
  
 
 

 

Mokymo, siekiant tobulinti profesinius įgūdžius ir perkvalifikavimą, 

akcentavimas, kaip ir mokymosi visą gyvenimą nukreipto į užimtumą 

skatinimas. 

Teisė į švietimą yra įtvirtinta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencijos Pirmajame protokole, kurį Lietuva ratifikavo 1995 m. 

Galima teigti, jog teisė į mokslą, palyginus su kitomis šiame protokole 

įtvirtintomis teisėmis, apibrėžiama itin glaustai ir aptakiai. 

Pagrindinė nuostata įtvirtina tai, jog „niekam neturi būti atimta teisė į mokslą “, 

o valstybės narės įsipareigoja „rūpintis švietimu ,“ „gerbti tėvų teisę parenkant 

savo vaikams švietimą pagal savo religinius irfilosofinius įsitikinimus.“  

Eilė įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, o taip pat vidinio reglamentavimo aktų 

yra skirti įvairiems vaiko, kaip mokinio, ugdymo kokybės, pažangumo, 

lankomumo, popamokinės veiklos, psichologinio, emocinio, socialinio, fizinio 

saugumo, sveikos aplinkos užtikrinimui. 

LR Konstitucijoje visuotinė teisė į mokslą nėra įsakmiai išskiriama. Tačiau 

Konstitucijos 41 straipsnyje nurodoma, jog “asmenims iki 16 metų mokslas 

privalomas,“ o „mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo 

mokyklose, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas,“ tad 

pastaroji formuluotė įtvirtina asmenų iki 16 metų pareigą mokintis, jų teisę siekti 

mokslo nemokamai.  

Taigi vaiko teisė į mokslą Lietuvoje suprantama kaip teisė, o kartu ir pareiga 

mokintis iki tam tikro amžiaus valstybės sąskaita, t.y., teisė gauti ir pareiga įgyti 

privalomąjį švietimą. Vaiko teisę į mokslą įtvirtina Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymas, kuriame nurodoma, kad „mokslas vaikams iki 16 metų yra 

privalomas“ ir „kiekvienas vaikas turi teisę į nemokamą mokymą valstybinėse ir 

savivaldybių“ mokyklose. 

Įstatymas taip pat pripažįsta tėvų (ar įstatyminių globėjų) „teisę parinkti švietimo 

įstaigą, mokymosi formą bei metodus pagal vaiko protines ir fizines galias, 

įsitikinimus bei gabumus,” taip pat atsižvelgiant ir į vaiko nuomonę. 



  
 
 

 

Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis Lietuvos švietimo sistemą yra Švietimo 

įstatymas. Lietuvos švietimo sistema apima: 1) formalųjį švietimą; 2) neformalųjį 

švietimą; 3) savišvietą; 4) švietimo pagalbą.  

Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas yra formaliojo švietimo dalis ir kartu 

sudaro bendrojo ugdymo sistemą. Įstatyme įtvirtinta sąvoka, kuri privalomąjį 

švietimą apibrėžia kaip valstybės garantuojamą privalomą ugdymą iki 16 metų, 

pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, Lietuvos Respublikos 

piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir užsieniečiams, turintiems 

teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. 

Taigi, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos yra privalomos, o Vidurinio 

ugdymo programa nėra privaloma, tačiau yra visuotinai valstybės garantuojama 

ir teikiama mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą. Taigi, vaiko teisė į 

privalomojo pradinio ir pagrindinio ugdymo realizavimą yra susijusi su švietimo 

institucijomis ir įstaigomis. Pagal Švietimo įstatymo nuostatas, švietimo valdyme 

dalyvauja šie valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai: Seimas; Vyriausybė, 

Švietimo ir mokslo ministerija, kitos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, 

savivaldybės institucijos, nevalstybinėsmokyklos savininkas (dalyvių 

susirinkimas), švietimo įstaigos vadovas, dalis švietimo valdymo įgaliojimų taip 

pat gali būti perduota švietimo savivaldos institucijoms. 

Švietimo sistema yra daugiau decentralizuota nei centralizuota. Nacionalinio 

lygmens institucijos, savivaldybės ir švietimo įstaigos dalijasi atsakomybe teikti 

kokybišką išsilavinimą. Švietimo politiką nacionaliniu lygiu 

formuoja Seimas (parlamentas). Jis priima įstatymus, nutarimus dėl politikos 

krypčių. Švietimo politiką taip pat padeda formuoti ir įgyvendina Vyriausybė in 

corpore ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (bei kitos ministerijos). Jos 

priima ir įgyvendina įstatymus įgyvendinančius teisės aktus. 

Švietimo ir mokslo sistemą reguliuojančius įstatymus priima Seimas. Jie galioja 

nacionaliniu mastu. Kitus pagrindinius teisės aktus, veikiančius nacionaliniu 

mastu, pavyzdžiui, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą, 

priima nacionaliniu lygiu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija arba Vyriausybė. 

Savivaldybės nustato ir įgyvendina savo strateginius švietimo planus, kurie yra 

suderinti su nacionaliniais teisės aktais. Savivaldybės užtikrina privalomą 

http://www.lrs.lt/
http://www.lrv.lt/
http://www.smm.lt/


  
 
 

 

švietimą iki 16 metų. Savivaldybės organizuoja neformalųjį švietimą, pavežėjimą 

į/ iš ugdymo įstaigos ir kita. Mokyklos organizuoja švietimo procesą, pavyzdžiui, 

mokytojai gali pritaikyti nacionaliniu lygiu patvirtintas ugdymo programas pagal 

individualius mokinio poreikius. Formalųjį švietimą daugiausiai teikia valstybės 

ir savivaldybių švietimo įstaigos, bet privatus sektorius yra pripažįstamas kaip 

lygiavertis švietimo teikėjas. Privačių švietimo teikėjų veiklą reguliuoja 

nacionaliniai teisės aktai. 

Profesinis mokymas  

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis. Pirminis profesinis mokymas yra 

skirtas pirmajai profesinei kvalifikacijai įgyti ir gali būti tik formalus. Jo 

programos skirtos asmenims nuo 14 metų amžiaus.  

Pirminiam profesiniam mokymui priskiriamos šios programos:  

 programos neturintiems ir nesiekiantiems įgyti pagrindinio išsilavinimo; 

 programos neturintiems pagrindinio išsilavinimo ir siekiantiems jį įgyti; 

 programos turintiems pagrindinį išsilavinimą ir nesiekiantiems įgyti vidurinio 

išsilavinimo; 

 programos turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti vidurinį 

išsilavinimą; 

 povidurinio mokymo lygmens programos, turintiems vidurinį išsilavinimą.  

Profesinio mokymo kvalifikacijų paskirtis - profesinė, jos skirtos užsiimti 

profesine veikla. Įgytos kompetencijos gali būti įskaitytos kito lygmens 

profesinio mokymo programų dalimi. Teisės į aukštojo mokslo studijas šios 

kvalifikacijos neteikia (tokią teisę teikia brandos atestatas). 

Aukštojo mokslo studijos 

Laipsnį teikiančių studijų sistema, paremta trijų studijų pakopų struktūra 

(bakalauras-magistras-mokslo daktaras) Lietuvoje pradėta įgyvendinti 1993/94 

m.  



  
 
 

 

Nuo 2000 m. aukštosios mokyklos Lietuvoje yra dviejų tipų – universitetai ir 

kolegijos. Universitetai labiau orientuoti į teorinį ir akademinį parengimą, 

vykdantys universitetines studijas, atliekantys fundamentaliuosius ir 

taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir (ar) plėtojančios 

aukšto lygmens profesionalųjį meną. Kolegijos labiau orientuotos į pasirengimą 

profesinei veiklai, vykdančios kolegines studijas, plėtojančios taikomuosius 

mokslinius tyrimus ir (arba) profesionalųjį meną.  

Universitetines studijas, organizuojamos pagal tris pakopas, vykdo 

universitetinio tipo aukštosios mokyklos. Priklausomai kurios pakopos studijos 

baigtos, įgyjamas tam tikras laipsnis (bakalauro, magistro, mokslo (meno) 

daktaro). Tarp pakopų yra nuoseklus perėjimas ir tokiu būdu vienoje pakopoje 

pasiekti mokymosi rezultatai atitinkamai panaudojami ir gilinami / plečiami 

tolesnėje pakopoje.  

Nuo 2009 m. kolegines studijas vykdo tik kolegijos. Iki to laiko abiejų tipų 

aukštosios mokyklos (kolegijos ir universitetai) galėjo vykdyti abiejų rūšių 

(neuniversitetines ir universitetines) studijas. Nuo 2017 m., pagal Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymą (MSĮ), universitetinio tipo aukštosios 

mokyklos kolegines studijas gali vykdyti išimtiniais atvejais. Koleginės studijos 

yra vykdomos tik pirmoje studijų pakopoje ir yra daugiau orientuotos į parengimą 

profesinei veiklai, sudarančios sąlygas asmeniui įgyti taikomaisiais moksliniais 

tyrimais ir (ar) taikomąja moksline veikla grindžiamą kvalifikaciją.  

Universitetai ir kolegijos dar gali vykdyti profesines studijas (rezidentūra ir 

pedagoginės studijos). Jos skiriamos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai 

praktinei veiklai pasirengti. Baigus šias studijų programas išduodamas studijų 

pažymėjimas. 

 

Jaunimo garantijų iniciatyva 

2013 m. balandžio mėn. 22 d. Europos Sąjungos Taryba 

paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo.  Šia 

rekomendacija valstybės narės paskatintos užtikrinti, kad visiems jaunuoliams 

būtų suteikti kokybiški darbo, tolesnio mokymosi, gamybinės ar mokomosios 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32013H0426(01)


  
 
 

 

praktikos pasiūlymai per keturis mėnesius po darbo netekimo ar formaliojo 

švietimo įstaigos baigimo. 

Šioje Tarybos rekomendacijoje buvo numatytos priemonės bei gairės, kokiu 

būdu valstybės narės galėtų spręsti jaunimo nedarbo problemą. Visų pirma, 

pabrėžta ankstyvosios intervencijos ir aktyvinimo svarba. Šioje srityje 

valstybės skatintos plėtoti socialinės aprėpties programas, remti informacinius 

mainus tarp atsakingų tarnybų, plėtoti individualizuotų paslaugų jaunimui 

teikimą. Įgyvendinant jaunimo integraciją į darbo rinką skatinančias 

priemones, valstybėms siūlyta tobulinti jaunimo įgūdžius, suteikiant 

jaunuoliams galimybę grįžti į švietimo ar mokymo sistemą, bei gerinti jaunuolių 

padėtį darbo rinkoje, taikant įvairias lengvatas, tikslines subsidijas bei finansines 

paskatas darbdaviams. 

2020 m. spalio 30 d. priimta Tarybos rekomendacija „Tiltas į darbo rinką. 

Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“, kuria pakeičiama 2013 m. 

balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos 

nustatymo ir kuria valstybėms narėms rekomenduojama: 

 Jaunimo garantijų iniciatyvą įgyvendinti etapais; 

 stiprinti jaunimo nedarbo ir neaktyvumo prevenciją pasitelkiant geresnes 

stebėsenos ir ankstyvojo perspėjimo sistemas; 

 didinti Jaunimo garantijų iniciatyvos įtraukumą ypatingą dėmesį skiriant 

labiausiai pažeidžiamoms jaunuolių grupėms su įvairialypėmis problemomis; 

 stiprinti paruošiamąjį etapą, teikiant mentorystės paslaugas, konsultavimą 

(atitinkantį jaunuolio poreikius, atsižvelgiant į lyčių stereotipus ir vengiant 

diskriminacijos),  siekiant paruošti jaunimą naujai darbo rinkai ir supažindinti 

su mokymosi visą gyvenimą būtinybe; 

 pabrėžiama individualizuotų ir pagal poreikius pritaikytų priemonių 

(atsižvelgiant į lytį, darbo patirtį, gyvenamą vietą, įgūdžius ar motyvaciją) 

svarba; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1104(01)&from=LT


  
 
 

 

 stiprinti Jaunimo garantijų teikėjų ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių 

partnerystę visuose valdžios lygmenyse, formalizuoti bendradarbiavimą tarp 

jaunimo garantijų teikėjų ir socialinių paslaugų tarnybų; 

 skatinti kompleksinių, integruotų ir paslaugų teikimą vieno langelio principu, 

taikant holistinį požiūrį; 

 skatinti kvalifikacijos kėlimą ar persikvalifikavimą,  orientuotą į „žaliuosius“ 

ar skaitmeninius gebėjimus, atitinkančius verslo poreikius, pabrėžiama svarba 

ugdyti verslumo ir karjeros valdymo įgūdžius; 

 skatinti  profesinį mokymą, pameistrystę, neformaliojo švietimo ir savišvietos 

būdu įgytų rezultatų patvirtinimą ir pripažinimą;   

 didinti paramą po įsidarbinimo ar grįžimo į švietimo sistemą, siekiant 

jaunuoliams padėti prisitaikyti, tai padėtų pasiekti tvarios jaunimo integracijos 

į darbo rinką; 

 užtikrinti pasiūlymų kokybę susiejant juos su Europos socialinių teisių 

ramsčiu,  Europos kokybės ir veiksmingos pameistrystės programa, Stažuočių 

kokybės sistema bei užtikrinant, kad būtų laikomasi šiuose dokumentuose 

nustatytų reikalavimų. 

Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m. Siekiama, kad 

visi 15–29 metų amžiaus jaunuoliai – nesvarbu, ar jie užsiregistravę Užimtumo 

tarnyboje, ar ne – per 4 mėnesius nuo formaliojo švietimo įstaigos baigimo arba 

darbo netekimo gautų konkretų pasiūlymą dirbti ar toliau mokytis, įskaitant 

pameistrystės mokymo formą, atlikti praktiką arba stažuotę. 

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą Lietuvoje, siekiama suteikti 

nuoseklų, visapusišką, individualius nedirbančio ir nesimokančio (angl. 

NEET) jaunuolio poreikius atitinkantį paslaugų paketą. Jis užtikrina jaunimo 

pasiruošimą dalyvauti darbo rinkoje ar sugrįžti į švietimo sistemą. 

Sudėtingesnėje situacijoje esantiems NEET jaunuoliams ypatingai svarbu, jog jie 

gautų kompleksinę pagalbą, kuri apimtų psichologines konsultacijas, socialinių 

įgūdžių įgavimą, profesinį orientavimą, aktyvias darbo rinkos priemones. 



  
 
 

 

Parama jaunuoliams teikiama atsižvelgiant į konkrečius jauno žmogaus 

polinkius ir galimybes. 

Jaunimo garantijų tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį 

laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo 

galimybę. Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie 

nedirba ir nesimoko, padėtį. 

Lietuvoje Jaunimo garantijų galimybėmis gali pasinaudoti 

kiekvienas nedirbantis ir nesimokantis, Užimtumo tarnyboje registruotas ir 

neregistruotas, jaunas žmogus nuo 15 iki 29 metų amžiaus (įskaitytinai). 

Remiantis tyrimais, jaunimo nedarbas gali padaryti neigiamą ilgalaikį 

poveikį – didėja rizika ateityje neturėti darbo, gauti mažesnes pajamas, mažėja 

motyvacija kurti šeimą, taip skatinamos neigiamos demografinės tendencijos. 

Jaunuoliai yra labiau pažeidžiami dėl to, kad keičiasi jų gyvenimo etapai, jiems 

nepakanka profesinės patirties, jų išsilavinimas kartais per menkas, jų socialinė 

apsauga dažnai ribota, jiems sunku gauti finansinių išteklių, o jų darbo sąlygos 

ne visada saugios. Todėl reikia tinkamų paramos priemonių, kartu pripažįstant 

asmeninę jaunuolių atsakomybę. 

Jaunimo garantijų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija. 

Tikslinius Jaunimo garantijų projektus vykdo, paslaugas teikia Užimtumo 

tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Užimtumo 

tarnyba), jaunimo darbo centrai, EURES biurai, Jaunimo reikalų 

departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Jaunimo 

reikalų departamentas) ir jų Jaunimo garantijų partneriai – jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų tinklas savivaldybėse, taip pat savivaldybių atvirieji 

jaunimo centrai ir erdvės. 

Prie Jaunimo garantijų įgyvendinimo prisideda LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija ir jai pavaldžios institucijos. 

 Jaunimo darbo centrai 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/uzimtumo-ir-darbo-rinkos-politika/jaunimo-uzimtumo-skatinimas
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/uzimtumo-ir-darbo-rinkos-politika/jaunimo-uzimtumo-skatinimas
https://uzt.lt/jaunimui/
https://uzt.lt/jaunimui/
https://uzt.lt/jaunimui/jdc-kontaktai/
http://eures.uzt.lt/
https://jrd.lt/jgi-igyvendinimas
https://jrd.lt/jgi-igyvendinimas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81a79ab018ab11e9bdd0d0d6ba6c7c51
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81a79ab018ab11e9bdd0d0d6ba6c7c51
https://www.smm.lt/
https://www.smm.lt/
http://eimin.lrv.lt/


  
 
 

 

Visoje Lietuvoje Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentuose 

veikiantys jaunimo darbo centrai (JDC) – tai vieta, kur jaunuoliai gali gauti 

specialistų konsultacijų, mokymų, kūrybinių dirbtuvių bei susitikimų su 

potencialiais darbdaviais. Čia teikiamos būtent į jauno žmogaus poreikius 

orientuotos paslaugos, konsultacijos bei mokymai, kurie padeda priimti pagrįstus 

sprendimus dėl tolesnės karjeros. 

JDC renginiai skirti ugdyti darbo paieškos įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, 

bendrąsias kompetencijas. Tai renginiai apie karjeros planavimą, darbo paieškos 

strategijas, darbo dokumentų (CV, motyvacinis laiškas ir kt.) rengimą. Čia 

dalyvauti gali visi norintys, registracija nėra privaloma. 

 JDC plėtoja partnerystę su socialiniais partneriais, švietimo įstaigomis, 

nevyriausybinėmis, savanorišką darbą siūlančiomis 

organizacijomis teritoriniu ir nacionaliniu lygiu siekiant suteikti 

kompleksines ir profesionalias paslaugas skatinant tvarų jaunimo užimtumą. 

 Itin paklausūs visoje šalyje veikiančių JDC organizuojami verslumo 

seminarai, kurių metu jaunimas supažindinamas su mokesčių sistema, 

iššūkiais ir galimybėmis kuriant nuosavą verslą, rengiami praktiniai 

užsiėmimai gyvenimo aprašymo rengimo, pasiruošimo darbo pokalbiui 

temomis. 

 Kasmet gegužes mėnesį organizuojamas renginių ciklas „Atvirų durų dienos 

mokiniams“ sulaukia vis didesnio dėmesio, sparčiai išaugo mokinių, 

norinčių dirbti vasaros atostogų metu skaičius. Nepilnamečiai jaunuoliai yra 

supažindinami su jiems taikomais reikalavimais darbui, vietai ir laikui. 

 Populiarinami išvažiuojamieji renginiai, vizitai į įmones, susitikimai su 

moksleiviais, kuriuose pristatomos regione paklausios profesijos ir to regiono 

darbdaviai. 

 Siekiant sudominti jaunuolius, JDC savo veikloje taiko patrauklius ir 

dinamiškus metodus. 

https://uzt.lt/jus-kontaktai/


  
 
 

 

 Profesinio orientavimo ir motyvavimo įrankiai padeda nustatyti jaunuolių 

pomėgius renkantis profesiją bei padeda išplėsti savęs pažinimo, asmenybinių 

kliūčių identifikavimo, profesinio augimo ir tobulėjimo galimybes. 

Profesinis mokymas bedarbiams 

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes darbo ieškantiems bei užimtiems 

(dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją. Prioritetas teikiamas 

regioniniu ar nacionaliniu lygiu paklausioms profesijoms.  

UT duomenimis, 2021 m. III ketvirtyje paklausiausi buvo reklamos ir rinkodaros 

specialistai, sandėliavimo tarnybos tarnautojai, administravimo ir vykdomieji 

sekretoriai, pardavimo atstovai, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai. Taip 

pat, vertinant kvalifikuotų darbininkų ir paslaugų darbuotojų poreikį darbo rinkoje, 

itin paklausūs yra sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių 

vairuotojai, parduotuvių pardavėjai, virėjai, vandentiekininkai ir vamzdynų 

montuotojai, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai. 

UT kiekvieną mėnesį atnaujina informaciją apie paklausias profesijas šalyje ir 

apskrityse, todėl grįžimą planuojantys asmenys gali iš anksto pasidomėti 

paklausiomis profesijomis konkrečioje apskrityje. 

Kokias išlaidas finansuoja UT? 

 Profesinio mokymo paslaugų išlaidas 

 Mokymo stipendiją (0,47 minimaliosios mėnesinės algos dydžio) 

 Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai 

asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip 

mokymo teikėjo mokymo vieta) 

 Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje 

gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta) 

 Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas 

Trišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, būsimas 

darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne 

https://uzt.lt/darbo-rinka2/paklausios-profesijos/


  
 
 

 

trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas 

numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau 

kaip 6 mėnesius. 

 

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, o profesinio 

mokymo dalyvis pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, 

įsidarbins UT pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje arba pradės savarankišką 

veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius. 

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo 

dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu.Dėl 

daugiau informacijos apie profesinio mokymo galimybes susisiekite su savo mieste 

veikiančios UT konsultantu. 

 

Profesinis mokymas teikiamas asmenims, registruotiems UT ir turintiems bedarbio 

statusą (t.y., neužsiimantiems kita veikla, už kurią gaunamas atlygis). 

Kad galėtų dalyvauti šioje programoje, asmenys turi būti įspėti apie atleidimą iš 

darbo ir/arba įsiregistravę UT. Baigusieji profesines mokyklas turi būti tai padarę ne 

anksčiau nei prieš 3 metus. Persikvalifikavimo galimybė turi būti numatyta 

individualiame užimtumo veiklos plane, kurį kartu su asmeniu sudaro UT 

darbuotojas. 

 

Profesinis persikvalifikavimas yra finansuojamas valstybės lėšomis. Programą 

pabaigęs asmuo privalo ne mažiau nei 6 mėnesius dirbti pagal darbo sutartį, kurią 

gauna po persikvalifikavimo programos. Kursų trukmė priklauso nuo pasirinktos 

specializacijos bei nuo mokymus teikiančio centro. Priemone gali pasinaudoti ir 

sugrįžusieji iš užsienio. 

Profesinis mokymas užimtiems asmenims  

Užimti (dirbantys) asmenys gali kreiptis į artimiausią teritorinę užimtumo tarnybą, 

siekdami pakeisti savo profesiją bei darbą. Šiems asmenims finansuojamas 

persikvalifikavimas į Lietuvos nacionalines prioritetines profesijas, siekiant 

užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti 

profesinę kryptį. 

https://uzt.lt/struktura-ir-kontaktai-2/kontaktai/


  
 
 

 

Turintiems būsimą darbdavį – finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga 

kvalifikacija ar kompetencija. 

 

Tendencijos rodo, kad auga informacinių ir ryšių technologijų specialistų (ypač 

programinės įrangos kūrėjų), inžinerinės bei gamybos pramonės specialistų, 

analitikų, pedagogų, slaugos ir akušerijos specialistų poreikis. 

 

Kokias išlaidas užimtiems asmenims finansuoja UT? 

 Profesinio mokymo paslaugų išlaidas 

Užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymosi metu buvo atleistas iš darbo, 

mokymosi laikotarpiu papildomai finansuojama: 

 Mokymo stipendija (0,6 minimaliosios mėnesinės algos dydžio) 

 Kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai 

asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip 

mokymo teikėjo mokymo vieta) 

 Apgyvendinimo išlaidos (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje 

gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta) 

 

Teritorinė užimtumo tarnyba pasiūlys sudaryti trišalę arba dvišalę sutartį. 

Trišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, būsimas 

darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne 

trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o užimtas asmuo, kuris pabaigs profesinį 

mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą 

darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 

mėnesius. 

Sutartimi užimtas asmuo įsipareigoja įsidarbinti pas kitą darbdavį, nei tuo metu 

dirba. 

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad UT finansuos profesinį mokymą, o profesinio 

mokymo dalyvis, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, per 6 

mėnesius įsidarbins UT pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės 



  
 
 

 

savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau 

kaip 6 mėnesius. 

 

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo 

dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju – suderinęs su darbdaviu. 

Pameistrystė – tai dirbančių žmonių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas darbo 

vietoje. Mokymą vykdo įmonė kartu su mokymo įstaiga. Praktinis mokymas vyksta 

realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o mokymo įstaigoje 

pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai 

gebėjimai.  

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra profesinio mokymo organizavimo 

forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro 

pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas 

profesinio mokymo teikėją ar darbdavį. 

Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), 

o mokymo įstaigoje pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami 

pradiniai praktiniai gebėjimai. 

Pameistrystė leidžia darbuotoją pasamdyti iškart. 

 Darbdaviams, vykdantiems profesinį mokymą pagal pameistrystės formą, jų 

rašytiniu prašymu kompensuojama 70 proc. darbo užmokesčio, nurodyto 

įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo sutartyje, dalies, 

neviršijančios 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos 

minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir nuo šios darbo užmokesčio dalies 

apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų 

dalis. 

 Paskirto profesijos meistro (meistrų), pameistrio darbinės veiklos ir 

praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo išlaidos, kurių dydis 

apskaičiuojamas pagal profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant 

pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir 

koordinavimą pagal profesijos meistrui apskaičiuotą ar darbo sutartyje 



  
 
 

 

nustatytą valandinį atlygį, neviršijantį 1 MVA, ir nuo jo apskaičiuotų draudėjo 

privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalį, bet ne daugiau kaip 

20 procentų profesijos meistrui apskaičiuoto darbo užmokesčio. 

 

Stažuotė 

Stažuotė yra neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis pas darbdavį, kurios metu 

pakelsite, atkursite ar patobulinsite darbo įgūdžius ar profesinę kvalifikaciją. 

Stažuotė gali būti organizuojama asmenims, kurie turi atitinkamą profesinę 

kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, 

tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbo. 

Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas laikotarpis, kai dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino 

stažuotė sustabdoma. 

Stažuotojui turi būti užtikrintas stažavimasis ne mažiau kaip 20 valandų, bet ne 

daugiau kaip 40 valandų per savaitę. 

Per visą stažuotės laikotarpį kartą per mėnesį mokama stipendija, atsižvelgiant į 

stažavimosi valandas (0,39 MMA arba 284,7 Eur). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino 

metu sustabdžius stažuotę, taip pat mokama 0,39 MMA (284,7 Eur) dydžio mokymo 

stipendija. 

Nuotolinis ugdymas 

Nuo 2020 metų kovo 16 dienos Lietuvos mokyklose vyko nuotolinis ugdymas. 

