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Įžanga 

 

Temos aktualumas. Senėjant Lietuvos visuomenei, vyresnio amžiaus asmenys sudaro vis 

didesnę gyventojų populiacijos dalį, todėl aktyvi jų socialinė įtrauktis (įsitraukimas) į darbo rinką 

turi vis ženklesnę įtaką visuomenės gyvenimui. Pažymėtina, kad daugelyje Europos Sąjungos šalių 

socialinės įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką galimybės su amžiumi mažėja. Lietuva šiuo požiūriu 

nėra išimtis. Europos statistikos agentūros (Eurostat)
1
 statistinių duomenų analizės pagrindu galime 

teigti, kad kuo asmuo vyresnis, tuo didesnė tikimybė, kad darbo rinkos atžvilgiu jis bus 

nepalankioje padėtyje. Socialinės įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką galimybes mažina ir kiti 

veiksniai, t.y. lytis, neįgalumas, išsilavinimo stoka, menka/nepakankama profesinė kvalikacija ir t.t. 

Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų rezultatai atskleidžia, jog būdami 50-55 metų amžiaus individai 

susiduria su sunkumais darbo rinkoje. Sulaukę šio amžiaus ir vyresni asmenys ne tik patenka į 

atitinkamą socialinę atskirtį darbo paieškos metu, dažniau nei jaunesni asmenys patiria 

diskriminaciją darbovietėje (Eurobarometer 2012; Larja ir kt. 2012)
2
.  

Socialinės įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką kontekste išryškėja lytiškumo skirtumai. 

Paprastai vyrų dalyvavimas darbo rinkoje visais gyvenimo ciklo etapais yra nuoseklesnis nei 

moterų, tad ir vyresniame amžiuje vyrai ilgiau išlieka aktyvūs darbo rinkoje. Sąlyginai silpnesnė 

moterų socialinė įtrauktis (įsitraukimas) į darbo rinką yra salygota lyčių stereotipų, tradicinių lyčių 

vaidmenų, šeimyninių įsipareigojimų ir t.t.  

Vyresnis amžius tampa problema socialinės įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką kontekste 

dėl amžiaus diskriminacijos, vyresnio amžiaus asmenų sveikatos problemų ar tinkamų bei modernių 

gebėjimų trūkumo. Amžiaus diskriminacija darbo rinkoje įgyja įvairias formas, t.y. 

diskriminuojantys darbo skelbimai, galimybių persikvalifikuoti vyresniems asmenims nebuvimas, 

atleidimas iš darbo nesulaukus senatvės pensijos. Eurobarometer atliktas tyrimas atskleidžia, jog 

50-55 m. ir vyresni asmenys darbo rinkoje yra priversti kovoti su neigiamais stereotipais, kuomet 

vyresni asmenys įvardijami kaip neproduktyvūs, nelankstūs, negebantys prisitaikyti prie naujovių ir 

atsilikį nuo technologinės pažangos (Eurobarometer 2012).  

Pasauliniu mastu augant vidutinei būsimo gyvenimo trukmei, senėjant visuomenei, vyresnio 

amžiaus žmonių įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką galimybės bei palankių užimtumo ir 

ekonominio aktyvumo galimybių didinimas darbo rinkoje nagrinėjami vis dažniau. Vyresnio 

amžiaus asmenų į(si)traukimo į darbo rinką tematika atliekami tiek tarptautiniai, palyginamieji, 

nacionalinio lygmens tyrimai ir kt. Šiame kontekste paminėtini Europos komisijos finansuojamas 

SHARE (2013), Eurostat (2010-2012) ir Eurobarometer (2010-2012) ir kt. tyrimai. Atliekamų 

tyrimų gausa sąlygoja didžiulę tiriamų tematinių aspektų įvairovę: analizuojami senėjančios darbo 

jėgos pasiūlos pokyčiai (Eurobarometer 2012a
3
; Eurostat 2012

4
), vyresnių darbuotojų darbo kokybė 

ir produktyvumas (Hardy 2011
5
; McMullin et al. 2004

6
; UKCES 2011

7
), diskriminacija 

                                                           
1
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database 

2
 Eurobarometer (2012) Active ageing. Special Eurobarometer 378 / Wave EB76.2 – TNS opinion & social. 

3
 Eurobarometer (2012) Active ageing. Special Eurobarometer 378 / Wave EB76.2 – TNS opinion & social. 

4
 Eurostat (2012) Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union 2012. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
5
 Hardy, Melissa A. (2011) Rethinking Retirement. In Settersten, R. A., Angel, J. L. (eds.) Handbook of Sociology of 

Aging, New York: Springer, p. 213–328. 
6
 McMullin, J. A.; Cooke, M.; Downie, R. (2004) Labour force ageing and skill shortages in Canada and Ontario. 

Research Report. 
7
 UKCES (UK Commission for Employment and Skills) (2011) Older people and skills in a changing economy. 

Briefing Paper Series. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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(Eurobarometer 2012b
8
; Riach, Rich 2007

9
; Sargeant 2011

10
), (ne)dalyvavimo darbo rinkoje 

poveikis socialinės apsaugos sistemoms (Gruber, Wise 2004
11

) ir t.t.  

Lietuvoje atliekami vyresnių asmenų įsitraukimo į darbo rinką tyrimai daugiausia orientuoti į 

vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje galimybes (Gruževskis et al. 2006a
12

; Lazutka, 

Skučienė 2005
13

; Okunevičiūtė-Neverauskienė, Moskvina 2008
14

), profesinio mokymo ir 

konsultavimo poreikius (Gruževskis et al. 2006b
15

; Okunevičiūtė-Neverauskienė, Moskvina 

2007
16

), vyresnio amžiaus asmenų diskriminaciją darbo rinkoje (Okunevičiūtė-Neverauskienė 

2011
17

) bei socialines darbo jėgos senėjimo pasekmes (Raškinis 2008
18

) ir kt.  

Vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką galimybių 

didinimas vienas iš Lietuvos ir ES socialinės politikos prioritetų. Pavyzdžiui, daugelis Europos 

Sąjungų šalių formuodamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimą 2007-2013 m., 

prioritetus suteikė užimtumo didinimui, visų darbingo amžiaus grupių įtraukimui į darbo rinką, 

pensinio amžiaus žmonių užimtumo didinimui. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 

pirmas prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ ir antras prioritetas „Mokymasis 

visą gyvenimą“ akcentuoja ir vyresnio amžiaus asmenų užimtumo didinimo svarbą (Žmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programa, 2007-2013). Visos šios prioritetinės sritys ir priemonės ne tik 

pagerina tiek visos darbingo amžiaus žmonių grupės, tiek vyresnio amžiaus žmonių grupės 

gyvenimo kokybę, tačiau ir mažina socialinę atskirtį (Gruževskis,  Okunevičiūtė Neverauskienė, 

Žalimienė, Česnuitytė, 2006
19

). Taigi, todėl svarbu ištirti šios visuomenės grupės ekonomines, 

socialines sąlygas ir motyvus dalyvauti užimtume, išskirti problemas, su kuriomis susiduria 

vyresnio amžiaus asmenys, nustatyti jų poreikius ir, atsižvelgiant į tai, numatyti galimas priemones 

šių asmenų socialinės įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką galimybėms didinti.  

Taiti, šio tyrimo tikslas - atlikti vyresnio amžiaus žmonių (socialinės įtraukties) į(si)traukimo 

į darbo rinką galimybių tyrimą. Tyrimo tikslui pasiekti buvo realizuoti šie techninėje užduotyje 

suformuluoti tyrimo uždaviniai: 

                                                           
8
 Eurobarometer (2012b) Discrimination in the eu in 2012. Special Eurobarometer 393 / Wave EB77.4 – TNS Opinion 

& Social. 
9
 Riach, P. A.; Rich, J. (2007) An experimental investigation of age discrimination in the English labor market. 

Discussion Paper No. 3029. 
10

 Sargeant, M. (2011) Age Discrimination: Ageism in Employment and Service. Farnham: Gower Publishing Limited, 

p. 256. 
11

 Gruber, J.; Wise, D. A. (eds.) (2004) Social Security Programs and Retirement around the World: Micro-Estimation. 

Chicago and London: The University of Chicago Press, 741 p. 
12

 Gruževskis B, Okunevičiūtė-Neverauskienė L, Biveinytė S. (2006a) Sunkiai integruojamų asmenų padėties darbo 

rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti Mokslinio tyrimo ataskaita. Darbo ir socialinių tyrimų institutas 
13

 Lazutka, R., Skučienė, D. (2005) Pagyvenusių asmenų užimtumas. In Lazutka R., Matulionis A. V., Stankūnienė V. 

Lietuva Europos Sąjungoje: pirmieji metai. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, p. 117-128. 
14

 Okunevičiūtė-Neverauskienė, L.; Moskvina, J. (2008) Vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje galimybių 

vertinimas. Socialinis darbas, vol. 7, no 1, p. 26-35. 
15

 Gruževskis B, Okunevičiūtė-Neverauskienė L, Biveinytė S. (2006b) Profesinio mokymo ir konsultavimo programų 

poveikio vyresnio amžiaus žmonėms nustatymas. II mokslinio tyrimo „Vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų poreikiai 

užimtumo, švietimo ir kultūros srityse“ ataskaita. Darbo ir socialinių tyrimų institutas. 
16

 Okunevičiūtė-Neverauskienė, L.; Moskvina, J. (2007) Vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų profesinio mokymo ir 

konsultavimo poreikiai. Gerontologija, 4(8): 236-245. 
17

 Okunevičiūtė-Neverauskienė, L. (2011) Diskriminacijos apraiškos: aktuali būklė bei tendencijos antidiskriminacijos 

srityje. Filosofija. Sociologija, 22(2), p. 115-128. 
18

 Raškinis, D. (2008) Lietuvos darbo rinka: problemos ir galimi sprendimo būdai. Taikomoji ekonomika, vol. 2, no. 1, 

p. 55-71. 
19

 Gruževskis, B.,  Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Žalimienė, L.,  Česnuitytė, V. (2006). Sunkiai integruojamų 

asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti. Vyresnio amžiaus (45 metų ir daugiau), 

ieškančių darbo neįgaliųjų asmenų bei asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, tyrimo duomenų analizė. Vilnius: 

Darbo ir socialinių tyrimų institutas.  
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1. Atlikta su tyrimo objektu susijusių ES ir LR lygmens teisės aktų, strateginių dokumentų, 

vyresnio amžiaus asmenų teisių gynimo ir kovos su diskriminacija teisinės ir institucinės 

aplinkos analizė. 

2. Remiantis Europos sąjungos gyvenimo sąlygų tyrimo EU-SILC, Eurostat LFS duomenų 

baze, atlikta palyginamoji vyresnio amžiaus asmenų ekonominio ir socialinio gyvenimo 

kokybės analizė. 

3. Parengta empirinio tyrimo metodologiją ir klausimynas, skirtas vyresnio amžiaus asmenų 

poreikiams ištirti (vyresnio amžiaus asmenų padėties, poreikių ir lūkesčių ekonominiame ir 

socialiniame gyvenime, savęs įvertinimo ir t.t. identifikavimas) bei atlikta reprezentatyvi 

vyresnio amžiaus asmenų apklausa. 

4. Tyrimo rezultatų pagrindu, nustatyta amžiaus ribą (ribas), kuomet Lietuvos gyventojai 

patiria mažiau palankų elgesį savo atžvilgiu. 

5. Atlikta gerosios praktikos pavyzdžių analizė. 

6. Parengtos tyrimo išvados ir rekomendacijos. 

7. Parengta tyrimo studija.  
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1. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo (socialinės įtraukties) į darbo 

rinką galimybių tyrimo metodologija 
 

Konceptualų metodologinį šio tyrimo pagrindą sudaro požiūris, jog vyresnio amžiaus žmonių 

(socialinė įtrauktis) į(si)traukimas į darbo rinką yra daugiamatis procesas, sąlygojamas daugybės 

įvairios prigimties makro ir mikro lygmens veiksnių, t.y. amžiau, senėjimo suvokimo, vyresnio 

amžiaus asmenų savivokos, žmogiškųjų išteklių, profesinės ir gyvenimiškos patirties, stereotipų, 

darbdavių požiūrio, vyresniosios kartos atstovų stigmatizacijos ir diskriminacijos priežastinių 

mechanizmų, jaunos ir vyresniosios kartos santykio, darbo vietų pasiūlos ir paklausos santykio ir kt. 

Buvo pasirinkta trianguliacinė tyrimo strategija, paremta informacijos šaltinių ir jos rinkimo 

bei fiksavimo būdų įvairove, leidžiančia tiriamą reiškinį nagrinėti holistiškai bei kontekstualiai. 

Tyrimo eigoje buvo taikomi kiekybiniai (žinybinės statistikos, antrinių duomenų analizė, 

struktūrizuota apklausa raštu) ir kokybiniai (giluminiai interviu, ekspertų interviu, gerosios 

patirties pavyzdžių analizė) tyrimo metodai, kurie leidžia įvairiapusiai ir plačiai įvertinti bei 

paaiškinti vyresnio amžiaus žmonių padėtį darbo rinkoje, poreikius ir lūkesčius ekonominiame bei 

socialiniame gyvenime ir pan., sukaupti turtingesnę empirinių radinių bazę, įtraukiant specifiniam 

Lietuvos sociokultūriniam kontekstui svarbius tyrimo aspektus. 

Numatyta trianguliacinė tyrimo strategija sudarė prielaidas tyrime apjungti šiuos skirtingus 

informacijos šaltinius: mokslinės literatūros šaltiniai, žinybinės statistikos, tarptautinės EU-SILC, 

Eurostat LFS ir kt. duomenų bazės, strateginiai dokumentai, teisės aktai, vyresnio amžiaus 

asmenys, ekspertai, gerosios patirties atvejai.   

Detaliau bendros tyrimo charakteristikos pateiktos 1.1 pav.  
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TYRIMO ETAPAS 
 

TYRIMO ETAPO  UŽDAVINYS  
INFORMACIJOS 

ŠALTINIS/TIKSLINĖ GRUPĖ 
 

TYRIMO DUOMENŲ 

RINKIMO METODAS 
 

TYRIMO DUOMENŲ 

ANALIZĖS METODAS 

         

TEORINĖS TYRIMO 

KONCEPCIJOS PARENGIMAS 

 Apibrėžti pagrindines tiriamo objekto 

dimensijas, sudaryti pirminę matuojamų 

požymių struktūrą  

 
MOKSLINIAI ŠALTINIAI 

(straipsniai, ataskaitos, monografijos ir 

kt.) 

 KRITERINĖ MOKSLINIŲ 

ŠALTINIŲ ATRANKA 
 MOKSLINIŲ ŠALTINIŲ 

ANALIZĖ 

         

ES STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ, 

LR TEISĖS AKTŲ ANALIZĖ IR 

KRITINĖ REFLEKSIJA 

 Atlikti su tyrimo objektu susijusių ES ir 

LR lygmens teisės aktų, strateginių 

dokumentų, vyresnio amžiaus asmenų 

teisių gynimo ir kovos su diskriminacija 

teisinės ir institucinės aplinkos analizę 

 
LR IR ES TEISĖS AKTAI, 

POĮSTATYMINIAI AKTAI, 

STRATEGINIAI DOKUMENTAI IR 

KT. 

 

KRITERINĖ TEISINIŲ, 

NORMINIŲ IR 

STRATEGINIŲ 

DOKUMENTŲ ATRANKA 

 
TEISINIŲ, NORMINIŲ IR 

STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ 

KOKYBINĖ TURINIO ANALIZĖ 

         

ŽINYBINĖS STATISTIKOS, 

ANTRINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 

 Remiantis Europos sąjungos gyvenimo 

sąlygų tyrimo EU-SILC, Eurostat LFS 

duomenų baze, atlikti palyginamąją 

vyresnio amžiaus asmenų ekonominio ir 

socialinio gyvenimo kokybės analizę 

 

STATISTIKOS DEPARTAMENTO 

PRIE LR VYRIAUSYBĖS 

DUOMENYS, REGIONINĖ 

STATISTIKA, EU-SILC, 

EUROSTATAS IR T.T. 

 
KRITERINĖ STATISTINIŲ 

DUOMENŲ ATRANKA 
 

ANTRINĖ STATISTINIŲ 

DUOMENŲ ANALIZĖ 

         

GILUMINIAI INTERVIU 

(parengiamasis apklausos etapas) 

 Identifikuoti vyresnio amžiaus žmonių 

socialinę įtrauktį/ įsitraukimą į darbo 

rinką sąlygojančių veiksnių struktūrą ir 

turinį, praplėsti matuojamų požymių 

struktūrą 

 
VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ 

POPULIACIJOS ATVEJAI 

REPREZENTATAI 

 
INDIVIDUALŪS 

GILUMINIAI INTERVIU 

(N=10) 

 
KOKYBINĖ TURINIO ANALIZĖ 

         

KIEKYBINĖ STRUKTŪRUOTA 

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ 

APKLAUSA 

 

Įvertinti vyresnio amžiaus asmenų 

Socialinės įtraukties/ įsitraukimo į darbo 

rinką situaciją 

 

VYRESNIO AMŽIAUS (40-74 m.) 

ASMENYS 

 

PILOTINĖS 

STRUKTŪRIZUOTA 

APKLAUSA RAŠTU 

(N=150) 

 

APRAŠOMOJI, STATISTINĖ, 

FAKTORINĖ ANALIZĖ, 

KOKYBINIŲ KLAUSIMYNO 

CHARAKTERISTIKŲ 

VERTINIMAS 

      

   

REPREZENTATYVI 

STRUKTŪRUOTA 

APKLAUSA RAŠTU 

(N=1000) 

 

APRAŠOMOJI, STATISTINĖ 

ANALIZĖ, FAKTORINĖ, 

KLASTERINĖ, 

DISKRIMINANTINĖ ANALIZĖ 

    

    

         

GEROSIOS PATIRTIES 

PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ 

 

Identifikuoti gerosios patirties pavyzdžius 

ir aptarti jų pritaikymo galimybes 

Lietuvos sąlygomis 

 

EKSPERTAI, DIRBANTYS 

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ 

SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES 

SRITYJE 

 
EKSPERTŲ INTERVIU 

 KOKYBINĖ TURINIO ANALIZĖ 

       

  GEROSIOS PATIRTIES 

PAVYZDŽIAI 
 GEROSIOS PATIRTIES 

PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ 
 

KOKYBINĖ TURINIO ANALIZĖ 

1.1 pav. Bendroji tyrimo dizaino schema
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Tyrimas apėmė 6 etapus, kurie tyrimų fazėje buvo sudėtiniai, t. y. turintys savo uždavinius, 

įgyvendinamus skirtingais metodais:   

I. Teorinės tyrimo koncepcijos parengimas. Šiame etape taikant tarpdisciplininę ir 

holistinę prieigas buvo atliekama: diskriminacijos pagal amžių ir lygių galimybių 

darbo rinkoje, vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės, socialinės įtraukties ir 

pan. teorinio diskurso, tyrimų tradicijų analizė, teorinių paradigmų įvairovės kritinė 

refleksija, vyresnio amžiaus asmenų įtrauktiems į darbo rinką galimybių 

sociokultūrinio sąlygotumo refleksija, apibrėžtos pagrindinės tiriamo objekto 

dimensijos, sudaryta pirminė matuojamų požymių struktūra. 
 

II. ES strateginių dokumentų, LR teisės aktų analizė ir kritinė refleksija, siekiant 

įvertinti vyresnio amžiaus asmenų teisių gynimo ir kovos su diskriminacija teisinę ir 

institucinę aplinką. 
 

III. Žinybinės statistikos, antrinių duomenų analizė, siekiant nustatyti reikšmingesnius 

empirinius radinius, statistinius dėsningumus susijusius su  vyresnio amžiaus asmenų 

ekonominio ir socialinio gyvenimo kokybe, įsitraukimo į darbo rinką būkle;  atlikti 

palyginamąją analizę bei numatyti  rodiklių (matuojamų požymių) struktūrą. 
 

IV. Giluminiai interviu su vyresnio amžiaus asmenimis – parengiamasis 

reprezentatyvios apklausos etapas. Giluminis interviu, kaip kokybinio tyrimo 

metodas, leidžia susipažinti su tyrimo lauku, pateikia interpretacinį, holistinį (ne kaip 

atskirų kintamųjų pasekmę, bet išgyventą patirtį) iš situacijų analizės kylantį 

paaiškinimą. Tai sudarė prielaidas išplėsti  apklausos instrumento dimensinės 

struktūros branduolį, apimti visus svarbius vyresnio amžiaus asmenų (socialinės 

įtraukties) įsitraukimo į darbo rinką tematinius aspektus bei iš esmės atspindėti 

Lietuvos sociokultūrinio konteksto specifiką matuojamų požymių struktūroje. Šiame 

etape numatyta atlikti 10 giluminių interviu.  
 

V. Struktūrizuota anketinė apklausa. Šis etapas apima keletą žingsnių: 
 

- Klausimyno kūrimas. Klausimynas skirtas vyresnio amžiaus asmenų padėties, 

poreikių ir lūkesčių ekonominiame ir socialiniame gyvenime, saviįvertinimo 

identifikavimui ir kt. ištirti Klausimyno matuojamų požymių struktūra sudaroma 

remiantis teorinių šaltinių, strateginių, pagrįstų teorinės analizės, strateginių 

dokumentų, teisės aktų, žinybinės statistikos, giluminių interviu duomenų 

analizės rezultatais, ekspertine patirtimi. Klausimyne dalis klausimų yra uždaro 

tipo (tiriamieji pažymi parengtus atsakymus), dalis klausimų - atviri (tiriamieji 

patys laisva forma parašo atsakymą). Atsakymų į vadinamuosius atvirus (laisvos 

formos) klausimus analizei taikomas turinio analizės metodas. 
 

- Kklausimyno išbandymas santykinai nedidelėje (100-200 respondentų) imtyje. 

Jo paskirtis – patikrinti klausimyno tinkamumą (validumą) ir patikimumą, 

pagerinti klausimyno kokybines charakteristikas. Pilotinio tyrimo metu buvo 

atliekama standartinė empirinė patikra: matavimai vyresnio amžiaus asmenų 

populiacijoje, standartinė psichometrinė analizė: validumo ir reliabilumo 

kontrolė, faktorinė validacija, sociologinio klausimyno „apvalymas“ nuo 

netinkamų klausimų (item selection). 
 

- Reprezentatyvi apklausa. Jos metu bus naudojamas pilotinio tyrimo išdavoje 

patobulintas klausimynas. Numatyta naudoti kombinuotą duomenų rinkimo 

būdą, t.y. taikyti elektroninį klausimyną ir klausimyną raštu (popierinę versiją). 

Taikant apklausos metodą bus tiriama 40 - 74 m. amžiaus asmenų generalinė 

visuma, iš kurios bus suformuota atrankinė imtis taikant atsitiktinės klasterinės 

atrankos būdą.  
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- Duomenų analizei bus taikoma aprašomoji ir daugiamatė statistinė analizė 

(faktorinė, klasterinė analizė, diskriminantinė analizė, MDS-modelis ir kt.). 

Kokybinių duomenų (atsakymams į atvirus klausimus) analizei bus taikomas 

turinio analizės metodas.  
 

VI. Gerosios praktikos pavyzdžių analizė. Šis etapas apima:  
 

- individualūs ekspertų interviu - numatyta atlikti ne mažiau 5-7 ekspertų 

interviu, dirbančių darbo rinkos politikos, mokslinių tyrimų ir pan. srityse, 

susiduriančiais su vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija darbo rinkoje, lygių 

galimybių apribojimais ir pan. Interviu paskirtis – aptarti esamą vyresnio 

amžiaus asmenų (socialinės įtraukties) įsitraukimo į darbo rinką situaciją, bei 

atskleisti ir aptarti užsienio šalių gerosios patirties pavyzdžius. 
 

- konkrečių gerosios patirties pavyzdžių ir jų pritaikymo galimybių Lietuvos 

sąlygomis analizė.  
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2. Vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties į(sitraukimo) į darbo 

rinką galimybės: teorinės tyrimo prielaidos  

 

2.1. Vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties į(sitraukimo) į darbo rinką 

samprata 

 

Remiantis psichologo Erik Erikson (1963) (Huitt, 2008
20

; Austrian, 2008
21

) 

psichosocialine žmogaus raidos teorija, visą gyvenimą sudaro aštuonios skirtingos vystymosi 

stadijos (laikotarpiai), kurias pereina individas. Šios stadijos apima visą žmogaus gyvenimą ir 

yra susietos su biologiniu, t. y. faktiniu, žmogaus amžiumi: 40-65 metų amžiaus laikotarpį 

Erikson vadina viduriniąja branda (angl. middle adulthood), kuri siejama su darbu, tėvyste, o 

laikotarpis nuo 65 metų amžiaus yra įvardijamas subrendimu (angl. late/older adulthood). 

Biologinio amžiaus pasirinkimas yra vienas pirmųjų ir logiškiausių būdų, norint nusakyti asmens 

padėtį visuomenės struktūroje, nes apima biologinius, psichologinius ir sociokultūrinius procesus 

(Cohen, 2002
22

). Amžius gali būti apibrėžiamas ir pagal socialinius vaidmenis visuomenėje, 

fizinius gebėjimus ir išvaizdą bei pagal vyresnio asmens savijautą priklausomai nuo jo biologinio  

amžiaus (Barrett, Cantwell, 2007
23

). Tačiau minėtasis amžiaus suvokimas remiasi subjektyviąja 

individo jausena, t. y. kokio amžiaus pats individas jaučiasi, neatsižvelgiant į jo faktinius metus. 

Siekiant išvengti vyresnio amžiaus sampratų ir laikotarpių painiavos, paprastai individo amžius 

yra apibrėžiamas pasitelkiant chronologinius matmenis. Tačiau svarbu pasakyti, kad skirtingoje 

struktūrose ar srityje (ekonomikoje, politikoje ir kt.) vyresnio amžiaus laikotarpis yra 

apibrėžiamas skirtingai. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos
24

 pasiūlytoje amžiaus klasifikacijoje vyresnio amžiaus 

žmonių kategorijai priskiriami asmenys, kurie yra 45 metų amžiaus ir vyresni. Europos Komisija 

vyresnio amžiaus darbuotoju laiko asmenį, kuris yra 55 metų amžiaus arba vyresnis. Tarptautinė 

ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. Organisation for Economic Co-

operation and Development, OECD), 50 metų amžiaus ribą laiko amžiumi, po kurio dalyvavimo 

darbo rinkoje rodikliai pradeda mažėti daugelyje šalių (OECD, 2006
25

). Be to, kiekviena šalis, 

remiantis statistiniais duomenimis, apibrėžiama vyresnio amžiaus asmenų grupės riba. Vieningo 

vyresnio amžiaus apibrėžimo nebuvimą akcentuoja Knauber (2012
26

 ir Green su kolegomis 

(2013
27

), teigdami, jog dabartinėje darbo rinkos sistemoje nėra vieningos nuomonės, kas yra 

vyresnio amžiaus darbuotojas ir į kokią amžiaus grupę jis patenka. Vyresnio amžiaus asmenų 

grupės apibrėžimas svyruoja nuo 45 metų (Australijoje) iki 50 (Jungtinėje Karalystėje) ar net nuo 

                                                           
20

 Huitt, W. (2008). Socioemotional development. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta 

State University http://www.edpsycinteractive.org/topics/affect/erikson.html. 
21

 Austrian, S. G. (2008). Developmental Theories Through the Life Cycle Second Edition, pp. 320-321.New Yourk: 

Columbia University Press. 
22

 Cohen, H.L. (2002). Developing media literacy skills to challenge television‘s portrayal of older women. 

Educational Gerontology, 28: 599-620.   
23

 Barrett, A.E., Cantwell, L.E. (2007). Drawing on stereotypes: using undergraduates‘ sketches of elders as a 

teaching tool. Educational Gerontology, 33(4): 327-348. 
24

 Aging and Working Capacity (1993). Report of WHO Study Group. World Health Organization, Geneva. 
25

 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD (2006). Live longer, work longer. Ageing and 

Employment Policies.   
26

 Knauber, C. (2012). Elderly People in the Labour Market – A Qualitative Analysis of the Motivation and 

Characteristics of People Working Beyond the Legal Retirement Age in Germany. Master Thesis: Faculty of 

Educational Sciences, Institute for Vocational and General Education. 
27

 Green, A., Hoyos, M., Barnes, S.A., Owen, D., Baldauf, B.,  Behle, H. (2013). The Concept of Employability with 

a Specific Focus on Young People, Older Workers and Migrants. Literature Review on Employability, Inclusion and 

ICT, Report 1: European Commision. 

http://www.edpsycinteractive.org/topics/affect/erikson.html
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55 metų ribos (Europos Sąjungoje). Vyresni darbuotojai gali būti priskirti ,,brandaus amžiaus 

darbuotojams“ (45 ir daugiau metų Australijoje), ,,senjorams“ (dažniausiai priskiriami asmenys 

sulaukę 50 ir daugiau metų), ,,senstantiems darbuotojams“, ,,auksiniams darbuotojams“ (vyresni 

žmonės, kurie nusprendžia likti darbe). Green ir kt. (2013)
28

 pabrėžia, kad vyresnių darbuotojų 

amžiaus ribos svyruoja ir kinta priklausomai nuo darbinės veiklos, profesijos ir užimamų 

pareigų, pavyzdžiui, informacinių technologijų srityje, kurioje dominuoja pakankamai jauni 

darbuotojai, būti 40-čiu ir vyresniu darbuotoju reiškia priklausyti vyresnių žmonių kategorijai. 

Lietuvos statistikos departamentas, analizuodamas Lietuvos gyventojų struktūros sudėtį, 

pagal amžių išskiria tris amžiaus grupes: 0-15 metų amžiaus, darbingo amžiaus ir pensinio 

amžiaus kategorijos. Pastarosios kategorijos atsispindi ir Lietuvos Respublikos Nedarbo 

socialinio draudimo įstatyme (2003)
29

, o Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatyme 

(2006)
30

 jau yra tam tikra nuorodą į vyresnių žmonių amžiaus kategoriją, nes įstatyme numatyta, 

jog papildomai darbo rinkoje yra remiami ir vyresni nei 50 metų darbingi asmenys. Gruževskis, 

Okunevičiūtė Neverauskienė, Žalimienė, Česnuitytė (2006) analizuodami sunkiai integruojamų 

asmenų padėtį visuomenėje, vyresnio amžiaus žmonių grupei priskyrė asmenis nuo 45 iki 62,5 

(t. y. pensinio amžiaus). Autorių atlikta statistinių rodiklių analizė atskleidė, jog 45-54 metų 

amžiaus grupėje pradeda mažėti dalyvavimo darbo rinkoje rodiklis. Daroma prielaida, kad būtent 

nuo šios amžiaus ribos darbingo amžiaus asmenys patiria sunkumus darbo rinkoje: darbdaviai 

rečiau suteikia kvalifikacijos kėlimo galimybes, darbdaviai nesiryžta suteikti lengvesnių darbo 

sąlygų neįgalumą turintiems asmenims, asmenims tampa vis sunkiau susirasti norimą darbą, 

mažėja pasitikėjimas savimi. Dėl to vyresnio amžiaus žmonės gali jausti diskriminaciją ir 

socialinę atskirtį dėl savo amžiaus.    

Socialinės atskirties ir įtraukties sąvokos Europoje buvo pristatytos 1990 metais (Measures 

for social inclusion of the elderly: The case of volunteering, 2010
31

). Plačiąja prasme socialinė 

įtrauktis yra suvokiama kaip procesas, kurio metu yra kovojama su skurdu ir socialine atskirtimi, 

todėl norint paaiškinti socialinės įtraukties sampratą, svarbios yra ir tokios sąvokos kaip socialinė 

integracija, socialinė atskirtis, skurdas, žmogaus teisės. Socialinė įtrauktis buvo svarbiausias 

Europos Sąjungos strategijos tikslas, siekiant panaikinti skurdą ir didinant užimtumo darbo 

rinkoje rodiklius iki 2010 metų (Social Exclusion and the EU’s Social Inclusion Agenda, 

2007
32

). Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatyme (2003)
33

 išskirtos dvi diskriminacijos 

rūšys: tiesioginė ir netiesioginė. Tiesioginė diskriminacija nusako elgesį su asmeniu, kai dėl 

amžiaus, lytinės orientacijos, negalios ar etninės priklausomybės, regilijos ar įsitikimų taikant 

prastesnes sąlygas. Netiesioginė diskriminacija – ,,veikimas ar neveikimas, teisės norma ar 

vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos 

įgyvendinant ar pritaikant gali atsirasti, atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis naudojimosi 

teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas tam tikro amžiaus, tam 

tikros lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų 

asmenims“ (Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas, 2003, p. 2).  

Atkinson, Marlier (2010)
34

 socialinę atskirtį apibrėžia kaip nesavanorišką individų ir 

grupių nedalyvavimą visuomenėje vykstančiuose politiniuose, ekonominiuose ir socialiniuose 

                                                           
28

 Green, A., Hoyos, M., Barnes, S.A., Owen, D., Baldauf, B.,  Behle, H. (2013). The Concept of Employability with 

a Specific Focus on Young People, Older Workers and Migrants. Literature Review on Employability, Inclusion and 

ICT, Report 1: European Commision. 
29

 Lietuvos Respublikos Nedarbo socialinio draudimo įstatymas, 2013 m. gruodžio 16 d., Nr. IX-1904, Vilnius.  
30

 Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymas, 2006 m. birželio 15 d. Nr. X-694, Vilnius 
31

 Measures for social inclusion of the elderly: The case of volunteering (2010). Working paper. European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions 
32 Social Exclusion and the EU’s Social Inclusion Agenda (2007). Paper Prepared for the EU8 Social Inclusion Study. Document 

of the World Bank. 
33 Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas (2003). Valstybės žinios, 2003-12-05, Nr.114-5115. 
34 Atkinson, A.B., Marlier, E. (2010). Analysing and Measuring Social Inclusion in a Global Context Department of 

Economic and Social Affairs United Nations, New York.  
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procesuose. Skurdas yra apibrėžiamas kaip ekonominių išteklių trūkumas, kuris yra svarbi 

socialinės atskirties priežastis, nes būtent resursų trūkumas apriboja dalyvavimą visuomeniniame 

gyvenime (Atkinson, Marlier, 2010). Socialinė atskirtis gali būti apibrėžiama kaip procesas, 

kurio metu yra mažinamos individų galimybės dalyvauti visuomeniniame gyvenime dėl skurdo, 

bazinių kompetencijų ir mokymosi visą gyvenimą galimybių trūkumo ar dėl patiriamos 

diskriminacijos (Joint Report on Social Inclusion 2004, 2004)
35

. Visa tai asmenis atriboja nuo 

darbo, pajamų, išsilavinimo ir mokymosi galimybių, kaip ir nuo socialinių bei bendruomeninių 

tinklų ir veiklų. Patirdami socialinę atskirtį, individai neturi arba turi mažai galių daryti įtaką 

sprendimams, nulemiantiems jų gerovę.  Socialinė atskirtis yra neatsiejama nuo diskriminacijos: 

socialinėje atskirtyje esantys individai yra diskriminuojami dėl tautybės, rasės, religijos, 

seksualinės orientacijos, kilmės, lyties, amžiaus, negalios, statuso ar gyvenamosios vietos. 

Diskriminacija gali būti patiriama įvairiose institucijose, pavyzdžiui, švietimo ar sveikatos 

priežiūros institucijose: galią turintys individai primesdami savo vertybes ir nuostatas išstumia 

silpnesnę individų grupę (Social Exclusion and the EU’s Social Inclusion Agenda, 2007
36

).  

Kaip atskleidė Navaičio, Burneikienės ir Trinkūnienės (2008)
37

 atliktas tyrimas, vyresnio 

amžiaus asmenys dažniau patiria diskriminaciją dėl amžiaus lyginant su jaunimo grupe, taip pat, 

vyresnio amžiaus darbuotojų patiriama diskriminacija neretai susijusi su darbo santykiais: dėl 

vyresnio amžiaus darbdaviai nepriima į darbą, už atliktą darbą gauna neteisingą darbo užmokestį 

ar yra nepagrįstai atleidžiami iš darbo. Vyresnio amžiaus žmonės darbo rinkoje susiduria su 

sunkumais siekdami tiek konkuruoti su kitais specialistais, tiek gebėti tinkamai atlikti užduotis. 

Remiantis 2004 metais atlikto sociologinio tyrimo (Okunevičiūtė-Neverauskienė, Pocius, 

2005
38

) duomenimis, vyresnio amžiaus asmenys dėl pakitusių gamybos sąlygų, informacinių 

technologijų plėtros bei turimos kvalifikacijos neatitikimo šalies darbo rinkos poreikiams, 

vyresnio amžiaus žmonėms sudėtinga įsitraukti į darbo rinką. Taip pat vyresnio amžiaus 

darbuotojai atsižvelgdami į savo sveikatą bei amžių, didesnį prioritetą teikia sveikoms darbo 

sąlygoms, galimybei esant poreikiui nuvykti pas gydytoją, nes vyresnio amžiaus žmonių grupei 

yra įprasta turėti sveikatos problemų. Tuo tarpu darbdaviai, įvertinę šiuos poreikius, dažnais 

atvejais vietoje vyresnio amžiaus darbuotojo, į darbą priima jauną specialistą. Tai atskleidžia, jog 

vyresnio amžiaus yra socialiniai pažeidžiami ir jų socialinė įtrauktis į darbo rinką reikalauja tam 

tikrų konkrečių priemonių. 

Socialinė įtrauktis - tai socialinės atskirties įveikimo strategijos ir procesas, kurio metu 

siekiama užkirsti kelią skurdui ir socialinei atskirčiai, siekiant pilno individų dalyvavimo 

ekonominiame, socialine ir kultūriniame gyvenime. Socialinės įtraukties dėka individai turi visas 

galimybes daryti įtaką sprendimų priėmimui, kas vėliau turi lemiamos reikšmės jų gyvenimams 

ir pagrindinių teisių įgyvendinimui (Joint Report on Social Inclusion 2004, 2004
39

). Remiantis 

Laidlaw fondu (Social Inclusion for an Ageing Population, 2010
40

), galima išskirti penkias 

pagrindines socialinės įtraukties dimensijas:  

- įvertintas pripažinimas – pagarba individams ir grupėms bei jų pripažinimas per 

įvairias universalias programas (pavyzdžiui, sveikatos apsauga). Vyresnių žmonių 

                                                           
35

 Joint Report on Social Inclusion 2004 (2004). Employment and social affairs. Social security & social integration. 

European Commission.  
36

 Social Exclusion and the EU’s Social Inclusion Agenda (2007). Paper Prepared for the EU8 Social Inclusion 

Study. Document of the World Bank. 
37 Navaitis, G., Burneikienė, A., Trinkūnienė, R. (2008). Lygių galimybių pažeidimai (amžiaus aspektas). Socialinis darbas, 7(3): 

41-47. 
38

 Okunevičiūtė-Neverauskienė, L., Pocius, A. (2005). Vyresnio amžiaus žmonių padėties darbo rinkoje ir jų 

užimtumo galimybių vertinimas. [žiūrėta 2013-01-10]. Prieiga per internetą: 

http://www.elibrary.lt/resursai/DB/StatistikosDep/LEA/2005_01/LEA_2005_01_L053-060.pdf 
39

 Joint Report on Social Inclusion 2004 (2004). Employment and social affairs. Social security & social integration. 

European Commission.  
40

 Social Inclusion for an Ageing Population (2010). Country Summary Report Prepared for the  Senior Officials’ 

Meeting  Melbourne, Australia. International Federation on Ageing 

http://www.elibrary.lt/resursai/DB/StatistikosDep/LEA/2005_01/LEA_2005_01_L053-060.pdf
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atžvilgiu svarbi pagarba asmens amžiui bei diskriminacijos amžiaus aspektu 

nebuvimas.   

- žmogaus socialinė raida – individų įgūdžių, galimybių ir pasirinkimų stiprinimas. Tai 

apima galimybę atsižvelgiant į amžių turėtų orų priėmimą prie reikiamų resursų.    

- dalyvavimas ir įsitraukimas – galimybė dalyvauti sprendimų priėmimo procese ar 

kitose veiklose, kurios daro tiesioginę įtaką individui, šeimai ar bendruomenei 

nepaisant asmens amžiaus. 

- artumas/bendruomeniškumas – socialinio atstumo tarp individų mažinimas. Tai ypač 

svarbu vyresnio amžiaus žmonių atveju, kai individai patiria didesnę izoliacija, 

marginalizaciją ir diskriminaciją dėl savo amžiaus.   

- materialinė gerovė – būtinų materialinių išteklių turėjimas, siekiant normalaus 

dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime.     

Vadinasi, vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis reiškia individų galimybę prieiti prie 

išteklių, leidžiančių jiems dalyvauti švietimo ir mokymosi procesuose, dalyvauti darbo rinkoje, 

naudotis įvairiomis paslaugomis, užtikrinančiomis pilnavertį asmens gyvenimą. Vyresnio 

amžiaus žmonių socialinė įtrauktis priklauso nuo gerovės valstybės ir šalyje vykdomos socialinės 

politikos (pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse vyresnio amžiaus žmonių socialinė atskirtis yra 

ženkliai mažesnė negu Rytų Europos šalyse) egzistuojančių ir kokybiškų socialinių, sveikatos ir 

kitų paslaugų, gerinančių vyresnio amžiaus žmonių integraciją (Measures for social inclusion of 

the elderly: The case of volunteering, 2010
41

).    

Analizuodami vyrų ir moterų padėties ir galimybių darbo rinkoje skirtumus, Kling ir kt. 

(1999)  pastebi dalyvavimo darbo rinkoje netolygumus lyčių aspektų. Kaip teigiama, darbo 

rinkoje vyksta ekonominės lyčių nelygybės didėjimas dėl vyrų dalyvavimo ir dominavimo 

privatizavimo procesuose, netolygaus moterų ir vyrų visuomeninio darbo pasidalijimo bei 

apribotų moterų ekonominių galimybių. Moterų ekonominis statusas išlieka sąlyginai žemesnis 

dėl instrumentinio vaidmens, kurį Kling ir kt. (1999) apibūdina kaip tikslo ir laimėjimų siekį dėl 

sukauptų materialinių ir valdymo išteklių. Pastebima, kad nors moterys ir vyrai atlieka skirtingus 

socialinius vaidmenis ir užima nevienodą padėtį darbo pasidalijimo sistemoje, visgi vyrų 

instrumentinis vaidmuo darbo rinkoje yra labiau vertinamas negu raiškos vaidmuo (ryšių 

užmezgimas ir palaikymas), būdingas moterims. Instrumentinis vaidmuo tapatinamas su 

kompetencija ir pagal šio vaidmens standartus sprendžiama, koks yra individo statusas ir sėkmė 

darbo rinkoje ir kitose sferose.  

Lietuvoje patvirtintoje Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų 

programoje
42

 siekiama kompleksiškai ir sistemingai įgyvendinti vyrų ir moterų lygias galimybes 

užimtumo, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos ir krašto apsaugos, Europos 

Sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo ir moterų ir vyrų lygių 

galimybių įgyvendinimo mechanizmų ir metodų plėtros srityje. Kaip teigiama Valstybinėje 

moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programoje (2010), ekonominiai sunkumai 

šalyje ir pasaulyje turėjo neigiamą poveikį turėjo vyrų užimtumo lygiui, t. y. vyrų užimtumo 

lygis buvo 5,7 procento žemesnis nei vidurinis vyrų užimtumo lygis Europos Sąjungoje. 

Atkreipiamas dėmesys ir į vyresnio amžiaus (55-64 metų) asmenimis: moterų metinis užimtumo 

lygis buvo 47,7 procento, vyrų 60,2 procento. Šioje programoje akcentuojamas dėmesys 

vyresnio amžiaus moterų reintegracijos į darbo rinką ir išlikimo darbo rinkoje galimybių 

stiprinimas. Taip pat Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programoje, 

pristatant moterų ir vyrų situaciją darbo rinkoje, akcentuojama horizontalioji ir vertikalioji 
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segregacija pagal lytį darbo rinkoje, todėl moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimą darbo 

rinkoje reikia laikyti de facto prioritetine sritimi.  

Lyčių aspekto integravimo strategija, anot Fraser (1994, cituojama Reingardienės, 2004
43

), 

žymi viešosios ir privačios sričių veiklos integravimą, kurios pagrindas ,,lyčių vaidmenų ir jų 

kultūrinių kodų dekonstravimo strategija“ (p. 15). Šiuo lyčių lygybės integravimu siekiama 

atsisakyti struktūrinių lyčių nelygybės priežasčių ir integruoti lygių galimybių suvokimą į 

politinius procesus įvairiose lygmenyse. Tačiau profesinė segregacija pagal lytį išlieka nemaža 

lyčių lygybės problema Europos Sąjungos šalyse, kas sustiprina diskriminaciją pagal lytį ir 

vyresnių asmenų tarpsnyje.  

 

2.2. Vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties į(sitraukimo) į darbo rinką 

galimybės socialinių teorijų kontekste 

 

Socialinės gerontologijos teorijos yra viena vienas esminių pagrindų, leidžiančių suprasti ir 

analizuoti vyresnio/pagyvenusio amžiaus žmonių padėtį socialiniame gyvenime ir atskirose jo 

struktūrose: šeimoje, darbo rinkoje, bendruomenėje, socialinėje politikoje ir teisinėje sistemoje, 

medijose etc. Pirmosios iniciatyvos, sukūrusios pagrindą socialinės gerontologijos teorinių 

paradigmų plėtrai, gali būti siejamos su Hall (1922), Cowdry (1939), Linton (1942), Parsons 

(1942) (cit. Bengtson, Burgess, Parrott, 1997)
44

 teorinėmis įžvalgomis, taip pat su Havighurst 

(1943), kuris savo empirinius radinius/išvadas integravo į minėtų autorių teorinius požiūrius. 

Apibendrinant Bengtson, Burgess, Parrott (1997), Passuth ir Bengts (1988, cit. Marshall 1996), 

Bengtson, Rice, Johnson (1999) ir kt. požiūrius, galima teigti, kad senėjimo teorijų klasifikacija 

pasižymi heterogeniškumu ir mokslinėje literatūroje klasifikuojama skirtingai, atsižvelgiant į 

pagrindinį klasifikacijos dėmenį: teorinę perspektyvą (struktūrinį funkcionalizmą, marksizmo 

teoriją etc.), teorijos atsiradimo laikotarpį (pirmos, antros ir trečios kartos teorijos) bei teorijų 

lygmenį (mikro, makro, mikro-makro teorijos). Bengtson, Burgess ir Parrott (1997) pateikė 

dešimt senėjimo procesus analizuojančių teorijų, kurias suklasifikavo į penkias socialinių teorijų 

grupes/teorines perpektyvas:  

1) atsiskyrimo, modernizacijos, amžiaus stratifikacijos ir gyvenimo eigos teorijos 

(struktūrinio funkcionalizmo perspektyva); 
 

2) gerontologijos mainų teorija (mainų perspektyva); 
 

3) aktyvumo, socialinio išsekimo ir kompetencijos teorijos ir subkultūros (simbolinės 

sąveikos perspektyva); 
 

4) senėjimo politinė ekonomika (marksizmo perspektyva); 
 

5) socialinė fenomenologija
45

. 

 

Passuth ir Bengtson (1988)
46

, Bengtson, Burgess, Parrott (1997) , Bengtson, Rice, Johnson 

(1999) ir kt. nuomone, socialinės gerontologijos teorijas pagal jų atsiradimo laikotarpį galima 
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suklasifikuoti įš tris kartas (generation): a) pirmos kartos teorijos (1949-1969 m.), b) antros 

kartos teorijos (1970-1985 m.) ir c) trečios kartos teorijos (nuo 1980 m.) (detaliau žr. 1 pav.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 pav. Socialinės gerontologijos teorijų raida 
*Šaltinis: Bengtson, Burgess, Parrott (1997)47, Bengtson, Rice, Johnson (1999)48, Naujanienė (2004)49, Bengtson, Gans, Putney, Silverstein 

(2009)50 

Nagrinėdami skirtingus teorinius požiūrius, aiškinančius vyresnio amžiaus asmenų 

į(si)traukimo į darbo rinką galimybes, šios ataskaitos autoriai remiasi Bengtson, Burgess, Parrott 

(1997) atlikta senėjimo teorijų klasifikacija pagal teorijų lygmenis, kuriais vadovaujantis galima 

išskirti tris pagrindines teorijų grupes: 

- mikro lygmens teorijos: aktyvumo teorija, etikečių klijavimo teorija, socialinio 

konstrukcionizmo teorinė prieiga, mainų ir socialinių mainų teorijos.  
 

- makro lygmens teorijos: marksizmo teorija, politinės ekonomijos teorija, kritinės 

gerontologijos paradigma. 
 

- teorijos, apjungiančios mikro ir makro lygmenis: modernizacijos teorija, subkultūrų 

teorija, atsiskyrimo teorija, amžiaus stratifikacijos teorija, gyvenimo eigos 

perspektyva, feministinė teorija. 

Socialinio konstrukcionizmo perspektyvoje, priskiriamoje mikro lygmens teorijoms, 

dėmesys telkiamas į individualius veiksnius ir socialinį elgesį įvairiose visuomenės struktūrose. 

Socialinio konstruktyvizmo teorijose skiekiama suprasti senėjimo procesus, sąlygojamus 

socialiai sukonstruotų sampratų (suvokimų, vaizdinių ir socialinių struktūrų). Pažymėtina, kad 

senėjimo ir vyresnio mažiaus asmenų padėties studijose daug dėmesio skiriama „amžiaus“ ir 
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„senėjimo“ socialiniams konstruktams. Kaip pastebi Passuth ir Bengtson (1988: 345), senėjimas 

įgyja neigiamą konotaciją reikšmę, kuomet vyresnio amžiaus žmonės visuomenėje suvokiami 

kaip priklausomi, neseksualūs, technofobiški, netobulėjantys, atsisakantys progreso bet kokioje 

gyvenimo srityje. Socialinio konstrukcionizmo teorijose svarbi ir laiko dimensija, kadangi 

socialinė realybė kinta laike bei atspindi skirtingas gyvenimo situacijas/etapus bei skirtingus 

atitinkamame gyvenimo tarpsnyje atliekamus socialinius vaidmenis. Konstrukcionistinė prieiga 

leidžia suprasti, kaip aktyviai asmenys dalyvauja kasdieniame gyvenime, kurdami ir išlaikydami 

socialines prasmes sau ir kitiems, su kuriais palaiko socialinius ryšius. Kuriamas žinojimas, kas 

yra amžius ir kas yra senėjimas, ir šių sąvokų reikšmės įvairiais būdais yra perduodamos 

socialinei aplinkai (eksternalizuojamos). Tačiau socialinė sąveika yra dialektinis procesas, tai 

yra, vyresnio amžiaus asmenų savęs suvokimas (savimonė) priklauso nuo socialinių vaizdinių 

bei amžiaus kaip socialinio fenomeno interpretacijos. Pastebėtina, kad socialinio 

konstrukcionizmo perspektyvoje individas yra įvardijamas kaip galią kurti/perkurti sąvokas 

turintis socialinis veikėjas. Kaip pavyzdžiui, jeigu vyresnio amžiaus žmonės užima aukštą 

socialinį statusą, turi sukaupę pakankamą finansinį ar socialinį kapitalą, profesinėje srityje turi  

įvairius žmogiškuosius  išteklius (darbo patirtį, gebėjimą naudotis naujausiomis technologijomis, 

erudicija etc.), tuomet vyresnis amžius yra siejamas su nepertraukiamu tobulėjimu, įvairių 

kapitalo formų disponavimu. Natūralu, jog toks vyresnio amžiaus asmenų įvaizdis visuomenėje 

yra teigiamas, šio amžiaus žmonėms iškyla menka rizika susidurti su diskriminacija darbo 

rinkoje (priimant į darbą, paaukštinant pareigose, skiriant darbo užmokestį  ir pan.). Priešingu 

atveju, jeigu vyresnio amžiaus asmenys visuomenėje pasirenka pasyvią poziciją, mažai dėmesio 

skiria asmeniniam tobulėjimui, profesinių, socialinių ir kt. gebėjimų vystymui, linkę šalintis nuo 

visuomenės gyvenimo, tuomet vyresnis amžiaus visuomenėje gali būti siejamas su socialiniu 

pasitraukimu, pasyvumu ir t.t., dėl ko vyresnio amžiaus sąvoka paženklinama ir atspindi 

neigiamas vyresnio amžiaus žmonių savybes. Kaip teigia Baars (1991)
51

, Passuth ir Bengtson 

(1988), socialinis kontrukcionizmas paneigia tokių reikšmingų aspektų kaip skirtingų kartų ar 

istorinių įvykių svarbą, taip pat mažai dėmesio skiriama socialinėms struktūroms ir galios 

mechanizmams.   

Socialinių mainų teorinė perspektyva yra siejama su Homans (1961) ir Blau (1964) 

darbais, kurių pagrindines idėjas savo tyrimuose pritaikė Dowd (1975) ir Bengtson ir Dowd 

(1981), kurie darė prielaidą, jog santykis ir socialinė sąveika tarp vyresnio amžiaus ir jaunesnių 

asmenų mažėja, kadangi vyresnieji, dalyvaudami socialinių mainų procese labiau linkę imti, 

negu duoti kitiems (dėl turimų pajamų, sveikatos būklės ir pan.). Taikant socialinių mainų 

teorinius požiūrius, siekiama ištirti mainų elgesio motyvaciją ir nustatyti, kiek subalansuoti arba 

priešingai, nesubalansuoti yra mainai tarp tėvų ir vaikų, tarp vyresnių žmonių ir jaunimo, tarp 

vyresnio ir jauno darbuotojo, darbdavio ir vyresnio amžiaus darbuotojo etc. Socialinių mainų 

analizė leidžia tyrinėti, kodėl vyresnio amžiaus žmonės nuo vienų žmonių atsitraukia ir stiprina 

ryšius su kitais, arba lieka socialinėje atskirtyje. Pastebėtina, kad socialinių mainų perspektyva 

plačiai itin plačiai analizuojama šeimos, tėvų-vaikų santykių kontekstuose. Kaip pabrėžia 

Naujanienė (2004: 30), sendami žmonės mažiau sąveikauja su kitais ir jų socialinis tinklas ima 

mažėti, tačiau emociškai stipriau suartėja su jiems svarbiais asmenimis (vaikais, bendraamžiais ir 

kt.). Bernheim, Shleifer ir Summers (1985) atlikta studija parodė, kad net ir vyresnio/senyvo 

amžiaus tėvų ir jų vaikų socialinėje sąveikoje atsispindi ekonominis motyvas, t. y., tėvų ir vaikų 

kontaktas yra dažnesnis, kuomet tėvai gali palikti didesnį turtą, o pagyvenusius ar senus (taip pat 

neįgalius) tėvus prižiūrintys vaikai tikisi paveldėti didesnę turto dalį. 
 

Vertinant vyresnio amžiaus padėtį, galimybes darbo rinkoje, socialinių mainų perspektyva 

leidžia geriau suvokti, kaip vyresnio amžiaus darbuotojo turimas potencialas (pvz., žmogiškieji 

ištekliai) įtakoja darbdavio sprendimą priimant į darbą. Svarbu pastebėti, kad pats įtrauktiems į 

darbo rinką procesas lemia didesnį darbdavio ir mažesnį vyresnio amžiaus asmens sprendimų 
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priėmimo svorį: vyresnio amžius žmogus gali būti labai inovatyvus, tobulėjantis, sukaupęs 

didžiulę gyvenimišką ir profesinę patirtį, tačiau darbdavys gali turėti neigiamą vyresnio amžiaus 

suvokimą ar vyresnio asmens įvaizdį, todėl gerosios savybės gali tapti ne tokios svarbios kaip 

subjektyvi darbdavio patirtis (įdarbinant vyresnio amžiaus asmenį, dirbant su juo kolektyve) ir ar 

žinojimas (nebūtnai paremtas subjektyvia patirtimi) apie vyresnius žmones, jų gebėjimus, 

profesines ir asmens savybes, silpnąsias savybes. 
 

Amžiaus stratifikacijos teorijose (Riley et al., 1999
52

; Hendricks, Achenbaum, 1999
53

; 

Morgan, Kunkel, 2007
54

), apjungiančiose individualius ir kontekstinius veiksnius, daug dėmesio 

skiriama vyresnio amžiaus asmenų charakteristikų ir elgesio analizei, ketinant geriau suvokti 

vaidmenis, padėtį ir jų pokyčius visuomenėje, darbe, šeimoje ir kitose socialinėse struktūrose. 

Amžiaus stratifikacijos teorija siejama su Matilda White Riley (1971, cit. Hooyman, Asuman 

Kiyak, 2008)
55

, kuri atskleidė požiūrį, jog socialinė stratifikacija ir su amžiumi susiję socialiniai 

vaidmenys yra socialinės organizacijos pagrindas, sudarantis prielaidas sociokultūriniam, 

biologiniam ir psichologiniam gyvenimui bei istorinei žmonijos raidai, o amžiaus stratifikacijos 

paradigma gali būti naudinga atskleidžiant vyresnio amžiaus žmonių problemas. Pagrindiniai 

klausimai, į kuriuos ieškoma atsakymų amžiaus stratifikacijos perspektyvoje, yra susiję su 

senėjančių asmenų padėtimi visuomenėje ir atskirose jos struktūrose, nagrinėjama, koks yra 

vyresnio amžiaus žmonių ir jaunesniųjų kartų galios ir įtakos santykis, kokie yra vyresniosios 

kartos atstovų stigmatizacijos ir diskriminacijos priežastiniai mechanizmai, Kokie yra vyresnių ir 

jaunesnių žmonių panašumai ir skirtumai sveikatos būklės, intelektinio funkcionavimo, gebėjimų 

spręsti problemas ir kt. aspektų  atžvilgiu (Riley 1996).  
 

Riley (1996) svarstymu, amžius kiekvienoje visuomenėje yra siejamas (tapatinamas) su 

vaidmenimis, kurį atlieka žmogus viename ar kitame savo gyvenimo etape.  Amžiaus 

stratifikacija kaip reiškinys yra įvairialypis, t. y., apimantis skirtingus modelius ir formas, ir 

kintantis tiek chronologiniuose žmogaus amžiaus tarpsniuose, tiek skirtingais visuomenės raidos 

etapais. 
 

Vaidmens svarbą skirtinguose gyvenimo etapuose ir situacijose savo darbuose pabrėžia ir 

Erving Goffman (1959), teigdamas, jog kiekviename gyvenimo etape, kaip ir kiekvienoje 

situacijoje, individas stengiasi išpildyti socialinius vaidmenis, kurių iš jo tikisi visuomenė. Kaip 

pavyzdžiui, visuotinai laikoma norma, kuomet moteris, sulaukusi pilnametystės tampa mama, po 

mokymosi/studijų baigimo jauni žmonės pradeda savo profesinę karjerą ir pan. Kuomet individai 

sėkmingai atlieka jiems priskirtus vaidmenis ir pateisina visuomenės lūkesčius, išvengiama 

socialinės įtampos. Įtampa ar socialinis konfliktas kyla tuomet, kai atsiranda skirtumas tarp to, 

ko individai tikisi vieni iš kitų ir ką kiekvienas konkretus individas nori daryti (vaidinti). 

Goffman savo darbuose nemažai dėmesio skiria įvairių socialinių grupių stigmatizavimo 

analizei, plačiai nagrinėdamas stigmą (neigiamą asmens atributą) ir jos reikšmę asmens socialiai 

padėčiai ir gyvenimo galimybėms, išskirdamas du stigmos tipus: diskredituotą ir diskredituojamą 

stigmą. Amžių išduodantys atributai (raukšlės veide, senstantis kūnas, su amžiumi susijusi 

sveikatos būklė ir pan.) yra akivaizdžiai matomi ir tam tikra prasme apibūdina  asmenį 

(diskredituotos stigmos efektas). Svarbu pastebėti, kad esant diskredituotai stigmai (priešingai 

negu diskredituojamai stigmai, kaip pavyzdžiui išoriškai nematoma negalia, psichikos liga, 

homoseksualumas ir kt.) labai svarbu valdyti įtampą. Jeigu vyresnio amžiaus asmuo yra 

socialinėje atskirtyje (arba yra rizika joje atsidurti), užima neaktyvią darbo rinkoje poziciją ir 

pan., išauga socialinės paramos ir pagalbos „iš šalies“ poreikis. Dėl šių priežasčių nukenčia ne 
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tik žmogaus orumas, savivertė, bet ir sukeliami sunkumai aplinkiniams; dėl to atsiranda vyresnio 

amžiaus asmens vaidmenų apribojimas, kurį Goffman apibrėžia vaidmens atstumo sąvoka. 

