukus 
antràjà sutartá, nors paskutinë nutraukta ir nesant darbuotojo kaltës. Taip stengiamasi iðvengti sàmo-
ningo piktnaudþiavimo siekiant bedarbio ðalpos. 

Daþnai reikalaujama, kad turintis teisæ á paðalpà nedirbantis asmuo registruotøsi valstybinëje 
darbo tarpininkavimo tarnyboje. Be to, gali bûti reikalaujama tam tikrø árodymø dël darbo paieðkos 
(pavyzdþiui, dokumento apie reguliarø kreipimàsi á tarnybà). Kita vertus, darbdaviai daþnai yra áparei-
gojami informuoti Darbo birþà apie laisvas darbo vietas arba praneðti apie numatomus kolektyvinius 
darbuotojø atleidimus. 

Be to, bedarbis turi bûti pasiruoðæs dirbti, arba, tiksliau, sutikti dirbti bet koká siûlomà darbà, ati-
tinkantá jo galimybes. Jam atsisakius dirbti, bedarbio paðalpa gali bûti sumaþinta, sustabdyta arba ið 
viso nutraukta. Akivaizdu, kad tai, kaip apibûdinamas tinkamas ar netinkamas darbas, kartu parodo 
nedarbo schemos grieþtumà. Sàvoka „tinkamas darbas“ yra apibrëþiama neigiamai: t. y. toks darbas, 
kurio besikreipiantis dël darbo asmuo neturi teisës atsisakyti. 

Tinkamo darbo sàvoka gali bûti apibrëþta ástatymu, nutarimais arba palikti valdþios arba teismø 
nuoþiûrai. Ðiais kriterijais daþniausiai bûna atstumas nuo namø iki darbo, situacija ðeimoje, religinës 
paþiûros ir kt. 

Asmens noras dirbti taip pat yra tikrinamas. Toká patikrinimà pirmiausia atlieka Darbo tarpinin-
kavimo tarnybos. 

Kadangi bedarbio paðalpa suteikiama kiekvienam, kuris ne savo noru neteko pajamø ið darbo 
ðaltiniø, todël suprantamas reikalavimas, kad bedarbis privalo praneðti nustatytoms tarnyboms apie 
planuojamà dirbti mokamà darbà. 

Jeigu asmuo nepraneða apie savo mokamà darbà nustatyta tvarka, jis gali bûti apkaltintas da-
lyvavimu juodojoje rinkoje ir uþ tai nubaustas. 

Nedarbo bûklæ apibrëþia ne darbo sutarties nutraukimas, o pajamø, gaunamø ið mokamo 
darbo, praradimas. Daugelyje ðaliø bedarbio paðalpos gali bûti gaunamos ir nenutraukus darbo su-
tarties tuo atveju, kai darbdavys dël objektyviø prieþasèiø laikinai neturi galimybiø aprûpinti darbuo-
tojø darbu. Taip pat reikëtø atkreipti dëmesá á tai, kad teisës á bedarbio paðalpà paprastai neturi strei-
kuojantys darbuotojai, kadangi jie yra bedarbiai savo noru. Kita vertus, nestreikuojantys asmenys, 
negalintys gauti darbo, paprastai gali pretenduoti á bedarbio paðalpà. 

Dalis nedarbo schemø numato ir dalinio nedarbo galimybæ. Tai aktualu asmenims, kuriø darbo 
sutartyje numatytas darbo laikas prieð jø norà pakeièiamas nuo viso darbo laiko iki ne viso, arba as-
menims, kurie sutinka dirbti dalá dienos, nenorëdami tapti visiðkais bedarbiais. Tokie þmonës gali 
gauti bedarbio paðalpà uþ tà dalá darbo valandø, kuriø priverstinai nedirba.  