Mokyklų vadovams ir mokytojams šiuo laikotarpiu buvo gana sudėtinga užtikrinti 

ugdymo proceso vyksmą.  

Atsižvelgiant į Europos Komisijos parengtus siūlymus (DigComporg1 , dėl mišriojo 

mokymo2 ) galima išskirti keletą aktualių sričių, kurias turėtų peržiūrėti mokyklos, 

užtikrindamos tinkamą nuotolinį mokymą: ● ugdymo organizavimas; ● mokymo, 

mokymosi ir vertinimo praktika; ● infrastruktūra; ● virtualioji mokymosi aplinka / 



  
 
 

 

įrankiai; ● skaitmeninis ugdymo turinys; ● profesinis tobulinimas(is); ● kokybės 

užtikrinimas; ● personalo ir mokinių gerovė; ● bendradarbiavimas ir tinklaveika. 

 

Prieš pradėdami organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu, mokyklų vadovai turi įvertinti 

mokytojų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų ugdymo dalyvių galimybes 

dirbti nuotoliniu būdu, nuspręsti, kokios technologijos sudarys nuotolinio mokymosi 

aplinką. Būtina paskirti skaitmeninių technologijų administratorių (-ius) (IKT 

koordinatorių (-ius)), numatyti mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo 

galimybes, viešinti informaciją dėl mokymo(si) nuotoliniu būdu, suplanuoti 

pagalbos ir konsultacijų sistemą, numatyti kokybės užtikrinimo procesą, atlikti kitus 

svarbius darbus. Galima paskirti atsakingus keletą kompetentingų mokyklos 

darbuotojų (pavyzdžiui, direktoriaus pavaduotoją, informatikos mokytoją, 

bibliotekininką ir pan.), priskirti jiems konkrečiasfunkcijas ir pagal galimybes 

mokėti priedus už papildomą darbą; mokymus siūloma organizuoti įtraukiant 

aktyvius mokyklos mokytojus, pagal galimybes juos skatinti finansiškai. 

Įvertinus išvardytus aspektus, aplinkybes ir esamą situaciją, prieš pradedant 

organizuoti nuotolinį mokymą, būtina pasirinkti nuotolinio mokymosi organizavimo 

būdą – tai bus mokymasis tik nuotoliniu būdu, mišrusis ar hibridinis mokymas. 

Mišrusis mokymas vyksta tada, kai nuosekliai derinami kasdienis ir nuotolinis 

mokymosi būdai, hibridinis mokymas – kai dalis mokinių mokosi klasėje, o kita 

dalis dalyvauja pamokoje nuotoliniu būdu. 

Hibridiniam mokymui reikalingas kitoks pasiruošimas nei mokant mišriuoju būdu, 

todėl šį metodą reikėtų rinktis labai atsargiai. Organizuojant nuotolinį mokymąsi, 

mokiniams, mokytojams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams turi būti 

teikiama administracinė, techninė, organizacinė ir metodinė pagalba. 

Daugelį tradicinių mokymosi metodų galima perkelti į virtualiąją erdvę. Tokie 

metodai, kaip paskaita, diskusijos, debatai, atvejo tyrimas, kartojimas ir įtvirtinimas, 

mokomieji žaidimai, eksperimentavimas, naujų išteklių paieška, tyrinėjimas, 

praktikavimosi pratimai, kūrybinio mąstymo reikalaujančios užduotys ir kt. gali būti 

taikomi nuotoliniu būdu. Siūlomi ir modernesni metodai, kaip antai „Apverstos 

klasės“ (angl. flipping classroom), interaktyviųjų knygų kūrimo metodas ir pan. 



  
 
 

 

Sujungus keletą metodų, galima organizuoti savarankišką darbą, mokymąsi 

bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi. Vertinimas nuotoliniu būdu – tai mokinių 

gebėjimų ir pasiekimų iliustracijų ar įrodymų, pateiktų skaitmeninėmis 

technologijomis, vertinimas. Mokykla turi nuspręsti, kaip mokiniai bus vertinami 

juos ugdant nuotoliniu būdu, ir vertinimo procesą aprašyti mokyklos ugdymo plane.  

Vertinimas apima ugdomąjį (formuojamąjį) ir apibendrinamąjį vertinimus, o vis 

pažangesnės skaitmeninės priemonės ir naudojami įrankiai leidžia kaupti 

informaciją apie besimokančiųjų gebėjimus. Ugdomasis vertinimas skaitmeninėje 

aplinkoje leidžia diagnozuoti mokymo(si) poreikius, aprašyti pasiektą mokymosi 

pažangą ir numatyti būsimą pažangą. Tam galima taikyti įvairius vertinimo metodus, 

pavyzdžiui, kaupiamojo balo, grįžtamosios informacijos, diskusijos, mokinių 

tarpusavio vertinimo.  

Apibendrinamasis vertinimas padeda įvertinti ir dokumentuoti tai, kas pasiekta. 

Vertinimo formų gali būti įvairiausių – pažymiai, pažymėjimai, el. aplankai ir pan., 

o paskirtis viena – įgalinti mokinius pereiti iš vieno konteksto į kitą (iš vieno 

lygmens ar klasės į kitą, iš mokyklos į darbo pasaulį ir pan.). 

Infrastruktūra Mokyklai renkantis nuotolinį mokymą, būtina atkreipti dėmesį į jau 

turimą ir naudojamą infrastruktūrą. Mokyklai pravartu žinoti, kaip kiekvienas 

mokytojas ar pagalbos specialistas yra pasirengęs dirbti namuose ar mokykloje 

nuotoliniu būdu, kokią IKT įrangą jis turi ar kokios techninės pagalbos jam reikia. 

Taip pat verta išsiaiškinti, kiek mokykla gali padėti dėl IKT įrangos ir mokiniams.  

Nuotoliniam ugdymui organizuoti labiausiai tinka mobilioji / judrioji įranga: 

nešiojamieji kompiuteriai, planšetės; galima naudotis ir išmaniaisiais telefonais, bet 

dėl mažo ekrano dirbti su jais ilgesnį laiką sunku ir nesaugu sveikatos požiūriu. 

Prireikus mobiliąją įrangą galima skolinti tiek mokiniams, tiek mokyklos 

darbuotojams. Jei ugdymas vyktų nuotoliniu būdu, galima naudotis stacionariais 

asmeniniais mokyklos kompiuteriais. Nuotoliniam mokymui mokykloje ir namuose 

užtikrinti privalo būti įrengtas pastovus interneto ryšys.  

Visada rekomenduojama naudotis laidiniu internetu. Neturint galimybės naudotis 

laidiniu ar šviesolaidiniu internetu, siūloma pasidomėti ir mobiliojo interneto 

galimybėmis. Šiuolaikinis 4G internetas yra tinkamas naudotivirtualiojo mokymo 



  
 
 

 

aplinkose, vaizdo pamokoms peržiūrėti. Mokykloje interneto ryšio kokybę padeda 

užtikrinti mokyklos administracija, pasitelkdama turimus specialistus ir IKT 

konsultantus, atsižvelgdama į skirtą tikslinį finansavimą ir laikydamasi teisės aktų 

reikalavimų. Galimas interneto ryšio teikėjas – LITNET (https://lm.lt/), taip pat ir 

komerciniai paslaugų teikėjai („Bitė“, „Telia“, „Tele2“, kabelinių televizijų 

paslaugų teikėjai ir pan.).  

Namuose interneto ryšiu turi pasirūpinti patys mokiniai ir jų tėvai (socialiai 

remtiniems mokiniams galėtų padėti mokyklos steigėjai ar pačios mokyklos, jei turi 

tokias galimybes). Ir mokykloje, ir namuose turi būti užtikrintas toks pat pastovus ir 

kiek įmanoma greitesnis interneto ryšys. Serverinė įranga mokykloms neturėtų būti 

aktuali, šiuo metu geriausia naudotis debesijos paslaugomis, kurios dažnai 

mokykloms yra nemokamos. 

Virtualioji mokymosi aplinka ir įrankiai Nuotolinį mokymą vykdančiai mokyklai 

ugdymo organizavimo veiklos funkcijas svarbu perkelti į virtualiąją aplinką. 

Dažniausiai minimos šios mokyklos funkcijos: mokymosi medžiagos parengimas ir 

pateikimas, užduočių pateikimas, apklausų ir testų sudarymas ir pateikimas, mokinių 

pažangos ir vertinimo stebėjimas, mokinio ir mokytojo asmeninė erdvė, sinchroninis 

ir asinchroninis bendravimas ir bendradarbiavimas ir kitos. Pasaulinėje edukacinių 

technologijų rinkoje kiekvienai šiai mokyklos funkcijai užtikrinti siūlomi įvairūs 

įrankiai, kuriuos mokykla gali pasirinkti.  

Šiuos integruotus įrankius susieja virtualioji mokymosi aplinka (VMA), nors tokios 

aplinkos neatliepia visų mokyklos poreikių. Vienas iš rinkoje teikiamų sprendimų – 

atvirojo kodo Moodle programinė įranga, kurią siūlo mokykloms naudotis KTU ir 

VDU (šiuo metu nemokamai), kita galima specializuota aplinka – Edmodo 

(nemokama, bet taikomi apribojimai). Iš esmės visas funkcijas užtikrina ir 

universalūs Google siūlomi įrankių rinkiniai (G suite for Education), ir Microsoft 

(M 365).  

Lietuvos tradicinio ugdymo sistemoje gana išplėtotas el. dienynų įrankis. Jis leidžia 

užtikrinti minimalias mokyklai reikalingas funkcijas, ypač mokymo pažangos 

stebėjimą, bendradarbiavimą ir pan. Todėl dalis mokyklų apsiriboja tik el. dienynais, 

kitos siekia šalia el. dienyno naudotis ir kitais įrankiais. Mokykloms siūlomi ir tam 

tikri specializuoti nišiniai įrankiai, kaip antai: įrankiai mokymo(si) medžiagai kurti 



  
 
 

 

(pavyzdžiui Formative, Kahoot, Keynote, Quizizz, Quizlet, Socrative ir pan.), 

vaizdo pokalbiams organizuoti (pavyzdžiui ZOOM ir pan.), klasei valdyti, 

mokiniams motyvuoti, jiems praktikuotis, vertinti, įsivertinti ir pan.  

Mokykloms gana sudėtinga pasirinkti priemones dėl jų įvairovės ir rinkos dalyvių 

vykdomos plataus masto šių priemonių rinkodaros. Pasitaiko atvejų, kai mokyklų 

vadovai leidžia pasirinkti priemones patiems mokytojams (ypač nemokamas), taip 

sukurdami mokyklose nebūtiną įvairovę. Mokykloms siūloma susitarti ir priimti 

bendrus sprendimus. Iš esmės galima remtis jau esama daugumos mokyklos 

mokytojų praktika, turima technologine aplinka, specialistais ir pan. 

Organizuojant nuotolinį mokymą, būtinas skaitmeninis turinys (skaitmeniniai 

mokymo(si) objektai, skaitmeninės mokymo priemonės, skaitmeniniai vadovėliai), 

reikalingas bendrosiose programose apibrėžtam dalykų ugdymo turiniui įgyvendinti. 

Dalį mokymosi turinio mokiniams galima pateikti įprastiniu popieriniu formatu ir 

dalį – skaitmeninėse aplinkose. 

 Mokytojas, mokydamas nuotoliniu būdu, skaitmeninį turinį gali kaupti ir tvarkyti 

virtualiosiose mokymosi aplinkose. Lietuvos edukacinių priemonių leidėjai yra 

sukūrę didžiąją dalį skaitmeninio turinio, atitinkančio bendrąsias ugdymo 

programas. Šis turinys dažnai yra mokamas ir prieinamas tik naudojantis leidyklų 

aplinka ir įrankiais. 

Leidyklos „Šviesa“ skaitmeninis turinys yra prieinamas tik per specialią aplinką 

EDUKA klasė; EMA pratybos su įvairiu turiniu – per EMA aplinką ir el. dienyną 

Tamo, TEV ir kitų leidyklų turinys – per specialią prieigą. Dalis turinio sukurta 

įgyvendinant ministerijos pavaldžių institucijų projektus ir yra laisvai prieinama 

„Ugdymo sodo“ informacinėje sistemoje (sodas.ugdome.lt).  

2014 metais sukurta Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika 

(smpmetodika.ugdome.lt). Įgyvendinant ugdymo programas, rekomenduojama 

naudotis laisvai prieinamu atviru skaitmeniniu ugdymo turiniu, pasiekiamu švietimo 

portale emokykla.lt/nuotolinis ar „Ugdymo sode“ 

(sodas.ugdome.lt/mokymopriemones). 



  
 
 

 

 Taip pat rekomenduojame skaitmeninį turinį, pateiktą įvairiomis kalbomis Europos 

mokymosi priemonių išteklių portale (lreforschools.eun.org/web/guest), surinktą 

Europos mokyklų tinklo (angl. European Schoolnet) iniciatyva.  

Šios priemonės yra patrauklios ir kokybiškos, tačiau ne visada atitinka šalies 

kontekstą. Skaitmeninį turinį kuria ir patys mokytojai bei mokiniai, naudodamiesi 

įvairiais skaitmeniniais įrankiais. Taip sukuriama labai daug nuotoliniam mokymui 

naudingo skaitmeninio turinio, prieinamo per dalykinių asociacijų ir pedagogų 

lyderių administruojamas interneto svetaines, tinklaraščius, socialinius tinklus. 

Tokio turinio kokybė ne visada yra gera, tačiau dalydamiesi patirtimi ir sukurtais 

mokymosi objektais, mokytojai ir mokiniai gali suteikti puikią pagalbą kolegoms, o 

tai svariai prisideda prie dalijimosi kultūros plėtros. Rekomenduojamų priemonių, 

tinkamų nuotoliniam mokymui, galima surasti puslapyje https://www.emokykla. 

lt/nuotolinis/skaitmeninis-turinys. Atkreiptinas dėmesys, kad dalis skaitmeninamo ir 

nuotoliniam mokymo(si) būdui pritaikomo įprasto turinio yra saugoma autorių 

teisių. 

Skaitmeninimas ir galimybių naudotis nuotoliniu būdu sudarymas gali būti laikomi 

teisės pažeidimais, išskyrus atvejus, kai gaunamas autoriaus sutikimas arba 

konkretus turinys naudojamas išskirtinai mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais, kaip 

numatyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207019) 22 straipsnyje. Naudojantis kai 

kuriomis skaitmeninėmis priemonėmis, svarbu atsižvelgti į BDAR reikalavimus 

Siekiant dirbti nuotoliniu būdu, taikant informacines ir komunikacines 

technologijas, aktualizuojama pedagogų skaitmeninė kompetencija. Šios 

kompetencijos turinys apima šias sritis: informacijos valdymą, komunikavimą, 

skaitmeninio turinio kūrimą, saugumą, skaitmeninį mokymą(si) ir skaitmeninio 

raštingumo problemų sprendimą.  

Parengtas turinys iš esmės atitinka 2017 m. Europos tyrimų instituto pasiūlytą 

DigCompEdu modelį. Pedagogo skaitmeninę kompetenciją galima įvertinti per 

mokymus, atsižvelgiant į jo gebėjimus sukurti ar įvertinti skaitmenines mokymo 

priemones, praktinę veiklą arba naudojant tam pritaikytus testus. Mokytojas ir pats 

gali įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją, naudodamasis atvirai pasiekiamu 



  
 
 

 

įrankiu, išverstu į įvairias ES kalbas (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-

assessment), ar MENTEP projekto įrankiu (http://mentep-sat-runner.eun.org/). 

Mokytojų kompetencijos tobulinimo funkcijas atlieka kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos ir universitetai. Pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo universitete 2020 m. 

baigiama rengti mišriojo ir tik nuotolinio tobulinimosi modulinė programa 

„Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas“, pagrįsta Europos skaitmeniškai 

kompetentingo dėstytojo / pedagogo modeliu DigCompEdu 

(https://openstudies.vdu.lt/). 

Bendradarbiavimo aplinkos mokymosi procese turi būti naudingos tiek 

besimokančiajam, tiek ir mokytojui. Jų paskirtis nėra tik bendrauti tarpusavyje. 

Bendradarbiavimo aplinkų teikiamos galimybės mokantis nuotoliniu arba mišriuoju 

būdu turi suteikti galimybę kartu ieškoti sprendimų, reaguojant į įvairias mokymosi 

situacijas.  

Bendraujama iš esmės sinchroniškai (pavyzdžiui, per vaizdo konferencijas) ir (arba) 

asinchroniškai (el. paštu, žinutėmis per el. dienyną ir pan.). Nuotolinio mokymo 

kokybės užtikrinimas Kokybei užtikrinti galima taikyti reikalavimus, įteisintus 

ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. V-1006 „Dėl 

mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“, kuriuose nustatyti nuotolinio mokymo organizavimo kriterijai. 

Įsivertinti, kiek mokykla yra skaitmeniška kaip švietimo institucija, galima atliekant 

mokyklos įsivertinimą (pavyzdžiui, SELFIE įrankiu); ar mokomasis dalykas yra 

pritaikytas nuotoliniam mokymui, galima nustatyti naudojantis mokslininkų 

parengtais didaktiniais, organizaciniais, technologiniais, turinio dizaino 

(Volungevičienė ir kt., 2013) ir kitais įrankiais. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir švietimo pagalbos 

teikimas nuotoliniu būdu Kiekvienas besimokantysis gali susidurti su pažintiniais, 

fiziniais, emociniais ar geografiniais sunkumais. Mokytojas privalo užtikrinti, kad 

sunkumus patiriantis mokinys būtų įtrauktas į ugdymosi procesą, ir sudaryti jam 

tinkamas sąlygas mokytis.  

http://mentep-sat-runner.eun.org/
https://openstudies.vdu.lt/


  
 
 

 

Užtikrinant įtraukųjį ugdymą, mokytojų galimybės rinktis mokymo metodus nėra 

ribojamos. Dirbdami su skirtingais mokiniais ir juos geriau pažinę, pedagogai turėtų 

imtis papildomų priemonių, užtikrinančių mokinių įtraukimą į mokymąsi. Emocinė 

gerovė ugdant nuotoliniu būdu Mokykloje turi būti susitarta, kada ir kaip nuotoliniu 

būdu bus teikiama psichologinė ir socialinė pedagoginė pagalba mokiniams ir jų 

tėvams dėl iškilusių sunkumų; informacija turi būti viešai ir patogiai prieinama.  

Dirbant nuotoliniu būdu, svarbu tęsti ir prevencinių programų įgyvendinimą. 

Ugdymui persikėlus į elektroninę erdvę, tikėtina, kad dar labiau padidės elektroninių 

patyčių tarp vaikų mastas. Kadangi elektroninės patyčios yra priskiriamos prie 

pagrindinių grėsmių internete, sukeliančių skaudžius padarinius, mokyklos 

darbuotojai turi skirti ypatingą dėmesį personalo kompetencijoms patyčių 

prevencijos srityje tobulinti. Dirbant nuotoliniu būdu bendradarbiauti su šeima ir 

mokinio tėvais ypač svarbu. Su jais reikia aptarti, kaip bus skiriamos mokymosi 

užduotys, kaip suteikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar 

informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir 

paaiškinimų, kiek mokiniai turi skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų 

krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), kaip fiksuojami įvertinimai ir pan.  

Nuotolinis mokymas taip pat nemažai priklauso ir nuo mokinių amžiaus, dėstomų 

dalykų turinio, todėl į tai turi būti atsižvelgta, įgyvendinant bendrąsias ugdymo 

programas. Apie tai pateikta informacija šio leidinio II dalyje. 

 

II. Darbuotojų skaitmeninių įgūdžių skatinimas, kad jie galėtų patekti į darbo 

rinką, išgyventi joje ir siekti profesinės pažangos 

 

Sparčiai tobulėjant technologijoms, keičiasi ir mūsų darbo specifika – didelė dalis 

darbo funkcijų šiandien yra atliekamos kitaip, nei prieš kelis dešimtmečius. Europos 

Komisijos duomenimis, 90% darbų šiandien reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai, o per 

pastarąjį dešimtmetį skaitmenizacija sukūrė 2 milijonus naujų darbų vien Europos 

Sąjungoje. McKinsey tyrimas parodė, kad Prancūzijoje internetas sunaikino apie 

500 tūkst. darbų per pastaruosius 15 metų, tačiau sukūrė 1.2 milijono naujų.  



  
 
 

 

Tam, kad gebėtume prisitaikyti prie sparčiai besivystančių technologijų, jas 

panaudoti savo naudai, bei palengvinti kasdienių darbo užduočių atlikimą, mums 

reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai - žinios ir gebėjimai tinkamai jomis naudotis. Šie 

gebėjimai sudaro ne tik mokėjimą naudotis Microsoft Office paketu, tačiau ir 

įgūdžius atlikti užduotis pasitelkiant skaitmenines technologijas bei spręsti su jomis 

susijusias technines problemas.  

Taip pat, organizuoti darbus naudojant tokias komunikacines programėles kaip 

„Slack “ar „Microsoft Teams“, įkelti dokumentus į elektroninę saugyklą (Google 

Drive ar Cloud) bei gebėti šias užduotis atlikti užtikrinant asmeninių duomenų bei 

prietaisų saugumą. 

Europietiškoje skaitmeninių kompetencijų sandaroje piliečiams DigComp 2.1 yra 

išskiriamos penkios skaitmeninės kompetencijos, kurios detaliai apibūdina, kas 

slepiasi po populiaria fraze „skaitmeniniai įgūdžiai “. 

1. INFORMACIJOS IR DUOMENŲ RAŠTINGUMAS 1.1. Naršymas, duomenų, 

paieška, informacijos ir skaitmeninio turinio filtravimas  

1.2. Duomenų, skaitmeninio turinio bei informacijos vertinimas 

1.3. Duomenų, informacijos ir skaitmeninio turinio valdymas 

2. BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS  

2.1. Bendravimas naudojant skaitmenines technologijas (sąveika) 

2.2. Dalijimasis naudojant skaitmenines technologijas 

2.3. Įsitraukimas į pilietiškumą naudojant skaitmenines technologijas 

2.4. Bendradarbiavimas naudojant skaitmenines technologijas 

2.5. Tinklo etiketas (netiquette)  

3. SKAITMENINIO TURINIO KŪRIMAS 

3.1. Skaitmeninio turinio kūrimas 

3.2. Skaitmeninio turinio pertvarkymas ir integravimas 



  
 
 

 

3.3. Autorių teisės ir licencijos 

3.4. Programavimas 

4. SAUGUMAS  

4.1. Prietaisų apsauga  

4.2. Asmens duomenų apsauga ir privatumas 

4.3. Sveikatos ir gerovės apsauga 

4.4. Aplinkos sauga 

5. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

5.1. Techninių problemų sprendimas 

5.2. Poreikių nustatymas ir technologiniai sprendimai 

5.3. Kūrybiškumas naudojant skaitmenines technologijas 

5.4. Skaitmeninių kompetencijų spragų identifikavimas 

Šios kompetencijos yra skirstomos į aštuonis gebėjimų lygius, kurių pirmasis yra 

pradinis ir rodo, jog žmogus turi įgūdį atlikti paprastas kompetencijos 

reikalaujančias užduotis su kitų pagalba, o aštuntasis - jog jis yra ekspertas, gali 

spręsti kompleksines problemas bei siūlyti naujas idėjas tam tikrai sričiai. 

2020 m. lapkričio 30 d. patvirtinta Osnabriuko deklaracija dėl profesinio rengimo ir 

mokymo vykstant skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai. Ji papildo Tarybos 

rekomendacijos dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus 

konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo viziją ir strateginius tikslus 

trumpalaikio laikotarpio veiksmais, kurie turi būti įgyvendinti iki 2025 m. 

 

Keturi pagrindiniai deklaracijos tikslai: 

 

-    atsparumo ir kompetencijos skatinimas pasitelkiant kokybišką, įtraukų ir lankstų 

profesinį mokymą; 



  
 
 

 

 

-    naujos mokymosi visą gyvenimą kultūros kūrimas-    profesinio rengimo ir 

mokymo tvarumo skatinimas; 

 

-    Europos švietimo ir mokymo erdvės ir tarptautinio profesinio mokymo 

plėtojimas. 

 

Lietuvos valstybė, kurioje vyksta spartūs ekonominiai, socialiniai ir politiniai 

pokyčiai, aiškiai deklaruoja, kad mokymosi visą gyvenimą skatinimo politika yra 

prioritetinis valstybės švietimo plėtros uždavinys. 

Lietuvos mokymosi visą gyvenimą plėtros politika buvo planuojama ir vykdoma 

remiantis 2004 m. priimta ir 2008 m. atnaujinta Mokymosi visą gyvenimą 

užtikrinimo strategija, kurios tikslas – numatyti ir apibrėžti mokymosi visą 

gyvenimą plėtros kryptis ir jų įgyvendinimo priemones, akcentuojant profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų tęstinio mokymo sritis. Šiuo metu mokymąsis visą 

gyvenimą reglamentuotas Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje, 

planuojamas pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014-2016 metų 

veiksmų planą.  

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriuo amžiaus 

tarpsniu, siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities 

kompetencijas. 

Formalusis suaugusiųjų švietimas apima bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, 

aukštąsias studijas. Mokymosi veikla vyksta švietimo ir mokslo įstaigose ir yra 

tikslinga, organizuota, fiksuotos trukmės, pagal tvarkaraštį, taikant vertinimo 

sistemą, formalius priėmimo ir registracijos reikalavimus, apibrėžiant mokymo 

turinį, metodus ir mokymosi priemones. Besimokantieji gauna pripažintus diplomus 

ir kvalifikacijas. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paskirtis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis 

visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti 

papildomų kvalifikacijų. Jį gali vykdyti švietimo ir mokymo institucijos, įmonės, 



  
 
 

 

visuomeninės organizacijos, fiziniai asmenys. Neišduodami valstybės pripažinti 

dokumentai. 

Savaiminis mokymasis – tai natūralus, kiekvieną dieną vykstantis mokymasis, 

nebūtinai iš anksto apgalvotas, mažiau organizuotas ir struktūruotas, gali būti 

skatinamas asmeninio gyvenimo, profesinių aplinkybių, šeimos sąlygų, todėl jo gali 

nepripažinti net patys individai, tobulinantys savo kompetencijas. Jo pagrindas yra 

asmeninių, socialinių, šeimos poreikių tenkinimas. 

Šiuo metu Lietuvoje galima išskirti tokias pagrindines suaugusiųjų švietimo rūšis: 

formalųjį bendrąjį suaugusiųjų ugdymą, suaugusiųjų profesinį mokymą, tęstines 

studijas kolegijose, universitetuose (pagal ištęstinę studijų formą) ir neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą.  