Kaip akcentuoja Marshall (1996, cit. Infeld, 2002)
56

, amžiaus stratifikacijos perspektyva 

gerontologijos mokslui vertinga tuo, kad joje pripažįstama kultūrinių skirtingumų ir adaptacijos 

reikšmė senėjimo procese. Tai svarbu norint suprasti, kaip pratęsti produktyvius ir geros 

sveikatos vidutinio amžiaus metus, kaip „apsaugoti“ senstantį žmogų nuo tokių galimų 

nuosmukių, kaip pajamų netekimas, lėtinė liga, atminties praradimas, žema savivertė, 

pasitraukimas iš aktyvaus dalyvavimo socialinėje bei ekonominėje veikloje ir pan. Verta 

paminėti, kad būtent amžiaus stratifikacijos perspektyva leido išplėtoti kitą su amžiumi susijusią 

gyvenimo eigos perspektyvą, kuri taikoma tiek gerontologijos tiek ir antropologijos, 

psichologijos disciplinose. Kaip nurodo Marshall (1996, cit. Naujanienė, 2004), gyvenimo eigos 

perspektyva yra labai universali ir tarpdisciplininė, apjungianti įvairias teorines konstrukcijas: a) 

stratifikacijos (įvairiais pjūviais: lyties, amžiaus, ekonominės padėties ir kt.), b) socialinio 

konstravimo, kuomet daugiausia dėmesio skiriama senėjimo, vyresnio/senyvo amžiaus 

socialiniam konstravimui ir kultūriniams pokyčiams, c) gyvenimo permainų, socialinio streso ir 

sveikatos. Taikant gyvenimo eigos perspektyvą, paprastai vadovaujasi Riley (1996) 

suformuluotais principais. Kaip nurodo autorė, tarp socialinių procesų ir senėjimų yra dialektinis 

ryšys, t. y., socialiniai procesai įtakoja senėjimą ir atvirkščiai – senėjimas įtakoja socialinius 

procesus. Akcentuojama, kad amžiaus struktūra yra dinamiškas reiškinys ir įvairių kohortų 

(amžiaus grupių) yra patiriama skirtingai. Bengtson, Parrott ir Burgess (1994) teigimu, 

pasitelkiant gyvenimo eigos perspektyvą senėjimas analizuojamas kaip dinaminis, kontekstinis 

bei procesinis fenomenas, su amžiumi susiję pokyčiai ir gyvenimo trajektorijos. Taip pat, 

dėmesys kreipiamas į senėjimo procesų ir socialinio konteksto, kultūrinių prasmių ir socialinės 

struktūrinės padėties sąveiką ir jos analizę ir pan. 

 

2.3. Teisės aktų, reglamentuojančių vyresnio amžiaus žmonių į(si)traukimą į 

darbo rinką, apžvalga 

Europoje pirmieji postūmiai ir socialinės politikos strategijos vyresnio amžiaus žmonių 

sveikatos, socialinių, užimtumo ir kitų problemų sprendimo srityse pradėta įgyvendinti XX 

amžiaus septintajame dešimtmetyje. Europos Sąjungoje nuo minėto laikotarpio įvyko teigiami 

poslinkiai vyresnio amžiaus asmenų įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką aspektu dėl lygių 

galimybių teisyno plėtros, lyčių aspekto integravimo bei specifinių priemonių, skirtų moterų 

padėčiai pagerinti, įgyvendinimo. Pagrindiniai Europos Sąjungos dokumentai, 

reglamentuojantys skirtingo amžiaus žmonių (tame tarpe ir vyresnio amžiaus asmenų), 

nepaisant jų amžiaus, lyties ir kitų asmenybinių aspektų (religijos, įsitikinimų, seksualinės 

orientacijos etc.) įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką galimybes yra Europos socialinė chartija 

(1965), Lisabonos strategija (2000), Tarybos direktyva 2000/78/EB, Politinė deklaracija (2002) 

ir Tarptautinis Madrido veiksmų planą dėl visuomenės senėjimo (2002). Šių dokumentų 

nuostatos Lietuvos, kaip ir kitų Šalių narių, buvo perkeltos į nacionaliniame lygmenyje 

veikiančius teisės aktus ir norminius dokumentus. 

Europos socialinėje chartijoje
57

 (įsigaliojo 1965 m.; pataisyta 1988 m.), kurią Lietuva 

ratifikavo 2001 m. gegužės 15 d., II dalies 1-ame straipsnyje skelbiama, kad vienu pagrindinių 

tikslų ir įsipareigojimų Šalys narės turi laikyti kiek įmanoma didesnį ir pastovesnį gyventojų 

užimtumą bei atstovauti darbuotojo teises laisvai pasirinkti darbą ir užtikrinti reikiamą 

pragyvenimo lygį.  Europos socialinėje chartijoje taip pat atsiskleidžia amžiaus aspektas: 23 

straipsnyje numatomi Šalių narių įsipareigojimai, priemonės ir siekiai veiksmingai įgyvendinti 

pagyvenusių žmonių teisę į socialinę apsaugą, todėl valstybės įsipareigoja tiek tiesiogiai, tiek 

                                                           
56

 Infeld, D. L. (2002). Disciplinary Approaches to Aging: Sociology of Aging. USA: Routlegde. 
57

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=42260&Condition2= 



20 
 

bendradarbiaudamos su viešomis ar privačiomis organizacijomis imtis atitinkamų priemonių, 

kurios leistų pagyvenusiems žmonėms sudaryti sąlygas kuo ilgiau būti naudingais visuomenės 

nariais, pagyvenusiems žmonėms laisvai pasirinkti gyvenimo būdą ir „gyventi nepriklausomiems 

jiems įprastoje aplinkoje tiek, kiek jie norės ir galės“. Galima sakyti, kad Europos socialinėje 

chartijoje numatyti Šalių įsipareigojimai apima darbingo amžiaus žmones kaip homogenišką 

grupę, išskiriant neįgaliųjų (15 straipsnis) ir pareigų šeimai turinčių darbuotojų (27 straipsnis) 

teisę į lygias galimybes užimtumo srityje. Paminėtina, jog šioje chartijoje taip pat numatytos 

lygios galimybės darbo rinkoje, nepaisant lyties efektų. Kaip skelbiama 20 straipsnyje, tiek 

vyrai, tiek moterys turi turėti lygias galimybes ir sąlygas įsidarbinti, kelti kvalifikaciją, dalyvauti 

mokymuose, gauti vienodą darbo užmokestį bei siekti profesinės karjeros.  

2000 metais Europos Vadovų taryba patvirtino Lisabonos strategiją
58

, kurios pagrindinis 

strateginis tikslas - paversti Europos Sąjungą konkurencingiausia ir dinamiškiausia ekonomika 

pasaulyje. Praėjus penkeriems metams nuo Lisabonos strategijos įsigaliojimo, 2005 metais 

Europos Vadovų Taryba iniciatyva buvo nuspręsta daugiau dėmesio skirti ekonomikos augimui 

ir užimtumui. 2002-aisiais Madride vyko II-oji Pasaulinė senėjimo asamblėja, kurios metu buvo 

priimta Politinė deklaracija ir Tarptautinis Madrido veiksmų planą dėl visuomenės senėjimo. 

Svarbu pastebėti, kad Politinėje deklaracijoje viena pirmųjų prioritetinių krypčių paminėtas 

užimtumą, t. y., šia Deklaracija siekiama, kad vyresnio amžiaus žmonės būtų aktyvūs dalyviai ir 

vykdytojai ekonominės ir socialinės plėtros procese dalyviai, taip pat turėtų teises ir sąlygas 

lygiai su kitais pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Akcentuojama, kad vyresnio amžiaus 

žmonėms turėtų būti sudarytos visavertės sąlygos dalyvauti politinėje, socialinėje, ekonominėje 

bei kultūrinėje veikloje, pabrėžiama galimybė našiai dirbti, mokytis ir tobulėti, atsižvelgiant į 

norą ir asmenines galimybes. Kitos Politinės deklaracijos kryptys apima vyresnio amžiaus 

žmonių gerovės ir sveikatos užtikrinimą, socialinių paslaugų teikimą, taip pat būsto pritaikymą, 

diskriminacijos prevenciją, ypatingai atkreipiant dėmesį į  vyresnio amžiaus moterų problemas. 

2002 metais Berlyne vykusioje Europai valstybių ministrų konferencijoje priimtas Tarptautinio 

Madrido veiksmų plano dėl visuomenės senėjimo regioninė įgyvendinimo strategija
59

, kurioje 

akcentuojama būtinybė išplėsti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo visuomenės gyvenime 

galimybes, skatinti nuoseklią ir tolydžią ekonomikos plėtrą ir sukurti tokią darbo rinką, kurioje 

kuo ilgiau būtų naudojamasi vyresnio amžiaus  žmonių profesiniais gebėjimais, įgyvendinti 

mokymosi visą gyvenimą principą etc.  

Nors lyčių lygybės srityje ES institucijos yra priėmusius daug strateginių dokumentų ir 

teisės aktų, 2010-2015 metų laikotarpiu itin reikšmingas dokumentas yra ,,Vyrų ir moterų 

lygybės strategija 2010-2015
60

“. Minėta strategija sudarė palankias prielaidas įtvirtinti lyčių 

lygybės dimensiją ES strategijoje ,,Europa 2020“
61

 ir nacionaliniuose dokumentuose, moterų ir 

vyrų lygių galimybių srityje apimant šiuos pagrindinius prioritetus:  

- vienoda vyrų ir moterų ekonominė nepriklausomybė;  

- vienodas užmokestis už vienodos vertės darbą;  

- lygybė sprendimų priėmime;  

- orumo užtikrinimas;  

- smurto prevencija;  

- lyčių lygybės propagavimas už ES ribų;  

- horizontalūs klausimai (vyrų vaidmuo, teisinės bazės plėtra ir t.t.).  
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Kalbant apie nediskriminavimo prioritetą, per pastaruosius 20 metų Lietuvoje taip pat yra 

sukurta teisinė lygių galimybių bazė, lygių galimybių infrastruktūra. Tai patvirtina LR teisės 

aktuose, strateginiuose dokumentuose ir t.t. įtvirtintos nuostatos. Pirmiausia šiame kontekste yra 

prasminga paminėti LR Respublikos pagrindinį įstatymą. LR Konstitucijos 29 straipsnis 

skelbia
62

, kad ,,įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys 

lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, 

kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“. Vienas pirmųjų 

dokumentų, priimtų lyčių lygybės srityje buvo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
63

 

(1999) (įsigaliojęs 2000 m.), palaipsniui išplėtota teisinė bazė ir užkirsti kelią kitoms 

diskriminavimo formoms.  

Kaip teigiama Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme (1999 m.), pagrindinis šio įstatymo 

tikslas yra „užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos 

moterų ir vyrų lygios teisės, bei uždrausti bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties, ypač kai tai 

susiję su šeimine ar santuokine padėtimi (1 straipsnis). Galima sakyti, kad Lietuvos Respublikos 

moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas yra vienas pagrindinių šalyje galiojančių 

lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus reglamentuojančių įstatymų. Šalia sričių, kuriose 

būtina įgyvendinti lyčių lygias galimybes valdžios ir valdymo institucijose, švietimo įstaigose, 

mokslo ir studijų institucijose bei prekių tiekimo ir paslaugų teikimo srityse, yra įtraukta ir darbo 

rinka. Kaip nurodoma Įstatymo pataisose (2005 m.), darbdavys turi pareigą įgyvendinti lygias 

moterų ir vyrų teises darbe ir privalo: 

- priimdamas į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir priėmimo sąlygas; 
 

- sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti, įgyti 

praktinę darbo patirtį, taip pat teikti vienodas lengvatas; 
 

- už tokį pat ar vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį; 
 

- imtis priemonių, kad darbuotojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo ar 

priekabiavimo; 
 

- imtis priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio, neigiamų 

pasekmių bei kitokio persekiojimo, kai reaguojama į jo skundą dėl diskriminacijos“ 

(3 straipsnis). 

Akcentuotina, kad būtent po Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių 

įstatymo priėmimo buvo įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kuri 

vėliau, įsigaliojus Lygių galimybių įstatymui, buvo pervadinta į Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnybą. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas
64

 priimtas 2003 metais, prieš Lietuvai 

tampant ES nare. Šiame teisės akte pateikiami lygių galimybių, diskriminacijos ir kt. 

apibrėžimai. Lygios galimybės apibūdinamos kaip ,,tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių 

dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas 

nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, 

įsitikinimų ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų 

pagrindų“.  

Okunevičiūtės-Neverauskienės (2011)
65

 pastebėjimu, 2003 metaus priimtas Lietuvos 

Respublikos lygių galimybių įstatymas atspindėjo ne visas ES direktyvų normas, todėl 2008 

metais Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lygių galimybių įstatymo pataisas, kurių pagalba 

buvo papildytas lygybės ir diskriminaciją draudžiančių atvejų sąrašas naujais punktais. 
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Remiantis naujai patvirtinta Įstatymo redakcija, draudžiama diskriminuoti asmenis „dėl lyties, 

rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 

lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos“ visais atvejais, tame tarpe ir 

skelbimuose dėl darbo, t. y., priimant į darbą, valstybės tarnybą arba mokantis draudžiama 

nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai ar kitai asmens savybei (lyčiai, socialinei 

padėčiai, įsitikinimams ar pažiūroms, amžiui, lytinei orientacijai, sveikatos būklei ir kt.) (11 

straipsnis). Remiantis Lygių galimybių įstatymu,  „elgesys su asmeniu, kai dėl jo amžiaus, 

lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų taikomos 

prastesnės sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui“ 

yra įvardijama kaip „tiesioginė diskriminacija“ (2 straipsnis). Pažymėtina ir tai, kad Lygių 

galimybių įstatymas numato lygių galimybių įgyvendinimo principus valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, darbdavio pareigas 

įgyvendinant lygias galimybes darbe, valstybės tarnyboje bei Lygių galimybių įgyvendinimą 

vartotojų teisių apsaugos srityje. 2013 m. liepos 2 d. Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 

pakeitimo ir papildymo įstatymas numato naujus lygių galimybių įgyvendinimo principus 

valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose (pastarieji įsigalios nuo 2014 m. spalio 1 d.).  

Pagrindiniai Lietuvoje Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys vyresnio amžiaus 

asmenų (vyrų ir moterų) į(si)traukimo į darbo rinką galimybes, yra Lietuvos Respublikos Darbo 

kodeksas (2002) ir Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (2006 m.; nauja redakcija 

2009 m.). Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (2002)
66

 92 straipsnyje nurodoma, kad 

papildomai darbo rinkoje yra remiami asmenys (bedarbiai), „turintys ar galintys turėti sunkumų 

susirasti darbą dėl nepakankamos kvalifikacijos ar darbo patirties, ilgalaikio nedarbo ar 

darbingumo praradimo“, taip pat „asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę ne 

daugiau kaip penkeri metai“.  

Remiantis Užimtumo rėmimo įstatymo (2009)
67

 4 straipsniu, darbo rinkoje papildomai 

remiamiems asmenims priklauso ir vyresni nei 50 metų darbingo amžiaus Lietuvos Respublikos 

gyventojai, kuriems įstatymo numatyta tvarka suteikiama galimybė gauti lėšų darbo įgūdžių 

atnaujinimui, profesijai pakeisti.  Pažymėtina, kad darbdaviams, išdarbinusiems vyresnį kaip 50 

metų asmenį, gali būti skiriamos subsidijos darbo užmokesčiui iki 12 mėnesių, išskyrus atvejus, 

kuomet asmenų įdarbinimas apibrėžiamas terminuota darbo sutartimi, kuomet subsidijos 

mokėjimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 mėnesiai (Užimtumo rėmimo įstatymas, 2009, 26 

straipsnis). Taip pat, be įdarbinimo subsidijuojant, Įstatyme numatytos ir kitos aktyvios darbo 

rinkos politikos priemonės, tokios kaip bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų 

profesinis mokymas ir neformalus švietimas, parama darbo vietoms steigti, darbo rotacija, kurių 

įgyvendinimu rūpinasi Lietuvos darbo birža (22 straipsnis). Svarbu pastebėti, kad Bedarbių 

rėmimo įstatyme (1996 m.)
68

 numatyta tvarka papildoma parama buvo skiriama bedarbiams, 

kuriems iki pensijos likę ne daugiau kaip 5-eri metai, tuo tarpu 2006 metais šalyje 

įsigaliojusiame Užimtumo rėmimo įstatyme naujai įtraukta vyresnių nei 50 metų darbingų 

asmenų grupė, t. y. paankstintas amžius vyresnio amžiaus asmenų, galinčių gauti papildomą 

valstybės teikiamą paramą (įskaitant aktyvias darbo rinkos politikos priemones).  

Be pagrindinių įstatymų ir kitų teisės aktų paminėtinos ir lygių galimybių programos, 

kurios Lietuvoje jau yra rengiamos apie dešimtmetį: Valstybinė moterų ir vyrų 2003-2004 lygių 

galimybių programa
69

, Valstybinė moterų ir vyrų 2005-2009 lygių galimybių programa
70

, 

Valstybinė moterų ir vyrų 2010-2014 lygių galimybių programa
71

. 
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Rengiant Valstybinę moterų ir vyrų 2010-2014 lygių galimybių programą, atsižvelgta į 

2009 m. kovo 1 d. Europos Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Moterų ir vyrų lygybės gaires 

2006–2010“, Europos Sąjungos reglamentus, direktyvas ir sprendimus moterų ir vyrų lygybės 

klausimais, Europos lyčių lygybės paktą (2006)
72

, Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų 

diskriminacijos panaikinimo moterims, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo 

baigiamąsias rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybei (2008)
73

, Pekino deklaraciją ir 

Pekino veiksmų platformą (1995)
74

, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijas 

Europos Tarybos valstybėms narėms, Šiaurės ir Baltijos valstybių bendradarbiavimo lyčių 

lygybės srityje 2009–2011 metų programą, (2008), Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 

veiklos 2008 metų ataskaitą
75

 ir kt.  

Iš esmės visos trys Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos, nors ir 

formuluodamos skirtingus tikslus ir uždavinius, siekia įgyvendinti moterų ir vyrų galimybes 

visose gyvenimo srityse. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų 

programos tikslai formuluojami bene nuosekliausiai ir išsamiausiai, be to, programa numato 

moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo mechanizmų ir metodų plėtrą. Konkrečiai 

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programos tikslai yra šie: ,,1) 

užtikrinti, kad nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse būtų įgyvendinamos 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatos ir (2) įgyvendinti 

Europos Sąjungos ir tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje“. Šie tikslai 

įgyvendinami realizuojant įvairius dalinius uždavinius užimtumo, švietimo ir mokslo, sveikatos 

apsaugos, aplinkosaugos, krašto apsaugos srityse, Europos Sąjungos ir tarptautinio 

bendradarbiavimo, sprendimo priėmimų, moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo 

mechanizmų ir metodų plėtros srityse.  

Pažymėtina, kad lygių galimybių programos, veiksmų planai ir kiti dokumentai atitinka 

svarbiausių ES, Jungtinių Tautų ir kt. strateginių dokumentų ir teisės aktų nuostatas. Nemaža 

dalis strateginių dokumentų bei teisės aktų yra skirti aktyvios įtraukties politikos formavimo, 

socialinės atskirties ir skurdo mažinimo klausimams spręsti. Šiame kontekste ypatingai 

paminėtini: 1) Nacionalinė antidiskriminacinė 2009-2011 metų programa; 2) Nacionalinė 

antidiskriminacinė 2008-2010 metų programa, 3) Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos 

socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2008 – 2010 m., 4) Nacionalinis 

pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2006-2008 m., 

5) Nacionalinės 2010-ųjų Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų programa, 6) 

Konsoliduotas kovos su skurdu ir socialinės atskirties mažinimo 2007-2008 m. priemonių 

sąrašas, 7) Konsoliduotas Nacionalinio kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plano 

įgyvendinimo priemonių sąrašas (2005-2006 m.), 8) Lietuvos Respublikos 2004-2006 m. 

nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų planas (NAP), 9) Lietuvos 

Respublikos bendrasis aprėpties memorandumas (JIM), 10) Vietinių užimtumo iniciatyvų 

projektų įgyvendinimo 2002-2004 metais plėtros strategija, 11) Lietuvos Respublikos skurdo 

mažinimo strategijos įgyvendinimo 2002 – 2004 metais programos įgyvendinimo 2004 metais 

metinė ataskaita, 12) Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija, Lietuvos Respublikos skurdo 

mažinimo strategijos įgyvendinimo 2002-2004 metais programa ir kt.  

Kaip nurodoma Nacionalinės antidiskriminacinės 2006–2008 metų programos II dalies 11 

punkte, „nors Lietuvos Respublikos teisės aktai draudžia diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, 

rasės, tautybės ir politinių įsitikinimų, diskriminacinių darbo skelbimų (tiek dienraščiuose, tiek 

interneto svetainėse ir kitur), kuriuose nurodomas asmens amžius, pavyzdžiui, nuo 18 iki 40 
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metų, dar pasitaiko“. Kaip teigiama programoje, nustatyti šio reiškinio mastą ir paplitimą 

sudėtinga dėl duomenų ir tyrimų stokos. 2008 buvo patvirtinta 2009–2011 m. antidiskriminacinė 

programa, užtikrinanti Nacionalinės 2006–2008 m. antidiskriminacinės programos tęstinumą, 

kurioje buvo pritaikyti punktai iš Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo, Tarybos 

direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai 

nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, ir Tarybos direktyvos 2000/78/EB, kurios tikslas – 

„nustatyti kovos su diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės 

orientacijos užimtumo ir profesinėje srityje bendrus pagrindus siekiant valstybėse narėse 

įgyvendinti vienodo požiūrio principą“ (1 straipsnis), t. y. nustatyti vienodo požiūrio užimtumo ir 

profesinėje srityje bendruosius pagrindus. Tačiau, kaip pažymi Okunevičiūtė-Neverauskienė 

(2011)
76

, 2009–2011 m. antidiskriminacinės programos priemonių įgyvendinimui turėjo būti 

skiriamos lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, tačiau dėl ekonominio nuosmūkio 

šalyje, siekiant mažinti nacionalinio biudžeto išlaidas, antidiskriminacinės programos priemones 

vykdančioms institucijoms 2010 metais lėšos nebuvo skirtos. Todėl galima sakyti, kad 

ekonominis sunkmetis tapo iššūkiu įgyvendinant ir užtikrinant šalies gyventojų lygias galimybes, 

ypatingai darbo ir užimtumo srityse. Ekonominio nuosmūkio metu šalyje stipriai išaugo nedarbo 

lygis įvairiose amžiaus grupėse, prasidėjo atlyginimų ir pensijų mažinimas, kuris savo ruožtu 

sukėlė didelį pavojų socialiai pažeidžiamiems asmenims - moterims, vyresnio amžiaus 

žmonėms, neįgaliesiems, vienišiems asmenims.  

Prie vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo didesnių galimybių darbo rinkoje skatinimo 

prisideda ir Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 metų tarpinstitucinis veiklos planas 

(patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d.), kuriame numatytos 

priemonės apima įvairius šviečiamuosius renginius, paramą nevyriausybinių organizacijų 

veiklai, kurių tikslas – sumažinti diskriminaciją įvairiais pagrindais, taip pat ir susijusiais su 

amžiumi. Šalia jau minėtų iniciatyvų vyresnio amžiaus įtraukties (tame tarpe ir įtraukties ir darbo 

rinką) klausimais, nemažas dėmesys skiriamas ir lyčių lygių galimybių užtikrinimui. Šiuo tikslu 

2010 m. gegužės 4 d. šalyje patvirtinta Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 m. 

programa , įtvirtinanti nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai dėl 

lyties. Šios programos nuostatos svarbios ir vyresnio amžiaus žmonių nediskriminavimui 

užtikrinti. Atsižvelgiant į šalyje egzistuojančius regioninius skirtumus gyventojų užimtumo 

požiūriu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. sausio 17 d. patvirtino ir Regionų socialinių 

ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 m. programą , kurios pagalba ketinta spręsti 

netolygaus socialinės infrastruktūros išvystymo, mažo ekonominio aktyvumo kaime, taip pat 

dalies miestų menko gyvenamosios aplinkos patrauklumo problemas, pabrėžiant visuomenės 

senėjimo sukeltų socialinių problemų sprendimų svarbą. Paminėtini ir Nacionalinės 2010-ųjų 

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų programos pagrindiniai tikslai: stiprinti 

šeimos statusą, mažinant vaikų skurdą ir socialinę atskirtį; stiprinti bendruomenių vaidmenį, 

mažinant vaikų skurdą ir socialinę atskirtį (Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo 

ministro įsakymas, 2009). 

Pažymėtina, kad vyresnio amžiaus asmenų nediskriminavimo ir didesnių galimybių, 

įskaitant ir darbo rinkoje, užtikrinimas ir didinimas įgyvendinamas ir biudžetinių įdarbinimo 

institucijų lygmenyje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2003-aisiais patvirtino 

Priešpensinio amžiaus bedarbių užimtumo ir socialinės apsaugos gerinimo 2003-2004 metais 

priemonių planą, kuriame buvo numatytos įvairios užimtumo plėtojimo, užimtumo garantijų 

išsaugojimo, socialinių garantijų plėtojimo, taip pat prevencinės ir informacinio pobūdžio 

priemonės, orientuotos į vyresnio amžiaus bedarbių grupę. Siekiant minėto priemonių plano 

įgyvendinimo, buvo parengta priešpensinio amžiaus bedarbių užimtumo rėmimo programa 

„55+”, kurią 2003 metais pradėjo vykdyti Lietuvos darbo birža. Pagrindiniai šio programos 

uždaviniai buvo orientuoti į vyresnių negu 55 metų amžiaus bedarbių užimtumo didinimą ir 
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galimybių kuo ilgiau išsilaikyti darbo rinkoje užtikrinimą, taikant aktyvias darbo rinkos politikos 

priemones.  

Lietuvoje 2004 m. birželio 14 d. priimtas nutarimas ,,Dėl Nacionalinės gyventojų senėjimo 

pasekmių įveikimo strategijos patvirtinimo“ (nutarimo Nr. 737), kuriame numatomos 

Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos įgyvendinimo 2005-2013 metų 

priemonės, apimančios keturias sritis: pajamų garantijas (socialinis draudimas, pensijų sistemų 

reformos, šalpos išmokos etc.), užimtumas (vyresnio amžiaus asmenų verslumo skatinimas, 

perkvalifikavimas, profesinis mokymas ir kt.), sveikatą ir socialines paslaugas (socialinė globa 

namuose, slauga, ambulatorinių paslaugų teikimas ir kt.) bei visaverčio gyvenimo galimybių 

užtikrinimą (valstybės parama, lengvatų teikimas, saugumo užtikrinimas ir pan.). Šį strateginį 

dokumentą galima vadinti viena iš moderniųjų vyresnio amžiaus asmenų socialinės politikos 

krypčių, kuriome perkeltos dar 1998 metais Pasaulinės sveikatos organizacijos numatytos 

veiklos krypties ,,Sveikata visiems XXI amžiuje” 5-ojo tikslo “Aktyvus senėjimas” (angl. active 

ageing) nuostatos. Pagal Europos Komisijos apibrėžimą, aktyvus senėjimas apima moymąsi visą 

gyvenimą, ilgesnį užimtumą, vėlesnį ir laipsnišką išėjimą į pensiją, ilgesnį aktyvumo 

išsaugojimą išėjus į pensiją, gebėjimus stiprinančią ir sveikatą palaikančią veiklą. Remiantis 

strategija, pagyvenusio žmogaus gebėjimai, tikslai ir aplinka yra vienas nuo kito neatsiejami, 

tarpusavyje sąveikaujantys veiksniai, lemiantys pagyvenusių žmonių padėtį ir gyvenimo 

galimybes. Nutarimo ,,Dėl Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos 

patvirtinimo“ antrojoje dalyje „Užimtumas“ numatoma didelis skaičius kompleksinių priemonių, 

skatinančių ir užtikrinančių vyresnio amžiaus žmonių užimtumą. Kaip nurodoma, reikalinga 

orientuoti darbo rinką taip, kad joje kuo įmanoma ilgiau būtų panaudojami vyresnio amžiaus 

asmenų profesiniai gebėjimai, kad būtų užtikrinamos mokymosi visą gyvenimą galimybės, taip 

pat garantuojamos lygios galimybės, teikiama paramas asmenims ir bendruomenėms, 

besirūpinančioms vyresnio amžiaus žmonių globa ir gyvenimo kokybės gerinimu. Svarbu ir tai, 

kad įgyvendinant šią strategiją numatoma sukurti stebėsenos sistemą, kuri įgalintų objektyviai 

įvertinti priemonių plano sėkmingumą, trūkumus, pasiektus rezultatus. 

Socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką kontekste reikia paminėti Aktyvios 

darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą (2010)
77

. Remiantis 

šiuo aprašu, socialiai pažeidžiamų grupių integracija vykdoma taikant šias priemones: vietines 

užimtumo iniciatyvas, subsidijuojamą užimtumą, socialinių įmonių steigimą ir viešuosius 

darbus. Anot aprašo, priemonės skirtos padidinti socialinę įtrauktį užimtumo srityje yra 

orientuotos į socialines grupes, kurios patiria sunkumus integruojantis į darbo rinką, t. y. 

asmenys, priklausomi nuo psichotropinių vaistų, asmenys paleisti iš įkalinimo įstaigų, jaunimas, 

vyresnio amžiaus asmenys, etninių mažumų atstovai ir neįgalieji. 

 

2.4. Vyresnio amžiaus žmonių – moterų bei vyrų – situacijos ir galimybių darbo 

rinkos atžvilgiu analizė 

 

Pastaraisiais metais aktyviau svarstomi vyresnio amžiaus žmonių – moterų bei vyrų – 

gyvenimo kokybės klausimai. Toks susidomėjimas grindžiamas nuostata, kad būtent nuo šios 

grupės žmonių vis labiau priklauso šalių gyvenimo lygis ir visuomenės stabilumas. Kaip pastebi 

L. Okunevičiūtė-Nevarauskienė ir J. Moskvina (2007: 236)
78

, Europos Sąjungoje nuolat 

pabrėžiamas užimtumo didinimas, visų darbingo amžiaus gyventojų dalyvavimas darbo rinkoje, 

pensinio amžiaus individų sąlygų gerinimas, investicijos į gyventojų žinias, gebėjimus, 
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aktyvumo, verslumo skatinimas. Tokiu būdu šiame poskyryje tampa svarbu nagrinėti Lietuvos 

vyresnio amžiaus asmenų situaciją darbo rinkoje. Naujausių  Eurostat duomenų pagalba, 

poskyryje pristatomi demografiniai šių žmonių bruožai, aptariamas jų dalyvavimas darbo 

rinkoje, nedarbo rodikliai bei ekonominis aktyvumas. 

 

2.1. Vyresnio amžiaus gyventojų struktūra: amžiaus ir lyties dimensijos 

 

Dėl išaugusios vidutinės būsimo gyvenimo trukmės, nuolat mažėjančio gimstamumo, 

Lietuvos visuomenė ženkliai senėja. Eurostat statistinių duomenų pagrindu galime teigti, 

(Robustillo et al., 2013: 7
79

), kad pastaruoju metu šis reiškinys yra būdingas visoms Europos 

Sąjungos šalims ir tikėtina, kad tokia tendencija  išliks artimiausius keletą dešimtmečių. Dėl to, 

remiantis naujausia Eurostat populiacijos raidos prognoze (Allen, Lanzieri 2010: 1
80

; European 

Commision... 2011: 20
81

), jau 2060-siais maždaug kas trečias ES pilietis bus 65 m. amžiaus arba 

net vyresnis.  

Visuomenės senėjimą Lietuvoje geriausiai atskleidžia gyventojų pasiskirstymo pagal jų 

amžių pokyčiai. Pavyzdžiui, iš 2.4.1 lentelėje pateikiamų duomenų matyti, kad 2004-2013 m. 

bėgyje vaikų bei jaunuolių iki 14 m. amžiaus dalis sumažėjo 3,0 proc. Darbingo amžiaus arba 

15-64 m. asmenų dalis – išliko santykinai stabili, o 65 m. ir vyresniųjų dalis – padidėjo 3,2 proc. 

Tikslinga pridurti: minėtuosius pasikeitimus detalizuoja ir faktas, kad gyventojų amžiaus 

mediana analizuojamu laikotarpiu išaugo nuo 36,9 iki 41,6 m. Tai reiškia, jog nuo 2013-ųjų pusė 

šalies gyventojų yra 41,6 m. ir vyresnių asmenų amžiaus.   

2.1. lentelė. 

Lietuvos gyventojai pagal amžių, 2004 ir 2013 m. 

 0-14 M. 15-64 M. >= 65 M.  

Tūkst. % Tūkst. % Tūkst. % 

2013 m. 436,6 14,7 1993,1 67,1 542,2 18,2 

2004 m. 601,6 17,7 2287,5 67,3 509,8 15,0 

* Šaltinis: Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjangroup&lang=en  
 

Pateikti duomenys nekelia abejonių: visuomenei senstant, per 2004-2013 m. tarpsnį 

Lietuvoje nuolat augo vyresnio amžiaus, t.y. 65 m. amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis. 

Vertinant procentine išraiška šių individų dedamoji šalies populiacijoje padidėjo nuo 15,0 iki 

18,2 proc., o absoliučiais skaičiais – nuo 509,8 iki 542,2 tūkst. asmenų. Atskaitos tašku 

pasitelkiant ne 65-ių, o 50-ties m. amžiaus ribą, matomi dar ženklesni pokyčiai. Kaip atskleidžia 

Eurostat (2013) rodikliai, nagrinėjamu laikotarpiu 50-ties m. ir vyresniųjų kohorta padidėjo nuo 

31,8 iki 38,5 proc. arba absoliučiais skaičiais – nuo 1079,5 iki 1143,7 tūkst. gyventojų. Be to, 

kohortos rėmuose itin sparčiai daugėjo darbingo priešpensinio amžiaus žmonių. 

Kalbant apie Lietuvos vyresnių asmenų kohortos bruožus, verta pabrėžti keletą pagrindinių 

momentų. Pirma, kad kohortoje dominuoja priešpensinio amžiaus gyventojai, kurių dauguma 

patenka į 50-54 (238,5 tūkst.), šiek tiek mažiau į 55-59 (191,3 tūkst.), o mažiausia į 60-64 (171,6 

tūkst.) metų amžiaus intervalus. Tokiu būdu sulaukusieji pensinio amžiaus, suprantama, lieka 

mažumoje. Antra, kad kohortoje moterų koncentracija yra kur kas didesnė nei vyrų (žr. 2.1.1 
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pav.). Prisimenant itin taiklius M. Corsi et al. (2010: 28
82

) žodžius, „senėjimas yra išskirtinai nuo 

lyties priklausantis fenomenas. Todėl vis daugiau moterų atstovauja vyresnio amžiaus asmenų 

grupes“.  

Moterų dominavimas vyresnio amžiaus asmenų kohortoje aiškintinas ilgesne moterų nei 

vyrų vidutine gyvenimo trukme. Juk pagal Eurostat (2012) duomenis, Lietuvoje moterys 

vidutiniškai gyvena 79,6 m., t. y. net 11,2 metais ilgiau nei vyrai. Kaip pabrėžia C. Crepaldi et al. 

(2009: 25
83

), visose be išimties ES valstybėse vidutinis moterų amžius perkopia vyrų. Tokiu 

būdu, su , kiekvienoje vyresnėje amžiaus grupėje moterų dalis didėja. Pastarąjį teiginį pagrindžia 

ir objektyvūs rodikliai, pagal kuriuos 50-ties metų ir vyresniųjų grupėje moterys sudaro 60,5 

proc., 65 metų ir vyresniųjų – 66,3 proc. ir galiausiai 80 m. ir vyresniųjų – jau net 73,5 proc. 

asmenų. Kitais žodžiais tariant, bet kuriam 50 m. ir vyresniam vyriškosios lyties gyventojui 

tenka beveik po dvi, o tuo tarpu bet kuriam 80 m. ir vyresniam – jau beveik po tris moteris. Anot 

J. A. Seltzer ir J. J. Yahirun (2013: 7)
84

, minėti netolygumai tiesiogiai atsispindi ir vyresnio 

amžiaus žmonių gerovės bei gyvenimo sąlygų netolygumuose. 

 

2.1.1 pav. Lietuvos populiacijos pasiskirstymas pagal amžių bei lytį, 2013 m., tūkst.  
* Šaltinis: Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjangroup&lang=en   

Apibendrinant dera pažymėti, kad Lietuvai jau daug metų būdingas visuomenės senėjimo 

procesas, kuris keičia šalies gyventojų pasiskirstymo pagal amžių bei lytį struktūrą. Tokiu būdu 

visuomenės senėjimas iššaukia reikšmingas biudžeto, ekonomines ir socialines problemas 

(Bloom et al. 2012: 35
85

; Corsi, Lodovici 2013: 1-2
86

; Nishiyama 2013: 1-12
87

; Okunevičiūtė-
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Neverauskienė, Pocius 2005: 53
88

; White 2004: 47-61
89

). Konkrečiai jis didina spaudimą pensijų 

sistemos, viešųjų finansų, socialinių ir globos paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms, srityse 

(Corsi, Lodovici 2013: 1-2
90

; Meier 2012: 1-18
91

). Be to, senėjimas kelia atskirties nuo darbo 

rinkos, šeimos, bendruomenės rizikas (Cass et al. 2012: 1-19
92

; Kneale 2012: 1-15
93

; 

Okunevičiūtė-Neverauskienė, Moskvina 2008: 28
94

; Raškinis 2008: 60
95

) ir taipogi gilina kartų 

konfliktus (Corsi, Lodovici 2013: 1-2
96

). Visi minėti pasikeitimai skatina susimąstyti apie tai, 

kaip metaforiškais C. Pollak ir N. Sirven (2012: 3
97

) žodžiais tariant, „sidabrinės revoliucijos 

nešamus pavojus paversti naujomis galimybėmis“ vyresnio amžiaus žmonėms. Būtent šiame 

kontekste yra kalbama apie į darbo rinką orientuotą „produktyvų“ ir galiausiai „aktyvų“ 

senėjimą, kuris visų pirma ragina išlaikyti aktyvų vyresnio amžiaus žmonių vaidmenį darbo 

rinkoje (Walker 2008: 75
98

).   

2.2. Vyresnio amžiaus žmonių užimtumas 

 

Vyresnio amžiaus individų situacija darbo rinkos atžvilgiu Lietuvoje yra ganėtinai 

problemiška. Pavyzdžiui, Eurostat (2012) duomenimis, vos 44,8 proc. 50 m. ir vyresnių Lietuvos 

gyventojų yra dirbantys. Nuo 2003-ųjų m. šis rodiklis išaugo 2,2 proc. punktais, tačiau šiandien 

vis dar yra mažesnis už 15 m. ir vyresnių asmenų užimtumo vidurkį
99

 šalyje. Verta pažymėti, jog 

pagal vyresniųjų gyventojų užimtumo lygį Lietuva Europos Sąjungoje užima 9-tą vietą (Lietuvą 

lenkia tokios ES šalys-narės kaip Švedija, Nyderlandai, Estija, Jungtinė Karalystė, Kipras, 

Danija, Suomija, Vokietija, Airija, Čekija ir Portugalija) (žr. 2.2.1 pav.). Visa tai leidžia kalbėti 

apie vyresnio amžiaus žmonių integracijos į darbo rinką problemiškumą. 
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2.2.1 pav. Vyresnio amžiaus žmonių (50-74 m.) užimtumo lygis, 2012 m., proc. 
* Šaltinis: Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

Lietuvos vyresnio amžiaus gyventojų užimtumas sistemingai augo iki pat 2007 m. 

Prasidėjusi pasaulinė ekonominė krizė užimtumo augimą 2008-2010 m. laikotarpiui sustabdė, o 

analizuojamos grupės rodikliai smuko. Nuo 2011-ųjų 50-ties metų ir vyresnių žmonių 

užimtumas vėl ėmė augti ir šiandien beveik pasiekė iki-krizinį lygį. Šiame kontekste, nepaisant 

teigiamų pokyčių, dera akcentuoti aplinkybes, lemiančias vyresnio amžiaus žmonių situacijos 

darbo rinkos atžvilgiu problematiką. Pavyzdžiui, kaip nurodoma Lietuvoje atlikto tyrimo 

„Sunkiai integruojamų asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti“ 

ataskaitoje (LDSTI 2006: 5-19
100

), vyresnio amžiaus žmonių užimtumo rodikliai sparčiau ėmė 

didėti tuo metu, kai šalyje atsilaisvino darbo vietų dėl intensyvios emigracijos po įstojimo į ES. 

Tokiu būdu vyresnio amžiaus individų galimybės darbo rinkoje didėjo tik sąlyginai, kadangi 

naujų darbo vietų reikšmingai nedaugėjo, o vyresniųjų gyventojų kvalifikacija išliko nepakitusi. 

Tyrimo (LDSTI 2006: 5-19
101

) autoriai pažymi: išaugęs užimtumas tebuvo emigracinių procesų 

pasekmė, todėl sulėtėjus emigracijai, prognozuotinas vyresnio asmenų užimtumo mažėjimas.  

Kita minėtina aplinkybė - dideli užimtumo lygio netolygumai tarp vyresniųjų gyventojų 

amžiaus ir lyčių grupių. Pirmiausiai, žvelgiant į amžiaus dimensiją matoma tendencija, kad kuo 

jaunesnis yra vyresnio amžiaus asmuo, tuo labiau tikėtina, kad jis dirba (žr. 2.2.1 lentelė). Tokiu 

būdu 50 m. vyresnių žmonių kohortoje daugiausia dirbančiųjų fiksuojama tarp vadinamųjų 

„jaunų pagyvenusių“ t.y. 50-59 m. asmenų. Eurostat (2012) duomenimis, pastaroji grupė, rodanti 

71,0 proc. siekiantį užimtumo lygį (76,0 proc. – 50-54 m. ir 64,6 proc. – 55-59 m. kategorijose), 

atsiduria tarp santykinai aukštą užimtumą demonstruojančių 25-49 m. ir santykinai žemą – 60-64 

m. bei 65 m. ir vyresnių asmenų grupių. Žvelgiant į amžiaus dimensiją taip pat matyti, jog 

išėjimas į pensiją daugeliu atvejų yra pagrindinis užimtumo smukimo momentas. Pagal Eurostat 

(2012) duomenis, skirtumas tarp priešpensinio 55-59 m. ir pensinio 60-64 m. amžiaus individų 

                                                           
100

 Gruževskis, B., Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Žalimienė, L.,  Česnuitytė, V. (2006). Sunkiai integruojamų 

asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti. Vyresnio amžiaus (45 metų ir daugiau), 

ieškančių darbo neįgaliųjų asmenų bei asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, tyrimo duomenų analizė. 

Vilnius: Darbo ir socialinių tyrimų institutas.  
101

 Gruževskis, B., Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Žalimienė, L.,  Česnuitytė, V. (2006). Sunkiai integruojamų 

asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti. Vyresnio amžiaus (45 metų ir daugiau), 

ieškančių darbo neįgaliųjų asmenų bei asmenų, neturinčių pagrindinio išsilavinimo, tyrimo duomenų analizė. 

Vilnius: Darbo ir socialinių tyrimų institutas.  

 

5
4

,5
 

5
1

,2
 

4
8

,9
 

4
8

,8
 

4
8

 

4
7

,6
 

4
7

 

4
5

,7
 

4
4

,8
 

4
4

,1
 

4
3

,4
 

4
3

 

4
3

 

4
2

,1
 

4
1

,8
 

4
1

,5
 

4
1

,1
 

4
0

,9
 

3
9

,2
 

3
8

,3
 

3
7

,9
 

3
7

,3
 

3
6

,2
 

3
5

,6
 

3
5

,4
 

3
4

,5
 

3
2

,5
 

3
1

,3
 

3
0

,2
 

0

10

20

30

40

50

60

Š
v

ed
ij

a

E
st

ij
a

Ju
n

g
ti

n
ė 

K
ar

al
y

st
ė

N
y

d
er

la
n

d
ai

D
an

ij
a

S
u

o
m

ij
a

V
o

k
ie

ti
ja

K
ip

ra
s

L
ie

tu
v

a

L
at

v
ij

a

P
o

rt
u

g
al

ij
a

A
ir

ij
a

Č
ek

ij
a

E
S

2
8

R
u
m

u
n
ij

a

A
u

st
ri

ja

S
lo

v
ak

ij
a

P
ra

n
cū

zi
ja

L
iu

k
se

m
b
u

rg
as

L
en

k
ij

a

B
u
lg

ar
ij

a

B
el

g
ij

a

Is
p

an
ij

a

S
lo

v
ėn

ij
a

It
al

ij
a

V
en

g
ri

ja

K
ro

at
ij

a

G
ra

ik
ij

a

M
al

ta

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


30 
 

užimtumo siekia net 27,1 proc. punktą. Aptarta situacija leidžia teigti, kad didėjantis vyresniųjų 

amžius yra mažėjančių galimybių bei motyvacijos įsidarbinti požymis.  

2.2.1 lentelė. 

Lietuvos populiacijos užimtumas pagal amžių bei lytį, 2012 ir 2003 m., proc. 

  25-49 M. 50-54 M. 55-59 M. 60-64 M. >=65 M. 

2
0

1
2

 

m
. 

Moterys 79,7 76,9 63,1 33,2 4,5 

Vyrai 78,4 75,0 66,4 43,4 8,2 

BP**: 79,0 76,0 64,6 37,5 5,7 

2
0

0
3

 

m
. 

Moterys 80,7 73,0 56,6 23,3 4,0 

Vyrai 82,2 76,4 73,2 42,0 9,6 

BP**: 81,4 74,6 63,9 31,0 5,9 

* Šaltinis: Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

** BP= Bendroji populiacija 

Pereinant prie lyties dimensijos matyti, kad vyresnio amžiaus moterų užimtumo rodikliai 

Lietuvoje yra žemesni nei vyrų (išimtis – 50-54 m. amžiaus grupė). Per 2003-2012 m. laikotarpį 

skirtumas tarp lyčių 50 m. amžiaus ir vyresnių gyventojų kohortoje sumažėjo nuo 14,9 iki 10,3 

procentinių punktų. Vis dėlto lyčių užimtumo netolygumas vis dar išlieka problemiškas ir sudaro 

net iki 10,2 proc. punktų (žr. 2.4.2 lentelė). Šiame kontekste būtina pabrėžti tai, kad užimtumo 

lygio skirtumų mažėjimas tarp vyrų ir moterų grupių viena vertus yra teigiamų  pokyčių 

(išaugusių galimybių įsidarbinti vyresnio amžiaus moterims), kita vertus – nerimą keliančių 

procesų (sumažėjusių galimybių įsidarbinti vyresnio amžiaus vyrams) ženklas (žr. 2.4.2 lent.). 

Apibendrinat galima teigti, kad kylantys vyresnio amžiaus žmonių užimtumo rodikliai 

rodo išaugusias galimybes šios grupės asmenims dalyvauti darbo rinkoje. Nepaisant to, Lietuva 

vis dar turi didelį neišnaudotą vyresnio amžiaus žmonių, ypatingai moterų, į(si)traukimo į darbo 

rinką potencialą. Siekiant maksimaliai išnaudoti šį potencialą, būtina efektyvinti egzistuojančias 

ir ieškoti naujų kompleksinių priemonių, orientuotų į vyresnio amžiaus asmenų galimybių bei 

motyvacijos įsidarbinti didinimą.  

2.3. Vyresnio amžiaus žmonių nedarbas 

 

Vyresnio amžiaus žmonių situacijos problemiškumą atskleidžia ir aukšti nedarbo rodikliai. 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Lietuvoje buvo 172,5 

tūkstančiai bedarbių. Net 47,2 tūkstančiai iš jų priklausė 50-74 m. amžiaus kategorijai.   

 

2.3.1 pav. Vyresnio amžiaus žmonių (>= 55 m.) nedarbo lygis, 2007-2013 m., proc. 
* Šaltinis: Lietuvos statistikos dapartamentas  
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Vyresnio amžiaus žmonių nedarbo rodikliai Lietuvoje nuo 2007 m. ženkliai padidėjo. 

Ypatingai spartus augimas fiksuojamas 2007-2010 m. laikotarpiu. Per šį laikotarpį 55-64 m. 

amžiaus asmenų nedarbo lygis pakilo nuo 3,7 iki 14,4 proc. (net 10,7 proc. punktais). 65 m. 

amžiaus ir vyresnių – nuo 0,2 iki 2,1 proc. (1,9 proc. punktais). Tokį spartų augimą sąlygojęs 

veiksnys, suprantama, - pasaulinė ekonominė krizė. Pažymėtina, jog po krizės teigiami pokyčiai 

nedarbo įverčių srityje pastebimi jau 2010 m. Būtent 2010 m. tiek 55-64 m., tiek 65 m. ir 

vyresnių individų amžiaus grupėse nedarbas ėmė mažėti kol pasiekė šiandienį lygį – atitinkamai 

11,2 bei 1,3 proc. (žr. 2.3.1 pav.). 

Detaliau svarstant vyresnio amžiaus žmonių nedarbo rodiklius pastebima, kad pastarieji 

didžiausi – priešpensinio amžiaus grupėse (50-54 ir 55-59 m.). Taipogi svarbu, kad vyrų 

nedarbas beveik visose amžiaus kategorijose didesnis nei moterų (išimtis 65 m. ir vyresnių 

asmenų amžiaus grupė) (žr. 5 pav.). Ypatingai ženkliai vyrų nedarbo rodikliai viršija moterų 

rodiklius 55-59 m. (3,7 proc. punktais) ir 60-64  m. (8,7 proc. punktais) grupėse (žr. 2.3.2 pav.).  

 

2.3.2 pav. Vyresnio amžiaus žmonių (>= 50 m.) nedarbo lygis, 2013 m., proc. 
* Šaltinis: Lietuvos statistikos dapartamentas  

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių nedarbo rodikliai vėlgi 

atskleidžia nors ir gerėjančią, tačiau vis dar stipriai problemišką šios grupės asmenų situaciją 

darbo rinkoje. Išryškėjęs priešpensinio amžiaus asmenų situacijos problemiškumas, skatina 

atkreipti dėmesį į vyresnių asmenų galimybių darbo rinkoje gerinimą. 

2.4. Vyresnio amžiaus žmonių ekonominis aktyvumas 

 

Analizuojant vyresnio amžiaus žmonių galimybes darbo rinkoje, esminiai yra gyventojų 

ekonominio aktyvumo rodikliai. Pastarieji reikšmingi, todėl, kad nurodo ne tik į faktinį dirbančių 

arba nedirbančių asmenų skaičių, bet ir į konkrečiu momentu nedirbančius, tačiau įsidarbinti 

siekiančius asmenis. Taigi kaip atskleidžia Eurostat (2012) duomenys, Lietuvos vyresnio 

amžiaus, t. y. 50 m. ir vyresnių, gyventojų ekonominis aktyvumas per 2003-2012 m. laikotarpį 

padidėjo nuo 34,2 iki 38,9 proc. Ypatingai augimas paspartėjo 2010 m., kuomet po ekonominės 

krizės, dėl išaugusių kainų, padidėjusios infliacijos, sumažintų pensijų ir kt. aplinkybių, blogėjo 

vyresnių gyventojų ekonominė situacija. Ekonominio aktyvumo augimą taip pat spartino darbo 

jėgos stygius šalies ūkyje ir atsilaisvinusios darbo vietos. Tačiau nepaisant teigiamų pokyčių, 

šios tendencijos nedžiugina – daugiau nei 60 proc. vyresniųjų individų (>=50 m.) Lietuvoje 

išlieka už darbo rinkos ribų. Kaip pažymi L. Okunevičiūtė-Neverauskienė ir J. Moskvina (2007: 

237
102

), pastarųjų žmonių integracija gali būti ganėtinai sudėtinga, kadangi jie nesiekia arba 

negali (paprastai dėl sveikatos būklės) dalyvauti darbo rinkoje. 
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Eurostat (2012) duomenimis, vyresnio amžiaus žmonių ekonominis aktyvumas Lietuvoje 

didžiausias tarp 50-59 m., mažiausias – tarp 60 m. ir vyresnių asmenų. Be to, vyrų aktyvumas 

yra didesnis nei moterų (žr. 2.4.1 lentelė). Čia dera kalbėti apie vyresnių gyventojų motyvaciją 

dirbti. Aptardamos pastarąją L. Okunevičiūtė-Neverauskienės ir J. Moskvinos (2007: 237
103

) 

pažymi: tyrimų duomenys parodo gana aukštą vyresnio amžiaus asmenų motyvaciją darbui, 

kurią galėtų sustiprinti didesnės profesinio mokymo galimybės (sudarytos sąlygos tobulinti 

kvalifikaciją), platesnis netipinio užimtumo formų pasirinkimas bei darbo vietų pritaikymas 

pakitusioms vyresnio amžiaus fizinėms galimybėms. Taip pat, kalbant apie vyresnių žmonių 

integraciją, svarbu sudaryti galimybes išėjusiems į pensiją nepertraukiamai tęsti darbinę veiklą, 

kadangi vėliau motyvacija dirbti sumažėja. 

 

2.4.1. lentelė. 

Lietuvos populiacijos ekonominis aktyvumas pagal amžių bei lytį, 2012 ir 2003 m. II ketvirtis, proc. 

 

 
 25-49 M. 50-54 M. 55-59 M. 60-64 M. >=65 M. 

2
0

1
2

 

m
. 

Moterys 89,9 87,4 73,0 34,2 5,1 

Vyrai 91,6 88,0 79,3 44,8 9,9 

BP**: 90,7 87,0 74,6 40,0 6,8 

2
0

0
3

 

m
. 

Moterys 89,8 84,3 67,7 27,7 4,4 

Vyrai 92,8 87,5 81,1 49,7 10,0 

BP**: 91,3 85,3 67,8 27,9 6,4 

* Šaltinis: Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_argan&lang=en 

** BP= Bendroji populiacija 
 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių, ypatinga moterų, 

integracija į darbo rinką nors ir juda teigiama linkme, tačiau vis dar yra nepakankama. Čia 

pažymėtinas ypatingai menkas 60 m. amžiaus ir vyresnių asmenų ekonominis aktyvumas. 

Nedžiuginantys rodikliai savaime veda prie išvados, jog vyresni žmones vis dar turi 

nepakankamai motyvacijos ir galimybių tapti pilnaverčiais darbo rinkos dalyviais. 
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3. Vyresnio amžiaus žmonių 40-74 m. (socialinės įtraukties) įsitraukimo 

į darbo rinką kiekybinės apklausos metodika  
 

3.1. Kiekybinės apklausos metodika ir tyrimo eiga 

 

Klausimyno struktūra ir bendrosios charakteristikos. Sociologinis klausimynas, skirtas 

vyresnio amžiaus žmonių (socialinės įtraukties) į(si)traukimo į darbo rinką vertinimui, sudarytas 

teorinės tyrimo koncepcijos, konceptualiai „giminingų“ tyrimų būklės apžvalgos pagrindu, 

nacionalinės, ES darbo rinkos ir užimtumo, socialinės politikos analizės, žinybinės statistikos 

analizės rezultatais, giluminių interviu duomenimis bei pilotinės tyrimo rezultatais. (detaliau žr. 

3.1.1 pav.): 

 

3.1.1 pav. Klausimyno konstravimo logika ir etapai 

Teorinės fenomeno analizės išdavoje parengta vyresnio amžiaus žmonių socialinės 

įtaukties/įsitraukimo į darbo rinką matuojančių požymių struktūra, kurios pagrindą sudaro šios 

teorinės prieigos: makro lygmens veiksniai, nacionalinė ir ES darbo rinkos, socialinė, lygių 

galimybių užtikrinimo politika bei intrastruktūra ir individualūs veiksniai. Empirinis klausimyno 

indikatorių sistemos formavimo etapas apėmė: 1) žinybinės statistikos, jau egzistuojančių 

indikatorių sistemų analizę (Statistikos departamento prie LR Vyriausybės
104

, Lietuvos darbo 

biržos
105

, Eurostato, EU-SILC Eurostat’o duomenų bazėmis - LFS darbo jėgos tyrimo duomenys 
106

, ir kt.) siekiant nustatyti reikšmingesnius  empirinius radinius, statistinius dėsningumus 

susijusius su  vyresnio amžiaus asmenų ekonominio ir socialinio gyvenimo kokybe, įsitraukimo į 

darbo rinką būkle; 2) vyresnio amžiaus žmonių giluminių interviu rezultatai; 3) pilotinio 

klausimyno išbandymo rezultatai.  

Iš viso tyrimas remiasi 479 pirminių požymių, kurie apibendrinti 6 svarbiomis vyresnio 

amžiaus žmonių (socialinę įtrauktį) įsitraukimą į darbo rinką atspindinčiomis dimensijomis (žr. 

3.1.1. lentelę). Klausimynų blokai sudaryti taip, kad galėtų būti taikomi kaip atskirti moduliai. 

Matuojamų požymių struktūroje 138 yra sociodemografiniai kintamieji, atspindintys apklaustųjų 
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lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, veiklos profilį ir pan. Kiti 341 požymis yra 

diagnostiniai kintamieji, skirti įvairiems vyresnio amžiaus žmonių (socialinę įtrauktį) įsitraukimą 

į darbo rinką aspektams vertinti.  

3.1.1 lentelė.  

Klausimynų diagnostinių blokų struktūra ir pirminiai rodikliai 

DIMENSIJOS 
KLAUSIMŲ GRUPĖS/KINTAMŲJŲ 

CHARAKTERISTIKOS 

MATUOJAMŲ 

POŽYMIŲ 

SKAIČIUS 

DALYVAVIMO DARBO 

RINKOJE/ KARJEROS 

ISTORIJA (PER 5 M.) 

 186 

Statusas darbo rinkoje 

Dirba/laikinai nedirba/bedarbis; profesinis statusas/ 

pareigos; darbo pobūdis; darbo laiko trukmė, krūvis (kiek 

valandų dirbama), sritis, sektorius, pareigos, darbo pobūdžio 

atitikimas išsilavinimui/ kvalifikacijai  ir kt.  

60 

Darbo vietos/profesinio 

statuso kaita 

Darbovietės keitimas, keitimo priežastys, darbo sąlygų kaita, 

karjeros galimybių vertinimas praeityje, dabartyje ir ateityje 
44 

Pasitenkinimas darbu 

Patinka/nepatinka darbas, tenkina/ netenkina atlyginimas, 

pasilikčiau toje pačioje darbovietėje, bet keisčiau padalinį, 

pareigas, keisčiau sektorių, šalį ir pan. 

 

Darbo sąlygos 

Darbo sąlygos, fizinės darbo sąlygos, darbo krūvis, tempas, 

pripažinimas už gerai atliktą darbą, valdymo kokybė, stresas 

ir kt., darbo pobūdis (kūrybiškas, prestižas įdomus, 

rizikingas ir kt.) 

41 

Diskriminacijos darbo 

vietoje apraiškos ir patirtys 

Ar teko susidurti su diskriminacija dėl lyties, amžiaus, 

neįgalumo, tautybės ir kt., tiesioginė diskriminacija, įvairūs 

apribojimai darbo vietoje, įtaka tolimesniems sprendimams 
41 

BEDARBYSTĖS 

PATIRTYS 
 60 

Bedarbystė/bedarbystės 

trukmė 

Ar per pastaruosius 5 m.patyrėte bedarbystės epizodų? Kiek 

truko bedarbystės laikotarpis ir kt.  
3 

Bedarbystės priežastys 

Darbdavio atsisakymo priimti į darbą motyvai (reikiamos 

kvalifikacijos, patirties trūkumas, buvo geresnių kandidatų, 

dėl amžiaus), subjektyvus priežasčių, trukdančių susirasti 

darbą vertinimas (neturiu tinkamo išsilavinimo, darbo 

patirties, menka darbų pasiūla, menki atlyginimai, įvairios 

diskriminacijos formos), esu pensijoje, pragyvenu iš 

socialinių pašalpų ir kt. 