Asmenys, besikreipiantys dël bedarbio paðalpos, turi bûti pasiruoðæ lankyti ávairius persikvalifi-
kavimo kursus. Turintys teisæ gauti paðalpas bedarbiai taip pat gali bûti ávairiai tiriami, siekiant ávertinti 
jø galimybes integruotis á darbo rinkà. Be to, jie gali bûti kvieèiami dalyvauti vykdant visuomenei nau-
dingà darbà. Ðiuos darbus gali skirti atitinkamos nedarbo schemø administravimo institucijos. Nuo 
dalyvavimo tose schemose gali priklausyti kompensacijos iðmokëjimas. Kai kuriose ðalyse dalyvau-
jantys tokiose schemose asmenys, nepriklausomai nuo to, kiek aktyviai dalyvauja, gauna didesnæ 
paðalpà (arba net normalaus atlyginimo dydþio paðalpà). Kitose ðalyse vyrauja nuomonë, kad kiek-
vienas bedarbio paðalpos gavëjas privalo panaudoti savo profesinius sugebëjimus visuomenës labui 
(vadinamoji „darbo uþmokesèio“ idëja). 

Norint, kad bedarbis ágytø teisæ gauti paðalpà, jis turi bûti pajëgus dirbti. Bedarbis, kuris pra-
randa darbingumà, arba nedarbingas asmuo, kuris tampa bedarbiu, daþniausiai gauna ne bedarbio, 
o nedarbingumo paðalpà. Ðiuo atveju yra svarbu, kad bedarbis, laikinai praradæs darbingumà, gautø 
paðalpà, nevirðijanèià pajamø, kurias jis galëjo gauti, jeigu bûtø dirbæs. Tai vienas pagrindiniø sociali-
nës saugos reikalavimø, norint, kad bedarbis bûtø aktyvesnis áveikdamas nedarbo krizæ. 

Bedarbio paðalpos gavimas daþniausiai priklauso nuo tam tikro praeityje turëto darbo ar drau-
dimo staþo. To laikomasi ne tik savanoriðkojo draudimo nuo nedarbo schemose, bet ir privalomojo 
draudimo nuo nedarbo atvejais. 
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Aptartos tik tos paðalpos, kurias gauna þmonës, netekæ mokamo darbo. Gauti bedarbio pa-
ðalpà, iðmokamà remiantis socialinës paramos arba socialinio draudimo schemomis, gali ir tie, kurie 
nëra dirbæ mokamo darbo, pavyzdþiui, jeigu darbo negauna baigæs studijas asmuo. Ðie asmenys, 
prieð ágydami teisæ á tokià paðalpà, tam tikrà laikotarpá turi palaukti, kad ðis laukimo laikotarpis juos 
paskatintø aktyviau patiems ieðkoti darbo. 

Beveik visø draudimo nuo nedarbo schemø paðalpos ribojamos laiku. Kartais paðalpø mokë-
jimo terminas bûna fiksuotas, taèiau daþniausiai jis priklauso nuo to, ar asmuo, prieð tapdamas be-
darbiu, dirbo ir buvo apdraustas. Laikas, kai asmuo nedalyvavo jokioje profesinëje veikloje arba kurio 
metu nebuvo mokami draudimo ánaðai, pavyzdþiui, karinës tarnybos laikas, kartais yra áskaièiuojami á 
bendrà staþà, kaip ir tas laikas, kai asmuo dirbo ar mokëjo draudimo ánaðus. 

Gaunamos nedarbo paðalpos dydis kartais nustatomas kaip fiksuota suma, bet daþniausiai ap-
skaièiuojamas kaip tam tikras ankstesnio uþdarbio procentas. Tuo atveju, kai paðalpos dydis pri-
klauso nuo anksèiau gauto uþdarbio ir besikreipiantis asmuo nagrinëjamu laikotarpiu nedirba jokio 
mokamo darbo, apskaièiuojant paðalpà galima vadovautis vidutiniu arba minimaliu uþdarbiu, arba 
nustatyti fiksuotà paðalpos dydá. Be to, bedarbio paðalpos dydis gali bûti nustatomas atsiþvelgiant á jo 
ðeimos padëtá. Tai daþniausiai taikoma suteikiant materialinæ paramà nedarbo atveju. 

