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Projekto rengėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Projekto tikslas – pateikti Vyriausybės išvadą (pritarti) Seimo narių grupės pateiktam siūlymui
panaikinti ribojimą vyresniems nei 29 m. asmenims sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su
įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, kuriose atliekama savanoriška praktika.
Dabartinė situacija:
Pagal Užimtumo įstatymą asmenys iki 29 m. turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su
įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ar kitomis organizacinėmis struktūromis, kuriose atliekama
savanoriška praktika. Toks ribojimas dėl amžiaus nesudaro lygių galimybių ir sąlygų mokytis visą
gyvenimą, kelti profesinę kompetenciją vyresniems nei 29 m. asmenims.
Savanoriškos praktikos sutartį sudarę asmenys yra valstybės biudžeto lėšomis draudžiami sveikatos
draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.
Savanorišką praktiką 2020 m. atliko 2,1 tūkst. asmenys, iš jų – daugiau kaip 80 proc. asmenų iki 24
m. 2020 m. šių asmenų sveikatos draudimui skirta 11,8 tūkst. eurų, nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų socialiniam draudimui – 2,4 tūkst. eurų.
Projekto esmė – siūloma pritarti Įstatymo projektui, tačiau atkreipti Seimo dėmesį į tai, kad,
suteikus teisę savanoriškos praktikos sutartis sudaryti didesniam asmenų skaičiui (apie 1,4 tūkst.
asmenų), prireiks papildomų valstybės biudžeto lėšų šių asmenų sveikatos draudimui ir nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui (metams – apie 9,5 tūkst. eurų), kurios būtų
skiriamos iš Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir SADM turimų asignavimų.
Derinimas. Projektas be pastabų suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba, Valstybine ligonių kasa bei patikslintas atsižvelgiant į Teisingumo
ministerijos ir Finansų ministerijos pastabas.
Atitiktis Vyriausybės programai – tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Vyriausybės išvada Seimui turėjo būti pateikta iki 2021-10-27.
Dalykinio vertinimo išvada.
Projektą siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje, prieš tai aptarus tarpinstituciniame
pasitarime.
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