37 

Užimtumo formos prioritetai 
Norėčiau turėti nuosavą verslą, darbui privačiame, 

valstybiniame sektoriuje ir kt. 
7 

Darbo atsisakymo priežastys 
Per menkas atlyginimas, neįdomus, neperspektyvus darbas, 

per toli vykti į darbą, per mažas/per didelis krūvis ir kt. 
13 

DARBO PAIEŠKOS 

ISTORIJA IR 

STRATEGIJOS                 

(per pastaruosius 5 metus) 

 26 

Darbo paieškos būdai ir 

trukmė 
Darbo paieškos būdai ir strategijos.  19 

Diskriminacijos darbo 

paieškos etape apraiškos ir 

patirtys 

Su amžiumi siejama tiesioginė diskriminacija, pašalinimas 

dokumentų pateikimo, atrankos procedūros, neatrinktas į 

interviu, buvo pasiteirauta kiek jums metų, darbo skelbimų 

turinys atgrasė nuo tolimesnės darbo paieškos ir kt. 

7 

NAMŲ ŪKIO 

SITUACIJA/NAMŲ 

ŪKIO CHARAKTERIS-

TIKOS 

Namų ūkio socialinės ekonominės situacijos situacijos 

vertinimas (namų ūkio narių skaičius, vaikų skaičius; namų 

ūkio perspektyvų vertinimas), disponuojamos pajamos 

(darbo pajamos, vaiko priežiūros pašalpa, socialinės 

pašalpos gavėjas, dividendai, paskola ir kt.) 

38 

BENDRAS Įvairių diskriminacijos formų aktualumas Lietuvai, 31 
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DISKRIMINACIJOS 

VERTINIMAS 

PROBLEMOS IR JOS 

SPRENDIMO 

GALIMYBĖS 

diskriminacijos apraiškos kitose gyvenimo sferose; požiūris 

į lyčių vaidmenis šeimos pajamų klausimu, darbdavų ir 

valstybės vaidmuo gerinant vyresnio amžiaus žmnių 

situaciją darbi rinkoje 

SOCIALINĖS 

DEMOGRAFINĖS 

CHARAKTERIS-TIKOS 

Amžius; lytis; tautybė; išsilavinimas, profesija, šeiminė 

padėtis; gyvenamoji vietovė; neįgalumas. 
138 

 

3.2. Klausimyno metodologinės kokybės charakteristikos 

Klausimyne suformuotų skalių bei pavienių klausimų patikimumui vertinti buvo taikyti 

Cronbach alfa bei Spearman Brown skiriamosios gebos koeficientai. Klausimyno skalių 

patikimumas  yra pakankamai  aukštas, kas parodė, jog visi pavieniai klausimai duotoje skalėje 

yra tinkami ir atstovauja diagnostinio konstrukto, kurį matuoja skalė, teorinę uždavinių aibę. 

Vyresnio amžiaus žmonių įtraukimo į darbo rinką tyrimo metu buvo operuojama tik grupiniais 

įverčiais, todėl minimali leistina rodiklio reikšmė yra 0,5. Yra žinoma, jog Cronbach-alfa 

koeficiento dydis yra jautrus skalės ilgiui: jei uždavinių skaičius didelis – koeficiento reikšmė tai 

pat didėja iš dalies nepriklausomai nuo skalės kokybės. Ir atvirkščiai – jei skalė trumpa (mažiau 

6 uždavinių) – jo reikšmė mažėja (Lienert, Raatz, 1998). Tais atvejais, kuomet skalės buvo ilgos, 

patikimumo kontrolei buvo taikomas Sprearman Brown koeficientas, kuris skelia skalę pusiau ir 

yra mažiau jautrus jos ilgiui. Įvertinus kiekvienos skalės vidinės konsistencijos matą, Kronbach 

Alfa bei Sprearman Brown koeficientų reikšmės svyravo nuo 0,58 iki 0,93, kas rodo, jog skalių 

kokybė yra gana aukšta, ypatingai turint omeny, jog  jokie individualūs diagnostiniai sprendimai 

nebus nedaromi. Detaliau visų klausimyno skalių psichometrinės kokybės charakteritstikos 

pateiktos 3.2.1 lenlelėje.  

3.2.1 lentelė.  

Klausimyno skalių psichometrinės kokybės charakteristikos 

SKALĖ 

KLAUSIMAS 

NR.  

ANKETOJE 

PIRMINIŲ  

POŽYMIŲ SK. 

CRONBACH ALFA 

SPEARMAN BROWN* 

Vyresnio amžiaus asmenų gaunamų pajamų 

perkamoji galia 
27 14 0,903 / 0,789* 

Svarbiausi darbinės veiklos aspektai 52 24 0,833 / 0,894* 

Diskriminacijos raiška darbo aplinkoje 56 14 0,926 / 0,907* 

Patirtos diskriminacijos darbe  įtaka tolimesniems 

sprendimams 
59 9 0,848 

Problemos susijusios su darbinės veiklos vykdymu 

per paskutinius 3 mėn. 
67 6 0,839 

Diskriminacijos raiška kitose socialinio gyvenimo 

srityse 
69 6 0,857 

Respondentų nuomonė apie kitų diskriminacijos 

formų aktualumą Lietuvoje 
70 13 0,822 / 0,876* 

Nedarbo priežastys 79 14 0,780 / 0,730* 

Priežastys, trukdančios susirasti darbą 81 12 0,699 / 0,771* 

Darbo atsisakymo priežastys 84 11 0,679 / 0,763* 

Požiūris į šeimos pajamas bei lūkesčiai darbdavio 

atžvilgiu sprendžiant vyresnio amžiaus asmenų 

problemas 

85 7 0,576 

*Prie Spearman Brown koeficiento esantis ženklas (*) reiškia, jog koeficientas gautas skeliat skalę pusiau. 
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3.3. Imties formavimas 

Formuojant respondentų imtį, taikyti šie pagrindiniai tiriamųjų grupės atrankos kriterijai: 

 amžius (40 – 74 m. asmenys);  

 individo statusas darbo rinkos atžvilgiu;  

 yra/nėra pensijoje. 

Vykdant apklausą buvo tiriama 40 - 74 m. amžiaus asmenų generalinė visuma. Iš šios 

visumos buvo suformuota atrankinė imtis taikant atsitiktinės klasterinės atrankos būdą. 

Kiekybinė reprezentatyvi vyresnio amžiaus asmenų apklausa buvo atlikta neviršijant 5 proc. 

paklaidos dydžio esant 95 proc. patikimumui. Remiantis Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis buvo identifikuota tyrimo generalinė aibė. Kiekvienoje iš 60 savivaldybių 

teritorijoje buvo atrenkami klasteriai (bendruomenė, institucijos, asociacijos ir pan.) pagal 

tyrimui reikšmingas charakteristikas. Tuomet iš jų buvo atrenkami imties vienetai taikant 

paprastą atsitiktinę arba stratifikuotą atranką. Taip buvo užtikrinta, jog imtyje bus atstovaujama 

vyresnio amžiaus asmenų populiacijos įvairovė (dirba/nedirba, vyras/moteris, pensijoje/ne 

pensijoje, užimtumo pobūdis, gyvenama vietovė, institucinė priklausomybė ir pan.). Kiekvienoje 

savivaldybėje buvo nustatyta imties kvota priklausomai nuo savivaldybės dydžio. 

 

3.4. Tyrimo validumo užtikrinimas 

Tyrimo kokybės užtikrinimo buvo siekiama visuose tyrimo etapuose. Tyrimo validumas 

paprastai tikrinamas tikslinant sąvokas, hipotezes, kintamuosius, renkant, analizuojant, 

apibendrinant duomenis ir formuluojant išvadas. Kadangi tyrimas exploracinis, jis grindžiamas 

tiek teorinėmis prielaidomis ir dedukcija, tiek ir ekspertinėmis bei praktinėmis žiniomis apie 

vyresnio amžiaus žmonių (socialinę įtrauktį) įsitraukimą į darbo rinką. Remiantis šiomis 

žiniomis bei kriterijais buvo formuluojamos hipotezės bei nustatomi empiriniai rodikliai 

kiekybinėje tyrimo dalyje. Todėl rodiklių – tiriamų kintamųjų - parinkimo pagrįstumas 

daugiausia  buvo tikrinamas loginio validumo (pagrįstumo) kriterijais  – ar pasirinkti  kintamieji 

tinkamai identifikuoja ir matuoja norimą  reiškinį ir jo savybes. Svarbus vaidmuo nustatant 

konstrukto (loginį) validumą teko ir bandomajam (pilotiniam) tyrimui, kuriame buvo 

išgryninami empiriniai rodikliai (atmetant nevalidžius) ir išbandomi tyrimo instrumentai. Vidinis 

tyrimo validumas, nusakantis kintamųjų ryšio ir analizės pagrįstumą, buvo užtikrintas tiek 

minėtoje rodiklių parinkimo ir matavimo adekvatumo pakopoje, tiek griežtai laikantis 

matematinių duomenų rinkimo ir analizės reikalavimų. Kokybinės tyrimo dalies validumas iš 

dalies užtikrintas pasitelkiant ekspertus bei pateikiant išsamią tyrimo dokumentaciją. Išorinį 

validumą šiuo atveju iš esmės grindžia konstrukto (loginis) ir vidinis validumas; taip pat, iš 

dalies, išvadų įtikimumas ekspertų akimis ir panašių tyrimų kontekste. Išorinis valdumas taip pat 

buvo iš dalies užtikrinamas gautų tyrimų rezultatų duomenis interpretuojant platesnėje Europos 

perspektyvoje.  

3.5. Tyrimo duomenų surinkimo ir apdorojimo patikimumo užtikrinimas 

Tyrimo duomenų surinkimas buvo užtikrinamas laikantis socialiniam tyrimui keliamų 

patikimumo reikalavimų. Tyrimo atlikėjai parengė ir su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 

suderino kreipimosi raštą, kuris buvo išsiųstas į visas tyrime dalyvausiančias savivaldybes. 

Tarpininkavimo raštai taip pat buvo išsiuntinėti atrinktoms seniūnijoms bei tikslinėms 

institucijoms. Buvo parengti ir su tyrimo užsakovu suderinti motyvaciniai laiškai, skirti įtikinti 

respondentus apie jų svarbą dalyvauti tyrime. Apklausa buvo vykdoma dviem būdais: pildant 

klausimyną internetu bei popierinę klausimyno versiją. Klausimynų pildymas buvo 

kontroliuojamas. Tais atvejais kuomet respondentai neaktyviai pildydavo elektroninius 



37 
 

klausimynus, jie buvo pakartotinai raginami dalyvauti tyrime. Elektroninių klausimynų duomenų 

bazė buvo tikrinama kas tris valandas.  
 

Siekiant klausimyno užpildymo kokybės, buvo tikrinama klausimynų užpildymo logika ir 

korektiškumas. Tik iš dalies užpildyti ar sugadinti klausimynai buvo pašalinti iš tolimesnės 

duomenų analizės. Taip pat buvo susisiekiama su 10 proc. dalyvavusiųjų apklausoje raštu.  

Atlikdami tyrimo duomenų analizę, tyrėjai vadovavosi socialinio tyrimo etikos principais.  

3.6. Naudojamos statistinės analizės apibūdinimas 

Gauti statistiniai duomenys buvo apdorojami taikant įvairius statistinius metodus bei 

technikas: aprašomoji statistika, statistiniai sprendimai, statistinis normavimas, standartinio 

normaliojo skirstinio z-įverčių panaudojimas, daugiamačiai metodai (faktorinė, ANOVA ir kt.). 

Greta aprašomosios statistikos matų ir statistinių sprendimų buvo taikoma faktorinė 

analizė. Kaip jau minėta, ji buvo naudojama pirminių požymių struktūrai sutankinti. Faktorinė 

analizė leidžia pereiti nuo didelės pirminių požymių (klausimų) struktūros prie paprastesnės ir 

mažesnės apibendrintų požymių struktūros, neprarandant esminės informacijos. Pirminiai 

požymiai, kurių vertinimai tarpusavyje sutampa (yra statistiškai tampriai susiję) patenka į vieną 

faktorių ir sudaro vieną jau apibendrintą matuojamą dimensiją. Viename faktoriuje atsidūrusius 

požymius tiriamieji vertina labai panašiai.  

3.7. Kokybinių duomenų analizės strategija 

Kokybinių duomenų analizė buso atliekama taikant kokybinės ir kiekybinės turinio 

analizės metodus. Atsakymų į atviro tipo klausimus analizei buvo taikomas turinio analizės 

metodas. Šio metodo esmė ta, jog pradžioje visi laisva forma pateikti atsakymai daug kartų 

perskaitomi, į juos gilinamasi. Ilgainiui randami prasminiai panašūs išsireiškimai ir žodžiai, 

kurie tyrimą atliekančio analitiko yra sujungiami į apibendrinančias kategorijas ir subkategorijas. 

Tokių atsakymų analizės sąnaudos didelės, tačiau ir privalumas didelis, kadangi respondentams 

neprimetamas koks nors atsakymas ar požiūris. Tai yra autentiškos respondentų mintys. Todėl 

didelis vadinamųjų „atvirų klausimų“ privalumas tas, kad respondentai patys generuoja tokių 

atsakymų turinį, kuris nėra primestas iš šalies, tačiau išplaukia iš respondentų patirties, interesų 

bei požiūrių.     
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4. Vyresnio amžiaus žmonių 40-74 m. (socialinės įtraukties) įsitraukimo 

į darbo rinką kiekybinės apklausos rezultatai 

 

4.1. Tyrimo imties struktūra 

 

Šiame skyriuje pateikiama informacija, atspindinti pagrindines tyrimo imties socialines 

demografines charakteristikas, t.y. respondentų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, tautybę, 

išsimokslinimą, statusą darbo rinkoje, darbingumo lygį, gaunamas pajamas, gyvenamąją vietą, 

šeiminę padėtį, turimų vaikų skaičių, vaikams teikiamą finansinę paramą arba finansinę paramą 

sulaukiamą iš vaikų. 

Reprezentatyvioje anketinėje apklausoje dalyvavo 974 vyresnio amžiaus asmenys nuo 40 

iki 75 m. amžiaus (minimalus tyrimo dalyvių amžius yra 40, o maksimalus – 75 m.). Kas trečias 

respondentas patenka į 40-49 m., kas antras – į 50-59 m. ir maždaug kas šeštas – į 60 m. ir 

vyresnių asmenų amžiaus kategorijas (žr. 4.1.1 pav.). Svarbus momentas, kad apklaustų individų 

amžiaus vidurkis, mediana bei moda sutampa ir siekia 52 m. amžiaus ribą. Tai reiškia, kad 

tyrimo dalyvių vidutinis amžius yra 52 metai, kad pusė respondentų yra ne vyresni nei 52 m., ir 

kad imtyje yra daugiausiai buvo 52 m. sulaukusių asmenų. 

 

 

4.1.1. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių, proc. (N=910) 

 

Lyties aspektu ši imtis nėra simetriška, kadangi ją sudaro net 77,1 proc. moterų ir 22,9 

proc. vyrų (žr. 4.1.2 pav.). Vis dėlto itin apibendrinant, asimetrija demonstruoja neginčijamas 

patarųjų metų Lietuvos tendencijas: nuolatinį moterų dalies didėjimą 40 m. ir vyresnio amžiaus  

asmenų kohortoje (plačiau žr. 1.4 skyriuje). Be to, pažymėtinas ir tas faktas, kad moterys yra 

ženkliai aktyviau dalyvauja vykdant anketines apklausas.  

 

 

 

4.1.2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, proc. (N=974) 

Didžioji dauguma tyrimo dalyvių – lietuvių tautybės asmenys (95,5 proc.). Tai, galima 

sakyti, atitinka faktines šalies realijas. Be to, buvo apklausti 44 lenkų, rusų, totorių arba vokiečių 
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35,6 
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22,9 
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tautybės asmenys (žr. 4.1.3 pav.). Tokiu būdu minimalaus dydžio statistinio vieneto teisėmis 

tyrime yra atstovaujamos tautinės mažumos.   

 

4.1.3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tautybę, proc. (N=974) 

Pagal išsilavinimą, imtis apima skirtingas vyresnio amžiaus asmenų grupes: nuo įgijusių 

vidurinį arba žemesnį išsimokslinimą (3,3 proc.), iki turinčių magistro diplomą (31,9 proc.). 

Daugiausia apklausta asmenų, turinčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį (48,7 proc.). Turintys 

aukštesnįjį išsilavinimą sudaro 16,1 proc. (žr. 4.1.4 pav.).  

 

4.1.4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal aukščiausią įgytą išsimokslinimą, proc. (N=974) 

Pagal statusą darbo rinkoje, imtyje dominuoja samdomi darbuotojai (71 proc.), ne tokie 

skaitlingi – darbdaviai (8,5 proc.), pensininkai (5,4 proc.), bedarbiai (3 proc.) arba ūkininkai (1,8 

proc.). Tyrime taip pat dalyvavo dirbančių pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą, 

neatlygintinai dirbančių šeimos versle, įsitraukusių į nevyriausybines organizacijas, menininkų 

bei studentų (žr. 4.1.5 pav.).    

 

4.1.5. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal statusą darbo rinkoje, proc. (N=974) 

Nuo statuso darbo rinkoje tiesiogiai priklauso respondentų pajamos. Konkrečiu atveju 

pajamų gauna 924 tyrimo dalyviai, iš kurių net 91,9 proc. kaip šaltinį nurodo darbo užmokestį, 

9,5 proc. – pensiją, o 5 proc. – įplaukas iš žemės ūkio. Imtyje išsiskiria gaunantys neįgalumo 

pašalpą (3,9 proc.), autorinį atlyginimą (3,7 proc.) bei sulaukiantys artimųjų paramos (3,7 proc.). 

Taip pat tokie, kuriems pajamų teikia nuosavas verslas (3 proc.) ar dividendai (1,4 proc.), 

nedarbo (1,2 proc.), socialinės pašalpos (1 proc.) ar užsienio artimųjų parama (0,9 proc.) (žr. 

4.1.6 pav.). Keletas respondentų nurodė šiuos pajamų šaltinius: alimentus, uždarbį iš 

nekilnojamo turto nuomos, bankų mokamas palūkanas, neoficialias („juodas“) pajamas, 

stipendiją, motinystės išmokas bei įvairias kompensacijas (pvz., už kenksmingą darbą).   
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4.1.6. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gaunamų pajamų rūšis, proc. (N=924) 

Konkrečiai žvelgiant į apklausos dalyvių mėnesio pajamų dydį matyti, kad daugumos 

respondentų (62,8 proc.) pajamos neviršija vidutinio atlyginimo Lietuvoje
107

. Minimalias arba 

mažesnes negu minimalios pajamas nurodo maždaug šeštadalis (17,6 proc.), iki 1500 Lt 

siekiančias – maždaug penktadalis (19,8 proc.) ir iki 2000 Lt – maždaug ketvirtadalis tiriamųjų. 

Pažymėtina, jog vos kas vienuolikto vyresnio amžiaus asmens (10,9 proc.) mėnesio pajamos 

perkopia 3000 Lt (žr. 4.1.7 pav.).  

 

4.1.7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gaunamų pajamų dydį, proc. (N=882) 

Pažymėtina tai, kad tyrime dalyvavę asmenys pagal savo gyvenamąją vietą atstovauja visą 

Lietuvos teritoriją. Daugiausia apklaustųjų gyvena Kauno apskrityje (24 proc.), dvigubai mažiau 

– Vilniaus (12,1 proc.), Šiaulių (11,2 proc.) ir Panevėžio (10,7 proc.). Mažiausia tuo tarpu 

respondentų gyvena Tauragės (6 proc.), Utenos (5,9 proc.) ir Telšių apskrityse (4,1 proc.) (žr. 

4.1.8 pav.).  

 

4.1.8. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apskritis, kuriose gyvena, proc. (N=974) 
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 Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, vidutinis darbo užmokestis Lietuvos ūkyje 2013 m. III 

ketv. duomenimis (bruto) siekė 2305 Lt (http://www.sodra.lt/index.php?cid=284) .  

4,4 

0,9 

1 

1,2 

1,4 

3 

3,7 

3,7 

3,9 

5 

9,5 

91,9 

Kitos piniginės pajamos

Parama, kurią siunčia artimieji iš užsienio

Socialinė pašalpa

Nedarbo išmoka

Dividendai

Pats sau darbdavys

Autorinis atlyginimas

Artimųjų parama

Neįgalumo pašalpa

Pajamos iš žemės ūkio

Pensija

Darbo užmokestis

17,6 

19,8 

25,4 

14,3 

12 

10,9 

<= 1000 Lt

1001-1500 Lt

1501-2000 Lt

2001-2500 Lt

2501-3000 Lt

>=3001 Lt

25 

12,1 

11,2 

10,7 

9,4 

8,2 

7,4 

6 

5,9 

4,1 

Kauno apsk.

Vilniaus apsk.

Šiaulių apsk.

Panevėžio apsk.

Marijampolės apsk.

Klaipėdos apsk.

Alytaus apsk.

Tauragės apsk.

Utenos apsk.

Telšių apsk.



41 
 

Tyrimo imtį apibūdina ir regioniniai kaimo-mieto skirtumai. Pažymėtina, kad sostinės 

respondentai bendrojoje imtyje sudaro 5,4 proc. Kaime arba vienkiemyje gyvena 22 proc., o 

miestelyje – 12,3 proc. apklaustųjų. Vadinamiesiems urbanistiniams vienetams, turintiems 

apskrities arba rajono centro statusą, tenka apie trečdalį (36,7 proc.), o tuo tarpu didmiesčiams
108

 

– apie ketvirtadalį visų respondentų (žr. 4.1.9 pav.). Aptarti rodikliai atskleidžia, kad imties 

pasiskirstymas pagal apskritis ir kaimo-miesto vietoves yra artimas faktiniam Lietuvos 

urbanizacijos lygiui.  

 

4.1.9. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą, proc. (N=973) 

Aptariant geografinį imties pasklidimą, verta pažymėti ir tai, jog daugiau kaip pusė 

respondentų gyvena ne toje pačioje vietovėje, kurioje užaugo (56,5 proc.) (žr. 4.1.10 pav.). Tarp 

šių, gyvenamąją vietą keitusių apklaustųjų, – vos 9,5 proc. ją pakeitė per pastaruosius penkerius 

metus. Anot Kruskal Wallis testo rezultatų, paskutinių penkių metų bėgyje statistiškai 

reikšmingai dažniau nei kiti gyvenamąją vietą keitė konkrečiu atveju jauniausios grupės, t.y. 40-

49 m. amžiaus asmenys (p=0.000; χ
2
=16.938; df=2). 

 

4.1.10. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamosios vietos keitimo 

priežastis, proc. (N=89) 

Žvelgiant į šeiminę padėtį, daugiausia imtyje buvo vedusių/ ištekėjusių asmenų (65,7 

proc.). Kas septintas imtyje išsiskyręs arba išsiskyrusi (14,5 proc.), dvigubai mažiau – niekada 

nevedusių/ netekėjusių (7,3 proc.) bei našlių (6,7 proc.). Verti dėmesio šiame kontekste ir šeši 

nuošimčiai gyvenančių su partneriu arba partnere (5,8 proc.) (žr. 4.1.11 pav.). Tokių respondentų 

atsiradimas vyresnio amžiaus žmonių imtyje leidžia kalbėti apie naujus šeimos modelius 

modernėjančioje Lietuvos visuomenėje, kuomet ne tik jaunimas, bet jau ir vyresnio amžiaus 

individai vis dažniau neskuba formalizuoti partnerystės ir oficialiai registruoti santuokos. 

 

4.1.11. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeiminę padėtį, proc. (N=969) 

Kalbant apie šeiminę padėtį, daugumos respondentų sutuoktiniai arba partneriai yra darbo 

rinkos dalyviai (76,8 proc.). Iš jų net 62,5 proc. darbo rinkoje dalyvauja kaip samdomi 

darbuotojai, 8,4 proc. – kaip dirbantys savarankiškai, 3,9 proc. – kaip ieškantys darbo ir 2 proc. – 

kaip darbdaviai. Tarp darbo rinkoje nedalyvaujančių (9,6 proc.), 6,8 proc. nedirba dėl ligos arba 

negalios, o 2,8 proc. – dėl įsipareigojimų namų ūkiui bei vaikams (žr. 4.1.12 pav.). Anot tyrimo 

dalyvių, kita minėtina nedarbo priežastis – įsitraukimas į pensinę sistemą. 
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4.1.12. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal sutuoktinio(-ės)/ partnerio(-ės) 

užsiėmimą, proc. (N=711) 

Iškalbingas ir respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar jie turi vaikų. Matyti, kad vaikų turi 

maždaug devynios dešimtosios tyrimo dalyvių, be to, daugumos vaikai – pilnamečiai (65,7 

proc.) (žr. 4.1.13 pav.). Nepilnamečių bei pilnamečių vaikų turi kas septintas (13,4 proc.), 

panašus skaičius ir turinčių tik nepilnamečių (11,3 proc.). Apskritai vaikų neturintys teigia vos 

kas dešimtas apklaustasis (9,7 proc.). 

 

4.1.13. pav. Respondentai pagal tai, ar turi vaikų, proc. (N=968) 

Tarp vaikų turinčių tyrimo dalyvių, didžioji dauguma turi 1 arba 2 vaikus (80,3 proc.). Kiti 

nurodo turintys 3 (15 proc.) arba 4 ir daugiau (4,7 proc.) vaikų (žr. 3.2.1.14 pav.). Daugelio 

respondentų vaikai gyvena Lietuvoje. Bent vieną užsienyje gyvenantį vaiką turi kas ketvirtas 

respondentas (22,3 proc.).  

 

4.1.14. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal turimų vaikų skaičių, proc. (N=863) 

Respondentų, turinčių vaikų, teirautasi „Ar Jums tenka padėti vaikams finansiškai“. 

Paaiškėjo, kad finansiškai savo vaikus remia net 85,7 proc. tyrimo dalyvių. Kas antras 

respondentas (50,9 proc.) padeda savo vaikams reguliariai, t.y. kiekvieną mėnesį (pusė iš jų, 

tikėtina, yra tie, kurie vis dar augina nepilnamečius). Maždaug kas aštuntas (12,1 proc.) – 

prisideda prie stambesnių pirkinių ar padengia didesnes išlaidas, o maždaug kas ketvirtas (22,7 

proc.) – vaikus remia tik retkarčiais. Finansiškai savo vaikams apskritai nepadeda tik 14,3 proc. 

apklaustųjų (žr. 3.2.1.15 pav.). Dera pridurti, kad remiantis Kruskal Wallis testo rezultatais, 

labiausiai finansinę paramą savo vaikams linkę teikti 40-49 m., o mažiausiai – 60 m. ir vyresni 

asmenys (p=0.000; χ
2
=158.607; df=2).  
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4.1.15.  pav. Respondentų pasiskirstymas pagal finansinės paramos vaikams 

teikimą, proc. (N=865) 

Visiškai kitoks atsakymų pasiskirstymas gautas uždavus klausimą „Ar Jūs sulaukiate 

finansinės paramos iš savo vaikų“. Atsakymai rodo, kad finansiškai yra paremiamas vos kas 

aštuntas į imtį patekęs respondentas (11,8 proc.) (žr. 4.1.16 pav). Kaip atskleidžia Kruskal Wallis 

testo duomenys, paramos statistiškai reikšmingai dažniau sulaukia ne 40-49 m., o 50 m. ir 

vyresni asmenys (p=0.000; χ
2
= 19.508; df=2). Ir, anot Mann Whitney testo, ypatingai tie, kurių 

bent vienas iš vaikų gyvena užsienyje (p=0.000; vidutinis rangas 476,46 palyginti su 412,61). 

 

4.1.16. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar sulaukia finansinės paramos iš 

savo vaikų, proc. (N=859) 

Tyrimo metu respondentų buvo teiraujamasi ir apie jų namų ūkius. Paaiškėjo, kad savo 

namų ūkiuose su sutuoktiniu arba partneriu gyvena daugiau nei pusė tyrimo dalyvių (66,5 proc.). 

Savo namų ūkiuose vienas – maždaug kas šeštas (16,9 proc.) tyrimo dalyvis. Kiti į imtį patekę 

vyresnio amžiaus asmenys teigia gyvenantys su vaikais arba pas vaikus (14,3 proc.), su tėvais 

arba pas tėvus (6,5 proc.), taip pat dalijasi būstu su giminaičiais, draugais, pažįstamais ir t.t. (1,1 

proc.) (žr. 4.1.17 pav.). 

 

4.1.17 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, su kuo gyvena namų ūkyje, proc. (N=974) 

 

Kas trečio respondento namuose gyvena du asmenys (39,9 proc.), kas ketvirto – trys (23,7 

proc.) ir kas septinto – keturi (14,9 proc.). Penkių ar daugiau asmenų namų ūkyje gyvena 7,6 

proc. į imtį patekusių vyresnio amžiaus asmenų (žr. 4.1.18 pav.). 

 

4.1.18 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal namų ūkio asmenų skaičių proc. (N=949) 

 

Trys iš šimto respondentai gyvena namų ūkiuose, kuriose nei vienas iš namų ūkio narių 

nedirba (2,7 proc.). Kas trečias respondentas gyvena šeimose, kuriose dirba vienas (34,4 proc.), o 

kas antras, kuriose dirba du asmenys (52,7 proc.). Vyresnio amžiaus asmenų, gyvenančių 

šeimose, kuriose dirba trys ir daugiau žmonių pasitaikė vos 10,2 proc. (žr. 4.1.19 pav.).  
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4.1.19 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kiek jų šeimoje asmenų dirba, proc. (N=937) 

Paaiškėjo, kad santykinai nedidelėmis 3000 Lt neviršijančiomis pajamomis disponuoja kas 

antro respondento šeima (56 proc.). Tarp jų iki 1000 Lt įplaukas nurodė 7,4 proc., iki 2000 Lt – 

23,7 proc. ir iki 3000 Lt – 24,9 proc. tyrimo dalyvių. Dera pabrėžti, kad didesnes negu 6000 Lt 

šeimos pajamas gauna vos penki iš šimto apklaustų vyresnio amžiaus asmenų (žr. 4.1.20 pav.). 

Be to, atlikus Kruskal Wallis testą išaiškėjo, kad vyriausių, t.y. 60 m. ir vyresnių respondentų 

šeimos pajamos yra statistiškai reikšmingai mažesnės nei, patenkančių į 40-49 m. amžiaus grupę 

(p=0.002; χ
2
=12.225; df=2). 

 

4.1.20 pav. Respondentai pagal savo šeimos mėnesines pajamas (atskaičius mokesčius), proc. (N=866) 
 

Kalbant apie vidutines mėnesio pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui, iki 2001 Lt 

tenka net 85 proc. respondentų namų ūkių. Be to, vienam šeimos nariui iki 1001 Lt tenka net 46 

proc. (žr. 4.1.21 pav.) 

 

4.1.21 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal mėnesines pajamas vienam šeimos nariui (atskaičius 

mokesčius), proc. (N=850) 

Tyrimo metu į imtį patekę vyresnio amžiaus asmenys galėjo priskirti save ir savo namų ūkį 

atitinkamai socialinei grupei. Didžiosios daugumos respondentų teigimu, jie gyvena normaliai, 

vidutiniškai (73,7 proc.). Mažesnė, tačiau taip pat svari respondentų dalis teigianti, kad gyvena 

vargingai, skurdžiai (19,4 proc.), taip pat, jog vos gali išgyventi (6,1 proc.) (žr. 4.1.22 pav.). 

Gyvenantys labai gerai, pasiturinčiai nurodė mažiau nei 1 proc. apklaustų vyresnio amžiaus 

asmenų.  
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4.1.22 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal subjektyvus savęs prisiskyrimą socialinei grupei, proc. 

(N=961) 

Respondentų taip pat buvo teirautasi, apie jų vartojimo galimybes. Paaiškėjo, kad daugiau 

kaip pusė respondentų gali sau leisti valgyti mėsą, vištieną ar žuvį mažiausiai 3 kartus per savaitę 

(72,5 proc.), apmokėti automobilio remontą, draudimą (63,8 proc.), apsilankyti pas stomatologą 

(58,4 proc.), eiti į kiną, teatrą ar koncertą bent kartą į mėnesį (53,8 proc.) bei apmokėti už 

savaitės atostogas Lietuvoje (53,1 proc.). Maždaug kas trečias respondentas tvirtina galintis 

pasikviesti paviešėti draugus bent kartą per mėnesį (45,5 proc.), lankytis pas draugus, dovanoti 

progines dovanas (40,3 proc.), pasikeisti susidėvėjusius baldus (33,9 proc.), užmokėti už vaikų 

išsimokslinimą/ lavinimą (33,6 proc.), apmokėti už savaitės atostogas užsienyje (33,1 proc.) bei 

apmokėti už medicinines paslaugas (31,3 proc.). Mažiausiai respondentų gali sau leisti įsigyti 

madingų rūbų (26,9 proc.) bei brangių vaistų (26,1 proc.) (žr. 4.1.23).  

 

4.1.23 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal vartojimo galimybes, proc. (N=429)  

 

4.2. Vyresnio amžiaus žmonių situacija darbo rinkoje 

 

Šiame skyrelyje pateikiama informacija apie respondentų situaciją ir profesinę patirtį per 

pastaruosius penkerius metus darbo rinkoje: statusą darbo rinkoje, įgytą profesiją, pareigas 

paskutinėje darbovietėje, atstovaujamą sektorių, darbo sutarties pobūdį, užimamų pareigų 

atitikimą įgytam išsilavinimui, darbo patirtį užsienyje, paskutinės darbovietės dydį, papildomą 

darbą ir pareigas jame, priklausymą profesinei sąjungai bei darbo keitimo priežastis. 

Iš 974 respondentų dalyvavusių tyrime, 885 asmenys šiuo metu dirba, 7,3 proc. 

respondentų yra pensinio amžiaus, 7,4 proc. vyresnio amžiaus asmenų šiuo metu yra bedarbiai: 

0,8 

73,7 

19,4 

6,1 

Gyvena labai gerai, pasiturinčiai

Gyvena normaliai, vidutiniškai

Gyvena vargingai, skurdžiai

Vos gali išgyventi

72,5 

63,8 

58,4 

53,8 

53,1 

45,5 

40,3 

33,9 

33,6 

33,1 

31,3 

26,9 

26,1 

29,9 

Valgyti mėsą, vištieną ar žuvį mažiausiai 3 kartus per sav.

Apmokėti einamąjį automobilio remontą, draudimą

Apsilankyti pas stomatologą

Eiti į kiną, teatrą ar koncertą bent kartą į mėnesį

Apmokėti už savaitės atostogas Lietuvoje

Pasikviesti paviešėti draugus bent kartą per mėn.

Lankytis pas draugus, dovanoti progines dovanas ir pan.

Pasikeisti susidėvėjusius baldus

Užmokėti už vaikų išsimokslinimą/lavinimą

Apmokėti už savaitės atostogas užsienyje

Apmokėti už medicinines paslaugas

Įsigyti madingų rūbų

Įsigyti brangių vaistų

Kita
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iš jų 3,9 proc. respondentų nedirba ir nėra pensinio amžiaus, 3,5 proc. – nedirba, nes yra sulaukę 

pensinio amžiaus (žr. 4.2.1 pav.). Per pastaruosius penkerius metus beveik visi tyrime dalyvavę 

respondentai dirbo ir tik 6,1 proc. respondentų buvo neaktyvūs darbo rinkoje. Pažymėtina, kad 

didžiąją dalį nedirbančių respondentų sudaro pensinio amžiaus asmenys.  

 

4.2.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal statusą darbo rinkoje, proc.(N=974) 

Remiantis Lietuvos profesijų klasifikatoriumi, pagal profesijas respondentai buvo 

suskirstyti į devynias grupes: (1) vadovai; (2) specialistai; (3) technikai ir jaunesnieji specialistai; 

(4) tarnautojai; (5) paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai; (6) kvalifikuoti žemės, miškų ir 

žuvininkystės ūkio darbuotojai; (7) kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai; (8) įrenginių ir 

mašinų operatoriai ir surinkėjai; (9) nekvalifikuoti darbininkai. Lietuvos profesijų 

klasifikatoriuje yra išskirta ir dar viena profesijų grupė – ginkluotųjų pajėgų profesijos,  

apimančios visus ginkluotosiose pajėgose tarnaujančių asmenų darbus (pagalbinė privalomoji ar 

savanoriška tarnyba). Tačiau tyrime nedalyvavo nei vienas šios profesijų grupės atstovas. 

Didžioji dalis tyrime dalyvavusių respondentų (84,1 proc.) yra įgiję specialisto profesiją (žr. 33 

pav.). Kaip teigiama Lietuvos profesijų klasifikatoriuje
109

, ,,specialistai plečia sukauptas žinias, 

taiko mokslines ir menines koncepcijas ir teorijas, sistemiškai jų moko arba užsiima bet kuriuo 

šių veiklos rūšių deriniu“. Pedagogika, ekonomika, buhalterija, inžinerija buvo pagrindinės 

profesijos, kurias yra įgiję tyrime dalyvavę respondentai (priskirti specialistų profesijų grupei). 

Technikai ir jaunesnieji specialistai bei tarnautojai sudarė 6,1 proc., t. y. beveik kas 17 

respondentas pateko į šias profesijų grupes. Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio 

darbuotojai bei paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai sudarė 4,2 proc. visų tyrime 

dalyvavusių asmenų. Verta atkreipti dėmesį, jog vadovo profesiją turinčių asmenų dalis yra 

mažesnė lyginant su nekvalifikuotų darbininkų profesijai priskiriamų asmenų dalimi (žr. 4.2.2 

pav.). 

 

4.2.2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal įgytą profesiją, proc. (N=974) 

Respondentų pareigos paskutinėje darbovietėje pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių 

buvo suskirstytos į devynias grupes. Specialistai išlieka pirmoje vietoje tiek pagal įgytą profesiją, 

tiek pagal pareigas paskutinėje darbovietėje, o įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai tiek 

pagal įgytą profesiją, tiek pagal pareigas paskutinėje darbovietėje yra paskutinėje reitingo 

vietoje. Didžiąją dalį specialistų sudaro mokytojai, dėstytojai, inžinieriai, bibliotekininkai, 

buhalteriai, slaugytojai. Kas ketvirtas (26,8 proc.) tyrime dalyvavęs vyresnio amžiaus asmuo 

užima vadovaujančias pareigas, t. y. save įvardino kaip vadovus, direktorius, įmonių savininkus 

                                                           
109

 http://www.profesijuklasifikatorius.lt/?q=lt/hierarchinestruktura 

3,5 

3,9 

7,3 

85,3 

Nedirbate ir esate pensijoje

Nedirbate ir nesate pensijoje

Dirbate ir esate pensijoje

Dirbate

1,1 

1,2 

1,4 

1,6 

2,1 

2,1 

3,0 

3,1 

84,1 

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Vadovai

Nekvalifikuoti darbininkai

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Tarnautojai

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Specialistai

http://www.profesijuklasifikatorius.lt/?q=lt/hierarchinestruktura


47 
 

ir pan. 4,3 proc. respondentų nurodytų pareigų priskiriamos technikų ir jaunesniųjų specialistų 

grupėms, 3,1 proc. – tarnautojų ir 3,0 proc. – nekvalifikuotų darbininkų grupei (žr. 4.2.1 lentelę).  

4.2.1 lentelė.  

Respondentų pareigos paskutinėje darbovietėje 

PAREIGŲ GRUPĖS RESPONDENTŲ PASISKIRSTYMAS, PROC. 

(N=974) 

Vadovai 26,8 

Specialistai 57,7 

Technikai ir jaunesnieji specialistai 4,3 

Tarnautojai  3,1 

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai 2,1 

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai 0,9 

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai  1,2 

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai 0,6 

Nekvalifikuoti darbininkai  3,0 

 

Aukščiau pateiktas pareigų pasiskirstymas gali būti paaiškinamas dviem priežastimis. 

Pirma, 77,5 proc. respondentų dirba valstybiniame, 18,1 proc. – privačiame ir 4,4 proc. – 

nevyriausybiniame sektoriuje. Antra, pagrindinė respondentų atstovaujama darbo sritis yra 

švietimas, kultūra ir mokslas (30,1 proc.) bei viešasis administravimas (22,8 proc.). 12,1 proc. 

vyresnio amžiaus respondentų dirba socialinės apsaugos, 7,3 proc. – aptarnavimo ir paslaugų, 6,8 

proc. – sveikatos apsaugos srityse (žr. 4.2.3 pav.).   

 

4.2.3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal profesinės veiklos sritį, proc. (N=920) 

81,7 proc. vyresnio amžiaus asmenų dirba pagal nuolatinę darbo sutartį. Pagal terminuotą 

darbo sutartį dirba kas vienuoliktas tyrime dalyvavęs asmuo. Verta atkreipti dėmesį, jog net 9,4 

proc. respondentų nurodė dirbantys be oficialios darbo sutarties (žr. 4.2.4 pav.). Tai itin 

nepalanku vyresniame amžiuje, nes šiame amžiaus tarpsnyje asmenys turi daugiau sveikatos 

problemų, dažniau prireikia nedarbingumo pažymėjimo ir gydymo paslaugų. Be to, oficialių 

draudžiamųjų pajamų neturėjimas mažina būsimos pensijos dydį.  

0,3 

0,4 

0,5 

0,7 

0,8 

0,9 

1,2 

1,6 

1,7 

1,8 

4,3 

6,5 

6,8 

7,3 

12,1 

22,8 

30,1 

Žiniasklaida

Draudimas

Teisėsauga

Bankininkystė

Krašto apsauga

Sportas, turizmas

Eenergetika

Statyba

Žemės ūkis

Transportas

Prekyba

Kita

Sveikatos apsauga

Aptarnavimas, paslaugos

Socialinė apsauga

Viešasis administravimas

Švietimas, kultūra, mokslas
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2.2.4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo sutarties pobūdį, % (N=936) 

Pagal darbo pobūdį, tyrime dalyvavusius respondentus galima suskirstyti į dvi grupes. 

Pirmajai grupei priklauso samdomi darbuotojai, dirbantys pilną (85,2 proc.) arba nepilną (8,8 

proc.) darbo dieną bei valandinį darbą dirbantys (4,7 proc.) darbuotojai. Galima daryti prielaidą, 

kad pastarajai grupei priklausantys asmenys veikiausiai yra sudarę darbo sutartį su juos 

samdančiais darbdaviais. Remiantis tyrimo duomenimis, vos 1,3 proc. sudaro asmenys, 

neturintieji darbo santykių su darbdaviu, t. y. šie asmenys dirba pagal individualios veiklos 

pažymėjimą, pagal verslo liudijimą arba pagal autorinę sutartį (žr. 4.2.5 pav.). Verta atkreipti 

dėmesį, jog didžioji dalis respondentų (0,8 proc.) šioje grupėje dirba pagal individualios veiklos 

pažymėjimą – tai gali būti paaiškinama mažesniais atskaitomais mokesčiais nuo gaunamų 

pajamų.  

 

4.2.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo pobūdį, proc. (N=945) 

Atsižvelgiant į vyresnio amžiaus respondentų dirbamų valandų skaičių, didžioji dalis (73,4 

proc.) respondentų dirba daugiau nei 20 valandų per savaitę, o kas ketvirtas tyrime dalyvavęs 

vyresnio amžiaus darbuotojas (26,5 proc.) dirba mažiau nei dvidešimt valandų per savaitę (žr. 

4.2.6 pav.). Tai gali būti susiję tiek su pensiniu amžiumi, tiek su tuo, jog 8,8 proc. respondentų 

nurodė dirbantys nepilną darbo dieną.   

 

4.2.6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo valandas per savaitę, proc. (N=941) 

Atliktas tyrimas atskleidė, kad didžiosios dalies (65 proc.) vyresnio amžiaus respondentų 

įgytas išsilavinimas ir turimi diplomai atitinka darbo vietai ir pareigoms keliamus reikalavimus. 

Verta pastebėti, kad kas ketvirto respondento įgytas išsilavinimas ir turimas diplomas neatitinka 

darbo vietos ir pareigų. Atsižvelgiant į tyrimo dalyvių amžių ir tai, jog didžioji šio tyrimo 

dalyvių dalis gyveno skirtingose ekonominėse ir politinėse sistemose, galima paaiškinti 

išsilavinimo ir darbo vietos/pareigų nesusietumą: kaip pavyzdžiui, sovietiniame laikotarpyje 

įgytas inžinieriaus išsilavinimas nebuvo aktualus nepriklausomybės metais, todėl tam tikrai 

asmenų daliai teko dirbti su išsilavinimu nesusijusius darbus. Kitas svarbus aspektas – prieš 

keturiasdešimt/trisdešimt metų įgytas išsilavinimas gali nebeatitikti šiuolaikinių technologijų ir 

darbo rinkos keliamų reikalavimų. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, jog 10,6 proc. respondentų įgyti 

diplomai ir turimas išsilavinimas yra gerokai aukštesnio lygio nei to reikalauja darbo vieta ir 

pareigos (žr. 4.2.7 pav.). Atliktas tyrimas leidžia daryti prielaidą, kad vyresni asmenys dėl savo 

amžiaus neretai užima pareigas, neatitinkančias jų įgyto išsilavinimo. 1,7 proc. vyresnio amžiaus 

respondentų taip pat nurodė, kad jiems teko dalyvauti papildomuose mokymuose, kadangi 

turimas išsilavinimas buvo per žemas darbo vietai.  
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9,4 

81,7 

Terminuota

Dirbu be darbo sutarties

Nuolatinė

0,2 

0,3 

0,8 

4,7 

8,8 

85,2 

Pagal autorinę sutartį

Pagal verslo liudijimą

Pagal individualios veiklos pažymėjimą

Valandininku

Nepilną darbo dieną

Pilną darbo dieną

2,4 

5,7 

18,4 

73,4 

Daugiau nei 1 mažiau nei 5

Daugiau nei 11 mažiau nei 20

Daugiau nei 6 mažiau nei 10

Daugiau nei 20
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4.2.7 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal užimamų pareigų atitikimą įgytam 

išsilavinimui/kvalifikacijai, proc. (N=966)  

Kaip parodė tyrimas, vyresnio amžiaus asmenys vidutiniškai turi nuo 15 iki 35 metų 

darbinės patirties: 17,9 proc. respondentų turi įgiję 25-30 metų trukmės, 17,5 proc. – nuo 15 iki 

20 metų darbo patirtį. Vyresnio amžiaus respondentai, turintys 20-25 ir 30-35 metų profesinę 

patirtį tyrimo metu sudarė vienodas dalis, t. y. po 14,5 proc. Asmenų, įgijusių ilgesnę negu 40 

metų darbo patirtį, yra pakankamai mažai – 4,9 proc., t. y. beveik kas dvidešimtas respondentas 

(žr. 4.2.8 pav.).  

 

4.2.8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą, proc. (N=920) 

 

Darbo patirtis užsienyje vyresnio amžiaus asmenų grupėje nėra dažnas reiškinys: vos 

vienas iš šimto tyrime dalyvavusių respondentų (0,8 proc.) nurodė turintis darbo patirties 

užsienyje, o darbo patirties trukmė paprastai neviršija penkerių metų (4,5 proc.) (žr. 3.2.2.9 

pav.). Nuo 5 iki 10 metų darbo užsienyje patirtį yra įgiję vos 0,4 proc. respondentų, tokia pati 

dalis vyresnio amžiaus žmonių į užsienį vyko trumpalaikių stažuočių ir komandiruočių tikslu. 

Nedidelę darbo patirtį užsienyje galima paaiškinti vyresniu tyrimo respondentų amžiumi – šiai 

amžiaus grupei yra sudėtingiau prisitaikyti naujoje kultūroje dėl užsienio kalbos nemokėjimo ar 

menkesnių socialinių ryšių naujoje šalyje. Įtakos gali turėti ir tai, jog paprastai užsienyje 

emigrantai dirba fizinio pobūdžio darbus, o vyresniame amžiuje pasireiškiančios sveikatos 

problemos neretai apriboja šio amžiaus žmonių galimybes dirbti sunkesnį fizinį darbą.  

1,7 

10,6 

23,8 

65 

Mano dabartinis išsilavinimas per žemas ir/arba

neatitinka/neatitiko užimamų pareigų, todėl privalau/privalėjau

mokytis

Mano diplomai, įgytas išsilavinimas gerokai aukštesnio lygio,

nei šito reikalauja/reikalavo mano darbo vieta ir pareigos

Diplomus, išsilavinimą įgijau vienoje srityje, o dirbti

tenka/teko visai  kitoje srityje

Mano įgytas išsilavinimas ir turimi diplomai visumoje

atitinka/atitiko reikalavimus, kuriuos kelia/kėlė mano darbo

vieta ir pareigos
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14,5 

17,5 

17,9 
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nuo 25 metų iki 30 metų
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4.2.9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal turėtą darbo patirtį užsienyje, proc. (N=977) 

 

Beveik kas antras respondentas (46,4 proc.) dirba vidutinio dydžio įmonėje/organizacijoje, 

kas trečias respondentas (25,2 proc.) - mažoje įmonėje/organizacijoje. Pareigas stambioje 

įmonėje užima kas devintas tyrime dalyvavęs respondentas (11,2 proc.) (žr. 3.2.2.10 pav.). 

Svarbu paminėti ir tai, jog įvairios pramonės šakos yra pakankamai modernizuotos ir jose 

įdiegtos naujos gamybinės technologijos, dėl kurių mažėja ir darbo jėgos poreikis bei darbuotojų 

skaičius įmonėse.  

 

4.2.10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal paskutinės darbovietės dydį, proc. (N=940) 

 

Daugiau negu ketvirtadalis respondentų (22,6 proc.) turi/turėjo papildomą darbą. 12,6 proc. 

respondentų papildomame darbe užėmė specialisto pareigas, 3,3 proc. – vadovaujančias 

pareigas. Vos 1,9 proc. respondentų nurodė esantys kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės 

ūkio darbininkai, o 1,5 proc. vyresnio amžiaus asmenų papildomai dirbo nekvalifikuotą darbą 

(žr. 4.2.11 pav.). 

 

4.2.11 pav. Respondentų pasiskirstymas pareigas papildomame darbe, proc. (N=977) 

Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, kas ketvirtas vyresnio amžiaus darbuotojas (25,6 

proc.) priklauso profesinei sąjungai. Kas penktas tyrimo dalyvis nurodė, kad per pastaruosius 

penkerius metus pakeitė savo darbo vietą. Viena pagrindinių darbo keitimo priežasčių tapo 

geresnio darbo susiradimas (75,2 proc.), tuo tarpu beveik kas devintas tyrime dalyvavęs vyresnio 

amžiaus asmuo pripažino, jog buvo atleistas iš darbo dėl amžiaus, todėl teko keisti darbovietę. 

Verta atkreipti dėmesį į tai, jog 16 proc. respondentų keitė darbą dėl sveikatos problemų ar 

negalios, o kas dešimtam (11,5 proc.) teko rūpintis sergančiais ar neįgaliais artimaisiais. Darbo 

vietos keitimą dėl pasikeitusios gyvenamosios vietos nurodė  15,2 proc. tyrimo respondentų (žr. 

4.2.12 pav.). Nurodydami darbo keitimo ar išėjimo iš paskutinės darbovietės priežastis, 
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Maža (dirba 10-49 darbuotojai)

Vidutinio dydžio (dirba 50-249 darbuotojai)
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0,5 

1,3 

1,5 

1,9 

3,3 

12,6 

Tarnautojai

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai

Technikai ir jaunesnieji specialistai

Nekvalifikuoti darbininkai

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai

Vadovai
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respondentai taip pat mini tokias priežastis kaip įmonės/organizacijos bankrotas ar darbo 

organizacijos optimizavimas (jungimas, naikinimas, reorganizavimas), etatų mažinimas, per 

mažas darbo užmokestis ir prasta atmosfera darbe.   

 

4.2.12 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal darbo keitimo priežastis, proc. (N=926) 

 

 

 

4.3. Darbo sąlygos dabartiniame/paskutiniame darbe  

 

Šiame skyrelyje pateikiama informacija, atspindinti darbo sąlygų (paskutiniame/ 

dabartiniame darbe) vertinimą. Tyrimo metu siekta sužinoti, ar vyresnio amžiaus asmenys yra 

patenkinti darbu, kas jiems svarbiausia darbinėje veikloje, kokie respondentų vertinimai 

atsiskleidžia  konkrečiais darbinės veiklos aspektais.  

Vertinant paskutinę darbovietę, beveik kas dešimtas respondentas pabrėžė esantis/buvęs 

patenkintas darbo sąlygomis: 48,5 proc. visų minėtų respondentų yra/buvo visiškai patenkinti 

paskutine darboviete, 44,8 proc. – iš dalies patenkinti. 6,7 proc. vyresnio amžiaus tyrimo dalyvių 

pripažino, jog nėra/nebuvo patenkintas paskutiniu darbu (žr. 4.3.1 pav.).   

 

4.3.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pasitenkinimą darbu, proc. (N=927) 

Beveik visi (91,3 proc.) tyrime dalyvavę vyresnio amžiaus asmenys pritarė, jog bendra 

santykių kokybė tarp organizacijos vadovybės ir darbuotojų yra vienas svarbiausių darbinės 

veiklos aspektų. Ne mažiau reikšmingi organizacijoje yra ir santykiai su bendradarbiais (89,9 

proc.), atsakomybė (88 proc.), darbovietė, darbo sąlygos (86,9 proc.), galimybė kelti 

kvalifikaciją (81,8 proc.), organizacijos valdymo kokybė (81,1 proc.) bei darbo organizavimas 

(81 proc.). Darbo užmokesčio svarbai pritarė 77,2 proc. respondentų – tai rodo, jog materialus 

atlygis už atliktą darbą nėra pats svarbiausias darbinėje veikloje. Beveik pusė respondentų tyrimo 

metu išreiškė teigiamas nuostatas į galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku (49,1 proc.) bei 

paaukštinimo galimybes (53,4 proc.), o konkurencija tarp darbuotojų buvo įvertinta pakankamai 

neigiamai – jai nepritarė  kas ketvirtas respondentas (žr. 4.3.2 pav.).   

6,3 

11,5 

11,5 

15,2 

16,0 

29,3 

41,8 

75,2 

Išėjau iš darbo, nes teko rūpintis vaikais/anūkais

Buvau atleistas iš darbo dėl amžiaus

Išėjau iš darbo, nes teko rūpintis sergančiais, neįgaliais…

Persikėliau gyventi į kitą vietovę

Išėjau iš darbo dėl sveikatos problemų/negalios

Baigėsi darbo sutartis

Buvau atleistas iš darbo dėl su amžiumi nesusijusių priežasčių

Susiradau geresnį darbą

6,7 

44,8 

48,5 

Nepatenkintas

Iš dalies patenkintas

Patenkintas
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4.3.2 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas pagal tai, kokie profesinės veiklos aspektai yra 

svarbiausi darbe, proc. (N=894) 

Vertindami konkrečius darbinius aspektus dabartinėje/paskutinėje darbovietėje, beveik 

pusė respondentų pritarė nuomonei, jog darbe patiriamas psichinis stresas yra per didelis (49,2 

proc.). Darbdavio rūpinimasis darbų sauga ir sveikata, konkurencija tarp darbuotojų ir 

profesinių/pareiginių reikalavimų lygis yra traktuojami kaip „normalūs“, t. y. nei per dideli, nei 

per maži. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad 18,8 proc. respondentų akcentavo, jog darbdavys galėtų 

labiau rūpintis darbų sauga ir sveikata, kas yra pakankamai aktualu vyresniame amžiuje (žr. 4.3.3 

pav.). 

 

4.3.3 pav. Konkrečių darbinės veiklos aspektų vertinimas, % (N=905) 
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Bendravimas su tiesioginiu vadovu

Galimybės teikti pasiūlymus, susijusius su darbo procesų…

Darbo užmokestis

Saugumas darbe

Pripažinimas už gerai atliktą darbą
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Darbdavys

Darbo organizavimas
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4.4. Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacijos patirtys  

 

Šiame poskyryje aptariamos vyresnio amžiaus asmenų diskriminacijos patirtys.  

Lygių galimybių principas įtvirtintas tarptautiniuose bei Lietuvos įstatymuose (Lietuvos 

Respublikos lygių galimybių įstatymas
110

, Lietuvos Respublikos Konstitucija
111

 ir kt.) ir 

akcentuoja elgesio taisykles, numatančias vienodą elgesį su visais žmonėmis, t.y. negalima 

išskirti žmonių dėl amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, rasės ar tautybės, religijos ar 

lyties. Lygių galimybių pažeidimas suprantamas kaip žmogaus diskriminavimas dėl amžiaus, 

seksualinės orientacijos, negalios, rasės ar tautybės, religijos ar lyties. Kaip jau buvo minėta 

tyrimo metodologijos skyrelyje, atliekant tyrimą į klausimyną buvo įtraukti atviro pobūdžio 

klausimai. Šiais klausimais buvo siekiama gauti autentišką, tyrėjo nuostatomis neapribotą 

informaciją.  

Vyresnio amžiaus asmenys darbe susiduria su įvairaus pobūdžio diskriminacijos 

apraiškomis dėl jų amžiaus, lyties, įsitikinimų ir kt. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, beveik 

kas ketvirtas (23,6 proc.) vyresnio amžiaus žmogus susiduria su diskriminacija darbinėje ir 

profesinėje veikloje. 

Į atviro tipo klausimą apie tai, kaip pasireiškė diskriminacija, buvo gautas 201 respondentų 

atsakymas. Analizuojant respondentų atsakymus, buvo ekstrahuotos dvi kategorijos 

diskriminacijos raiška (dėl amžiaus, lyties ir t.t.) ir diskriminacijos raiškos formos 

organizacijoje. Kategorijos dar buvo suskirstytos į atitinkamas subkategorijas (detaliau žr. 4.4.1 

lentelėje). Diskriminacija respondentų nuomone dažniausiai pasireiškia dėl respondentų amžiaus, 

lyties, politinių pažiūrų, socialinės padėties ir t.t. Pagal respondentų pasisakymų dažnumą, 

diskriminacija dėl amžiaus - dažniausiai pasireiškianti diskriminacijos forma.  

Atsakinėdami į atviro tipo klausimus, respondentai nurodė, kad vadovai skirtingai traktuoja 

jaunesnius ir vyresnio amžiaus darbuotojus, vyresniems užkrauna darbus, kuriuos atsisako atlikti 

jaunesnio amžiaus darbuotojai. Šią tezę patvirtina autentiški respondentų pasisakymai, 

pavyzdžiui: ,,tiesioginis vadovas su manim elgiasi mažiau palankiai nei su jaunais darbuotojais, 

viešai pažemina. Pvz.: nors man skirtas užduotis ir rodiklius aš visada vykdau, per susirinkimus 

arba mane ignoruoja, nors jaunas darbuotojas už pastangas ir darbą labai giria..“ arba tokie 

respondentų teiginiai: „požiūris toks. Turi įrodinėti, kad „dar nenukvakus“, kad išmoksi 

naudotis nauja buhalterine programa ir t.t. Jaunesniems darbuotojams šiuo atžvilgiu 

paprasčiau.“ (detaliau žr. 4.4.1 lentelėje). Mažiausiai respondentai nurodė patiriantys 

diskriminaciją dėl socialinės bei etninės kilmės bei neįgalumo. 

4.4.1 lentelė.  