Sulaukæs pensinio amþiaus bedarbis paprastai praranda teisæ gauti bedarbio paðalpà. Bûtina 
pasakyti, kad daugelyje ðaliø senatvës pensijos yra derinamos su nedarbo draudimu. Tokie deriniai 
daþniausiai skirti sukurti tokioms schemoms, kurios anksèiau ið darbo rinkos skatintø pasitraukti vy-
resnio, bet dar ne pensinio amþiaus þmones, netekusius darbo (taip sukuriant darbo vietas jaunes-
niems þmonëms). Tokiø þmoniø gaunamos paðalpos paprastai bûna didesnës negu bendrosios be-
darbio paðalpos. 

Kompensacijos dydis, siejamas su atleidimu, darbo vietos panaikinimu ar darbo sutarties nu-
traukimu, turi bûti padalijamas proporcingai mokëjimo dienø skaièiui, numatytam kompensacijos su-
teikimo sàlygose. Tik praëjus tam tikram laikotarpiui asmuo gali pradëti gauti bedarbio paðalpà. 

Kai kuriø ðaliø socialinës saugos sistema numato papildomas paðalpas, kurios nors ir nëra va-
dinamos bedarbio paðalpomis, taèiau gana glaudþiai yra su jomis susijusios. Pavyzdþiui, socialinë 
sauga numato prarastø pajamø kompensavimà asmenims, kurie atitraukiami nuo darbo, paðaukus 
atlikti karinæ tarnybà. Antra, á socialinës saugos sistemà gali bûti átrauktas draudimas, susijæs su pa-
jamø nuostoliais þemës ûkyje, kai dël labai nepalankiø oro sàlygø prarandamas derlius. Ðis atvejis yra 
labai artimas ûkininkø draudimui nuo nedarbo. 

Taèiau svarbiausia, kad valstybë ne kurtø programas nedarbo atveju, o stengtøsi maþinti ne-
darbo plëtrà visuomenëje. 

Nedarbas gali bûti laikinasis (migracinis), struktûrinis ir ciklinis. Laikinasis nedarbas – nedarbas, 
atsirandantis normaliame darbo paieðkos procese. Vieni darbuotojai keièia darbo vietà dël ðeimos 
aplinkybiø, kiti ieðko naujo darbo, atleisti ið ankstesnio, pasibaigus darbo sutarèiai, dar kiti, baigæ 
mokslus, pirmà kartà ieðko darbo. Kadangi laikinasis nedarbas atsiranda esant normaliai darbo jëgos 
apyvartai, kai þmonës keièia darbus ir iðeina ar gráþta á darbà, ðis nedarbas daþnai vadinamas apyvar-
tiniu. Taigi laikinasis nedarbas yra neiðvengiamas. Jis tam tikru mastu pageidautinas, kadangi dauge-
lis þmoniø susiranda geriau mokamà, labiau kvalifikuotà ir produktyvesná darbà. Dël to didëja þmoniø 
pajamos, racionaliau pasiskirsto darbo iðtekliai. 

Struktûrinis nedarbas atsiranda, kai darbo paklausos struktûra neatitinka darbo pasiûlos struk-
tûros. Keièiantis vartotojø prekiø bei paslaugø struktûrai ir gamybos technologijoms, keièiasi ir ben-
drosios darbo jëgos paklausos sudëtis. Dël tokiø pokyèiø kai kuriø profesijø paklausa sumaþëja arba 
visiðkai iðnyksta, tuo tarpu paklausa kitø profesijø iðauga. Nedarbas atsiranda dël to, kad darbo rinka á 
ðiuos pokyèius reaguoja lëtai, darbo jëgos struktûra neatitinka naujos darbo vietø struktûros. Laikinàjá 
nedarbà atskirti nuo struktûrinio nëra labai paprasta. Esminis skirtumas tas, kad prie laikinojo ne-
darbo priskiriami bedarbiai, turá darbo ágûdþiø, kuriuos gali parduoti. Tuo tarpu „struktûriniai“ bedar-
biai negali ið karto gauti darbà, nes jiems arba reikia keisti profesijà, arba papildomai mokytis, o kar-
tais pakeisti ir gyvenamàjà vietà. Be to, laikinasis nedarbas daþniausiai yra trumpalaikis, o struktûrinis 
– ilgesnës trukmës. 