Ugdymo programos. Lietuvoje suaugusiųjų švietimas, kurį kompensuoja valstybė 

ir kuriuo įgijamos pagrindinės kompetencijos, yra formalusis suaugusiųjų švietimas. 

Jis gali būti pradinis suaugusiųjų švietimas, atitinkantis ISCED 1 lygį, pagrindinis 

suaugusiųjų švietimas, atitinkantis ISCED 2 lygį, vidurinis suaugusiųjų švietimas, 

atitinkantis ISCED 3 lygį.  

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos 

pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti 

jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pradinio ugdymo 

programa – ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas 

pradinis išsilavinimas. Tai – pirmoji formaliojo ugdymo pakopa, jungianti 

priešmokyklinį ir pagrindinį ugdymą.  

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir 

pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo 

pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, 

pasirinkti ir mokytis toliau. Pagrindinio ugdymo programa – antroji formaliojo 

ugdymo pakopa, vykdoma pagal šešerių metų pagrindinio ugdymo programas. 

Pirmosios dalies pagrindinio ugdymo programa apima ketverių metų pagrindinio 

ugdymo tarpsnį, antroji dalis – dvejų metų. Į pagrindinio ugdymo programų antrąją 

dalį gali būti įtraukiami profesinio mokymo programų moduliai ir įskaitomi tęsiant 



  
 
 

 

mokymąsi pagal profesinio mokymo programas. Baigusiajam pagrindinį ugdymą 

išduodamas pagrindinio ugdymo pažymėjimas.  

Vidurinio ugdymo tikslas – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, 

technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės 

kompetencijos pradmenis. Vidurinis ugdymas vykdomas pagal dvejų metų vidurinio 

ugdymo programas. Jas sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo 

dalykai bei galimi profesinio mokymo programų moduliai. Vidurinis ugdymas 

baigiamas brandos egzaminais. Išlaikius brandos egzaminus, gaunas brandos 

atestatas.  

Formaliojo suaugusiųjų bendrojo ugdymo mokymo turinį lemia valstybės 

reglamentuotas žinių ir įgūdžių lygis – pagrindinio ir vidurinio mokslo standartas. 

Standartą suformuoja švietimo ir mokslo ministerija, kurios kompetencijoje yra 

suaugusiųjų bendrojo ugdymo politika. Standartas reglamentuoja privalomų ir 

pasirenkamų mokomųjų dalykų sąrašą, privalomąją programos dalį.  

Vykdytojai. Suaugusieji pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo gali siekti 

suaugusiųjų mokyklose (mokymo centruose), bendrojo ugdymo mokyklose, 

turinčiose suaugusiųjų klases.  

Mokymosi formos. Suaugusiųjų mokyklos vykdo suaugusiųjų pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ar adaptuoto vidurinio ugdymo programas. Mokymas vyksta 

nuosekliuoju būdu arba grupinio arba pavienio mokymosi formomis, pagal kurias 

mokiniai gali pasirinkti Kasdienio, neakivaizdinio, nuotolinio, savarankiško 

mokymosi būdą. 

Nuoseklusis mokymas suaugusiųjų mokyklose, mokymo centruose ir klasėse vyksta 

pagal Nuosekliojo mokymosi tvarką ir nuo kitų bendrojo ugdymo mokyklų skiriasi 

bendruosiuose ugdymo planuose nustatytu mažesniu savaitinių pamokų skaičiumi. 

Suaugusiesiems sudaroma galimybė mokytis vakarais, taip mokymąsi derinant su 

darbu ar (ir) įsipareigojimais šeimai. 

Mokymasis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

vykdomas pagal Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą. 

Mokymosi pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas formos yra 

šios: 



  
 
 

 

 grupinio mokymosi forma, kai tam tikram laikotarpiui sudarytos mokinių 

grupės mokosi mokytojų mokomos;  

 pavienio mokymosi forma, kai tam tikrą laikotarpį mokinys mokosi 

individualiai mokomas mokytojo, ar individualiai, periodiškai dalyvaudamas 

grupinėse ir (ar) individualiose mokytojo konsultacijose.  

Grupinio mokymosi forma įgyvendinama šiais mokymo proceso organizavimo 

būdais: 

 kasdieniu – mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, lanko mokyklą ir 

nuosekliai mokosi mokomi mokytojų;  

 neakivaizdiniu – mokiniai reguliariai, kartą per savaitę, renkasi į mokyklos 

organizuojamas sesijas, nuosekliai mokosi mokomi ir konsultuojami 

mokytojų arba mokosi 2–3 dienas per savaitę mokytojų komandos mokomi 

pagal produktyvaus mokymo programą, atitinkančią pagrindinio ugdymo 

programos antrąją dalį, arba pagal individualius planus sudarytose klasėse, 

grupėse mokomi mokytojų pakartotinai mokosi pageidaujamų vidurinio 

ugdymo programos dalykų;  

 nuotoliniu – mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, būdami skirtingose 

vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, 

susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų.  

Pavienio mokymosi forma įgyvendinama šiais mokymo proceso organizavimo 

būdais: 

 savarankišku – mokinys mokosi savarankiškai (visų dalykų, atskirų dalykų ar 

jų modulių). Savarankiškai besimokantiems asmenims mokytojai mokykloje 

teikia grupines ar individualias konsultacijas.  

 Nuotoliniu – mokiniai, mokydamiesi savarankiškai, būdami skirtingose 

vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, 

jungiasi su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo 

konsultacijose.  



  
 
 

 

Lanksčios mokymosi formos sudaro galimybes suaugusiems asmenims rinktis jiems 

patogų mokymosi laiką ir reikalingą programos apimtį, prisidėti planuojant savo 

mokymąsi, ugdytis mokymosi visą gyvenimą nuostatas. 

Mokyklos ir mokymosi centrai, turintys reikiamą materialinę bazę bei profesinio 

mokymo programas, įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre, gali 

organizuoti profesinį mokymą ir sudaryti sąlygas mokiniams įgyti profesinę 

kvalifikaciją. Formalųjį suaugusiųjų mokymą vykdančios mokyklos maksimaliai 

atsižvelgia ir prisitaiko prie besimokančiųjų pageidavimų dėl mokymosi formų, 

pamokų organizavimo laiko. Mokymo forma nustatoma bendru besimokančiojo ir 

mokyklos susitarimu. Besimokantysis gali keisti mokymosi formas pagal savo 

poreikius ir galimybes. 

Finansavimas. Suaugusiųjų mokymąsi pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programose finansuoja valstybė, remdamasi „pinigai paskui mokinį“ principu, kitaip 

vadinamu mokinio krepšeliu. Tai tikslinė valstybės dotacija, kurią gauna ir 

mokykloms paskirsto savivaldybės. Mokinio krepšelį, kurį sudaro ugdymui skirtos 

lėšos, gauna tiek valstybinės, tiek nevalstybinės švietimo įstaigos. Likusias 

reikalingas lėšas valstybinėms mokykloms skiria steigėjas, nevalstybinės mokyklos 

gali trūkstamas lėšas susirinkti imdamos mokestį už mokslą, gauti iš rėmėjų ir pan. 

Mokinio krepšelio lėšos negali būti perskirstomos kitoms, ne ugdymo, reikmėms. 

Krepšelio dydį nustato Vyriausybė.    

2013–2014 m. m. pradžioje 29-iose suaugusiųjų mokyklose (suaugusiųjų vidurinėse 

mokyklose, suaugusiųjų mokymo centruose, jaunimo ir suaugusiųjų mokyklose bei 

mokymo centruose) mokėsi 8537 mokiniai. Jie sudarė apie 2,4 proc. visų bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių. Šalies mokinių mažėjimo tendencijos neaplenkė ir 

suaugusiųjų mokinių – nuo 2005 m. jų suaugusiųjų mokyklose mažėja, kartu mažėja 

ir pačių suaugusiųjų mokyklų. 

Suaugusiųjų švietimas, kuriuo įgyjama pripažinta kvalifikacija 

Ugdymo programos. Formaliojo suaugusiųjų profesinio mokymo programos yra 

registruojamos Studijų ir mokymo programų registre. Pagal Lietuvos kvalifikacijų 

sandaros sistemą, siūlomos mokymo programos atitinka nuo I iki IV lygmens, 

atitinkantys Europos kvalifikacijos sąrangos 1 – 4 lygmenis.  



  
 
 

 

Studijų ir mokymo programų registre norintys mokytis gali rasti informacijos apie 

mokymosi formą, trukmę ir apimtis; įgyjamą išsilavinimą, suteikiamą kvalifikacinį 

laipsnį, profesinę kvalifikaciją ar leidimą dirbti konkretų darbą, taip pat profesinio 

rengimo standarto ar studijų krypties reglamento pavadinimą ir kodą. Neformaliojo 

profesinio mokymo programos suteikia tam tikrą kompetenciją atlikti konkrečius 

darbus arba padeda patobulinti ar atnaujinti turimą kvalifikaciją. Duomenys apie 

neformaliojo mokymo programas kaupiami Lietuvos darbo biržos neformaliojo 

mokymo programų sąraše. 

Siekiant išplėsti mokymosi ir integracijos į darbo rinką galimybes, rengiamos įvairių 

tipų programos: adaptuotos specifinėms besimokančiųjų grupėms, t. y. ilgalaikiams 

bedarbiams, asmenims su negalia, romų tautybės asmenims, nuotolinio mokymo ir 

kt. 

Priėmimo sąlygos. Į profesines mokyklas, kolegijas, universitetus priimami 

asmenys pagal šių mokyklų nustatytą tvarką.  Į profesinio mokymo įstaigas priimami 

asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų. Norintiesiems mokytis profesinio mokymo 

įstaigose stojamųjų egzaminų nėra. 

Mokinių priėmimo klausimus sprendžia profesinio mokymo įstaigos Mokinių 

priėmimo komisija. Daugiau galimybių pasirinkti norimą mokymo programą turi tie 

mokiniai, kurių yra geresni mokymosi pasiekimai ir kurie anksčiau pateikia 

prašymus su reikiamais dokumentais. Mokymas pagal profesinio mokymo 

programas pirmai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis. 

Mokiniams mokama stipendija, o gerai besimokantieji ją gauna didesnę. 

Vykdytojai. Profesinis mokymas įgyvendinamas valstybinėse, savivaldybių ir 

nevalstybinėse profesinio mokymo įstaigose bei įmonėse. Kvalifikaciją suteikiantį 

švietimą taip pat gali vykdyti aukštosios mokyklos.  

Pagal tęstinio profesinio mokymo programas mokosi tie, kurie nori tobulinti turimą 

kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetenciją, reikalingą atlikti darbui ar 

funkcijoms. Šis mokymas apima suaugusiųjų formalųjį profesinį mokymą(-si) ir 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Programų trukmė – iki 1 metų. Kvalifikacija 

įgyjama baigus profesinio mokymo programą ir (arba) išlaikius kvalifikacijos 

egzaminus. 



  
 
 

 

Asmenys, baigę profesinio mokymo programas, įtrauktas į Studijų ir mokymo 

programų registrą, gauna valstybės pripažintą pažymėjimą, kuris liudija apie suteiktą 

kvalifikaciją arba gebėjimą atlikti konkretų darbą. Asmenys, baigę neformaliojo 

mokymo programas ar modulius, gauna neformaliojo mokymo pažymėjimą, 

liudijantį apie modulio programos baigimą. 

Formaliojo švietimo, mokslo ir studijų institucijose išlaikę atitinkamus egzaminus, 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviai turi teisę gauti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje įgytų žinių įvertinimą ir valstybės pripažįstamą išsilavinimo ar 

tam tikros jo pakopos, atskiros reglamentuotos programos dalies (modulio) baigimo 

dokumentą. 

Finansavimas. Pirminis profesinis mokymas taip pat yra finansuojamas valstybės ir 

savivaldybės biudžetų lėšomis pagal lėšų skyrimo vienam mokiniui principą. 

Profesinio mokymo įstatyme yra numatytas darbdavių, vykdančių dirbančių asmenų 

kvalifikacijos tobulinimą ir dalyvaujančių profesiniame mokyme, skatinimo teisinis 

pagrindas. 

 

Siekiantys pirmą kartą įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją asmenys gali pretenduoti 

į valstybės finansuojamas studijų vietas. Asmenys, įstoję į valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas, už savo studijas aukštojoje mokykloje turi sumokėti 

patys. Studijos taip pat gali būti apmokėtos darbdavių, kitų fizinių ar juridinių 

asmenų. 

Suaugusiųjų švietimas, padedantis integruotis į darbo rinką 

Lietuvos darbo birža, tarp įvairių savo funkcijų, atlieka ir suaugusiųjų švietimo, 

padedančio integruotis į darbo rinką, organizavimą ir vykdymą. Lietuvos darbo birža 

vykdo keletą programų, suteikiančių ar keliančių bedarbių kvalifikaciją ir 

padedančių jiems sugrįžti į darbo rinką. Be žemiau įvardintų programų, Lietuvos 

darbo birža taip pat aktyviai teikia paraiškas Europos socialinio fondo lėšomis 

įgyvendinti projektus, suteikiančius kvalifikaciją ar padedančius ją kelti.  

Programa. „Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų 

profesinis mokymas “. Programos tikslas – padėti įsidarbinti ar pradėti dirbti 

savarankiškai suteikiant reikiamą kvalifikaciją ar trūkstamas kompetencijas 



  
 
 

 

pasiūlant dalyvavimą profesiniame mokyme. Programa įgyvendinama nuo 2009 m. 

pagal 2009 m. rugpjūčio 13 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 

A1-499 patvirtintą „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų 

ir tvarkos aprašą “. 

Priėmimo sąlygos. Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo 

programas siunčiami atitinkantys profesinio mokymo programos reikalavimus, o 

Trišalės mokymo sutarties sudarymo atveju – ir darbdavių reikalavimus ir ne 

anksčiau kaip prieš 3 metus baigę profesinio mokymo programą ir įgiję kvalifikaciją, 

ar ne anksčiau kaip prieš 1 metus įgiję kompetenciją, išskyrus atvejus, kai dėl 

sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar (ir) kompetenciją arba kai 

neturi teisės dirbti pagal įgytą kompetenciją neturėdamas teisės aktuose nurodyto 

kvalifikacijos pažymėjimo šie asmenys: 

 bedarbiai, kurių individualiame užimtumo veiklos plane numatytas profesinis 

mokymas; 

 įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai, gavę įspėjimą apie atleidimą iš 

darbo ir nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje. 

Dalyvauti profesiniame mokyme darbo ieškantys asmenys atrenkami pagal atitikimą 

šiems formaliesiems kriterijams: 

 įstatyme ir jo pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose nustatytiems 

reikalavimams; 

 atitikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų 

tikslinėms grupėms; 

 atitikimą teritorinės darbo biržos patvirtintam prioritetų, prioritetinių tikslinių 

grupių ir remiamų profesijų sąrašui.  

Tuo atveju, jei siuntimo į profesinį mokymą metu yra daugiau nei vienas darbo 

ieškantis asmuo, atitinkantis nustatytus formalius atrankos kriterijus, į profesinį 

mokymą siunčiamas darbo ieškantis asmuo, atitinkantis vieną ar daugiau neformalių 

kriterijų: 

 niekada nedalyvavęs profesiniame mokyme;  



  
 
 

 

 ilgesnį laiką registruotas darbo biržoje;  

 atitinkantis darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus.  

Tuo atveju, jei siuntimo į profesinį mokymą metu yra daugiau nei vienas darbo 

ieškantis asmuo, atitinkantis formalius ir neformalius atrankos kriterijus, dalyvauti 

profesiniame mokyme atrenkamas darbo ieškantis asmuo, atitinkantis vieną ar 

daugiau specialiųjų kriterijų:  

 pirmą kartą įgyjantys kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas;  

 turintys darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje nepaklausią profesiją;  

 pageidaujantys įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, paklausias vietos 

darbo rinkoje;  

 pageidaujantys sudaryti trišales sutartis.  

Vykdytojai. Darbo birža profesinį mokymą organizuoja, kai: 

 sudaroma Trišalė mokymo sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio ar 

įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo; 

 sudaroma Dvišalė mokymo sutartis, siunčiant bedarbius mokytis pagal tas 

profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos 

darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozių metu nustatytas būsimas darbo 

vietas arba pradėti dirbti pačių bedarbių susirastose darbo vietose ar vykdyti 

individualią veiklą. 

Mokymosi formos. Mokymosi programų formos ir mokymosi programų trukmė 

priklauso nuo pasirinktos programos.  

Finansavimas. Darbo birža, prieš išduodama mokymo kuponą profesiniam 

mokymui finansuoti, įvertina bedarbio individualiame užimtumo veiklos plane 

numatytą poreikį ir vadovaujasi teritorinės darbo biržos direktoriaus patvirtintais 

profesinio mokymo prioritetais ir profesinio mokymo dalyvių prioritetinėmis 

tikslinėmis grupėmis. 

Mokymo kuponas – bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus 

darbuotojui išduotas dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža įsipareigoja, 



  
 
 

 

neviršydama kupone nurodytos vertės, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui 

apmokėti už bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui suteiktas 

profesinio mokymo paslaugas pagal nurodytą profesinio mokymo programą. 

Asmuo, gavęs mokymo kuponą per 15 dienų nuo jo išdavimo datos, turi pasirinkti 

profesinio mokymo teikėją iš profesinio mokymo teikėjų sąrašo ir grąžinti darbo 

biržai užpildytą mokymo kupono II dalį. Negrąžinus mokymo kupono per minėtą 

terminą, mokymo kuponas laikomas negaliojančiu.  

 

Profesinio mokymo teikėjų pateiktų formaliojo ir neformaliojo  profesinio mokymo 

programų sąrašai skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.  

Darbo birža bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo 

profesiniam mokymui gali skirti  ne daugiau kaip 6 Vyriausybės patvirtintos 

minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 MMA 

kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti. 

Teritorinė darbo birža mokymosi laikotarpiu padengia: 

 bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų apgyvendinimo išlaidas;  

 kai mokymas vyksta ne jo gyvenamojoje vietoje – nuvykimo į mokymo 

įstaigą ar praktikos atlikimo vietą ir grįžimo kelionės išlaidas; 

 privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai 

nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės 

aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. 

Mokymosi laikotarpiu bedarbiams mokama mokymo stipendija. 

 

Jeigu siunčiamam mokytis bedarbiui paskirta ar mokymosi metu bus skiriama 

nedarbo socialinio draudimo išmoka (toliau vadinama - NSDI), darbo birža siūlys 

užpildyti  prašymą  ir pasirinkti mokymo stipendijos dydį: 0,6 Vyriausybės 

patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba mokymo stipendiją, 

prilygintą NSDI dydžiui. 

Mokymo stipendijos dydis, prilygintas NSDI dydžiui, mokymosi metu nustatomas 

ir apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio 

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosFormaliosiosSarasas.aspx
http://www.ldb.lt/INFORMACIJA/PASLAUGOSASMENIMS/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosiosSarasas.aspx
http://www.ldb.lt/INFORMACIJA/PASLAUGOSASMENIMS/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosiosSarasas.aspx


  
 
 

 

draudimo įstatymu. Mokymo stipendijos, prilygintos NSDI dydžiui, mokėjimo 

laikotarpis įskaitomas į NSDI mokėjimo laikotarpį. 

Programa. „Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas “. Programos tikslas – asmeniui, 

turinčiam kvalifikaciją, bet negalinčiam įsidarbinti dėl darbo įgūdžių stokos ar jų 

praradimo, padėti įgyti darbo įgūdžius. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 

įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu. 

Priėmimo sąlygos. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali būti organizuojamas 

įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams ir turintiems 

kvalifikaciją bedarbiams, kuriems nustatytas įgūdžių įgijimo ar jų atstatymo 

poreikis:  

 pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;  

 ilgalaikiams bedarbiams;  

 iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;  

 baigusiems profesinės reabilitacijos programą.  

Finansavimas. Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama 

subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo 

privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. 

Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios 

mėnesinės algos dydžio ir sudaro:  

 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami darbo biržoje registruoti bedarbiais 

pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalaikiai 

bedarbiai, iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų, 

asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 45 -55 

proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis , įspėti apie atleidimą iš 

darbo darbingo amžiaus darbuotojai;  



  
 
 

 

 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės 

reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;  

 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės 

reabilitacijos programos, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis.  

Mokymosi trukmė: Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo trukmė yra iki 12 

mėnesių, kai įdarbinami pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą 

kvalifikaciją ir iki 5 mėnesių, kai įdarbinami kitoms tikslinėms grupėms 

priklausantys asmenys.  

Teritorinė darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su 

socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo prioritetus, 

prioritetines tikslines grupes ir konkrečias subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo 

trukmes. 

Laisvas (visuotinis) suaugusiųjų švietimas 

Prie laisvojo (visuotinio) suaugusiųjų švietimo priskiriamas neformalusis 

suaugusiųjų švietimas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas rengia ir 

įgyvendina švietimo įstaigos bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys iki 2014 m. 

gruodžio 31 d. pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą (nuo 2015 m. – 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą). Neformaliajam 

profesiniam mokymui gali būti taikomos naujos darbdavių pageidavimu parengtos 

neformaliojo mokymo programos.  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojai privalo užtikrinti mokymo programų 

kokybę, rengti, tobulinti ir įgyvendinti programas, atsižvelgdami į dalyvių, steigėjų 

ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo rėmėjų pageidavimus. 

Ministerijos, kitos Vyriausybės institucijos, savivaldybės užsako neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas bei tikslinius projektus ir juos finansuoja. Taip pat 

gali teikti paramą kitų institucijų ir organizacijų įgyvendinamoms neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programoms, atsižvelgdami į jų svarbą ir kokybę. 

Pastaraisiais metais atlikti tyrimai rodo didelį neformalaus neprofesinio suaugusiųjų 

švietimo poreikį. Kvalifikacijos tobulinimo, užsienio kalbų, kompiuterinio ir teisinio 



  
 
 

 

raštingumo, verslumo ugdymo programos ypač populiarios. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų pasiūla nuolatos auga. 

Profesinio tobulinimosi, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo mokymosi 

formas nulemia: nuolatinis tobulinimasis, skatinamas ir organizuojamas darbo 

kolektyvų administracijos; valstybės interesus, įstaigų ir organizacijų bei privačios 

iniciatyvos poreikius atitinkantis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; 

perkvalifikavimas. Mokymosi įstaigų pasirinkimą lemia mokymosi tikslai ir formos. 

Nuolatiniam tobulinimui rengiami seminarai, kursai, skatinama savišvieta ir kt. 

Socialinės apsaugos ministerija organizuoja ir profesinį rengimą mažai 

kvalifikuotam darbui, kai specialybė neįgyjama. 

Neformaliojo švietimo turinį ir programas nustato švietimo įstaigos, atsižvelgdamos 

į savo steigėjų ir besimokančiųjų reikalavimus. Švietimo turinį apriboja tik 

galiojantys įstatymai. Valstybė gali užsakyti neformaliojo švietimo įstaigoms 

valstybines švietimo programas. Neformaliojo švietimo programos tiesiogiai 

nesiejamos su bendrojo išsilavinimo standarte ar valstybiniame specialybių sąvade 

numatytomis programomis. Turinys ir programos derinami prie individo, 

bendruomenės ir visuomenės. 

Neformaliojo švietimo veiklos formos yra organizuota tikslinė savišvieta, dieniniai, 

vakariniai, tęstiniai, trumpalaikiai kursai, seminarai, paskaitos, neakivaizdinis 

(nuotolinis) švietimas, žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos šviečiamojo 

pobūdžio programos. 

Priėmimo sąlygos. Švietimo įstatyme (2011) teigiama, kad neformaliojo švietimo 

programas ir savišvietą asmuo renkasi laisvai. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

dalyviams jokių priėmimo reikalavimų nėra. Dalyvis gali būti kiekvienas suaugęs 

(paprastai ne jaunesnis kaip 18 metų) asmuo. 

Norinčiam mokytis dažniausiai netaikomi išankstiniai reikalavimai jo bendrajam ir 

profesiniam išsilavinimui. Asmenys, stojantys studijuoti į universitetus ir kolegijas 

pagal neformaliojo švietimo programas ar atskirus studijų dalykus (jų grupes), 

priimami pagal aukštųjų mokyklų nustatytą tvarką. 

Finansavimas. Neformaliojo švietimo programoms, skirtoms suaugusiųjų 

švietimui, gali būti skiriamos lėšos iš vyriausybės ir savivaldybių biudžetų. 



  
 
 

 

Valstybės lėšomis yra finansuojamos tik tam tikros, iš anksto atrinktos ir nustatytus 

kriterijus tenkinančios švietimo programos.  

 

Programų kurioms bus skiriamas vyriausybės finansavimas sąrašą kas metus tvirtina 

Švietimo ir mokslo ministras. Programų turinys ir siekiami rezultatai turi atitikti bent 

vieną iš šių sąlygų: 

1. mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra;  

2. darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;  

3. asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete;  

4. andragogų kompetencijų tobulinimas;  

5. profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;  

6. asmens bendrosios kultūros ugdymas.  

Programos atrenkamos pagal šiuos programų vertinimo kriterijus: 

1. programos tinkamumas ir aktualumas programos tikslams pasiekti;  

2. programos rezultatyvumas, tikslų ir uždavinių formuluočių aiškumas, 

konkretumas, dermė su programos turiniu;  

3. programos efektyvumas, turinio išsamumas, temų pateikimo nuoseklumas, 

mokymo (mokymosi) metodų, būdų ir laiko tinkamumas ir dermė su kitomis 

programos sudedamosiomis dalimis;  

4. programos poveikio tikimybė ir planuojamų įgyti ar patobulinti 

kompetencijų loginis ryšys su programos tikslu, uždaviniais ir turiniu;  

5. programos naudingumas ir tęstinumo užtikrinimas;  

6. kiti programos finansavimo šaltiniai.  

Programos vykdytojas turi atitikti šiuos reikalavimus:  

1. turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo 

institucijų registre;  



  
 
 

 

2. atitikti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką;  

3. turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų 

suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.  

 

Sparti skaitmeninių technologijų pažanga palengvina mūsų kasdienį gyvenimą. 

Daugybė dalykų, kuriems anksčiau reikėjo mūsų buvimo šalia ir laiko, dabar 

padaroma vos keliais mygtukų paspaudimais internete. Vis daugiau valstybinių 

institucijų ir verslo atstovų siūlo elektronines paslaugas. 

 Elektroninės valdžios paslaugos – valdžios institucijos apima viešąsias ir 

administravimo paslaugas teikiančias institucijas (pvz., mokesčių, muitų, verslo 

registravimo, socialinės apsaugos, visuomenės sveikatos, aplinkos apsaugos 

paslaugas teikiančias institucijas, savivaldybių administracijas). 