Vyresnio amžiaus žmonių diskriminacijos raiška  

KATEGORIJA SUBKATEGORIJA 
AUTENTIŠKI RESPONDENTŲ PASISAKYMAI 

(RESPONDENTŲ KALBA NETAISYTA) 

KATEGORIJOS 

PRISOTINIMAS 

Diskrimina-

cijos raiška  

Diskriminacija  

dėl amžiaus 

„Buvau atleista iš darbovietės dėl amžiaus“ 
„Buvo pasakyta: jeigu nepatinka - eik į pensiją“ 

„Pasireiškia diskriminacija dėl amžiaus ieškant darbo“ 

„Pagyvenusios moters atlyginimas mažesnis, negu tas pačias pareigas 
užimančio jaunuolio“ 

„Didelis krūvis darbe, nekreipiamas dėmesys į pasiūlymus, 
kategoriškai siūloma palikti darbą, pasiieškoti kito.  Jei bandoma 

pakeisti pareigas, išgirsti vadovo – pasakymą „man pensininkai 

nereikalingi“  
 „Sulaukus pensinio amžiaus buvo palikta 0,5 etato ir tas pats darbo 

krūvis“  

„Paprašyta išeiti iš darbo dėl amžiaus, dėl tautybės“ 
„Buvo nuolat priekaištaujama, kad esame pensininkai ir netiesiogiai 

 

                                                           
110

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=222522&p_query=&p_tr2= 
111

 http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm 
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prašoma užleisti vietą jaunesniems, ne taip sėdėjome, ne taip 

stovėjome, prašoma padirbėti neapmokamus viršvalandžius“  

„Vyresnių žmonių ignoravimas“ 
„Pirmenybė atiduodama jaunesniems“ 

„Pensijinio amžiaus asmenims sukuriamos nepalankios darbo sąlygos, 

etatai skirstomi neatsižvelgiant į pasiekimus ir gebėjimus“    
„Vadovybės požiūris į vyresnius kolegas ir jaunesnius“  

„Dėl amžiaus. Tegul įvairiuose renginiuose, seminaruose ar 

mokymuose tegul dalyvauja jauniklės. Jos gražiau atrodo, kolektyvas 
gražiau atrodys, o ir vadovas pasirodys, kad turi jaunų darbuotojų, ne 

tik su pagyvenusiomis dirba“ 

„Aš vyriausia kolektyve. Kolegų tarpe dėl amžiaus skirtumo. Daugelyje 
aspektų, pradedant savo profesines kvalifikacijos įtvirtinimu, naujų 

technologijų įsisavinimu reikėjo ištrinti mitą dėl mokslo, žinių 
įsisavinimo ir amžiaus...“ 

Diskriminacija  

dėl lyties 

„Vadovo nuomone (oficialiai tas nebuvo pasakyta)  vyrų atlyginimas 

turi būti didesnis nei moterų, nepriklausomai nuo atsakomybės.“ 

„Stebiu tai, kad vyrams teikiama pirmenybė prieš moteris“ 
„Vyrai gauna už tas pačias pareigas didesni atlyginimą. Jų nuomonės 

klausoma daugiau“ 

„Todėl, kad esu moteris, todėl, kad silpnesnė už vyrus, tai darbuotojas 
gali sumušti mane ir dar parašyti pareiškimą, kad su ginklu verčiau ji 

pasirašinėti dokumentus.“   

„Vyrai šioje įmonėje visada geriau apmokami negu moterys, 

nepriklausomai nuo darbo ir atsakomybės“   

„Darbo užmokestis ir krūvis skirstomas dažnokai atsižvelgiant į lytį ir 
kartais šeimyninę, socialine padėtį“ 

„Vyrai – moterys,  pensininkai,  mažų vaikų tėvai, neturintys šeimos“    

„Dėl to, kad esu moteris“ 
„Tarp vyrų ir moterų darbo, iš vyrų tradiciškai mažiau reikalaujama. 

,,Už tą patį ir mažesnį darbą mokamas didesnis atlyginimas.“  

„Vyrams siūlomas didesnis darbo užmokestis“  
„Tai buvo prieš 20 metų, vienoje darbovietėje, kai įmonės direktoriumi 

tapo homoseksualios orientacijos vyras, tada moterims mišriame 

darbuotojų kolektyve buvo sudarytos žymiai nepalankesnės sąlygos 
dirbti, nei vyrams.“ 

„Dirbant vienodose pareigybėse, nevienodai skirstomas darbų krūvis ir 

atlygis. Vyrų ir moterų atlygis už vienodą darbą ar net mažesnį darbų 
krūvį ir atsakomybe yra nevienodai įvertinta atlyginimo atžvilgiu.“ 

„Pagal partines priklausomybes (aš nepriklausau jokiai partijai), 

pažeminimas kaip moteriai, nesiskaitymas su mano, kaip specialistes, 
nuomone bei patirtimi“  

„Tokį patį darbą dirbančiam vyrui mokama daugiau nei moteriai; vyro 

atlikti darbai labiau vertinami nei moters...“ 

 

Diskriminacija  

dėl politinių 

pažiūrų/ 

priklausymo 

(nepriklausymo) 

partijai 

„Nuolatiniai vadovo politiniai įsišokimai, savo valios primetimas, 

diktatoriškas elgesys, laisvos Lietuvos niekinimas (partizanu, Sausio 

13-osios aukų negerbimas, t.t.) vadovo nostalgija sovietiniams 
laikams“ 

„Teko kovoto su direktoriaus spaudimu, nes jis norėjo į mano vietą 

įdarbinti partijai priklausantį -žmogų. Ir dabar patiriu spaudimą ir 
nepalankų požiūrį“ 

,,Savi“, politiniai ryšiai“ 

„Administracijoje įtampa dėl lojalumo politinėms partijoms.... jeigu ne 
tos partijos atstovas esi diskriminuojamas... ir pakankamai stipriai (per 

darbo užmokesti) nežiūrint išsilavinimo ir gebėjimu“    

„Nepriklausai partijai, negali kilti karjeroje: buvo užkirta galimybe 
dalyvauti konkurse (specialieji reikalavimai)“  

„Nuolatos dėl politinių motyvų, esu gavusi tris nuobaudas visiškai be 

jokio teisinio pagrindo per 4 mėnesius, kuriuos teismai panaikino“  
„Priklausymas politinei partijai“   

„Diskriminacija yra susijusi su priklausomybe politinei partijai. 

Politinei partijai priklausantys darbuotojai turi palaikymą darbe – jie 
gali aplaidžiai dirbti, nėra atsakomybes, būdami menkesnes 

kvalifikacijos, tačiau atlyginimo požiūriu tarnybinio vertini“  

„Politinė, keičiantis valdžioms po rinkimų“ 

„Partine diskriminacija“ 

„Partiniu principu“ 

„Darbo įvertinimas priklausė nuo politinių vadovų nuomonės“ 
„Nebuvimas TS-KP partijos šalininku“ 

„Pagal partines priklausomybes (aš nepriklausau jokiai partijai), 

pažeminimas kaip moteriai, nesiskaitymas su mano, kaip specialistės, 
nuomone bei patirtimi” 

„Darbiniuose santykiuose neturėtų būti diskriminacijos dėl partiškumo, 

kenkėjiškos veiklos dėl karjeros ar panašiai.  Tokių apraiškų buvo...“    
„Vadovo nemokėjimas spręsti problemų, darbuotojų suskirstymas 

pagal partiškumą, nepagarba pavaldiniams..“  

 

Diskriminacija  „Užmokesčio dydyje“ 
„Darbo krūvių didinimas, atlyginimo mažinimas.“ 

 



55 
 

dėl darbo 

užmokesčio 

„Ne objektyviai vertinami darbo rezultatai. Labai daug asmeniniu 

simpatijų ar antipatijų, skiriasi ,,standartai“ vienas veža, o kitas 

manipuliuodamas gauna geriau.“  
„Per skiriamas papildomas užduotis, kurių nėra darbo sutartyje ar 

pareiginiuose nuostatuose“ 

 „Turtinės padėties, palankesnių darbo sąlygų, apmokėjimo“ 
„Didele darbo apimtis – atlygis mažas;  tos pačios pareigos – atlygiai 

skirtingi“ 

„Įstaigos vadovas taikė psichologini smurtą, nepagrįstas ilgalaikes 
nuobaudas mažinant atlyginimą, nuolat nuvertindavo pasiekimus.“    

„Tai jaučiu per darbo užmokestį, nes jis koreguojamas kažkiek 

subjektyviai vertinant darbuotoją“  
„Apgavystėm dėl darbo apmokėjimo.“ 

 „Buvo neįvertintos pastangos darbe, neteisingai atlyginta už 
padarytus darbus“ 

„Tenka atlikti visokius neapmokamus darbus (vykdyti viešuosius 

pirkimus, kopijavimo darbus ir pan.)“  
„Skirtingiems darbuotojams taikomi ne tokie patys reikalavimai dėl 

darbo grafiko laikymosi, atlyginimo“ 

„Sumažinus darbuotojų skaičių skyriuje, darbai paliekami likusiam 
darbuotojui, be papildomo užmokesčio arba priedo. Darbo krūvis 

padidėja dvigubai“ 

„Vertinant darbuotojus dėl didesnio darbo užmokesčio. Visiškas 
nekreipimas dėmesio į atsakomybės dydį ir galimybę būti teisiamam dėl 

valstybės tarnybos įstatymo netobulinama. Sekretorių lygio 

atlyginimai“ 

 

Diskriminacija  

dėl socialinės 

padėties 

„Teisių suvaržymas dėl socialines padėties“     

„Darbo užmokestis ir krūvis skirstomas dažnokai atsižvelgiant į 

šeimyninę, socialine padėtį“ 
„Šeimyninė padėtis, charakterio bruožai“ 

 

Diskriminacija  

dėl tautybės 

„Darbo krūvio skirstymo ir tautybės klausimais“ 

„Pastoviai teko dirbti per savo religines šventes“   
„Darbe užsienyje, dėl to, kad buvau emigrantas“ 

„Paprašyta iš darbo dėl amžiaus, dėl tautybės“ 

 

Diskriminacija dėl 

negalios 

„Pagal skelbimą ėjau naujo geriau apmokamo darbo ieškoti, 

darbdavys pamatęs, kad esu neįgalus, keistai pasižiūrėjo, žadėjo 
paskambinti. Žinojau nepaskambins, nes buvo žvilgsnis paniekinamas“ 

 

 >=20 Opi problema  

Žymėjimas 10-19 Aktuali  problema  

 <=9 Pastebima problema  

Kita kategorija, kuri buvo išskirta analizuojant respondentų atsakymus buvo 

diskriminacijos raiškos formos organizacijoje. Atitinkamai buvo išskirtos keturios 

subkategorijos: nekorektiškas darbdavių elgesys su darbuotojais, skiriamo darbo 

krūvio/užduočių netolygumas/darbo sąlygų bloginimas, pažįstamų/giminių/artimųjų 

protegavimas ir psichologinis smurtas darbuotojų atžvilgiu (detaliau žr. 4.4.2 lentelėje).Kaip 

dažniausią diskriminacijos raiškos formą organizacijoje respondentai nurodė nekorektiškasą 

darbdavių elgesį su darbuotojais.  

4.4.2 lentelė. 

Vyresnio amžiaus žmonių diskriminacijos raiškos formos organizacijoje 

KATEGORIJA SUBKATEGORIJA 
AUTENTIŠKI RESPONDENTŲ PASISAKYMAI 

(RESPONDENTŲ KALBA NETAISYTA) 

KATEGORIJOS 

PRISOTINIMAS 

Diskrimina-

cijos raiškos 

formos 

organizaci-

joje 

Nekorektiškas 

darbdavių elgesys 

su darbuotojais 

„Darbdavys nesiskaito su darbuotojais“ 

„Kai buvau nauja darbuotoja (ne ,,sava"), teko turėti žymiai didesnį 

darbo krūvį“ 
„Teko matyti nepakankamai kvalifikuoto ankstesnio vadovo vykdomą 

mobingą kolegės atžvilgiu, mano bandymas padėti buvo neefektyvus“  

 „Nevertinimas įdėtų pastangų ir atlikto darbo“ 
„Diskriminacija pajutau ne dėl amžiaus, o dėl darbdavio autoritarinio 

elgesio su manim“ 

„Pasiūlymas iš vadovaujamų pareigų pereiti į žemesnės kategorijos 
pareigas“ 

„Vadovas išsirenka tą kas jam parankus, jam skiriamos lengvatos. Kiti 

darbuotojai tomis galimybėmis negali pasinaudoti. Diskriminuojamas 
laisvo laiko užimtumas, nes turi būtinai dalyvauti renginiuose, nors esi 

suplanavęs per išeigines laiką praleisti“ 
„Anksčiau vadovavo mokyklai neturinti vadovo savybių direktorė, kuri 

diskriminuodavo pavaldinius be pagrindo“ 

„Įstaigos vadovas darbuotojus vertina pažeisdamas įstatymų nuostatas 
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ir neatsižvelgdamas į atliktus darbus“  

„Vadovo rinkimo metu nebuvau lojali. Tai jautėsi įvertinant nuveiktus 

darbus darbuotojų tarpe“ 
„Persekiojimas, nebendravimas, balso tono pakėlimas iš darbdavio 

pusės, klaidų ieškojimas, pasiaiškinimų rinkimas, bloga atmosfera 

kabinete. Esi išskirtinė nei kitos darbuotojos“ 
„Dirbu samdomu darbuotoju, tačiau gaunu žymiai mažesnį atlyginimą 

už kitus darbuotojus kurie yra valstybes tarnautojai. Neatsižvelgiama į 

darbo stažą“ 
„Mobingas“ 

„Buvo nuolat pabrėžiama, kad buhalteris neuždirba tiesioginiį įmonės 

pinigų (esu bitė, kuri neneša medaus:)“ 
 „Neretai darbdavys, krauna darbus ne pagal mano profesiją 

sakydamas, tokios profesijos žmonės susitvarko su viskuo ( iš dalies tai 
įgalinimas ir pripažinimas, jog galiu susitvarkyti su visais man 

skiriamais darbais, tačiau mano metuose 59m, “ 

„Skatinimo priedai buvo mokami nepagrįstai iš vadovo girdėjau sakant 
„taip aš taip padariau, ką tu man padarysi“?“ 

„Aš darbus padarau, o jų nemato, nes nenori matyti......“ 

„Ne visi darbuotojai vienodai patinka valdžiai. Būna išrinktųjų“  
„Darbo krūvių paskirstymas (tarifikacija)“  

„Funkcijos vienodos, tačiau vadovų reikalavimai nevienodi“ 

„Jei vadovui teiki informaciją apie kitus darbuotojus – būsi gerbiamas, 
jei ne - tave drabstys purvais ir žemins, nesiskaitys su tavimi.“   

„Skirtingiems darbuotojams taikomi ne tokie patys reikalavimai dėl 

darbo grafiko laikymosi, atlyginimo“  
„Vadovybė nei pati dirba nei kitiems leidžia, bet atsakomybę už 

neatliktas užduotis reikia pačiam prisiimti“  

„Vadovai absoliutus mužikai, be išsilavinimo, kvaili ir ruralaižiai 
kuriantys visa ruralaižystės struktūrą“       

 „Tiesioginiu vadovų nesiskaitymas su pavaldinio nuomone“ 

 „Tiesioginis vadovas nesikalba mėnesį laiko nepaaiškinęs priežasties“ 
„Darbdavys darbuotojus vertindavo pagal asmeninę nuostatą ir 

priimdavo sprendimus vadovaudamasis kitų nuomone“ 

„Patyriau mobingą darbe“ 
„Vadovas turi žmones kuriems simpatizuoja ir kurių nemėgsta, 

mėgstamiems darbuotojams darbo krūvio visiškai neteko patirti, 

psichologinis spaudimas labai didelis, iš darbo išeini nori to ar ne nes 
nepakeli tų žvilgsnių, apkalbų, spaudimo“ 

 

Skiriamo darbo 

krūvio/ užduočių 

netolygumas/ 

darbo sąlygų 

bloginimas 

„Pavyzdžiui, skirtingai reaguojama į tą patį nusižengimą. Tarkim 

situacija. Įmonėje mes sekretoriaujam dviese. Mūsų darbas prasideda 
8.00 val. Kartą pusvalandžiu pavėlavau. Tai gavau viešą papeikimą, už 

pavėlavimą turėjau atidirbti. Antroji sekretore vėluoja nuolat“ 

 „Pagal darbo pobūdį ir darbo krūvį“     
„Darbo krūvio skirstymo ir tautybės klausimais“   

„Skyriaus darbu, atsakomybės nuvertinimas kitų skyrių atžvilgiu“ 

„Pamokų skirstymosi metu pasitaiko visko“        
 „Niekad nepranešdavo naujovių kas keičiasi darbe, neišleisdavo į 

seminarus, reikėdavo imti neapmokamas atostogas arba vykti atostogų 

sąskaita“  
„Darbo sąlygų pabloginimas“ 

 „Korupcija, neteisingas vertinimas, neteisingas krūvio skirstymas“ 

„Dažnai tenka neatlyginamai dirbti kitų darbą“ 
„Netolygus darbo krūviai“ 

„Nelygiaverčiai įvertinama atliekamų darbų kokybė ir apimtys, visiškai 

nėra profesinio ir materialinio skatinimo“ 
„Darbo krūviai nedalijami po lygiai“ 

 „Ne visada pareigybėse nurodyti darbai neatitinka atliekamą veiklą“     

„Nesiskaitymas su darbuotoju, darbo paskirstymo diskriminacija, 
rūkantys žmonės daugiau praleidžia laiko rūkydami nei dirbdami, 

nerūkantiems galėtų mokėti priedą prie atlyginimo už didesni darbo 

krūvį.  Už papildomų funkcijų vykdymą poilsio dienomis nėra a“ 
„Darbo krūvis paskirstytas nevienodai palyginus su kitais tokį patį 

darbą atliekančiais darbuotojais“        

„Nevienodos darbo sąlygos tarp kolegų“  

„Darbų paskirstyme“ 

„Skiriant pareigas“ 

 

Pažįstamų/ 

giminių/ artimųjų 

protegavimas 

„Išskiriami darbuotojai pagal pažintis; Per mažas bendravimas su 
tiesioginiu vadovu, nuomonės neišklausymas“ 

„Pavyko įsidarbinti be pažystamų (protekcijos), priešingai nei kiti 

kolegos..“  
„Pirmenybė, dėmesys, geresnės darbo sąlygos šeimos nariams, 

draugams, paklusniesiems“ 

„Kreipiamas dėmesys ne į kvalifikaciją, o dažniausiai į pažintis“ 
„Dirba giminės, artimieji, pažįstami“ 

„Darbas per pažintis“ 

„Bet kuriuo atveju yra diskriminuojamas tas darbuotojas, kuris neturi 
darbe „užnugario“, t.y. nėra geras pažįstamas ar giminė.“ 
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„Pirmoje eilėje savi, o skurdžiau gyvenantys lieka nuošaliau“ 

„Vadovu protekcija savų“ 

„Subtilus poveikis – nelysk, ne tau ta vieta numatyta. Provincijoje tai 
galinga jėga“  

„Vadovų nekompetencija – darbuotojų vertinimas pagal asmenines 

pažintis bei ,,atsidėkojimų" dydį ar dažnumą, o ne pagal objektyvius 
kriterijus“  

Psichologinis 

smurtas 

darbuotojų 

atžvilgiu 

„Visiškas nesiskaitymas su darbuotoju, patyčios, neįvertinimas.“ 

 „Naudojimasis aukštesnėmis pareigomis, šantažas“ 
„Ignoravimu, kaltės suvertimu, psichologiniu spaudimu, atsakomybes 

nusimetimu, užduočių nedavimu, nepasitikėjimas, prasta kompetencija, 

blogas darbo organizavimas“ 
 „Nuolatinė įtampa ir stresas“ 

 „Apkalbos, ignoravimas ir nebendravimas“ 

 „Žeminimas, nepripažinimas“  
„Psichologinis smurtas“       

„Jei turėdavau pasiūlymų, kaip galima geriau atlikti darbą, tai 

sulaukdavau psichologinio spaudimo, kad nešokinėčiau kur nereikia, 
kolektyvas buvo supriešintas, galiojo pažinčių ir užklasinės veiklos 

standartai“    

„Bendradarbių šovinistiniai pasisakymai“  

 

 >=20 Opi problema  

Žymėjimas 10-19 Aktuali  problema  

 <=9 Pastebima problema  
 

 

Tyrimas atskleidė, jog net 22,1 proc. respondentų nurodė nesulaukę pripažinimo, 

įvertinimo ar pagyrimo už gerai atliktą darbą, o 15,3 proc. girdėjo jų atžvilgiu laidomus juokelius 

ar komentarus iš darbdavio ar kolegų. Mokamas mažesnis atlyginimas atliekant tas pačias 

užduotis kaip ir kiti kolegos taip pat įvardijama kaip viena dažniausiai pasitaikančių 

diskriminacijos dėl amžiaus apraiškų darbovietėse (nurodė 14,5 proc. tyrimo dalyvių). Be to 

respondentai nurodė, kad dėl amžiaus vyresnio amžiaus asmenims yra užkertamos paaukštinimo 

pareigose galimybės (14,3 proc.). Beveik kas aštuntas vyresnio amžiaus darbuotojas jaučia  ar 

patiria spaudimą išeiti iš darbo, o skirstant užduotis, pamainas ir panašiai nėra atsižvelgiama į jų 

poreikius (atitinkamai 12,9 ir 12,7 proc.). 11,4 proc. tyrime dalyvavusių vyresnio amžiaus 

asmenų nurodė, kad jiems nebuvo sudaromos lygios galimybės dalyvauti organizacijos veikloje, 

buvo ribojamos kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi galimybės. Nepagrįstą pažeminimą pareigose 

patyrė 5,9 proc. tyrimo dalyvių, o 3,6 proc. vyresnio amžiaus asmenų teigė buvę nepagristai 

atleisti iš darbo (detaliau žr. 4.4.1 pav.). 
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4.4.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, su kokiomis diskriminacijos dėl amžiaus apraiškomis 

teko susidurti darbe per pastaruosius penkerius metus, proc. (N=880) 

Tyrimo dalyvių buvo teiraujamasi, ar per pastaruosius penkerius metus jiems buvo kas 

nors sakęs, jog šis yra „per senas dirbti šiame darbe“. Kaip parodė tyrimo duomenys, kas 

dvyliktas (8,6 proc.) vyresnio amžiaus žmogus šį pasakymą savo atžvilgiu yra girdėjęs iš 

potencialaus darbdavio darbo paieškos metu, o 5,9 proc. tyrimo dalyvių per seni dirbti darbe yra 

apibūdinami iš esamo darbdavio; taip pat tai tenka girdėti ir iš kolegų, dirbančių toje pačioje 

darbovietėje (7,5 proc.) arba iš įdarbinimo agentūrų darbuotojų (6,6 proc.), į kurias vyresnio 

amžiaus asmuo kreipiasi ieškodamas darbo. Remiantis respondentų patirtimis, viešojo sektoriaus 

darbuotojai (sveikatos, švietimo, socialinių paslaugų sektoriaus) (6,6 proc.), taip pat asmenys iš 

artimosios aplinkos, t. y., šeimos nariai, draugai ar pažįstami (atitinkamai 6,5 ir 7,4 proc.) 

vyresnio amžiaus žmonėms taip yra sakę, jog dėl amžiaus šie yra „per seni dirbti“ (detaliau žr. 

4.4.2 pav.).  

 

4.4.2 pav. Respondentų nuomonės pagal tai, ar per pastaruosius penkerius metus jiems yra tekę girdėti 

nuomonę, jog jie yra per seni dirbti, proc. (N=904) 

Remiantis tyrimo duomenimis, vyresnio amžiaus asmenys darbe neretai apibūdinami kaip 

konservatyvūs (16,2 proc.), netolerantiški (8,9 proc.), nelankstūs (8,7 proc.) bei nepakankamai 

kvalifikuoti (8,3 proc.). Vyresnis amžiaus suvokiamas kaip veiksnys, ribojantis greitą naujų 

technologijų įsisavinimą (7 proc.), naujovių priėmimą (5,1 proc.) ir produktyvumą atliekant 

darbe paskirtas užduotis (5,1 proc.) (detaliau žr. 4.4.3 pav.). 

2,8 

3,6 

4,7 

5,3 

5,9 

8,9 

11,4 

11,4 

12,7 

12,9 

14,3 

14,5 

15,2 

22,1 

Vykdyta/paskirta neeilinė atestacija

Buvau nepagrįstai atleistas iš darbo

Buvau nepriimtas į darbą

Nepagrįstai pažemintas pareigose

Duodama mažiau užduočių/ribojamos funkcijos, atsakomybė

Buvo apribotos su darbu susijusios privilegijos

Ribojamos kvalifikacijos tobulinimosi/mokymosi galimybės

Nebuvo sudaromos lygios galimybės dalyvauti organizacijos

veikloje

Skirstant užduotis, pamainas ir pan. neatsižvelgiama į Jūsų

poreikius

Daromas (jautėte) spaudimas išeiti iš darbo

Užkirstos paaukštinimo pareigose galimybės

Mokamas mažesnis atlyginimas atliekant tas pačias užduotis

lyginant su kitais

Girdėjote Jūsų atžvilgiu laidomus juokelius ar komentarus

Nesulaukėte pripažinimo, įvertinimo, pagyrimo už gerai

atliktą darbą

5,9 

6,5 

6,6 

6,6 

7,4 

7,5 

8,6 

Darbdavys

Šeimos nariai

Įdarbinimo agentūros darbuotojai

Viešojo sektoriaus (sveikatos, švietimo, socialinių…

Draugai, pažįstami

Bendradarbiai

Potencialus darbdavys (darbo paieškos metu)
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4.4.3 pav. Respondentų nuomonės pagal tai, ar per pastaruosius 5 metus jiems savo atžvilgiu yra tekę 

girdėti šiuos apibūdinimus, proc. (N=898) 

Remiantis atliktos apklausos duomenimis galima teigti, kad darbe patiriamos problemos 

darbo įtaką tolimesniems vyresnio amžiaus asmenų pasirinkimams dėl profesinės veiklos, 

svarstymams išeiti į pensiją ir nedirbti ir pan. Kas trečias (34,1 proc.) vyresnio amžiaus tyrimo 

dalyvis akcentavo, kad dėl darbe patiriamų problemų sumažėjo noras dirbti didesniu krūviu ir 

apskritai sumažėjo noras užsiimti profesine veikla (31,6 proc.). Susidūrę su problemomis, 27,5 

proc. visų respondentų svarsto apie darbovietės keitimą, o kas septintas (14,7 proc.) pabrėžia 

svarstantis galimybę išeiti į pensiją. Kas devintas tyrime dalyvavęs vyresnio amžiaus žmogus 

nurodė, kad dėl patirtų problemų darbe jis išėjo iš darbo arba tapo pensininku. Remiantis 

respondentų nuomonėmis, išankstinė pensija nėra suvokiama kaip tinkamas darbe patiriamų 

problemų sprendimo būdas (detaliau žr. 4.4.4 pav.).  

 

4.4.4. pav. Respondentų nuomonės pagal tai, kiek jie pritaria patirtų problemų darbe įtakai tolimesniems 

jų sprendimams, proc. (N=799) 

Kas dešimtas tyrime dalyvavęs respondentas nurodė kitas pasekmės, sąlygotas darbe 

patiriamų problemų. Kaip buvo teigiama, „kai duodama daug neapmokestinto darbo, didele 

konkurencija, nesudarytos sąlygos net ramiai pavalgyt, pastovus stresas, alga  neįgalina 

pilnaverčiai ilsėtis, remontuot būsto, automobilio, kyla depresija, neapykanta nenormaliai 

valstybei ir noras išvažiuot“, „dingo motyvacija stengtis“, „dėl psichologinės įtampos pablogėjo 

sveikata“, jaučiama „nuolatinė įtampa ir baimė patekti nemalonėn“, „sumažėjo pasitikėjimas 

savimi“. 

Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti vyresnio amžiaus asmenų nuomonę apie darbo 

sąlygų pasikeitimą, lyginant su situacija darbe prieš penkerius metus. Beveik pusė (44 proc.) 

tyrime dalyvavusių respondentų nurodė, kad per pastaruosius penkerius metus sąlygos 

darbovietėje nepasikeitė. Kas ketvirtas (23,6 proc.) tyrimo dalyvis teigė, kad darbo sąlygos 

pablogėjo, lyginant su prieš penkerius metus buvusiomis darbo sąlygomis, tuo tarpu 27,8 proc. 

respondentų nuomone, per pastaruosius penkerius metu darbo sąlygos pagerėjo arba labai 

pagerėjo (4,6 proc.) (žr. 4.4.5 pav.) 

4,6 

5,1 

5,1 

7 

8,3 

8,7 

8,9 

16,2 

Nepaslankus

Neproduktyvus

Nepriimantis naujovių

Greitai neperimantis naujų…

Nepakankamai kvalifikuotas

Nelankstus

Netolerantiškas

Konservatyvus

0,1 

4,4 

6,2 

10,3 

14,7 

27,5 

30,3 

31,6 

34,1 

Išėjote į išankstinę pensiją

Išėjote į pensiją

Išėjote iš darbo

Kita

Svarstote apie išėjimą į pensiją

Svarstote apie darbovietės keitimą

Įtakos nepadarė

Sumažėjo noras dirbti

Sumažėjo noras dirbti didesniu krūviu



60 
 

 

4.4.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip pasikeitė jų darbo sąlygos, lyginant su situacija 

darbe prieš penkerius metus, proc. (N=929) 

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kaip, jų nuomone, pasikeis darbo sąlygos per 

penkerius ateinančius metus. Į šį klausimą didžioji dalis (52,1 proc.) tyrime dalyvavusių vyresnio 

amžiaus asmenų atsakė, jog darbo sąlygos po penkerių metų išliks tokios pačios, t. y., nepasikeis, 

25,9 proc. tyrimo dalyvių mano, jog darbo sąlygos taps geresnės, kas penkto respondento 

svarstymu, darbo sąlygos po penkerių metų pablogės (žr. 4.4.6 pav.) 

 

4.4.6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip pasikeis jų darbo sąlygos  po penkerių metų, proc. 

(N=919) 

Remiantis tyrimo duomenimis, net ir būdami pensinio amžiaus vyresnio amžiaus norėtų 

išlikti aktyvūs darbo rinkoje: kaip pabrėžia 41,2 proc. visų tyrimo dalyvių, net ir gaudami pensiją 

jie norėtų dirbti. Gauti pensiją ir nedirbti pasirinktų dešimčia procentų mažiau vyresnio amžiaus 

asmenų (31,1 proc.). Kaip nurodė didžioji dalis (45,2 proc.) tyrime dalyvavusių asmenų, 

nesulaukę pensinio amžiaus jie nenorėtų išeiti į išankstinę pensiją ir tik 4,7 proc. visų 

respondentų teigė, kad išankstinę pensiją pasirinktų nepriklausomai nuo sąlygų, t. y., 

neatsižvelgdami į tai, jog vėliau pensija sumažėtų. Nesulaukę pensinio amžiaus vyresnio amžiaus 

žmonės norėtų išeiti į išankstinę pensiją su sąlyga, jeigu vėliau pensijos dydis nebūtų mažinamas 

(27,7 proc. visų tyrimo dalyvių), o 22,4 proc. respondentų nežino, ar ryžtųsi išeiti į pensiją 

anksčiau numatyto laiko. 

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kaip dažnai per pastaruosius tris mėnesius jie 

susidūrė su sunkumais profesinėje veikloje. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis galima teigti, 

kad kas trečias (33,8 proc.) vyresnio amžiaus asmuo keletą kartų per savaitę grįžo iš darbo namo 

per daug pavargęs/pavargusi, kad galėtų dirbti namų ruošos darbus. Dviem procentiniais 

punktais mažiau respondentų (31,9 proc.) su darbo sąlygotu nuovargiu susidūrė keletą kartų per 

mėnesį, o 24,2 proc. dalyvių – vieną ar du kartus per trijų pastarųjų mėnesių laikotarpį (detaliau 

žr. 3.2.2.22 pav.). Kas penkto tyrimo dalyvio teigimu, dėl darbe praleisto laiko jiems buvo sunku 

įvykdyti įsipareigojimus šeimai, t. y., susidūrė su sunkumais derinant profesinius ir šeiminius 

vaidmenis. 15,8 proc. vyresnio amžiaus asmenų pabrėžė, kad keletą kartų per mėnesį dėl 

įsipareigojimų darbe negalintys tinkamai pasirūpinti savo sveikata ir pasinaudoti sveikatos 

priežiūros paslaugomis. Verta paminėti, kad nuovargis, sveikatos problemos ir šeiminiai 

įsipareigojimai yra svarbūs veiksniai, nulemiantys prastesnį darbo užduočių atlikimą. Keletą 

kartų per mėnesį pastarųjų trijų mėnesių laikotarpiu 15,7 proc. visų vyresnio amžiaus asmenų į 

darbą atvyko per daug pavargę, o tai trukdė jiems gerai atlikti savo darbines pareigas, 8,5 proc. 

tinkamai atlikti darbo užduotis trukdė pablogėjusi sveikata, o kas dešimtas (10,5 proc.) tyrimo 

dalyvis nurodė, kad keletą kartų per mėnesį dėl įsipareigojimų šeimai buvo sunku susikaupti 

darbe (žr. 4.4.7 pav.). 
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23,6 

27,8 

44 

Labai pagerėjo

Pablogėjo

Pagerėjo

Nepasikeitė

2,4 
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4.4.7 pav. Respondentų nuomonės pagal tai, ar per pastaruosius tris mėnesius jiems teko susidurti su 

šiomis situacijomis, proc. (N=835) 

Tyrimo duomenų pagrindu galime teigti, jog vyresnio amžiaus asmenys susiduria su 

diskriminacija dėl amžiaus tiek profesinėje, tiek kitose socialinio gyvenimo srityse (10,6 proc. 

visų tyrimo respondentų). Diskriminacija dėl amžiaus kitose socialinio gyvenimo srityse 

atsispindi socialinės, sveikatos apsaugos ir finansinių paslaugų srityse. Kaip nurodė 25,9 proc. 

tyrime dalyvavusių vyresnio amžiaus asmenų, dėl vyresnio amžiaus jiems buvo nustatytos 

didesnės draudimo įmokos, 17 proc. respondentų negalėjo gauti kredito, 11,1 proc. susidūrė su 

apribota galimybe pirkti lizingu, o kas dešimtam buvo atsisakyta suteikti draudimo paslaugas. 

Svarbu pažymėti, kad net 15 proc. visų respondentų teigė negavę jiems reikalingų sveikatos 

priežiūros paslaugų (žr. 4.4.8 pav.). 

 

4.4.8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, su kokiomis diskriminacijos apraiškomis dėl amžiaus 

jiems yra tekę susidurti kitose socialinio gyvenimo srityse, proc. (N=241) 

Asmens diskriminavimas gali būti sąlygojamas daugybės priežasčių. Respondentų 

nuomone, amžius yra viena svarbiausių priežasčių, dėl kurios asmenys susiduria su vienokiomis 

ar kitokiomis diskriminacijos formomis (tiesiogine, netiesiogine ir pan.); taip mano 76,4 proc. 

visų tyrimo dalyvių. Vyresnio amžiaus asmenų pastebėjimu, tiek negalia (68,8 proc.), tiek lytinė 

orientacija ir socialinė padėtis (atitinkamai 50,4 ir 45,4 proc.) yra reikšmingos, diskriminaciją 

nulemiančios priežastys. Net 43,3 proc. tyrimo respondentų nurodė, kad dažniausiai asmenys 

susiduria su diskriminacija dėl lyties (detaliau žr. 4.4.9 pav.).  
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4.4.9 pav. Respondentų nuomonės pagal tai, dėl kokių priežasčių asmenys dažniausiai patiria 

diskriminaciją, proc. (N=892) 

4.5. Vyresnio amžiaus asmenų darbo paieškos strategijos 

 

Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, kas ketvirtas (25,6 proc.) vyresnio amžiaus asmuo 

per pastaruosius penkerius metus ieškojo darbo. Darbo paieškos metu buvo taikomos įvairios 

strategijos: dažniausiai darbo buvo ieškoma skelbimų internetiniuose portaluose (84 proc.), 

spaudoje (74 proc.), o 65,9 proc. respondentų tiesiogiai kreipėsi į darbdavius. Pažymėtina, kad 

net 76,3 proc. visų tyrime dalyvavusių asmenų darbo paieškos metu pasitelkė giminaičių ir 

pažįstamųjų pagalbą. Beveik pusė visų tyrimo dalyvių (43,4 proc.) darbo paieškos metu yra/buvo 

užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ir tik kas penktas kreipėsi į privačias įdarbinimo 

agentūras (žr. 4.5.1 pav.). Respondentai pažymėjo, kad darbo paieškos metu jie taip pat dalyvavo 

konkurse nurodytoms pareigoms užimti, kai kurie apie laisvą darbo vietą sužinojo atsitiktinai, 

taip pat buvo teigiama, kad „nereikėjo ieškoti darbo, buvau kviečiama darbdavių“.  

 

4.5.1 pav. Respondentų nuomonės pagal tai, kokiais būdais jie ieškojo darbo, proc. (N=243) 

Respondentai nurodė, kad per pastaruosius metus ieškant darbo , jiems teko patirti 

diskriminacijos dėl amžiaus apraiškas: 45,7 proc. visų ieškojusiųjų darbo teigė, kad darbo 

skelbimų turinys privertė atsisakyti siekio įsidarbinti norimoje darbo vietoje, o pokalbio dėl 

darbo metu buvo pasiteirauta, koks yra jų amžius. Kas ketvirtas vyresnio amžiaus žmogus 

pabrėžė, kad dėl savo amžiaus nebuvo atrinktas į interviu darbo vietai užimti (23,9 proc.), o jeigu 

interviu visgi vyko, jis buvo nesėkmingas net ir tuo atveju, kuomet buvo turima siūlomai darbo 

vietai reikalinga kvalifikacija (23,3 proc.). 22,2 proc. visų per pastaruosius penkerius metus 

ieškojusiųjų darbo atskleidė, kad jiems buvo atvirai pareikšta, jog dėl jų amžiaus jiems nepavyks 

susirasti darbo (žr. 4.5.2 pav.). 
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4.5.2 pav. Respondentų nuomonės pagal tai, su kokiomis diskriminacijos apraiškomis dėl amžiaus jie 

susidūrė darbo paieškos metu, % (N=256) 

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kokia veikla jie užsiėmė/užsiima darbo 

paieškos metu. Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad didžioji dalis buvo ar yra 

namuose ir rūpinosi/rūpinasi namų ūkio reikalais (52,5 proc.), kas trečias padėjo/padeda vaikams 

ir dalyvauja/dalyvavo mokymuose ar kelia/kėlė kvalifikaciją (atitinkamai 34,3 ir  30,8 proc.). 

16,9 proc. tyrimo dalyvių darbo paieškos metu mąstė apie galimybę įsteigti savo nuosavo verslą, 

o kas dešimtas aktyviai dalyvavo savanoriškoje veikloje (žr. 4.5.3 pav.).  

 

4.5.3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokia veikla/kokiomis veiklomis jie užsiėmė/ užsiimą, 

kol ieškojo/ ieško darbo, proc. (N=201) 

4.6. Vyresnio amžiaus asmenų bedarbystės patirtys 

 

Atliktas tyrimas atskleidė, kad 11,8 proc., t. y. 107 vyresnio amžiaus respondentų per 

pastaruosius penkerius metus teko patirti bedarbystės epizodų. Svarbiausiomis bedarbystės 

priežastimisčių buvo nurodomos už darbą pasiūlytas netinkamas atlygis, kurio nepakaktų 

būtiniausiems poreikiams patenkinti (57,3 proc.), darbo vietai netinkama įgyta specialybė (53,5 

proc.). Respondentai nurodė, kad regioniniai ir mobilumo veiksniai taip pat apribojo jų 

galimybes susirasti darbą ir nulėmė neaktyvią poziciją darbo rinkoje; teiginiams „mano 

gyvenamoje vietovėje nėra/nebuvo darbo“ ir „per didelės važinėjimo į darbą sąnaudos“ pritarė 

atitinkamai 48,8 ir 47,9 proc. visų tyrime dalyvavusių respondentų, kuriems yra tekę/tenka patirti 

bedarbystės laikotarpį. Beveik kas antras (43,2 proc.) tyrimo dalyvis nurodo, kad darbo ieškotų 

kitame rajone ar mieste, tačiau šias galimybes riboja esama finansinė padėtis, kaip teigiama, „ten 

per brangu išsinuomoti būstą“. Kas trečias vyresnio amžiaus respondentas pabrėžia, kad stengėsi 

susirasti tinkamą darbą, tačiau prarado viltį jį rasti, taip pat, jiems nepavyksta rasti įdomaus ir 

prasmingo darbo. Kas penktas respondentas nurodė, kad jiems dingo atkaklumas ir pasitikėjimas 

savimi ieškoti darbo, o 18,9 proc. vyresnio amžiaus asmenų yra nusivylę įsidarbinimo 
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galimybėmis Lietuvoje todėl domėjosi/domisi įsidarbinimo galimybėmis kitose šalyse (žr. 4.6.1 

pav.). 

 

4.6.1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokios buvo/yra bedarbystės priežastys, proc. (N=127) 

 

Palyginus nedarbo priežasčių išreikštumą skirtingose amžiaus grupėse (taikytas Kruskal-

Wallis kriterijus) statistiškai reikšmingi skirtumai išryškėjo tik pagal vieną nedarbo požymį. 

Anlizė atskleidė, jog sumažėjęs atkaklumas, pasitikėjimas savimi ieškoti darbo labiausiai 

išreikštas priešpensinio amžiaus (56-60 m.) grupėje (p=0.020). Kitų nedarbo priežasčių sąsajos 

su amžiumi neišryškėjo. Lyginant nedarbo priežasčių išreikštumą vyrų ir moterų imtyse bei 

pagal gyvenamą vietą ir išsilavinimą, statistiškai reikšmingų skirtumų neišryškėjo.  

 

Vyresnio amžiaus žmonių nuomone, amžius yra viena svarbiausių priežasčių, dėl kurios 

darbdaviai atsisakydavo priimti juos į darbą (šią priežastį nurodė 46,8 proc. nedirbančių ar 

bedarbystės epizodą per penkerius pastaruosius metus patyrusių tyrimo respondentų). 43,7 proc. 

tyrimo dalyvių mano, kad darbdavys atsisakė juos įdarbinti dėl to, jog buvo geresnių kandidatų 

30,3 proc. neturėjo reikiamos kvalifikacijos arba jiems trūko/trūksta praktinės patirties (26,9 

proc.), susijusios su konkrečia darbo vieta ir pareigomis. Kas penktas turime dalyvavęs vyresnio 

amžiaus asmuo prašė per didelio atlyginimo, todėl tai sutrukdė jiems įsidarbinti norimame darbe 

ir darbdavys atsisakė jį įdarbinti. Sveikatos būklė tai pat yra reikšmingas veiksnys, nulemiantis 

nepalankų darbdavio sprendimą norinčio įsidarbinti vyresnio amžiaus asmens atžvilgiu (žr. 4.6.2 

pav.). 
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4.6.2 pav. Respondentų pasiskirstynas pagal tai, dėl kokios priežasties (-ių) darbdaviai dažniausiai 

nepriimdavo į darbą, proc. (N=115) 

 

Remiantis tyrimo duomenimis, vyresnio amžiaus asmenų įsidarbinimo sėkmė ir kliūtys 

darbo paieškos metu priklauso ir nuo šalyje vyraujančios ekonominės situacijos, asmeninių 

veiksnių bei šeiminių įsipareigojimų. Didžioji dalis (71,8 proc.) respondentų mano, kad Lietuvos 

darbo rinkoje vyrauja menka darbų pasiūla, siūlomi per menkas užmokestis už darbą (64,2 

proc.), vyresnio amžiaus žmonėms sunku surasti tinkamą darbą (49,3 proc.), taip pat vyrauja 

nepalankus požiūris ir diskriminacija vyresnio amžiaus darbuotojų atžvilgiu (42,4 proc.). 39,9 

proc. visų šiuo metu nedirbančių ar per penkerius pastaruosius metus nedirbusių respondentų 

teigimu, bedarbystės situaciją nulėmė darbo rinkoje paklausios profesijos neturėjimas (39,9 

proc.), netinkamas išsilavinimas (28,9 proc.) bei reikalingos darbo patirties nebuvimas (22,9 

proc.). Kas aštuntas tyrimo respondentas nurodė, kad augina/augino mažamečius vaikus, kurių 

nebuvo kam prižiūrėti darbo dienos metu, arba rūpinosi senyvo/neįgalaus giminaičio slauga 

(atitinkamai 12,8 ir 11,8 proc.) (žr. 4.6.3 pav.). 
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4.6.3 pav. Respondentų pasiskirstynas pagal tai, kokios priežastys jiems labiausiai trukdo/trukdė susirasti 

tinkamą darbą, proc. (N=142) 

Lyginant priežasčių, trukdančių susirasti tinkamą darbą, išreikštumą 4 skirtingą 

išsilavinimą turinčių respondentų grupėse (vidurinis ir žemesnis, aukštesnysis ar profesinis, 

aukštasis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ir magistro kvalifikacinis laipsnis) statistiškai 

reikšmingi skirtumai išryškėjo pagal 3 požymius (taikytas Kruskal-Wallis kriterijus). Duomenų 

analizė atskleidė, jog tinkamo išsilavinimo (p=0.000) bei pakalusios darbo rinkoje profesijos 

neturėjimas (p=0.024) kaip darbo susiradimą ribojančios priežastys labiausiai išreikšti vidurinį ir 

žemesnį išsilavinimą turinčių respondentų grupėje, kiek mažiau aukštesnį ar profesinį, ir 

mažiausiai – magistro išsilavinimą įgijusių respondentų grupėse. Menkos darbų pasiūlos 

(p=0.016) požymis labiausiai išreikštas  aukštesnį ar profesinį, bakalauro ir vidurinį ar žemesnį 

išsilavinimą įgijusių respondentų grupėse, mažiausiai – magistro kvalifikacinį laipsnį įgijusioje 

grupėje. Skirtumų pagal kitus požymius 4 skirtingo išsilavinimo respodentų grupėse neišryškėjo. 

Palyginus priežasčių, trukdančių susirasti tinkamą darbą išreikštumą vyrų ir moterų imtyse bei 

pagal gyvenamą vietą statistiškai reikšmingų skirtumų neišryškėjo.  

Atliktas tyrimas leidžia daryti išvadą, kad vyresnio amžiaus asmenys linkę teikti 

pirmenybę darbui valstybiniame sektoriuje (taip nurodė 81,3 proc. respondentų), darbą 

nevyriausybiniame sektoriuje pasirinktų 48,1 proc. vyresnio amžiaus žmonių. Pradėti nuosavą 

verslą arba dirbti privačiame sektoriuje norėtų atitinkamai 46,2 ir 45,3 proc. šiuo metu 

nedirbančių ar per pastaruosius penkerius metus su bedarbyste susidūrusių vyresnio amžiaus 

asmenų, o kas ketvirtas tyrimo respondentas savanorystę įvardina kaip prioritetinę užimtumo 

formą (žr. 4.6.4 pav.). 

 

4.6.4 pav. Respondentų nuomonės pagal tai, kokiai užimtumo formai jie teiktų/teikė pirmenybę, proc. 

(N=171) 

Kaip parodė tyrimo metu atskleistos vyresnio amžiaus asmenų profesinės veiklos patirtys, 

12,2 proc. visų šiuo metu nedirbančių ar per pastaruosius penkerius metus nedirbusių vyresnio 

amžiaus asmenų buvo atsisakę jiems pasiūlyto darbo dėl darbdavio pasiūlyto per mažo darbo 

užmokesčio (68,2 proc.), 62,2 proc. respondentų nusprendė palaukti geresnio darbo pasiūlymo 

ir/arbadarbas buvo neįdomus ir neperspektyvus (55,3 proc.). Daugiau nei pusė respondentų 

akcentavo, jog jiems buvo per toli vykti į pasiūlytą darbo vietą (54,8 proc.), o 45,9 proc. 

respondentų teigė, jog darbo atsisakymo priežastimi tapo pareigybių neatitikimas turimai 

kvalifikacijai. Kas penktam tyrimo respondentui buvo pasiūlyta dirbti neoficialiai nesudarant 

darbo sutarties, o 18,7 proc. respondentų netenkino darbdavio siūlomas darbo krūvis (per mažas 

darbo valandų skaičius (žr. 4.6.5 pav.).  
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4.6.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, dėl kokių priežasčių jie atsisakė jiems pasiūlyto darbo, 

proc. (N=107) 

 

Darbo atsisakymo priežastys buvo matuojamos pagal 10 pirminių požymių, kurie 

faktorinės analizės būdu buvo sutankinti į 5 subskales (4.6.1 lent.). 

4.6.1 lentelė.   

Pasiūlyto darbo atsisakymo priežastys 

Pasiūlyto darbo atsisakymo priežastys (subskalės ir pirminiai rodikliai) 
Paaiškinta 

sklaida 
L (svoris) 

EKONOMINIO RACIONALUMO MOTYVAS 41,7 
 

Man buvo pasiūlytas per žemas atlyginimas 
 

0,307 

Buvo reikalaujama dirbti per daug valandų 
 

0,721 

Būčiau netekęs (-usi) finansinės valstybės paramos 
 

0,704 

Buvo reikalaujama dirbti per mažai valandų 
 

0,749 

VIDINIŲ LŪKESČIŲ NEATITIKIMAS 58 
 

Darbas buvo man neįdomus ir neperspektyvus 
 

0,64 

Siūlomame darbe nemačiau jokių galimybių padaryti pažangą (pakelti 

kvalifikacija)  
0,841 

Nusprendžiau laukti geresnio darbo pasiūlymo 
 

0,788 

GEOGRAFINIO NEPATOGUMO MOTYVAS (kvazi skalė)* 
  

DARBAS NEATITINKANTIS KVALIFIKACIJOS (kvazi skalė)* 
  

NEAPIBRĖŽTAS STATUSAS (kvazi skalė)* 
  

Man nebuvo pasiulyta sudaryti oficialia darbo sutarti 
  

JUNGTINĖ SKALĖ: Siūlomo darbo atsisakymo priežastys 42,9 
 

Ekonominio racionalumo/efektyvumo motyvas 
 

0,659 

Vidinių lūkesčių neatitikimas 
 

0,699 

Geografinio nepatogumo motyvas (kvazi skalė)* 
 

0,465 

Darbas neatitinkantis kvalifikacijos (kvazi skalė)* 
 

0,75 

Neapibrėžtas statusas (kvazi skalė)* 
 

0,666 

*Kvazi skalė – likę pavieniai pirminiai rodikliai buvo transformuoti į z įverčius 

7,7 

18,7 

24,2 

31,1 

31,9 

40 

45,9 

54,8 

55,3 

62,2 

68,2 

Būčiau netekęs (-usi) finansinės valstybės paramos

Buvo reikalaujama dirbti per mažai valandų

Man nebuvo pasiūlyta sudaryti oficialią darbo sutartį

Kita

Buvo reikalaujama dirbti per daug valandų

Siūlomame darbe nemačiau jokių galimybių padaryti

pažangą (pakelti kvalifikaciją)

Darbas nebūtų atitikęs mano kvalifikacijos

Man buvo per toli vykti į darbo vietą

Darbas buvo man neįdomus ir neperspektyvus

Nusprendžiau laukti geresnio darbo pasiūlymo

Man buvo pasiūlytas per žemas atlyginimas
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Lyginant darbo atsisakymo priežastis keturiose skirtingą išsilavinimą turinčių respondentų 

grupėse (vidurinis ir žemesnis, aukštesnysis ar profesinis, aukštasis (bakalauro kvalifikacinis  ir 

magistro kvalifikacinis laipsnis) statistiškai reikšmingi skirtumai išryškėjo tik pagal 1 požymį. 

(4.6.6 pav.) 

 

4.6.6 pav. Darbo atsisakymo priežasčių palyginimas pagal išsilavinimą: Man nebuvo pasiūlyta sudaryti 

oficialią darbo sutartį (ANOVA, p=0.041, N=107) 

 

Paaiškėjo, jog vidurinį ar žemesnį bei aukštesnį ar profesinį išsilavinimą turintys 

respondentai dažniau sulaukdavo nelegalaus darbo pasiūlymo, t.y. dirbti neįforminant darbo 

santykių oficialia darbo sutartimi, kas ir buvo įvardijama kaip darbo atsisakymo priežastis. 

Kitose dimensijose lyginamose grupėse statistiškai reikšmingų sirtumų neišryškėjo (4.6.7 pav.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6.7 pav. Darbo atsisakymo priežasčių palyginimas 3 amžiaus grupėse: Man nebuvo pasiūlyta sudaryti 

oficialią darbo sutartį (ANOVA, p=0.000) 
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Lyginant kaip darbo atsisakymo priežastis priklausomai nuo respondentų amžiaus, 

išryškėjo, jog vyresnio amžiaus (vyresni nei 60 m.) respondentai dažniau sulaukdavo pasiūlymo 

dirbti be darbo sutarties, dėl ko neapibrėžtas statusas tapdavo darbo atsisakymo priežastimi 

vyresnio amžiaus respondentų grupėje (4.6.7 pav.). Skirtumų kitose dimensijose neišryškėjo.  
 

Apklausos metu buvo siekiama atskleisti vyresnio amžiaus asmenų požiūrį moters ir vyro 

vaidmenis profesiniame ir šeiminiame gyvenime, taip pat norėta sužinoti respondentų nuomonę 

apie galimas vyresnio amžiaus asmenų įtraukties į darbo rinką strategijas ir priemones. 

Remiantis tyrimo duomenimis galima daryti išvadą, kad vyresnio amžiaus asmenų požiūris 

atspindi lyčių lygių galimybių idėją tiek šeimoje, tiek profesinėje veikloje. Kaip nurodė 79,6 

proc. visų tyrime dalyvavusių respondentų, šeimoje pajamas turėtų uždirbti tiek vyras, tiek 

moteris, .taip pat moterys ir vyrai turėtų gauti vienodą darbo užmokestį (64,9 proc.). Teiginiui, 

jog darbdaviai turėtų būti skatinami priimti į darbą neįgalumą turinčius vyresnio amžiaus 

darbuotojus per įvairias papildomas finansines subsidijas, pritaria 76,5 visų tyrimo dalyvių, 4,7 

proc. mažiau respondentų palaiko nuomonę, kad darbdaviai turėtų būti skatinami priimti į darbą 

vyresnio amžiaus moteris (71,8 proc.). Didžioji dalis (57,8 proc.) respondentų pritaria teiginiui, 

kad reikalingos papildomos rėmimo programos, orientuotos į moterų užimtumo ir įsitraukimo į 

darbo rinką skatinimą (žr. 4.6.8 pav.). 

 

 

4.6.8 pav. Respondentų pritarimas pateiktiems teiginiams, proc. (N=894) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,6 

57,8 

64,9 

71,8 

72,5 

76,5 

89,6 

Vyro pareiga – uždirbti pinigus, o moters - prižiūrėti namus ir 

šeimą  

Moterys turėtų būti skatinamos įsitraukti į darbo rinką per

papildomas rėmimo programas, t.y. per papildomas finansines

išmokamas

Moterys turėtų uždirbti tiek pat kiek uždirba vyrai

Darbdaviai turėtų būti skatinami priimti į darbą vyresnio

amžiaus moteris per įvairias papildomas finansines subsidijas

Darbdaviai turėtų būti skatinami priimti į darbą vyresnio

amžiaus vyrus per įvairias papildomas finansines subsidijas

Darbdaviai turėtų būti skatinami priimti į darbą neįgalumą

turinčius vyresnio amžiaus žmones per įvairias papildomas

finansines subsidijas

Šeimos pajamas turetų uždirbti ir vyras, ir moteris
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4.7. Vyresnio amžiaus asmenų diskriminacijos darbo aplinkoje ir 
sociodemografinių kntamųjų sąsajos 

Diskriminacijos darbe raiška buvo vertinama pagal 14 požymių (žr. 4.7.1 lent.). Faktorinės 

analizės būdu minėti pavieniai požymiai buvo sutankinti, t.y. buvo sudarytas sudėtinis 

diskriminacijos darbe indeksas (skalė), apimantis visus 14 tematiškai vienarūšius pirminius 

rodiklius. Sudaryti indeksai atitinka intervalų skalės reikalavimus ir normalumo sąlygą – be 

didesnių apribojimų galima taikyti visus statistinius metodus, įskaitant parametrinius metodus.  

4.7.1 lentelė.  

Diskriminacijos raiškos darbo aplinkoje sudėtinis indeksas 

PIRMINIAI RODIKLIAI 
PAAIŠKINTA 

SKLAIDA % 

L 

/ITT(SVORIS) 

DISKRIMINACIJOS RAIŠKA DARBO APLINKOJE (SKALĖ) 62,7  

Buvo apribotos su darbu susijusios privilegijos  ,841 

Užkirstos paaukštinimo pareigose galimybės  ,835 

Daromas (jautėte) spaudimas išeiti iš darbo  ,834 

Nebuvo sudaromos lygios galimybės dalyvauti organizacijos veikloje  ,833 

Nepagrįstai pažemintas pareigose  ,823 

Ribojamos kvalifikacijos tobulinimosi/mokymosi galimybės  ,814 

Vykdyta/paskirta neeiline atestacija  ,800 

Duodama mažiau užduočių/ribojamos funkcijos, atsakomybė  ,796 

Mokamas mažesnis atlyginimas atliekant tas pačias užduotis lyginant su 

kitais 

 ,760 

Buvau nepagrįstai atleistas iš darbo  ,758 

Skirstant užduotis, pamainas ir pan. neatsižvelgiama į mano poreikius  ,756 

Girdėjote Jūsų atžvilgiu laidomus juokelius ar komentarus  ,751 

Nesulaukėte pripažinimo, įvertinimo, pagyrimo už gerai atliktą darbą  ,747 

Buvau nepriimtas į darbą  ,726 

 

Tyrime metu respondentų buvo teiraujamasi ar patiriama diskriminacija darbe yra 

susijusi su amžiumi? Šiam tikslui buvo pasirinktas ANOVOS testas, leidžiantis nustatyti 

statistiškai patikimus skirtumus daugiau nei 2 grupėse. Šiuo atveju diskriminacijos raiška buvo 

lyginama 6 skirtingose amžiaus kategorijose: 40-45 m., 46-50 m., 51-55 m., 56-60 m., 61-65 m. 

ir vyresnių nei 65 m. asmenų. 
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4.7.1 pav. Diskriminacijos raiška darbe skirtingose amžiaus grupėse (apibendrinta diskriminacijos skalė, 

ANOVA, p=0,007, N=747) 

Duomenų analizė atkleidė, jog diskriminacija darbinėje aplinkoje didėja kartu su 

respondentų amžiumi, t.y. vyresnėse grupėse diskriminacijos raiška intensyviausia (p=0.007) (žr. 

4.7.1 pav.).  Tai patvirtina ir jungtinio Diskriminacijos darbo aplinkoje indekso Z įverčio 

vidurkių palyginimas skirtingose amžiaus grupėse (4.7.2 pav.).  

 

 
 

4.7.2 pav. Jungtinio diskriminacijos darbo aplinkoje indekso Z įverčio vidurkių palyginimas skirtingose 

amžiaus grupėse, N=747 

 

 

Siekiant išryškinti diskriminacijos skirtumus minėtose amžiaus grupėse, buvo atlikta 

diskriminacijos darbo aplinkoje skalės transformacija į z-skalę, t. y. sudaryta skalė, kurios 

vidurkis yra lygus 0, o standartinis nuokrypis – 1, matavimo vienetas – vienas standartinis 

nuokrypis. Tokiu būdu skirtumai tarp grupių matuojami įvertinant juos standartinio nuokrypio 

dalimis. Pažymėtina, kad neigiamos z-skalės reikšmės rodo mažesnį diskriminacijos lygį nei 

imties vidurkis, o teigiama – atvirkščiai, didesnį. Vidurkių skirtumas z- skalėje yra vienas iš 

efektyvios vertės (effect size) matavimo būdų ir gali būti interpretuojamas
112

 remiantis Cohens 

pasiūlyta plačiai taikomuosiuose statistiniuose tyriuose naudojama skale: 

iki 0,2 – skirtumai neinterpretuotini, 

0,2-0,3 – skirtumas mažas, 

0,3-0,8 – skirtumas vidutinis, 

daugiau nei 0,8 – skirtumas didelis. 