Ciklinis nedarbas – nedarbo topas, atsirandantis esant ekonomikos nuosmukiui, kurá sukelia 
bendrøjø iðlaidø nepakankamumas. Jis tiesiogiai susijæs su verslo ciklu. Ciklinis nedarbas sumaþëja, 
kai ekonominis aktyvumas iðauga. Daþniausias ciklinis nedarbas buvo didþiosios pasaulinës depre-
sijos laikotarpiu 1929–1933 m., kai bendras nedarbo lygis, pavyzdþiui, JAV, siekë 25 proc. 

Nors skirtingose ðalyse kai kurios nedarbà sukelianèios prieþastys gali skirtis, nedarbo tipai yra 
tie patys. Pastoviausi, t. y. neiðvengiami, yra laikinasis ir struktûrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas, kaip 
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jau minëta, ekonomikai ið nuosmukio stadijos perëjus á kitus ciklo etapus, ypaè á pakilimo stadijà, gali 
iðnykti.  

Yra dar vienas nedarbo tipas – sezoninis nedarbas, kintant darbo galimybëms skirtingais sezo-
nais. Pavyzdþiui, ðaltojo klimato rajonuose statybø darbininkai savaitëms arba mënesiams atleidþiami 
ið darbo 

Taigi gyventojø uþimtumas nëra suprantamas taip, kad kiekvienas turi teisæ ir galimybæ dirbti 
pagal darbo sutartá. Reikia pakalbëti apie valstybës funkcijà, uþdaviná uþtikrinti galimybæ gauti tinka-
momis darbo sàlygomis darbo tai visuomenës daliai, kuri nepasirinko ar negalëjo pasirinkti kitos uþ-
imtumo formos – verslo ar kito pajamø ðaltinio, uþtikrinanèio galimybæ gyventi. Saugomi interesai tø 
gyventojø, kuriems samdomas darbas – vienintelis pajamø ðaltinis. Valstybës uþdaviniai ðioje srityje 
yra tokie: 

1) imtis visø priemoniø sudaryti sàlygas, kad tokios kategorijos þmoniø bûtø kuo maþiau; 
2) garantuoti socialinæ ðios grupës apsaugà – padëti gauti darbo ar remti kitais bûdais. 
Nedarbas – dabar viena ið opiausiø problemø pasaulyje. Në viena valstybë ðios problemos iki 

ðiol neiðsprendë ir tikriausiai neiðspræs. Literatûroje reiðkiama ir nuomoniø, kad nedarbas yra teigia-
mas reiðkinys, nes jis skatina konkurencijà darbo rinkoje ir veiksmingà gamybà. Tai neoliberalizmo 
ideologø pozicija. Su tuo bûtø galima sutikti, jeigu kiekvienos profesijos bûtø po keletà bedarbiø, bet 
ið tikrøjø pati svarbiausia problema yra nedarbo mastas. Pasiekæs tam tikrà lygá, nedarbas tampa vi-
suomenës problema, todël nedarbo negalima laikyti teigiamu ar neutraliu reiðkiniu, viskas priklauso 
nuo nedarbo lygio. Nëra ekonomistø ir sociologø rimtø duomenø, koks nedarbo lygis laikytinas pavo-
jingu visuomenei. Paprastai sutariama, kad esant 10 proc. nedarbui, padëtis valstybëje darosi grës-
minga [3]. 
 
