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Projekto tikslas:

mažinti neapskaitytą darbą bei ilgalaikių bedarbių skaičių

Projekto uždaviniai:

• Neapskaitytą darbą mažinti sistemiškai, telkiant atsakingų institucijų veiksmus

• Didinti bedarbių sąmoningumą, motyvuojant įsilieti juos į legalią darbo rinką

• Vykdyti mokesčių mokėtojų kontrolę, siekiant užkardyti nelegalų darbą žemės

ūkyje ir miškininkystėje

• Viešinti prevencinę informaciją apie kontrolės rezultatų atvejus, dažniausiai

pasitaikančias klaidas naudojant Paslaugų kvitus, tinkamą jų naudojimą ir teisingą

pajamų apskaitymą.

• Apibendrinti projekto vykdymo rezultatus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas

dėl neapskaityto darbo mažinimo, įskaitant ir teisinio reglamentavimo tobulinimą

Nedarbo mažinimo projektas

Projekto veiklos:

tarpinstitucinis bendradarbiavimas

sąmoningumo didinimas

kontrolė

komunikacija

Projekto dalyviai: UT, VMI, VDI, SODRA, savivaldybės

Projekto tikslinės grupės: asmenys, ieškantys darbo, ilgalaikiai bedarbiai,

asmenys, atliekantys paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus

Projekto taikymo apimtis: Kauno ir Šiaulių regionai



Tarpinstitucinis

bendradarbiavimas

• pristatė nedarbo mažinimo priemonių planą,

• aptarė nedarbo rajonų savivaldybėse aktualijas,

• apžvelgė mokestinius aspektus, paslaugų kvitų naudojimą,

• suderino savivaldybių įsitraukimo klausimus.

Vykdomi tarpinstituciniai susitikimai 

(VMI, VDI, Užimtumo tarnyba, SODRA, 

savivaldybės)

Sukurtas neapskaityto darbo mažinimo priemonių planas,

sudaryta institucijų bendradarbiavimo / atsakomybių

matrica.

Įvyko 24 susitikimai su Kauno ir Šiaulių

regiono savivaldybėmis, kurių metu VMI

kartu su UT atstovais:

Sąmoningumo didinimas ir 

komunikacija

Vykdomi susitikimai su seniūnijų atstovais ir

bendruomenių gyventojais.

Išsiųsti prevenciniai laiškai „Dėl tinkamo

žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų

kvitų naudojimo“.

Viešinami prevenciniai pranešimai apie

kontrolės rezultatų atvejus, dažniausiai

pasitaikančias klaidas naudojant Paslaugų

kvitus, tinkamą jų naudojimą ir pajamų

apskaitymą.



žemės ūkyje ir miškininkystėje

98

56

42

Atlikti kontrolės
veiksmai

Kontrolės 

veiksmai,

atlikti kartu 

su VDI (45 

proc.)

71

27

Pažeidimus padarę MM

7 iš 10 

patikrintų 

MM padarė 

pažeidimus 

(72 proc.)

55

32

5

15

Pažeidimų pobūdis

Paslaugų teikėjams prieš

darbo pradžią neišduoti antri

paslaugų kvitų egzemplioriai

(greičiausiai išrašomi tik

kontrolės veiksmų metu arba

iš anksto paruošti, kad,

poreikiui esant, būtų

užpildomi taip, kaip reikia)

Neteisingai užpildomi kvitai

(neįrašomi kvito rekvizitai

suteikia galimybę nesilaikyti

teisės aktų reikalavimų, pvz.,

paslaugų suteikimo pradžios

datos neįrašymas suteikia

galimybę nesilaikyti 60 dienų

paslaugų teikimo apribojimo)

Nelegalaus darbo 

atvejai

Kiti pažeidimai (deklaracijų pateikimo tvarkos ir 

registravimosi MM tvarkos pažeidimai) 

Nustatyti 107 

pažeidimai

Paslaugų gavėjai, užpildę paslaugų kvitus,

teisės aktų nustatyta tvarka neteikė

informacijos SODRAI, nedeklaravo ir

nemokėjo PSD įmokų už paslaugų teikėjus

Patikrinimų metu taip pat

atskirais atvejais nustatyta, kad:

Po paslaugų kvitais slepiami darbo santykiai

Nustatyta, kad paslaugų teikėjams

išmokėtos didesnės nei 1750 Eur išmokos,

tačiau teikėjai pajamų nedeklaravo ir GPM

nesumokėjo

Viršijami 60 d. ir 90 d. paslaugų teikimo

terminai atitinkamai vienam arba keliems

paslaugų gavėjams



Pagrindinis siūlymas – sukurti elektroninę kvitų pildymo sistemą.

E. sistemos nauda

Paslaugos gavėjui Paslaugos teikėjui
Kontroliuojančioms

institucijoms

1. sumažėtų administracinė našta dėl paslaugų 

kvitų knygelių įsigijimo, saugojimo.