                                                           
112

 J. Cohen (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (second ed.). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Cohen_(statistician)
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Duomenų analizė atskleidė, jog 40-50 m. amžiaus grupėje patiriama diskriminacija darbe yra 

santykinai nedidelė, t.y. yra žemesnė nei imties vidurkis. Tuo tarpu labiau išreikšta 

diskriminacija pastebima56-60 m. ir stiprėja vyresnėse amžiaus kategorijose (4.7.2 pav.). 

Lyginant diskriminacijos raišką vyrų ir moterų grupėse statistiškai reikšmingų skirtumų 

neišryškėjo. 

 

Diskriminacijos darbe raiškos skirtumų išryškėjo ir palyginant šį požymį pagal kitas imties 

sociodemografines charakteristikas.  

 

  
 

4.7.3  pav. Diskriminacijos darbe raiška 

(jungtinis indeksas) priklausomai nuo darbo 

sutarties tipo (ANOVA, p=0.007) 

4.7.4  pav. Diskriminacijos darbe raiška 

(jungtinis indeksas) priklausomai nuo statuso 

darbo rinkoje (ANOVA, p=0.000) 

 

Duomenų analizė atskleidė, jog diskriminacijos darbe raiška priklauso nuo darbo sutarties 

pobūdžio: ji intensyviausia pagal terminuotą darbo sutartį dirbančių respondentų grupėje (4.7.3 

pav.). Taip pat paaiškėjo, jog diskriminacija labiausiai buvo išreikšta nedirbančių, tačiau 

turėjusių darbinius santykius per pastaruosius 5-erius metus respodentų grupėje. Stipriausiai 

išreikštas diskriminacijos indeksas yra nedirbančių ne pensinio amžiaus respondentų grupėje, 

kiek mažiau – pensinio amžiaus nedirbančių imtyje (4.7.4 pav.). 
 

  
 

4.7.5  pav. Diskriminacijos darbe raiška 

(jungtinis indeksas) priklausomai nuo pajamų 

vienam šeimos nariui per mėnesį (ANOVA, 

p=0.006) 

4.7.6  pav. Diskriminacijos darbe raiška 

(jungtinis indeksas) priklausomai nuo šeimos 

pajamų per mėnesį (ANOVA, p=0.000) 
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4.7.7  pav. Diskriminacijos darbe raiška (jungtinis indeksas) priklausomai nuo gaunamų asmeninių 

pajamų per mėnesį (ANOVA, p=0.000) 

 

Duomenų analizė atskleidė, jog diskriminacijos darbo aplinkoje raiška skiriasi 

priklausomai nuo uždirbamų pajamų. Išryškėjo, jog kuo mažesnės asmeninės bei šeimos 

pajamos, tuo ryškesnė darbe patiriama diskriminacija (4.7.5, 4.7.6, 4.7.7 pav.). Lyginant 

diskriminacijos darbe raišką pagal atskirus požymius (Kruskal Wallis kriterijus), reikšmingi 

skirtumai gauti pagal visus pavienius diskriminacijos darbo aplinkoje kintamuosius (p=0.000), o 

raiškos intensyvumas išlieka sistemingai auganatis mažėjant tiek asmeninėms, tiek šeimos 

pajamoms.  

 

Diskriminacijos darbe raiškai skirtingose amžiaus grupėse palyginimui pagal atskirus 

požymius buvo taikytas Kruskal-Wallis kriterijus, leidžiantis tarpusavyje lyginti daugiau nei 2 

pagal atitinkamą požymį nepriklausomų imčių vidurkių skirtumus. Diskriminacijos raiška pagal 

atskirus požymius buvo lyginama 6 amžiaus kategorijose.  

Lyginant diskriminacijos darbe raišką pagal atskirus požymius (žr. 4.7.2 lentelę) išryškėjo, 

jog 9 iš 14 diskriminacijos požymių raiška statistiškai reikšmingai susijusi su respondentų 

amžiumi, t.y. vyresniame amžiuje respondentai darbe dažniau susiduria su įvairiomis 

diskriminacijos apraiškomis. Išryškėjo, jog vyresniems darbuotojams sudaromos darbo sąlygos 

pasižymi menkesnėmis prielaidomis karjerai ir perspektyvai, t.y. jiems pradedamos labiau riboti 

kvalifikacijos tobulinimosi/mokymosi galimybės darbe (p=0,000), užkertamos paaukštinimo 

pareigose galimybės (p=0,000), taip pat ribojamos saviraiškos galimybės – vyresni respondentai 

dažiau susiduria su atliekamų funkcijų, atsakomybės ribojimu (p=0,009). Taip pat pažymėtina, 

jog vyresnio amžiaus darbuotojai dažniau susiduria su diskriminuojančiais, socialinio teisingumo 

ir pagarbos stokojančiais darbo santykiais: skirstant užduotis, pamainas ir pan. dažniau 

neatsižvelgiama į jų poreikius (p=0,040), jiems mokamas mažesnis atlyginimas atliekant tas 

pačias užduotis lyginant su kitais (p=0,004), taip pat jiems tenka dažniau išgirsti jų atžvilgiu 

laidomus juokelius ar komentarus (p=0,001), jie rečiau sulaukia pripažinimo, įvertinimo, 

pagyrimo už gerai atliktą darbą (p=0,001). Tyrimas atskleidė ir kraštutines diskriminuojančio 

vyresnės karto darbuotojus elgesio požymius. Vyresnio amžiaus respondentų grupėse dažniau 

patiriamas spaudimas išeiti iš darbo (p=0,000), taip pat dažniau susiduriama su nepagrįstu 

atleidimu iš darbo (p=0,009).  
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4.7.2 lentelė. 

Diskriminacijos darbe raiška skirtingose amžiaus grupėse pagal atskirus požymius (Kruskal-Wallis kriterijus) 

 

Amžiaus 

grupė 

Daromas spaudimas 

išeiti iš darbo*          

(p=0,000) 
 

Girdėjote Jūsų atžvilgiu 

laidomus juokelius ar 

komentarus* (p=0,001) 

Nebuvo sudaromos 

lygios galimybės 

dalyvauti organizacijos 

veikloje 

Nesulaukėte 

pripažinimo, 

įvertinimo, pagyrimo 

už gerai atliktą darbą*                  

(p=0,001) 

Buvau nepriimtas į 

darbą 

Buvau nepagrįstai 

atleistas iš darbo*                             

(p=0,009) 

Skirstant užduotis, 

pamainas ir pan. 

neatsižvelgiama į mano 

poreikius*                           

(p=0,040) 

  N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

40-45 155 358,06 156 353,94 156 375,84 156 369,39 155 377,75 156 365,14 156 369,24 

46-50 195 392,13 197 390,22 198 392,21 197 372,03 193 384,91 191 374,90 191 379,25 

51-55 212 406,80 211 409,43 215 420,89 211 425,97 206 396,83 206 402,49 207 401,62 

56-60 170 424,49 170 445,76 167 415,87 173 447,26 168 424,10 169 429,64 171 431,13 

61-65 54 479,11 54 457,57 52 445,75 54 473,06 48 386,58 46 397,30 50 443,22 

>66 27 542,59 25 477,02 24 444,52 25 384,76 21 421,21 24 486,00 25 453,74 

Viso 813  813  812  816  791  792  800  

*Konkretaus diskriminacijos požymio raiška statistiškai reikšmingai skiriasi skirtingose amžiaus grupėse; 

N=absoliutus skaičius atspindintis imties konkrečioje amžiaus grupėje dydį; 

Vidurkių rangas – kuo aukštesnis rangas, tuo labiau matuojamas požymis yra išreikštas atitinkamoje amžiaus grupėje  

 

Amžiaus 

grupė 

Ribojamos 

kvalifikacijos 

tobulinimosi/mokymosi 

galimybės*                         

(p=0,000) 

Užkirstos paaukštinimo 

pareigose galimybės*       

(p=0,000) 

Duodama mažiau 

užduočių/ribojamos 

funkcijos, atsakomybė*                     

(p=0,009) 

Mokamas mažesnis 

atlyginimas atliekant 

tas pačias užduotis 

lyginant su kitais*             

(p=0,004) 

Vykdyta/paskirta 

neeilinė atestacija 

Nepagrįstai pažemintas 

pareigose 

Buvo apribotos su 

darbu susijusios 

privilegijos 

  N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

40-45 160 367,20 158 340,60 157 363,82 157 361,14 157 374,24 155 369,79 156 366,71 

46-50 199 367,86 197 375,06 195 384,37 198 403,76 193 401,09 196 394,31 196 393,52 

51-55 216 436,19 213 428,19 212 411,74 214 412,13 212 402,61 209 413,73 212 414,16 

56-60 176 456,91 173 448,29 171 443,09 171 425,40 170 417,95 171 420,40 172 426,70 

61-65 56 474,14 53 495,36 53 448,80 53 460,44 52 447,95 53 438,15 53 448,33 

>66 24 523,15 25 523,04 22 433,66 25 519,36 21 407,31 25 458,52 21 436,36 

Viso 831  819  810  818  805  809  810  
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Lyginant diskriminacijos darbe raišką pagal atskirus požymius vyrų ir moterų grupėje, 

statistiškai reikšmingų skirtumų neišryškėjo. Gavus tokį rezultatą, interpretuoti vienareikšmiškai, 

jog vyrų ir moterų grupėse diskriminacija darbo aplinkoje pasireiškia vienodai, reiktų labai 

atsargiai. Statistiškai reikšmingi skirtumai neišryškėti galėjo ir dėl sąlyginai per mažos vyrų dalies 

imtyje, kurią papildomai skaidant į mažesnius amžiaus poaibius, jose nesusidaro minimalus 

statistinis lizdas, leidžiantis atlikti patikimus palyginimus. Be to, moterų imtis yra ženkliai didesnė, 

tad palyginimai, ypač suskaidytuose poaibiuose, gali iškreipti rezultatus. Ateityje, siekiant atskleisti 

vyrų ir moterų patirčių darbo rinkoje skirtumus, reiktų formuoti lygiavertes pagal lyties požymį 

tiriamųjų imtis, papildomai kontroliuojant imčių kvotas pagal tyrimui svarbius kintamuosius.  

Tiesioginio diskriminavimo dėl amžiaus raiška skirtingose amžiaus grupėse buvo vertinama 

taikant kryžminės klasifikacijos lenteles. Viena iš duomenų tinkamumo šiam metodui sąlygų yra ta, 

jog vienoje lentelės celėje būtų ne mažiau 5 atvejų. Ši sąlyga tyrime yra tenkinama.  

Tiesioginė diskriminacija buvo vertinama klausiant respondentų ar jiems per pastaruosius 5 

metus yra kas sakęs jog „esate per seni dirbti šiame darbe“? Taip pat buvo nurodyti 7 

diskriminavimo šaltiniai (asmenys ar jų grupės).  

4.7.3 lentelė.  

Tiesioginio diskriminavimo dėl amžiaus raiška skirtingose amžiaus grupėse (kryžminės klasifikacijos lentelių 

rezultatų apibendrinimas, 
2
) 

Amžiaus 

grupė 

D I S K R I M I N A V I M O     Š A L T I N I A I  

Darbdavys

* (p=0,000) 
Potencialus 

darbdavys 
Bendradarbi

ai*  (p=0,000) 

Įdarbinimo 

agentūros 

darbuotojai 

Viešojo sektoriaus 

(sveikatos, 

švietimo, soc. 

paslaugų ir kt.) 

darbuotojai*      
(p=0,001) 

Šeimos 

nariai*  
(p=0,004) 

Draugai, 

pažįstami 

40-45 m. 0,0% 6,3% 1,9% 5,2% 1,3% 2,5% 3,9% 

46-50 m. 2,5% 10,6% 3,5% 6,3% 8,5% 6,6% 8,1% 

51-55 m. 5,0% 6,2% 4,2% 6,2% 4,8% 6,0% 7,4% 

56-60 m. 7,7% 11,0% 14,5% 9,8% 7,5% 8,5% 9,7% 

61-65 m. 14,3% 2,4% 28,3% 7,5% 15,2% 14,0% 11,8% 

>66 m. 33,3% 17,6% 17,4% 0,0% 20,0% 21,7% 8,7% 

*Statistiškai reikšmingai diskriminacijos raiška susijusi su amžiaus kategorija 

 

Išryškėjo, jog tiesioginė diskriminacija susijusi su amžiumi keliose grupėse: labiau linkę 

vyresnio amžiaus asmenims tiesiogiai pasakyti, jog jie jau „per seni“ dirbti, darbdaviai (p=0,000), 

bendradarbiai (p=0,000), viešojo sektoriaus darbuotojai (p=0,001) bei šeimos nariai (p=0,004). 

Net kas trečias vyresnis nei 65 m. asmuo, paminėjęs, jog patyrė tiesioginę diskriminaciją darbe, 

teigė jog išgirdo tai iš savo darbdavio, daugiau nei kas penktas nesulaukė palaikymo iš savo šeimos 

narių, girdėjo tai sakant viešojo sektoriaus darbuotojų. Tuo tarpu iš bendradarbių tai teko išgirsti 

beveik kas trečiam 61-65 m. amžiaus respondentui, paminėjusiam, jog patyrė tiesioginę 

diskriminaciją (žr. 4.7.3 lent.).   
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4.7.4 lentelė. 

Darbe patirtos diskriminacijos dėl amžiaus amžiumi įtaka tolimesniems sprendimams darbo atžvilgiu skirtingose amžiaus grupėse (Kruskal-Wallis testas) 

Amžiaus 

grupė 

Sumažėjo 

noras dirbti 

Sumažėjo 

noras dirbti 

didesniu 

krūviu 

Svarstote apie 

darbovietes 

keitimą* 

(p=0,001) 

Svarstote apie 

išėjimą į 

pensiją* 

(p=0,000) 

Įsėjote iš 

darbo* 

(p=0,005) 

Išėjote į 

pensiją* 

(p=0,000) 

Išėjote į 

išankstinę 

pensiją 

Įtakos 

nepadarė 

 N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

N Vidurkių 

rangas 

40-45 138 415,76 138 404,57 140 424,69 135 285,48 137 350,55 134 320,39 131 320,21 139 326,96 

46-50 182 371,73 176 358,73 183 385,29 174 325,47 172 342,03 169 323,28 169 335,89 166 376,50 

51-55 197 361,43 191 359,08 193 350,48 190 344,73 184 328,31 185 321,91 184 336,73 186 337,51 

56-60 159 365,52 161 365,11 155 354,16 158 446,00 149 375,97 144 378,19 148 374,07 153 354,88 

61-65 52 353,23 47 336,16 47 293,96 49 462,07 40 323,13 40 441,63 39 354,18 42 367,49 

>66 21 388,52 22 379,30 20 318,68 21 516,57 16 483,81 24 554,67 14 364,82 17 411,91 

Viso 749  735  738  727  698  696  685  703  

*Konkretaus  požymio raiška statistiškai reikšmingai skiriasi skirtingose amžiaus grupėse; 

Vidurkių rangas – kuo aukštesnis rangas, tuo labiau matuojamas požymis yra išreikštas atitinkamoje amžiaus grupėje  

4.7.5 lentelė.  

Diskriminacijos dėl amžiaus raiška darbo paieškos etape skirtingose amžiaus grupėse (kryžminės klasifikacijos lentelių rezultatų apibendrinimas, 
2
) 

Amžiaus grupė 

Buvote 

pašalintas/neįtrau

ktas į 

paieškos/atrankos 

procesą*         

(p=0,009) 

Buvote net 

neatrinktas į 

interviu 

Interviu buvo 

nesėkmingas net 

ir turint tinkamą 

kvalifikaciją 

Jums buvo 

pasakyta, jog Jūs 

per daug 

kvalifikuotas 

Pretenduojant į 

darbą buvo 

pasiteirauta kiek 

Jums metų 

Darbo skelbimų 

turinys privertė 

atsisakyti planų 

pretenduoti į 

darbo vietą 

Jums buvo tiesiai 

pasakyta, jog dėl 

Jūsų amžiaus 

darbo paieškos 

bus nesėkmingos* 

(p=0,007) 

40-45 m. 13,7% 20,8% 15,7% 15,3% 37,5% 36,1% 9,9% 

46-50 m. 8,3% 18,6% 18,3% 15,0% 38,3% 45,3% 18,6% 

51-55 m. 10,0% 25,5% 29,8% 28,6% 54,7% 52,9% 28,6% 

56-60 m. 28,6% 32,4% 30,3% 27,3% 62,2% 52,9% 37,8% 

61-65 m. 44,4% 44,4% 33,3% 12,5% 37,5% 37,5% 22,2% 

>66 m. 0,0% 20,0% 40,0% 20,0% 40,0% 33,3% 50,0% 

    *Statistiškai reikšmingai diskriminacijos raiška darbo paieškos etape susijusi su amžiaus kategorija 
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Tyrimo metu buvo analizuojama kaip patirta darbe diskriminacija dėl amžiaus įtakojo 

tolimesnius sprendimus skirtingose amžiaus grupėse (žr. 4.7.4 lent.). Įtaka tolimesniems sprendimams 

buvo vertinama pagal 8 požymius, iš kurių pagal 4 buvo rasti statistiškai reikšmingi skirtumai 

skirtingose amžiaus kategorijose. Keisti darbovietę dažniau svarstė jaunesnio amžiaus respondentai. 

Galima manyti, jog tokį sprendimą įtakojo palankesnių galimybių darbo rinkoje suvokimas, lyginant su 

vyresnio amžiaus respondentais. Jaunesnio amžiaus asmenų perspektyvos ir situacija darbo rinkoje yra 

sąlyginai palankesnė, o diskriminacija dėl amžiaus dar ne tokia aštri. Svarstymas apie išėjimą į pensiją/ 

išėjimas į pensiją natūraliai labiau išreikštas vyresnio, pensinio amžiaus respondentų grupėje. Tačiau 

išėjimas iš darbo kaip diskriminacijos pasekmė neturi aiškios priklausomybės nuo amžiaus, kaip kad 

pvz., vyresnėse amžiaus kategorijose šis reiškinys būtų dažnesnis. Tyrimas atskleidė, jog jis labiau 

išreikštas 40-45 m., 56-60 m. bei >65 m. amžiaus kategorijose. 40-45 m. amžiaus kategorijoje tai gali 

būti susiję su svarstymu keisti darbovietę suvokiant, jog galimybės rasti kitą darbą yra sąlyginai 

palankios amžiaus prasme. Labiausiai išreikštas šis požymis >65 m. amžiaus kategorijoje gali būti 

susijęs su natūralia profesinės veiklos pabaiga ir pensijos, kaip pajamų šaltinio sudaromo sąlyginio 

saugumo, jog išėjęs iš darbo asmuo gaus atitinkamas pajamas pragyvenimui.  

Diskriminacijos dėl amžiaus raiška darbo paieškos etape buvo matuojama pagal 7 požymius, iš 

kurių pagal 2 išryškėjo statistiškai reikšmingos sąsajos su amžiumi (4.7.5 lent.). Paaiškėjo, jog 

vyresnėse amžiaus kategorijose respondentai, per pastaruosius 5 m. ieškoję darbo, dažniau buvo 

pašalinti/neįtraukti į paieškos/atrankos procesą (p=0,009). Tai patyrė beveik kas antras 61-65 m. 

amžiaus respondentas (44,4 proc.) ir beveik kas trečias 56-60 m. respondentas (28,6 proc.). Vyresnio 

amžiaus respondentai taip pat dažniau susidūrė su tuo, jog jiems buvo tiesiai pasakyta, jog „dėl Jūsų 

amžiaus darbo paieškos bus nesėkmingos“ (p=0,007). Tai darbo paieškos procese išgirdo net pusė 

vyresnių nei 65 m. respondentų, daugiau nei pas trečias 56-60 m. respondentas (37,8 proc.), beveik kas 

trečias 51-55 m. ir daugiau nei kas penktas 61-65 m. respondentas (22,2 proc.). 

Priežastys, kurios respondentų nuomone, jiems trukdė susirasti tinkamą darbą, buvo 

matuojamos pagal 11 pirminių požymių, kurie faktorinės analizės būdu buvo sutankinti į 6 subskales, 

apibendrinančias nedarbo priežastis (4.7.6 lent.). 
4.7.7 lentelė. 

Priežasčių, trukdančių susirasti tinkamą darbą, sutankinimas į subskales 

SUBSKALĖS IR PIRMINIAI RODIKLIAI 
PAAIŠKINTA 

SKLAIDA % 

L 

(SVORIS) 

Išsilavinimo ir patirties neatitikimas darbo rinkos poreikiams 66  

Neturiu/ neturėjau tinkamo išsilavinimo  0,839 

Neturiu/ neturėjau paklausios profesijos darbo rinkoje  0,818 

Neturiu/ neturėjau darbo patirties  0,778 

Motyvacijos stoka (kvazi skalė)*   

Neturiu/ neturėjau poreikio dirbti   

Asmeninės/šeiminės kliūtys 77,3  

Auginu/ auginau mazameti/-cius vaika/-us ir ju nera/ nebuvo kam priziureti dienos metu  0,879 

Priziuriu/ priziurejau senyva/neigalu giminaiti  0,879 

Nepalanki situacija darbo rinkoje 53,7  

Darbo rinkoje menka darbu pasiula  0,666 

Nerandu/ neradau tinkamo darbo  0,747 

Siulomi per menki atlyginimai  0,78 

Diskriminacija dėl amžiaus (kvazi skalė)*   

Diskriminacija del lyties, negalios, isitikinimu, isvaizdos ir kt. (kvazi skalė)*   

Diskriminacija (jungtinė skalė) 78  

Diskriminacija del amziaus  0,884 
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Diskriminacija del lyties, negalios, isitikinimu, isvaizdos ir kt.)  0,884 

*Kvazi skalė – likę pavieniai itemsai buvo transformuoti į z įverčius 
 

Siekiant įvertinti kaip minėtos priežastys įtakoja darbo susiradimo galimybes skirtingose 

amžiaus grupėse, buvo pritaikytas ANOVA kriterijus. Paaiškėjo, jog statistiškai reikšmingi skirtumai 

išryškėjo tik pagal vieną nedarbo priežastį, t.y. vyresnio amžiaus respondentai diskriminaciją dėl 

amžiaus  dažniau įvardijo kaip trukdantį susirasti darbą veiksnį, nei jaunesnio amžiaus respondentai.  

 
 

4.7.8 pav. Tinkamą darbą ribojančios susirasti priežastys: “Diskriminacijos dėl amžiaus” raiška skirtingose 

amžiaus grupėse (ANOVA, p=0.005) 

 

Amžiaus veiksnys pradeda labiausiai riboti įsidarbinimo galimybes priešpensinio  56-60 m. 

amžiaus  grupėje. Taip pat ši problema aktuali ir pensinio amžiaus, bet aktyviems darbo rinkoje (ar 

ieškantiems darbo) respondentams (p=0.005) (4.7.8 pav.). Kitų nedarbo priežasčių diferenciacija 

skirtingose amžiaus grupėse nėra statistiškai reikšminga. 

 

4.8. Vyresnio amžiaus asmenų situacijos ir galimybių darbo rinkoje vertinimas: atsakymų į atviro 

tipo klausimus analizė 

 

Socialinės įtraukties (įsitraukimo) galimybių vertinimas dabartiniu metu 

 

Į atviro tipo klausimą ,,kaip vertinate savo galimybes susirasti darbą”, buvo gauti 698 

respondentų atsakymai. Respondentų atsakymų pagrindu buvo ekstrahuotos 4 kategorijos: darbą būtų 

sunku susirasti dėl amžiaus, galimybes susirasti darbą vertinu teigiamai/gerai, neturint pažinčių darbą 

būtų susirasti sunku ir nežinau.  

Daugiausiai respondent nurodė, kad darbą būtų susirasti sunku dėl amžiaus. Savo galimybes 

susirasti darbą respondentai apibūdino naudodami šiuos apibūdinimus: „prastokai“, „prastai“, 

,,minimalios“, „blogos“, „visiškai blogai“, „ribotos“, „darbo gauti nėra šansų“ „nepaklausus“, 

„labai menkos“ ir t.t. Respondentai taip pat nurodė priežastis, dėl kurių susirasti darbą būtų sudėtinga. 

Pastarųjų nuomone darbo rinkoje labiau laukiami jaunesni, nei vyresnio amžiaus asmenys: „galimybes 

susirasti darbą vertinu skeptiškai, jei netekčiau darbo, būtų sudėtinga susirasti. Nenori darbdaviai 
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priimti į darbą tokio amžiaus …..nei privatus verslas, nei valstybinis sektorius, arba tektų dirbti darbą 

neatitinkanti turimą išsilavinimą. Jei reikėtų keisti darbą, mano galimybės būtų prastos”. Kita priežastis 

dėl ko respondent nuomone būtų sunku susirasti darbą, tai didelė darbuotojų pasiūla darbo rinkoje: 

„darbo rinkoje neturėčiau jokių galimybių – per didelė darbuotojų pasiūla” (detaliau žr. 4.8.1 lentelėje).  

Galimybes susirasti darbą apsunkina dar ir kiti veiksniai, t.y. menka darbų pasiūla respondent 

gyvenamojoje vietovėje: „savo gyvenamojoje vietovėje  nėra darbo reikia vykti į rajono centrą, bet ir 

ten yra labai maža pasiūla, rasti darbą nes man 45 metai”, „dabartiniu metu gyvenant mažame 

miestelyje pagyvenusiai moteriai darbo rast labai mažai galimybių.“ 

Pažymėtina ir tai, kad vis tik labai nemaža dalis respondentų į ateitį žvelgia optimistiškai. Antrąją 

kontento analizės būdu išskirtą kategoriją sudaro beveik 300 respondentų atsakymų. Respondentai savo 

galimybes darbo rinkoje apibūdina šiais žodžiais: ,,normaliai“, ,,gerai“, ,,optimistiškai“. Pažymėtina 

tai, kad salyginai palankiau galimybes darbo rinkoje vertina jaunesnei amžiaus grupei priklausantys, 

aukštesnį išsilavinimą turintys ir didmiesčiuose gyvenantys respondentai. (detaliau žr. 4.8.1 lentelėje).  

Trečioji išskirta kategorija ,,įsidarbinti būtų galima tik turint pažinčių“ konstruoja požiūrį, kad 

galimybes darbo rinkoje sąlygoja ,,tinkamų“ pažinčių turėjimas. Tai patvirtina respondentų pasisakymai: 

„Jei netekčiau dabar dirbamo darbo, manau, kad būtų sunku įsidarbinti pagal esamą profesiją, nes 

nebūna laisvų vietų, o jei ir atsiranda, tai ten priimami ,,savi". Matyt tektu eiti dirbti bet kokį darbą“. 

(detaliau žr. 4.8.1 lentelėje). 

 
4.8.1 lentelė.  

Dabartinių galimybių susirasti darbą vertinimas, N=698 

Kategorijos Autentiški respondentų pasisakymai (respondentų kalba netaisyta) 

Kategorijos 

prisotinimo 

laipsnis 

Darbą būtų 

sunku 

susirasti dėl 

amžiaus 

„Darbą rasti sunku, nes amžius, darbdaviai nori jaunų darbininkų“ 

„Turiu darbą, bet jei netekčiau, tai dėl amžiaus sunkiai rasčiau kitą“ 

„Nerandu darbo dėl amžiaus“ 

„Pagal amžių sunku rasti darbą.“ 

„Blogai, nes virš 50 m. darbdaviams nereikalingi“  

„Išlaikant darbo vietą reikia daugiau darbo, lankstumo. Įsidarbinant šansai tik 

mažėja, darbdaviai mažiau investuoja arba beveik neinvestuoja į vyresnio 

amžiaus darbuotojus. Vyresniųjų patirtis panaudojama neretai kaip mentorių 

jauniems, užimantiems pozic“ 

„Vertinu blogai – dėl amžiaus niekas nesiūlo gerai apmokamo ir atsakingo 

darbo“ 

„Sudėtingos galimybės. Darbdaviams nereikalingi darbuotojai vyresni kaip 40 

m.  Paklausiausi darbuotojai nuo 30 iki 40 m.“ 

„60 metų žmogui darbą susirasti būtų labai sunku“ 

„Praradusi profesinę kvalifikaciją, gerai nemokanti užsienio kalbos. Amžius 

bei turėtos pareigos  įsidarbinimui trukdytų (nors darbo organizavimo patirtis 

didelė).“ 

„Niekam nereikalingas šiame amžiuje“ 

„Pasirinkti kitą darbą butu sudėtinga dėl amžiaus, matyčiau galimybę 

dalyvauti tik politikoje“ 

„Menkos dėl amžiaus ir tautybės“ 

„Negalėčiau įsidarbinti, nes esu 58 metų, tokio amžiaus žmogui nebėra darbo, 

nebent prekiauti turguje padėvėtais rūbais.“ 

„Net ir turint didelę patirtį dabartiniame darbe, išėjus iš jo, būtų siūlomas tik 

nekvalifikuotas ir mažai apmokamas darbas, o dėl amžiaus - tai būtų sakoma, 

kad esate per sena, tai rodo buvusių kolegų patirtis“ 

„Sunku gauti darbą dėl amžiaus“ 

„Kito darbo jei ir norėčiau tikriausiai nerasčiau dėl amžiaus visi nori 

jaunimo“ 

„Pensininkui sudėtinga gauti bet kokio darbo. Yra nedidelė galimybė 

nepastoviai dirbti privačiai prižiūrint neįgalius asmenis ar vaikus.“ 

„Amžius ,kai žmogus nevisose pareigose tinkamas“ 

„Mano galimybės darbo rinkoje ribotos dėl amžiaus ir dėl darbo specifikos 

(valstybes tarnautojas) “ 

„Dėl amžiaus neįsidarbinsiu“ 
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„Menkai, yra amžiaus riba iki 35 metų.“ 

„Blogai, į siunčiamas CV niekas nekreipia dėmesio, neskambina ir nesivargina 

net parašyti (matyt, dėl amžiaus)“ 

„Amžius ribotų galimybes darbo rinkoje“  

„Blogai. Bandžiau keisti profesiją, būdama 49 m.;  baigiau apskaitininko 

kursus – nei darbo birža, nei asmeninės pastangos nepadėjo įsidarbinti. 

Manau, kad darbdaviams nereikia tokio amžiaus moterų“  

„Kam reikalingos  moterys virs šešiasdešimt?“ 

„Blogai, per sena“ 

„Nerimas dėl ateities, tobulėjant informacinėms technologijoms, reikia 

sugebėti jas valdyti, o pagal amžių nelabai paprasta, nes į tobulinimo kursus 

darbovietė nesiunčia“ 

„Niekas nepriimtu dirbti, nes esu per sena“ 

„Amžius riboja galimybes“ 

„Tragedija. 57 m. esi niekam nereikalinga, nes visur laukiama tik jaunų. 

Susirasti darbo neįmanoma“ 

„Prastai“ „Prastai“ 

 „Manau, kad netekus darbo, kitą susirasti būtų nelengva.“ 

 „Vertinu labai blogai. Tokiu metu darbą gauti sunku.“ 

 „Sudėtinga gauti darbą.“ 

„Menkos galimybės“ 

„Labai prastai“ 

 „Mažos“ 

„Blogai“ 

„Prastai. Aš galvoju, kad darbo negaučiau.“ 

 „Lietuvoje nėra jokių galimybių“ 
 

Galimybes 

susirasti darbą 

vertinu 

teigiamai/gerai 
 

„Gerai, nes esu kvalifikuotas ir su patirtimi“ 

„Galiu daug ką rinktis, nes turiu pakankamai patyrimo ir įgūdžių“ 

„Galiu sėkmingai dirbti pagal įgytą darbo patirtį“ 

„Optimistiškai, tikiu, kad mano darbo patirtis, asmeninės savybės, 

neprisirišimas prie gyvenamosios vietos leistų susirasti man tinkamą darbą“ 

„Vertinu kaip normalias sąlygas“ 

„Darbą dar galiu susirasti“ 

„Vertinu gerai“ 

„50/50“ 

„Gerai“    

„Šiuo metu dar kol kas neturėjau problemų“ 

„Normaliai, nes darbą turiu“ 

„Gerai. Darbo yra pakankamai, tik reikia dirbti.“ 

 „Manau, kad galimybės įsidarbinti yra pakankamai geros“ 

„Manau, kad dar tinkama darbo rinkai“ 

„Normaliai, esu atsakinga ir darbšti, tad darbą susirasčiau“ 

„Naujo darbo su normaliu atlyginimu gal ir nesusirasčiau, bet iš esamo niekas 

neveja ir priekaištų neturi.“    

„Įsidarbinti būtų sunku, bet įmanoma“  

„Kiekvienas gali susirasti darbą jei to nori. Svarbu nebijoti keistis, mokytis, 

veikti.“ 

„Galimybes yra, esu aukštos kvalifikacijos, turintis didelę vadovaujančio darbo 

patirtį“ 

 

 

Įsidarbinti 

būtų galima 

tik turint 

pažinčių 

„Blogai. Bandžiau siųsti CV, bet nei vieno pakvietimo negavau. Manau, kad 

valstybinėje įstaigoje be pažinčių įsidarbinti nėra jokios galimybės, o privatus 

sektorius nepriima, nes visada dirbusi valstybinėje įstaigoje.“  

„Jei netekčiau dabar dirbamo darbo, manau, kad būtų sunku įsidarbinti pagal 

esamą profesiją, nes nebūna laisvų vietų, o jei ir atsiranda, tai ten priimami 

,,savi". Matyt tektu eiti dirbti bet kokį darbą“ 

„Darbas valstybiniame sektoriuje gaunamas tik su politikų pagalba, nes visi 

konkursai yra fiktyvus, iš anksto jau yra numatytas ir žinomas laimėtojas, nes 

politikai laisvas darbo vietas pasiskirsto kvotomis. Todėl galimybės yra 

tiesiogiai susijusios su pri“ 

„Manau nulinės, jeigu neturi pažinčių, ar įtakingų giminaičių.“ 

„Apie 5 mėn. ieškojau darbo. Buvo sunku, nes nemoku gerai anglų kalbos. 
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Visur reikalauja mokėti anglų kalba. Mano galimybės susirasti geresnį darbą 

ribotos. Gerą darbą dažniausiai galima susirasti per pažįstamus. Jų neturiu.“  

„Baisu pagalvoti, nes dabar Lietuvoje įsidarbina tik giminės, artimieji, 

pažįstami“  

„Su pažįstamų pagalba teigiamai“  

„Sunku įsidarbinti reikalinga aplinkinių pagalba“ 

„Blogai. Bandžiau siųsti CV, bet nei vieno pakvietimo negavau. Manau, kad 

valstybinėje įstaigoje be pažinčių įsidarbinti nėra jokios galimybės, o privatus 

sektorius nepriima, nes visada dirbusi valstybinėje įstaigoje.“, 

 
Žymėjimas >150  Opi problema 

 149-100 
 

Aktuali  problema 

 <100  Pastebima problema 

 

 

Socialinės įtraukties (įsitraukimo) galimybių vertinimas: ateities perspektyva 

 

Į atviro tipo klausimą apie tai, kaip respondentai vertina savo galimybes darbo rinkoje ateityje 

buvo gauti 661 respondentų atsakymai. Respondentų atsakymų pagrindu buvo ekstrahuotos 5 

kategorijos: ateityje galimybės darbo rinkoje dar labiau sumažės, galimybės ateityje gauti darbą mažės 

dėl amžiaus, galimybės gauti darbą ateityje bus sudėtingos dėl sveikatos, galimybės ateityje gauti darbą 

bus palankios/geros ir nežinau (87 respondentų atsakymai).  

Salyginai savo galimybes darbo rinkoje ateityje respondentai linkę vertinti mažiau palankiai, nei 

dabartiniu metu. Respondentų atsakymų pagrindu galima teigti, kad jų nuomone galimybės darbo 

rinkoje ateityje dar labiau sumažės. Tiek dirbantys, tiek nedirbantys respondentai savo galimybes 

įvardijo naudodami šiuos apibūdinimus: „blogai“ „prastai“ „prastokai“ „dar mažės“. 

Kita išskirta kategorija  - galimybės gauti darbą ateityje mažės dėl amžiaus. Respondentai nurodė 

amžių kaip kliūtį sėkmingam dalyvavimui darbo rinkoje. Tai patvirtina respondentų pasisakymai. 

Respondentų teigimu ,,kuo toliau, tuo mažesnės galimybės įsidarbinti dėl amžiaus“. (detaliau žr. 4.8.2 

lentelėje). 

Trečioji išskirta kategorija galimybės gauti darbą ateityje bus sudėtingos dėl sveikatos. Prastėjanti 

sveikata tampa neigiama prielaida susirasti kitą darbą ar išlikti dabartinėje darbo vietoje „gali sveikata 

neleisti tokiu tempu dirbti ateityje“.  
4.8.2 lentelė. 

 Respondentų atsakymų į klausimą ,,kaip vertinate savo galimybes darbo rinkoje ateityje” pagrindu ekstrahuotos 

kategorijos, N=661 

Kategorijos Autentiški respondentų pasisakymai (respondentų kalba netaisyta) 

Kategorijos 

prisotinimo 

laipsnis 

Ateityje 

galimybės 

darbo rinkoje 

dar labiau 

sumažės 

„Turbūt bus sunku surasti naują darbą“ 

„Dar blogiau nei dabartiniu metu“  

„Darbą su normaliu atlyginimu neįmanoma“ 

„Bus dar blogiau.“  

„Ateityje, jeigu netekčiau darbo, jį susirasti būtų nelengva“ 

„Ateityje darbą susirasti bus sunku.“  

„Sunku bus rasti darbą, beveik neįmanoma.“ 

„Ateityje man turbūt bus sunkiau gauti darbą negu šiuo metu“ 

„Ateityje rasti darbą būtų dar sunkiau.“ 

„Jokių šansų.“ „Prastai“ 

„Kaip mažėjančias, daugiau orientuojantis į nesudėtingus,  pagalbinius darbus“ 

„Jokių“ 

„Galimybės dar mažės“ „Vis blogiau“ 

„Nekaip“ „Jokių galimybių“ „Dar blogiau“ 

„Neigiamai“ „Ateityje bus tik blogiau“  

„Dar blogesnės“ 

„Kiek mažesnės, nes nespėsiu susipažinti su naujovėmis“ 

„Blogai“ „Ribotos“ 
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„Blogės, nes išmokti naujus dalykus sunkiau, ypatingai, kalbą. Jaučiu, kad 

prarandu kai kuriuos bendruosius gebėjimus, bet įgyju labiau specializuotų 

žinių, kurių pritaikymas – labai siauras“  

„Manau, kad galimybių mažės.“ 

„Jokių galimybių“ 

„Darbo vietų nedaugėja, todėl sunkiau bus ateityje“ 

„Bus sunku konkuruoti“  

„Tikėtina, kad būčiau bedarbis“ „Dar sunkiau“ 

„Labai liūdnai, gal nebent  galėsiu dirbti aukle“  

„Netekus dabartinių pareigų pavyzdžiui dėl tarnybos panaikinimo, galimybės 

patekti tiek į valstybino tiek ir į privataus sektoriaus kitą darbą būtų gana 

komplikuotas, ko gero tektų mėginti pačiai sau susikurti darbo vietą“ 

„Turiu stengtis išsilaikyti savo darbovietėje, nes nematau galimybių gauti tokio 

pačio lygio darbo kitur ar ateityje.“ 

„Prastai“ „Kuo toliau tuo blogiau“   

„Neigiamai“ „Nebus darbo“  

„Blogai“ „Gerai“ „Ateityje savęs nematau“ „Nėra galimybių“ „Neigiamai“ 
 

Galimybės 

gauti darbą 

ateityje mažės 

dėl amžiaus 

„Manau, kad senstant būtų dar sunkiau“  

„Kuo toliau, dėl amžiaus, tuo sunkiau rasti darbą.“  

„Darbdaviai nesamdys tokio amžiaus žmonių.“  

„Tokio amžiaus žmonėms ateitis neaiški“ 

„Kuo toliau, tuo sunkiau rasti darbą dėl amžiaus.“  

„Manau, kad tokio amžiaus asmeniui darbo tikrai nepasiūlys, nebent pati 

susikurčiau darbo vietą.“ 

„Nematau didelių galimybių dėl amžiaus“ 

„Manau, kuo vyresnis amžius, tuo problematiškiau gauti nauja darbą“ 

„Tik netekęs darbo ir jo ieškojęs galėtum teisingai nusakyti. Būtų baisu, nes jau 

58 metai. Visi liaupsina jaunus, jaunyste. Minčių daug ir įvairiu. Senas žmogus 

Lietuvoje niekinamas ir nežinia kuo tai baigsis, kada bus gana.“ 

„Su amžiumi būtų sunku surasti gerai apmokamą darbą“ 

„Neigiamai, su amžiumi galimybės susirasti gerai apmokamą darbą manau 

neįmanomos“  

„Kuo toliau, tuo mažesnės galimybės įsidarbinti dėl amžiaus“ 

„Blogai, mūsų visuomenėje vyrauja jaunystes kultas. Geriausiu atveju tektų 

auginti anūkus (kai sulauksiu), pas savo vaikus užsienyje.“ 

„Po 60 sunkiai“  

„Jos mažės su amžiumi“ „Būsiu pensininkas“ 

„Dirbti galėčiau, jei tik būtų darbo pasiūla pensininkams“ 

„Dėl amžiaus bus dar sunkiau susirasti darbą“ 

„Ateityje kliūtimi galėtų būti tik mano amžius, nes išsilavinimas ir įgyta patirtis 

niekur nedings. 

„Prastai – senstu“ „Būsiu jau pensininkė“ 

„Manau, kad per artimiausius 5 metus situacija gali tik blogėti, o paskui jau 

man teks galvoti apie pensiją“ „Ateityje laukia pensija“ 

 

Galimybės 

gauti darbą 

ateityje bus 

sudėtingos dėl 

sveikatos 

„Ateities perspektyvas apspręs fizinė mano sveikatos būklė“ 

„Sunku pasakyti, kokia bus sveikata, kaip pavyks prisitaikyti prie naujovių“ 

„Jei fiziškai esi sveikas, amžius kai kuriose srityse yra ir privalumas“  

„Manau, kad jos išliks tokios pačios, tik priklausys nuo sveikatos ir tam tikrų 

politinių pasikeitimų“ 

„Jeigu nepablogės sveikata, dirbsiu ir toliau“ 

„Tame pačiame darbe  jei leistų sveikata – normaliai, privačiame sektoriuje – 

0“  

„Jėgos senka, patirtis didėja.“ 

„Miglotai, nes sveikata ritasi žemyn, o reikalavimai nuolat kyla“ 

„Ateityje viskas priklauso nuo savijautos“ 

„Gali sveikata neleisti tokiu tempu dirbti ateityje“  

„Pereiti į darbų koordinavimą ir vadovavimą jiems, mažinti fizinį krūvį“  

„Taip pat, kaip ir 65 punkte. Ne taip svarbu, kiek tau metų. Svarbiau, kaip 

atrodai, ar esi sveikas ir kokie tavo sugebėjimai.“ 

„Jei sveikata nepablogės – teigiamai“ 

„Pakanka dirbti, reikia pailsėti“ 

„Jei sveikata bus gera, manau viskas bus gerai.“   
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„Galimybės tik mažės, nes su metais sveikata silps.“ 

„Esant tokiai sveikatos būklei, galiu dirbti  dar pora metų.“ 

„Gerai jei sveikata leis“ 

„Situacija nemanau, kad keisis, su metais darbą susirasti vis sunkiau, o sveikata 

nebeleistu dirbti sunku fizini darbą“  

„Nežinau, priklausys nuo sveikatos“  

 

Galimybės 

gauti darbą 

ateityje bus 

palankios/ 

geros 

„Vertinu gerai“ 

„Manau, kad mano darbiniai įgūdžiai nesikeis bent dar 10 metų“ 

„Manau, kad sugebėsiu, nes nuolat mokausi, tobulėju“ 

„Vidutiniškai.“  

„Gal kas pasikeis, gal įmonių padaugės.“ „Gerai“ 

„Gerai, nes esu kvalifikuotas ir su patirtimi.“ „Gerai“ 

„Normaliai“ 

„Teigiamai (nes esu optimistas)“ 

„Gerai“ „Tikiuosi, kad bus normaliai“ 

„Niekada nebuvau bedarbe, tikiuosi ir nebūsiu. Visada rasdavau išeitį. Reikia 

labai norėti dirbti ir nebijoti darbo.“ 

„Manau, kad ir ateityje galimybės įsidarbinti bus geros“ 

„Jeigu bus lankstus vadovas tai darbas ir sąlygos pagerės...“ 

„Galimybės dirbti išliks, jei dar galėsiu ir norėsiu dirbti“ „Daugiau galimybių“ 

„Teigiamai“ „Gerai“ „Taip pat“ 

„Mano profesijos specialistų visada trūksta darbo rinkoje.“  

„Gerai“ „Tikiuosi situacija pagėrės“ 

„Savo darbo srityje tenka nuolat susipažinti su naujovėmis, įstatymu 

pasikeitimais, manau galimybes išliks panašios.“ „Manau gerai“ 

„Tikiuosi problemų didelių nebus“ 

„Galėsiu prisitaikyti“  

 

 

 
Žymėjimas >150  Opi problema 

 149-100 
 

Aktuali  problema 

 <100  Pastebima problema 

 

Apibendrinant galima teigti, kad dabartiniu metu palankias respondentų socialinės įtraukties 

(įsitraukimo) į darbo rinką galimybes riboja tai, kad darbdaviai yra linkę įdarbinti jaunesnius 

darbuotojus. Galimybes įsidarbinti/išlikti darbo rinkoje sumažina ir kiti veiksniai, t.y. tinkamo 

išsilavinimo, modernių kompetencijų stoka, gyvenamoji vieta (pvz. mažas miestelis, kaimas) ir t.t.  

 

4.9. Vyresnio amžiaus žmonių situacijos darbo rinkoje tobulinimo galimybės 

 

Analizuojant respondentų atsakymus į atviro tipo klausimą kaip reikėtų tobulinti vyresnio amžiaus 

asmenų socialinės įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką sistemą, buvo gauti 592 respondentų atsakymai. 

Net 82 respondentai nurodė, kad nežino ką ir kaip reikėtų tobulinti, norint pagerinti vyresnio amžiaus 

asmenų įsitraukimą (socialinę įtrauktį) į darbo rinką. Kitų respondentų atsakymų pagrindu buvo 

ekstrahuotos 4 kategorijos: asmenų darbo rinkoje vertinimas ne pagal amžių, bet pagal kompetencijas, 

vyresni asmenys vietas darbo rinkoje turi užleisti jaunesniems, specialių darbo sąlygų sudarymas 

vyresnio amžiaus žmonėms ir persikvalifikavimas, mokymai vyresnio amžiaus žmonėms. Dvi kategorijos 

atspindi respondentų požiūrius į tai kaip reikėtų tobulinti/keisti vyresnio amžiaus žmonių užimtumo 

sistemą, trečioji kategorija t.y. persikvalifikavimas, mokymai vyresnio amžiaus žmonėms respondentų 

akcentuojamos konkrečios priemonės ką reikėtų daryti, kad vyresnio amžiaus asmenys ilgiau išliktų 

darbo rinkoje.  
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Pirmos dvi kategorijos atspindi absoliučiai skirtingus respondentų požiūrius į vyresnio amžiaus 

asmenų įtraukties (įsitraukimo) galimybių į darbo rinką problemos sprendimą. Pirmai kategorijai 

priklausančiuose atsakymuose išryškėja požiūris, kad diskriminacijos dėl amžiaus neturi būti, 

svarbiausia yra asmens sugebėjimai, t.y. įgyta patirtis, žinios, kompetencija ir t.t., todėl labai svarbu 

būtų tinkamai panaudoti vyresnio amžiaus asmenų patirtį, kompetenciją. Antrąjai atsakymų kategorijai 

priklausančiuose atsakymuose akcentuojama priešingai, t.y. kad sulaukę pensinio amžiaus asmenys 

neturėtų dirbti, o užleisti darbo vietas jaunesniems, nes darbo rinkoje ir taip nepalanki situacija: 

„vyresnio amžiaus žmonės reikia atleisti, kadangi jauni neturi darbo“, „užleisti darbo vietas jaunimui, o 

ne laikyti 70 mečius“  arba teigiama, jog dalyvauti darbo rinkoje vyresni asmenys turėtų tik tuo atveju, 

jei „jei trūktų tokios kvalifikacijos ir išsilavinimo jaunų žmonių“ . 

Visuomenei labai svarbu atsikratyti išankstinio neigiamo nusistatymo vyresnio amžiaus asmenų 

atžvilgiu. Pažymėtina, kad egzistuojantys stereotipai Lietuvoje dažnai užkerta kelią sėkmingam vyresnio 

amžiaus asmenų dalyvavimui darbo rinkoje. Pirmąjai kategorijai priklausančiuose respondentų 

pasisakymuose buvo išsakytos nuostatos, kad labai svarbu būtų reikia keisti visuomenės nuostatas į 

vyresnius ir pagyvenusius asmenis: „keisti darbdavių požiūrį į vyresnio amžiaus žmones“ arba „būtų 

gerai, jei būtų vertinama patirtis, o ne vieninteliu (ar beveik vieninteliu) kriterijumi laikomas jaunas 

amžius ir ambicijos.“ 

Be to, respondentai minėjo užsienio šalių patirtį, tai, kad kai kuriose užsienio šalyse sudaromos 

palankesnės prielaidos vyresnio amžiaus asmenų įsidarbinimui: „nieko čia nepatobulinsi, tai sociumo 

problema. Jei vakarų šalyse CV net nepadoru rašyti amžių, pas mus darbdaviai tiesiai rėžia, kad po 40 

metų jau reikia šliaužti į kapines“.. 

Pažymėtina ir tai, kad respondentai akcentavo materialinius motyvus, dėl ko asmenys vyresni ar 

pagyvenę asmenys ilgiau lieka darbo rinkoje. Buvo akcentuojama, kad gaunamos pensijos yra per 

menkos ir jų nepakanka pragyvenimui: „Jei asmuo gautų padorią pensiją, jis galėtų nebedirbti, o skirti 

laiko sau“.  

Kaip jau buvo minėta, trečioji išskirta kategorija persikvalifikavimas, mokymai vyresnio amžiaus 

žmonėms. Šiuo atveju respondentai nurodė konkrečias priemones, kurios padėtų sėkmingiau 

įsidarbinti/išlikti darbo rinkoje vyresnio amžiaus žmonėms. Daugiau nei šimtas respondentų nurodė 

(N=117), kad norint gerinti vyresnio amžiaus žmonių galimybes darbo rinkoje, labai svarbu sudaryti 

palankias prielaidas vyresnio amžiaus žmonėms persikvalifikuoti, nuolat mokytis, įgyti šiuolaikinei 

darbo rinkai reikalingų kompetencijų. Be to, svarbu kad vyresniems žmonėms būtų sudarytos galimybės 

mokymuisi, švietimui, smulkaus verslo vystymui ir t.t.: „Sudaryti sąlygas mokymui, švietimui, 

sveikatinimui, sudaryti sąlygas smulkaus verslo, amatų vystymuisi, jo atsiradimui; taikyti gerą, pažangią 

darbo, mokesčių praktiką naudojamą, taikomą kitose valstybėse“ (detaliau žr. 4.9.1 lentelėje).  

Ketvirtoji respondentų pagrindu išskirta kategorija specialių darbo sąlygų sudarymas vyresnio 

amžiaus žmonėms. Respondentai nurodė, kad vyresnio amžiaus asmenų pasitraukimas iš darbo rinkos 

turėtų būti laipsniškas. Vyresnio amžiaus asmenys turėtų/galėtų dirbti ne pilną darbo dieną, plačiau 

turėtų būti taikomos lankstaus užimtumo formos, darbas ne pilną darbo dieną ir t.t.  

 
4.9.1  lentelė.  

Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimo į darbo rinką galimybių tobulinimo kryptys 

Kategorija Autentiški respondentų pasisakymai 

Kategorijos 

prisotinimo 

laipsnis 

Asmenų darbo 

rinkoje 

vertinimas ne 

pagal amžių, bet 

pagal 

„Atsižvelgti į žmogaus išsilavinimą, ne į amžių. Skatinti darbdavius įdarbinti 

vyresnio amžiaus žmones su kvalifikacija.“ 

„Tikrai reikia tobulinti, juk jie dar energingi ir gali daug nuveikti, o neturi 

būti nurašyti, neribojamas amžius“ 

„Virš 60 metų asmenys galėtų dirbti pagal terminuotas sutartis. Jeigu 

darbdavį tenkins atliekamas asmens darbas, sutartis bus tęsiama“ 
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kompetencijas „Keisti darbdavių požiūrį į vyresnio amžiaus žmones, kurti specialias 

programas šio amžiaus žmonėms darbo rinkoje, atsižvelgiant į jų patirtį“  

„Nuo 60 metų žmonės turėtų išeiti į pensiją ir leisti dirbti jauniems 

bedarbiams“ 

„Nebijant suteikti darbo vietos vyresnio amžiaus žmonėms“ 

 „Steigti vyresnio amžiaus žmonių galimybes ir interesus atitinkančias 

įstaigas, kur jie galėtų papildomai užsidirbti ir patenkinti savo asmeninius 

poreikius (bendravimo, pasijautimo reikalingu...)“ 

„Darbo birža turėtų labiau viešinti darbo vietas tinkančias ir 

vyresniesiems“ 

„Dažnai vyresnio amžiaus žmonės yra labai kruopštūs. Namudinis verslas 

turėtų prisidėti“ 

„Keisti darbdavių požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotojus“  

„Nuo 50 metų nedaryti jokių apribojimų, nes darbo patirtis lemia daugiau 

nei papildomas išsilavinimas“ 

 „Nediskriminuoti, daugiau panaudoti patirtį“ 

„Pirmiausia, gerai dirbančius vyresnius palikti savo darbo vietose. Priimant 

į darbą, žiūrėti į jų darbinę patirtį, o ne į pasą ir jame įrašytus gimimo 

metus“ 

„Vertinti ne pagal amžių, o pagal patirtį“ 

„Manau, kad vyresnio amžiaus žmogus turi vienodas galimybes dalyvauti 

darbo rinkoje kaip ir jaunas.“ 

Vyresni 

asmenys vietas 

darbo rinkoje 

turi užleisti 

jaunesniems 

„Mokėti gerą pensiją ir leisti jiems nedirbti“ 

„Manau, kad 65 metai yra riba. Nereikia, kad galimybė dalyvauti darbo 

rinkoje būtų iki begalybės. „Reikėtų laiku užleisti vietą ir jauniems 

asmenims.“ 

 „Manau, kad turėtų geriau dirbti jauni specialistai ir taip stengtis mažinti 

emigraciją, o ne darbo vietoje laikyti pensijinio amžiaus žmogų.“ 

„Nereikia tobulinti,  į vyresnių vietą turi ateiti jaunimas“ 

 „Nereikia nieko tobulinti, reikia atlaisvinti vietas jaunimui, o vyresnius 

anksčiau išleisti į pensiją, ypatingai vyrus, nes darbo rinkoje per didelis 

išnaudojimas, daugelis  žmonių  fiziškai neatlaiko tokių darbo krūvių, net ir 

jaunesni nei 40 metų.  

„Sulaukus pensinio amžiaus – individuali veikla (patentas)“  

„Tuščias reikalas, visi nori jaunų“ 

„Jei asmuo gautų padorią pensiją, jis galėtų nebedirbti, o skirti laiko sau“ 

„Skatinti darbdavį kokiomis nors lengvatomis už priimtus darbuotojus, 

kuriems pavyzdžiui iki pensijos liko 10 metu ir mažiau“ „Pensininkai turi 

nedirbti“ 

„Duokit kelią jauniems, kurie darbo neturi, duokit galimybę pailsėti 

vyresniems, mes negausime tos pensijos, tiesiog negyvensime tiek“ 

„Kai kurie vyresnio amžiaus žmonės nebegali dirbti pilnu krūviu dėl 

sveikatos, jiems turėtų būti sudarytos galimybes dirbti nepilnu krūviu.“ 

„Pats asmuo turėtų rūpintis, kad ilgiau išliktų darbingas, nes su amžiumi 

keičiasi žmogaus charakteris, reakcija, dėl ko tampa našta darbdaviui“ 

„Sulaukus pensijos dabartinėje situacijoje dalyvauti darbo rinkoje tikrai 

nebereikėtų.“ 

 

Persikvalifikavi

mas, mokymai 

vyresnio 

amžiaus 

žmonėms 

„Organizuoti kursus“  „Turėtų būti didesnė galimybė persikvalifikuoti“ 

„Galėtų būti daugiau kažkokių persikvalifikavimo įmonių, kursų“ 

„Tobulinti profesini mokymą ir persikvalifikavimą“ „Kelti kvalifikaciją, 

dalyvauti mokymuose“  

„Pagelbėti su informacija; mokyti naujų įgūdžių“ 

„Organizuojant ir aktyvinant mokymosi visą gyvenimą politiką“ 

„Sudaryti sąlygas kvalifikacijos kėlimui, dalyvauti visuomeninėje veikloje, 

nežeminti, rodyti pagarba jo žinioms ir gyvenimo išminčiai“ 

„Dažniau supažindinti su naujovėmis; technologijomis“ 

„Atnaujinti kvalifikaciją, skatinti priimti technologines, informacines 

naujoves, dalyvavimas įvairiose skatinimo programose“ 

„Pakonsultuoti  informacinių technologijų srityje“ 

„Skatinti juos nuolat domėtis profesinėmis naujovėmis, tobulinti 

kvalifikaciją“ 

„Informacinėmis priemonėmis, skleisti pagarbą darbo patirčiai“ 
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„Skatinti juos nuolat domėtis profesinėmis naujovėmis, tobulinti 

kvalifikaciją“ 

„Informacinėmis priemonėmis; skleisti pagarbą darbo patirčiai.“ 

„Geranoriška atmosfera darbe, lankstus darbo grafikas, tinkamas darbo 

organizavimas, mokymas, kvalifikacijos kėlimas, tinkama sveikatos apsauga, 

geras atlyginimas, geros darbo sąlygos per visą darbinį gyvenimą“ 

įgytų atitinkamą kompetenciją ir galėtų dalyvauti darbo rinkoje.“ 

„Kurti sąlygas persikvalifikuoti į žmogaus poreikius, išsilavinimą ir rinkos 

paklausa atitinkančias specialybes; organizuoti nemokamus mokymus 

(technologijos, užsienio kalbų ir kt.); sąlygų savanorystei sudarymas“  

Specialių darbo 

sąlygų 

sudarymas 

vyresnio 

amžiaus 

žmonėms 

„Reikėtų skatinti darbdavius, priimančius vyresnio amžiaus asmenis. Galėtų 

būti lankstesni darbo grafikai atsižvelgiant į dirbančiojo amžių ar šeimyninę 

padėtį. Reikėtų skatinti vyresnių asmenų dalyvavimą ir savanorystėje“ 

„Diferencijuota sistema pagal išsilavinimą ir nepilna darbo diena. 

Darbdavys neturėtų teisės atleisti darb. nuo amžiaus likus 5m. iki pensijos“ 

„Kurti tinkamas jiems darbo vietas“ 

„Kurti jiems pritaikytas darbo vietas“ 

„Suteikti galimybes dirbti nepilną darbo dieną“  

„Darbas nepilną savaitę“ 

„Daugiau nepilno darbo krūvio darbo vietų“ 

„Po 60 m. suteikti galimybę gauti pensiją ir dirbti nepilną darbo dieną 

darbe“ 

„Taip, ne visą darbo dieną“ 

„Vyresniems žmonėms reikėtų sudaryti galimybes dirbti pagal lankstų 

grafiką, nepilną darbo dieną, mažiau sudėtingus ir atsakingus darbus. 