 

2. Nedarbas Lietuvoje 
 

Lietuvoje valstybë, siekdama uþtikrinti sàlygas, kad pilieèiai turëtø galimybæ dirbti, numato ðias 
priemones: 

- rengimàsi galimai bedarbystei (nustatomi áspëjimo terminai dël atleidimo ið darbo; yra drau-
dþiama nutraukti darbo sutartá su darbuotojais, kuriems nustatyta ádarbinimo ar papildomø 
darbo vietø steigimo tvarka; nustatytas iðsamus darbo sutarties nutraukimo pagrindø sàra-
ðas); 

- diegia organizacines priemones, kuriø tikslas – skatinti uþimtumà (registruojamos laisvos 
darbo vietos; renkami finansiniai iðtekliai bedarbystei maþinti ar likviduoti; kuriamos papildo-
mos darbo vietos); 

- teikia socialinæ paramà bedarbiams (draudimas nuo nedarbo; organizuojami vieðieji darbai; 
plëtojami darbo birþos remiami darbai; teikiamos paskolos bedarbiams, kurie nori organizuoti 
savo verslà). 

Valstybë garantuoja pilieèiams: 
- nemokamas profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas bei informacijà apie laisvas 

darbo vietas; 
- nemokamas darbo birþos paslaugas ásidarbinant; 
- nemokamà profesiná mokymà nedarbo atveju; 
- galimybæ nedarbo atveju dirbti vieðuosius ir Uþimtumo fondo remiamus darbus; 
- draudimà nuo nedarbo. 
Lietuvos darbo birþa rengia valstybines, o kartu su savivaldybëmis – ir teritorines gyventojø 

uþimtumo programas. 
Papildomos uþimtumo garantijos taikomos: 
- asmenims, jaunesniems kaip 18 metø; 
- moterims, turinèioms vaikø iki 14 metø, ir vyrams, vieniems auginantiems vaikus iki tokio pat 

amþiaus; 
- asmenims, kuriems iki teisës gauti visà senatvës pensijà yra likæ ne daugiau kaip 5 metai; 
- asmenims, gráþusiems ið ákalinimo vietø. 
Teikiant ádarbinimo paslaugas, atsiþvelgiama á bedarbiø pasirengimà darbo rinkai. Bedarbiai 

bûna: 
1. pasirengæ darbo rinkai; 

- turintys paklausià vietos darbo rinkoje veiklos praktikà; 
- turintys paklausià vietos darbo rinkoje profesijà; 
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- turintys ne ilgesnæ kaip 1 metø darbo pertraukà pagal profesiná pasirengimà ar veiklos 
praktikà; 

2. nepasirengæ darbo rinkai: 
- neturintys profesinio pasirengimo; 
- turintys nepaklausià vietos darbo rinkoje profesijà ar veiklos praktikà; 
- turintys ilgesnæ kaip 1 metø darbo pertraukà pagal profesiná pasirengimà ar veiklos prak-

tikà. 
Bedarbiams, pasirengusiems darbo rinkai, 3 mënesius (profesiniø, aukðtesniøjø ir aukðtøjø 

mokyklø absolventams – 6 mën.) siûlomas darbas, atitinkantis jø profesiná pasirengimà bei sveikatos 
bûklæ.  

Bedarbiams, nepasirengusiems darbo rinkai, siûlomas nekvalifikuotas darbas, atitinkantis jø 
sveikatos bûklæ.  
 

2.1. Draudimas nuo nedarbo 
 

Ástatymas ávardija, kad nedarbo draudimu apdraustasis – tai fizinis asmuo, uþ kurá draudëjas 
ástatymø nustatyta tvarka privalo mokëti nedarbo draudimo ámokas. Ðis asmuo, tapæs bedarbiu, nu-
statytomis sàlygomis ir tvarka turi teisæ gauti nedarbo draudimo iðmokà. 

Jis nustato nedarbo socialinio draudimo (trumpiau – nedarbo draudimas) teisinius santykius, 
asmenø, kurie draudþiami nedarbo draudimu kategorijas, teisæ á nedarbo socialinio draudimo iðmokà 
(toliau – nedarbo draudimo iðmoka), jos skyrimo, apskaièiavimo bei mokëjimo sàlygas, ðios drau-
dimo rûðies finansavimà, administravimà ir atsakomybæ. 