 

Valstybė taip pat turi rodyti pavyzdį įsigydama naujas technologijas, įgyvendindama 

modernius ir skaitmeninius sprendimus tiek dirbdama, tiek bendraudama su 

gyventojais. Skaitmeniniame amžiuje kiekvienas pilietis ir verslininkas turi turėti 

galimybę greitai, patogiai ir saugiai naudotis valstybės ir miestų savivaldybių 

paslaugomis. 

 Elektroninė paslauga – tai paslauga, kurios prašymo ar teikimo būdas užtikrina, kad 

ji bus prieinama nuotoliniu būdu. Elektroninės paslaugos yra įvairių tipų: 

 

Informacinės paslaugos- jų tikslas yra gauti informaciją internete; 

Transakcijos paslaugos- jų tikslas yra gauti paslaugą, pažymą, užsiregistruoti pas 

gydytoją ir pan.; 

Dalyvavimo paslaugos- jos suteikia galimybę piliečiams tiesiogiai dalyvauti 

valstybės ar savivaldybės darbo procesuose (apklausose, susipažinti su įstatymų 

projektais, pareikšti nuomonę ir pan.). 



  
 
 

 

Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis ir elektronine valdžia yra esminė 

informacinio raštingumo ir net gyvenimo meistriškumo dalis. Asmens sugebėjimas 

dirbti su informacija daro didelę įtaką tam, kaip greitai ir sėkmingai jis sugeba 

susidoroti tiek su kasdiene, tiek su sudėtinga gyvenimiška situacija. Sėkmingų ir 

plačiai naudojamų el. paslaugų pavyzdžiai yra tamo.lt, elektroninis.lt, taip pat 

epaslaugos.lt. 

Tamo.lt – tai populiariausias elektroninis dienynas Lietuvoje, kurį naudoja daugiau 

nei 65 proc. visų Lietuvos mokyklų.  

Elektroninis.lt- tai yra specialiai 18 metų nesulaukusiems asmenims Registrų centro 

sukurtas mobiliojo elektroninio parašo atitikmuo. Moksleivis, naudodamasis 

specialiai jam sukurtu įrankiu, gali save identifikuoti elektroninėje erdvėje – tai yra 

patvirtinti savo tapatybę jungiantis prie jam skirtų elektroninių paslaugų. Įprastai 

elektroniniame paraše yra du sertifikatai – identifikavimo ir pasirašymo. 

Epaslaugos.lt -tai yra elektroniniai valdžios vartai, kuriuos administruoja 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos. Čia 

galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas 

viešąsias ir administracines e. paslaugas. Dalį jų galima užsisakyti pačiame portale, 

o jei paslauga užsakoma tik jos teikėjo tinklapyje, į jį vartotojas nukreipiamas 

automatiškai. Pavyzdžiui, portale galima rasti visą reikalingą informaciją norint 

laikytis vairuotojo pažymėjimą, stojant į aukštąsias mokyklas ar planuojant įkurti 

verslą.  

 

2021 m. asmeninius kompiuterius namuose turėjo 81 proc., interneto prieigą – 

87 proc. namų ūkių. Asmeninius kompiuterius turinčių namų ūkių dalis per metus 

padidėjo 4, turinčių interneto prieigą – 5 procentiniais punktais. Mieste 

kompiuterius ir interneto prieigą namuose turėjo atitinkamai 84 ir 88 proc. namų 

ūkių, kaime – 76 ir 82 proc. 

Beveik visi namų ūkiai, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi plačiajuosčiu 

ryšiu. 77 proc. interneto prieigą turinčių namų ūkių naudojosi 

plačiajuosčiu laidiniu ar belaidžiu fiksuotu ryšiu, 67 proc. – mobiliojo 

ryšio tinklais. 

https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=918
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5812
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5812
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5852
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5854
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5772
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5772


  
 
 

 

2021 m. pradžioje kompiuteriais ir internetu naudojosi visos gamybos ir paslaugų 

įmonės, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų. Fiksuotuoju internetu naudojosi 

97 proc. (2020 m. – 93,4 proc.) įmonių. 

 

Didėja interneto sparta: interneto ryšį, kurio duomenų atsisiuntimo sparta didesnė 

nei 500 Mbit/s naudojo 28,4 proc. įmonių (2020 m. – 27 proc.). 

2021 m. pradžioje internetu kasdieniame darbe bent kartą per savaitę naudojosi 

59,3 proc. dirbančiųjų (2020 m. – 54,5 proc.). Poreikis naudotis internetu auga 

visose srityse – nuo gamybos ir paslaugų įmonių iki aptarnavimo sektoriaus. 

Internetą kasdienėje veikloje naudojo 68,5 proc. dirbančiųjų paslaugas teikiančiose 

įmonėse ir 45,9 proc. dirbančiųjų gamybos įmonėse (2020 m. – atitinkamai 64,1 ir 

40,9 proc.). 

Naudojimasis internetu auga visų dydžių gamybos ir paslaugų įmonių grupėse: 

57,2 proc. – didelėse įmonėse, 61,1 – vidutinėse įmonėse ir 60 proc. – mažose 

įmonėse (2020 m. – atitinkamai 52,8, 54,2 ir 56,9 proc.). 

2020 m. pradžioje kompiuterius savo darbe naudojo 90,2 proc. įstaigų darbuotojų, 

internetą – 88,4 proc. (2018 m. pradžioje – atitinkamai 83,9 ir 81,5 proc.). 

2021 m. pradžioje interneto svetainę turėjo 77,9 proc. (2020 m. – 78,1 proc.) 

įmonių: beveik visos (98,6 proc.) didžiosios įmonės (daugiau nei 250 dirbančiųjų) ir 

trys iš keturių (74,4 proc.) mažos įmonės (nuo 10 iki 49 dirbančiųjų). 62,6 proc. 

įmonių interneto svetainėje skelbė produktų katalogus ar kainynus, 18,9 proc. – 

teikė galimybę užsakyti prekes ar paslaugas, 14,1 proc. – teikė galimybę sekti 

pristatymą internetu (2020 m. – atitinkamai 52,6, 17,8 ir 11,4 proc.), 31,9 proc. 

įmonių teikė nuorodas į įmonės socialinius tinklus (2020 m. – 30,8 proc.). 

2021 m. internetu naudojosi 87 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (2020 m. – 

83 proc.). Vyresnio amžiaus gyventojai internetu naudojasi mažiau, nei jaunimas. 

Iš 16–24 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi 100 proc., iš 65–74 metų 

amžiaus – 55 proc. Technologijos skverbiasi į visas amžiaus grupes. Palyginti su 

praėjusiais metais, 9 procentiniais punktais padaugėjo vyresnio (65–74 metų) 

amžiaus gyventojų, besinaudojančių internetu, dalis. 



  
 
 

 

78 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi kasdien (90 proc. tokio 

amžiaus internautų), 8 proc. – bent kartą per savaitę, bet ne kasdien (9 proc. tokio 

amžiaus internautų). Taigi, ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 

86 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 98 proc. tokio amžiaus internautų. 

2021 m. 79 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (91 proc. šio amžiaus internautų) 

naršyti internete naudojo mobiliuosius telefonus, daugiau nei pusė visų gyventojų 

(56 proc.) naudojosi nešiojamaisiais kompiuteriais, kas ketvirtas gyventojas 

(25 proc.) internete naršė naudodamas stalinį kompiuterį, beveik tiek pat (24 proc.) 

naudojo planšetinį kompiuterį. Kitus įrenginius (išmanųjį televizorių, el. knygų 

skaityklę, išmanųjį laikrodį ir kt.) jungiantis prie interneto naudojo kas penktas 

gyventojas (21 proc.), jauniausioje 16–24 m. amžiaus grupėje – 30 proc., 

vyriausioje 55–74 m. – 7 proc. gyventojų. 

Internetas daugiausia buvo naudojamas informacijos paieškai, ryšiams ir 

bankininkystei: ryšiams internetą naudojo 82 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų 

(95 proc. tokio amžiaus internautų), skaitė naujienas 80 proc. (92 proc. internautų), 

naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis 72 proc. (83 proc. internautų). 

Internetu mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ar savišvietos tikslais naudojosi 35 proc. 

(40 proc. internautų). 

2021 m. valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis 

paslaugomis bent kartą per paskutinius 12 mėnesių pasinaudojo 62 proc. 16–

74 metų amžiaus gyventojų, arba 70 proc. tokio amžiaus internautų. 57 proc. 

gyventojų ieškojo informacijos įstaigų interneto svetainėse, 52 proc. pildė ir pateikė 

oficialius blankus tiesiogiai internete. Asmenys, kurie nepildė ir nesiuntė blankų 

internetu, kaip pagrindinę to priežastį nurodė, kad nereikėjo pateikti jokių oficialių 

blankų (75 proc. internautų, nepildžiusių blankų internete). Tarp kitų priežasčių – 

žinių, įgūdžių trūkumas, nerimas dėl asmeninių duomenų saugumo. 

Elektronines socialinės žiniasklaidos priemones darbo tikslams 2021 m. naudojo 

57,6 proc. šalies įmonių, palyginti su 2019 m., tokių įmonių dalis padidėjo 

2,8 procentinio punkto. 55,5 proc. įmonių turėjo paskyras socialiniuose tinkluose, 

20,6 proc. skleidė informaciją keitimosi multimedijos turiniu svetainėse, 

4,4 proc. keitėsi žiniomis vikio priemonių pagrindu, 5,6 proc. rašė įmonės 

tinklaraščius. 

https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5332


  
 
 

 

Bent kartą per 12 mėn. prekes ar paslaugas internetu pirko ar užsakė 60 proc. 16–

74 metų amžiaus gyventojų, arba 69 proc. šio amžiaus internautų (2020 m. 

atitinkamai 54 ir 64 proc.). E. prekyba per 3 mėnesius iki apklausos asmeniniais 

tikslais naudojosi 51 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 58 proc. tokio 

amžiaus internautų. Palyginti su praėjusiais metais, e. prekybos vartotojų dalis 

padidėjo 9 proc. punktais. E. prekyba per 3 mėnesius naudojosi daugiau nei 

trys ketvirtadaliai (78 proc.) 25–34 metų amžiaus gyventojų ir tik 12 proc. 65–

74 metų amžiaus gyventojų. 

Dauguma (69 proc.) asmenų, pirkusių prekes ar paslaugas internetu, per 3 mėnesius 

atliko iki 5 užsakymų. Palyginti su praėjusiais metais, asmenų, atlikusių daugiau 

kaip 10 užsakymų, dalis padidėjo 6 procentiniais punktais (nuo 9 iki 15 proc.). 

77 proc. e. prekybos vartotojų per 3 mėnesius išleido iki 500 EUR. 

Dažniausiai internetu buvo perkami drabužiai, avalynė, aksesuarai (65 proc. 

e. prekybos vartotojų), kosmetika, grožio ar sveikatingumo produktai (36 proc.), 

vaistai, maisto papildai, vitaminai (30 proc.), paruoštas maistas ir gėrimai, pristatomi 

iš maitinimo įmonių (28 proc.), maisto produktai ir gėrimai iš parduotuvių 

(27 proc.), baldai ir interjero reikmenys (25 proc.), buitinė technika ar elektronika, 

taip pat valymo ar asmens higienos produktai (po 24 proc.). 

2021 m. tyrimo duomenimis, finansiniais tikslais internetu per 3 mėnesius iki 

apklausos naudojosi 15 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų. Dažniausiai buvo 

perkami ar atnaujinami draudimo polisai. Šia paslauga pasinaudojo 12 proc. 

asmenų. Paskolai ar kreditui iš banko ar kito finansinių paslaugų teikėjo paimti 

internetu naudojosi 3 proc. asmenų, rečiausiai buvo perkamos akcijos, obligacijos ar 

fondų produktai (2 proc.). 

Didžioji dalis (73 proc.) internetu pirkusių gyventojų nesusidūrė su jokiomis 

problemomis, susijusiomis su prekių ar paslaugų pirkimu. Dažniausiai pasitaikanti 

problema – prekių pristatymo laikas ilgesnis negu nurodyta. Su šia problema 

susidūrė beveik kas penktas e. prekyba besinaudojęs gyventojas (19 proc.). Kitos 

dažniau pasitaikiusios problemos – gavo sugadintas prekes arba ne tas, kurias 

užsisakė (6 proc.), svetaine buvo sunku naudotis arba ji veikė nepatenkinamai, 

susidūrė su sunkumais ieškodami informacijos apie garantijas ir kitas pirkėjo teises 

(po 5 proc.). 

https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5212


  
 
 

 

57 proc. interneto vartotojų, kurie e. prekyba naudojosi seniau nei prieš metus arba 

nesinaudojo niekada, kaip pagrindinę nesinaudojimo priežastį nurodė, kad jiems 

nebuvo poreikio pirkti internetu, 49 proc. – parduotuvėje matant prekę pirkti yra 

patogiau ar taip yra įpratę, rečiau buvo paminėtos saugumo problemos (7 proc.) ar 

įgūdžių trūkumas (16 proc.). 

Vyriausybė patvirtino Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtą 2021–

2030 m. valstybės skaitmeninimo plėtros programą, numatančią pagrindines 

inovatyvių technologinių sprendimų verslui ir žmonėms kūrimo kryptis. 

Programa siekiama sudaryti galimybes verslui ir visuomenei efektyviai kurti ir 

naudotis inovatyviais produktais ir paslaugomis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus 

naudotis naujomis technologijomis bei sudaryti sąlygas valstybei prisitaikyti prie 

greitų technologinių pokyčių.   

Vienas esminių dokumente iškeltų uždavinių – užtikrinti efektyvų valstybės 

informacinių išteklių valdymą bei valstybės informacinių sistemų ir registrų sąveiką. 

Šio tikslo bus siekiama skatinant valstybės informacinių išteklių valdymo 

konsolidavimo procesą ir pereinant prie centralizuoto IT paslaugų teikimo.   

Programoje taip pat daug dėmesio skiriama valstybės informacinių sistemų, įvairių 

dirbtinio intelekto, duomenų analitikos principais veikiančių e. paslaugų, priemonių 

ir technologinių sprendimų kūrimui ir plėtrai. Programoje taip pat numatytos viešojo 

sektoriaus duomenų prieinamumo skatinimo, skaitmeninių įgūdžių didinimo 

priemonės. 

Programai įgyvendinti suplanuota beveik 450 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo fondo (RRF), Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės 

biudžeto lėšų. 

Tikimasi, kad, sėkmingai įgyvendinus programoje numatytas priemones, 2030 

metais daugiau kaip 80 proc. valstybės institucijų gaus konsoliduotas informacinių 

technologijų paslaugas, Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse (DESI) 

Lietuva iš 14 vietos pakils į 7-ąją, o pagal duomenų atvėrimo brandos reitingą – iš 

11 vietos į 6-tąją. 



  
 
 

 

Europos Komisija yra iškėlusi tikslą, kad iki 2030 metų visos pagrindinės viešosios 

paslaugos būtų visiškai suskaitmenintos ir teikiamos internetu, 80 proc. piliečių 

naudotų skaitmeninę tapatybę, bent 80 proc. šalies gyventojų turėtų pagrindinius 

skaitmeninius įgūdžius, o 75 proc. ES įmonių naudotų debesijos ir didžiųjų duomenų 

technologijas. 

2021–2030 metų valstybės skaitmeninimo plėtros programos (toliau – Programa) 

paskirtis – skatinti valstybės skaitmeninimą siekiant sudaryti galimybes viešajam 

sektoriui, verslo įmonėms ir akademinei bendruomenei efektyviai ir saugiai kurti ir 

naudotis inovatyviais produktais ir paslaugomis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus 

visavertiškai pasinaudoti naujomis technologijomis, didinti supratimą apie būsimus 

technologinius pokyčius ir sudaryti sąlygas valstybei prie jų prisitaikyti.  

Programa tiesiogiai įgyvendina NPP 1 tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, 

pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos 

vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ 1.7 uždavinį „Skatinti 

valstybės skaitmeninimą“, bet neapima verslo skaitmeninimo, formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo, kibernetinio saugumo, skaitmeninio junglumo priemonių – 

jos įgyvendinamos per kitas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir kitų ministerijų 

plėtros programas. Programa apims informacinių sistemų ar registrų kūrimo ir (arba) 

vystymo ar konkrečių e. paslaugų kūrimo veiklas, finansuojamas  Ekonomikos 

atgaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšomis. 

Programa parengta atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2021/694, kuriuo nustatoma Skaitmeninės Europos 

programa ir panaikinamas Sprendimas (ES) 2015/2240, 2014 m. liepos 23 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės 

atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus 

rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 2018 m. spalio 2 d Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, 

skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų 

sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, 

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1807 

dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų, 2019 m. 

birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų 



  
 
 

 

duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo, 2016 m. spalio 

26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 dėl viešojo 

sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo 

nuostatas. 

Spręstinos problemos priežastys:  

1. Neefektyvus ir nesaugus valstybės informacinių išteklių valdymas: 

1.1 Valstybės informaciniai ištekliai plėtojami chaotiškai. 

1.2. Neužtikrinamas  tinkamas valstybės informacinių sistemų ir registrų 

sąveikumas. 

1.3. Neužtikrinamas tinkamas valstybės informacinių išteklių kibernetinio saugumo 

lygis (iš dalies sprendžiama per Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos  

Kibernetinio saugumo plėtros programą). 

2. Ribotas viešojo sektoriaus duomenų prieinamumas ir  (arba) sklaida ir 

galimybė juos naudoti pakartotinai: 

2.1. Nevienodai atveriami atskirų sektorių duomenys. 

2.2.  Trūksta viešojo sektoriaus įsitraukimo į viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo 

ir pakartotinio jų naudojimo procesą. 

2.3. Viešojo sektoriaus suinteresuotumo dalintis duomenimis su verslu, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir mokslo atstovais stoka. 

3. Įrankių ir technologinių sprendimų, kuriuos naudojant paslaugos būtų 

inovatyvios, tolygiai prieinamos ir saugios, trūkumas: 

3.1. Teisinio reguliavimo stoka neužtikrina visaverčio technologinių sprendimų 

naudojimo. 

3.2. Nepakankamas e. paslaugų procesų (įskaitant e. paslaugų vidaus procesus) 

skaitmeninimas ir brandos lygis. 

3.3. Žinių apie konkrečias kvalifikuoto elektroninio parašo panaudojimo e. 

paslaugoms gauti galimybes trūkumas. 



  
 
 

 

3.4. Į tarpvalstybiniu lygiu teikiamas e. paslaugas integruotų IT sprendimų trūkumas. 

4. Visuomenės skaitmeninių kompetencijų trūkumas: 

4.1. Socialiai pažeidžiamoms grupėms trūksta skaitmeninių įgūdžių (iš dalies 

sprendžiama per 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos – Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliesiems tinkamos 

aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programą). 

4.2. Skaitmeninių kompetencijų ugdymas tinkamai neintegruotas į švietimo sistemą 

ir kvalifikacijos kėlimą (sprendžiama per Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 2021–2030 metų švietimo plėtros programą). 

5. Sklaidos ir bendradarbiavimo skaitmeninimo temomis trūkumas 

(horizontalioji): 

5.1. Viešojo (įskaitant regionus), privataus, NVO sektorių ir mokslo atstovų 

tarpusavio bendradarbiavimo stoka. 

5.2. Tarptautinio bendradarbiavimo stoka. 

5.3. Supratimo ir sklaidos visuomenei apie būsimus pokyčius skaitmeninių įgūdžių 

ir skaitmeninimo naudą trūkumas. 

Nurodytos 1–3 priemonės yra vienodo lyginamojo svorio. 

Priemonės: 

 „Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą“ (šalinama 1 

priežastis).  

 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ (šalinama 2 

priežastis). 

 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai 

naudotis paslaugomis“ (šalinama 3 priežastis). 

 „Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius“ (šalinama 4 

priežastis). 



  
 
 

 

 5 horizontali priežastis bus šalinama, įgyvendinant visas pirmiau išvardytas 

pažangos priemones. 

III.Darbuotojų saugos ir sveikatos strateginio pagrindo 2021-2027 m. 

rengimas ir įvairios jo strateginės kryptys 

Darbuotojų saugą ir sveikatą (toliau – DSS) Lietuvoje reglamentuoja 

Įstatymas ir kiti DSS norminiai teisės aktai. 2016 m. Įstatymas buvo papildytas 

naujais straipsniais, nustatančiais darbuotojų, dirbančių nuotolinį darbą, saugos 

reikalavimus (381 straipsnis) ir laikinųjų darbuotojų saugos reikalavimus 

(382 straipsnis). Minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus darbovietėms nustato 

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo 

bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. 

 DSS reikalavimai dirbant kompiuterizuotose darbo vietose nustatyti Lietuvos 

higienos normoje HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos 

reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 

m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 

„Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir 

Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-

210 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ 

(nauja redakcija įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 1 d.). Darbuotojų apsaugos nuo 

elektromagnetinių laukų reikalavimai nustatyti Darbuotojų apsaugos nuo 

elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 

A1-614 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos 

nuostatų patvirtinimo“.  

Darbuotojų apsaugos nuo cheminių medžiagų ir mišinių reikalavimai 

nustatyti Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatuose ir 

Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatuose, 

patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 



  
 
 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 

97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei 

Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų 

patvirtinimo“, Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų 

profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių 

medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 

bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, Darbo su asbestu nuostatuose, patvirtintuose 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl 

Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“, Kompetencijos reikalavimų įmonėms, 

vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar 

asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl 

Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose 

asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, ir 

Praktinėse rekomendacijose atsitiktiniam ir mažo intensyvumo asbesto veikimui 

darbuotojams nustatyti, paskelbtose Higienos instituto interneto svetainėje. Stresas 

darbe apibrėžtas Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniuose 

nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymu Nr. V-699/A1-241 „Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių 

nurodymų patvirtinimo“. DSS norminiais teisės aktais perkeliami ir įgyvendinami 

ES DSS reikalavimai. ES teisės aktais nustačius naujus DSS reikalavimus 

atitinkamai turės būti keičiami Lietuvos teisės aktai. 

Įstatymo 47 straipsniu DSS norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolė 

pavesta Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos (toliau – VDI). VDI veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

valstybinės darbo inspekcijos įstatymas, VDI funkcijos nustatytos Lietuvos 

Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 



  
 
 

 

darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos nuostatų patvirtinimo“. Įgyvendindama savo funkcijas VDI ne tik 

kontroliuoja, bet ir konsultuoja darbdavius, darbdaviams atstovaujančius asmenis, 

darbdavių įgaliotus asmenis, darbuotojus, darbuotojų atstovus DSS 

reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų taikymo bei vykdymo 

klausimais, rengia ir (ar) organizuoja atitinkamų metodikų, metodinių 

rekomendacijų, gerosios praktikos vadovų parengimą, jų aprobavimą ir skleidimą. 

Nelaimingų atsitikimų darbe (toliau – NAD) rodikliai rodo, kad VDI vykdoma 

prevencijos veikla DSS srityje, atsižvelgiant į šią veiklą vykdančių inspektorių 

skaičių, parenkamas prevencijos kryptis ir priemones, yra efektyvi, tačiau naujai 

kylančios problemos (kylanti nauja rizika, naujos darbo formos, numatoma 

savarankiškai dirbančių asmenų DSS reikalavimų laikymosi kontrolė ir priežiūra), 

nuolat kelia iššūkių VDI veiklos efektyvumui ir reikalauja prisitaikymo kaštų. 2021 

m. pradžioje Lietuvos Respublikoje veiklą vykdė 108,2 tūkst. įmonių, įstaigų, 

organizacijų ir kitų organizacinių struktūrų (neįskaičiuojant ūkininkų) (toliau – 

įmonė), kuriose dirbo 1191,0 tūkst. samdomų darbuotojų, kai VDI inspektorių, kurie 

kontroliuoja DSS norminių teisės aktų įgyvendinimą įmonėse (toliau – VDI DSS 

inspektoriai), skaičius yra apie 90. Tokiu būdu vienam VDI DSS inspektoriui tenka 

apie 1200 įmonių ir / ar 13000 darbuotojų. VDI žmogiškieji ir materialieji ištekliai 

galimai nebeatitinka prevencijos (priežiūros) veiklos poreikių.  

Siekiant VDI atliekamos įmonių veiklos priežiūros efektyvumo NAD ir profesinių 

ligų prevencijos srityje, ypač svarbus proporcingas VDI žmogiškųjų išteklių 

paskirstymas skirtingoms poveikio kryptims (švietimui, konsultavimui, fiziniams 

ūkio subjektų patikrinimams), tačiau išsamus VDI išteklių, atsižvelgiant į pavestas 

funkcijas, vertinimas nebuvo atliktas. 

VDI DSS inspektoriai privalo nuolat tobulinti kompetenciją tiek tradicinių rizikos 

veiksnių, tiek (ypač) naujų ar naujai atsirandančių rizikos veiksnių vertinimo, 

prevencijos priemonių parinkimo srityse. Pradėjęs eiti pareigas VDI DSS 

inspektorius, išskyrus santykinai neilgą periodą, kai jam skiriamas didesnę patirtį 

turintis inspektorius-mentorius, iš esmės mokosi savarankiškai ir vidutinius veiklos 

efektyvumo rodiklius pasiekia po 2–3 metų. Lietuvoje sunku surasti kokybiškas ir 



  
 
 

 

poreikius atitinkančias mokymo paslaugas teikiančius mokymo teikėjus, kurie 

galėtų tobulinti VDI DSS inspektorių kompetenciją. VDI, organizuodama mokymus 

VDI DSS inspektoriams, susiduria su problema surasti švietimo teikėją. Nėra 

įvertintas poreikis ir išanalizuotos galimybės dėl VDI DSS inspektorių kompetencijų 

tobulinimo (mokymo bazės sukūrimo ar kito mechanizmo), neišnaudojamos 

galimybės įsigyti VDI DSS inspektorių kompetencijų kėlimo paslaugas iš užsienio 

mokymo teikėjų, neišvystyta tikslingo ir sistemiško valstybinio finansavimo VDI 

DSS inspektorių kompetencijoms kelti sistema, nepakankamai pritraukiamos ES 

fondų lėšos. Todėl neužtikrinamas poreikius atitinkantis VDI inspektorių 

kompetencijų DSS klausimais tobulinimas. 

2015 m. atliktas Europos darbo sąlygų̨ tyrimas Lietuvoje nustatė itin aukštus 

emocinio nerimo darbo vietoje rodiklius – beveik pusė Lietuvos darbuotojų nuo 25 

proc. iki 75 proc. laiko darbe patiria emocinį nerimą̨. Tai didžiausias procentas 

lyginant su kitomis ES šalimis. Tarptautiniai moksliniai tyrimai rodo, kad depresijos 

paplitimas tarp gydytojų vidutiniškai siekia 29 proc., perdegimo simptomus jaučia 

apie 52 proc., 10–12 proc. gydytojų išsivysto priklausomybės liga (psichikos ir 

elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo), o savižudybės rizikos 

dažnis tarp gydytojų yra dukart didesnis nei bendrojoje populiacijoje.  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. 