Tikslas – patenkinti bendravimo poreikį, nebūti atstumtam ir prisidurti prie 

pensijos ne prasimaitinimui, bet pramogoms“ 

„Galimybė dirbti 0,5 etato“  

„Taikyti lankstų darbo grafiką, nepilną darbo dieną ir pan.“ 

„Lankstesnis  darbo grafikas, įvairesnis kompetencijų panaudojimas ir 

pan.“  

„Trumpesnės darbo valandos, kad įmanoma būtų pasirūpinti savo sveikata“ 

„Suteikti galimybę dirbti nepilną darbo dieną“ 

„Lankstesnis darbo grafikas, skatinimas ir palaikymas siekiant darbo 

kokybės“ 

 „Lankstus darbo grafikas. Laipsniškas išėjimas į pensiją“ 

 

 

 

 

Žymėjimas >150  Opi problema  

 
149-100 

 
Aktuali  problema  

 
<99 

 
Pastebima problema  

 

Apibendrinant galima teigti, kad respondentų nuomonių pagrindu išryškėjo kelios pagrindinės 

vyresnio amžiaus asmenų užimtumo tobulinimo kryptys: sudaryti palankesnes prielaidas 

kvalifikuotiems vyresniems asmenims išlikti darbo rinkoje, persikvalifikuoti, įgyti aktualių šiuolaikinės 

rinkos poreikius atitinkančių žinių. Taip pat, kai kurie respondentai nurodė, kad reikėtų ,,, sukurti 

patrauklius mechanizmus darbdaviams, kad jie būtų skatinami įdarbinti senjorus“. Konkrečiai 

respondentai minėjo subsidijas, mokesčių lengvatas ir t.t.  

 

Klausimyno pabaigoje respondentams buvo pateiktas klausimas ,,gal ką norėjote papildomai 

pasakyti”. Tokiu būdu buvo siekiama išvengti tyrėjų šališkumo, t.y. kad respondentai galėtų išsakyti ir 

tais klausimais, kurių tyrėjai nepaklausė. Į atviro tipo klausimą ,,gal ką norėjote papildomai pasakyti”, iš 

viso buvo gauti 224 respondentų atsakymai. Respondentų atsakymų pagrindu buvo ekstrahuotos šios 
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kategorijos: vyresnio amžiaus asmenų atsisakymas darbo rinkoje, sunku rasti darbą pagal gyvenamąją 

vietą, nekorektiškas darbdavių elgesys su darbuotojais, nepasitenkinimas dėl nuolat ilginamo pensinio 

amžiaus, problemos dėl darbo užmokesčio (detaliau žr. 4.9.2 lentelėje).  

Respondentai nurodė, kad visuomenėje yra įsigalėjęs jauno amžiaus kultas, o vyresnio amžiaus 

asmenys patiria diskriminaciją: ,,manau reikia taiklių, efektingų antireklamų įsigalėjusiai „grožio“ 

industrijai sutramdyti ir tuo pačių įtaigios socialines reklamos vyresnio žmogaus pagarbai bei 

savivertei stiprinti. Juk kiekvienas žmogus yra gerbtinas, o juo labiau vyresnis“. Viena iš ekstrahuotų 

kategorijų, nepasitenkinimas dėl nuolat ilginamo pensinio amžiaus. Respondentų nuomone pensinis 

amžius didinamas nepagrįstai, asmenys ir taip per vėlai išleidžiami į pensiją. Kita kategorija, 

nekorektiškas darbdavių elgesys su darbuotojais atskleidė, kad respondentai pasigenda korektiškesnio, 

pagarbesnio darbdavių elgesio. Be to, labai dažnai netenkina darbo vietoje gaunamas atlyginimas, kuris 

skatina emigraciją, trukdo jaustis oriai ir patenkinti bent jau būtiniausius poreikius.  

4.9.2  lentelė.  

Respondentų požiūris į vyresnio amžiaus asmenų problemas darbo rinkoje 

Kategorijos Autentiški respondentų pasisakymai (respondentų kalba netaisyta) 

Kategorijos 

prisotinimo 

laipsnis 

Vyresnio amžiaus 

asmenų 

atsisakymas darbo 

rinkoje 

„Labai gaila, kad vyresni žmonės nereikalingi darbo rinkoje.“  

„Ir neįgalus, ir vyresnio amžiaus žmonės turi turėti galimybę dirbti tai, ką jie 

gali, sąlygos turi būti sudarytos visiems, bet tai yra labai individualu, nes yra 

senų protingų, gerai dirbančių, o jaunų niekam tikusių, tai ką gali rinktis 

darbdavys“  

„Kova už būvį. Maži ir seni fiziškai silpni – patys negali apsiginti. Ar yra 

norinčių juos apginti?  

„Šiuo metu švietimo srityje yra didelis etatų nubyrėjimas dėl jaunimo skaičiaus 

sumažėjimo. Todėl nemažai brandaus amžiaus mokytojų ir dėstytojų palaipsniui 

netenka darbo. Jie nėra nei bedarbiai, nei normaliai uždirbantys. Po to, kai jų 

darbo krūvis sumažėja“ 

„Manyčiau, jog reikėtų spręsti problemą tokią, ne ką daryti, kad dirbtų senyvo 

amžiaus žmonės, bet ką daryti jauniems specialistams, kuriems nėra darbo vietų, 

nes juose dirba pensinio amžiaus žmonės, ir jiems tenka emigruoti.“ 

„Manyčiau, pirmiausia reikėtų peržiūrėti darbo rinką bei labai atidžiai 

pasižiūrėti – ar neužima darbo vietos pensininkas, kai toks pats jaunas 

specialistas lieka be darbo. Ypač bloga padėtis valstybinėse institucijose – puse 

(o gal ir daugiau) valstybinių dirba vyresni“ 

„Netolerancija vyresniems vyrauja ne tik darbo rinkoje. Būtų idealu, jei 

pensininkai galėtų normaliai pragyventi iš pensijos, užleisdami darbo vietas 

jauniems, ypač viešajame sektoriuje. O iš jaunų nebūtų nesąmoningas 

reikalavimas, ką tik baigus mokslus patirties“ 

 

Nepasitenkinimas 

dėl nuolat 

ilginamo pensinio 

amžiaus 

„Per vėlai išleidžiami žmonės į pensiją“ 

„Mažinti pensinį amžių.“  

„Nesąmonė buvo pailginti pensinį amžių, neįsivaizduoju, kaip reikės dirbti iki 

65metų, nesvarbu koks tai darbas būtų. Privačiam sektoriuje tikrai neleis tiek 

dirbti ir teks eiti į priešlaikinę pensiją, ji bus mažesnė, nors per visą gyvenimą 

būsiu sąžiningai užsidirbęs“ 

„Kad žmonės  sulaukę pensinio amžiaus nebedirbtu, o duotų galimybę dirbti 

žmonėms iki pensijos.“  

 

 

Sunku rasti darbą 

pagal gyvenamąją 

vietą 

„Gaila, kad labai sunku susirasti darbą gyvenantiems kaime.“ 

„Man asmeniškai buvo sunku susirasti darbą, nes rajonas labai mažas, visi 

vienas kitą gerai pažįsta arba reikalui esant sužino apie tą ką reikia, o 

daugiavaikei motinai, kuri augina mažamečius vaikus surasti darbą beveik 

neįmanoma.“ 

„Sunku šiais laikais kaime. Žmonės dauguma gyvena vargingai. Jaunimo kaime 

nėra – kaimai apmirę.“ 

 

 

Nekorektiškas 

darbdavių elgesys 

su darbuotojais 

„Vadovai turėtų labiau vertinti savo darbuotojus.“  

„Žinot aš manau, kad norint stabilizuoti darbo rinką darbdaviai turi išmokti 

bendrauti ir su socialiniais partneriais pasirašant kolektyvines sutartis įmonėse 
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ir privačiame sektoriuje. Dabar įstatymas darbdavių neįpareigojo jokie darbo 

įstatymai“ 

„Ar galima išmokyti asmenį gerbti, mylėti, suprasti vienas kitą..... nežinau, o 

įstatymais to nepriversi, nes darbdavys visada suras būdų kaip išsisukti, žmogus 

ir liks tik „durniaus“ vietoje, nes teisybes ieškoti teisme jam neleidžia finansinės 

galimybės“ 

„Darbdavių „glaudus bendradarbiavimas“ neleidžia rasti kitą darbo vietą“ 

 „Darbdaviams, Kolegoms, Seimai, kad galėjau dirbti ir dar tebedirbu.  Dirbu 

toki darbą, kuri moku, kuri norėjau dirbti nuo tolimos vaikystės.  Sėkmės Jums“ 

„Per įvairias subsidijas darbdaviai neturėtų būti skatinami, nes tai veda prie 

korupcijos. „Valdininkams turėtų buti mažinami atlyginimai, o dirbantiesiems 

didinami, nes jie ir uždirba , sukuria produktą. Nepagristai didelė valdininkų 

armija“  

„Kai esi ignoruojamas darbdavio, o pasėkoje ir nėra palaikymo iš kolektyvo 

(bijo to pačio likimo), tai diskriminacija dėl amžiaus nebeturi reikšmės. 

Darbuotojas turintis savo nuomonę, ją išsakantis tarybines santvarkos 

išugdytam darbdaviui – nereikalingas“ 

„Privačiame sektoriuje tiesiog klesti darbdavių tyčiojimasis iš žmogaus. Jokių 

garantijų, atlyginimas vokeliuose.“ 

 

Problemos dėl 

darbo užmokesčio 

„Viena iš problemų, kad už darbą mokama per mažai. Darbo krūviai didinami, 

o atlyginimas nedidėja. Jei darbdavys pasiūlo darbą tai žmogui atmetus kelionė 

į darbą ir pavalgymą nebelieka nieko, tik tiek, kad nebūna namuose, todėl jie 

geriau sėdi namuose“  

„Iš pokalbio su nedirbančiu klientu: „Už minimalų atlyginimą dirbti per 

brangu“ 

„Labai mažas atlyginimas, sunku, kad vaikas neturi galimybes tenkinti 

kultūrinių poreikių, negalima užtikrinti papildomos veiklos,  negalima tinkamai 

rūpintis sveikata, grėsmė netekti darbo – pastoviai, jau  daugiau negu 10 metų“ 

„Dirbantiems kvalifikuotą darbą ir pagal specialybę turi būti perskaičiuojami 

atlyginimai.“ „Valstybinio sektoriaus atlyginimai labai skiriasi nuo verslo 

sektoriaus“ 

 „Reikėtų gauti toki atlyginimą, kad dirbantis žmogus turėtų teisę į normalų 

gyvenimą, sveikatą, mokslą ir poilsį, o ne gyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo. 

Mano manymu, dirbantis žmogus ir auginantis vaikus, šiandieną gyvena daug 

sunkiau ir skurdžiau“  

 „Kadangi esu vadove pati įdarbinau 4 žmones. Norėčiau, kad neįgaliųjų 

projektams būtų skiriamas didesnis finansavimas, kad uždirbtumėm nors 

minimumą.“ 

 „Mano asmenine nuomone, kiekvienais metais turėtų buti keliami atlyginimai 

kasmet steigiami tobulinimosi įvairus mokymosi kursai, sveikatos gerinimui 

metuose viena kartą  apmokama kelionė gydymuisi į bet kokią sanatoriją.“   

 

 

Žymėjimas >80  Opi problema 

 30-79 
 

Aktuali  problema 

 
<30 

 
Pastebima problema 

 

Respondentai įvardijo daugybę Lietuvos darbo rinkos problemų. Buvo minima ir tai, kad ne tik 

vyresniems, bet ir jauniems asmenims yra sunku susirasti darbą: „Ką bekalbėti apie vyresnio amžiaus 

asmenų darbo galimybes jeigu ir jauniems, turintiems išsilavinimą ir profesiją, sunku įsidarbinti. 

Reikėtų valdžios vyrams sustoti sau dalinti privilegijas ir mokesčių mokėtojų pinigus bei mažinti 

,,minkštų kėdžių“. Susidaro taip vadinamas užburtas ratas: „jaunimas nepriimamas į darbą, nes neturi 

patirties, 40 – 50 mečiai – nes jau per seni.“. Be to, respondentai nurodė, kad ieškodami darbo ne 

visuomet sulaukia adekvačios pagalbos ir darbo biržos: „dėl darbo biržos veiklos: kadangi prieš 6 metus 

buvau bedarbė, nes norėjau pakeisti profesiją ir buvau registruota darbo biržoje, tai buvau nustebinta 

žeminančio darbuotojų požiūrio į bedarbius.“ Kadangi respondentų pasisakymai apima labai įvairias 

problemas darbo rinkoje, jie nebuvo apibendrinti iki atskirų kategorijų (detaliau žr. 4.9.3 lentelėje ).  
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4.9.3 lentelė. Įvairios problemos Lietuvos darbo rinkoje. Autentiški respondentų pasisakymai. Vyresnio 

amžiaus asmenų socialinės įtraukties (įsitraukimo) į darbo rinką galimybių tyrimas. (2014). LGKT.  

 

„Rūpesčiai.  Teko susidurti su priėmimu į valstybes tarnybą, į kitas pareigas (tiek pačiam), tiek atrenkant 

kandidatus. Jau metai dirbu tarpininkavimo įdarbinant tarnyboje – darbo biržoje.“   „Rūpestis dėl problemos, kurią 

vis labiau pastebiu – dviveidiškumą“ 

„Trūksta darbo vietų didelė bedarbystė  didžiulė emigracija didžiausias skirtumas tarp mažiausiai uždirbančių ir 

turtingųjų  turi būti lubos ir šiaip tvarkos visuose skirstymuose reikia yra tų pinigėlių tik tvarkytis nemokame aš 

galėdama dirbti ir norėčiau“ 

„Darbo yra tiek, kad ant darbo miegot gali... Valstybė turi leisti dirbti tiems, kas nori dirbti, o ne tik kontroliuoti ir 

bauginti darbdavius ir dirbančiuosius visokiausiomis baudomis. Kiek kontroliuojančių institucijų valstybe išlaiko, o 

rezultatas 0.“  

„Pasirinktas neteisingas privatizacijos modelis (prichvatizacija)“ 

„Jeigu tikrai norite atsakymą: Lietuvoje nėra daug darbo (valstybinis sektorius), UAB savo darbininkams nenori 

mokėti, kiek reikia žmogui dėl gyvenimą“ 

„Reikia skaidrumo darbo rinkoje, priėmimo į darbą konkursuose“ 

„Lietuvoje darbo kultūra  ir atlygis nėra aukšto lygio. Darbuotojas nėra vertinamas.“ 

„Įsivažiuoti savam verslui trūksta kažkokio subsidijavimo mechanizmo sveikiems. Jei esi invalidas, darbo birža 

teikia subsidija. O ką daryti sveikam, jei yra perspektyvi darbo vieta (privati), o nėr iš ko?“ 

 „Nebekreipiama dėmesio kolektyvuose į mikroklimatą, į bendravimą, toleranciją, garbės žodžio laikymąsi, 

nesilaikome etikos (keliamas balsas ant pavaldinių, vartojami necenzūriniai žodžiai)“ 

„Bedarbio pašalpa dažnai skatina bedarbystę.  Per mažas dėmėsis soc. rizikos šeimoms, ir bedarbiams su mažais 

vaikais – tokios šeimos turi būti kontroliuojamos,  reikia padidinti soc. darbuotojų skaičius vietos savivaldos instituc. 

(seniūniją)“  

„Kurti daugiau darbo vietų“ 

„Diskriminacija savivaldybėje ir valstybes įstaigose  daugiausia dėl politinių motyvų, o taip pat dėl savos 

nuomones.“ 

 „Didesnė pagarba dirbančiajam ir pasitikėjimas“ 

 „Biudžetinių įstaigų vadovų privaloma rotacija, kad nebūtų tokios didelės korupcijos.“ 

 „Ir vyrams, ir moterims darbo rinkoje neturi buti sudaroma jokių išskirtinių sąlygų, o priimama į darbą, 

atsižvelgiant į kiekvieno kvalifikaciją ir intelektualines bei fizines savybes, reikalingas konkrečiam darbui atlikti.“ 

„2011 m. įgijau edukologijos bakalauro kvalifikaciją, andragogo specialybę. Darbo rinkoje nereikia tokių 

specialistų. Daugiausiai reikia  maximai darbininkų. Kam tada reklamuoti aukštąjį mokslą, jei baigias neturi 

galimybes dirbti?“ 

„Planuose dar ir emigruoti, nes nematyti geresnio gyvenimo prošvaisčių... Paliksime vaiką mokytis, o patys 

ieškosime tokio uždarbio, kad galėtumėm vaikui už mokslą sumokėti ir patys neskurstumėm bei uždirbtumėm tiek, 

kad galėtumėm sau leisti  nuvykti pas studentą“ 

„Mano sūnui 20 metų, aš jį turiu išlaikyti, nes jis neranda darbo, yra baigęs informatiką, Kauno ryšininkų mokykloje 

ir jau metai sėdi be darbo“ 

„Švietimo srityje turėtų būti tikrinama mokytojų  psichinė sveikata, nes kaip ir visur  jų yra, o tokie dirbti su 

mokiniais neturėtų.“ 

 „Atsakingesni darbuotojai daugiau apkraunami darbais, konfliktuojantiems mažiau tenka darbo“ 

„Reikėtų atsižvelgti į šeimas, kurios turi\ augina nepilnamečius vaikus, remiamus\ išlaikomus studentus. Nes tokios 

šeimos yra Lietuvos ateitis, o dabar mes ruošiamės išvykti į užsienį, nors mielai norėtume gyventi, dirbti ir uždirbti 

savo šalyje, bet.......“ 

 

 

 

Pažymėtina, kad Lietuvoje diskriminacijos dėl amžiaus problematika dar menkai ištirta, stokojama 

efektyvių priemonių vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimo į darbo rinką galimybėms didinti. Lietuvoje 

trūksta išsamių mokslinių tyrimų, kurie detaliai atskleistų vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties 

(įsitraukimo) į darbo rinką problematiką. Be to, nėra sukurta efektyvi vyresnio amžiaus asmenų 

motyvavimo, persikvalifikavimo, įdarbinimo ir išlikimo darbo rinkoje sistema. Lanksčios, konkrečiai 

vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimo galimybėms į darbo rinką skatinti skirtos priemonės padėtų 

vyresniems asmenims išsilaikyti darbo rinkoje, užtikrintų jų ekonominę nepriklausomybę ir mažintų 

socialinę atskirtį.  
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5. Giluminių interviu su vyresnio amžiaus asmenimis metodika ir rezultatai 

5.1. Giluminių interviu su vyresnio amžiaus asmenimis metodika 

 

Interviu tikslas – atskleisti ir išanalizuoti vyresnio amžiaus asmenų patirtis socialinės 

įtrauktiems/įsitraukimo į darbo rinką požiūriu, identifikuoti lūkesčius, poreikius bei problemas. Šiame 

etape gauti tyrimo duomenys leis susipažinti su tyrimo lauku, identifikuoti svarbiausius teminius ruožus, 

praturtinti teorinės analizės pagrindu sudarytų tyrimo indikatorių struktūrą ir atspindėti specifiniam 

šalies sociokultūriniam kontekstui būdingas problemas.   

Giluminis interviu yra išsamus, nuodugnus tyrėjo ir informanto pokalbis, kurio metu atsklei-

džiamas pašnekovo požiūris tiriamojo objekto aspektu, nuostatos, nuomonė, vertinimai, patyrimai ir 

pan. Giluminis interviu nenumato detalių, išankstinių konkrečių klausimų formulavimo, t.y. tyrėjas 

išlieka atviras informantų nuomonėms, požiūriams. Tuo pačiu informantas nėra įspraudžiamas į tyrimo 

rėmus pagal iš anksto numatytą klausimų struktūrą. Šios sąlygos leidžia giliau pažvelgti į analizuojamą 

reiškinį, atskleisti įvairius analizuojamo reiškinio diskursus, sudaro prielaidas gilesniam reiškinio 

aptarimui bei detalesnėms problemos sprendimų paieškoms. Tyrėjų nuomone, priešlaikinis giluminio 

interviu siužetinių linijų numatymas leis nenukrypti nuo analizuojamo objekto/reiškinio, tačiau kartu 

bus išlaikytas giluminio interviu metodui reikalingas atvirumo principas. Siužetinės linijos tėra 

preliminarios orientacinės pokalbio gairės, atsisakoma bet jokių jas detalizuojančių klausimų, t. y. 

numatomas tik bendras klausimų tematinis kryptingumas. Tokiu būdu tyrėjas atsisako išankstinių 

nuostatų, detalizuotų klausimų, yra lankstus ir atviras naujų analizuojamo reiškinio dimensijų 

identifikavimui, pažinimui ir plėtojimui.  

Giluminių interviu metu buvo išlaikytas laiko ir struktūros neapriboto pokalbio formatas. Pokalbis 

vyko remiantis šiomis pagrindinėmis interviu gairėmis: 

- diskriminacijos dėl amžiaus reiškinio suvokimas; 
 

- darbinės patirtys (teigiamos/neigiamos), susijusios su amžiaus dimensija; 
 

- diskriminacijos apraiškos ir patirtys 

- savo galimybių darbo rinkoje vertinimas; 
 

- dalyvavimas kitose socialinio užimtumo srityse; 
 

- diskriminacijos apraiškos ir patirtys kitose, su darbu nesusijusiose, gyvenimo srityse; 
 

- bedarbystės patirtys ir jų sąsajos su amžiumi; 
 

- diskriminacijos apraiškos ir patirtys darbo paieškos etape 

Tyrimo imties formavimui svarbūs šie principai: dalyvių amžiaus įvairovė, pasiskirstymo pagal 

lytį balansas, dirbančių ir nedirbančių santykis, buvo vykdoma tikslinė atranka pagal tyrimui svarbias 

charakteristikas: 

Formuojant imtį buvo siekiama vyresnio amžiaus žmonių patirčių įvairovės, t.y. jog būtų 

atstovaujami skirtingų amžiaus grupių, užimtumo, socialinės padėties asmenys, gyvenantys kaime ar 

mieste, bedarbiai, iki ar pensinio amžiaus populiacijos atstovai. Tyrimo dalyvių grupė buvo formuojama 

pagal šiuos kriterijus: 

- pensijoje/ ne pensijoje; 

- dirba/nedirba; 

- 40 – 74 m. amžiaus; 

- gyvena kaime/mieste; 
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- išsilavinimas; 

- ieško/neieško darbo 

- vyras/moteris 

Tyrimo imtį sudarė 10 tyrimo dalyvių. Detaliau charakteristikos pateiktos 4.1.1 lentelėje.  
 

4.1.1  lentelė. 

Tyrimo dalyvių charakteristikos 

INFORMANTO 

KODAS 
LYTIS AMŽIUS IŠSILAVINIMAS 

GYVENAMOJI 

VIETOVĖ 
STATUSAS DARBO RINKOJE 

KM-V-56-D-N Vyras 56 m. Aukštasis Kaunas 
Dirba, ne pensijoje, bet turi 

neįgalumą 

KM-M-70-D-P Moteris 70 m. Aukštasis Kaunas Dirba, pensijoje 

KR-M-53-D-N Moteris 53 m. Aukštasis 
Kaišiadorių 

raj. 

Dirba, ne pensijoje, bet turi 

neįgalumą 

KM-V-62-D-P Vyras 62 m. Aukštasis Kaunas Dirba, pensijoje, turi neįgalumą 

KM-M-62-D-P Moteris 62 m. Aukštasis Kaunas Dirba, pensijoje 

KM-M-59-N-N Moteris 59 m. Profesinis Kaunas 
Nedirba, ne pensijoje, turi 

neįgalumą 

AM-V-57-D-N Vyras 57 m. Aukštasis Alytus 
Dirba, ne pensijoje, turi ilgai 

trunkantį nedarbingumą 

AM-M-59-D-N Moteris 59 m. Aukštasis Alytus Dirba, ne pensijoje 

JR-M-55-D-N Moteris 55 m. Aukštasis Jonavos raj. Dirba, ne pensijoje 

KM-V-44-D-N Vyras 44 m. Aukštasis Kaunas Dirba, ne pensijoje 

 

Vidutinė giluminių interviu trukmė – 1 val. 10 min. Visi interviu buvo įrašomi skaitmeniniu 

diktofonu ir vėliau transkribuoti. Interviu vyko informantams patogiose vietose, pokalbio vieta, data ir 

laikas suderinti iš anksto. Informantai telefonu, t. y. iš anksto derinant interviu vietą, laiką ir kt. 

Susitikimo metu buvo informuojami apie vykdomą tyrimą: tematiką, problematiką, tyrimo tikslą, 

atsakyta į visus informantams iš anksto kilusius klausimus. Informantams buvo užtikrinta, jog tyrimo 

metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais, laikomasi anonimiškumo principo. 

Giluminiai interviu vyko informantų pasirinktoje vietoje (darbo vietoje, kavinėje, namų aplinkoje ir kt.). 

5.2. Giluminių interviu rezultatai 

Giluminis interviu, kaip kokybinio tyrimo metodas, leidžia susipažinti su tyrimo lauku, pateikia 

interpretacinį, holistinį (ne kaip atskirų kintamųjų pasekmę, bet išgyventą patirtį) iš situacijų analizės 

kylantį paaiškinimą. Tai sudarė prielaidas išplėsti apklausos instrumento dimensinės struktūros 

branduolį, apimti visus svarbius vyresnio amžiaus asmenų (socialinės įtraukties) įsitraukimo į darbo 

rinką tematinius aspektus bei iš esmės atspindėti Lietuvos sociokultūrinio konteksto specifiką 

matuojamų požymių struktūroje. Giluminių interviu tikslas – atskleisti ir išanalizuoti vyresnio amžiaus 

asmenų patirtis socialinės įtrauktiems/įsitraukimo į darbo rinką požiūriu, identifikuoti lūkesčius, 

poreikius bei problemas. Šiame etape gauti tyrimo duomenys leidžia nuodugniau susipažinti su tyrimo 

lauku, identifikuoti svarbiausius teminius ruožus, praturtina teorinės analizės pagrindu sudarytų tyrimo 

indikatorių struktūrą ir atspindi specifiniam šalies sociokultūriniam kontekstui būdingas vyresnio 

amžiaus asmenų įsitraukimo į darbo rinką problemas.  

Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į darbo rinką Lietuvoje bei visame pasaulyje yra aktualus 

klausimas tiek politiniame (strategijų kūrime, socialinės paramos ir paslaugų sistemoje), tiek 

praktiniame lygmenyje. Vykstantys tokie demografiniai pokyčiai kaip gimstamumo mažėjimas bei 

visuomenės senėjimas sudaro prielaidas pensinio amžiaus ilginimui, o vyresnio amžiaus asmenims 
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tenka ilgiau pasilikti darbo rinkoje. Savo knygoje „Vartojamas gyvenimas“
113

 vienas žymiausių šių 

dienų sociologų, visuomenės tyrinėtojas Zygmunt Bauman, rašo, jog šiuolaikiniam gyvenime viskas 

tapo preke: daiktai, paslaugos, informacija. Neišvengiamai preke tapo ir žmogus, kadangi 

konkurencingame pasaulyje kiekvieno individo vertė yra matuojama jo teikiama nauda, jo žiniomis, 

potencialu ir gebėjimu save parduoti vyraujančios rinkos sąlygomis. Atlikti tyrimai (McMullin et al. 

2004
114

; Okunevičiūtė-Neverauskienė 2011
115

; Ilmakunnas P., Ilmakunnas, S., 2012
116

) leidžia daryti 

prielaidą, kad sulaukę vyresnio amžiaus asmenys nėra ,,paklausūs“ tiek dėl savo amžiaus, tiek dėl 

sveikatos būklės, o tai apriboja įsitraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo joje galimybes. Svarbu ir tai, jog 

biologinis amžius ir sveikatos būklė darbdavį skatina suabejoti dėl vyresnio darbuotojo pajėgumo ir 

atliekamos darbų kokybės.  

Šio tyrimo metu atliktų giluminių interviu su 44-70 metų vyresnio amžiaus asmenimis rezultatais 

patvirtino minėtų autorių teiginius: 53-70 metų amžiaus tyrimo informantai atskleidė susirūpinimą  ir 

nerimą dėl savo vyresnio amžiaus ir/ar su metais blogėjančios sveikatos būklės bei su jomis susijusiais 

sunkumais darbo rinkoje. Verta atkreipti dėmesį į tai, jog tyrime dalyvavo 44 metų amžiaus informantas, 

kurio patirtis neatskleidė diskriminacijos ar dalyvavimo darbo rinkoje pokyčių, todėl nagrinėjant šį 

konkretų atvejį, 44 metų asmuo gali būti priskiriamas prie ,,paklausių“ ir ,,patrauklių“ darbuotojų 

kategorijos.  

Atliekant giluminius interviu su vyresnio amžiaus asmenimis (40-74 metų amžiaus), vienas iš 

tyrimo uždavinių buvo identifikuoti biologinį momentą, kuomet asmuo pradeda jaustis 

diskriminuojamas profesiniu požiūriu ir susiduria su kliūtimis įsitraukti ir dalyvauti darbo rinkoje. Vieno 

informanto patirtis neleidžia daryti apibendrinančio pobūdžio išvadų, ar 44 metų amžius dar iš tiesų nėra 

ta riba, kuomet padėtis darbo rinkoje ir profesinės galimybės ima kisti individui mažiau palankia 

linkme. Tačiau atliktas empirinis tyrimas leidžia teigti, kad 53-ieji-70-ieji gyvenimo metai asmenims 

tampa laikotarpiu, kuriame susiduriama su sveikatos ir galimybių darbo rinkoje keliamais iššūkiais.  

5.3. Vyresnio amžiaus asmenų profesinės patirtys planinės ir rinkos ekonomikos sąlygomis  

Tyrime dalyvavusių 53-70 metų amžiaus asmenų biografijos atskleidė gyvenimo skirtingose 

ekonominėse ir politinėse sistemose patirtis. Remiantis informantų pasakojimais, jiems teko išgyventi ir 

prisitaikyti prie skirtingų laikmečių sąlygų; interviu metu aptartos tokios tematinės linijos kaip 

socializmas ir gyvenimas sovietiniame rėžime, nepriklausomybės laikai laisvoje Lietuvoje, 

privatizacijos įsigalėjimas ekonominėje struktūroje, socializmo sistemos griūtis ir naujos sistemos 

kūrimas bei perėjimas į kapitalizmą, o vėliau įstojimas į Europos Sąjungą, atvėrusią didesnes galimybes 

migruoti į Vakarų pasaulio šalis. Kaip pasakojo tyrime dalyvavę vyresnio amžiaus asmenys, sovietiniu 

laikotarpiu Lietuvos darbo rinkoje buvo nuolat jaučiamas darbuotojų stygius, ypatingai 

darbininkiško pobūdžio darbuotojų, todėl nedarbo problemos kaip ir nebuvo. Kitas svarbus aspektas 

buvo tai, jog asmenys, įgiję tam tikrą išsilavinimą gaudavo paskyrimą, taigi kelias iš švietimo 

sistemos į darbo rinką buvo tiesioginis, nes valstybė garantuodavo darbo vietą (Saar, Unt, Kogan, 

2008)
117

 ir asmuo įsipareigodavo paskirtame darbe išdirbti atitinkamą metų skaičių. Žinojimas, kad po 

mokymosi baigimo bus suteikta darbo vieta, teikė saugumo jausmą ir užtikrino aktyvią poziciją 

šalies darbo rinkos struktūroje: 

Paskui, kai pabaigiau institutą, tai tada ėjau jau pagal paskyrimą dirbt. <...> tais laikais tai būdavo keista, 

kad ten, žinai, kažko tai negali sau leist. <...> tai buvo tokie nu geri ramūs laikai. Iš tiesų kada buvo nu 
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žinojai kad niekur nedings tavo darbas. Tai ten buvo iki devyniasdešimt kokių tenais, nu kai jau prasidėjo 

pertvarka (KM-M-62-D-P) 

Mus nukreipė, mum ieškot nereikėjo tais laikais. Būdavo baigi, praktika kartu iškart, lygiagrečiai ir 

mokslai ir praktika. Tai praktikos, ko gero, daugiau negu mokslų. Iš tikrųjų, labai greit išmokom, 

įsisavinom. Atlikau praktiką ir paskui išdirbau trisdešimt metų toj pačioj darbovietėj. (KM-M-59-N-N) 

 Paskyrimų praktika taip pat skatino ir jaunų asmenų motyvaciją siekti geresnių rezultatų moksle, 

nes būtent mokslo rezultatai ir nulemdavo į kokį miestą (didžiausia konkurencija būdavo dėl 

didmiesčių) bei į kokią įmonę papuldavo jaunas asmuo. To laikmečio jauniems asmenims netekdavo 

mokytis savęs reprezentuoti, parduoti savo įgytas žinias ir turimą patirtį darbdaviui. Svarbu 

pastebėti, kad tuo metu klestėjusi pramonė kūrė didelį darbo vietų skaičių, todėl nedarbo problema 

buvo aktuali tik nedidelei populiacijos daliai.  

Čia kai buvo daug darbų, kai buvo daug įmonių, kai nebuvo tų visokių bankrotų, galbūt tais laikais gal ir 

kitaip. Galiojo ta taisyklė, nes žinojai, kad iš to išeisi, tai nueisi į kitą, jokių problemų. Dabar sunkiau būtų 

kaitaliot taip darbą (KM-M-62-D-P) 

<...> bet Kauno miestas, gi lengvoji pramonė klestėjo, čia buvo fabrikai, buvo susivienijimai ištisi, kiek 

buvo visiems darbo vietų sočiai (KM-M-62-D-P) 

Gyvenimas Sovietų Sąjungos režime iš dalies ugdė pasyvius darbo rinkos dalyvius tuo požiūriu, 

jog nereikėjo įdėti didelių pastangų, siekiant susirasti darbą, atitinkantį išsilavinimą. Pastebėtina, kad 

atlyginimų diferenciacija nebuvo tokia akivaizdi, kadangi darbo rinkoje dalyvaujantiems 

darbuotojams buvo mokamas daugiau mažiau panašus ir pastovus darbo užmokestis. Kaip teigiama, 

tuometinėje darbo užmokesčio politikoje egzistavo tam tikros atlyginimų lubos, kurios apribojo individų 

galimybes gauti labai dideles pajamas iš darbo; tokiu būdu buvo išvengta ir mažesnes pajamas 

gaunančių darbo rinkos dalyvių atskirties: 

Tais laikais apie atlyginimą mes negalvojom, mes panašiai visi gaudavom, visi žinojom, kad koks tas 

darbas bebūtų, rinkoj vis tiek buvo tas toks stogas. Niekam nebuvo didelių tų atlyginimų. Ir užtai kažkaip 

nesijautė to tokio ai, tas tokį dirba, o tas anokį. Nes visur panašūs tie atlyginimai (KM-M-59-N-N) 

Nepriklausomybės laikotarpis vyresnio amžiaus asmenų patirtyje yra įsiminęs kaip perversmo 

laikotarpis, atspindėjęs intensyvius privatizacijos procesus ir prisitaikymą prie naujų sąlygų darbo 

rinkoje. Kaip pažymi Bukodi et al. (2008: 6)
118

, White ir Wyn (2004)
119

, Kagan, O‘Reilly ir Halpin 

(2005)
120

, perėjimas nuo žemės ūkio sektoriaus prie paslaugų sektoriaus, taip pat nuo industrializacijos 

prie privatizacijos pakeitė darbo rinkos ir visos ekonomikos struktūrą. Nepriklausomybės pradžia 

Lietuvoje tyrimo dalyvių patirtyse atsiskleidžia kaip sudėtingas laikotarpis, simbolizuojantis 

naujus pokyčius ir iššūkius tiek darbo rinkoje, tiek asmens profesinio kelio trajektorijose:  

 

<...> po to prasidėjo privatizacija, prasidėjo ten pinigų... Jau dirbo nebe... Jau pačioj pradžioj dirbo nebe 

protas, o pinigai dirbo ir reikėjo prisitaikyti prie naujų sąlygų. O tas prisitaikymas prie tokių naujų sąlygų 

pradžioj jisai visada, žinai, sunkus. Nu nežinau, bet per tiek jau metų, per dvidešimt, kiek čia, vienus metus 

nepriklausomybės, manau, kad sugebėjau prisitaikyti prie tų naujų sąlygų (AM-V-57-D-N) 

Ir su paskutiniais (past. socializmo metais) turbūt kada institutą uždarė, tai mus ir išspyrė. Iškrapštė ir 

išmetė jau, buvo tie devyniasdešimti, gal devyniasdešimt pirmi, turbūt, metai, absoliučiai darbo nebuvo, 

visiškai. Jau kaip su darbais blogai buvo, tai va tada pusę metų prabuvau darbo biržoj ir per tą pusę metų 

nei karto nepasiūlę darbo. Jokio (KM-M-62-D-P) 
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Interviu metu buvo akcentuojama individualios asmens savybių svarba ir reikšmė darbo rinkoje. 

Individualioji perspektyva ypač išryškėjo pereinamuoju iš planinės į rinkos ekonomiką 

laikotarpiu: vieniems asmenims pokyčiai leido atskleisti individualias savybes, kurių dėka pavyko 

prisitaikyti prie skirtingų sąlygų, jie ėmėsi verslo ar drąsiai keitė darbinę sritį. Tuo tarpu kitiems buvo 

sudėtinga prisitaikyti, kas nulėmė santykinai pasyvią padėtį darbo rinkoje ir apribojo profesinio 

pasirinkimo galimybes. Pastarasis faktas nulemia ir tolimesnę asmenų situaciją: vyresniame amžiuje 

aktyvesni individai darbo rinkoje labiau pasitiki savo jėgomis, nepraranda vilties darbo paieškos 

procese, nenuleidžia rankų bei yra linkę aktyviau kovoti už savo teises siekiant norimo profesinio 

statuso. Pasyvesni darbo rinkos dalyviai ne taip palankiai vertina savo situaciją vyresniame amžiuje, 

linkę priimti ir prisitaikyti prie darbdavio keliamų reikalavimų, kurie paprastai nėra orientuoti į 

darbuotojo gerovę, mažiau pasitiki savo jėgomis darbo rinkoje, dėl savo vyresnio amžiaus nuvertina ir 

savo galimybes darbo rinkoje. Nepaisant šių tendencijų, įstojimas į Europos Sąjungą nėra minimas kaip 

itin reikšmingas laikotarpis vyresnio amžiaus asmenų atžvilgiu. Tyrimo dalyviai dabartinę darbo 

rinkos situaciją apibūdina kaip sudėtingą ekonominį laikotarpį, neatsižvelgiant į amžiaus 

dimensiją: 

Lietuvoje niekam nėra lengva susirasti darbą, bet susiranda žmonės darbą. Aš neturiu tokios nuomonės, 

kad vyresniems žmonėms yra sunkiau susirasti darbą negu pavyzdžiui jaunimui. Bet neskaitau, kad ir 

lengviau. (KM-V-56-D-N) 

Aš manau, kad darbo rinkoje šiuo metu turi visi problemų. Ir jauni, ir vyresnio amžiaus žmonės. (AM-V-

57-D-N) 

Ta situacija yra sudėtinga ir visiškai jauniems, kurie tik ką baigę ir pakankamai sudėtinga 

vyresniems.<...> Taip kad čia dabar sąlygos yra blogos, ne diskriminacija dėl amžiaus ar kažko daugiau, 

aš sakyčiau. Yra sąlygos blogos ir sunku visiem labai (KR-M-53-D-N) 

Giluminių interviu metu informantai vyresnių asmenų situaciją darbo rinkoje prilyginimo 

sudėtingai jaunimo situacijai. Nepaisant to, jog jaunimas turi didesnes galimybes įgyti paklausias 

specialybes darbo rinkoje bei kiekvienai darbo organizacijai gali būti potencialu, padedančiu siekti 

tikslų, dabartinė ekonominė situacija, informanto KM-V-56-D-N nuomone, yra sudėtinga visoms 

amžiaus grupėms: ribota darbo vietų pasiūla, greičiausiai nulemti aukštų darbdavio mokesčių už 

darbuotoją, pakankamai aukšti emigracijos rodikliai, sudėtingas verslo mechanizmas, apribojantis 

asmens galimybes vystyti savo idėjas, iš kurių asmuo galėtų pragyventi ir realizuoti save bei dideli 

mokesčiai tiek namų ūkyje, tiek privačiame versle. Skeptiškas dabartinių sąlygų darbo rinkoje 

vertinimas atsiskleidžia ir kitų informantų nuomonėse: 

Tiesiog su tom darbo vietom yra sunku. Ir su ta ekonomika, kaip kad ten sako kyla, bet šiaip nieko ten 

nevyksta. Ten kyla jinai, taip nekyla, nesisprendžia ten tas darbo vietų skaičius kaip kad norėtųsi. (AM-V-

57-D-N) 

Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į darbo rinką yra siejamas su dabartine ekonomine 

situacija, įstatymų numatytais apribojimais ir kitomis rinkos taisyklėmis: planinės ekonomikos 

sąlygomis asmenys nesusidurdavo su nedarbo problema, darbuotojų poreikis nuolat augo ir 

bedarbystės laikotarpio praktiškai niekas neturėjo. Tuo tarpu keičiantis ekonominėms ir politinėms 

sistemoms, situacija keitėsi: neliko valstybinių įmonių, prasidėjo privatizacija, privertusios 

kiekvieną asmenį išmokti kovoti už savo vietą darbo rinkoje, kurti aktyvų Aš, demonstruojant 

tokias žinias ir įgūdžius, kurie yra svarbiausi darbo organizacijoje.  

Apart minimų individualių asmens savybių reikšmės, vyresnio amžiaus asmenų patirtys atskleidė, 

jog įsitraukimas į darbo rinką vyresniame amžiuje yra nulemtas ir tokių faktorių kaip darbo 

srities specifiškumas, fizinė asmens būklė, sveikata, turimas įdirbis ir sukaupta patirtis. 

5.4. Diskriminacijos dėl amžiaus darbo rinkoje ypatumai  

Interviu išryškėjo, jog vyresnio amžiaus asmenų situacija darbo rinkoje yra priklausoma ir 

nuo darbo srities. Galima diskriminacija dėl amžiaus yra siejama su fizinio darbo pobūdžiu: srityse, 

kuriose reikalinga fizinė jėga ar yra nusistovėjusi tam tikra grožio samprata (pavyzdžiui, aptarnavimo 
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paslaugas teikiančiose įstaigose), vyresnio amžiaus asmenims yra sudėtinga, nes jie neatitinka 

neformaliai keliamų reikalavimų: 

Yra įvairių darbo ričių, kuriame gal vyresnio amžiaus žmonės ir negali dirbti kaip jaunesnis, bet yra sričių, 

kur vyresnio amžiaus žmonės yra labai reikalingi ir gali geriau dirbti už jaunesnį. Jeigu paimtume 

konkrečią sritį, pavyzdžiui, padavėjo darbą, žinoma, jaunesnis žmogus labiau tinka tam darbui, jis geriau 

atrodo, jis vikresnis (KM-V-56-D-N) 

Manau, kad tose srityse, kurios yra susijusios su fiziniu darbu bei netradicinėmis darbo valandomis. Jeigu 

tai darbas susijęs su protine veikla, manau, kad diskriminacijos dėl amžiaus nelabai galima jausti. 

Fiziniame darbe svarbus asmens fizinis pajėgumas, energija, gebėjimas greitai orientuotis, greitai dirbti, 

daug pakelti. Tai tiesiogiai susiję su asmens sveikata (KM-M-70-D-P) 

Nu aš galbūt pasakysiu taip: atskiruose darbuose gali būt, nu vat duobkasiai. Apie septyniasdešimt metų 

žmogus ir jisai norės įsidarbinti ten ir ateis trisdešimt metų aukštas vyras. Ir abu į vieną laisvą vietą. Aš 

manau, kad priims būtinai tą trisdešimtmetį. Ir nemanau, kad čia yra diskriminacija. Tiesiog iš tikrųjų tas 

septyniasdešimtmetis nepadirbs to darbo. Ir jisai tik nori ten įsidarbint, tačiau sveiku protu nesuvokiama, 

kaip septyniasdešimties metų žmogus galėtų mojuot su kastuvu su žemėm. Nemanau, kad čia yra 

diskriminacija, tačiau yra čia sveikas protas. (AM-V-57-D-N) 

Kaip teigia Hamermesh ir Biddle (2001)
121

, darbo rinkoje vyrauja tam tikri grožio standartai, 

susiję su darbo veiklos sritimi ir specifika. Autoriai pažymi, kad jeigu organizacijos veiklos sritis 

susijusi su pardavimais, produkto ar paslaugų reprezentavimu, fizinė darbuotojo išvaizda tampa svarbiu 

veiksniu. Gražus jaunas kūnas asocijuojamas su veržlumu, dinamiškumu, inovatyvumu, sveikata, todėl 

vyraujantys grožio standartai apriboja vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimo į darbo rinką galimybes, o 

senstantis kūnas tampa individą reprezentuojančiu neigiamu atributu. 

Įdomu pastebėti, kad darbo srities specifiškumas ir su tuo susiję vyresnio amžiaus asmenų 

situacijos darbo rinkoje apribojimai nėra traktuojamas kaip diskriminacijos apraiškos. Kaip buvo 

teigiama, vyresnis amžius kai kuriais atvejais buvo teigiamas veiksnys, nulėmęs vyresnio amžiaus 

asmens atėjimą į naują darbovietę. Informantų nuomone, vyresnio amžiaus žmonių tarpe yra norma 

kalbėti ir išmanyti rusų kalbą, tuo tarpu jaunimo tarpe itin paplitusi anglų kalba, kuri darbe ne visuomet 

gali būti svarbiausia. Kaip pasakojo tyrime dalyvavusi 59 metų moteris, turinti 30-ties metų nepertrauktą 

darbo stažą, „pasakiau, kad su šitiek metų praktika ir kad problemų nebus, kad aš ten tą specifiką to viso 

darbo žinau, ką man ten reikės daryt. <...> labai apsidžiaugė, nebuvo net bandomojo laikotarpio, iškart 

priėmė (KM-M-59-N-N). 

Vyresnio amžiaus asmenų nuomone, tam tikra jaunų ir vyresnių darbuotojų diferenciacija 

pagal darbo pobūdį, fizinį krūvį ir panašiai yra normali praktika, nes kiekvienas darbas 

reikalauja tiek specifinių žinių, tiek specifinių įgūdžių ir specifinės fizinės jėgos ar sveikatos 

galimybių. Kaip teigia vienas tyrimo dalyvis:   Galima sakyti, kad yra diskriminacija dėl amžiaus, bet 

mano nuomone, ta diskriminacija yra proto ribose. Taip turi būti,  nes ne kiekviename darbe gali dirbti 

senas ir ne kiekviename darbe gali dirbti jaunas. Aš manau, kad reikia susitaikyti su faktu, jog esi 

vyresnio amžiaus žmogus ir ne kiekvienoje terpėje esi tinkamas, ypač ten, kur yra jaunesnis žmogus 

(KM-V-56-D-N). Tam tikrais atvejais vyresnis amžius ir sukaupta patirtis gali tapti privalumu ir darbo 

rinkoje. 70 metų tyrimo dalyvė šiuo metu nejaučia jokių diskriminacijos dėl amžiaus apraiškų darbo 

rinkoje, nes sukauptos patirties tam tikroje darbo srityje dėka yra reikalinga. Tai vėlgi išryškina ir darbo 

srities specifiškumą: egzistuoja darbo sritys, kuriose ne kiekvienas jaunas asmuo, būdamas energingu, 

turintis idėjų ar įgijęs tam tikrą specifinį išsilavinimą, turi daugiau šansų nei vyresnio amžiaus 

specialistas. Egzistuoja darbo sritys, kuriose yra vertinama sukaupta patirtis ir turimi įgūdžiai bei 

atsakomybės jausmas:  

Dėl savo turimų žinių jaučiuosi gerbiama kiekviename kolektyve, kuriame dirbu. Mano darbas buvo toks, 

jog visais atvejais buvau reikalingas žmogus, todėl dabartiniai mano darbdaviai, t.y. įmonės, kurioms 
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teikiu darbų saugos paslaugas, yra pakankamai jauni žmonės, tačiau jie mane gerbia, vertina ir tikrai 

nesijaučiu menkinama dėl savo amžiaus. (KM-M-70-D-P) 

Buvo žmonių, kurie tokie arti 60 metų dirbo, netgi, sakyčiau, jog kai kurie vyresni žmonės turi daugiau 

atsakomybės ir todėl yra labiau vertinami kaip darbininkai. Toje įmonėje buvo tokių moterų ir vyrų, kurie 

dirbo labai gerai ir kurie buvo vyresni ir man rodos dar dabar tebedirba. (KR-M-53-D-N) 

Galima teigti, jog darbo sritis ir jos specifiškumas yra susijęs su amžiumi tiek iš teigiamos, tiek ir 

iš neigiamos pusių. Tam tikrose srityse, amžius tampa kliuviniu, tuo tarpu kitose – privalumu. 

Kiekviena sritis reikalauja konkrečių žinių, tam tikrų būdo bruožų ir charakterio savybių, kurios vienoje 

srityje gali būti vertinamos labiau, kitoje mažiau. Tyrimo dalyviai sutinka, jog amžius kaip pats 

savaime neapriboja įsitraukimo į darbo rinką savybių. Išryškinamos individualios asmens savybės 

– gebėjimas komunikuoti, prisitaikyti ir adaptuotis (pastaroji tendencija ypač aktuali dėl išgyventų 

skirtingų politinių ir ekonominių sistemų), pozityvus nusiteikimas, turima profesinė kompetencija, 

sukaupta profesinė patirtis, motyvacija: 

Tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus asmeniškai. Viskas priklauso nuo žmogaus, jeigu žmogus yra 

mąstantis, sugebantis, jis visur atranda teigiamų pliusų. Jeigu jis yra teigiamas žmogus, jis visada atras 

teigiamų dalykų, o jeigu jis negatyvus, nuolat niurzga, yra priekabus, jis gali atrasti darbą tik ten kur jam 

labai patinka ir tai neaišku, ar sugebės dirbti. (KM-V-56-D-N) 

Darbdaviui labai svarbu, kaip žmogus mąsto. Jeigu to vyresnio amžiaus žmogaus mąstymas jau yra ant tiek 

jisai sumedėjęs arba ant tiek jisai senoviškas, ir tas žmogus negali prisitaikyti prie realijų šiandieninių, tai 

manau irgi tai nėra diskriminacija. Ir tai galbūt teisingai daro, kad priima tą jauną, kuris mąsto 

šiuolaikiškai, greitai ir šiandien. Sakau pirmiausia žiūri tavo savybes fizines, moralines ir ten, o tik po to, 

galbūt paskutinėj vietoj yra tie metai. (AM-V-57-D-N) 

Asmeninės pastangos, asmeninis nusiteikimas, požiūris į save tiek kaip į asmenybę, tiek kaip 

į darbuotoją tyrimo dalyvių nuomone taip pat yra labai svarbūs faktoriai darbo rinkoje. Išryškėja 

savęs reprezentavimo svarba, t.y. kokiu save laikai ir kaip save gebi pristatyti gali nulemti ir situaciją 

darbo rinkoje. Tyrimo dalyvių nuomone, vyresnio amžiaus asmenų problemos darbo rinkoje gali būti 

nulemtos ne tik sudėtingos ekonominės situacijos Lietuvoje, bet ir dėl paties asmens negatyvaus 

nusiteikimo, atkaklumo stokos, negebėjimo prisitaikyti prie pasikeitusių darbo sąlygų (lyginant su 

buvusiomis sąlygomis Sovietų Sąjungoje ar nepriklausomybės laikotarpiu). Laikomasi nuomonės, jog ir 

vyresnio amžiaus žmogus, jeigu tik jis yra energingas ir motyvuotas dirbti, būti lankstus ir gebėti 

atliepti darbdavio pokyčius, turi visas galimybes susirasti darbą ir būti pilnaverčiu darbo rinkos 

dalyviu ir vyresniame amžiuje. Todėl ir tyrimo dalyviai, kurių nuomone, viskas priklauso nuo asmens 

pozicijos, negali įvardinti jaučiamos diskriminacijos dėl amžiaus darbo rinkoje:  

Tai nepriklauso nuo amžiaus. Niekas nėra nusistatę nei prieš jaunesnį, nei prieš vyresnį žmogų.<...> 

Diskriminacijos Lietuvoje dėl amžiaus darbo rinkoje, aš skaitau, kad nėra. (KM-V-56-D-N) 
 

Šiaip iš principo aš manau, kad tos diskriminacijos, nu aš net nevardinčiau, kad tai yra diskriminacija. Tai 

nėra ten kažkokia, kad dėl metai. Ateini, pasakai metus ir vat tavęs ne. <...> nejaučiu jokios visiškai, tuo 

atžvilgiu, kas liečia darbą.  <...> aš visiškai nejaučiu jokios diskriminacijos savo darbo vietoj. (AM-V-57-

D-N) 
 

Aš tos diskriminacijos absoliučiai nejaučiu. Aš dar galėčiau tris keturias penkias įmones turėti, manęs vis 

prašo ir prašo. (KM-M-70-D-P) 
 

Tyrime dalyvavusių informantų nuomonėse atsiskleidė vyresnio amžiaus privalumas darbiniuose 

santykiuose: kaip teigiama, vyresnis darbuotojas, turintis didelę profesinę patirtį organizacijoje gali 

atlikti mentoriaus vaidmenį ir tapti mokytoju į kolektyvą naujai įsitraukusiems jauniems 

darbuotojams:  
 

<...> šiaip jaunimui reikia,  kad būtų šalia vyresnis žmogus; profesinėj srity kur pastatytų, pamokintų, 

patartų. iš tikrųjų, visada kreipsis į vyresnį, ne į jaunesnį, kol pats esi jaunas. Nu kažkaip, gal kad iš 

pagarbos vyresniam, gal skaitai, kad jisai daugiau žino, susidūręs daugiau su visokiom situacijom, būtent 

darbinėm, bent jau aš tai visada kreipdavausi pas vyresnes, jeigu man koks klausimas iškildavo. Gaudavau 

visada atsakymą. 
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Aš kiek turėjau pagalbininkių apskaitininkių visada su malonumu perduodavau tą patirtį. Ir dabar turiu 

žmonių, kurios dirba vyr. buhalterėmis, dar ir dabar pasikonsultuojame. Kai ieškojau pagalbininkės, 

turėjau altruistinį norą, kad priimti žmogų be darbo patirties ir išsilavinimo, kad jam būtų pirmas laiptelis 

į darbo rinką. <...> Tačiau  pastebėjau, kad  dažnai  jauniems  žmonėms  trūksta  užsispyrimo, tikslingumo, 

dažnas  nori  gerai  uždirbti  iš  karto, nepriklausomai  nuo  parodytų  sugebėjimų  ir  rezultatų. (KR-M-

53-D-N) 
 

Visada labai geranoriškai patardavau kiekvienam jaunam, kas kreipdavosi. <...> pati pastebėdavau 

kuriam kokiam, nedrąsesnei kokiai, nedrįsdavo paklaust pat, net savo iniciatyvą parodydavau, kad reikia 

padėt žmogui. Kad tvirčiau jaustųsi  
 

Apibendrinant galima pasakyti, kad vyresnis amžius informantų yra traktuojamas kaip profesinės 

patirties atspindys, galintis būti vertingas jaunimui. Kaip manoma, vyresnis amžius asocijuojasi su 

pasitikėjimu, išmintimi, todėl profesinėje veikloje pasitaiko situacijų, kuomet vyresnis amžius 

tampa privalumu, o ne trūkumu: 
 

<...> mes darbe su kolegoms  kelis kartus taip stebėjom. Stoviu aš ir stovi, sakykim, tavo amžiaus ir 

kreipiasi. Turbūt aštuoniasdešimt procentų kreipiasi į vyresnį žmogų. Man atrodo, kad tiesiog vyresniu gal 

didesnis pasitikėjimas, sakykim taip. Ir man labai keista, kad visi tai, nu reikia jauno, reikia gražaus, reikia 

ten viso kito. Bet, iš tikrųjų, vat gal net ir supranti, kad gal jaunas, tu ko nors paklausi ir gal tam jaunam 

pasirodys, kad tavo klausimas kvailas, o man atrodo, į vyresnį tai duoda na tokį pasitikėjimą gal. 
 

Galėtų vykti ta patirties rotacija. Nors nelabai turiu viską apibendrinančios patirties, bet manau, kad 

viskas priklauso nuo jauno ir vyresnio žmogaus. Jeigu jaunas žmogus nori mokytis ir tobulėti ir nori 

perimti tą patirtį, tai bet kuris ir tas vyresnis žmogus tą patirtį perduoda. Bent jau mano toks požiūris. (KR-

M-53-D-N) 
 

Tyrimo dalyvių nuomone, diskriminacija dėl amžiaus gali būti pateisinama priklausomai nuo 

darbinės srities ir asmeninių savybių. Jeigu vyresnio amžiaus asmuo nėra linkęs prisitaikyti ir 

adaptuotis prie naujų darbo sąlygų, darbo procesams suteikiama neigiamą atspalvį, tuomet ir jo 

neįsitraukimas bei neįtraukimas į darbo rinką yra pateisinamas. Tai leidžia atkreipti dėmesį ir į 

pasikeitusias politines ir ekonomines sistemas: išmoktas pasyvus darbo rinkos dalyvio vaidmuo be 

asmeninių pastangų nepakito pasikeitus ekonomikos sąlygoms, todėl ir prisitaikyti šiems asmenims 

ypatingai vyresniame amžiuje yra sudėtinga. Žinoma, nors vyresnio amžiaus asmenys ir yra linkę 

prisiminti atsakomybę už save ir įtrauktį į darbo rinką sieja su asmeninėmis savybėmis, tačiau neneigia, 

jog vyresniame amžiuje darbo susiradimo galimybės šiek tiek pasunkėja. Tam įtakos turi 

pablogėjusi sveikata, sumažėjusios fizinės galimybės ir su tuo susijęs vyresnis amžius.  
 