Pats nedarbo draudimas yra socialinio draudimo rûðis, kuri ástatymø nustatytais atvejais kom-
pensuoja ðios rûðies draudimu apdraustiems asmenims dël nedarbo negautas pajamas arba jø dalá. 

Ástatymas aiðkina darbingo amþiaus sàvokà pagal nedarbo draudimo ástatymà ir pateikia ne-
darbo draudimo staþo iðaiðkinimà. Darbingo amþiaus asmenys – asmenys nuo 16 metø iki Valstybiniø 
socialinio draudimo pensijø ástatymo nustatyto senatvës pensijos amþiaus. 

Nedarbo draudimo staþas – laikotarpiai, per kuriuos mokamos arba pagal ástatymus turëjo bûti 
mokamos nedarbo draudimo ámokos, taip pat laikotarpiai, per kuriuos apdraustasis gavo ðio ir kitø 
socialinio draudimo ástatymø nustatytas nedarbo draudimo iðmokas, socialinio draudimo ligos, moti-
nystës, motinystës (tëvystës) paðalpas. 

Ástatymo nustatyta tvarka nedarbo socialiniu draudimu privalomai draudþiami asmenys: 
1) gaunantys atlyginimà uþ darbà: dirbantys pagal darbo sutartis ámonëse, ástaigose, 

organizacijose ar kitose organizacinëse struktûrose, einantys narystës pagrindu renkamà-
sias pareigas renkamose organizacijose, kandidatai á notarus (asesoriai); 

2) valstybës tarnautojai; 
3) valstybës politikai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisëjai, Lietuvos Aukðèiau-

siojo Teismo teisëjai, kitø teismø teisëjai, prokurorai, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, 
jo pavaduotojai, valdybos nariai, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybës institu-
cijø ar ástaigø pareigûnai, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybiniø (nuolatiniø) 
komisijø ir tarybø, kitø valstybiniø (nuolatiniø) komisijø ir tarybø pirmininkai, jø pavaduotojai 
ir nariai, taip pat pagal specialius ástatymus ásteigtø komisijø ar tarybø, fondø valdybø pirmi-
ninkai ir nariai. Jeigu ðiame punkte iðvardyti asmenys atlyginimo uþ darbà negauna, ne-
darbo draudimu jie nedraudþiami; 

4) profesinës karo tarnybos kariai; 
5) privalomosios nuolatinës pradinës karo tarnybos ir alternatyviosios kraðto apsaugos tarny-

bos kariai. 
 

2.2. Nedarbo draudimo iðmokø mokëjimo tvarka 
 

Teisæ á nedarbo draudimo iðmokà turi bedarbiais teritorinëje darbo birþoje ásiregistravæ ap-
draustieji, kuriems teritorinë darbo birþa nepasiûlë darbo, atitinkanèio jø profesiná pasirengimà bei 
sveikatos bûklæ, ar aktyvios darbo rinkos politikos priemoniø ir jeigu jie: 

1) prieð ásiregistravimà teritorinëje darbo birþoje turi ne maþesná kaip 18 mënesiø nedarbo 
draudimo staþà per paskutinius 36 mënesius; 

2) ástatymø nustatyta tvarka buvo atleisti ið darbo darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kal-
tës, dël nepriklausanèiø nuo darbuotojo aplinkybiø bei darbdavio bankroto atveju; 
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3) baigë privalomàjà nuolatinæ pradinæ karo tarnybà ar alternatyviàjà kraðto apsaugos tarnybà, 
arba buvo atleisti ið ðiø tarnybø iðtarnavæ ne maþiau kaip pusæ nustatyto laiko.4 

Ástatymas numato, kad bedarbiams, kurie buvo iðëjæ vaiko nuo 1 iki 3 metø prieþiûros atostogø, 
nedarbo draudimo staþas skaièiuojamas neáskaitant ðiø atostogø laikotarpio. 