įsakymu Nr. V-590 „Dėl Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje 

didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Darbuotojų kompetencijos 

psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašas, kuriuo vadovaudamiesi 

savivaldybių visuomenės sveikatos biurai organizuoja darbuotojų mokymus 

psichikos sveikatos kompetencijų klausimais įmonėse ir taip prisideda prie Lietuvos 

įmonių darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo.  

Higienos instituto interneto svetainėje paskelbta metodinė medžiaga darbuotojų 

sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo, psichikos sveikatos 

kompetencijų didinimo darbo vietose temomis. 

Siekiant skatinti medicinos darbuotojų psichologinei (emocinei) gerovei palankią, 

saugią ir sveiką aplinką, mažinti psichologinio smurto apraiškas asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) bei stiprinti asmens sveikatos priežiūros esamų 

ir būsimų specialistų psichikos sveikatą parengtas Darbuotojų psichologinės gerovės 



  
 
 

 

užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros sistemoje veiksmų 2021–2024 metų planas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 10 d. 

įsakymu Nr. V-322 „Dėl  Darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo asmens 

sveikatos priežiūros sistemoje veiksmų 2021–2024 metų plano patvirtinimo“ (toliau 

– Psichologinės gerovės planas). Psichologinės gerovės plano priemonės orientuotos 

į geresnį ASPĮ valdymą, pozityvaus mikroklimato kūrimą, taip pat medicinos ir kitų 

sveikatos mokslų studijų dėstytojų, studentų, ASPĮ vadovų bei darbuotojų 

socialinių, emocinių ir kitų kompetencijų, psichologinio atsparumo, psichikos 

sveikatos raštingumo ugdymą. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. 

įsakymą Nr. V-1596 „Dėl ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių 

asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano 

patvirtinimo“ ir Psichologinės gerovės planą, 2021 m. pradėta įgyvendinti daug 

naujų švietimo ir pagalbos priemonių, skirtų medikų psichikos sveikatai gerinti: 

stiprinami ASPĮ gebėjimai veiksmingiau reaguoti į psichologinės krizės situacijas, 

organizuojamos klinikinės supervizijos labiausiai COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) pandemijos valdymo paveiktiems asmens sveikatos priežiūros 

specialistams, vykdomi konfliktų valdymo, pasitelkiant mediacijos metodą, 

mokymai, vykdomi pilotiniai psichologinio smurto (įskaitant mobingą) atpažinimo 

ir tinkamo reagavimo mokymai bei bazinio psichologinio smurto atpažinimo ir 

reagavimo algoritmo parengimas, teikiama psichologinė pagalba asmens sveikatos 

priežiūros specialistams, susiduriantiems su psichologiniais sunkumais dėl 

profesinės veiklos. 

2021 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Psichikos sveikata – 2030“, 

NVO vaikams konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija ir 

Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija pasirašė susitarimą dėl 

visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir raštingumo psichikos sveikatos srityje 

didinimo, kurį įgyvendinant numatoma stiprinti psichikos sveikatos rizikos veiksnių 



  
 
 

 

prevencijos priemonių taikymą sveikatos, švietimo, socialinių paslaugų, kultūros 

sektoriuose. 

NAD – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį, atliekant darbo funkcijas ar būnant darbo 

vietoje, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors 

vienai dienai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas 

NAD (Įstatymo 2 straipsnio 21 dalis). NAD pagal jų pasekmes skirstomi į lengvus 

(nepriskiriamas sunkių ar mirtinų NAD kategorijai), sunkius (dėl kurio sunkiai 

pakenkiama darbuotojo sveikatai) ir mirtinus (dėl kurio darbuotojas miršta). 

Profesinė liga – ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas 

ar daugiau kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka 

pripažintas profesine liga (Įstatymo 2 straipsnio 29 dalis). 

Darbo aplinka vis dar kelia pavojų DSS. 2020 m. Lietuvoje įvyko 4058 NAD, iš jų: 

3892 – lengvi, 132 sunkūs ir 34 mirtini. Mirtinų NAD 2020 m. skaičius, tenkantis 

100 000 darbuotojų, buvo 2,5, neįskaičiuojant įvykių, įvykusių dėl Kelių eismo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. 

nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, pažeidimų. Lengvų 

NAD skaičius 100 000 darbuotojų – 303,9. Pastarųjų 5 metų laikotarpiu sunkių NAD 

rodiklių tendencijos nekito (12,2 atvejai 100 000 darbuotojų tiek 2016 m., tiek 2020 

m.), o mirtinų NAD rodikliai šiek tiek sumažėjo (nuo 4,2 (2016 m.) iki 3,1 (2020 

m.) atvejo 100 000 darbuotojų). Siektina, kad tokių įvykių darbe apskritai nebūtų. 

2020 m. mirtinų NAD skaičius lyginant su 2019 m. sumažėjo 7 atvejais arba 17,1 

proc.  

Pagal įmonių dydį 2020 m. daugiausiai mirtinų NAD (11 atvejų arba 32,4 proc.) 

įvyko įmonėse, kuriose dirba nuo 10 iki 49 darbuotojų (toliau – maža įmonė), ir 

įmonėse (po 9 atvejus arba po 26,5 proc.), kuriose dirba iki 9 darbuotojų (toliau – 

labai maža įmonė) ir nuo 50 iki 249 darbuotojų (toliau – vidutinė įmonė). Įmonėse, 

kuriose dirba nuo 250 iki 499 ir virš 500 darbuotojų (toliau – didelė įmonė) 2020 m. 

įvyko 4 mirtini NAD. 

Pagal įmonių ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR) daugiausia mirtinų NAD 

2020 m. įvyko: 8 transporto ir saugojimo EVR įmonėse; po 5 apdirbamosios 

gamybos EVR ir statybos EVR įmonėse; po 3 didmeninės ir mažmeninės prekybos 



  
 
 

 

EVR, augalininkystės ir gyvulininkystės, medžioklės ir susijusių paslaugų veiklos 

EVR, miškininkystės ir medienos ruošos EVR bei vandens tiekimo, nuotekų 

valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo EVR įmonėse. Šių EVR įmonėse 2020 

m. įvyko 88  proc. mirtinų NAD. 

2020 m. NAD metu žuvo 11 darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų. NAD 

pasiskirstymo pagal darbuotojų stažą analizė rodo, kad 2020 m., kaip ir ankstesniais 

metais, didžiausia rizika NAD įvykti išlieka darbuotojams, kurių darbo stažas 

įmonėje iki 1 metų: mirtini NAD, įvykę šiems darbuotojams, sudarė 32 proc. visų 

mirtinų NAD. Darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje nuo 1 iki 2 metų, 2020 m. 

įvyko 21 proc. visų mirtinų NAD, o darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje nuo 

2 iki 3 metų, – 18 proc. 2019 m. mirtini NAD, įvykę darbuotojams, kurių darbo 

stažas įmonėje iki 1 metų, sudarė 36 proc., darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje 

nuo 1 iki 2 metų ir nuo 2 iki 3 metų, – po 10 proc. Darbuotojams, kurių darbo stažas 

įmonėje iki 3 metų, 2020 m. įvyko 71 proc. visų mirtinų NAD, o 2019 m. – 56 proc. 

Pagal veiksnius 2020 m. 10 (arba 31 proc.) mirtinų NAD veiksnys buvo kritimas iš 

aukščio, 7 (arba 21 proc.) – kelių transporto priemonės, 6 (arba 18 proc.) – veikiantys 

įrenginiai, 4 (arba 12 proc.) – krentantys, virstantys objektai (3 atvejais medžiai, 1 

atvejis pastato konstrukcijos), 3 (arba 9 proc.) – asfiksija. Po 1 mirtiną NAD sąlygojo 

grunto nuošliauža, vykdant darbus iškasose, ir griuvimas. Mirtinų NAD statistika 

suponuoja išvadą, kad įmonės organizuojant darbus, ypač aukštyje, neužtikrina 

tinkamo profesinės rizikos vertinimo bei neįgyvendina efektyvių kritimo 

prevencijos priemonių, t. y. nėra skiriamas pakankamas dėmesys bei galimi 

materialiniai ištekliai pavojingoms zonoms pažymėti, aptverti, atitinkamoms 

kolektyvinėms apsaugos priemonėms įrengti, arba neužtikrinama, kad darbuotojai 

tinkamai naudotų asmenines apsaugos priemones. 

2020 m. 2 mirtini NAD įvyko darbuotojams esant neblaiviems (5,8 proc. visų šalyje 

įvykusių ištirtų mirtinų NAD), po 1 atvejį įvyko augalininkystės ir gyvulininkystės, 

medžioklės ir susijusių paslaugų veiklos EVR ir kasybos ir karjerų eksploatavimo 

EVR įmonėse. 2019 m. – 4 atvejai (11 proc. visų šalyje įvykusių ištirtų mirtinų 

NAD). 

2020 m. sunkių NAD skaičius lyginant su 2019 m. padidėjo nuo 125 iki 132. 



  
 
 

 

Pagal įmonių EVR daugiausia sunkių NAD 2020 m. įvyko: 26 transporto ir 

saugojimo EVR įmonėse, 24 statybos EVR įmonėse, 20 apdirbamosios gamybos 

EVR įmonėse, 21 didmeninės ir mažmeninės prekybos EVR įmonėse, 8 vandens 

tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo EVR įmonėse, 7 

augalininkystės ir gyvulininkystės, medžioklės ir susijusių paslaugų veiklos EVR 

įmonėse, 5 miškininkystės ir medienos ruošos EVR įmonėse. Šių EVR įmonėse 

2020 m. įvyko 84 proc. sunkių NAD. 

Pagal darbuotojų stažą 2020 m. darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų 

įvyko 44 sunkūs NAD arba 35 proc. visų sunkių NAD, darbuotojams, kurių stažas 

įmonėje nuo 1 iki 2 metų, – 15 proc., darbuotojams, kurių stažas nuo 2 iki 3 metų – 

10 proc. 2019 m. sunkūs NAD, įvykę darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 

1 metų, sudarė 34 proc. visų sunkių NAD, darbuotojams, kurių stažas įmonėje nuo 

1 iki 2 metų, – 18 proc., kurių darbo stažas įmonėje nuo 2 iki 3 metų 9 proc. 

Apibendrinant, darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 3 metų, 2020 m. įvyko 

60 proc. visų sunkių NAD, o 2019 m. – 61 proc. 

Pagal veiksnius 2020 m. 43 (arba 32 proc.) sunkių NAD veiksniai buvo kritimas iš 

aukščio, 35 (arba 27 proc.) griuvimas, 20 (arba 15 proc.) krovinių kritimas, 15 (arba 

11 proc.) – kelių transporto priemonės, 8 (arba 6 proc.) – veikiantys įrenginiai. NAD 

tyrimai rodo, kad pagrindinė sunkius NAD sąlygojanti priežastis yra neatliktas ar 

netinkamai atliktas profesinės rizikos vertinimas ir darbuotojų kontrolės nebuvimas 

(įvyko 31 (arba 27 proc.) NAD). Taip pat 13 atvejų (arba 12 proc.) sunkių NAD 

priežastimi konstatuota, kad darbdavys netinkamai organizavo darbus. 

2020 m. 7 sunkūs NAD įvyko darbuotojams esant neblaiviems (5,3 proc. visų šalyje 

įvykusių ištirtų mirtinų NAD), po 1 atvejį įvyko augalininkystės ir gyvulininkystės, 

medžioklės ir susijusių paslaugų veiklos EVR, miškininkystės ir medienos ruošos 

EVR, transporto ir saugojimo EVR, kasybos ir karjerų eksploatavimo EVR, vandens 

tiekimo EVR įmonėse, 2 atvejai statybos EVR įmonėse, 2019 m. – 8 atvejai (11 proc. 

visų šalyje įvykusių ištirtų mirtinų NAD). 

Lengvų NAD skaičius 2020 m. lyginant su 2019 m. sumažėjo 868, lengvų NAD 

skaičius 100 000 darbuotojų 2020 m. lyginant su 2019 m. (369,6) sumažėjo 17,8 

proc. Įvertinant, kad ES šalių narių nemirtinų NAD dažnumo rodiklio vidurkis 2018 



  
 
 

 

m. buvo 1 518,8, reikia pastebėti, jog šio rodiklio reikšmės Lietuvoje santykinai 

išlieka labai nedidelės. 

 

 

VDI vykdo aktyvią informacinę, konsultacinę veiklą. 2020 m. VDI plėtojo šią 

veiklą, skirdama ypatingą dėmesį darbuotojų, kurių darbo stažas įmonėje yra iki 1 

metų, darbo sąlygų užtikrinimui, viešino ir skatino darbdavius, darbuotojus naudotis 

interaktyviomis metodinėmis rekomendacijomis, skirtomis darbuotojų, pradedančių 

dirbti įmonėje, NAD prevencijai įgyvendinti, darbuotojų kritimo iš aukščio 

prevencijai ir kitais aktualiais profesinės rizikos vertinimo klausimais, įskaitant 

saugų cheminių medžiagų naudojimą. 

Įvykių, kuriuos sąlygoja nesaugūs darbuotojų veiksmai, prevencijai užtikrinti 

efektyvūs veiksmai galėtų būti aktyvių informacinių kampanijų bei socialinių 

reklamų, atkreipiančių pačių darbuotojų dėmesį į būtinumą laikytis DSS reikalavimų 

bei į tokių reikalavimų nesilaikymo pasekmes, organizavimas bei įgyvendinimas. 

Nuo 2015 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymu VDI pavesta vykdyti Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos 

ryšių punkto veiklą. Vykdydama šią veiklą VDI renka ir teikia nacionalinę 

informaciją DSS klausimais į Europos saugos ir sveikatos darbe agentūrą pagal jos 

pateiktas užklausas, koordinuoja ir perduoda Europos saugos ir sveikatos darbe 

agentūros parengtą informaciją nacionaliniu lygmeniu socialiniams partneriams ir 

kitiems su DSS klausimais susijusiems subjektams, dalyvauja Lietuvoje 

įgyvendinant Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros vykdomas informacines 

saugių darbo vietų kampanijas – 2020–2022 m. Europos saugių darbo vietų 

kampanija „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“. 

Įstatymo 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad aukštųjų mokyklų studentai, 

profesinių mokyklų mokiniai privalo būti mokomi DSS reikalavimų pagal 

įgyjamas kvalifikacijas ir profesijas, bendrojo ugdymo mokyklos privalo 

supažindinti mokinius su bendraisiais saugos ir sveikatos darbe ir buityje 

reikalavimais. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo 

agentūra 2021 m. vykdė pradinio ir pagrindinio ugdymo (1–10 klasių) programų 



  
 
 

 

atnaujinimą. Atnaujintas Sveikatos ir fizinio ugdymo programos Gyvenimo 

įgūdžių bendrosios programos projektas (Socialinio, emocinio, sveikatos, 

lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos bendrosios programos 

projektas) papildytas DSS temomis. Vidurinio ugdymo (11–12 klasės) Žmogaus 

saugos bendroji programa patvirtinta 2012 m. ir nėra atnaujinta. Vadovaujantis 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu, mokyti 

žmogaus saugos pagal bendrojo ugdymo programas gali mokytojai, išklausę 

civilinės saugos mokymo kursus pagal Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 

718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šio aprašo 

nuostatos neapima mokytojų parengimo mokyti DSS klausimais (civilinės saugos 

mokymas neapima DSS mokymo). 

Pasaulinė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija, kilusi 2019–

2020 m., tapo dideliu iššūkiu užtikrinant darbuotojams saugią ir sveiką darbo 

aplinką. Dėl pasaulį apėmusios krizės sutrikus galimybei įsigyti asmeninių apsaugos 

priemonių ir kitų priemonių, būtinų įstaigų veiklos vykdymui užtikrinti (medicinos 

(pvz., medicininių kaukių), dezinfekcinių priemonių) (toliau – apsaugos priemonės), 

o sukauptiems rezervams nepajėgiant patenkinti išaugusio apsaugos priemonių 

poreikio, apsaugos priemonių stygių labiausiai pajuto asmens sveikatos priežiūros 

bei socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos bei kiti subjektai, kurie karantino 

laikotarpiu privalėjo užtikrinti būtinųjų funkcijų ir paslaugų vykdymą. Tokia 

situacija atskleidė nepakankamas egzistuojančios apsaugos priemonių kaupimo 

sistemos galimybes ir paskatino sukurti mechanizmą, kuris padėtų užtikrinti tinkamą 

pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. lapkričio 5 d. priėmė Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 13, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 141 straipsniu įstatymą, kuriuo įtvirtino, kad atitinkamos valstybės ir 

savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir organizacijos, kiti ūkio subjektai 

privalo kaupti apsaugos priemones. Savivaldybių administracijos privalo kaupti 

apsaugos priemonių atsargas savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ūkio 



  
 
 

 

subjektams, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė. Savivaldybių 

administracijų sukauptos atsargos būtų naudojamos tais atvejais, kai savivaldybių 

institucijoms, įstaigoms ir savivaldybių ūkio subjektams nepakaktų pačių sukauptų 

apsaugos priemonių.  

Įgyvendinant Civilinės saugos įstatymo nuostatas, savivaldybių institucijų ir įstaigų, 

ūkio subjektų, kurie privalo sukaupti apsaugos priemonių atsargas, sąrašas, 

laikotarpis, kuriam turi būti sukauptos apsaugos priemonių atsargos, apsaugos 

priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), 

sąrašas buvo nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. 

nutarimu Nr. 286 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lietuvos 

Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos 

socialinių paslaugų įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo“. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-160 

„Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų 

ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių 

ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašo bei šių priemonių kiekio 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo nustatytas valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, kitiems ūkio 

subjektams sukauptinas apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos), sąrašas, kiekis ir savivaldybių administracijų 

direktoriams sukauptinas apsaugos priemonių sąrašas, kiekis. 

Atlikus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų 

situacijų rizikos analizę Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. 

spalio 4 d. įsakymu Nr. V-2225 „Dėl Sveikatos priežiūros sistemos subjektuose 

kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų 

priemonių, skirtų pasirengti ekstremaliųjų situacijų, sukeltų cheminių, biologinių 

veiksnių, branduolinių ar radiologinių avarijų bei teroristinių išpuolių likvidavimui 

ir jų padarinių šalinimui, atsargų sąrašų ir šių priemonių minimalaus sukauptino 

kiekio (normatyvų) bei kaupimo terminų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas 

sukauptinų apsaugos priemonių, skirtų sveikatos priežiūros sistemos subjektuose 

dirbančiam personalui apsisaugoti teikiant pagalbą nukentėjusiesiems ar vykdant 



  
 
 

 

kitas pavestas funkcijas cheminės, biologinės, branduolinės, radiologinės kilmės 

ekstremaliųjų situacijų bei teroristinių išpuolių atvejais, sąrašas, šių priemonių 

minimalus sukauptinas kiekis (normatyvai) bei kaupimo terminai. 

Siekiant padėti darbdaviams valdyti pandemijos keliamas rizikas priimti Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo (toliau – OV) sprendimai dėl apsaugos priemonių 

naudojimo sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose (2020 

m. balandžio 7 d. sprendimas Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių 

naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“; 2020 m. 

balandžio 17 d. sprendimas Nr. V-917 „Dėl Asmeninės apsaugos priemonių 

naudojimo socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pagal saugumo lygius“). 

Parengta informacija, rekomendacijos, metodinė medžiaga patalpų valymo ir 

dezinfekcijos klausimais.  

Siekdama padėti darbdaviams ir darbuotojams greičiau ir efektyviau valdyti naujus 

iššūkius, VDI parengė ir VDI interneto svetainėje paskelbė įvairių rekomendacijų 

dėl darbo organizavimo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu. 

Ekstremaliosios situacijos metu didelio dėmesio reikalauja ne tik darbuotojų fizinės 

darbo sąlygos, tačiau ir jų psichikos sveikata. Siekiant suvaldyti COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) pandemijos sukeltas psichologines pasekmes, informuoti 

visuomenę ir kontaktinį darbą dirbančius specialistus apie psichologinės pagalbos 

galimybes paleista Nacionalinio psichikos sveikatos tinklapio pagalbasau.lt nauja 

versija. Taip pat parengtos ir Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje 

paskelbtos rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams, 

slaugytojams, kitam medicinos personalui), kaip rūpintis savo emocine sveikata 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu. Stacionarines 

paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms, tiesiogiai dirbančioms su COVID-19 

(koronaviruso infekcijos) pacientais, teiktos konsultacinės paslaugos dėl personalo 

psichoemocinio klimato palaikymo ekstremaliosios situacijos metu. 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu bendram tikslui buvo 

sutelkti skirtingų sektorių kontrolės institucijų pajėgumai: OV 2020 m. spalio 23 d. 

sprendimu Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų 

laikymosi kontrolės“ pavesta Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie 



  
 
 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių administracijų direktoriams, Policijos 

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinei maisto ir veterinarijos 

tarnybai, VDI ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai vykdyti 

ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolę ir teikti 

konsultacijas atitinkamos srities ūkinės veiklos, viešųjų ir administracinių paslaugų 

teikimo ribojimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu 

Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir OV 

sprendimų įgyvendinimo klausimais teisės aktais kiekvienai institucijai pavestose 

ūkio subjektų, veiklų priežiūros srityse ir (arba) kontrolės objektuose. 

IV.Darbo rinkos iššūkiai dėl naujų užimtumo formų 

Užimtumo tarnybos duomenimis, darbo rinkoje jaučiamas darbo jėgos 

pasiūlos ir paklausos neatitikimas: nekvalifikuotos darbo jėgos perteklius ir 

kvalifikuotos – trūkumas. Specialistų ir kvalifikuotų darbininkų pasiūla 2020 metų I 

ketvirtį buvo daugiau kaip 16 proc. mažesnė už paklausą, tuo tarpu norinčių dirbti 

nekvalifikuotą darbą 16 proc. daugiau negu tokios darbo jėgos poreikis. Darbo vietas 

sunku užpildyti – pretenduojantys asmenys neturi tinkamos kvalifikacijos, 

kompetencijų ar patirties. 

Mažėjant laisvų darbo vietų nekvalifikuotam darbui, darbo ieškantiems asmenims, 

neturintiems profesijos ar specialybės, konkurencija dėl darbo vietos didėja. Ateityje 

įmonėms diegiant inovacijas, efektyvinant veiklos procesus, daugelį darbų atliekant 

automatizuotiems įrenginiams, reikės mažiau nekvalifikuotų darbininkų, todėl 

siekiant tvaraus šių asmenų įsidarbinimo, aktualiu tampa kvalifikacijos įgijimas.  

Pastaruoju metu vis labiau trūksta ne tik darbininkiškų profesijų, bet ir specialistų – 

statybos vadovų, technologinių procesų technikų, specialiųjų poreikių ir 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų, mechanikos inžinerijos technikų. Šalies pramonės 

struktūra kinta, įsibėgėja automatizacijos ir skaitmenizacijos procesai, todėl svarbu, 

kad šalies gyventojai įgytų ir laiku atnaujintų turimus įgūdžius ir žinias. 

Aktyvios darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) ir kitų laikino užimtumo priemonių 

taikymas registruotą nedarbą 2020 m. I ketvirtį sumažino 0,7 proc. punkto, 2019 m. 

- 0,9 proc. punkto. 2018 m. šios priemonės mažino registruotą nedarbą 1,1 proc. 

punkto, 2017 m. – 1,3 proc. punkto. 



  
 
 

 

2020 metais ADRP priemonėms buvo skirta viso 48,6 mln. Eur, 2019 m. 49,3 mln. 

Eur, 2018 m. 75,3 Eur.  

Tvari ADRP priemonių finansavimo sistema sukurtų prielaidas kokybiškam 

pažeidžiamų grupių asmenų integravimo į darbo rinką sistemos funkcionavimui. 

Demografijos iššūkiai sprendžiami šalinant panašias priežastis. 

Šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, situacija darbo rinkoje 

keitėsi. 

2020 m. II ketvirtį užimti buvo 1351,5 tūkst. šalies gyventojų, iš jų 1292,8 tūkst. – 

15–64 m. amžiaus. Palyginti su 2019 m. II ketvirčiu, užimtųjų buvo 30,7 tūkst. 

mažiau. Per metus užimtų 15–64 m. amžiaus gyventojų skaičius mažėjo 32,7 tūkst., 

o užimtumo lygis siekė 71,4 proc. (1,6 proc. punkto mažiau nei 2019 m. II ketvirtį). 

Nedarbo lygis 2020 m. II ketvirtį buvo 2,6 proc. punkto didesnis nei 2019 m. II 

ketvirtį.  

Užimtumo tarnybos duomenimis, 2020 metų liepos 1 d. šalyje buvo registruota 

208,1 tūkst. darbo neturinčių asmenų, ir jie sudarė 12,1 proc. visų šalies darbingo 

amžiaus gyventojų. Palyginti su 2019 m. liepos 1 d., registruotų bedarbių skaičius 

didėjo 69,6 tūkst., o registruoto nedarbo rodiklis – 4,1 proc. punkto. Registruoto 

nedarbo rodiklis pasižymi sezoniškumu: žiemos mėnesiais didėjęs nedarbas 

prasidedant pavasariui paprastai mažėja. 

2020 m. liepos 1 d. darbo neturėjo 40,6 tūkst. 16–29 m. amžiaus jaunuolių. 

Tai – 9,1 proc. tos pačios amžiaus grupės šalies gyventojų. Registruotas jaunimo 

nedarbas, palyginti su 2019 m. liepos 1 d., augo 4,1 proc. punkto. Augantį moterų ir 

jaunimo registruotą nedarbą labiausiai sąlygoja tai, kad įprastai didžioji šių grupių 

asmenų dalis dirba COVID-19 labiausiai paveiktuose prekybos, paslaugų ir 

aptarnavimo sektoriuose, kurie iš dalies arba visai buvo uždaryti karantino 

laikotarpiu. 

Šie paslaugų sektoriaus verslai dažniausia yra darbui imlūs, siūlantys žemos 

kvalifikacijos darbo vietas, nereikalaujančias daug patirties ir įgūdžių bei 

suteikiančias galimybę darbą derinti su kita veikla, dirbti ne visu etatu. Karantino 

laikotarpiu moterys dažniausia prisiėmė šeimos įsipareigojimus – ėmė 

nedarbingumą vaikų priežiūrai, kai darželyje arba mokykloje buvo paskelbtas 



  
 
 

 

karantinas. O dalis jaunuolių, ypač paskutinių kursų studentų, dėl karantino nespėjo 

įgyti darbo patirties ir ateityje turės konkuruoti su labiau kvalifikuotais, tačiau dėl 

susiklosčiusios ekonominės situacijos darbo netekusiais asmenimis.  

