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Bendro pobūdžio informacija 
 

1. Socialinę politiką formuoja ir vykdo LR Vyriausybė, bet ne „Sodra“.  
2. Sodrai mokamas 40 % mokestis, kurio 31 % moka darbdavys ir 9 % (3 % + 6 %) moka 

darbuotojas.  
Sodrai sumokėti 40 % panaudojami: 26,35 % tenka pensijoms ir 13,65 % tenka ligos ir 

motinystės pašalpoms, nedarbo draudimui, NA draudimui.  
3. Į privačius pensijų fondus buvo pervesta: 2004 metais – 2,5 %, 2005 metais – 3,5 %, 2006 

metais – 4,5 %, 2007 metais – 5,5 %, 2009 metais – 2 %, 2010 metais – 2 %.  
Iki 2011-01-01 į privačius pensijų fondus Sodra buvo pervedusi 3,605 mlrd. Lt.  
4. Buvęs, esamas ir prognozuojamas sukauptas Sodros deficitas: 2008 metais – 0,153 mlrd. 

Lt, 2009 metais – 2,985 mlrd. Lt, 2010 metais – 5,774 mlrd. Lt, 2011 metais – 8,332 mlrd. Lt, 2012 
metais – 11,126 mlrd. Lt, 2013 metais – 13,157 mlrd. Lt.  

Sodros deficitas 2010 metais sudarė 2,789 mlrd. Lt, 2011 metais turėtų sudaryti – 2,558 
mlrd. Lt.  

Sodra 2011 metais planuoja pasiskolinti 2,5 mlrd. litų, tokia 2011 metais planuojama Sodros 
biudžeto skylė.  

Skolų aptarnavimui ir palūkanų mokėjimui 2011 metais yra numatyta išleisti 498 mln. Lt 
Sodros surinktų pinigų.  

5. Jei nuo 2011 metų būtų buvusios atkurtos iki 2010-01-01 mokėtos senatvės pensijos, būtų 
tekę didinti socialinio draudimo įmokas daugiau kaip 2 proc., mažinti socialinio draudimo išmokas 
ir kitą valstybės socialinę paramą bei jos apimtis (mažinti socialinę piniginę paramą ir kitas 
valstybės garantijas nepasiturinčioms šeimoms, siaurinti paramos gavėjų skaičių) arba visiems 
Lietuvos gyventojams užkrauti naują skolos naštą.  

Šiuo metu esančios socialinio draudimo įmokos yra vienos didžiausių Europos Sąjungoje ir 
dažnai vertinamos kaip konkurencingumą mažinantis veiksnys.  

6. Socialinėms išmokoms 2011 metais planuojama skirti beveik 800 mln. Lt.  
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Socialinės pašalpos gavėjų 2006 metais buvo 37 tūkstančiai ir jiems buvo išmokėta 43 mln. 
litų pašalpų, 2011 metais socialinės pašalpos gavėjų bus arti 200 tūkstančių ir jiems planuojama 
išmokėti 800 mln. litų.  
 
 

Darbo biržos 
 

Užimtumo fondas sudaromas iš įmokos „Sodrai“ – nuo bendro tarifo nedarbo socialiniam 
draudimui atskaičiuojama 1,1 %. Iš Užimtumo fondo mokamos nedarbo išmokos bedarbiams, 
išlaikoma Lietuvos darbo birža, teikiama parama darbo vietoms steigti, įgyvendinamos įvairios 
užimtumo rėmimo programos ir pan.  

Iš Užimtumo fondo viešiesiems darbams organizuoti numatyta panaudoti apie 20 mln. Lt, 
laikinos darbo vietos bus sukurtos 13 500 asmenų. Skaičiuojama, kad vienos darbo vietos steigimas 
šiemet kainuos apie 28 000 Lt (pernai – 30 000 Lt).  

Lietuvos darbo biržos išlaikymas 2011 metais kainuos panašiai, kaip ir pernai, - 65,7 mln. 
Lt.  

Nors birža šiemet mažiau pinigų išleis darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms bus skirta 
daugiau – beveik 13 mln. Lt. Už juos bus remontuojamos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos darbo biržų 
patalpos, nupirkta per 200 kompiuterių, spausdintuvų, planuojama atnaujinti telefonų stoteles.  