Amžius kaip įtraukties į darbo rinką kliūtis yra siejamas tiek su darbo sritimi, tiek su 

fizinėmis asmens savybėmis. Fiziniam darbui dirbti, reikalaujančiam greitos reakcijos, puikios 

sveikatos vyresnio amžiaus yra netinkami. Tyrimo dalyviai savo praktikoje yra pastebėję, jog tam tikrai 

atvejais jau 40 metų asmuo fiziniam darbui yra netinkami dėl savo prastesnės sveikatos. Verta atkreipti 

dėmesį ir į tai, jog pastaroji tendencija yra pakankamai latentinė ir nebyli, nes dažniausiai darbdaviai 

tokių konkrečių reikalavimų amžiui ir sveikatos ar fizinei būklei neišsako:  

 
Aš matau, kaip ateina žmonės įsidarbinti ir ne kartą prie manęs buvo, kai apie 40 metų žmogus ateina 

įsidarbinti pagalbiniu darbininku, bet jau jo nereikia, nes tu per senas. To nesako tiesiogiai. Užpildo 

anketas, užsirašo mandagiai, bet tik tiek (KM-M-70-D-P) 
 

Manau, kad amžius yra kliuvinys gamyboje, kur yra fizinis darbas, kur reikalinga fizinė jėga. Jeigu žmogui 

tenka dirbti 8 ar 10 valandų fizinį darbą, kilnoti detales, tai jam reikalinga fizinė ištvermė. Ar dirbant fizinį 

darbą ir atliekant daug sukamųjų judesių gamyboje, žmonėms pasireiškia stuburo negalavimai, ypač jeigu 

detalės daugiau sveria. Vien dėl sveikatos problemų ne visi gali dirbti fizinį darbą. Pavyzdžiui, baldų 

pramonės įmonėje mažai žmonių dirbo virš 50 metų. Kiti norėjo ir bandė dirbti, bet susidūrė su sveikatos 

problemomis, kiti buvo per silpni dirbti fizinį darbą <...> (KR-M-53-D-N) 
 

Tos moterys, kurios dabar va, pavyzdžiui, penkiasdešimt trijų. Tai iki pensijos dabar joms lieka šitiek 

laiko. Ir bet kuriuo momentu joms gali pasakyt „viso gero“ (AM-M-59-D-N). 
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Tyrimo dalyviai išryškino dvi problemines sritis: baldų pramonę bei švietimo sistemą. Baldų 

pramonės sritis yra susijusi su fizinėmis asmens galimybėmis kelti sunkesnius svorius, greitu darbų 

atlikimu, galimybe dirbti prie mechanizmų ar konvejerio. Tuo tarpu švietimo sistema amžius kaip 

kliuvinys figūruoja dėl teisinių dalykų. Įstatymiškai griežtai reglamentuota, jog priešpensinio amžiaus 

asmenų negalima atleisti, todėl tarpinis amžius iki priešpensinio amžiaus nuo maždaug 50 metų tampa 

pakankamai problematišku:  
 

<...> virš 50 metų žmogui darbą susirasti nėra lengva; kiek rodo aplinkinių mano amžiaus žmonių patirtis, 

nėra  lengva  susirast  darbą tiek reikalaujantį  tam tikros  kvalifikacijos, tiek  nekvalifikuotą, kai  

ieškančiam darbo  žmogui  yra  penkiasdešimt  ar  daugiau  metų. Dažnas  darbdavys abejoja,  ar  tokio  

amžiaus  žmogus yra  pakankamai  fiziškai  pajėgus  dirbti  <...>. Kartais  ir  turint  tam tikrą  kvalifikaciją  

vyresnis amžius yra  nemaža  kliūtis, o  šešiasdešimtmečiams ir  vyresniems  darbo  paieškos  gali  būti  

ilgos  ir beviltiškos (KR-M-53-D-N) 
 

<...> žmogaus darbe to, bent jau iki metų keturiasdešimt, tai jisai yra produktyvesnis nei kad žmogaus 

penkiasdešimt penkių, ar septyniasdešimt, ar ten šešiasdešimt penkių metų. Ir manau, kad tai yra teisinga, 

kai darbdavys pasiima tą jauną (AM-V-57-D-N) 
 

Apibendrindami savo patirtį, vyresnio amžiaus žmonės neneigia, jog susirasti darbą jiems būtų 

sudėtinga. Darbo susiradimo sudėtingumą sieja su mažesne fizine jėga, menkesniu informacinių 

technologijų išmanymu, per patirtį įgytą smulkmeniškumu ar konkrečios darbo patirties neturėjimu: 
 

Jeigu netekčiau darbo šiuo metu, tai aš jo lengvai nesusirasčiau. Gal ir susirasčiau, bet netenkintų jo 

atlygis. Aš ne visus darbus galėčiau dirbti. Jau sveikata neleidžia fizinio darbo dirbti, reiktų ieškoti 

lengvesnio darbo.  <..> ieškant darbo būtų sudėtinga atrasti skelbimus, į kuriuos esu tinkamas, nes 

konkrečios apčiuopiamos darbo patirties, atsižvelgiant į mano brandų amžių, neturiu. (KM-V-56-D-N) 
 

<...> technologijų neįsisavinam taip, kaip jaunimas. Nu velkamės mes. <...> Tų vyresnių niekas, niekas 

nenorėtų. Bent tų apie penkiasdešimt ir vyresnių. Nes tai jau žmonės yra šiek tiek atsilikę nuo visų 

dabartinių technologijų. <...> Už tai, kad mes jau esam, kaip čia pasakius, smulkmeniški (AM-M-59-D-N)  
 

Svarstydami savo galimybes įsidarbinti netekus darbo, vyresnio amžiaus asmenys pripažįsta, jog 

jų amžius išties riboja darbo susiradimo galimybes. Darbo susiradimo galimybes lemia ir regioniniai 

apribojimai, t.y. mažesniuose miestuose, kaimuose nedarbas yra itin problematiškas dėl 

sunykusios pramonės, mažai besisteigiančių naujų įmonių, naikinamų institucijų ir vykdomos 

centralizacijos (Mūsų mieste tai, man atrodo, vis tiek sunku įsidarbinti bet kam, AM-M-59-D-N). Kitas 

svarbus aspektas ieškant darbo, tyrimo dalyvių nuomone, yra pačių vyresnio amžiaus asmenų požiūris, 

jų suprastėjusi sveikata, nenoras persikvalifikuoti, kaip teigia tyrimo dalyvis, „vyresnio amžiaus žmogui 

ganėtinai sunku persikvalifikuot. Tiktai „nulaužt save“ vyresnio amžiaus žmogui yra sunku. Savo 

įpročius. O vis tik reikia, jeigu tu ten nori eit, įsidarbinti. Ir reiktų „nulaužt save“, „peržengt per save“ 

ir bandyt kažką tai nauja, naujoviškai (AM-V-57-D-N).  

 

5.5. Diskriminacijos raiška darbo paieškos sistemoje: darbo skelbimų turinys 

Darbo susiradimo būdai ir strategijos yra vienas iš darbo susiradimo galimybes ribojantis 

veiksnys. Oficiali darbo susiradimo sistema Lietuvoje apima kreipimąsi į darbo biržą, privačias darbo 

susiradimą palengvinančias organizacijas, savarankiškas darbo paieškas naudojantis informacinėmis 

technologijomis (t.y. internetu siuntinėjant savo gyvenimo aprašymą potencialiam darbdaviui), darbo 

skelbimų paieška žiniasklaidoje. Gyvenimo aprašymas tampa svarbia savęs reprezentavimo priemone, 

kurioje figūruoja ne tik įgyta darbo patirtis, bet ir asmens amžius bei jo išvaizda (egzistuoja darbo 

skelbimų, kurie nurodo reprezentatyvios išvaizdos reikalavimą). Kitas svarbus aspektas yra ir patys 

darbo skelbimai, kuriuose egzistuoja reikalavimas ne tik reprezentatyviai išvaizdai, bet ir amžiui. 

Tačiau kartais išryškėja ir paradoksų: kai kurie darbo skelbimai yra orientuoti į potencialius darbuotojus, 

kurie privalo turėti neįgalumą: 
 

Net ir darbo skelbimuose būna parašyta, kad reikalingas jaunas ir veržlus darbuotojas, tai jeigu tu nesi 

jaunas, tai nebetinki į tą kolektyvą.  <...> kartais  skaitant  darbo  skelbimus galima  pastebėti tam  tikrą  

diskriminaciją dėl  amžiaus,  dėl to,  kad  yra  reikalavimas  turėti  neįgalumą ir pan. (KR-M-53-D-N) 
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Kaip atskleidžia tyrimo dalyvės mintys, darbo skelbimų turinys taip pat yra svarbus veiksnys 

darbo paieškoje. Jie vyresnio amžiaus (ir ne tik) asmenims nurodo, koks potencialus darbuotojas turi 

galimybę įsidarbinti toje darbo vietoje: neįgalus, jaunas ar turintis reprezentatyvią išvaizdą. Šią 

tendenciją patvirtina ir žiniasklaida, kurioje pasirodė 2014 m. vasario 27 dieną pasirodė straipsnis apie 

vyresnio amžiaus moters neigiamą patirtį darbo paieškoje. Straipsnyje akcentuojama, jog jau nuo 50 

metų prasideda darbo susiradimo sunkumai: 55 metų moteris  5 metus ieškosi darbą naudodamasi darbo 

skelbimais internete ir siuntinėdama savo gyvenimo aprašymą darbo skelbimuose nurodytiems 

adresatams. Deja, penki darbo paieškos metai nėra vaisingi, nors moteris turi aukštąjį išsilavinimą bei 

patirtį konkrečioje srityje. Moteris išskiria dvi priežastis, trukdančias susirasti darbą, t.y. dabartinis 

įstatymas, draudžiantis ieškančiajam darbo mokėti įdarbinimo agentūrai mokestį už darbo paieškas bei 

moters amžius: Šiuo metu programos sudarytos taip, kad nebegali pildyti toliau savo CV blanko, jei 

kompiuteryje palieki neužpildytą gimimo datos langelį. Tai siaubingas žmogaus teisių pažeidimas, kuris 

Lietuvoje tebėra toleruojamas - tai elementari diskriminacija. (Jolanta Zablockienė, 2014). Šio 

straipsnio komentaruose vėlgi galima aptikti pritarimą moters istorijai, tiek tam tikrą paprieštaravimą: 

darbo susiradimo galimybės priklauso nuo asmeninių savybių, motyvacijos ir veržlumo net ir 

vyresniame amžiuje. Tačiau didžioji komentarų pritaria nuomonei, jog 50 metų yra riba, kai darbo 

susiradimo galimybės išties pasunkėja. 

Patrauklus darbo kolektyvo amžius, tyrimo dalyvių nuomone, yra vidutinis, t.y. patrauklūs 

asmenys, kurie jau turi įgiję tam tikros darbinės patirties bei yra pakankamai jauni. 30-35 metų tarpsnis 

yra laikoma patrauklia amžiaus riba, kuomet asmenys turi didžiausias galimybes susirasti darbą. 

Kaip teigia tyrimo dalyviai, 25-45 metai (KR-M-53-D-N) ar 30-40 metai (AM-M-59-D-N) yra 

optimaliausias ir priimtinas amžius darbdaviams: 
   

<...> tą darbdavį aš puikiai suprantu: kam jam reikalingas pensininkas, jeigu jis gali priimti 30-40 metų 

specialistą (KR-M-53-D-N). 
 

Tai, turbūt, visai nebeturi šansų senukai normalaus darbo rast.  Nu jeigu tu moki tuo kompu, ir jeigu tu 

dirbęs tą darbą, nu tai vis tiek jauną turbūt imtų. Nu pareigingumas pas vyresnį kitas, bet čia mes taip 

galvojam, o darbdaviai kažkodėl kitaip galvoja. Niekas nenori to seno, kai jaunų yra. 
 

Įvardintas optimalus ir patrauklus darbuotojų amžius yra siejamas su šio amžiaus 

produktyvumu, lyginant su vyresnio amžiaus galimybės. Darbdaviai iš darbuotojo reikalauja 

tinkamos kvalifikacijos, patirties, bendravimo įgūdžių, motyvacijos, atsakomybės, lojalumo įmonei 

(KR-M-53-D-N), o tyrimo dalyviai pateisina ir darbdavio interesus ,,išpešti didesnę naudą“ (AM-V-57-

D-N) – tai gali padaryti iš jaunesnio darbuotojo dėl jau anksčiau minėtų savybių: jo energijos, veržlumo, 

turimos vidinės laisvės jausmo (AM-M-59-D-N), blizgančių akių („jaunesni žmonės, kurių dar akys 

blizga. O jau tokie vyresni tai ką ten <...>“, AM-M-59-D-N) bei turintys potencialą augti: 

 
<...> kolektyvai yra gana jauni. Ir darbininkai jauni – prie tų įrengimų gal vyresniems žmonėms ir sunkiau. 

Juk priimti pagalbiniais darbininkais nueina iki meistrų ir gana gerų specialistų. Mažai liko įmonėse tokių 

darbų, kad reiktų šluoti ir panašiai, dabar net ir dirbant pagalbiniu darbininku, kur reikia daug žinoti. Gal 

tą galima pateisinti (KM-M-70-D-P) 
 

Senėjimas kaip stigma 
 

Ir iš principo manęs būtų tikrai nepriėmę, jeigu būtų buvęs savininkas. Nes aš jam buvau per sena <...> ir 

jisai buvo labai nepatenkintas, kai mane priėmė, nes aš jau buvau jam per sena.  

Senstantis žmogus, jisai gi, iš tikrųjų, darosi ne toks ir mielas ir įkyresnis, ir su savo klausimais, ir su savo 

judesiais, ir išvis. Aš, pavyzdžiui, net pati nesu pakanti tokiem. Ką čia šnekėt, dabar kai buvau savivaldybėj, tai 

ten tokių prisižiūrėjau, ten ir su savim šnekančių ir visokių. Nu tai ir ateina į įstaigas reikalų tokie tvarkytis, 

atsisėda ir tu turi juos pakęst. Nu tai savaime taip ir susidaro paskui, tie jauni žmonės paskui nekenčia tų senių. 
 

Šis dalykas yra daugialypis. Pas mus nevertinamas senas žmogus, jo patirtis, senatvė yra nuvertinama, 

senas žmogus yra tyliai nustumiamas į šoną. Mūsų visuomenėje vyrauja jaunystė ir grožis. Nors tam vyresnio 

amžiaus žmogui niekas nesako, bet tu tyliai traukiesi ir užleidi vietą jauniems. (KR-M-53-D-N) 
 



100 
 

Ir ypač, kai niekas nežino, ko galima tikėtis iš to vyresnio amžiaus žmogaus. Ar jisai ten galbūt sirgs kas 

antrą dieną, ar jisai galbūt jau ten su kažkokiais išsekusiais nervais ateis dirbt (AM-V-57-D-N). 
 

Patys vyresnio amžiaus asmenys savo situaciją kolektyvo aspektu vertina pakankamai teigiamai: 

jie nejaučia diskomforto ar kitokių darbo sąlygų dėl savo vyresnio amžiaus. Tyrimo dalyvių nuomone, 

kiekviename kolektyve turi sugyventi įvairaus amžiaus asmenys, vyresnio amžiaus asmenų patirties 

perdavimas jaunesniems darbuotojams yra sveikintinas dalykas, o dirbdamas su jaunesniais 

kolegomis vyresnio amžiaus žmogus turi galimybę palaikyti gerus tarpusavio santykius su 

jaunesnės kartos atstovais, dalintis profesine patirtimi, taip pat jaunas kolektyvas neleidžia 

„pasenti“:   
 

Jie turi mažiau žinių. Viskas eina taip kaip turi būti, turi susigyventi visi: seni ir jauni specialistai, jaunas 

mokinsis iš seno, senas dirbdamas su jaunu atjaunės. Mano kolektyve niekas nesijaučia blogai dėl savo 

amžiaus (KM-V-56-D-N) 
 

<...> tas vyresnio amžiaus žmogus, jeigu jisai tam kolektyve reikalingas, ir jisai pritapęs tam kolektyve, tai 

jisai nejaučia ten jokio diskomforto dėl savo amžiaus ir įsitikinimų. Jeigu jisai palaiko ryšius, jeigu 

santykiai geri kolektyve. Ir sakyčiau priešingai. (AM-V-57-D-N) 
 

Jeigu tai būtų senas kolektyvas, tai jau tu bet kuriuo atveju kriošti kartu su tuo kolektyvu. Jaunas kolektyvas 

neleidžia taip nukaršt greitai. 
 

Tačiau pastebima, jog tyrimo dalyviai jaučia kaltę dėl to, jog tarsi užima darbo vietą, 

neužleisdami darbo vietos jaunesnio  amžiaus specialistams. Tyrime dalyvavusi 70 metų darbų 

saugos specialistė, turinti savo įmonė, pripažįsta, jog sukauptą patirtį galėtų perduoti jaunesniam 

specialistui, tačiau jaunesnį specialistą suvokia savo artimą žmogų: dukrą, anūką ar anūkę. Suvokiama, 

jog dabartiniu metu ji gauna tiek paramą iš valstybės kaip pensinio amžiaus asmuo, tiek ir pajamų iš 

turimo verslo: „Kitą kartą pasidaro gėda, kad galėčiau užleisti vietą jaunesniems, bet va dėl to ir nenori 

tos įmonės be praktikos tų jaunų. <...> Ir netgi ant sąžinės, kad kažkieno vietą užimu. <...> kaip 

minėjau, aš lyg ir užimu jauno asmens darbo vietą, nes jau gaunu pensiją ir galėčiau būti tik pensija, 

tačiau sukaupta patirtis yra mano privalumas“ (KM-M-70-D-P). Iš kitos pusės, dabar nėra to įstatymo, 

kad išvaryt pensininkus, išvaryt jau (AM-M-59-D-N), todėl, galbūt, ir išlieka tam tikras darbo rinkos 

netolygumas: nevyksta darbo patirties rotacija, pensinio amžiaus asmenys turi visas galimybes dirbti ir 

būti aktyvūs darbo rinkoje, tuo tarpu jaunimui, ypatingai tik įgijusiam išsilavinimą, tampa sudėtinga 

susirasti darbą.  

 

 

5.6. Diskriminacijos dėl amžiaus darbo rinkoje ir asmens sveikatos sąsajos 
 

Blogėjanti sveikata ir besikeičiančios fizinės asmens galimybės turi didžiausią įtaką darbo 

susiradimo galimybėms. Tyrimo dalyviai sutinka, jog diskriminacija darbo rinkoje yra tiesiogiai ir 

daugiausia susijusi su žmogaus sveikata ir fiziniais pokyčiais žmogaus organizme: sumažėja vyresnio 

asmens energija, vikrumas, reakcija ir greitis (KM-V-56-D-N). Dėl šių pokyčių patiriama ir jaučiama 

diskriminacija gali būti pateisinama. Tačiau greta pateisinimo, išryškėjo ir kitas svarbus aspektas, susijęs 

su sveikata vyresniame amžiuje: tyrimo dalyvių nuomone, normalu sirgti peršalimo ligomis, tačiau 

lėtinės ligos ir turimas neįgalumas yra veiksniai, apribojantys darbo susiradimo galimybes: 
 

Nes žmogus reikalingas darbui dirbti, o ne sirgti. Susirgti gripu, trumpalaike liga yra viena, bet kai 

pradedi sirgti lėtinėmis ligomis, gresia tuo, kad darbdavys pasakys, jog esi nebereikalingas (KR-M-53-D-

N) 
 

Vyresnis amžius darbo rinkoje yra asocijuojamas su nedarbingumo lapeliais, kas darbdaviui 

kelia tam tikrų nepatogumų: darbo užduočių neatlikimas, žmogiškųjų išteklių trūkumas. Todėl šiuo 

aspektu, darbdavys gali pasirinkti jaunesnį darbuotoją, kuris atneš didesnę naudą darbo organizacijai. 

Tai jausdami vyresnio amžiaus asmenys ne visada praneša darbdaviui apie savo turimą negalią, 

ankstesnius susirgimus,  lėtines ligas: 
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<...> aš turiu grupę, bet jau trečioje įstaigoje dirbu ir nesu informavusi, jog turiu tą grupę. Nes žmonėms 

tai sukelia abejonių, ar gerai atliksi darbą, kad potencialiai turėsi nedarbingumą, gulėsi ligoninėse. Jeigu 

pasakysi, kad turi grupę, tai iškart sumažėja galimybės įsidarbinti. Ir iš patirties mačiau, kai ateidavo 

darbintis darbininkai, jog neįgalumas neypatingai žavi darbdavius. Niekas nenori sudaryti žmogui sąlygų, 

nes jeigu turi grupę, tau yra nustatyti specialūs poreikiai, reikalavimai darbo vietai, papildomos 

pertraukėlės ir darbdavys visiškai neturi noro sudaryti tau specialių sąlygų. Jeigu turi grupę, tau yra 

nustatyti specialūs poreikiai, sutrumpintas darbo laikas, papildomos pertraukėlės ir darbdavys neturi noro 

tau sudaryti šias sąlygas. (KR-M-53-D-N) 
 

Nors galiojantys teisės aktai ir rūpinasi negalią turinčio asmens darbo sąlygomis, tačiau 

neįgalumas iš dalies apriboja darbo susiradimo galimybes sergančiajam. Pranešimas apie dalinį 

darbingumą darbdaviui reikštų tam tikrų darbo sąlygų suteikimą, pavyzdžiui, daugiau pertraukų darbo 

metu, apribojimą dirbti viršvalandžius, specialių fizinių darbo sąlygų sukūrimą tokiam darbuotojui. Kaip 

alternatyva tokiam darbuotojui yra jaunesnis ir sveikatos problemų neturintis darbuotoją, ką dažniausiai 

tokiais atvejais ir pasirinks darbdavys. Tačiau verta pastebėti, jog egzistuoja ir tokių įmonių ir 

darbdavių nuomonių, kuomet turimas darbuotojų neįgalumas leidžia pasinaudoti valstybės 

teikiamomis lengvatomis ar įmonei sutaupyti tam tikrus finansus: 
 

Invalidumas man tikrai netrukdo; kartais darbovietei yra patogu, nes galiu pasiimti nedarbingumą, gulėti 

ligoninėje ir panašiai.<...> Aplamai, kas liečia mano darbovietę, galiu tik pasidžiaugti, nes visi 

darbuotojai gavome tam tikrą draudimą praeitais metais, t.y. pinigus, kuriuos galėjome išleisti sveikatos 

reikalais (KM-V-56-D-N) 
 

<...> kas pliusas buvo tai įstaigai, kad mano neįgalumas, kad ten yra kažkas įmonėms, kokios ten 

lengvatos. Mokesčius kažkokius ar kas. Skelbimai yra darbui antros trečios grupės invalidams, ten kur 

valymam visokiem siūlo. Tai kažką tai laimi tie. 
 

Nepaisant pasitaikančių išimčių neįgalumo atvejais, sveikatos problemos, ribotas darbingumo 

lygis yra pakankamai opios problemos vyresniame amžiuje, vedančios į tam tikras diskriminacijos 

apraiškas darbo rinkoje. Darbo rinka nėra linkusi sudaryti tinkamų sąlygų neįgalumą turintiems 

asmenims, nes visada atsiras darbuotojų, neturinčių tokių specifinių poreikių. Egzistuojant šiai 

,,nerašytai“ taisyklei darbo rinkoje, vyresnio amžiaus asmenys yra linkęs nuslėpti savo tikrą 

situaciją sveikatos atžvilgiu, taip rizikuodami savo gyvybe ir rizika dar labiau pabloginti esamą 

situaciją.  

 

 

 

 

 

Mirtis darbo vietoje: nuslėpto nedarbingumo atvejis 
 

Tai buvo vyriškis apie 60 metų. Tas žmogus dirbo kūriku. Jis įmonėje dirbo tik pusantro mėnesio. Sausio 

mėnesį jis mirė. Jį apmokė dirbti kūriku, jis dirbo 24 valandas. Pagal įstatymą kūriku galima dirbti 24 valandas. 

Bet jeigu jis būtų parodęs savo neįgalumo pažymėjimą, jo niekas nebūtų priėmęs dirbti. Bet personalas prieš 

priimdamas į darbą, turi nusiųsti pasitikrinti sveikatą. Ir pas tą žmogų gydytojo pažymoje yra aiškiai parašyta, 

kad dirbti kūriku jis gali. Jeigu darbas yra pamaininis, reikia tikrintis sveikatą. Jeigu jis būtų dirbęs tik aštuonias 

valandas ir tik dienomis, jam nieko nebūtų nutikę. Net kai rašo tą nedarbingumą, garantuoju, jog buvo 

pabraukta, kad negali dirbti naktį. Dabar pasakysiu iš įmonės pusės. Bet ir ta įmonė yra paruošusi anketą. Vienas 

iš klausimų apie sveikatą: gera sveikata, turi neįgalumą ir pan. Jis į šį klausimą nieko neatsakė, ir dabar 

personalui sakau, kad čia minusas. Ir tiesiog reikėjo paprašyti, kad parašytų kokia ta tavo sveikata, bet jeigu turi 

užpildyti kokia ta sveikata, tai ir užpildyk. Jis tą dalyką apėjo. Ir tik po mirties paaiškėjo, kad jis turi 

nedarbingumą ir kad tai pakartotinas infarktas. Bet darbo inspekcija tiria mirties priežastis. Pusę valandos buvo 

likę iki darbo pabaigos, kai jis mirė. Jį bandė gaivinti, bet. Jis turbūt ne iš gero gyvenimo tai ir nuslėpė. 

Pagalvojo matyt žmogelis, jog nesudėtingas kūriko darbas, praktiškai budėjimas. Bet va... Kiekvieno čia 

pasirinkimas. Nori įtesinti ir eutanaziją dabar. Čia tik įmonė turi problemų, man gaila ir tos įmonės, ten 

pergyvena ir nervuojasi. Sakau gerai, kol gerai. Aišku tik tiek, kad įmonė dėl jo mirties įmonė nebus kalta. (KM-

M-70-D-P) 
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Didesnė atleidimo iš darbo rizika vyresniame amžiuje išryškino žmogaus teisių užtikrinimo 

ir socialinės apsaugos, įtraukties į darbo rinką sistemos tobulinimo poreikį 
 

Nei vienam tyrime dalyvavusiam informantui nėra tekę susidurti su situacijomis, kuomet yra 

atleidžiami iš darbo dėl savo amžiaus ar jaučia nuolatinę įtampą dėl savo amžiaus. Nors pastaroji 

tendencija yra jaučiama švietimo sistemoje dėl mažėjančio krūvio pedagogams: pagal įstatymus 

negalima atleisti asmens, esančio priešpensiniame amžiuje ar tėvų, auginančių mažamečius vaikus, todėl 

50-60 metų amžiaus laikotarpis yra pakankamai skausmingas. Būtent pastarasis amžius nėra 

apsaugotas jokiomis įstatyminėmis nuostatomis, todėl ir šio amžiaus asmenys susiduria su didesne 

rizika būti atleistiems iš darbo.  

Darbo sritis bei darbo pobūdis, asmeninės savybės taip pat yra svarbus veiksnys darbo netekimo 

atveju. Tyrimo metu pastebėta, jog asmenys, kurių profesinė biografija pasižymėjo savaiminiu 

mokymusi, neformaliu persikvalifikavimu į kitą sritį, į darbdavio pasiūlymą išeiti iš darbo 

reaguotų vienareikšmiškai: Aš kovočiau, nerašyčiau pareiškimo, KM-V-56-D-N; Ko gero iš karto to 

nepadaryčiau. Tiesiog turėčiau labai gerai pagalvoti ir paprašyčiau skirti laiko susivokimui ir teisingo 

sprendimo padarymui, KR-M-53-D-N). Paminėtina, jog asmenys, kurių profesinė biografija 

nepasižymėjo savaiminiu mokymųsi, specializacijos keitimu ir visą gyvenimą buvo dirbta toje 

pačioje srityje, būtų linkę priimti darbdavio pasiūlymą išeiti iš darbo organizacijos/darbo vietos; 

tokia situacija yra interpretuojama filosofiškai, kaip pokyčių reikalaujantis ženklas: 
 

Bet manau, kad darbdaviui tiesiog reikėtų su manim pasikalbėti. Po to aš tiesiog išeičiau. <...> 

Jeigu jau kreipėsi į tave, reiškia tu savo darbui esi nebereikalingas. Jeigu tu savo darbui esi 

nebereikalingas, tai nemanau, kad ten tau yra vieta. Jeigu darbas atsisako žmogaus, tai, aš 

manau, kad tam žmogui tam darbe jau vietos nebelieka (AM-V-57-D-N) 

Tuo tarpu išorines institucijas, galinčias apginti darbuotojo teises, tyrimo dalyviai vertina 

pakankamai neigiamai ir nemano, jog jos galėtų jiems padėti. Visų pirma atleidimo iš darbo atvejais 

vyresnio amžiaus asmenys siektų išsikovoti piniginę kompensaciją, o kreipimasis į teismą ar kitą išorinę 

instituciją nėra vertinama iš teigiamos pusės: tyrimo dalyviai tiki, jog net ir laimėjimo atveju, tokiam 

darbuotojui nebūtų vietos organizacijoje ir po kiek laiko dėl patiriamo streso jis išeitų pats (AM-V-57-

D-N). Iš kitos pusės, tai atskleidžia ir darbuotojų nesaugumo jausmą darbo rinkoje ir darbdavio galią. 

Kaip teigia viena tyrimo dalyvė: „kiek man tenka dirbti šioje srityje, vis dėlto darbdavys dažniausiai 

tokiais atvejais turi daugiau galių lyginant su paprastu darbuotoju. Paprastas darbuotojas yra 

priklausomas nuo darbdavio“ (KM-M-70-D-P). Tai atskleidžia įstatymų tobulinimo galimybes ar 

specifinių vyresnio amžiaus asmenų įtraukties į darbo rinkos programų poreikį, kurios įtrauktų ir 

darbdavį per finansinio skatinimo mechanizmą, taip sukuriant tam tikrą saugumo garantą 50-60 metų 

asmenų grupei.  

Darbo paieškos strategijų požiūriu galima išskirti kelis skirtingus vyresnio amžiaus asmenų 

tipažus. Asmenys, kurių profesinės biografijos nežymėjo jokių bedarbystės etapų, yra linkę labiau 

pasitikėti išorinėmis darbo institucijomis, tuo tarpu bedarbystės laikotarpį patyrę vyresnio 

amžiaus asmenys nors ir naudojosi darbo biržos paslaugomis, šias institucijas vertina 

pakankamai skeptiškai. Pirmuoju atveju, yra vertinamos išorinių institucijų teikiamos paslaugos, jos 

matomos ir suvokiamos kaip vienas iš pagalbos šaltinių darbo paieškos metu. Šios institucijos, nors ir 

nėra vienos iš prioritetinių ieškant darbo, tačiau įvertinamos kaip palankios dėl galimybės keisti 

kvalifikaciją bei teigiamų atsiliepimų, jog kolegoms padėjo susirasti darbą. Svarbu paminėti, kad darbo 

skelbimai internete bei privačios įdarbinimo agentūros yra laikomi prioritetinėmis darbo susiradimo 

priemonėmis: 
 

Eičiau į darbo biržą, eičiau į privačią darbo biržą, į invalidų draugiją. Eičiau tarp žmonių ir gal rasčiau ką 

nors. (KM-V-56-D-N) 
 

Ir darbo biržos pasiūlymus tektų žiūrėt. Aš manau, kad tektų tada apsilankyt tada ir įmonėse pasižiūrėt, 

kreiptis tiesiogiai. Visus įmanomus variantus išbandyčiau (AM-V-57-D-N) 
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Yra darbo birža kaip vienas iš variantų ir per ten žmonės susiranda darbą. Dabartinėje įmonėje du 

finansininkai yra atėję iš darbo biržos, todėl ir jos negalima nurašyti. <...> Pirmiausia mano galvoje yra 

darbo skelbimai internete ir įdarbinimo agentūros, čia kreipčiausi pirmiausia. Jeigu užsitęstų darbo 

paieškos, gal kreipčiausi ir į darbo biržą <...> (KR-M-53-D-N) 
 

Kreipimasis į darbo biržą vyresnio amžiaus asmenų yra prisimenamas ir apibūdinamas kaip siekis 

gauti finansinę apsaugą bedarbystės laikotarpiu, t. y. gauti pašalpą iš darbo biržos, lengvatas dėl 

bedarbio statuso, kurį oficialiai suteikia darbo birža. Darbo birža nėra asocijuojama su naudingais 

darbo pasiūlymais, kurių dėka asmeniui baigėsi bedarbystės laikotarpis; atvirkščiai, darbo birža 

vertinama tik kaip oficiali institucija, siekianti sumažinti nedarbo rodiklius:  

<...> tada jau stojau į darbo biržą ir kartu dėl visų šitų šildymų kompensacijų reikėjo, ir jau pradėjau 

žiūrinėt darbo. Bet jie ten, ką jie ten... Nu aišku, aš ten buvau ir užsirašęs, kad kažką galėčiau gaut, kažkokį 

paštą nešiot ar ką, tai vienąkart pasiūlė ten tokia firma, kuriai reikėjo savo mašinos ir visą dieną dirbt už 

minimumą. Man atrodo, kad šitos kontoros yra tiktai dėl pliusiuko. Kažin, ar jos ką nors realiai padeda. 

Darbo birža beveik retai kam padeda, tai ir tos visos.  

Kaip tai ko? Pinigų. <...> kai jau paliuosavo iš darbo, tai man net patiko tenai iš tiesų. Pusę metų gavau, 

ten tos išmokos tuo metu visai normalios tada buvo. <...> fainai, gauni pinigus, į darbą eit nereikia, viskas 

liuks. Bet kadangi tie pinigai gi jau baigėsi, jie mažėja, jau pradėjo darytis neramu, birža nieko nepasiūlo, 

pažinčių ratas visumoj nėra toksai, kad nu aš turiu tokius žmones, kurie man gali pasiūlyti kažkokį tai 

darbą; pakankamai liūdna darėsi. 

<...> jokio darbo nesiūlė, ateini, atsižymi ir viskas. Jie neturėjo, ką pasiūlyt, nežinau, kaip dabar, gal irgi 

tas pats iš tiesų. Bet tada nei karto, jokio, kad nors kokį, nors ten valytojos ar bet kokį, jokio darbo nei 

karto nepasiūlė. Supratau, kad ten neverta, tiktai važinėjimas. Pinigų mėtymas ta darbo birža. Tuščias 

reikalas. 

Socialinio tinklo tyrimo dalyvių yra vertinamas pakankamai teigiamai darbo paieškos 

procese. Kaip atskleidė tyrimo dalyvių asmeninės patirtys, darbo susiradimas socialinio tinklo dėka yra 

vienas vertingiausių darbo susiradimo strategijų, tuo tarpu asmenys, kuriems nėra tekę pasinaudoti 

socialinio tinklo galimybės darbo paieškos procese ir šį aspektą vertina pakankamai neutraliai, 

nesuteikdami tokiai darbo paieškos strategijai per daug vilčių. Tačiau išryškėjo išorinės tarpinės 

institucijos poreikis: Būtų labai gerai, jeigu veiktų kokia organizacija, kuri teiktų informaciją 

vyresniems žmonėms, darytų mokymus. Tas labai gerai būtų.  Tai atskleidžia specifinių paslaugų 

vyresnio amžiaus sukūrimo poreikį, kadangi trūksta institucijos, galinčios padėti nedarbo atveju, 

nes vis dėlto dauguma vyresnio amžiaus asmenų yra sudėtinga naudotis informacinėmis 

technologijomis, žinios apie įsidarbinimo mechanizmus (pavyzdžiui, patrauklaus gyvenimo aprašymo 

sukūrimą) yra pasikeitusios ir netekusios prasmės. Kaip pastebi tyrimo dalyviai, šiuo metu prailgintas 

pensinis amžius, tačiau nesukurtos jokios papildomos priemonės, skatinančios vyresnio amžiaus 

asmenų įsitraukimą į darbo rinką: „Įstatymai nesudaro priimtinesnių sąlygų, neskatina darbdavio 

priimti vyresnio amžiaus žmogų į darbą“, „<...> tik pailgina pensinį amžių, o kaip tu nori taip, ar gali 

dirbti, ar rasi darbą, niekam neįdomu“. Įsitraukimas į darbo rinką paliekamas paties vyresnio amžiaus 

asmens atsakomybėje, neskatinant ir nemotyvuojant darbdavių keisti požiūrį į šio amžiaus asmenų 

grupę.  

5.7. Gaunamos išmokos kaip papildomas vyresnio amžiaus asmenų pragyvenimo šaltinis 

Kaip atskleidžia tyrimo dalyvių išsakytos mintys, dirbančiųjų pajamos paprastai nėra vien tik 

gaunamas darbo užmokestis. Su darbo santykiais susijusias pajamas dažniausiai papildo gaunamos 

neįgalumo pašalpos, sutuoktinio gaunamos pajamos, kad tampa aktualu siekiant išgyventi ir 

pragyventi pensinio amžiaus ilginimo laikotarpiu. Kaip viena tyrimo dalyvė, kuriai šiuo metu yra 53 

metai, teigia, į pensiją ji išeis būdama 65 metų amžiaus. Atsižvelgdama į savo sveikatos būklę, moteris 

atvirai nerimauja dėl galimybės dirbti tokiame amžiuje, todėl bet kokios papildomos išmokos tampa tam 

tikru finansiniu išsigelbėjimu, nes padidinti darbinės veiklos pajamas vyresniame amžiuje yra sudėtinga. 

Taip pat verta atkreipti dėmesį į tai, jog pusė tyrimo dalyvių šiuo metu (nors ir yra dirbantys) gauna 

neįgalumo pašalpą, todėl jų požiūris į pensiją yra pakankamai skeptiškas, o priešlaikinė pensija kaip 

pajamų šaltinis matoma tik kraštutiniu darbo ir pajamų netekimo atveju: 
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Aš apie tai negalvojau, tai buvo paskutinis variantas, nes tai yra didelis nuostolis. Labai dideli pinigai. 

Palyginus jau ir taip maža ta pensija yra, o dar nusiskaičiuoja, tai čia jau paskutinis variantas. Aš skaitau, 

kad į išankstinę turi eit, kada visiškai kitokios išeities nėra, nes tu gi nežinai, kiek dar gyvensi, aišku, gal 

labai greitai ten nebereikės tos pensijos. Nu bet net nebuvo svarstymo net tokio. 

<...> jeigu tektų ieškotis darbo, tai be prošvaisčių. Tada gal išeičiau į priešlaikinę, jeigu išgrūstų čia 

kažkokiais jau būdais. Bet taip sakau, aš neturiu tokių minčių. Bet jeigu jau išgrūstų, tai ko gero išeičiau į 

priešlaikinę pensiją. Nes apie tai, kad aš kažkur tai įsidarbinčiau – netikiu. 

Priešlaikinė pensija vertinama teigiamai tik tuo atveju, jeigu ji būtų finansiškai didesnė už 

gaunamą neįgalumo pašalpą. Tokiu atveju priešlaikinė pensija nėra atmetama kaip galima pasirinkimo 

variantas, tačiau kyla klausimas, kiek vyresnio amžiaus asmenys yra informuoti apie priešlaikinės 

pensijos skaičiavimą? Atsakydami į šį klausimą, informantai pabrėžė, kad informacijos apie 

priešlaikinės pensijos skaičiavimo metodiką jiems iš tiesų trūksta; tai patvirtinta tyrimo informantės 

išreikštas susirūpinimas:  

Nieko nežinotų, viskas pas mus yra atvirkščiai. Tai yra paties žinojimas,  niekas nieko neinformuoja, tai tik 

paties žinojimas. Kažkada buvo ar nedamokėta ar permokėta, tai nieko niekas nepasakė. Reikia patiems 

domėtis ir viską sužinoti. Kad kas nors padėtų ir primintų taip nėra. Pasveikina tik su Naujais metais bei 

primena apie mokesčius, bet apie lengvatas tikrai nieko nepaaiškina (KM-M-70-D-P) 

Neįgalumo pašalpa, kaip ir bedarbio socialinė išmoka, tyrimo dalyvių yra prilyginama 

papildomam pajamų šaltiniui bei tam tikram saugumo jausmui garantuoti. Nors neįgalumo 

pašalpa mokama dėl sveikatos sutrikimų, tačiau vyresnio amžiaus asmenų nuomone, tai vis dėlto yra ir 

tam tikras pragyvenimo šaltinis, siekis prisidėti prie turimų minimalių pajamų, nes vyresniame amžiuje 

darbuotojai jau nebegali tikėtis aukštų pajamų ir uždirbti pakankamai savo pragyvenimui: 

<...> pagal amžių ir pagal sveikatos būklę aš jau nieko nenoriu. Tenkina šitas, neičiau niekur. Dabar jau 

man neįgalumas iki pensijos, ko man belakstyt? Gaunu prie šito neįgalumo dar minimumą, aš tiek 

neuždirbdavau anksčiau niekad, netgi tuo viršininku. 
 

Iš tiesų, atrodo, labai džiaugčiausi, jei nieko nereikėtų dirbti. Laiko dabar tas godumas, nes va, dantis 

reikia susitvarkyt, vonią reikia susitvarkyt, vat vyras yra, dirba, gauna pensiją ir dar invalidumas 

prisideda, mes galim pasitaupyt, mes galim dar kažką padaryti. O taip, nežinau, iš tiesų, nenoriu dirbti. 
 

Įdomu pastebėti, kad viena tyrime dalyvavusi 62 metų moteris išėjimą į pensiją sieja su tam tikrų 

išlaisvėjimu, finansiniu saugumu; šie veiksniai turėjo reikšmės moters padėčiai darbe. Remiantis 

informantės pasakojimu, beveik prieš metus įvyko konfliktas su vadovu, kaip teigiama, „susipliekusios 

buvom“, tačiau moteris laikosi nuostatos, kad net jei vadovas ir ragintų rašyti prašymą išeiti iš darbo, ji 

to nedarytų, o lauktų, kol darbdavys ją atleis: 
 

Jau aš tada nelabai bijojau žinok, jau aš pensininkė, bet tai, žinai, atleist, tai čia jau paskui išeitinė 

kompensacija, ir viską, žinai, biudžetas jau nelabai... Bet, iš tiesų, dabar tai jau visai rami, bet iš pradžių, 

tuos pirmus kokius penkis metus, čia iki pensijos,  tai visą laiką buvo, nežinau... nerimas, kad bet kada gali 

uždaryti. Jau tada visiškai beviltiška ką nors rast, o dabar visai fainai. 

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu
122

, jeigu darbuotojas yra atleidžiamas darbdavio 

iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės arba kai darbo sutartis nutraukiama dėl to, kad darbdavys yra 

likviduojamas, abiem šiais atvejais darbuotojui priklauso išeitinė išmoka, kurios dydis nustatomas 

atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje.  

Apibendrinant vyresnio amžiaus asmenų požiūrį į papildomas valstybės mokamas išmokamas, 

galima teigti, jog jos sudaro papildomas pajamas, kurios leidžia pragyventi. Tyrimo dalyvių išsakytos 

mintys išryškino ir tam tikrą informuotumo stoką: nėra aiškios sistemos, kurios dėka būtų aiški visa 

pašalpų mokėjimo ir skaičiavimo sistema, leidžianti asmeniui tiksliai pasirinkti. Apie gaunamas 

lengvatas asmuo turi sužinoti pats, tai tampa kiekvieno piliečio asmeniniu domėjimosi reikalu. Tačiau 

atsižvelgiant į vyresnio amžiaus asmenų išgyventas patirtis ir privalėjimą prisitaikyti prie skirtingų 

                                                           
122

 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Valstybės žinios / Nr. 64-2569 / 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926.  
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laikotarpių bei jų metu kuriamos skirtingos socialinės politikos, domėjimas papildomomis lengvatomis, 

pašalpomis tampa būtinybe, kuriai vyresnio amžiaus asmenys turėtų būti ruošiami iš anksto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ekspertų interviu ir gerosios patirties pavyzdžių analizė 

 

6.1. Ekspertų interviu metodika 

 

Ekspertų interviu tikslas - atskleisti ekspertinį požiūrį į su amžiumi susijusios diskriminacijos 

reiškinį Lietuvos darbo rinkoje, vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties bei į(si)traukimo į darbo 

rinką problemas, identifikuoti ir aptarti gerosios patirties pavyzdžius.  

Ekspertų interviu buvo pasirinktas siekiant į nagrinėjamą problemą pažvelgti iš skirtingų sričių 

ekspertų perspektyvos bei siekiant identifikuoti esmines problemines tiriamo reiškinio sritis. Atrenkant 

ekspertus buvo vadovaujamasi šiais kriterijais: atstovaujama sritis (pvz. darbo rinkos, lygių galimybių 

politikos formavimas ar įgyvendinimas ir kt.); atitinkamos srities (darbo rinkos, socialinės apsaugos, 

lygių galimybių ar kt.) profesionalas, mokslininkas. Tikslinės atrankos būdu atrinkti 5 ekspertai: xxx  

Vidutinė interviu trukmė x val. x min. Geografinė interviu sklaida: Vilnius, Kaunas ir t.t.  

Ekspertų interviu gairės apėmė šias pagrindinės dimensijas:  

- vyresnio amžiaus žmonių situacijos darbo rinkoje vertinimas (pagrindinės vyresnio amžiaus 

žmonių situacijos darbo rinkoje problemos, vyresnio amžiaus žmonių įsidarbinti),  

- diskriminacijos, susijusios su amžiumi problema, mąstas, priežastys; 
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- politinių priemonių gerinant vyresnio amžiaus žmonių situaciją darbo rinkoje vertinimas; 

- užsienio šalių pavyzdžiai gerinant vyresnio amžiaus žmonių galimybes darbo rinkoje, skatinant 

socialinį dalyvavimą, mažinant su amžiumi susijusią diskriminaciją.  

Skirtingoms sritims atstovaujančių specialistų interviu leido išskirti pagrindines tematines 

siužetines linijas atspindinčias vyresnio amžiaus žmonių situaciją ir problemas darbo užimtumo ir 

socialinio dalyvavimo srityse, identifikuoti gerosios patirties pavyzdžius. Duomenims analizuotas 

pasirinkta kokybinė turinio (content) analizė, besiremianti fenomenologija
123,124

. Duomenų analizę 

sudarė keturi žingsniai: daugkartinis teksto skaitymas; manifestinių kategorijų išskyrimas remiantis 

raktiniais žodžiais; kategorijų skaidymą į subkategorijas; kategorijų ir subkategorijų išskyrimą ir 

interpretavimą pasitelkiant interviu tekstus. 
 

6.2.  EKSPERTŲ INTERVIU IR GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYDŽIŲ ANALIZĖ 

 

GEROSIOS PRAKTIKOS ATVEJO STUDIJOS APIBENDRINAMOJI LENTELĖ 

Projekto pavadinimas 

ir įgyvendinimo datos 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti 

Projekto vykdytojas:  

 

Projekto pradžia: 2010-06-01 

Projekto pabaiga: 2014-01-01 

Pagrindiniai prioritetai 

ir tikslai 

Projekto tikslas –  

Projekto turinys Projektu buvo siekiama  

-  

Skaičiais išreikšti 

siekiai  

 

Viešinimo strategijos ir 

kanalai  

 

Teritorinė aprėptis  Visa Lietuva 

Į projekto įgyvendinimą 

įsitraukusios 

suinteresuotosios pusės  

 

Rezultatai ir poveikis 

pagal atliktus 

vertinimus 

 

Projekto biudžetas, ES 

dalis, kiti lėšų šaltiniai  

Projektui skirtas finansavimas:  

Iš jo ES dalis:  

 

Projekto poveikis 

vyresnio amžiaus 

asmenų integracijai į 

darbo rinką  

 

???  

 

GEROSIOS PRAKTIKOS ATVEJO STUDIJOS APIBENDRINAMOJI LENTELĖ 

Projekto pavadinimas 

ir įgyvendinimo datos 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti 

Projekto vykdytojas:  

                                                           
123

 Colaizzi, P.F. (1978). Psychological Research as the Phenomenologist views it. In R.S. Valle & M. King (Eds.), 

Existential Phenomenological Alternatives for Psychology (p. 48-71), New York, Oxford University Press. 
124

 Žydžiūnaitė, V. (2002). Qualitative Diagnostics of Nurses‘ Competences Development Using Content Analysis. 

Socialiniai mokslai,  3(35), p. 55-66. 
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Projekto pradžia: 2010-06-01 

Projekto pabaiga: 2014-01-01 

Pagrindiniai prioritetai 

ir tikslai 

Projekto tikslas –  

Projekto turinys Projektu buvo siekiama  

-  

Skaičiais išreikšti 

siekiai  

 

Viešinimo strategijos ir 

kanalai  

 

Teritorinė aprėptis  Visa Lietuva 

Į projekto įgyvendinimą 

įsitraukusios 

suinteresuotosios pusės  

 

Rezultatai ir poveikis 

pagal atliktus 

vertinimus 

 

Projekto biudžetas, ES 

dalis, kiti lėšų šaltiniai  

Projektui skirtas finansavimas:  

Iš jo ES dalis:  

 

Projekto poveikis 

vyresnio amžiaus 

asmenų integracijai į 

darbo rinką  

 

???  

 

 

7. Išvados 
 

Išvados ir apibendrinimai 

 

Kiekybinio tyrimo rezultatų apibendrinimas 

Atlikta anketinė apklausa atskleidė, kad: 

 Vyresnio amžiaus asmenys dėl jų amžiaus, lyties, įsitikinimų ir kt. darbe susiduria su 

įvairaus pobūdžio diskriminacijos apraiškomis. Visa tai riboja sėkmingas jų socialinės 

įtraukties (įsitraukimo) galimybes į darbo rinką. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, 

konstatuota, kad kas ketvirtas vyresnio amžiaus žmogus susiduria su diskriminacija 

profesinėje veikloje. Dažniausiai respondentų nuomone diskriminacija reiškiasi dėl 

respondentų amžiaus, lyties, politinių pažiūrų, darbo užmokesčio socialinės padėties ir k.t.  

 Pagrindinės diskriminacijos darbo rinkoje raiškos formos, tai: nekorektiškas darbdavių 

elgesys su darbuotojais, skiriamo darbo krūvio/užduočių netolygumas/darbo sąlygų 

bloginimas (pasiūlyta pereiti į žemesnes pareigas, neteisingas krūvių paskirstymas), 

pažįstamų/giminių/artimųjų protegavimas (įdarbinami asmenys, turintys giminystės ar 

glaudžių ryšių su organizacijos vadovu, kuriems darbovietėje yra suteikiama daugiau 

privilegijų negu kitiems darbuotojams, t.y. didesnis darbo užmokestis, lankstesnis darbo 
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pobūdis, nuomonės išklausymas ir pan.) bei psichologinis smurtas (patiriamos patyčios, 

gebėjimų ir kompetencijų nuvertinimąas, apkalbos ir nuolatinė įtampa).  

 Kas penktas tyrime dalyvavęs vyresnio amžiaus asmuo esamame darbe nesulaukia 

pripažinimo, įvertinimo ar pagyrimo už gerai atliktą darbą. Vyresnio amžiaus asmenys 

darbe neretai apibūdinami kaip konservatyvūs, netolerantiški, nelankstūs ir nepakankamai 

kvalifikuoti. Pažymėtina, kad vyresniame amžiuje susiduriama ne tik su diskriminacija 

darbo vietoje, bet diskriminacijos apraiškos patiriamas ir darbo paieškos metu. Kaip 

parodė tyrimo duomenys, kas dvyliktas vyresnio amžiaus žmogus iš potencialaus 

darbdavio darbo paieškos metu yra girdėjęs pasakymą, jog jis yra „per senas dirbti šiame 

darbe“.  

 Darbe patiriamos problemos darbo įtaką tolimesniems vyresnio amžiaus asmenų 

pasirinkimams dėl profesinės veiklos, svarstymams išeiti į pensiją ir nedirbti ir pan. Kas 

trečias respondentas nurodė, kad dėl darbe patiriamų problemų sumažėjo noras dirbti, 

galvoja apie galimybę keisti darbovietę, o kas septintas vyresnio amžiaus žmogus teigė 

mąstantis apie išėjimą į pensiją. Verta atkreipti dėmesį, kad net ir būdami pensinio 

amžiaus, vyresnio amžiaus norėtų išlikti aktyvūs darbo rinkoje: beveik pusė visų tyrimo 

dalyvių gaudami pensiją norėtų dirbti. Gauti pensiją ir nedirbti pasirinktų kas trečias 

vyresnio amžiaus respondentas. Galimybė išeiti į išankstinę pensiją suvokiama kaip 

neracionalus ir finansiškai nenaudingas sprendimas. Bendra santykių kokybė tarp 

organizacijos vadovybės ir darbuotojų respondentams yra bene svarbiausi darbinės veiklos 

aspektai. Neabejotinai yra reikšmingi ir kiti darbinės veiklos aspektai: t.y. santykiai su 

bendradarbiais, atsakomybė, darbo sąlygos, galimybė kelti kvalifikaciją, organizacijos 

valdymo kokybė bei darbo organizavimas. Galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku bei 

paaukštino galimybės yra svarbios beveik pusei tyrime dalyvavusių respondentų.  Beveik 

pusė tyrime dalyvavusių respondentų įvardino, jog darbe patiriamas psichinis stresas yra 

per didelis.  

 Respondentų nuomone, asmens lytis, sveikatos būklė, socialinė padėtis ir kt. yra 

neabejotinai svarbūs asmens diskriminaciją sąlygojantys veiksniai, tačiau būtent amžius 

yra viena svarbiausių priežasčių, dėl kurios asmenys susiduria su vienokiomis ar 

kitokiomis diskriminacijos formomis (tiesiogine, netiesiogine, žodine ir pan.).  

 Atliktas tyrimas atskleidė, kad kas dešimtam vyresnio amžiaus respondentui per 

pastaruosius penkerius metus teko patirti bedarbystės epizodų. Vienomis svarbiausių 

bedarbystės priežasčių didžioji dalis respondentų nurodė netenkinantį atlygį, kurio 

nepakaktų būtiniausiems poreikiams patenkinti, taip pat neturėjo darbo vietai tinkamos 

specialybės. Bemaž pusė respondentų pabrėžė, kad menkas įsidarbinimo galimybes 

nulėmė regioniniai ir mobilumo veiksniai (gyvenamojoje vietovėje nėra laisvų darbo vietų, 

per didelės važinėjimo į darbą sąnaudos ir pan.), o darbo paieškas kitame rajone ar mieste 

riboja esama finansinė padėtis ir per brangi būsto nuoma. Kas penktas bedarbystę patyręs 

vyresnio amžiaus žmogus yra nusivylęs įsidarbinimo galimybėmis Lietuvoje, todėl 

domėjosi/domisi įsidarbinimo galimybėmis kitose šalyse. 

 Kaip parodė atliktas tyrimas, kas ketvirtas vyresnio amžiaus žmogus per pastaruosius 

penkerius metus ieškojo darbo. Pagrindinės darbo keitimo/paieškos priežastis – geresnio 

darbo susiradimas. Kas devintas tyrime dalyvavęs respondentas atleidimą iš darbo dėl 

amžiaus įvardino kaip pagrindinę darbovietės keitimo priežastį. Kas šeštas respondentas 

darbą keitė dėl sveikatos problemų arba negalios. Taip pat minimos tokios darbo keitimo 

priežastys kaip darbovietės reorganizacija, etatų mažinimas, per mažas darbo užmokestis ir 

prasta psichologinė atmosfera darbe.  

 Darbo paieškos metu buvo taikomos įvairios strategijos: dažniausiai darbo buvo ieškoma 

pasitelkiant žiniasklaidos priemones - skelbimus internetiniuose portaluose, spaudoje, 

tačiau bene dažniausiai vyresnio amžiaus respondentai nurodė pasinaudoję asmeninėmis 

pažintimis (dėl darbo kreipėsi į giminaičius, draugus ar pažįstamus), taip pat daugiau negu 

pusė per pastaruosius penkerius metus darbo ieškojusių respondentų buvo linkę tiesiogiai 
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kreiptis į darbdavius. Pažymėtina, kad beveik pusė visų ieškojusiųjų darbo teigė, kad darbo 

skelbimų turinys privertė atsisakyti pretendavimo į norimą darbo vietą, o pretenduojant į 

darbo buvo pasiteirauta, koks yra jų amžius. Kas penktam vyresn Kaip parodė atliktas 

tyrimas, kas dešimtas vyresnio amžiaus respondentas per pastaruosius penkerius metus 

buvo atsisakę jiems pasiūlyto darbo dėl darbdavio pasiūlyto per mažo darbo užmokesčio 

arba dėl to, kad pasiūlytas darbas buvo neįdomus ir neperspektyvus, todėl buvo nuspęsta 

palaukti geresnio darbo pasiūlymo. Daugiau negu pusė respondentų akcentavo, jog jiems 

buvo per toli vykti į pasiūlytą darbo vietą arba pasiūlytos pareigos neatitiko turimos 

kvalifikacijos. Darbo paieškos etape vyresnės amžiaus kategorijose respondentai dažniau 

buvo pašalinti/neįtraukti į paieškos/atrankos procesą. Tai patyrė beveik kas antras 61-65 m. 

ir beveik kas trečias 56-60 m. respondentas. Vyresnio amžiaus respondentai taip pat 

dažniau susidūrė su tuo, jog jiems buvo tiesiai pasakyta, jog „dėl Jūsų amžiaus darbo 

paieškos bus nesėkmingos“. Amžiaus veiksnys pradeda labiausiai riboti įsidarbinimo 

galimybes priešpensinio  56-60 m. amžiaus  grupėje. Taip pat ši problema aktuali ir 

pensinio amžiaus, bet aktyviems darbo rinkoje (ar ieškantiems darbo)  respondentams. 

 Kas dešimtas respondentas nurodė patyręs/patiriantis diskriminaciją dėl amžiaus kitose 

socialinio gyvenimo srityse, kaip pavyzdžiui, kreipiantis dėl socialinių, sveikatos apsaugos 

ir finansinių paslaugų gavimo. Kas ketvirtas tyrime dalyvavęs vyresnio amžiaus žmogus 

nurodė, kad dėl vyresnio amžiaus jiems buvo nustatytos didesnės draudimo įmokos, taip 

pat buvo minimi apribojimai gaunant kreditą, perkant lizingu, kas dešimtam buvo 

atsisakyta suteikti draudimo paslaugas ar net sveikatos priežiūros paslaugas. 

 Apibendrinant galima teigti, kad vyresnio amžiaus (socialinės įtraukties) įsitraukimo į 

darbo rinką galimybės yra salygotos ne tik organizacinių veiksnių (pvz. darbdavio 

sprendimu priimti/išlaikyti vyresnio amžiaus darbuotoją į organizacijoje, bet nuo šalyje 

vyraujančios socialinės ekonominės situacijos, asmeninių veiksnių bei šeiminių 

įsipareigojimų. Didžioji dalis tyrime dalyvavusių respondentų nurodė, kad Lietuvos darbo 

rinkoje vyrauja menka darbų pasiūla, siūlomas per menkas darbo užmokestis, vyresnio 

amžiaus žmonėms sunku surasti tinkamą darbą dėl nepalankaus požiūrio ir diskriminacijos 

dėl amžiaus.  

 Tyrimas atskleidė, jog diskriminacija darbinėje aplinkoje didėja su respondentų amžiumi, 

t.y. vyresnėse grupėse diskriminacijos raiška intensyviausia. 40-50 m. amžiaus grupėje 

patiriama diskriminacija darbe yra yra žemesnė nei imties vidurkis. Su amžiumi susijusi 

diskriminacija pradeda labiau ryškėti amžiaus kategorijoje nuo 56-60 m. ir ypatingai 

išryškėja vyresnėse amžiaus grupėse. Pažymėtina, kad vyresnis amžius yra ne vienintelis 

veiksnys, ribojantis asmenų įsidarbinimo galimybes, pavyzdžiui kas trečias vyresnio 

amžiaus žmogus neturėjo/neturi reikiamos kvalifikacijos arba praktinės patirties, susijusios 

su konkrečia darbo vieta ir pareigomis. 

 Tyrimo metu išryškėjo, jog vyresniems darbuotojams darbe sudaromos kliūtys karjerai ir 

perspektyvai, t.y. jiems pradedamos labiau riboti kvalifikacijos tobulinimosi/mokymosi, 

paaukštinimo pareigose galimybės, atliekamos funkcijos ir atsakomybės. Taip pat vyresnio 

amžiaus darbuotojai dažniau susiduria su diskriminuojančiais, socialinio teisingumo ir 

pagarbos stokojančiais darbo santykiais, dažniau patiriamas spaudimas išeiti iš darbo ar jie 

yra tiesiog nepagrįstai atleidžiami . Tiesiogiai diskriminuoti vyresnius asmenis dėl 

amžiaus, pasakant, jog jie yra „per seni“ yra labiau linkę darbdaviai ir bendradarbiai, o ne 

viešojo sektoriaus darbuotojai ir šeimos nariai.  

 Tyrimas atskleidė, jog diskriminacijos darbe pasekmės susijusios su svarstymais keisti 

darbovietę, kuris labiau išreikštas jaunesnio amžiaus respondentų grupėse. Tačiau 

svarstymas išeiti į pensiją ar išėjimas į pensiją yra labiau išreikštas vyresnio amžiaus 

respondentų grupėje. Tačiau išėjimas iš darbo kaip diskriminacijos pasekmė neturi aiškios 

priklausomybės nuo amžiaus: jis labiau išreikštas  40-45 m., 56-60 m. bei >65 m. amžiaus 

kategorijose.  
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Apibendrinimas giluminių interviu rezultatų pagrindu 

 Vyresnio amžiaus asmenų nuomone, dabartinė ekonominė situacija bei tendencijos darbo rinkos 

yra nepalankios tiek vyresnio amžiaus asmenims, tiek ir jaunimui. Jaunimas susiduria su 

integracijos į darbo rinką sunkumais: patirties neturėjimas apriboja geresnio darbo susiradimo 

galimybes bei didina konkurenciją darbo paieškos procese. Vyresnio amžiaus asmenų situaciją 

darbo rinkoje nulemia prastėjanti sveikata, negalėjimas dirbti fizinės jėgos reikalaujančio darbo, 

negebėjimas savęs reprezentuoti darbo pokalbyje. Darbo/profesinė sritis, vyresnio amžiaus 

asmenų nuomone, gali būti tam tikras diskriminuojantis veiksnys: tam tikrose specifinėse darbo 

srityse yra svarbūs fizinio kūno standartai, energingumas, tam tikri grožio reikalavimai. 

Pastarieji reikalavimai yra aktualūs ir svarbūs aptarnavimo ar fizinės jėgos reikalaujančioje 

darbo srityse, tačiau yra darbo sričių, kuriose yra svarbios ir vyresnio amžiaus darbuotojų 

kompetencijos, pavyzdžiui, kitos užsienio kalbos mokėjimas (šiuo metu – rusų kalbos), sukaupta 

patirtis ir turimos žinios tam tikrose specifinėse darbo rinkos srityse. Nepaisant minėtų galimų 

diskriminuojančių veiksnių, vyresnio amžiaus asmenys pritaria nuomonei, jog darbo rinkoje yra 

svarbus gebėjimas save reprezentuoti, palankiai save vertinti, pasitikėti savo jėgomis, įgyta 

patirtimi ir sukauptomis žiniomis.  
 