Dar labiau padidėjo atotrūkis tarp nedarbo mieste ir kaime. 2020 m. II ketvirtį 

užimtumo lygis kaime buvo 9,4 proc. punkto žemesnis nei mieste (kaime – 65,1 

proc., mieste – 74,5 proc.) Palyginti su 2019 m. liepos 1 d., tarp darbo neturinčių 

asmenų sumažėjo darbo ieškančių kaimo gyventojų ir turinčių negalią asmenų. Nors 

po karantino ir ekstremaliosios situacijos paskelbimo ilgalaikių bedarbių skaičius 

auga, jų dalis tarp visų įregistruotų darbo neturinčių asmenų šiemet yra mažesnė nei 

prieš metus. Daugiau registruota tiek turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 

tiek neturinčių profesinio pasirengimo. 

Daugėjant darbo neturinčių asmenų ir išliekant panašiam naujų laisvų darbo vietų 

skaičiui, įsidarbinti tampa vis sunkiau, todėl auga ilgalaikių bedarbių skaičius. 

Beveik kas penktas (19,5 proc.) Užimtumo tarnyboje registruotas darbo neturintis 

asmuo – ilgalaikis bedarbis. Jų 2020 m. liepos 1 d. buvo registruota 40,7 tūkst. – 8,3 

tūkst. arba 25,8 proc. daugiau negu praėjusių metų liepos 1 d. Pernai jų buvo 32,3 

tūkst. arba 23,3 proc. visų registruotų bedarbių. 

STRATA 2020 m. gegužės mėn. 18 d. atliktoje Ateities ekonomikos DNR plano 

pirminėje analizėje teigiama, jog Lietuva susiduria su darbo rinkai aktualių įgūdžių 

pasiūlos ir paklausos neatitikties iššūkiu. Lietuvoje trūksta aukštos kvalifikacijos 

darbuotojų aukštesnių įgūdžių reikalinguose sektoriuose, tokiuose kaip IRT, 

finansai. Be to, apie penktadalis Lietuvos dirbančiųjų dirba žemesnės kvalifikacijos 

darbą nei įgyta kvalifikacija. 

Neatitikčių priežasčių galima įžvelgti tiek švietimo (absolventų gebėjimai neatitinka 

egzistuojančios darbo rinkos poreikių), tiek sukuriamų darbo vietų ypatumuose 

(Lietuvoje sukuriama mažai darbo vietų, kurioms reikia aukštesnio lygio įgūdžių, 

žemi vykdomų darbuotojų mokymų rodikliai, darbo vietų kokybės aspektai).  

Dar prieš COVID-19 pandemiją EBPO prognozavo, kad ateityje daugiau nei 70 

proc. Lietuvos darbų gali būti priskiriami kaip patenkantys į aukštą riziką dėl 

galimos procesų automatizacijos. Žemesni už EBPO vidurkį mokinių pasiekimai 



  
 
 

 

neaktyvus dalyvavimas suaugusiųjų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo programose 

žemesni už Europos Sąjungą skaitmeninių gebėjimų rodikliai. 

Apie penktadalis Lietuvos dirbančiųjų dirba žemesnės kvalifikacijos darbą nei 

įgyta kvalifikacija (Eurostato duomenys). Trečdalis dirba su savo studijų sritimi 

nesusijusį darbą. Lietuva pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dalį yra tarp 

pirmaujančių ES ir smarkiai lenkia Sąjungos šalių vidurkį, be to, pirmauja pagal 

aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų užimtumo lygį. Dažnai keliama hipotezė, jog 

didesnė aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų dalis turėtų tiesiogiai prisidėti prie 

spartesnio ekonomikos augimo.  

Vis dėlto tyrimai rodo, kad išsilavinę žmonės yra būtina, tačiau nepakankama 

ekonomikos augimo skatinimo sąlyga. Pavyzdžiui, vertinant aukštąjį išsilavinimą 

turinčių gyventojų ir BVP, sukuriamo per valandą, ryšį EBPO valstybėse nenustatyta 

stiprios tiesioginės priklausomybės tarp išsilavinusių gyventojų skaičiaus ir 

ekonomikos našumo. Valstybėse, kuriose aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų 

skaičius panašus kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, Danijoje ar Belgijoje, našumas beveik 

dvigubai didesnis. O toks našumas, koks yra Lietuvoje, Čekijoje, Slovakijoje ar 

Portugalijoje, pasiekiamas su perpus mažesne aukštąjį išsilavinimą įgijusių 

gyventojų dalimi (Aleknevičiūtė, 2020). Suprantama, aukštojo išsilavinimo nauda 

negali būti matuojama vien iš ekonominės naudos perspektyvos, aukštasis 

išsilavinimas teikia naudą ir daugeliui kitų visuomenės gyvenimo sričių – nuo 

teigiamo poveikio socialiniam kapitalui iki geresnės visuomenės ir individų 

sveikatos (BIS, 2013). 

Visgi vertinant iš siauresnės darbo rinkos perspektyvos ne mažiau svarbus 

klausimas ne tik kokį išsilavinimą ir kvalifikaciją asmenys įgyja, bet kaip įgytas 

išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai dera su jų užimamomis pozicijomis darbo 

rinkoje. Kitaip tariant, kokia yra kvalifikacijos ir gebėjimų atitiktis.  

Tikslas efektyviai išnaudoti asmenų gebėjimų potencialą darbo rinkoje ir 

visuomenėje ir gauti kuo didesnę ekonominę bei socialinę grąžą iš investicijų į 

asmenų gebėjimų ugdymą akcentuojamas tiek EBPO įgūdžių strategijoje, tiek 

Europos įgūdžių darbotvarkėje.  



  
 
 

 

Tam tikro lygmens neatitiktis yra neišvengiama – nėra tobulos darbo rinkos, kurioje 

visi dirbtų darbus, atitinkančius kvalifikaciją, ir išnaudotų visą savo gebėjimų 

potencialą. Visgi ilgalaikiai ir didesnio lygmens neatitikimai turi neigiamų pasekmių 

tiek individualiame (darbuotojų), tiek aukštesniame (įmonių ir struktūriniame visos 

ekonomikos) lygmenyje. 

Individualiame lygmenyje tai susiję su mažesniu pasitenkinimu darbu ir turi įtakos 

atlyginimų dydžiui, pvz., aukštesnę kvalifikaciją, nei reikia einamoms pareigoms, 

turintys asmenys uždirba 20 proc. mažiau nei asmenys, dirbantys kvalifikaciją 

atitinkantį darbą. Aukštesniame lygmenyje tai susiję su mažesniu produktyvumu, 

didesne darbuotojų kaita, o struktūriniame lygmenyje gali būti siejama su didesniu 

struktūriniu nedarbu ir mažesniu BVP augimu dėl pakankamai neišnaudojamo 

žmogiškųjų išteklių potencialo (OECD, 2019d).  

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodyta, kad 

Lietuva yra viena iš EBPO šalių, kurioje daugiausia jaunų asmenų įgyja aukštąjį 

išsilavinimą. Tai reiškia, kad jauni žmonės iš esmės yra pakankamai kvalifikuoti, 

kad galėtų dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujančius ir gerai apmokamus darbus. 

Tačiau, dauguma absolventų turi arba per didelę kvalifikaciją arba netinkamą 

kvalifikaciją konkrečiam darbui.  

Reikia tęsti sistemingas pastangas, kad profesinis ir techninis išsilavinimas 

Lietuvoje taptų patrauklesnis jauniems žmonėms, taip pat, kad profesinis mokslas 

labiau atitiktų įgūdžių poreikius. Reikia geresnio profesinio orientavimo. Tai pat 

teigiama, kad švietimo įstaigos turi ruošti programas, kurios atitiktų darbo rinkos 

poreikius ir užtikrintų aukštą kokybę. 

EBPO teigimu, Lietuvoje gana žemas suaugusiųjų dalyvavimas formaliajame ir 

neformaliajame mokyme palyginus su ES ar kaimyninėmis šalimis. Ypač mažai 

bedarbių dalyvauja mokymuose. EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos 

rekomendacijose nurodyta, kad motyvuoti dalyvauti suaugusiųjų mokymuose 

asmenys ir įmonės susiduria su įvairiomis kliūtimis.  

Atskiriems asmenims pagrindinės kliūtys yra ribotos galimybės suderinti mokymąsi 

su kitais įsipareigojimais ir didelė kaina. Abi kliūtys lietuviams dar didesnę įtaką nei 

kitose ES šalyse. Darbdaviams pagrindinės priežastys, stabdančios nuo darbuotojų 



  
 
 

 

mokymo yra nuomonė, kad darbuotojų darbo jėgos įgūdžiai yra tinkami, didelės 

mokymo išlaidos bei sunkumas įvertinti mokymų poreikį. Tuo tarpu EBPO 

nuomone, dalyvavimas mokymuose asmenims gali padidinti galimybes įsidarbinti, 

gauti geresnį darbo užmokestį, kilti karjeros laiptais, o įmonėms – padidinti 

produktyvumą. 

STRATA parengtoje apžvalgoje   nagrinėjamas Lietuvos žmogiškasis 

kapitalas, analizuojant 2019 m. ir senesnius gyventojų gebėjimų ugdymo, įgytų ir 

įgimtų gebėjimų panaudojimo darbo rinkoje ir gyventojų sveikatos būklės 

duomenis. Teigiama, jog nuo žmogiškojo kapitalo kokybės ir to, kaip asmenų turimi 

įgūdžiai ir žinios pasitelkiami darbo rinkoje, didele dalimi priklauso sėkmingas 

šalies vystymasis.  

Kvalifikacijų, įgūdžių pritaikymą darbo rinkoje taip pat leidžia įvertinti 

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) rengiamas Europos įgūdžių 

indeksas (CEDEFOP, 2020). Šiame indekse gyventojų įgūdžiai vertinami iš 

skirtingų perspektyvų – įgūdžių ugdymo, įgūdžių įdarbinimo (aktyvavimo) ir 

įgūdžių atitikties. Įgūdžių įdarbinimo (aktyvavimo) srityje Lietuva rikiuojasi gan 

aukštai – 7 vieta tarp vertinamų šalių (ES+4)3 . Tai daugiausia lemia aukštas 

užimtumo lygis (25– 54 m. amžiaus grupėje) ir maža asmenų, per anksti 

pasitraukiančių iš mokymo sistemos, dalis.  

Vis dėlto įgūdžių ugdymo ir atitikties srityse Lietuvos rezultatai yra prastesni 

– 17 vieta tarp vertinamų šalių. Lietuvos rezultatui teigiamos įtakos turi tai, jog 

šalyje didelė dalis dirbančiųjų dirba visą darbo laiką. Tačiau kiti rodikliai yra 

prastesni, tarp jų ir asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, bet dirbančių žemesnės 

kvalifikacijos darbus, dalis. Lietuvai taip pat būdinga didelė aukštąjį išsilavinimą 

įgijusių asmenų, kurie uždirba mažai, dalis – pagal šį rodiklį ji rikiuojasi 27 vietoje. 

Profesinio ir aukštojo mokslo įstaigos turi sutelkti savo dėmesį į įgūdžius, 

reikalingus sėkmingam darbui ir gyvenimui XXI amžiuje. Tam reikia, kad 

institucijos reaguotų į esamus ir numatomus darbo rinkos poreikius, įskaitant 

strateginius reikšmingus įgūdžius Lietuvos ekonominei plėtrai ir specializacijos 

tikslus.“ (EBPO įgūdžių strategija). 



  
 
 

 

Trumpuoju laikotarpiu suaugusiųjų mokymosi sistema gali padėti asmenims, 

praradusiems darbą, tobulėti ir pereiti prie naujų profesijų. Siekdama palengvinti 

šiuos perėjimus, Užimtumo tarnyba greitai prisitaikyti prie naujos situacijos ir 

lanksčiai reaguoti, kad būtų galima reaguoti į greitai besikeičiančius pokyčius, 

pasitelkiant skaitmenines priemones ir karjeros konsultavimo paslaugas. Ilgalaikėje 

perspektyvoje suaugusiųjų dalyvavimas mokymuose priklauso nuo egzistuojančių 

kliūčių pašalinimo, t. y. skatinant supratimą apie suaugusiųjų mokymosi svarbą ir 

mokymosi naudą, finansines paskatas asmenims ir įmonėms bei padarant mokymąsi 

lankstesniu. 

Šalies pramonės struktūra kinta, įsibėgėja automatizacijos ir skaitmenizacijos 

procesai, todėl svarbu, kad šalies gyventojai įgytų ir laiku atnaujintų turimus 

įgūdžius ir žinias. Trūksta praktinio pasirengimo darbo rinkai ir verslumo 

(antreprenerystės, intraprenerystės gebėjimų) kompetencijos ugdymo ankstyvajame 

amžiuje. Lietuvos Junior Achievement longditurinių tyrimo duomenimis jauni 

žmonės, kurie mokyklos suole turi praktinės verslumo (mokomųjų mokinių 

bendrovių) vykdymo patirties 20 % rečiau būna be darbo 8-15 m. po mokyklos 

baigimo. 

Lietuvoje vyrauja tokios ekonominės veiklos (sektoriai), kuriose reikalingi vidutinių 

įgūdžių darbuotojai: statyba, transportas, prekyba, aptarnavimo veiklos (angl. 

middle-skill occupations). Šių įgūdžių darbuotojų tendencijos yra augančios, tai 

patvirtina ir Lietuvos statistikos departamento duomenys. Tai rodo ir darbo 

imigracija iš trečiųjų šalių: daugiausiai koncentruojasi keliose ūkio šakose – 

absoliuti dauguma darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinami paslaugų, pramonės ir 

statybos sektoriuose. 2019 m. į Lietuvą dirbti atvyko beveik 67 tūkst. trečiųjų šalių 

piliečių, iš kurių virš 80 proc. sudarė trūkstamų profesijų darbuotojai (vairuotojai, 

suvirintojai, statybininkai).  

Pažymėtina, kad tvirtinamas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos 

Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis, tačiau lieka neįvertinta, koks 

yra konkretus trūkumas ir realus darbuotojų poreikis, kuris turėtų būti kompensuotas 

darbuotojais iš trečiųjų šalių. Siekiant stabdyti neribotą vizų išdavimą trečiųjų šalių 

piliečiams pagal trūkstamų profesijų sąrašą, Vyriausybė nusprendė  įvesti kvotas 

užsieniečiams, kuriems netaikomas atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams 



  
 
 

 

vertinimas (nereikia gauti leidimo dirbti ir nėra priimamas Užimtumo tarnybos 

sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams), kai 

jie atvyksta dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta 

Lietuvos Respublikoje,  sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.  

Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių 

teisinės padėties“ pakeitimai, reglamentuojantys kvotos nustatymą užsieniečiams, 

kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, 

kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos 

rūšis, kurie atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti ir dėl kurių darbo atitikties 

Lietuvos darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba neturi priimti sprendimo, ir 

naudojimą (571 str.).  Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministru, 2020 m. birželio 12 d. įsakymu A1-545 patvirtino Kvotos 

nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašą. 2021 m. nustatyta kvota - 32 200. 

Ją patvirtino Socialinės apsaugos ir darbo ministras suderinęs su Vidaus reikalų 

ministru (2020 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. A1-1131). 

Pažymėtina, kad aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių (palyginus su kitomis 

ekonomiškai stipriomis ES valstybėmis narėmis, kuriose didesni atlyginimai ir 

geresnės sąlygos) į Lietuvą atvyksta labai mažai, nepaisant to, kad nuolat 

paprastinamos leidimų laikinai gyventi (Mėlynosios kortelės) išdavimo sąlygos ir 

procedūra užsieniečiams, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos 

reikalaujantį darbą. 

Kvalifikacijos trūkumas riboja visų socialinių grupių įsidarbinimo ir išsilaikymo 

darbo rinkoje galimybes (laisvų darbo vietų nekvalifikuotiems darbininkams yra 

beveik dvigubai mažiau negu norinčių įsidarbinti, 38,3 proc., 106 tūkst. bedarbių 

neturi profesinio pasirengimo (35,5 proc., 25,5 tūkst.  ilgalaikių bedarbių, 29 proc., 

29,3 tūkst. vyresnių nei 50 m. asmenų, 62,6 proc., 44,7 tūkst. 16-29 m. asmenų, 33,2 

proc., 6,5 tūkst. neįgaliųjų neturi profesinio pasirengimo)); 

Konkrečios socialinės grupės, susiduriančios su kvalifikacijos trūkumu ar profesinio 

pasirengimo stoka yra plačiau įvardijamos ir aprašomos 1 problemos 2 priežastyje.  



  
 
 

 

Europos žaliasis kursas, skaitmenizacija, automatizacija, robotizacija ir globalizacija 

lemia atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų poreikį, tačiau, siekiant jį patenkinti, 

trūksta kompleksinio darbo rinkos vertinimo, žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir 

prognozavimo; 

Žmogiškasis kapitalas – gyventojų gebėjimų ir žinių kokybė, nusako valstybės 

konkurencingumą ateityje, gebėjimą dalyvauti globalioje rinkoje. Siekiant laiku 

reaguoti į galimus struktūrinius profesijų darbo rinkoje pokyčius, reikalinga 

analizuoti ir prognozuoti darbo rinkos paklausą bei pasiūlą. 

Žmogiškojo kapitalo pokyčiai kaip, pavyzdžiui, naujų žinių ir gebėjimų formavimas 

formaliose švietimo programose, ir jų įsiliejimas į darbo rinką gali užtrukti keletą 

metų. Tokioms gebėjimų politikos sritims kaip užimtųjų ar bedarbių 

perkvalifikavimas ypatingai svarbi informacija apie galimą darbo jėgos struktūros 

pasikeitimą.  

Migracijos klausimams, darbuotojų iš užsienio pritraukimo politikai spręsti 

reikalinga informacija apie gebėjimus ir žinias, kurias turinčių darbuotojų vidaus 

rinkoje jau trūksta ar truks netolimoje ateityje. Žmogiškųjų išteklių stebėsena tampa 

ypač reikšminga įvertinant EBPO rekomendacijas dėl būsimų ES veiksmų 

programos priemonių, susijusių su žmogiškųjų išteklių plėtra – jos turi būti pagrįstos 

įrodymais/duomenimis. 

Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašas patvirtintas 

Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 162 ,,Dėl Nacionalinės žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“. Nacionalinės žmogiškųjų išteklių 

stebėsenos (toliau – NŽIS)  tikslas – rinkti ir teikti duomenis bei atlikti analizę, 

padedančią valstybės institucijoms vertinti Lietuvos gyventojų užimtumo būklę, 

kaitą ir tendencijas, prognozuoti kvalifikacijų poreikį bei priimti įrodymais grįstus 

sprendimus. Nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėseną vykdo Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - ŠMSM), Lietuvos Respublikos 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIMIN), SADM, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerija ir jų įgaliotos įstaigos, STRATA, taip pat 

Vyriausybės kanceliarija. Tuo pačiu nutarimu patvirtintas NŽIS pagrindų rodiklių 

sąrašas. 



  
 
 

 

Pagal juos Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS) kaupiami ir 

apjungiami duomenys iš kelių registrų: Gyventojų, Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Sodra), Užimtumo tarnybos, Lietuvos statistikos departamento 

ir kt. Šie duomenys sudaro galimybę gyventojų užimtumą vertinti tokiais detalumo 

lygmenimis ir pjūviais, kurie iki šiol nebuvo galimi. 

NŽIS veikia ir nuolat vystoma, tačiau tam, kad atliepti darbo paklausos iššūkius, 

tikslinga ją vystyti toliau. Gerai veikianti NŽIS būtina, nes tai vienas iš svarbiausių 

veiksnių, reikalingas efektyviai reaguoti į situacijas nuolat besikeičiančioje darbo 

rinkoje. 

Nėra parengta darbo jėgos paklausos analizė, susijusi su planuojamu įgyvendinti 

Europos žaliuoju kursu, skaitmenizavimu ir automatizacija tuo pačiu neįvertinta 

sąsaja su šalies imigracijos politika. Bendrą Lietuvos demografinę situaciją blogina 

didelė emigracija, mažas gimstamumas, didelis mirtingumas. Dėl šių priežasčių 

mažėja gyventojų skaičius, bendroje gyventojų amžiaus struktūroje mažėja vaikų ir 

darbingo amžiaus asmenų dalis, didėja išlaikomų vyresnio amžiaus gyventojų dalis. 

Šios tendencijos yra glaudžiai susijusios ir sustiprina viena kitą, nes dėl mažo 

gimstamumo ir intensyvios jaunų žmonių emigracijos mažėja vaikų, jaunimo, taip 

pat ir vidutinio amžiaus asmenų dalis, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis, ateityje 

prognozuojamas gimstančių vaikų skaičiaus mažėjimas, nes mažės moterų skaičius 

svarbiausiose reprodukcinio amžiaus grupėse, mažės darbingo amžiaus gyventojų 

skaičius.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2019 m.  

Lietuvoje pirmą kartą po 28 – erių metų padidėjo nuolatinių gyventojų skaičius. 

2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,3 tūkst. nuolatinių gyventojų. Tai 

145 daugiau, negu 2018 m. Nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičiaus padidėjimą 

lėmė teigiama neto migracija – 10,8 tūkst. daugiau žmonių imigravo, negu emigravo, 

tačiau natūrali gyventojų kaita, kuri taip pat įtakoja gyventojų skaičiaus pokyčius 

išliko neigiama, 2019 m. 10,8 tūkst.  daugiau žmonių mirė, negu gimė. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas neigiamai veikia Lietuvos gamybos potencialą, 

ekonomikos augimą, šalies investicinį patrauklumą, sunkina regionų plėtrą, brangina 



  
 
 

 

regionų infrastruktūros išlaikymą. Lietuvoje per pastaruosius 10 metų Lietuvos 

gyventojų sumažėjo apie 12,2 procento. Demografinės prognozės rodo gyventojų 

skaičiaus ateityje mažėjimo tendencijas. Remiantis Eurostato prognozėmis, iki 2030 

m. Lietuvos gyventojų gali sumažėti apie 13 proc. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. iš Lietuvos emigravo 23, 1 

tūkst.  šalies nuolatinių gyventojų, 2019 m. - 29,3 tūkst. Daugiau negu pusė 

emigrantų buvo vyrai:  2020 m. - 61,2 proc. (2019 m. - 55,2 proc.). Pagal profesiją 

prieš išvykimą daugiausia išvykusiųjų dirbo vidutinės, mažiau – aukštos ir 

mažiausiai žemos kvalifikacijos darbus.  

Atsižvelgiant į tai, kad kas antras emigrantas dirbo vidutinės kvalifikacijos darbus, 

emigracija turi įtakos struktūriniam nedarbui Lietuvos darbo rinkoje. Didelės darbo 

migracijos atveju valstybė patiria neigiamas pasekmes, nes vienpusiai darbo jėgos 

srautai daro įtaką darbo rinkos struktūrai. 

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą “2020 m. pradžioje surinktais 

Europos migracijos tinklo duomenimis, nuo 1990 m. gyventojų skaičius Lietuvoje 

sumažėjo 899,5 tūkst. – tai sudaro apie 24 proc. gyventojų. Dėl natūralios žmonių 

kaitos (gimimų/mirčių) gyventojų skaičius sumažėjo 189 tūkst., o dėl emigracijos – 

net 710 tūkst. Nors emigracija pati savaime nėra neigiamas reiškinys, tačiau 

Lietuvos atveju dideli emigracijos ir neproporcingai maži imigracijos mastai kelia 

šaliai nemažai iššūkių: kinta šalies demografinė struktūra (visuomenė sensta), ima 

trūkti darbo jėgos, nuteka protai. 

Beveik 74 proc. emigrantų yra 15 - 44 metų. Tarp Lietuvos gyventojų tokio amžiaus 

žmonės sudaro tik apie 36 proc. visų gyventojų. Ilgainiui emigracijos nulemtas jaunų 

žmonių skaičiaus mažėjimas, sukelia rimtas demografines problemas – mažėja 

santuokų skaičius, gimstamumas, pradeda trūkti darbo jėgos, vis mažesnis 

dirbančiųjų skaičius turi išlaikyti didėjantį nedirbančiųjų skaičių. 

Kaip teigiama Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. 

strategijoje, patvirtintoje Seimo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. XIII-1484 ,, Dėl 

Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos 

patvirtinimo“ (toliau – Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 



  
 
 

 

metų strategija), mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, mažėjanti darbo 

jėga gali tapti esminiu trukdžiu sėkmingai šalies ūkio raidai. 

Dėl gyventojų senėjimo bus reikalingos papildomos investicijos, siekiant užtikrinti 

visų kartų gyvenimo kokybę, tai gali reikšti didesnę mokestinę naštą dirbantiesiems 

ir savo ruožtu mažinti pajamas bei tapti papildoma priežastimi, skatinančia 

emigraciją. Neigiamos demografinės tendencijos mažina Lietuvos investicinį 

patrauklumą, apsunkina regionų plėtrą, didina regionų infrastruktūros išlaikymo 

kaštus. Mažėjantis gyventojų skaičius ilgalaikėje perspektyvoje mažina vidaus 

paklausą, kelia prekių ir paslaugų kainas, apsunkina viešųjų sveikatos ir kitų 

paslaugų pasiekiamumą, kelia viešųjų paslaugų kainą, mažina kokybę, o visa tai 

tampa emigraciją skatinančiais veiksniais.  

Darbdaviai renkasi asmenis, kurie yra ne per jauni, ne per seni ir neturintys negalios, 

nepriklauso pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Eurobarometro Nr. 493 (2019 m.) 

duomenis, žymi dalis respondentų iš Lietuvos mano, kad priimant į darbą atsižvelgia 

į kandidato išvaizdą, amžių, negalią, tautybę ir kitus, su darbo pobūdžiu ar įgūdžiai 

nesusijusius, bruožus. Eurobarometro Nr. 493 tai pat parodė, kad respondentai 

Lietuvoje darbo vietoje yra priešiškiausiai nusiteikę prieš romus (34 proc.), LGBT+ 

asmenis (39-42 proc.), religines ir rasines mažumas. Eurobarometro Nr. 493 

rezultatai rodo, kad Lietuvoje respondentai mano, kad jų darbo vietoje nėra 

pakankamai daroma siekiat skatinti įvairovę. Vos daugiau nei pusė respondentų 

mano, kad jų darbo vietoje pakankamai įvairovė skatinama dėl lyties ir amžiaus. Dėl 

visų kitų tapatybių dauguma respondentų pasisako, kad priemonės nėra pakankamos 

(pvz., etninės ir tautinės mažumos, LGBT+ bendruomenė). 