Nedarbo draudimo iðmoka skiriama nuo aðtuntos po ásiregistravimo teritorinëje darbo birþoje 
dienos, iðskyrus ðiuos atvejus: 

- bedarbiams, atleistiems ið darbo dël darbuotojo kaltës, nedarbo draudimo iðmoka skiriama 
praëjus 3 kalendoriniams mënesiams nuo ásiregistravimo teritorinëje darbo birþoje dienos; 

- bedarbiams, atleistiems ið darbo su teise pagal ástatymus gauti iðeitinæ iðmokà, nedarbo 
draudimo iðmoka skiriama ne anksèiau kaip praëjus vienam kalendoriniam mënesiui po 
darbo sutarties nutraukimo; 

- bedarbiams, gaunantiems socialinio draudimo ligos, motinystës ar motinystë (tëvystës) pa-
ðalpà, paskirtà iki ásiregistravimo teritorinëje darbo birþoje dienos, nedarbo draudimo iðmoka 
skiriama ne anksèiau, negu baigiasi ðiø paðalpø mokëjimo laikas. 

Nedarbo draudimo iðmoka mokama ne reèiau kaip kartà per mënesá. 
Nedarbo draudimo iðmokos mokëjimo trukmë priklauso nuo bedarbio nedarbo draudimo 

staþo, ágyto iki ásiregistravimo teritorinëje darbo birþoje dienos. Jei nedarbo draudimo staþas maþes-
nis negu 25 metai, nedarbo draudimo iðmoka mokama 6 mënesius, jei jis yra nuo 25 iki 30 metø – 7 
mënesius, jei nuo 30 iki 35 metø – 8 mënesius, jei 35 metai ir daugiau – 9 mënesius. 

Nedarbo draudimo iðmoka, negauta iki turëjusio á jà teisæ asmens mirties dienos, iðmokama 
asmeniui, pateikusiam paveldëjimo dokumentus. 

Asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, ðalpos ar valstybines pensijas (iðsky-
rus naðliø ir naðlaièiø bei maitintojo netekimo pensijas), kompensacijas uþ ypatingas darbo sàlygas, 
taip pat netekus darbingumo periodines kompensacijas dël nelaimingø atsitikimø darbe ir profesiniø 
ligø, ið nedarbo draudimo lëðø mokama tik nedarbo draudimo iðmokos dalis, virðijanti gaunamà pen-
sijø ar kompensacijø sumà. 

Bedarbiams, kuriems paskirtos arba atnaujintos nedarbo draudimo iðmokos mokëjimo termino 
pabaigos dienà iki senatvës pensijos amþiaus yra likæ ne daugiau kaip 5 metai, nedarbo draudimo 
iðmokos mokëjimas pratæsiamas dar 2 mënesius, jeigu asmeniui nepaskirta iðankstinë senatvës pen-
sija pagal Valstybiniø socialinio draudimo pensijø iðankstinio mokëjimo ástatymà. 
 

2.3. Nedarbo draudimo iðmokø dydis 
 

Nedarbo draudimo iðmoka apskaièiuojama kaip pastovios ir kintamos daliø suma. 
Pastovià nedarbo draudimo iðmokos dalá sudaro mokëjimo mënesá galiojanèiø valstybës re-

miamø pajamø dydis. 
Kintama nedarbo draudimo iðmokos dalis apskaièiuojama taip: 
1) apskaièiuojamos bedarbio kiekvieno mënesio draudþiamosios pajamos imant 36 mënesius, 

praëjusius iki uþpraeito kalendorinio ketvirèio pabaigos nuo nedarbo áregistravimo teritori-
nëje darbo birþoje dienos. Jeigu kurá nors mënesá draudþiamøjø pajamø nëra, jos laikomos 
lygios nuliui; 

2) apskaièiuojamas ðiø draudþiamøjø pajamø, padalytø ið atitinkamà mënesá buvusiø einamøjø 
metø draudþiamøjø pajamø, vidurkis; 

3) gautas vidurkis dauginamas ið nedarbo draudimo iðmokos skyrimo mënesá esamø eina-
møjø metø draudþiamøjø pajamø; 

4) kintama nedarbo draudimo iðmokos dalis nustatoma kaip 40 proc. 3 punkte nurodyto dy-
dþio, bet ne daugiau negu skirtumas tarp 70 proc. einamøjø metø draudþiamøjø pajamø ir 
valstybës remiamø pajamø, buvusiø nedarbo draudimo iðmokos skyrimo mënesá. 