2. sumažėtų administracinė našta dėl duomenų 

teikimo SODRAI (e.sistemoje matytųsi paslaugų 

teikėjams išmokėtos sumos, todėl paslaugų 

gavėjams nereikėtų SODRAI kas mėnesį teikti 

informacijos);

3. supaprastėtų apskaita, atsisakant popierinių 

kvitų pildymo; nereiktų išrašinėti lauko 

sąlygomis, rūpintis, kad paslaugos teikėjas atneš 

galutiniam pildymui atlikus paslaugas; 

4. paslaugų gavėjai galėtų sukontroliuoti, ar 

paslaugų teikėjo paslaugų teikimo dienų skaičius 

keliems paslaugų gavėjams neviršija 90 dienų 

(tokia pareiga numatyta Įstatyme, bet šiandien 

nenumatyta, kaip paslaugų gavėjai gali 

užtikrinti šią kontrolę).

1. būtų sudaryta galimybė žinoti savo 

duomenis apie pajamas pagal paslaugų 

kvitus bet kuriuo momentu 

kaupiamuoju būdu, nekaupiant 

popierinių kvitų pajamų deklaravimui;

2. išnyktų prievolė saugoti antrąjį 

paslaugų kvitų egzempliorių su 

pirminiais duomenimis (taip pat 

nereiktų rūpintis jų turėjimu paslaugų 

teikimo vietoje bei išsaugojimu, kad 

pateikti paslaugos teikėjui galutiniam 

kvito užpildymo po paslaugos atlikimo).

1. mažėtų rizika netinkamam kvitų naudojimui, darbo 

santykių vengimui;

2. mažėtų administracinė našta institucijoms keistis 

duomenimis apie paslaugų kvitus. Visos suinteresuotos 

institucijos (SODRA, VDI, VMI, UT) turėtų galimybę 

duomenis matyti e.sistemoje.  Dėl to SODRA-i patogiau 

būtų administruoti ir kontroliuoti privalomojo 

sveikatos draudimo įmokų deklaravimą, VMI atsirastų 

galimybė efektyviau kontroliuoti, ar paslaugos teikėjai 

deklaruoja pajamas, kurios viršija neapmokestinamųjų 

1750 Eur dydį ir tampa apmokestinamosiomis 

pajamomis;

3. matant elektroninėje erdvėje registruoto asmens 

darbą su paslaugų kvitu, UT šis asmuo, vadovaujantis 

teisės aktais, būtų laikomas tuo laikotarpiu užimtu, 

informacija apie nedarbo lygį tiek šalyje, tiek ir 

konkrečioje savivaldybėje būtų tikslesnė ir reali. Šiuo 

metu nei darbdaviai, nei dirbantys su paslaugų kvitais 

asmenys neprivalo informuoti UT apie šį faktą.



Suteikus paslaugą, užpildo abiejuose paslaugų kvito 

egzemplioriuose galutinius duomenis ir grąžina 

antrąjį kvito egz. paslaugos teikėjui

Paslaugos gavėjas

Paslaugų kvitų naudojimo kelias dabar

Kreipiasi į ŽŪIKVC ir pateikia pasirašytą 

prašymą įsigyti Paslaugų kvitų knygelę

ŽŪIKVC

(prašymą gali pateikti atvykus, paštu,

el. paštu, sistemoje e. pristatymas bei

prideda apmokėjimo dokumentą

Gauna Paslaugų kvitų knygelę atvykus į 

Vilnių arba registruotu laišku

ŽŪIKVC

Paslaugos gavėjas

Paslaugos teikėjas

1 2

Privalo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. „Sodros“

skyriui pateikti Pranešimą apie asmens suteiktas žemės

ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą

(PVK) su informacija apie asmenų praėjusį mėnesį pagal

paslaugų kvitus suteiktas paslaugas.

Paslaugos gavėjas
Sodra

Ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

apskaičiuoja ir sumoka „Sodrai“ už paslaugos

teikėją PSD.

Paslaugos gavėjas
Sodra

PSD

Paslaugos gavėjas

Prieš pradėdamas gauti paslaugą užpildo abu kvito 

egzempliorius pirminiais duomenimis ir antrą kvito 

egz. išduoda paslaugos teikėjui

Paslaugos teikėjas

1 2

Paslaugos gavėjas

Atlieka apmokėjimą už suteiktas paslaugas

Paslaugos teikėjas

Paslaugų kvitų įsigijimas

Paslaugų kvitų naudojimas

Duomenų deklaravimas

X X

X X
X



Paslaugos gavėjas

Atlieka apmokėjimą už suteiktas paslaugas

Paslaugos teikėjas

Paslaugų kvitų naudojimo kelias, įdiegus e. sistemą

Paslaugos gavėjas

Ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

apskaičiuoja ir sumoka „Sodrai“ už paslaugos

teikėją PSD.

Paslaugos gavėjas
Sodra

PSD

Pildo reikiamus duomenis elektroninėje paslaugų kvitų

išdavimo sistemoje.

Paslaugos teikėjas

Sodra / 

ŽŪIKVC / VMI/ VDI / UT



1. Siaurinti, aiškiau apibrėžti teikiamas paslaugas, nes patvirtintas paslaugų sąrašas yra per

didelis ir apima tas pačias veiklas, kurios, kaip pagrindinės, yra ir darbdavių.

2. Riboti paslaugų gavėjų aibę, t. y. paslaugas pagal kvitus galėtų gauti tik smulkūs ūkininkai,

įmonės, numatant apyvartos, darbuotojų skaičiaus ribas.

3. Dėl kvitų naudojimo pažeidimų reglamentuoti administracinę atsakomybę tiek paslaugos

gavėjui, tiek teikėjui.

Kiti 

siūlymai



Ačiū už dėmesį!