 Vertindami savo galimybes susirasti darbą vyresniame amžiuje, tyrimo dalyviai pripažįsta, jog 

tai nėra lengva, reikalauja daug pastangų, o darbo paieška gali užtrukti kiek ilgiau. Pažymima, 

jog paklausiausias darbuotojas darbo rinkoje yra maždaug 30-45 metų amžiaus, turintis 

atitinkamą išsilavinimą bei sukaupęs tam tikrą darbo patirtį. Remiantis informantų nuomonėmis, 

darbo paieškos sunkumai prasideda maždaug nuo 50 metų ir laikotarpis nuo 50 iki 65 metų 

amžiaus yra įvardijamas kaip sudėtingas amžiaus tarpsnis įsitraukimo (socialinės įtraukties) į 

darbo rinką kontekste.  

 Diskriminacija dėl amžiaus darbo rinkoje yra susijusi ir su prastesne vyresnio amžiaus asmenų 

sveikata. Vyresnio amžiaus asmenys yra linkę slėpti savo tikrąją sveikatos būklę nuo darbdavio: 

nepaisant to, jog įstatymų numatyta tvarka kiekvienas darbuotojas turi informuoti apie savo 

sveikatos būklę, tačiau ne visi darbuotojai tai daro. Kaip atskleidžia tyrimo dalyvių patirtys, 

darbo rinkoje yra reikalingas sveikas asmuo, neturintis lėtinių susirgimų, galinčių apsunkinti 

atliekamo darbo kokybę. Vyresnio amžiaus asmenys pastebi, kad darbo sąlygoms darbovietėje 

nėra teikiamas pakankamas dėmesys, nors darbo sąlygų svarba akcentuojama darbų saugos 

instrukcijose.  
 

 Įdarbinimo paslaugas teikiančios institucijos yra vertinamos dvejopai: vieni tyrimo dalyviai jas 

vertina palankiai, pabrėždami kvalifikacijos kėlimo galimybes ir teikiamus darbo pasiūlymus, 

tačiau asmenys, kuriems yra tekę būti bedarbiais, šias institucijas vertina apsiribodami finansiniu 

kriterijumi, t. y. galimybe tam tikrą bedarbystės laikotarpį gauti finansinę paramą. Taip pat 

vyresnio amžiaus asmenys, turėję bedarbystės patirtį, išskyrė tam tikros nevyriausybinės 

organizacijos poreikį, kuri suteiktų daugiau žinių apie esamą darbo rinkos situaciją, pateiktų 

patarimų, kaip save pristatyti, kaip pasirengti darbo pokalbiams.  

 

 Apibendrinant galima teigti, jog vyresnio amžiaus asmenų situacija darbo rinkoje bei patiriama 

diskriminacija dėl amžiaus yra daugialypis/daugiasluoksnis reiškinys. Amžius nėra vienintelis 

veiksnys ribojantis darbo susiradimo/išlaikymo galimybes ar prastesnes/geresnes darbo sąlygas. 

Diskriminacija dėl amžiaus darbo rinkoje yra susijusi ir su šiais veiksniais: fiziniai vyresnio 

amžiaus asmens pokyčiai, prastėjanti sveikata, skirtingi darbo sričių reikalavimai, nemokėjimas 

savęs pristatyti, nepalankus savęs vertinimas, negebėjimas būti lanksčiam ir prisitaikyti prie 

dabartinių darbo rinkos reikalavimų.  
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8. REKOMENDACIJOS  

 

 Kurti ir plėtoti vyresnio amžiaus asmenims skirtą socialinių paslaugų tinklą, kurio tikslas būtų 

suteikti reikiamą informaciją apie darbo paieškos metodus, savęs reprezentavimą/pristatymą 

darbo rinkoje, galimybes kelti bei keisti kvalifikaciją bei suteikti informaciją apie 

egzistuojančias galimybes užsiimti individualia veikla ar dirbti pagal verslo liudijimą bei 

taikomas valstybės nustatytas lengvatas 

 Inicijuoti ir įgyvendinti programas ir/ar skirti dotacijas, skatinančias darbdavius į darbą priimti 

vyresnio amžiaus  specialistus, turinčius sukauptą patirtį ir žinias bei galinčius ja pasidalinti su 

jaunesniais specialistais.  
 

 Įgyvendinti programas, skatinančias darbdavius pritaikyti darbo sąlygas vyresnio amžiaus 

darbuotojams, pagal "Metodines rekomendacijas, kaip pritaikyti darbo sąlygas, darbo ir poilsio 

režimą vyresnio amžiaus žmonėms" (publikuojama LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

interneto svetainėje). Ši priemonė leistų ilgiau išlaikyti vyresnio amžiaus žmonių darbingumą bei 

užimtumą;  

 

 Inicijuoti plataus masto visuomenės švietimo ir informavimo priemones, siekiant kovoti su 

neigiamais stereotipais ir išankstiniu nusistatymu, nukreiptu į vyresnio amžiaus darbuotojus. 

Formuoti teigiamą sąvokų  "vyresnio amžiaus darbuotojas" bei "senėjimas" sampratas, griežtai, 

įstatymų numatytomis priemonėmis, kovoti su diskriminacija dėl amžiaus darbo rinkoje. 
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1 priedas. Aprašomosios statistikos lentelės  
1 lentelė. Svarbiausi aspektai darbinėje aplinkoje 

Nr. Svarbiausi aspektai darbinėje veikloje N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. 
Bendra santykių kokybė tarp 

organizacijos vadovybės ir darbuotojų 
894 2,1 6,6 91,3 4,42 5 0,76 0,57 

2. Paaukštinimo galimybės  842 13,3 33,3 53,4 3,51 4 0,99 0,98 

3. Organizacijos valdymo kokybė 859 6,1 12,9 81,1 4,12 4 0,92 0,85 

4. 
Galimybės teikti pasiūlymus, susijusius 

su darbo procesų tobulinimu 
845 5,1 17,9 77,1 3,98 4 0,87 0,76 

5. Darbo laikas 862 5,2 15,9 78,9 4,03 4 0,85 0,72 

6. Galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku 826 20,0 30,9 49,1 3,39 3 1,18 1,41 

7. Atostogų trukmė 856 6,3 18,3 75,4 3,99 4 0,94 0,90 

8. Užduočių įvairovė darbe 840 7,0 27,4 65,6 3,80 4 0,89 0,80 

9. Saugumas darbe 853 4,4 17,2 78,3 4,07 4 0,87 0,76 

10. Darbų apimtis 845 9,8 23,1 67,1 3,80 4 0,97 0,94 

11. Psichinis stresas 829 16,4 25,7 57,9 3,66 5 1,20 1,45 

12. Konkurencija tarp darbuotojų 822 24,9 42,8 32,3 3,09 3 1,04 1,08 

13. Galimybė kelti kvalifikaciją 853 4,8 13,4 81,8 4,08 4 0,87 0,76 

14. Darbovietė, darbo sąlygos 828 2,5 10,5 86,9 4,19 4 0,76 0,58 

15. Fizinės darbo sąlygos 828 6,1 25,4 68,5 3,84 4 0,89 0,80 

16. Darbo krūvis ir tempas 847 7,6 21,6 70,9 3,89 4 0,93 0,86 

17. Darbo organizavimas 835 3,8 15,2 81,0 4,08 4 0,82 0,68 

18. 
Galimybė savarankiškai rinktis darbo 

atlikimo metodus 
841 5,5 20,6 73,9 3,93 4 0,90 0,81 

19. Santykiai su bendradarbiais 869 1,9 8,3 89,9 4,31 4 0,72 0,52 

20. Darbdavys 840 4,8 15,7 79,5 4,08 4 0,88 0,78 

21. Pripažinimas už gerai atliktą darbą 846 6,7 15,0 78,4 4,06 4 0,94 0,89 

22. Bendravimas su tiesioginiu vadovu 833 5,5 17,5 77,0 4,03 4 0,91 0,83 

23. Atsakomybė 856 1,8 10,2 88,0 4,27 4 0,75 0,57 

24. Darbo užmokestis 877 9,4 13,5 77,2 4,08 5 1,06 1,13 

 

2 lentelė. Diskriminacijos dėl amžiaus apraiškos  

Nr. 
Diskriminacijos dėl amžiaus 

apraiškos 
N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 

Mo 

moda 
SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. 
Ribojamos kvalifikacijos 

tobulinimosi/mokymosi galimybės 

880 
76,6 12,0 11,4 

2,00 
1 

1,10 1,20 

2. 
Užkirstos paaukštinimo pareigose 

galimybės 

868 
68,7 17,1 14,3 

2,17 
1 

1,16 1,35 

3. 

Duodama mažiau 

užduočių/ribojamos funkcijos, 

atsakomybė 

857 

80,7 13,5 5,9 

1,85 

1 

0,92 0,85 

4. 

Mokamas mažesnis atlyginimas 

atliekant tas pačias užduotis lyginant 

su kitais 

868 

73,4 12,1 14,5 

2,10 

1 

1,19 1,41 

5. Vykdyta/paskirta neeilinė atestacija 852 87,8 9,4 2,8 1,69 1 0,81 0,66 

6. Nepagrįstai pažemintas pareigose  855 86,3 8,4 5,3 1,74 1 0,94 0,88 

7. 
Buvo apribotos su darbu susijusios 

privilegijos 

859 
79,7 11,4 8,9 

1,87 
1 

1,04 1,08 

8. Daromas (jautėte) spaudimas išeiti iš 864 77,0 10,2 12,9 1,99 1 1,14 1,32 
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darbo 

9. 
Girdėjote Jūsų atžvilgiu laidomus 

juokelius ar komentarus 

862 
69,5 15,3 15,2 

2,14 
1 

1,16 1,34 

10. 
Nebuvo sudaromos lygios galimybės 

dalyvauti organizacijos veikloje 

862 
72,2 16,4 11,4 

2,06 
1 

1,10 1,20 

11. 
Nesulaukėte pripažinimo, įvertinimo, 

pagyrimo už gerai atliktą darbą 

865 
61,2 16,8 22,1 

2,39 
1 

1,28 1,65 

12. Buvau nepriimtas į darbą 839 86,8 8,5 4,7 1,68 1 0,93 0,87 

13. Buvau nepagrįstai atleistas iš darbo 841 88,8 7,6 3,6 1,61 1 0,87 0,76 

14. 
Skirstant užduotis, pamainas ir pan. 

neatsižvelgiama į Jūsų poreikius 

849 
70,8 16,5 12,7 

2,08 
1 

1,13 1,28 

 

 

3 lentelė. Darbe patirtų problemų įtaka tolimesniems sprendimams  
 

Nr. 
Darbe patirtų problemų įtaka 

tolimesniems sprendimams  
N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. Sumažėjo noras dirbti 799 48,2 20,2 31,6 2,73 2 1,33 1,77 

2. 
Sumažėjo noras dirbti didesniu 

krūviu 

784 
46,1 19,8 34,1 

2,78 
2 

1,33 1,77 

3. Svarstote apie darbovietės keitimą 788 52,2 20,3 27,5 2,60 1 1,34 1,80 

4. Svarstote apie išėjimą į pensiją 775 71,1 14,2 14,7 2,05 1 1,17 1,38 

5. Išėjote iš darbo 746 86,9 7,0 6,2 1,64 1 1,00 1,99 

6. Išėjote į pensiją 741 89,2 6,3 4,4 1,57 1 0,90 1,81 

7. Išėjote į išankstinę pensiją 729 92,6 6,3 0,1 1,46 1 0,70 1,49 

8. Įtakos nepadarė 748 46,3 23,4 30,3 2,73 1 1,41 1,98 

9. Kita  216 66,6 23,1 10,3 2,10 1 1,18 1,40 

 

4 lentelė. Diskriminacijos dėl amžiaus apraiškos kitose socialinio gyvenimo srityse 

Nr. 

Diskriminacijos dėl amžiaus 

apraiškos kitose socialinio 

gyvenimo srityse 

N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. Negalėjau gauti kredito 234 69,6 15,4 17,0 2,14 1 1,23 1,52 

2. Negalėjau pirkti lizingu 231 73,6 16,0 11,1 1,99 1 1,10 1,22 

3. 
Man buvo nustatytos didesnės 

draudimo įmokos 

239 
59,0 15,1 25,9 

2,43 
1 

1,40 1,95 

4. 
Man buvo atsisakyta suteikti 

draudimą 

235 
72,8 16,2 10,4 

2,03 
1 

1,13 1,27 

5. 
Negavau man reikalingų sveikatos 

priežiūros paslaugų 

241 
65,2 17,8 15,0 

2,27 
1 

1,33 1,76 

6. Kita  70 60,0 20,0 20,0 2,33 1 1,37 1,88 

 

5 lentelė. Diskriminaciją lemiantys veiksniai  

Nr. 
Diskriminaciją lemiantys 

veiksniai 
N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. Lytis  801 25,9 30,8 43,3 3,23 3 1,17 1,36 

2. Lytinė orientacija 801 22,1 27,5 50,4 3,41 4 1,24 1,53 

3. Negalia  835 8,8 22,5 68,8 3,78 4 0,94 0,88 
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4. Amžius 892 7,1 16,5 76,4 4,01 4 0,95 0,90 

5. Rasė 793 27,0 40,1 32,9 3,06 3 1,07 1,15 

6. Etninė priklausomybė 778 35,0 44,6 20,4 2,79 3 0,99 0,99 

7. Tautybė 798 40,2 38,6 21,1 2,75 3 1,04 1,08 

8. Religija 787 49,8 37,4 12,8 2,49 3 1,01 1,02 

9. Tikėjimas 778 50,8 37,3 11,9 2,47 3 0,98 0,97 

10. Kalba 811 24,2 37,7 38,1 3,18 3 1,05 1,10 

11. Kilmė 777 42,9 41,6 15,5 2,62 3 1,01 1,02 

12. Socialinė padėtis 834 21,1 33,5 45,4 3,33 3 1,11 1,23 

13. Įsitikinimai ar pažiūros 807 26,3 42,8 31,0 3,05 3 1,06 1,13 

 

6 lentelė.  Bedarbystės priežastys  

Nr. Bedarbystės priežastys  N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1, 
Mano gyvenamoje vietovėje 

nėra/nebuvo darbo 

127 
29,9 21,3 48,8 

3,35 
5 

1,47 2,17 

2. 
Nėra/nebuvo darbo pagal mano 

įgytą specialybę 

127 
29,9 16,5 53,5 

3,39 
5 

1,45 2,10 

3. 
Nėra/nebuvo įdomaus, 

prasmingo darbo 

109 
39,5 29,4 31,1 

2,90 
3 

1,37 1,87 

4. 

Nėra/nebuvo darbo už tinkamą 

atlyginimą, kurio užtektų 

pragyvenimui 

124 

19,4 23,4 57,3 

3,56 

5 

1,34 1,79 

5. 
Per didelės važinėjimo į darbą 

sąnaudos 

119 
29,4 22,7 47,9 

3,28 
5 

1,43 2,05 

6. 

Ieškočiau/būčiau ieškojęs (-usi) 

darbo kitame mieste ar rajone, 

tačiau per brangu ten 

išsinuomoti būstą 

111 

37,8 18,9 43,2 

3,07 

5 

1,55 2,40 

7. 
Pragyvenu/ pragyvenau iš 

socialinių pašalpų 

109 
73,4 20,2 6,4 

1,77 
1 

1,02 1,03 

8. 

Geriau jau patirsiu/ būčiau 

patyręs nepriteklių, bet 

nepardavinėsiu/ būčiau 

nepardavinėjęs savo darbo jėgos 

pusvelčiui 

110 

42,7 28,2 29,1 

2,73 

3 

1,29 1,67 

9. 

Nusivyliau darbo galimybėmis 

Lietuvoje, todėl ieškau/ieškojau 

darbo užsienyje 

111 

57,6 23,4 18,9 

2,39 

1 

1,27 1,62 

10. 

Įsidarbinęs gausiu/būčiau gavęs 

(-usi) menką atlyginimą, be to 

aš ir mano šeima iš karto 

prarasime/ būtume praradę visas 

socialines pašalpas bei 

lengvatas 

109 

65,1 22,9 12,0 

2,07 

1 

1,13 1,27 

11. 

Darbo paieškomis per daug 

nesirūpinu/nesirūpinau, 

laukiu/laukiau, kol darbas pats 

mane susiras 

108 

70,4 18,5 11,1 

1,93 

1 

1,16 1,34 

12. 

Dingo atkaklumas, 

pasitikėjimas savimi ieškoti 

darbo 

111 

55,8 23,4 20,7 

2,48 

2 

1,18 1,40 

13. 
Ieškau/ieškojau tinkamo darbo, 

bet praradau viltį jį rasti 

119 
46,2 20,2 33,6 

2,80 
1 

1,47 2,16 

14. Niekada nedirbau ir nedirbsiu 102 93,1 6,9 - 1,24 1 0,57 0,32 

 

 

 



120 
 

7 lentelė. Įsidarbinimo (tinkamo darbo) kliūtys 

Nr. 
Įsidarbinimo (tinkamo darbo) 

kliūtys 
N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. 
Neturiu/neturėjau tinkamo 

išsilavinimo 
142 53,5 17,6 28,9 2,60 1 1,46 2,03 

2. 
Neturiu/neturėjau paklausios 

profesijos darbo rinkoje 
138 35,5 24,6 39,9 3,05 3 1,39 1,92 

3. Darbo rinkoje menka darbų pasiūla 
149 12,1 16,1 71,8 3,79 4 1,10 1,21 

4. Neturiu/neturėjau darbo patirties 
135 54,8 22,2 22,9 2,48 1 1,30 1,70 

5. Nerandu/neradau tinkamo darbo 
136 22,8 27,9 49,3 3,27 4 1,21 1,47 

6. Neturiu/neturėjau poreikio dirbti 
130 78,5 13,1 8,4 1,85 1 1,07 1,13 

7. 
Prižiūriu/prižiūrėjau senyvą/neįgalų 

giminaitį 
127 75,6 12,6 11,8 1,92 1 1,17 1,38 

8. 

Auginu/auginau mažametį/-čius 

vaiką/-us ir jų nėra/ nebuvo kam 

prižiūrėti dienos metu 

125 
77,8 9,6 12,8 

1,86 
1 

1,15 1,33 

9. Siūlomi per menki atlyginimai 
148 12,2 23,6 64,2 3,72 4 1,09 1,18 

10. Diskriminacija dėl amžiaus 
151 35,7 21,9 42,4 3,10 3 1,41 2,00 

11. 
Diskriminacija dėl lyties, negalios, 

įsitikinimų, išvaizdos ir kt.) 
133 54,9 27,8 17,3 2,33 1 1,18 1,39 

12. Kita  46 56,5 26,1 17,4 2,39 1 1,26 1,58 

 

8 lentelė. Užimtumo formų preferencijos 

Nr. Užimtumo formų preferencijos  N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. 
Norėčiau/norėjau pradėti nuosavą 

verslą 
171 31,0 22,8 46,2 3,20 4 1,37 1,88 

2. Darbui privačiame sektoriuje 
161 28,6 26,1 45,3 3,19 4 1,27 1,61 

3. Darbui valstybiniame sektoriuje 
214 7,9 10,7 81,3 4,12 5 0,98 ,97 

4. Darbui nevyriausybiniame sektoriuje 
160 23,8 28,1 48,1 3,33 4 1,21 1,47 

5. Norėčiau/norėjau būti savanoriu/e 
161 51,5 23,0 25,5 2,60 2 1,31 1,70 

6. Iš viso nenorėčiau/norėjau dirbti 
152 85,6 8,6 5,9 1,62 1 1,06 1,13 

7. Nežinau  
90 75,5 20,0 4,4 1,79 1 1,02 1,05 

 
9 lentelė. Pasiūlyto darbo atsisakymo priežastys  

Nr. 
Pasiūlyto darbo atsisakymo 

priežastys 
N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. 
Man buvo pasiūlytas per žemas 

atlyginimas 
107 21,5 10,3 68,2 3,82 5 1,35 1,81 

2. 
Darbas buvo man neįdomus ir 

neperspektyvus 
105 28,6 16,2 55,3 3,45 5 1,35 1,83 

3. Man buvo per toli vykti į darbo vietą 
104 26,9 18,3 54,8 3,47 5 1,37 1,88 

4. 
Darbas nebūtų atitikęs mano 

kvalifikacijos 
98 29,5 24,5 45,9 3,28 3 1,33 1,77 
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5. 
Buvo reikalaujama dirbti per mažai 

valandų 
91 60,5 20,9 18,7 2,42 2 1,25 1,56 

6. 
Buvo reikalaujama dirbti per daug 

valandų 
97 49,2 18,6 31,9 2,84 2 1,51 2,26 

7. 
Nusprendžiau laukti geresnio darbo 

pasiūlymo 
98 23,5 14,3 62,2 3,56 5 1,39 1,94 

8. 
Man nebuvo pasiūlyta sudaryti 

oficialią darbo sutartį 
95 60,0 15,8 24,2 2,54 2 1,41 1,98 

9. 

Siūlomame darbe nemačiau jokių 

galimybių padaryti pažangą (pakelti 

kvalifikaciją) 

95 
34,7 25,3 40,0 

3,12 
3 

1,38 1,89 

10. 
Būčiau netekęs (-usi) finansinės 

valstybės paramos 
91 82,4 9,9 7,7 1,76 1 1,03 1,05 

11. Kita  45 40,0 28,9 31,1 2,89 3 1,42 2,01 

 

10 lentelė. Respondentų pritarimas teiginiams 

Nr. Teiginiai  N 

Vertinimo % 

M 

(vidurkis) 
Mo SD V 

N
eg

a
ty

v
u

s 

N
eu

tr
a

lu
s 

T
ei

g
ia

m
a

s 

1. 
Šeimos pajamas turėtų uždirbti ir 

vyras, ir moteris 
894 2,9 7,4 89,6 4,44 5 0,78 0,60 

2. 

Vyro pareiga – uždirbti pinigus, o 

moters  

pareiga – prižiūrėti namus ir šeimą 

812 
55,1 29,2 15,6 

2,44 
2 

1,11 1,22 

3. 
Moterys turėtų uždirbti tiek pat kiek 

uždirba vyrai 
863 9,9 25,3 64,9 3,91 5 1,06 1,11 

4. 

Moterys turėtų būti skatinamos 

įsitraukti į darbo rink per papildomas 

rėmimo programas, t. y. per 

papildomas finansines išmokamas 

812 
9,9 32,2 57,8 

3,76 
4 

2,06 4,25 

5. 

Darbdaviai turėtų būti skatinami 

priimti į darbą vyresnio amžiaus 

moteris per įvairias papildomas 

finansines subsidijas 

837 
6,7 21,5 71,8 

3,92 
4 

0,94 0,89 

6. 

Darbdaviai turėtų būti skatinami 

priimti į darbą vyresnio amžiaus 

vyrus per įvairias papildomas 

finansines subsidijas 

838 
6,9 20,5 72,5 

3,92 
4 

0,94 0,88 

7. 

Darbdaviai turėtų būti skatinami 

priimti į darbą neįgalumą turinčius 

vyresnio amžiaus žmones per įvairias 

papildomas finansines subsidijas 

835 
5,8 17,7 76,5 

4,00 
4 

0,90 0,81 
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2 priedas. Klausimynas  

 
 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu Nepriklausomų ekspertų grupė125 atlieka „Vyresnio 
amžiaus žmonių (socialinės įtraukties) įtraukimo į darbo rinką galimybių tyrimą“. Klausimyne Jūsų prašome 
pateikti faktinę informaciją apie save bei pareikšti nuomonę atitinkamais klausimais.  

Tyrimo metu Jums sudaromos galimybės pasidalinti savo patirtimi bei požiūriu apie įvairias vyresnio 
amžiaus žmonių problemas darbo rinkoje bei visuomeniniame gyvenime. Gautos informacijos pagrindu, bus 
parengtos rekomendacijos vyresnio amžiaus žmonių situacijos gerinimui Lietuvoje.  

Prašome atvirai ir išsamiai atsakyti į visus klausimus. Jūsų atsakymų anonimiškumas yra garantuojamas, 
bus naudojami tik apibendrinti duomenys. 
Dėkojame už dalyvavimą tyrime ir linkime sėkmės!   

 

 

Klausimyne yra trijų tipų klausimai. Atsakymų žymėjimo pavyzdžiai pateikiami žemiau:  

1. Jums tinkamą atsakymą pažymėkite langelyje kryžiuku ( ), kur klausimyne pateikti klausimai su 
galimais atsakymų variantais. Kur nepateikti pasirinkimo variantai, tiesiog įrašykite savo atsakymą. 

2. Klausimyne yra nemažai klausimų, kur jūsų prašoma pareikšti savo nuomonę (mažiausias rutuliukas 
reiškia atsakymo formatą visiškai nesutinku,  o didžiausias - visiškai sutinku). Kuo didesnį rutuliuką pažymite, 
tuo labiau pritariate teiginiui ar nuostatai.  

 
 Visiškai          Visiškai 

nesutinku      sutinku 
 

 
 

 
 

 
 

3. Atviro tipo klausimai, kur Jūsų prašoma trumpai parašyti savo nuomonę: 

........................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 

                                                           
125 Išsamesnę informaciją apie tyrimą Jums suteiks dr. Rūta Brazienė, el. paštas: ruta.braziene@gmail.com, tel. +370 615 97035.  

mailto:ruta.braziene@gmail.com
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Atsakykite į keletą klausimų apie save: 
 

 
1. Jūsų lytis: 
 Vyras 

 Moteris 

 

 

2. Kiek Jums metų __________ (įrašykite) 
 

 

3. Jūsų tautybė_____________________ (įrašykite) 
 
 

4. Koks yra aukščiausias Jūsų įgytas 
išsimokslinimas: 
 Pradinis 

 Pagrindinis 

 Vidurinis 

 Profesinis 

 Aukštesnysis 

 Aukštasis (profesinis bakalauras, kolegija) 

 Aukštasis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis, universitetas) 

 Aukštasis (magistro kvalifikacinis laipsnis) 

 Daktaro mokslo laipsnis 

 
 

5. Apibūdinkite savo statusą darbo rinkoje (galimi keli 

atsakymų variantai) 

 Samdomas darbuotojas 

 Darbdavys 

 Bedarbis 

 Pensininkas 

 Ūkininkas 

 Neatlygintinai dirbu šeimos versle 

 Kita ___________________ (įrašykite) 

 
 
 
 
 

 
 

6. Ar Jūs gaunate pajamų (per mėnesį)?  
 Taip (pereikite prie 7 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 9 klausimo) 

 
 

7. Kokių rūšių 
pajamas gaunate?  

Taip Ne 

Darbo užmokestis Taip Ne 

Autorinis atlyginimas Taip Ne 

Pats sau darbdavys Taip Ne 

Ūkininkas (pajamos iš 
žemės ūkio) 

Taip Ne 

Nedarbo išmoka Taip Ne 

Neįgalumo pašalpa Taip Ne 

Socialinė pašalpa Taip Ne 

Dividendai Taip Ne 

Parama, kurią atsiunčia 
užsienyje gyvenantys/ 
dirbantys artimieji 

Taip Ne 

Remia artimieji Taip Ne 

Pensija Taip Ne 

Jokių  pajamų negaunu Taip Ne 

Kitos piniginės pajamos (nurodykite) 
 

 

8. Kokios yra Jūsų pajamos vidutiniškai per 
mėnesį (atskaičius mokesčius)?____________(nurodykite) 
 

9. Jūs gyvenate:  
 Sostinėje (Vilniuje) 

 Didmiestyje (pvz.: Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose) 

 Apskrities centre (pvz.: Alytuje, Marijampolėje, Utenoje) 

 Rajono centre (pvz.: Skuode, Varėnoje, Kėdainiuose) 

 Miestelyje (pvz.: Ramygaloje, Vilkijoje, Šeduvoje) 

 Kaime 

 Vienkiemyje 

 

 

10. Kurioje savivaldybėje gyvenate? 

 Akmenės r. sav. 

 Alytaus m. sav. 

 Alytaus r. sav. 

 Anykščių r. sav. 

 Birštono r. sav. 

 Biržų r. sav. 
 Druskininkų sav. 
 Elektrėnų sav. 
 Ignalinos r. sav.  
 Jonavos r. sav. 

 Joniškio r. sav. 
 Jurbarko r. sav. 
 Kaišiadorių r. sav. 
 Kalvarijos sav. 

 Kauno m. sav. 

 Kauno r. sav. 
 Kazlų Rūdos sav. 
 Kėdainių r. sav. 
 Kelmės r. sav. 

 Klaipėdos m. sav. 

 

 Klaipėdos r. sav. 

 Kretingos r. sav. 

 Kupiškio r. sav. 

 Lazdijų r. sav. 

 Marijampolės sav. 

 Mažeikių r. sav. 

 Molėtų r. sav. 

 Neringos sav. 

 Pagėgių sav. 

 Pakruojo r. sav. 

 Palangos m. sav. 

 Panevėžio m. sav. 

 Panevėžio r. sav. 

 Pasvalio r. sav. 

 Plungės r. sav. 

 Prienų r. sav. 

 Radviliškio r. sav. 

 Raseinių r. sav. 

 Rietavo sav. 

 Rokiškio r. sav. 

 

 Skuodo r. sav. 

 Šakių r. sav. 

 Šalčininkų r. sav. 

 Šiaulių m. sav. 

 Šiaulių r. sav. 

 Šilalės r. sav. 

 Šilutės r. sav. 

 Širvintų r. sav. 

 Švenčionių r. sav. 

 Tauragės r. sav. 

 Telšių r. sav. 

 Trakų r. sav. 

 Ukmergės r. sav. 

 Utenos r. sav. 

 Varėnos r. sav. 

 Vilkaviškio r. sav. 

 Vilniaus m. sav. 

 Vilniaus r. sav. 

 Visagino sav. 

 Zarasų r. sav. 
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11. Kokia yra Jūsų šeiminė padėtis? 
 Niekada nevedęs/netekėjusi (pereikite prie 14 klausimo) 

 Gyvenu su partneriu/partnere (pereikite prie 12 klausimo) 

 Vedęs/ištekėjusi (pereikite prie 12 klausimo) 

 Išsiskyręs/išsiskyrusi (pereikite prie 14 klausimo) 

 Našlys/našlė (pereikite prie 14 klausimo) 

 

12. Ką šiuo metu veikia Jūsų 
sutuoktinis/partneris? (pasirinkite tinkamiausią variantą) 

 Aktyviai ieško darbo 

 Yra samdomas darbuotojas 

 Dirba savarankiškai (yra smulkus verslininkas) 

 Yra darbdavys 

 Rūpinasi namų ūkiu (įskaitant ir vaiko priežiūrą) 

 Negali dirbti dėl ligos arba negalios 

 Kita___________________ (įrašykite) 

13. Įvertinus visas Jūsų ir Jūsų sutuoktinio/-ės / 
partnerio/-ės gaunamas pajamas, kurio 
pajamos yra didesnės?  

Mano sutuoktinis/-ė / partneris/ -ė negauna pajamų  

Mano pajamos yra daug didesnės 
Mano pajamos yra didesnės 
Mūsų pajamos yra panašios 
Mano sutuoktinio/-ės / partnerio/-ės pajamos yra didesnės  
Mano sutuoktinio/-ės / partnerio/-ės pajamos yra daug      

     didesnės 

Aš negaunu pajamų  
Nežinau 

14. Ar Jūs turite vaikų? 
 Turiu pilnamečių vaikų  

 Turiu nepilnamečių vaikų 

 Turiu pilnamečių ir nepilnamečių vaikų  

 Neturiu vaikų (pereikite prie 19 klausimo) 

 

15. Kiek vaikų turite? ____________(nurodykite) 
 

16. Jūsų vaikai gyvena (galimi keli atsakymo variantai) 
 Lietuvoje  

 Užsienyje 

 

17. Ar Jums tenka padėti vaikams finansiškai? 
 Taip, finansiškai vaikams padedu kas mėnesį 

 Taip, prisidedu prie stambesnių pirkinių ar padengiu  

     stambesnes išlaidas  

 Tik kartais paremiu finansiškai 

 Finansiškai vaikams nepadedu  

 

18. Ar Jums finansiškai padeda vaikai? 
 Taip 

 Ne 

 

19. Ar Jums nustatytas darbingumo lygis?  
 Taip (pereikite prie 20 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 21 klausimo) 

 

20. Kokio lygmens darbingumas Jums yra 
nustatytas? ____________ (nurodykite) 

  

Atsakykite į keletą klausimų apie savo šeimą/ namų ūkį: 
 

21. Jūs gyvenate: 
 Gyvenu atskirai, vienas/viena 

 Gyvenu su sutuoktiniu (partnere, partneriu) 

 Gyvenu su tėvais/pas tėvus 

 Gyvenu su vaikais/pas vaikus 

 Gyvenu su kitais giminaičiais/pas kitus giminaičius 

 Dalinuosi būstu su draugais/pažįstamais 

 

22. Kiek asmenų gyvena Jūsų namuose  

(įskaitant ir Jus)? _____________ (įrašykite) 

23. Kiek asmenų Jūsų šeimoje dirba?  
 
__________ (įrašykite) 
 

24. Kokios yra Jūsų šeimos pajamos per mėnesį 
(atskaičius mokesčius)?  

__________________(įrašykite) 

25. Kokios yra Jūsų šeimos pajamos vienam 
šeimos nariui per mėnesį (atskaičius mokesčius)? 
________________ (nurodykite) 

26. Jei reikėtų pasirinkti, kokiai socialinei grupei 
priskirtumėte save ir savo namų ūkį? 

 Gyvename labai gerai, pasiturinčiai 

 Gyvename normaliai, vidutiniškai 

 Gyvename vargingai, skurdžiai 

 Vos galime išgyventi 

 
 
 

27. Jūs galėtumėte/negalėtumėte įsigyti, sau 
leisti žemiau išvardintus dalykus? 

Apmokėti už savaitės atostogas 

Lietuvoje  
Apmokėti už savaitės atostogas 

užsienyje  

Pasikeisti susidėvėjusius baldus  
Įsigyti madingų rūbų  
Valgyti mėsą, vištieną ar žuvį 

mažiausiai tris kartus per savaitę  

Apsilankyti pas stomatologą   
Įsigyti brangių vaistų  
Apmokėti už medicinines paslaugas  
Lankytis pas draugus, dovanoti 

progines dovanas ir pan.  
Pasikviesti paviešėti draugus bent 

kartą į mėnesį  
Eiti į kiną, teatrą ar koncertą bent 

kartą į mėnesį  
Užmokėti už vaikų 

išsimokslinimą/lavinimą  

Apmokėti einamąjį automobilio 

remontą, draudimą  
Kita (įrašykite) 

 
28. Ar Jūs gyvenate toje pačioje vietovėje, kurioje 

ir užaugote? 
 Taip 

 Ne 



 

 

29. Ar per pastaruosius 5 metus Jūs keitėte 
gyvenamąją vietą? 

 NE, nekeičiau (pereikite prie 31 klausimo) 

 TAIP, keičiau vieną kartą 

 TAIP, keičiau du kartus 

 TAIP, keičiau tris ir daugiau kartų 

 

30. Kokia buvo Jūsų pagrindinė persikėlimo 
gyventi į kitą gyvenamą vietą priežastis? 

 Persikėlė mano šeima 

 Dėl darbo – gyvenamojoje vietovėje nebuvo darbo pasiūlymų 

 Dėl darbo – gavau darbo pasiūlymą kitoje vietovėje 

 Kitos priežastys________________________(nurodykite) 

 
 
 
 

Atsakykite į keletą klausimų apie savo profesinę patirtį (apie esamą darbą arba turėtą 
darbą per pastaruosius penkerius metus) 
 
 

31. Šiuo metu Jūs: 
 Dirbate (pereikite prie 33 klausimo) 

 Dirbate ir esate pensijoje (pereikite prie 33 klausimo) 

 Nedirbate ir esate pensijoje (pereikite prie 32 klausimo) 
 Nedirbate ir nesate pensijoje (pereikite prie 32 klausimo) 

 
 

32. Ar Jūs dirbote per pastaruosius 5 metus? 
 Taip (pereikite prie 33 klausimo) 
 Ne (pereikite prie 68 klausimo) 

 

 

33. Kokia yra Jūsų profesija? 

_________________________ (nurodykite) 

 

 

34. Kokios yra/buvo Jūsų pareigos paskutinėje 
darbovietėje _____________________ (nurodykite) 

 

 

35. Kokiame sektoriuje Jūs dirbate/dirbote? 
 Valstybiniame 

 Privačiame 

 Nevyriausybiniame 
 
 

36. Kokioje srityje Jūs dirbate/dirbote? 
 Sveikatos apsauga 

 Socialinė apsauga 

 Teisėsauga 

 Krašto apsauga 

 Švietimas, kultūra, mokslas 

 Viešasis administravimas (pvz. ministerija, savivaldybė, 

      seniūnija) 

 Transportas 

 Žiniasklaida 

 Bankininkystė 

 Draudimas 

 Prekyba 

 Aptarnavimas, paslaugos 

 Statyba 

 Energetika 

 Žemės ūkis 

 Sportas, turizmas  

 Kita ___________________________________ (įrašykite) 

 
 

37. Pagal kokią darbo sutartį Jūs dirbate/dirbote? 
 Nuolatinę 

 Terminuotą 

 Dirbu be darbo sutarties 

38. Jūs dirbate/dirbote:  

 Pilną darbo dieną 

 Nepilną darbo dieną 

 Valandininku 

 Pagal autorinę sutartį 

 Pagal verslo liudijimą 

 Pagal individualios veiklos pažymėjimą 

 

39. Ar užimamos pareigos paskutinėje 
darbovietėje atitiko Jūsų įgytą 
išsilavinimą/kvalifikaciją? (galimi keli atsakymų 

variantai) 

 Diplomus, išsilavinimą įgijau vienoje srityje, o dirbti tenka/teko  

     visai kitoje srityje 

 Mano diplomai, įgytas išsilavinimas gerokai aukštesnio lygio  

     nei šito reikalauja/reikalavo mano darbo vieta ir pareigos  

 Mano įgytas išsilavinimas ir turimi diplomai visumoje  

      atitinka/atitiko reikalavimus, kuriuos kelia/kėlė man darbo vieta  
      ir pareigos  

 Mano dabartinis išsilavinimas per žemas ir/arba  

      neatitinka/neatitiko užimamų pareigų, todėl privalau/privalėjau  
     mokytis 
 

40. Kokios trukmės yra Jūsų turima darbo 
patirtis?_____________________ (nurodykite) 

  

41. Ar turite darbo patirties užsienyje?  
 Taip (pereikite prie 42 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 43 klausimo) 

 

42. Kokios trukmės yra Jūsų turima darbo patirtis 
užsienyje?_____________ (nurodykite) 

 

43. Kokio dydžio yra/buvo Jūsų paskutinė 
darbovietė 

 Labai maža (dirba 1-9 darbuotojai) 

 Maža (dirba 10-49 darbuotojai) 

 Vidutinio dydžio (dirba 50-249 darbuotojai) 

 Stambi (dirba 250 ir daugiau darbuotojų) 

 Nežinau/sunku pasakyti  

 

44. Kiek valandų per savaitę Jūs dirbate/dirbote?  
 Mažiau nei 1 valandą 

 Daugiau nei 1 mažiau nei 5  

 Daugiau nei 6 mažiau nei 10  

 Daugiau nei 11 mažiau nei 20 

 Daugiau nei 20 

 

45. Ar prie savo pagrindinio darbo turite/turėjote 
kitą (papildomą) darbą?  

 Taip (pereikite prie 46 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 47 klausimo) 

 



 

46. Kokios Jūsų pareigos yra/buvo papildomame 
darbe? __________________________ (įrašykite) 

 
 

47. Ar Jūs esate/buvote darbuotojų profesinės 
sąjungos narys?  

 Taip 

 Ne 

 

 

48. Ar per pastaruosius 5 metus Jums teko keisti 
darbovietę?  

 Taip (pereikite prie 49 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 50 klausimo) 

 

 

49. Jei keitėte darbovietę, kokia buvo darbo 

keitimo/išėjimo iš paskutiniosios 
darbovietės priežastis (-ys)? 

Susiradau geresnį darbą TAIP NE 
Buvau atleistas iš darbo dėl amžiaus TAIP NE 
Buvau atleistas iš darbo dėl su amžiumi 
nesusijusių priežasčių 

TAIP NE 

Baigėsi darbo sutartis TAIP NE 
Išėjau iš darbo, nes teko rūpintis 
sergančiais, neįgaliais šeimos 
nariais/nariu ir/arba giminaičiais 

TAIP NE 

Išėjau iš darbo, nes teko rūpintis 
vaikais/anūkais 

TAIP NE 

Persikėliau gyventi į kitą vietovę TAIP NE 
Išėjau iš darbo dėl sveikatos 
problemų/negalios 

TAIP NE 

Kitos priežastys (nurodykite) 

 

 

50. Nurodykite tris paskutines darbovietes (pradėkite nuo vėliausios): 
 

 

Sektorius, kuriame dirbote Pareigos 
Darbo trukmė 
darbovietėje 
(metais) 

Darbo sutarties 
pobūdis (pvz. 
nuolatinė, 
terminuota) 

Koks buvo jūsų 
atlyginimo dydis 
(atskaičius mokesčius) 

1.       

2.       

3.       
 

 

Atsakykite į keletą klausimų apie darbo sąlygas paskutiniame darbe 
 

 

 

51. Ar Jūs esate/buvote patenkintas paskutiniu 
darbu?  

 Patenkintas  

 Iš dalies patenkintas 

 Nepatenkintas 

 

 

52. Kas darbinėje veikloje Jums atrodo/ atrodė 
svarbiausia?  

Bendra santykių kokybė tarp 
organizacijos vadovybės ir darbuotojų  

Paaukštinimo galimybės 
 

Organizacijos valdymo kokybė 
 

Galimybės teikti pasiūlymus, susijusius 
su darbo procesų tobulinimu  

Darbo laikas 
 

Galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku 
 

Atostogų trukmė 
 

Užduočių įvairovė darbe 
 

Saugumas darbe 
 

Darbų apimtis 
 

Psichinis stresas 
 

Konkurencija tarp darbuotojų 
 

Galimybė kelti kvalifikaciją, tobulėti 
 

Darbovietė, darbo sąlygos  
 

Fizinės darbo sąlygos 
 

Darbo krūvis ir tempas 
 

Darbo organizavimas 
 

Galimybė savarankiškai rinktis darbo 
atlikimo metodus  

Santykiai su bendradarbiais 
 

Darbdavys 
 

Pripažinimas už gerai atliktą darbą 
 

Bendravimas su tiesioginiu vadovu 
 

Atsakomybė 
 

Darbo užmokestis 
 

 
 
 

53. Įvertinkite konkrečius aspektus paskutiniame 
savo darbe: 

 PER 
DIDELIS 

NORMALUS 
PER 

MAŽAS 

Darbo tempas, greitis    

Darbo kiekis, darbo 
apimtis 

   

Darbdavio rūpinimasis 
darbų sauga ir sveikata 

   

Fizinis pervargimas    

Psichinis stresas    

Konkurencija tarp 
darbuotojų 

   

Atsakomybė    

Profesinių/pareiginių 
reikalavimų lygis 

   

 

 



 

 

Atsakykite į keletą klausimų apie diskriminacijos patirtis darbinėje ir kasdieninėje 
veikloje 

 

 
54. Ar Jums teko susidurti su diskriminacija darbinėje/profesinėje veikloje 
 Taip (pereikite prie 55 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 56 klausimo) 

 
 

55. Gal galėtumėte apibūdinti, kaip konkrečiai diskriminacija pasireiškė? Trumpai parašykite 
 

............................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
56. Ar per pastaruosius 5 metus darbe Jums dėl 

amžiaus buvo: 
Ribojamos kvalifikacijos 
tobulinimosi/mokymosi galimybės  
Užkirstos paaukštinimo pareigose 
galimybės  
Duodama mažiau 
užduočių/ribojamos funkcijos, 
atsakomybė 

 

Mokamas mažesnis atlyginimas 
atliekant tas pačias užduotis 
lyginant su kitais 

 

Vykdyta/paskirta neeilinė atestacija 
 

Nepagrįstai pažemintas pareigose  
 

Buvo apribotos su darbu susijusios 
privilegijos  
Daromas (jautėte) spaudimas išeiti 
iš darbo  
Girdėjote Jūsų atžvilgiu laidomus 
juokelius ar komentarus  
Nebuvo sudaromos lygios 
galimybės dalyvauti organizacijos 
veikloje 

 

Nesulaukėte pripažinimo, 
įvertinimo, pagyrimo už gerai atliktą 
darbą 

 

Buvau nepriimtas į darbą 
 

Buvau nepagrįstai atleistas iš darbo 
 

Skirstant užduotis, pamainas ir pan. 
neatsižvelgiama į Jūsų poreikius  

 

 

57. Ar Jums per pastaruosius 5 metus yra kas 
sakęs, jog esate „per senas dirbti šiame 
darbe“? 

Darbdavys  TAIP NE 
Potencialus darbdavys (darbo paieškos 
metu) 

TAIP NE 

Bendradarbiai  TAIP NE 
Įdarbinimo agentūros darbuotojai TAIP NE 
Viešojo sektoriaus (sveikatos, švietimo, 
socialinių paslaugų ir kt.) darbuotojai 

TAIP NE 

Šeimos nariai TAIP NE 
Draugai, pažįstami TAIP NE 
 
 

 

58. Ar per pastaruosius 5 metus Jūs girdėjote 
savo atžvilgiu darbe sakant, jog esate: 

Nelankstus TAIP NE 
Nepakankamai kvalifikuotas TAIP NE 
Netolerantiškas TAIP NE 
Neproduktyvus  TAIP NE 
Nepaslankus TAIP NE 
Konservatyvus  TAIP NE 
Nepriimantis naujovių TAIP NE 
Greitai neperimantis naujų technologijų TAIP NE 
 

59. Kokią įtaką patirtos problemos darbe 
turėjo tolimesniems Jūsų sprendimams? 

Sumažėjo noras dirbti 
 

Sumažėjo noras dirbti didesniu 
krūviu  
Svarstote apie darbovietės keitimą 

 
Svarstote apie išėjimą į pensiją 

 
Išėjote iš darbo 

 
Išėjote į pensiją 

 
Išėjote į išankstinę pensiją 

 
Įtakos nepadarė 

 
Kita (įrašykite) 

 
 

60. Palyginus su situacija darbe prieš 5 metus, Jūs 
manote, kad Jūsų darbo sąlygos? 

 Labai pagerėjo 

 Pagerėjo 

 Nepasikeitė 

 Pablogėjo 

 

61. Kaip Jūs manote, kaip pasikeis Jūsų darbo 
sąlygos po 5 metų? 

 Labai pagerės 

 Pagerės 

 Nepasikeis 

 Pablogės 

 
 
 



 

62. Ką pasirinktumėte, jeigu būtumėte pensinio 
amžiaus? 

 Gauti pensiją ir nedirbti 
 Gauti pensiją ir dirbti 
 Nežinau/sunku pasakyti  
 

63. Ar norėtumėte išeiti į išankstinę pensiją, 
nesulaukęs pensinio amžiaus? 

 Norėčiau, jeigu vėliau pensijos dydis nebūtų mažinamas 

 Norėčiau nepriklausomai nuo sąlygų 

 Nenorėčiau 

 Nežinau/sunku pasakyti 

  
64. Iki kokio amžiaus Jūs asmeniškai 

norėtumėte dirbti? _________(įrašykite)

65. Kaip vertinate savo galimybes darbo rinkoje DABARTINIU METU? Trumpai parašykite 

............................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
 

 
66. Kaip vertinate savo galimybes darbo rinkoje ATEITYJE? Trumpai parašykite 
 

............................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
 
 

67. Ar per pastaruosius tris mėnesius Jūs susidūrėte su šiomis situacijomis? (į šį klausimą prašome 
atsakyti tik šiuo metu dirbantiems) Žymėkite tik vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje 

 
Keletą 
kartų per 
savaitę 

Keletą 
kartų per 
mėnesį 

Vieną ar 
du kartus 

Neturiu/ 
neturėjau 
apmokamo 
darbo 

Nežinau 

Grįžau iš darbo namo per daug pavargęs/-usi, kad galėčiau 
dirbti namų ruošos darbus, kuriuos reikėjo atlikti 

1 2 3 4 5 

Man buvo sunku įvykdyti įsipareigojimus šeimai dėl darbe 
praleisto laiko 

1 2 3 4 5 

Į darbą aš atvykau per daug pavargęs/-usi, kad galėčiau 
gerai atlikti savo darbines pareigas  

1 2 3 4 5 

Darbe man buvo sunku susikaupti dėl įsipareigojimų šeimai 
1 2 3 4 5 

 Dėl sveikatos problemų negalėjau tinkamai atlikti darbo 
užduočių 

1 2 3 4 5 

Dėl darbo įsipareigojimų negalėjau tinkamai pasirūpinti savo 
sveikata, pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis 

1 2 3 4 5 

 
 
 

68. Ar Jums teko susidurti su diskriminacija dėl 
amžiaus kitose socialinio gyvenimo srityse? 

 Taip (pereikite prie 69 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 70 klausimo) 

 
 
 
 
 
 

69. Su kokiomis diskriminacijos apraiškomis dėl 
amžiaus Jums yra tekę susidurti kitose socialinio 
gyvenimo srityse? 

Negalėjau gauti kredito 
 

Negalėjau pirkti lizingu 
 

Man buvo nustatytos didesnės draudimo 
įmokos  

Man buvo atsisakyta suteikti draudimą 
 

Negavau man reikalingų sveikatos 
priežiūros paslaugų  

Kita (įrašykite)  

 



 

 

70. Jūsų nuomone, dėl kokių priežasčių asmenys 
dažniausiai patiria diskriminaciją?  

 
Lyties  

 
Lytinės orientacijos 

 
Negalios  

 
Amžiaus 

 
Rasės  

 
Etninės priklausomybės 

 
Tautybės 

 

Religijos 
 

Tikėjimo 
 

Kalbos 
 

Kilmės 
 

Socialinės padėties 
 

Įsitikinimų ar pažiūrų 
 

 
71. Jūsų nuomone, iki kokio amžiaus asmenys 

turėtų dalyvauti darbo rinkoje? 
___________________ (įrašykite)

 
72. Jūsų nuomone, kaip reikėtų tobulinti vyresnio amžiaus asmenų galimybes dalyvauti darbo rinkoje? 

Trumpai parašykite 
 

............................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

73. Ar per pastaruosius 5 metus Jūs ieškojote 
darbo? 

 Taip (pereikite prie 74 klausimo) 
 Ne (pereikite prie 77 klausimo) 

 
 
 
 

74. Kokiais būdais Jūs ieškote/ 
ieškojote darbo?  

 

Esu/buvau užsiregistravęs (-usi) 
darbo biržoje 

TAIP NE NEŽINAU 

Esu/buvau užsiregistravęs (-usi) 
privačioje įdarbinimo agentūroje 

TAIP NE NEŽINAU 

Ieškau/ieškojau darbo skelbimų 
laikraščiuose 

TAIP NE NEŽINAU 

Ieškau/ieškojau darbo skelbimų 
internetiniuose portaluose 

TAIP NE NEŽINAU 

Tiesiogiai kreipiuosi/kreipiausi į 
darbdavius 

TAIP NE NEŽINAU 

Ieškau/ieškojau per giminaičius, 
pažįstamus 

TAIP NE NEŽINAU 

Kita (nurodykite) 

 

 
 
 
 
 
 

75. Ar ieškant darbo Jūs dėl amžiaus: 
Buvote pašalintas/neįtrauktas į 
paieškos/atrankos procesą 

TAIP NE 

Buvote net neatrinktas į interviu TAIP NE 
Interviu buvo nesėkmingas net ir turint 
tinkamą kvalifikaciją 

TAIP NE 

Jums buvo pasakyta, jog Jūs per daug 
kvalifikuotas 

TAIP NE 

Pretenduojant į darbą buvo pasiteirauta, 
kiek Jums metų 

TAIP NE 

Darbo skelbimų turinys privertė atsisakyti 
planų pretenduoti į darbo vietą  

TAIP NE 

Jums buvo tiesiai pasakyta, jog dėl Jūsų 
amžiaus darbo paieškos bus nesėkmingos 

TAIP NE 

 
76. Kuo užsiimate/užsiėmėte, kol 

ieškote/ieškojote darbo? 
Esu/buvau namuose ir tiesiog 
ieškau/ieškojau darbo 

TAIP NE 

Esu/buvau namuose ir tvarkau/tvarkiau 
namų ūkio reikalus 

TAIP NE 

Padedu/padėjau šeimos versle TAIP NE 
Lankau/lankiau mokymo/kvalifikacijos 
kėlimo kursus  

TAIP NE 

Prižiūriu/prižiūrėjau anūkus TAIP NE 
Padedu/padėjau vaikams TAIP NE 
Slaugau/slaugiau artimą giminaitį TAIP NE 
Esu/buvau savanoriu TAIP NE 
Pradedu/pradėjau planuoti savą verslą TAIP NE 
Kita (nurodykite) 

 

 

Trumpai apibūdinkite savo darbo paiešką 



 

 

 
77. Ar per pastaruosius 5 metus patyrėte bedarbystės epizodų? 

 Taip (pereikite prie 78 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 85 klausimo) 
 

78. Kiek laiko trunka/truko pastarasis bedarbystės epizodas?____________________(įrašykite) 

 
79. Kokios yra/buvo priežastys, kad Jūs 

nedirbate/nedirbote?  
 80. Dėl kokios priežasties (-ių) darbdaviai 

dažniausiai atsisako/ atsisakydavo Jus 
priimti į darbą? 

 

  Mano gyvenamoje vietovėje 
nėra/nebuvo darbo  

 Lyties TAIP NE NEŽINAU 

Nėra/nebuvo darbo pagal mano 
įgytą specialybę  

 Lytinės orientacijos TAIP NE NEŽINAU 

Nėra/nebuvo įdomaus, prasmingo 
darbo  

 Negalios TAIP NE NEŽINAU 

Nėra/nebuvo darbo už tinkamą 
atlyginimą, kurio užtektų 
pragyvenimui 

 
 

Amžiaus TAIP NE NEŽINAU 

Per didelės važinėjimo į darbą 
sąnaudos  

 Rasės TAIP NE NEŽINAU 

Ieškočiau/būčiau ieškojęs (-usi) 
darbo kitame mieste ar rajone, 
tačiau per brangu ten išsinuomoti 
būstą 

 

 Etninės priklausomybės TAIP NE NEŽINAU 

Tautybės TAIP NE NEŽINAU 

Pragyvenu/ pragyvenau iš 
socialinių pašalpų  

 Religijos TAIP NE NEŽINAU 

Geriau jau patirsiu/ būčiau patyręs 
nepriteklių, bet nepardavinėsiu/ 
būčiau nepardavinėjęs savo 
darbo jėgos pusvelčiui 

 

 Tikėjimo TAIP NE NEŽINAU 

Kalbos TAIP NE NEŽINAU 

Nusivyliau darbo galimybėmis 
Lietuvoje, todėl ieškau/ieškojau 
darbo užsienyje 

 
 

Kilmės TAIP NE NEŽINAU 

Įsidarbinęs gausiu/būčiau gavęs (-
usi) menką atlyginimą, be to aš ir 
mano šeima iš karto prarasime/ 
būtume praradę visas socialines 
pašalpas bei lengvatas 

 

 Socialinės padėties TAIP NE NEŽINAU 

Įsitikinimų ar pažiūrų TAIP NE NEŽINAU 

Neturiu/ neturėjau reikiamos 
kvalifikacijos 
Trūksta/ trūko praktinės 
patirties darbui 

TAIP 
TAIP 

NE 
NE 

NEŽINAU 
NEŽINAU Darbo paieškomis per daug 

nesirūpinu/nesirūpinau, 
laukiu/laukiau, kol darbas pats 
mane susiras  

 

Prašau/ prašiau per didelio 
atlyginimo 

TAIP NE NEŽINAU 

Yra/ būna geresnių kandidatų TAIP NE NEŽINAU 
Dingo atkalumas, pasitikėjimas 
savimi ieškoti darbo  

 

Niekada nedirbau ir nedirbsiu 
  

 
81. Jūsų nuomone, kokios priežastys Jums 

labiausiai trukdo/trukdė susirasti tinkamą 
darbą?  

Neturiu/neturėjau tinkamo 
išsilavinimo  
Neturiu/neturėjau paklausios 
profesijos darbo rinkoje  
Darbo rinkoje menka darbų 
pasiūla  
Neturiu/neturėjau darbo patirties 

 
Nerandu/neradau tinkamo darbo 

 
Neturiu/neturėjau poreikio dirbti 

 

Prižiūriu/prižiūrėjau 
senyvą/neįgalų giminaitį  
Auginu/auginau mažametį/-čius 
vaiką/-us ir jų nėra/ nebuvo kam 
prižiūrėti dienos metu 

 

Siūlomi per menki atlyginimai 
 

Diskriminacija dėl amžiaus 
 

Diskriminacija dėl lyties, negalios, 
įsitikinimų, išvaizdos ir kt.)  
Kita (įrašykite) 

 
 
 
 

Trumpai apibūdinkite savo bedarbystės patirtį 

 



 

 
82. Kokiai užimtumo formai 

teiktumėte/teikėte pirmenybę? 
Norėčiau/norėjau pradėti nuosavą 
verslą  

Darbui privačiame sektoriuje 
 

Darbui valstybiniame sektoriuje 
 

Darbui nevyriausybiniame 
sektoriuje  
Norėčiau/norėjau būti savanoriu/e 

 
Iš viso nenorėčiau/norėjau dirbti 

 
Nežinau 

 

 
83. Ar kada buvote atsisakęs Jums pasiūlyto 

darbo? 

 Taip (pereikite prie 84 klausimo) 

 Ne (pereikite prie 85 klausimo) 
 
 

 

85. Pritariate ar nepritariate šiems 
teiginiams? Žymėkite tik vieną atsakymą 

kiekvienoje eilutėje. 

Šeimos pajamas turėtų uždirbti ir 
vyras, ir moteris  

Vyro pareiga – uždirbti pinigus, o 
moters pareiga – prižiūrėti namus ir 
šeimą 

 

Moterys turėtų uždirbti tiek pat kiek 
uždirba vyrai   

Moterys turėtų būti skatinamos 
įsitraukti į darbo rink per papildomas 
rėmimo programas, t.y. per 
papildomas finansines išmokamas 

 

Darbdaviai turėtų būti skatinami 
priimti į darbą vyresnio amžiaus 
moteris per įvairias papildomas 
finansines subsidijas 

 

Darbdaviai turėtų būti skatinami 
priimti į darbą vyresnio amžiaus 
vyrus per įvairias papildomas 
finansines subsidijas 

 

Darbdaviai turėtų būti skatinami 
priimti į darbą neįgalumą turinčius 
vyresnio amžiaus žmones per 
įvairias papildomas finansines 
subsidijas 

 

 

86. Gali būti, jog anketoje liko nepaminėti svarbūs klausimai. Pasidalinkite savo rūpesčiais ir 
problemomis, pateikite pasiūlymus   

............................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
 
 

DĖKOJAME IR LINKIME SĖKMĖS!

84. Dėl kokių priežasčių Jūs atsisakėte 
Jums pasiūlyto darbo? 

Man buvo pasiūlytas per žemas 
atlyginimas  

Darbas buvo man neįdomus ir 
neperspektyvus  

Man buvo per toli vykti į darbo vietą 
 

Darbas nebūtų atitikęs mano 
kvalifikacijos  
Buvo reikalaujama dirbti per mažai 
valandų  
Buvo reikalaujama dirbti per daug 
valandų  
Nusprendžiau laukti geresnio darbo 
pasiūlymo  
Man nebuvo pasiūlyta sudaryti 
oficialią darbo sutartį  
Siūlomame darbe nemačiau jokių 
galimybių padaryti pažangą (pakelti 
kvalifikaciją) 

 

Būčiau netekęs (-usi) finansinės 
valstybės paramos  
Kita (įrašykite) 
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