Pirmus 3 mënesius mokama visa nedarbo draudimo iðmoka, likusá nedarbo draudimo iðmokos 
mokëjimo laikotarpá – pastovi nedarbo draudimo iðmokos dalis ir pusë kintamos nedarbo iðmokos 
dalies. 

Bedarbiams, kurie buvo iðëjæ vaiko nuo 1 iki 3 metø prieþiûros atostogø, nurodytas 36 mënesiø 
laikotarpis imamas praleidþiant ðiø atostogø laikotarpá. 

Lietuvos darbo birþa nedarbo draudimo iðmokas skiria ir iðmoka per teritorines darbo birþas 
Nedarbo draudimo iðmokø nuostatuose nustatyta tvarka. 

Lietuvos darbo birþa ir jos teritorinës darbo birþos yra atsakingos uþ nedarbo draudimo iðmokø 
apskaièiavimà ir mokëjimà. Neteisingai iðmokëtos sumos iðieðkomos ástatymø nustatyta tvarka. 
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Iðvados 
 

1. Nedarbas pasaulyje tampa globalia problema, o socialinëje saugoje – viena opiausiø pro-
blemø. 

2. Draudimas nuo nedarbo yra paþangesnë socialinës saugos forma uþ bedarbio paðalpà, nes 
diferencijuoja draudimo iðmokø dydá ávertinant apdraustojo indëlá á darbo veiklà (staþà, gautà atlygá). 

3. Sàvoka „draudimas nuo nedarbo“ priimtinesnë uþ anksèiau vartotà sàvokà „bedarbio pa-
ðalpa“, kuri þemina þmogaus orumà. 

4. Draudimas nuo nedarbo sustiprins legalaus darbo motyvacijà, nes kiekvienas darbuotojas 
bus suinteresuotas gauti legalø atlyginimà, nuo kurio priklausys draudimo nuo nedarbo iðmokos dy-
dis. 

5. Naujoji draudimo sistema yra veiksminga, atlyginimø „vokelyje“, t. y. neapmokestinamo atly-
gio, prevencijos priemonë, nes darbuotojas, tapæs bedarbiu, supras, kad tokie sandoriai jam yra ne-
priimtini ir materialiniu poþiûriu. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The human work is being replaced by the technical progress and new technologies. It seems like the 
social cataclysms of Middle Ages revived: the miserable steam machines made much of people unemployed, 
took off their peace of bread, then the society had to face the social problems. 

The modern man of twenty first century is not able to avoid the revival of such a problem. While the 
unemployment rate was low, the social assistance was given and the unemployment allowances paid to families 
suffering unemployment, but the rising unemployment rate forced the society to take some cardinal measures – 
to enforce the unemployment insurance. The main issue of this article is the unemployment problem, its 
reasons, and possible means of fighting it. The unemployment insurance, which came into force on the 1st of 
January 2005, is the more progressive form or social security replacing the unemployment allowances. It is more 
acceptable both in psychological and economical aspects because the unemployment insurance may guarantee 
the unemployed persons under social risk the benefit of 700 – 900 Lt. ensuring their human existence in society. 
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The unemployment is becoming the global problem, while in social security it is one of the principal 
problems. 

The unemployment insurance is more progressive form of social security because it differentiates the 
rates of insurance benefits according to the contribution of insured person to its work activity (period, wages). 

The concept „unemployment insurance“ is more acceptable than the previous one of „unemployment 
allowance“ which humiliates the person’s dignity.  

The unemployment insurance will strengthen the motivation of legal work because each worker will be 
interested in receiving the legal payment making the unemployment insurance benefit higher. 

The new insurance system is an effective precautionary measure for untaxed salary in the „envelope“, 
because the worker becoming unemployed will realise those contracts are unacceptable for him in the financial 
way too. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