Darbo biržose registruotų bedarbių sveikatos draudimui išleidžiama apie 227 mln. Lt.  
Vangiai organizuojami viešieji darbai, pašalpos bedarbiams mokamos, kad sulaikyti žmones 

nuo socialinių neramumų, o ne kad padėti įsidarbinti, pašalpų sistema didžiosios dalies žmonių 
neskatina ieškotis darbo.  
 
 

2008 metai 
 

Prognozuojamas Sodros 2008 metų biudžetas: pajamos – 11,2 mlrd. Lt, išlaidos – 11,2 mlrd. 
Lt.  

Prognozuojamas Sodros 2008 metų biudžetas: išlaidos pensijoms – 7,3 mlrd. Lt (64,9%), 
ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 1,3 mlrd. Lt (11,4 %), nelaimingų atsitikimų darbe ir 
profesinių ligų socialiniam draudimui – 0,0588 mlrd. Lt (0,5 %), nedarbo socialiniam draudimui – 
0,3009 mlrd. Lt (2,7 %), Privalomajam sveikatos draudimo fondui – 0,9182 mlrd. Lt (8,2 %), 
kaupiamiesiems pensijų fondams skirtoms socialinių pensijų draudimo įmokoms – 1,0526 mlrd. Lt 
(tarifas – 5,5 %).  

Pastarosios sumos pagrindinė dalis bus finansuojama iš einamųjų metų „Sodros“ biudžeto, o 
80 mln. Lt bus dengiama iš valstybės Rezervinio (stabilizavimo) fondo.  

Nuo 2008 metų įsigaliojo ligos ir motinystės įstatymų pataisos, sąlygojusios pašalpų dydžio 
ir pašalpų gavėjų skaičiaus augimą.  

Motinystės socialinio draudimo pašalpų 2008 metais išmokėta 1,035 mlrd. Lt, ligos 
socialinio draudimo pašalpų – 0,651 mlrd. Lt.  
 
 

2010 metai 
 

Prognozuojamas Sodros 2010 metų biudžetas: pajamos – 10,354 mlrd. Lt, išlaidos – 12,717 
mlrd. Lt, deficitas – 2,363 mlrd. Lt.  

Prognozuojamas Sodros 2010 metų biudžetas: išlaidos pensijoms – 7,6 mlrd. Lt (60 %), 
pensijų kaupimo fondams – 0,350 mlrd. Lt (2 %; numatoma kompensuoti iš valstybės biudžeto ir 
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kitų valstybės lėšų), ligos ir motinystės pašalpoms – 1,6 mlrd. Lt, nedarbo pašalpoms – 0,4897 
mlrd. Lt, fondo administravimui – 0,185 mlrd. Lt.  

Nedarbo išmokos bedarbiams išmokėti į Užimtumo fondą pervedamos iš „Sodros“. Nedarbo 
išmokoms 2010 metais buvo planuota išmokėti 418 mln. Lt, 2011 metais – 343 mln. litų.  

Šildymo kompensacijoms 2010 metais išleista apie 100 mln. Lt.  
 
 

2011 metai 
 

Prognozuojamas Sodros 2011 metų biudžetas: pajamos – 10,943 mlrd. Lt, išlaidos – 13,576 
mlrd. Lt, deficitas – 2,633 mlrd. Lt. 

Prognozuojamas Sodros 2011 metų biudžetas: išlaidos pensijoms – 7,714 mlrd. Lt, ligos ir 
motinystės išmokoms – 1,781 mlrd. Lt, per savivaldybes skiriamoms socialinėms išmokoms ir 
kompensacijoms – 0,770 mlrd. Lt, Privalomajam sveikatos draudimui – 2,407 mlrd. Lt.  
 
 

Motinystės pašalpos 
 

Motinystės ir tėvystės pašalpos. Įstatymas, numatęs paskutinių trijų darbo mėnesių 
atlyginimo vidurkį. Skatiname vaikų gimimą, įskaitant gimimą asocialiose šeimose, tačiau 
skatiname ir emigraciją bei pensininkų išmirimą, tai ar reikia gyventojų?  

Išlaidos motinystės pašalpoms iki 2007 metų sudarė apie 200 milijonų litų, 2007 metais 
sudarė 500 milijonų litų, 2008 metais sudarė apie 1 mlrd. litų, 2009 metais pasiekė 1,5 mlrd. litų, o 
2010 metais sudarė kiek mažiau nei 1,5 mlrd. litų.  