Vienas iš Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos tikslų yra 

užtikrinti valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą, prioritetą 

teikiant tiek aukštos, tiek žemesnės kvalifikacijos Lietuvos piliečių ir šeimos narių 

grįžtamajai migracijai ir užtikrinant aktyvią integracijos į Lietuvos visuomenę 

politiką. 

Ekspertai sako, kad lietuviai grįžta dėl gerėjančios ekonominės padėties, bet 

pabrėžia, jog tautiečiai sprendimą grįžti ar likti užsienyje dažniausiai priima gimus 

vaikams. Kaip teigia VšĮ „Versli Lietuva “, ekspertai sako, kad grįžusieji padeda 

gaivinti regionus. Kas penktas, kuriantis verslą ne didmiesčiuose – grįžęs iš užsienio. 



  
 
 

 

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą “duomenimis, daugiau nei pusė 

išvykusiųjų svarsto apie galimybę grįžti, o 16 procentų sako esantys tvirtai 

apsisprendę gyventi Tėvynėje.  

Daugiausia emigrantų - beveik pusė (46 proc.) - grįžta iš Jungtinės Karalystės – iš 

ten, kur daugiausia ir emigravo. Kita didelė dalis (apie 26 proc.) – iš Norvegijos, 

Airijos, Vokietijos. Grįžę Lietuvos piliečiai pagal visas amžiaus grupes: 2020 m. - 

20 804, 2019 m. - 20 412, 2018m.  - 16 592, 2020 m. į Lietuvą atvyko 43 096 

imigrantai, 2019 m. - 40 067, 2018 m. - 28 914. 

Didėjantis imigrantų skaičius esant teigiamai neto migracijai prisideda prie 

spaudimo darbo rinkoje mažėjimo, nes papildo atitinkamos kvalifikacijos 

darbuotojų pasiūlą. Siekiant sklandesnės integracijos darbo rinkoje, atvykusiesiems 

reikia profesinio konsultavimo, karjeros paslaugų ir informacijos apie Lietuvos 

darbo rinkos struktūrą. 

Taip pat svarbu užtikrinti, kad jiems būtų prieinama informacija apie paslaugų, 

susijusių su sveikatos apsauga, švietimu, karjera, mokesčių sistema, gavimą ir 

naudojimą. Sklandesnė integracija atvykus, tinkama kultūrinė ir socialinė aplinka 

gali lemti motyvaciją ir apsisprendimą Lietuvoje pasilikti ilgesniam laikui.  

Per 2020 metų I ketvirtį į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrius kreipėsi 

454 Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenę užsienyje. 2019 m. I ketvirtį įregistruoti 

427 iš užsienio grįžę asmenys. Pagal išsilavinimą tarp jų daugiau kaip pusė turėjo 

vidurinį išsilavinimą, apie 17 proc. – pagrindinį, kas dešimtas – baigęs universitetą.  

40,7 proc. Užimtumo tarnyboje registruotų iš užsienio grįžusių asmenų neturi 

profesinio pasirengimo. Tarp registruotų iš užsienio grįžusių darbo neturinčių 

asmenų daugiau jaunimo ir mažiau vyresnio amžiaus asmenų. Jaunimas iki 29 metų 

sudarė 43,2 proc., 30–49 metų amžiaus - 42,3 proc., vyresni kaip 50+ – 14,5 proc. 

Neįdiegta nacionalinė visus asmens amžiaus tarpsnius apimanti profesinio 

orientavimo sistema, trūksta informacijos apie darbo pasiūlos ir paklausos vertinimo 

rezultatus, nesukurtos palankios sąlygos ugdyti karjeros planavimui būtinas 

kompetencijas, egzistuoja kvalifikuotų karjeros specialistų stygius; 



  
 
 

 

Lietuvoje nėra suteikiamos tinkamos ugdymo karjerai paslaugos. Profesinis 

orientavimas nėra pasiekiamas visoms visuomenės grupėms. Mažai savivaldybių 

įsijungia į jaunimo ugdymo karjerai veiklas. Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2019 m. iš 60 savivaldybių 

tik 25 savivaldybės vykdė jaunimo verslumo skatinimo veiklas ir programas (pvz. 

verslo idėjų konkursai, darbas vasarą ir kt.). 

Neįdiegta bendrojo ugdymo mokyklų profesinio orientavimo koncepcija (Švietimo 

PP). Trūksta tiesioginės švietimo įstaigų veiklos, susijusios su profesijų pažinimu, 

besimokančiųjų susitikimų su rinkos atstovais ir skirtingų sričių profesionalais, 

trūksta praktinio verslumo (antreprenerystės, intraprenerystės) ugdymo mokyklose. 

Lietuvos Junior Achievement longditudinių tyrimų duomenimis, jaunimas, kuris turi 

bent 100 valandų praktinės verslumo patirties, kuriant mokomąsias mokinių 

bendroves dar mokykloje, rečiau nori emigruoti.  

Švietimo ir mokymo problemos, turinčios įtakos struktūriniam nedarbui: 

Švietimo sistema nėra pritaikyta visiems amžiaus tarpsniams, skirtingos institucijos 

nepakankamai bendradarbiauja, nėra sistemiškai įvertinami valstybės prioritetinių 

sričių bei regioninės plėtros poreikiai. Suaugusių dalyvavimas vidurinio profesinio 

rengimo ir mokymo programose rodiklis vienas žemiausių ES. 

Tai rodo, kad labai neišnaudojamas profesinio rengimo ir mokymo sistemos 

potencialas prisidėti prie su įgūdžiais susijusių nacionalinių ir regioninių problemų 

sprendimo bei įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties mažinimo Lietuvoje. 

Švietimo sistema nėra orientuota į valstybės ekonominius poreikius. Ruošiami 

specialistai, kurių darbo rinkoje poreikis labai mažas arba jo nėra. Tai parodo ir 

aukštųjų mokyklų reforma.  

Aukštųjų mokyklų skaičius Lietuvoje yra per didelis, todėl norėdamos išsilaikyti, 

jos ruošia specialistus neatsižvelgiant į valstybės vystymosi poreikius. Dėl to 

neefektyviai naudojamos švietimo lėšos. Taip pat, ribotas mokinių pasirengimo 

darbo rinkai ir verslumo (antreprenerystės, intraprenerystės) kompetencijų ugdymas 

bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse mokyklose. Mokyklose trūksta verslumo 

ugdymo programų prieinamumo ir mokytojų parengimo dirbti šiomis temomis. Tik 

dalis mokyklų sistemiškai dirba ties pasirengimo darbo rinkai ir verslumo ugdymu. 



  
 
 

 

Nėra numatyta pakankamai ugdymo valandų formaliajame ugdyme šiomis sritims 

(ekonomikos ir verslumo ugdymo pamokoms). Šios temos dažnai paliekamos 

neformaliajam ugdymo procesui, projektinei veiklai kas neužtikrina sisteminio 

pokyčio valstybėje. 

Nepakanka priemonių verslumui skatinti. Daugelis nacionaliniame ir savivaldybių 

lygmenyse veikiančių priemonių verslumui skatinti yra nukreiptos į jau 

apsisprendusius pradėti verslą (informavimas, konsultavimas, mokymai verslo 

pradžiai) arba pradėjusius verslą (mokymai, konsultavimas, mentorystė, subsidijos, 

paskolos ir t.t.). Tačiau trūksta priemonių, skirtų mažiau galimybių turinčių, 

socialinių grupių (mažiau galimybių turinčio jaunimo, daugiavaikių šeimų, jaunų 

mamų, neįgaliųjų ir kt.), dar neapsisprendusių imtis verslo, kūrybiškumo ir verslumo 

skatinimui. 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) krepšeliui skiriamos lėšos padengia tik 

nedidelę dalį tokių kompetencijų vystymui skirtų būrelių ir kitų užsiėmimų kainos, 

todėl atsižvelgiant į ŠVIS 2020 m. statistiką, tarp NVŠ būrelių dominuoja muzikinės 

ir sporto veiklos, o remiantis Aukščiausiosios Audito institucijos 2019 m. 

duomenimis, mieste  NVŠ programose dalyvauja 2,3 karto daugiau mokinių negu 

kaime, kadangi tiek siūlomų NVŠ veiklų įvairovę, tiek dalyvių skaičių kaime lemia 

ten gyvenančių šeimų žemas pajamų lygis ir galimybė papildomai primokėti už šias 

paslaugas. Trūksta suaugusiųjų švietimo programų, nukreiptų į vyresnio kaip 18 m. 

mažiau galimybių turinčio jaunimo ir kitų mažiau galimybių turinčių socialinių 

grupių kūrybiškumą ir verslumą. 

Profesinio mokymo metu įgyta kvalifikacija, kompetencijos ir įgūdžiai netenkina 

tiek darbdavių, tiek besimokančiųjų. Menkas profesinio mokymo patrauklumas dėl 

žemo visuomenės vertinimo; 

Kaip teigiama STRATA parengtoje apžvalgoje apie profesinio mokymo būklę 2019 

m.  Profesinio mokymo patrauklumas išlieka iššūkiu, labiausiai – dėl struktūrinių 

pokyčių bendrojo ugdymo sistemoje.  

Mokinių, vidurinį išsilavinimą įgyjančių profesinio mokymo įstaigose, dalis išlieka 

santykinai nedidelė – 26,0 proc. (0,6 procentinio punkto mažesnė negu 2017–2018 

m. m.) – ir daugiau nei 7 proc. punktais atsilieka nuo Švietimo strategijoje 



  
 
 

 

nustatytų tikslų (2017 m. – 33 proc.; 2022 m. – 35 proc.). Rodiklio reikšmė yra 

tarp mažiausių Europos Sąjungoje (ES vidurkis – 47,3 proc. 2015 m). Vertinant 

pagal apskritis, pasirinkusiųjų siekti vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo 

sistemoje, dalis skiriasi apie 1,8 karto. 2019 m. STRATA tyrimo duomenimis, tik 

keturi iš dešimties 10 klasių moksleivių turėjo teigiamą nuomonę apie profesinį 

mokymą, trys iš dešimties jį vertino neutraliai, o penktadalis – neigiamai. 

Profesinis mokymas organizuojamas nepakankamai efektyviai, su modernia įranga 

mokosi tik trečdalis mokinių, mažėjant mokinių skaičiui, neskubama atsisakyti 

nenaudojamų profesinių mokyklų patalpų, o mokymo kokybės užtikrinimas dar 

nepakankamai veiksmingas, rodo aukščiausiosios audito institucijos – Valstybės 

kontrolės – atliktas auditas „Ar profesinis mokymas organizuojamas efektyviai “. 

Profesinio mokymo išorinės kokybės užtikrinimo sistema dar tik kuriama, o vidinės 

kokybės užtikrinimo sistemos neturėjo keturios profesinės mokymo įstaigos. 

Profesinių mokyklų pedagogai nepajėgūs parengti rinkai reikalingų kvalifikuotų 

specialistų. 

Pameistrystė yra nepopuliari dėl papildomos administracinės naštos įmonėms 

organizuojant ir vykdant pameistrystės programas; 

Darbo ieškantiems asmenims, kurie neturi profesinio pasirengimo ar kurių profesija 

darbo rinkoje nepaklausi, įsidarbinti yra sunku. Todėl Užimtumo tarnyba, siekdama 

padidinti darbo ieškančių konkurencines galimybes ir aprūpinti darbdavius 

trūkstama darbo jėga, organizuoja ne tik profesinį mokymą, bet pameistrystę pagal 

formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.  

Užimtumo tarnybos duomenimis, 2019 m. pameistrystėje pradėjo dalyvauti 294 

darbo ieškantys asmenys, iš jų - 60 proc. mokėsi pagal formaliojo, 40 proc. – pagal 

neformaliojo profesinio mokymo programas. Tarp pameistrystės dalyvių 18 proc. 

vyresni nei 50 metų, 20 proc. – ilgalaikiai bedarbiai, net 37 proc. jaunimo iki 29 m. 

16 proc. siekiančių įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją turi aukštąjį išsilavinimą. 75 

proc. Užimtumo tarnybos organizuojamos pameistrystės dalyvių įsidarbina per tris 

mėnesius po mokymo pameistrystės forma baigimo.  

2019 m. pagal ADRP 108 jaunuoliai 16-29 m. amžiaus įsidarbino pagal 

pameistrystės sutartį, 2020 m. – 77. Pameistrystės, kaip profesinio mokymo formos, 



  
 
 

 

sudėtingumą lemia tai, jog susiklosto dvejopi– darbo ir mokymosi - teisiniai 

santykiai. Šio teisinio santykio šalys pasirašo su darbo teisiniais santykiais ir su 

mokymo procesu susijusias sutartis, darbdavys skiria iš savo darbuotojų pameistriui 

meistrą ir net 70 proc. mokymo programos vyksta realioje darbo vietoje.  

Darbdavys šiuo atveju gali daryti tiesioginę įtaką mokymo turiniui, pasirengti sau 

tinkamą darbuotoją, tačiau taip pat – kartu su mokymo teikėju dalinasi mokymo 

kokybės atsakomybe. Visos šios aplinkybės pameistrystę paverčia gana sudėtinga 

mokymosi forma, kurios organizavimo sklandumas ir kokybė labai priklauso nuo to, 

kiek plėtojama pameistrystės organizavimo kultūra šalyje bei kiek noriai į tai 

įsitraukia ir mokymo įgūdžius pameistrystės forma gilina darbdaviai.  

Profesinis mokymas nelankstus, nes nesudaromos sąlygos derinti mokymąsi su 

darbo ir šeiminiais įsipareigojimais; 

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodoma, kad net 

aukštą motyvaciją dalyvauti suaugusiųjų mokymosi programose turintys asmenys 

dažnai susiduria su kliūtimis. Didelė dalyvavimo suaugusiųjų švietimo ir mokymo 

programose kaina – kliūtis, su kuria susiduria fiziniai asmenys. Vadinasi, kad 

norinčių, bet neišgalinčių mokytis suaugusiųjų būtų mažiau, reikia gerinti finansines 

paskatas fiziniams asmenims. 

Tačiau siekiant sumažinti suaugusiųjų mokymosi kliūtis, tik finansinių paskatų 

greičiausiai nepakaks. Lietuvoje su laiku susiję mokymosi aspektai, kaip antai 

sunkumai, patiriami derinant mokymąsi su asmeniniais ir darbiniais 

įsipareigojimais, yra dar viena didelė suaugusiųjų mokymosi kliūtis. Net motyvuoti 

suaugusieji nedalyvautų suaugusiųjų mokyme, jei jie negalės suderinti mokymosi su 

šeiminiais ir darbo įsipareigojimais. 

Taigi, norint sudaryti geresnes sąlygas naudotis suaugusiųjų mokymosi 

galimybėmis, labai svarbu didinti suaugusiųjų mokymosi paslaugų lankstumą. Tai 

patvirtina tarptautiniai įrodymai, leidžiantys manyti, kad lankstus formatas (pvz., ne 

visą darbo dieną, internetu) ir dizainas (moduliai, kreditai) padeda įveikti su laiku 

susijusias kliūtis, ypač vidutinės ir aukštos kvalifikacijos darbuotojams. 

Nedidelės finansinės paskatos/stipendijos neskatina rinktis profesinio mokymo; 



  
 
 

 

Kaip teigiama Valstybės kontrolės atliktame audite „Ar profesinis mokymas 

organizuojamas efektyviai“ , mokymosi galimybių užtikrinimas asmenims iš 

nepalankios socialinės ekonominės aplinkos ar turintiems specialiųjų poreikių vis 

dar yra iššūkis: 2018–2019 mokslo metais mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, turėjo 26-ios profesinės mokymo įstaigos (iš 67-ių), mokyklose trūksta 

švietimo pagalbos specialistų, o stipendijų ir materialinės paramos dydžiai nepadeda 

mažinti socialinės atskirties. 

Didelės dalyvavimo suaugusiųjų mokyme išlaidos taip pat yra kliūtis asmenims. 

Lietuvoje 43% suaugusiųjų, norinčių, bet nedalyvaujančių mokymuose, nurodo savo 

nedalyvavimo priežastis, palyginti su ES vidurkiu-32% (3.11 pav.). Norint sumažinti 

finansines paskatas asmenims, reikės sumažinti suaugusiųjų skaičių, kurie nori, bet 

negali sau leisti dalyvauti mokymuose. 

Aukštojo mokslo suteikiamos kvalifikacijos netenkina tiek darbdavių, tiek 

studijuojančių poreikių; 

Norintiems mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose nepakankamai išplėtotos 

formaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo galimybės bei 

profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema; 

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodoma, kad 

Lietuvoje, kaip ir kitose EBPO šalyse, didžioji dalis suaugusiųjų mokymosi vyksta 

neformaliojo švietimo srityje. Neformalusis švietimas yra svarbiausia suaugusiųjų 

mokymosi sistemos dalis, nes jo trukmė ir organizavimas yra lankstesni nei 

daugumos formaliojo mokymosi formų. Neformaliojo mokymo programos paprastai 

trumpesnės nei formaliojo.  

Šis mokymasis gali būti organizuojamas kaip mokymasis darbo vietoje, atvirasis ir 

nuotolinis mokymasis, kursai ir privačios pamokos, seminarai ir praktiniai 

seminarai, taip pat mokymasis profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigose. Dėl 

didelės neformaliojo mokymosi pasiūlos įvairovės gali kilti sunkumų siekiant 

užtikrinti, kad mokymosi rezultatai būtų pripažįstami, o mokymai būtų kokybiški. 

Besimokantiems asmenims mokymasis yra naudingiausias, kai jų pasiekimus 

vertina ir pripažįsta darbdaviai.  



  
 
 

 

Lietuvoje per pastaruosius kelerius metus buvo žengti svarbūs žingsniai kuriant 

nacionalinę kompetencijų pripažinimo sistemą, tačiau skirtingų mokymo paslaugų 

teikėjų neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso 

kokybė vis dar nevienoda. Užtikrinti aukštą neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programų kokybę taip pat gali būti sudėtinga. Nors ir aukštojo, ir profesinio mokymo 

srityse Lietuvoje įdiegti tvirti formaliojo mokymosi kokybės užtikrinimo 

mechanizmai, jie netaikomi valstybės finansuojamose neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programose. Lietuvoje turėtų būti svarstoma galimybė stiprinti exante ir 

expost kokybės užtikrinimo mechanizmus, siekiant gerinti valstybės finansuojamo 

neformaliojo švietimo kokybę. 

Darbdaviai nesudaro galimybių darbuotojams mokytis darbo vietoje, nes nenori 

tam skirti laiko ir išteklių arba neteikia tam prioriteto; 

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodoma, kad 

daugelis įmonių Lietuvoje nemato poreikio skatinti suaugusiųjų mokymąsi, 

nurodydamos, kad darbuotojų įgūdžiai pakankami. Tačiau daug įmonių Lietuvoje 

taip pat nurodo dideles tęstinio profesinio mokymo išlaidas ir sunkumus įvertinti 

mokymo poreikius kaip priežastis, dėl kurių darbuotojams nesuteikiamos mokymo 

galimybės. 

Maždaug 64% Lietuvos įmonių mano, kad didelės kursų kainos trukdo joms 

organizuoti mokymus savo darbuotojams, tai yra dvigubai daugiau nei vidutiniškai 

kitose ES šalyse panašias problemas nurodančių įmonių (29%). Lietuvoje didelės 

mokymo išlaidos yra kliūtis įvairaus dydžio įmonėms. Tarp įmonių, kurios 

organizuoja mokymus, daugiau kaip 60% mažų (10–49 darbuotojų), vidutinių (50–

249) ir didelių (daugiau nei 250) įmonių nurodė dideles išlaidas kaip ribojančią 

veiksnį. 

Tai rodo, kad reikia gerinti finansinių paskatų įmonėms sistemą siekiant paskatinti 

darbuotojų mokymą, o tai turėtų būti derinama su parama mokymosi poreikių 

įvertinimui. 

Trūksta informacijos apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes, tai daro įtaką 

asmens motyvacijai tobulinti savo kvalifikaciją. 



  
 
 

 

Apie penktadalis Lietuvos dirbančiųjų dirba žemesnės kvalifikacijos darbą nei įgyta 

kvalifikacija (Eurostato duomenys). Trečdalis dirba su savo studijų sritimi nesusijusį 

darbą. Lietuva pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dalį yra tarp pirmaujančių 

ES ir smarkiai lenkia Sąjungos šalių vidurkį, be to, pirmauja pagal aukštąjį 

išsilavinimą turinčių asmenų užimtumo lygį. Dažnai keliama hipotezė, jog didesnė 

aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų dalis turėtų tiesiogiai prisidėti prie spartesnio 

ekonomikos augimo. 

Vis dėlto tyrimai rodo, kad išsilavinę žmonės yra būtina, tačiau nepakankama 

ekonomikos augimo skatinimo sąlyga. Pavyzdžiui, vertinant aukštąjį išsilavinimą 

turinčių gyventojų ir BVP, sukuriamo per valandą, ryšį EBPO valstybėse nenustatyta 

stiprios tiesioginės priklausomybės tarp išsilavinusių gyventojų skaičiaus ir 

ekonomikos našumo. Valstybėse, kuriose aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų 

skaičius panašus kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, Danijoje ar Belgijoje, našumas beveik 

dvigubai didesnis.  

O toks našumas, koks yra Lietuvoje, Čekijoje, Slovakijoje ar Portugalijoje, 

pasiekiamas su perpus mažesne aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų dalimi 

(Aleknevičiūtė, 2020). Suprantama, aukštojo išsilavinimo nauda negali būti 

matuojama vien iš ekonominės naudos perspektyvos, aukštasis išsilavinimas teikia 

naudą ir daugeliui kitų visuomenės gyvenimo sričių – nuo teigiamo poveikio 

socialiniam kapitalui iki geresnės visuomenės ir individų sveikatos (BIS, 2013). 

Visgi vertinant iš siauresnės darbo rinkos perspektyvos ne mažiau svarbus klausimas 

ne tik kokį išsilavinimą ir kvalifikaciją asmenys įgyja, bet kaip įgytas išsilavinimas, 

kvalifikacija, gebėjimai dera su jų užimamomis pozicijomis darbo rinkoje. Kitaip 

tariant, kokia yra kvalifikacijos ir gebėjimų atitiktis.  

Tikslas efektyviai išnaudoti asmenų gebėjimų potencialą darbo rinkoje ir 

visuomenėje ir gauti kuo didesnę ekonominę bei socialinę grąžą iš investicijų į 

asmenų gebėjimų ugdymą akcentuojamas tiek EBPO įgūdžių strategijoje, tiek 

Europos įgūdžių darbotvarkėje.  

Tam tikro lygmens neatitiktis yra neišvengiama – nėra tobulos darbo rinkos, kurioje 

visi dirbtų darbus, atitinkančius kvalifikaciją, ir išnaudotų visą savo gebėjimų 

potencialą. Visgi ilgalaikiai ir didesnio lygmens neatitikimai turi neigiamų pasekmių 

tiek individualiame (darbuotojų), tiek aukštesniame (įmonių ir struktūriniame visos 



  
 
 

 

ekonomikos) lygmenyje. Individualiame lygmenyje tai susiję su mažesniu 

pasitenkinimu darbu ir turi įtakos atlyginimų dydžiui, pvz., aukštesnę kvalifikaciją, 

nei reikia einamoms pareigoms, turintys asmenys uždirba 20 proc. mažiau nei 

asmenys, dirbantys kvalifikaciją atitinkantį darbą. Aukštesniame lygmenyje tai 

susiję su mažesniu produktyvumu, didesne darbuotojų kaita, o struktūriniame 

lygmenyje gali būti siejama su didesniu struktūriniu nedarbu ir mažesniu BVP 

augimu dėl pakankamai neišnaudojamo žmogiškųjų išteklių potencialo (OECD, 

2019d).  

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodyta, kad 

Lietuva yra viena iš EBPO šalių, kurioje daugiausia jaunų asmenų įgyja aukštąjį 

išsilavinimą. Tai reiškia, kad jauni žmonės iš esmės yra pakankamai kvalifikuoti, 

kad galėtų dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujančius ir gerai apmokamus darbus. 

Tačiau, dauguma absolventų turi arba per didelę kvalifikaciją arba netinkamą 

kvalifikaciją konkrečiam darbui.  

Reikia tęsti sistemingas pastangas, kad profesinis ir techninis išsilavinimas 

Lietuvoje taptų patrauklesnis jauniems žmonėms, taip pat, kad profesinis mokslas 

labiau atitiktų įgūdžių poreikius. Reikia geresnio profesinio orientavimo. Tai pat 

teigiama, kad švietimo įstaigos turi ruošti programas, kurios atitiktų darbo rinkos 

poreikius ir užtikrintų aukštą kokybę. 

EBPO teigimu, Lietuvoje gana žemas suaugusiųjų dalyvavimas formaliajame ir 

neformaliajame mokyme palyginus su ES ar kaimyninėmis šalimis. Ypač mažai 

bedarbių dalyvauja mokymuose. EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos 

rekomendacijose nurodyta, kad motyvuoti dalyvauti suaugusiųjų mokymuose 

asmenys ir įmonės susiduria su įvairiomis kliūtimis. Atskiriems asmenims 

pagrindinės kliūtys yra ribotos galimybės suderinti mokymąsi su kitais 

įsipareigojimais ir didelė kaina. Abi kliūtys lietuviams dar didesnę įtaką nei kitose 

ES šalyse. 

Darbdaviams pagrindinės priežastys, stabdančios nuo darbuotojų mokymo yra 

nuomonė, kad darbuotojų darbo jėgos įgūdžiai yra tinkami, didelės mokymo išlaidos 

bei sunkumas įvertinti mokymų poreikį. Tuo tarpu EBPO nuomone, dalyvavimas 

mokymuose asmenims gali padidinti galimybes įsidarbinti, gauti geresnį darbo 

užmokestį, kilti karjeros laiptais, o įmonėms – padidinti produktyvumą. 



  
 
 

 

STRATA parengtoje apžvalgoje1  nagrinėjamas Lietuvos žmogiškasis kapitalas, 

analizuojant 2019 m. ir senesnius gyventojų gebėjimų ugdymo, įgytų ir įgimtų 

gebėjimų panaudojimo darbo rinkoje ir gyventojų sveikatos būklės duomenis. 

Teigiama, jog nuo žmogiškojo kapitalo kokybės ir to, kaip asmenų turimi įgūdžiai ir 

žinios pasitelkiami darbo rinkoje, didele dalimi priklauso sėkmingas šalies 

vystymasis. Kvalifikacijų, įgūdžių pritaikymą darbo rinkoje taip pat leidžia įvertinti 

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) rengiamas Europos įgūdžių 

indeksas (CEDEFOP, 2020).  

