
Darbo rinkos ir socialinės paramos politikų sąveikos modelis ir jo įgyvendinimo metodikų sukūrimas 

Projekto tikslas - nustatyti darbo paklausos ir pasiūlos sąveiką COVID-19 laikotarpiu, kiek tai susiję su 

užimtumo ir socialinės paramos politikų priemonėmis bei parengti metodikas ir jų įgyvendinimo 

administracinį mechanizmą darbui su nedirbančiais socialinės paramos gavėjais Lietuvoje, suformuoti 

rekomendacijas Socialinės paramos registracijos duomenų (SPISS) sistemai tobulinti, bei sukurti laisvų 

darbo vietų registravimo ir įdarbinimo platformą darbdavių asociacijoms, užtikrinant aukštesnį darbo jėgos 

ir pasiūlos suderinamumą, kaip pandemijos metu, o ypač po pandeminiame laikotarpyje. 

 

Tikslas bus pasiektas išsprendus šiuos uždavinius: 

1. Atlikti laisvų darbo vietų registravimo Užimtumo tarnyboje motyvacijos analizę, įvertinti registruojamų 

darbo vietų charakteristikas (darbo užmokestį, darbo sąlygas, darbo turinį, reikalaujamą kvalifikaciją, teisinę 

įdarbinimo formą, geografinę vietą ir kt.), ištirti ilgą laiką neužimamų darbo vietų kontaktų su pretendentais 

istorijas. 

2. Ištirti socialinę paramą gaunančių bedarbių pajamas, įvertinti neaktyvumo, nedarbo bei skurdo spąstus, 

kitus, ne piniginių pajamų, veiksnius, ribojančius nedirbančių darbingo amžiaus socialinę paramą gaunančių 

asmenų ekonominį aktyvumą (sveikatos sutrikimus, profesinius/kvalifikacinius apribojimus, teisinius, 

geografinius, šeimos statuso ir kt. suvaržymus). 

3. Parengti rekomendacijas bei konkrečius sprendimus (teisės aktų projektus) tobulinant darbo rinkos 

politiką, SPIIS bei sukuriant laisvų darbo vietų registravimo ir įdarbinimo platformą darbdavių asociacijoms. 

4. Parengti metodikas darbui su nedirbančiais socialinės paramos gavėjais ir metodikų įgyvendinimo 

administracinį mechanizmą, pristatyti jį įgyvendinimo institucijoms (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

(SADM), Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA)) bei išbandyti eksperimentinėse grupėse. 

 

Planuojami projekto (tyrimo) rezultatai - tyrimų rezultatų pagrindu bus sukurta nauja platforma, skirta 

Lietuvos darbdavių konfederacijoms ir tobulinti darbo rinkos politiką. Pagrindinis platformos inovatyvumas 

pasireikš per sąsają su SPISS, siekiant optimalaus darbo vietų pasiūlos ir darbo jėgos paieškos pusiausvyros, 

mažinant socialinės paramos gavėjų, tuo pačiu ir ilgalaikių bedarbių skaičių. Rekomendacijų (teisės aktų 

projektų) SPISS sistemai tobulinti parengimas. 

 

Projekto vadovas: prof. dr. Romas Lazutka (Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas) 

 

Projekto dalyviai (vykdytojai) – Prof. dr. Rita Remeikienė (Teisės fakultetas), prof. dr. Ligita Gasparėnienė, 

(Teisės fakultetas), prof. dr. Boguslavas Gruževskis (Filosofijos fakultetas), dr. Sanda Krutulienė (Lietuvos 

socialinių tyrimų centras) 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-04 – 2023-09-01 

Projekto finansavimo šaltinis: Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis 

(projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0008) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). 

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. 