Lietuvoje 2005 metais gimė 30 541 kūdikis, 2006 metais – 31 265, 2007 metais – 32 346, 
2008 metais – 35 065, 2009 metais – 36 682, 2010 metais – preliminariai 35 900 kūdikių.  

Tokioms pašalpoms iš Sodros biudžeto 2009 metais reikėjo skirti 1,491 mlrd. litų, 2010 
metais – 1,473 mlrd. litų, 2011 metais planuojama šiek tiek mažesnė suma.  

Pateikiami 2009 metų duomenys – tais metais Lietuvoje tūkstančiui gyventojų teko 11 
gimusiųjų, Estijoje gimstamumas ir be skatinimui skirtų valstybės milijardų sudarė 11,8 gimimų 
tūkstančiui gyventojų.  

Iš Estijos 2009 metais emigravo 4,6 tūkst. piliečių, iš Latvijos – 4,7 tūkst., o iš Lietuvos 
2010 metais emigravo 83,5 tūkst. jos piliečių (2,5 karto lenkia gimimų skaičių).  

Estija sustabdė pervedimus į privačius pensijų fondus.  
 
 

Kas sudaro socialines išmokas ir kompensacijas 
 

Socialinės išmokos:  
- vienkartinė išmoka vaikui;  
- išmoka vaikui;  
- vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;  
- globos (rūpybos) išmoka;  
- vienkartinė išmoka įsikurti;  
- laidojimo pašalpa;  
- išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui;  
- socialinė pašalpa;  
- šalpos išmokos;  
- vienkartinė parama žuvusiųjų pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijos dalyvių 

šeimoms;  
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- parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams;  
- socialinė parama mokiniams;  
- išmoka neįgaliesiems.  
 
Kompensacijos:  
- kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. Sausio 11 – 13 

d. ir po įvykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;  
- kompensacijos už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas;  
- transporto išlaidų kompensacija;  
- specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ar jų techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacija;  
- vienkartinė kompensacija asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės 

elektrinės avarijos padarinius;  
- kompensacija asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, 

ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;  
- lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos 

mokėjimas šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką.  
 
 

Valstybinio socialinio draudimo sistemos struktūra 
 

Valstybinio socialinio draudimo sistemą sudaro:  
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,  
- Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba,  
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos,  
- teritoriniai skyriai ir kitos įstaigos.  
 
Socialinio draudimo sistemos dalyviai taip pat yra Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos 

darbo birža prie SADM, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pensijų 
kaupimo bendrovės bei Sodros klientai – draudėjai, apdraustieji ir išmokų gavėjai.  

Socialinio draudimo fondo veiklą prižiūri Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Ji 
sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms 
organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės valdymo institucijoms. Taryba stebi, kaip 
įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai, svarsto ir teikia išvadą dėl 
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto bei prižiūri jo vykdymą.  

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (Sodra) yra socialinio draudimo fondą administruojanti centrinė institucija.  

Visoje valstybinio socialinio draudimo sistemoje dirba apie 3,7 tūkst. darbuotojų.  
VSDFV vykdo valstybinių socialinio draudimo įmokų pervedimą Privalomojo sveikatos 

draudimo fondui ir Užimtumo fondui.  
 
 

Ne pagal paskirtį naudojamos Sodros lėšos 
 

Socialinio draudimo lėšas valstybė savo nuožiūra naudoja teikdama socialinę paramą, kuri 
neturi nieko bendro su gyventojų mokamomis valstybinio socialinio draudimo įmokomis.  

 
Prie tokios paramos būtų galima priskirti šias socialines išmokas:  
- socialines pašalpas;  
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- šalpos išmokas;  
- vienkartines paramas žuvusiųjų pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijos dalyvių 

šeimoms;  
- paramas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams;  
- socialines paramas mokiniams.  
 
Prie tokios paramos būtų galima priskirti šias kompensacijas:  
- kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. Sausio 11 – 13 

d. ir po įvykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;  
- kompensacijas už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas;  
- vienkartines kompensacijas asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės 

elektrinės avarijos padarinius;  
- kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje 

armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms.  
 
 
Parengė Iniciatyvinės grupės  
vadovas Vytautas Kabaila 
 