Šiame indekse gyventojų įgūdžiai vertinami iš skirtingų perspektyvų – įgūdžių 

ugdymo, įgūdžių įdarbinimo (aktyvavimo) ir įgūdžių atitikties. Įgūdžių įdarbinimo 

(aktyvavimo) srityje Lietuva rikiuojasi gan aukštai – 7 vieta tarp vertinamų šalių 

(ES+4)3 . Tai daugiausia lemia aukštas užimtumo lygis (25– 54 m. amžiaus grupėje) 

ir maža asmenų, per anksti pasitraukiančių iš mokymo sistemos, dalis. Vis dėlto 

įgūdžių ugdymo ir atitikties srityse Lietuvos rezultatai yra prastesni – 17 vieta tarp 

vertinamų šalių. Lietuvos rezultatui teigiamos įtakos turi tai, jog šalyje didelė dalis 

dirbančiųjų dirba visą darbo laiką. Tačiau kiti rodikliai yra prastesni, tarp jų ir 

asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, bet dirbančių žemesnės kvalifikacijos darbus, 

dalis. Lietuvai taip pat būdinga didelė aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų, kurie 

uždirba mažai, dalis – pagal šį rodiklį ji rikiuojasi 27 vietoje. 

Profesinio ir aukštojo mokslo įstaigos turi sutelkti savo dėmesį į įgūdžius, 

reikalingus sėkmingam darbui ir gyvenimui XXI amžiuje. Tam reikia, kad 

institucijos reaguotų į esamus ir numatomus darbo rinkos poreikius, įskaitant 

strateginius reikšmingus įgūdžius Lietuvos ekonominei plėtrai ir specializacijos 

tikslus.“ (EBPO įgūdžių strategija). 

Trumpuoju laikotarpiu suaugusiųjų mokymosi sistema gali padėti asmenims, 

praradusiems darbą, tobulėti ir pereiti prie naujų profesijų. Siekdama palengvinti 

šiuos perėjimus, Užimtumo tarnyba greitai prisitaikyti prie naujos situacijos ir 

lanksčiai reaguoti, kad būtų galima reaguoti į greitai besikeičiančius pokyčius, 

pasitelkiant skaitmenines priemones ir karjeros konsultavimo paslaugas. Ilgalaikėje 

perspektyvoje suaugusiųjų dalyvavimas mokymuose priklauso nuo egzistuojančių 

                                                           
1 „Žmogiškasis kapitalas Lietuvoje 2020“ 



  
 
 

 

kliūčių pašalinimo, t. y. skatinant supratimą apie suaugusiųjų mokymosi svarbą ir 

mokymosi naudą, finansines paskatas asmenims ir įmonėms bei padarant mokymąsi 

lankstesniu. 

Šalies pramonės struktūra kinta, įsibėgėja automatizacijos ir skaitmenizacijos 

procesai, todėl svarbu, kad šalies gyventojai įgytų ir laiku atnaujintų turimus 

įgūdžius ir žinias.Trūksta praktinio pasirengimo darbo rinkai ir verslumo 

(antreprenerystės, intraprenerystės gebėjimų) kompetencijos ugdymo ankstyvajame 

amžiuje. Lietuvos Junior Achievement longditurinių tyrimo duomenimis2 jauni 

žmonės, kurie mokyklos suole turi praktinės verslumo (mokomųjų mokinių 

bendrovių) vykdymo patirties 20 % rečiau būna be darbo 8-15 m. po mokyklos 

baigimo. 

Lietuvoje  vyrauja tokios ekonominės veiklos (sektoriai), kuriose reikalingi 

vidutinių įgūdžių darbuotojai: statyba, transportas, prekyba, aptarnavimo veiklos 

(angl. middle-skill occupations). Šių įgūdžių darbuotojų tendencijos yra augančios, 

tai patvirtina ir Lietuvos statistikos departamento duomenys3 4. Tai rodo ir darbo 

imigracija iš trečiųjų šalių: daugiausiai koncentruojasi keliose ūkio šakose – 

absoliuti dauguma darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinami paslaugų, pramonės ir 

statybos sektoriuose. 2019 m. į Lietuvą dirbti atvyko beveik 67 tūkst. trečiųjų šalių 

piliečių, iš kurių virš 80 proc. sudarė trūkstamų profesijų darbuotojai (vairuotojai, 

suvirintojai, statybininkai).  

 

Pažymėtina, kad tvirtinamas Profesijų, kurių darbuotojų  trūksta Lietuvos 

Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis, tačiau lieka neįvertinta, koks 

yra konkretus trūkumas ir realus darbuotojų poreikis, kuris turėtų būti kompensuotas 

darbuotojais iš trečiųjų šalių.  

                                                           
2 http://icee-eu.eu/component/attachments/?task=download&id=623:ICEE-final-report 
3 Pagal ekonomines veiklas – statyba, transportas, prekyba, aptarnavimo veikla: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-

rodikliu-analize?hash=464c768f-fd8d-4c46-84b7-b8dd7ae1e959#/ 

4 Pagal profesijų grupes- paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai:https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=088af837-46d1-458f-bf3c-475a60678289#/ 

http://icee-eu.eu/component/attachments/?task=download&id=623:ICEE-final-report
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=464c768f-fd8d-4c46-84b7-b8dd7ae1e959#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=464c768f-fd8d-4c46-84b7-b8dd7ae1e959#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=088af837-46d1-458f-bf3c-475a60678289#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=088af837-46d1-458f-bf3c-475a60678289#/


  
 
 

 

Siekiant stabdyti neribotą vizų išdavimą trečiųjų šalių piliečiams pagal trūkstamų 

profesijų sąrašą, Vyriausybė nusprendė  įvesti kvotas užsieniečiams, kuriems 

netaikomas atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams vertinimas (nereikia gauti 

leidimo dirbti ir nėra priimamas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl užsieniečio 

darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams), kai jie atvyksta dirbti pagal 

profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje,  

sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.  

Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių 

teisinės padėties“ pakeitimai, reglamentuojantys kvotos nustatymą užsieniečiams, 

kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, 

kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos 

rūšis, kurie atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti ir dėl kurių darbo atitikties 

Lietuvos darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba neturi priimti sprendimo, ir 

naudojimą (571 str.). 

Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru, 2020 m. 

birželio 12 d. įsakymu A1-545  patvirtino  Kvotos nustatymo kalendoriniams 

metams tvarkos aprašą. 2021 m. nustatyta kvota - 32 200. Ją patvirtino Socialinės 

apsaugos ir darbo ministras suderinęs su Vidaus reikalų ministru (2020 m. lapkričio 

20 d. įsakymas Nr. A1-1131). 

Pažymėtina, kad aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių (palyginus su kitomis 

ekonomiškai stipriomis ES valstybėmis narėmis, kuriose didesni atlyginimai ir 

geresnės sąlygos) į Lietuvą atvyksta labai mažai, nepaisant to, kad nuolat 

paprastinamos leidimų laikinai gyventi (Mėlynosios kortelės) išdavimo sąlygos ir 

procedūra užsieniečiams, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos 

reikalaujantį darbą. 

Žmogiškasis kapitalas – gyventojų gebėjimų ir žinių kokybė, nusako valstybės 

konkurencingumą ateityje, gebėjimą dalyvauti globalioje rinkoje. Siekiant laiku 

reaguoti į galimus struktūrinius profesijų darbo rinkoje pokyčius, reikalinga 

analizuoti ir prognozuoti darbo rinkos paklausą bei pasiūlą. Žmogiškojo kapitalo 

pokyčiai kaip, pavyzdžiui, naujų žinių ir gebėjimų formavimas formaliose švietimo 

programose, ir jų įsiliejimas į darbo rinką gali užtrukti keletą metų. Tokioms 



  
 
 

 

gebėjimų politikos sritims kaip užimtųjų ar bedarbių perkvalifikavimas ypatingai 

svarbi informacija apie galimą darbo jėgos struktūros pasikeitimą. Migracijos 

klausimams, darbuotojų iš užsienio pritraukimo politikai spręsti reikalinga 

informacija apie gebėjimus ir žinias, kurias turinčių darbuotojų vidaus rinkoje jau 

trūksta ar truks netolimoje ateityje. 

Žmogiškųjų išteklių stebėsena tampa ypač reikšminga įvertinant EBPO 

rekomendacijas dėl būsimų ES veiksmų programos priemonių, susijusių su 

žmogiškųjų išteklių plėtra – jos turi būti pagrįstos įrodymais/duomenimis. 

Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašas patvirtintas 

Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 162 ,,Dėl Nacionalinės žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“. Nacionalinės žmogiškųjų išteklių 

stebėsenos (toliau – NŽIS)  tikslas – rinkti ir teikti duomenis bei atlikti analizę, 

padedančią valstybės institucijoms vertinti Lietuvos gyventojų užimtumo būklę, 

kaitą ir tendencijas, prognozuoti kvalifikacijų poreikį bei priimti įrodymais grįstus 

sprendimus.  

Nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėseną vykdo Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija (toliau - ŠMSM), Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija (toliau – EIMIN), SADM, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija ir jų įgaliotos įstaigos, STRATA, taip pat Vyriausybės kanceliarija. Tuo 

pačiu nutarimu patvirtintas NŽIS pagrindų rodiklių sąrašas. Pagal juos Švietimo 

valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS) kaupiami ir apjungiami duomenys 

iš kelių registrų: Gyventojų, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra), 

Užimtumo tarnybos, Lietuvos statistikos departamento ir kt. Šie duomenys sudaro 

galimybę gyventojų užimtumą vertinti tokiais detalumo lygmenimis ir pjūviais, 

kurie iki šiol nebuvo galimi. 

NŽIS veikia ir nuolat vystoma, tačiau tam, kad atliepti darbo paklausos iššūkius, 

tikslinga ją vystyti toliau. Gerai veikianti NŽIS būtina, nes tai vienas iš svarbiausių 

veiksnių, reikalingas efektyviai reaguoti į situacijas nuolat besikeičiančioje darbo 

rinkoje. 



  
 
 

 

Nėra parengta darbo jėgos paklausos analizė, susijusi su planuojamu įgyvendinti 

Europos žaliuoju kursu, skaitmenizavimu ir automatizacija tuo pačiu neįvertinta 

sąsaja su šalies imigracijos politika. Bendrą Lietuvos demografinę situaciją blogina 

didelė emigracija, mažas gimstamumas, didelis mirtingumas. Dėl šių priežasčių 

mažėja gyventojų skaičius, bendroje gyventojų amžiaus struktūroje mažėja vaikų ir 

darbingo amžiaus asmenų dalis, didėja išlaikomų vyresnio amžiaus gyventojų dalis. 

Šios tendencijos yra glaudžiai susijusios ir sustiprina viena kitą, nes dėl mažo 

gimstamumo ir intensyvios jaunų žmonių emigracijos mažėja vaikų, jaunimo, taip 

pat ir vidutinio amžiaus asmenų dalis, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis, ateityje 

prognozuojamas gimstančių vaikų skaičiaus mažėjimas, nes mažės moterų skaičius 

svarbiausiose reprodukcinio amžiaus grupėse, mažės darbingo amžiaus gyventojų 

skaičius.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2019 m.  

Lietuvoje pirmą kartą po 28 – erių metų padidėjo nuolatinių gyventojų skaičius. 

2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,3 tūkst. nuolatinių gyventojų. Tai 

145 daugiau, negu 2018 m. Nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičiaus padidėjimą 

lėmė teigiama neto migracija – 10,8 tūkst. daugiau žmonių imigravo, negu emigravo, 

tačiau natūrali gyventojų kaita, kuri taip pat įtakoja gyventojų skaičiaus pokyčius 

išliko neigiama, 2019 m. 10,8 tūkst.  daugiau žmonių mirė, negu gimė. 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas neigiamai veikia Lietuvos gamybos potencialą, 

ekonomikos augimą, šalies investicinį patrauklumą, sunkina regionų plėtrą, brangina 

regionų infrastruktūros išlaikymą. Lietuvoje per pastaruosius 10 metų Lietuvos 

gyventojų sumažėjo apie 12,2 procento. Demografinės prognozės rodo gyventojų 

skaičiaus ateityje mažėjimo tendencijas. Remiantis Eurostato prognozėmis, iki 2030 

m. Lietuvos gyventojų gali sumažėti apie 13 proc 

STRATA 2020 m. gegužės mėn. 18 d. atliktoje Ateities ekonomikos DNR plano 

pirminėje analizėje teigiama, jog Lietuva susiduria su darbo rinkai aktualių įgūdžių 

pasiūlos ir paklausos neatitikties iššūkiu. Lietuvoje trūksta aukštos kvalifikacijos 

darbuotojų aukštesnių įgūdžių reikalinguose sektoriuose, tokiuose kaip IRT, 

finansai. Be to, apie penktadalis Lietuvos dirbančiųjų dirba žemesnės kvalifikacijos 

darbą nei įgyta kvalifikacija. 



  
 
 

 

Neatitikčių priežasčių galima įžvelgti tiek švietimo (absolventų gebėjimai neatitinka 

egzistuojančios darbo rinkos poreikių), tiek sukuriamų darbo vietų ypatumuose 

(Lietuvoje sukuriama mažai darbo vietų, kurioms reikia aukštesnio lygio įgūdžių, 

žemi vykdomų darbuotojų mokymų rodikliai, darbo vietų kokybės aspektai). Dar 

prieš COVID-19 pandemiją EBPO prognozavo, kad ateityje daugiau nei 70 proc. 

Lietuvos darbų gali būti priskiriami kaip patenkantys į aukštą riziką dėl galimos 

procesų automatizacijos. Žemesni už EBPO vidurkį mokinių pasiekimai neaktyvus 

dalyvavimas suaugusiųjų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo programose  žemesni 

už Europos Sąjungą skaitmeninių gebėjimų rodikliai. 

Apie penktadalis Lietuvos dirbančiųjų dirba žemesnės kvalifikacijos darbą nei įgyta 

kvalifikacija (Eurostato duomenys). Trečdalis dirba su savo studijų sritimi nesusijusį 

darbą. Lietuva pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dalį yra tarp pirmaujančių 

ES ir smarkiai lenkia Sąjungos šalių vidurkį, be to, pirmauja pagal aukštąjį 

išsilavinimą turinčių asmenų užimtumo lygį.  

Dažnai keliama hipotezė, jog didesnė aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų dalis 

turėtų tiesiogiai prisidėti prie spartesnio ekonomikos augimo. Vis dėlto tyrimai rodo, 

kad išsilavinę žmonės yra būtina, tačiau nepakankama ekonomikos augimo 

skatinimo sąlyga. Pavyzdžiui, vertinant aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų ir 

BVP, sukuriamo per valandą, ryšį EBPO valstybėse nenustatyta stiprios tiesioginės 

priklausomybės tarp išsilavinusių gyventojų skaičiaus ir ekonomikos našumo. 

Valstybėse, kuriose aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų skaičius panašus kaip 

Lietuvoje, pavyzdžiui, Danijoje ar Belgijoje, našumas beveik dvigubai didesnis. O 

toks našumas, koks yra Lietuvoje, Čekijoje, Slovakijoje ar Portugalijoje, 

pasiekiamas su perpus mažesne aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų dalimi 

(Aleknevičiūtė, 2020). 

Suprantama, aukštojo išsilavinimo nauda negali būti matuojama vien iš ekonominės 

naudos perspektyvos, aukštasis išsilavinimas teikia naudą ir daugeliui kitų 

visuomenės gyvenimo sričių – nuo teigiamo poveikio socialiniam kapitalui iki 

geresnės visuomenės ir individų sveikatos (BIS, 2013). Visgi vertinant iš siauresnės 

darbo rinkos perspektyvos ne mažiau svarbus klausimas ne tik kokį išsilavinimą ir 

kvalifikaciją asmenys įgyja, bet kaip įgytas išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai 



  
 
 

 

dera su jų užimamomis pozicijomis darbo rinkoje. Kitaip tariant, kokia yra 

kvalifikacijos ir gebėjimų atitiktis.  

Tikslas efektyviai išnaudoti asmenų gebėjimų potencialą darbo rinkoje ir 

visuomenėje ir gauti kuo didesnę ekonominę bei socialinę grąžą iš investicijų į 

asmenų gebėjimų ugdymą akcentuojamas tiek EBPO įgūdžių strategijoje, tiek 

Europos įgūdžių darbotvarkėje. 

Tam tikro lygmens neatitiktis yra neišvengiama – nėra tobulos darbo rinkos, kurioje 

visi dirbtų darbus, atitinkančius kvalifikaciją, ir išnaudotų visą savo gebėjimų 

potencialą. Visgi ilgalaikiai ir didesnio lygmens neatitikimai turi neigiamų pasekmių 

tiek individualiame (darbuotojų), tiek aukštesniame (įmonių ir struktūriniame visos 

ekonomikos) lygmenyje. Individualiame lygmenyje tai susiję su mažesniu 

pasitenkinimu darbu ir turi įtakos atlyginimų dydžiui, pvz., aukštesnę kvalifikaciją, 

nei reikia einamoms pareigoms, turintys asmenys uždirba 20 proc. mažiau nei 

asmenys, dirbantys kvalifikaciją atitinkantį darbą. Aukštesniame lygmenyje tai 

susiję su mažesniu produktyvumu, didesne darbuotojų kaita, o struktūriniame 

lygmenyje gali būti siejama su didesniu struktūriniu nedarbu ir mažesniu BVP 

augimu dėl pakankamai neišnaudojamo žmogiškųjų išteklių potencialo (OECD, 

2019d).  

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodyta, kad 

Lietuva yra viena iš EBPO šalių, kurioje daugiausia jaunų asmenų įgyja aukštąjį 

išsilavinimą. Tai reiškia, kad jauni žmonės iš esmės yra pakankamai kvalifikuoti, 

kad galėtų dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujančius ir gerai apmokamus darbus. 

Tačiau, dauguma absolventų turi arba per didelę kvalifikaciją arba netinkamą 

kvalifikaciją konkrečiam darbui.  

Reikia tęsti sistemingas pastangas, kad profesinis ir techninis išsilavinimas 

Lietuvoje taptų patrauklesnis jauniems žmonėms, taip pat, kad profesinis mokslas 

labiau atitiktų įgūdžių poreikius. Reikia geresnio profesinio orientavimo. Tai pat 

teigiama, kad švietimo įstaigos turi ruošti programas, kurios atitiktų darbo rinkos 

poreikius ir užtikrintų aukštą kokybę. 

EBPO teigimu, Lietuvoje gana žemas suaugusiųjų dalyvavimas formaliajame ir 

neformaliajame mokyme palyginus su ES ar kaimyninėmis šalimis. Ypač mažai 



  
 
 

 

bedarbių dalyvauja mokymuose. EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos 

rekomendacijose nurodyta, kad motyvuoti dalyvauti suaugusiųjų mokymuose 

asmenys ir įmonės susiduria su įvairiomis kliūtimis. Atskiriems asmenims 

pagrindinės kliūtys yra ribotos galimybės suderinti mokymąsi su kitais 

įsipareigojimais ir didelė kaina.  

Abi kliūtys lietuviams dar didesnę įtaką nei kitose ES šalyse. Darbdaviams 

pagrindinės priežastys, stabdančios nuo darbuotojų mokymo yra nuomonė, kad 

darbuotojų darbo jėgos įgūdžiai yra tinkami, didelės mokymo išlaidos bei sunkumas 

įvertinti mokymų poreikį. Tuo tarpu EBPO nuomone, dalyvavimas mokymuose 

asmenims gali padidinti galimybes įsidarbinti, gauti geresnį darbo užmokestį, kilti 

karjeros laiptais, o įmonėms – padidinti produktyvumą. 

STRATA parengtoje apžvalgoje   nagrinėjamas Lietuvos žmogiškasis kapitalas, 

analizuojant 2019 m. ir senesnius gyventojų gebėjimų ugdymo, įgytų ir įgimtų 

gebėjimų panaudojimo darbo rinkoje ir gyventojų sveikatos būklės duomenis. 

Teigiama, jog nuo žmogiškojo kapitalo kokybės ir to, kaip asmenų turimi įgūdžiai ir 

žinios pasitelkiami darbo rinkoje, didele dalimi priklauso sėkmingas šalies 

vystymasis. Kvalifikacijų, įgūdžių pritaikymą darbo rinkoje taip pat leidžia įvertinti 

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) rengiamas Europos įgūdžių 

indeksas (CEDEFOP, 2020). Šiame indekse gyventojų įgūdžiai vertinami iš 

skirtingų perspektyvų – įgūdžių ugdymo, įgūdžių įdarbinimo (aktyvavimo) ir 

įgūdžių atitikties. 

Įgūdžių įdarbinimo (aktyvavimo) srityje Lietuva rikiuojasi gan aukštai – 7 vieta tarp 

vertinamų šalių (ES+4)3. Tai daugiausia lemia aukštas užimtumo lygis (25– 54 m. 

amžiaus grupėje) ir maža asmenų, per anksti pasitraukiančių iš mokymo sistemos, 

dalis. Vis dėlto įgūdžių ugdymo ir atitikties srityse Lietuvos rezultatai yra prastesni 

– 17 vieta tarp vertinamų šalių.  

Lietuvos rezultatui teigiamos įtakos turi tai, jog šalyje didelė dalis dirbančiųjų dirba 

visą darbo laiką. Tačiau kiti rodikliai yra prastesni, tarp jų ir asmenų, įgijusių aukštąjį 

išsilavinimą, bet dirbančių žemesnės kvalifikacijos darbus, dalis. Lietuvai taip pat 

būdinga didelė aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų, kurie uždirba mažai, dalis – 

pagal šį rodiklį ji rikiuojasi 27 vietoje. 



  
 
 

 

Profesinio ir aukštojo mokslo įstaigos turi sutelkti savo dėmesį į įgūdžius, 

reikalingus sėkmingam darbui ir gyvenimui XXI amžiuje. Tam reikia, kad 

institucijos reaguotų į esamus ir numatomus darbo rinkos poreikius, įskaitant 

strateginius reikšmingus įgūdžius Lietuvos ekonominei plėtrai ir specializacijos 

tikslus.“ (EBPO įgūdžių strategija). 

Trumpuoju laikotarpiu suaugusiųjų mokymosi sistema gali padėti asmenims, 

praradusiems darbą, tobulėti ir pereiti prie naujų profesijų. Siekdama palengvinti 

šiuos perėjimus, Užimtumo tarnyba greitai prisitaikyti prie naujos situacijos ir 

lanksčiai reaguoti, kad būtų galima reaguoti į greitai besikeičiančius pokyčius, 

pasitelkiant skaitmenines priemones ir karjeros konsultavimo paslaugas. Ilgalaikėje 

perspektyvoje suaugusiųjų dalyvavimas mokymuose priklauso nuo egzistuojančių 

kliūčių pašalinimo, t. y. skatinant supratimą apie suaugusiųjų mokymosi svarbą ir 

mokymosi naudą, finansines paskatas asmenims ir įmonėms bei padarant mokymąsi 

lankstesniu. 

Šalies pramonės struktūra kinta, įsibėgėja automatizacijos ir skaitmenizacijos 

procesai, todėl svarbu, kad šalies gyventojai įgytų ir laiku atnaujintų turimus 

įgūdžius ir žinias. Trūksta praktinio pasirengimo darbo rinkai ir verslumo 

(antreprenerystės, intraprenerystės gebėjimų) kompetencijos ugdymo ankstyvajame 

amžiuje. Lietuvos Junior Achievement longditurinių tyrimo duomenimis jauni 

žmonės, kurie mokyklos suole turi praktinės verslumo (mokomųjų mokinių 

bendrovių) vykdymo patirties 20 % rečiau būna be darbo 8-15 m. po mokyklos 

baigimo. 

Lietuvoje vyrauja tokios ekonominės veiklos (sektoriai), kuriose reikalingi vidutinių 

įgūdžių darbuotojai: statyba, transportas, prekyba, aptarnavimo veiklos (angl. 

middle-skill occupations). Šių įgūdžių darbuotojų tendencijos yra augančios, tai 

patvirtina ir Lietuvos statistikos departamento duomenys. Tai rodo ir darbo 

imigracija iš trečiųjų šalių: daugiausiai koncentruojasi keliose ūkio šakose – 

absoliuti dauguma darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinami paslaugų, pramonės ir 

statybos sektoriuose. 2019 m. į Lietuvą dirbti atvyko beveik 67 tūkst. trečiųjų šalių 

piliečių, iš kurių virš 80 proc. sudarė trūkstamų profesijų darbuotojai (vairuotojai, 

suvirintojai, statybininkai).  



  
 
 

 

Pažymėtina, kad tvirtinamas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos 

Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis, tačiau lieka neįvertinta, koks 

yra konkretus trūkumas ir realus darbuotojų poreikis, kuris turėtų būti kompensuotas 

darbuotojais iš trečiųjų šalių. 

Siekiant stabdyti neribotą vizų išdavimą trečiųjų šalių piliečiams pagal trūkstamų 

profesijų sąrašą, Vyriausybė nusprendė  įvesti kvotas užsieniečiams, kuriems 

netaikomas atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams vertinimas (nereikia gauti 

leidimo dirbti ir nėra priimamas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl užsieniečio 

darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams), kai jie atvyksta dirbti pagal 

profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje,  

sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.  

Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių 

teisinės padėties“ pakeitimai, reglamentuojantys kvotos nustatymą užsieniečiams, 

kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, 

kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos 

rūšis, kurie atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti ir dėl kurių darbo atitikties 

Lietuvos darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba neturi priimti sprendimo, ir 

naudojimą (571 str.).   

Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru, 2020 m. 

birželio 12 d. įsakymu A1-545 patvirtino Kvotos nustatymo kalendoriniams metams 

tvarkos aprašą. 2021 m. nustatyta kvota - 32 200. Ją patvirtino Socialinės apsaugos 

ir darbo ministras suderinęs su Vidaus reikalų ministru (2020 m. lapkričio 20 d. 

įsakymas Nr. A1-1131). 

Pažymėtina, kad aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių (palyginus su kitomis 

ekonomiškai stipriomis ES valstybėmis narėmis, kuriose didesni atlyginimai ir 

geresnės sąlygos) į Lietuvą atvyksta labai mažai, nepaisant to, kad nuolat 

paprastinamos leidimų laikinai gyventi (Mėlynosios kortelės) išdavimo sąlygos ir 

procedūra užsieniečiams, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos 

reikalaujantį darbą. 



  
 
 

 

Kvalifikacijos trūkumas riboja visų socialinių grupių įsidarbinimo ir išsilaikymo 

darbo rinkoje galimybes (laisvų darbo vietų nekvalifikuotiems darbininkams yra 

beveik dvigubai mažiau negu norinčių įsidarbinti, 38,3 proc., 106 tūkst. bedarbių 

neturi profesinio pasirengimo (35,5 proc., 25,5 tūkst.  ilgalaikių bedarbių, 29 proc., 

29,3 tūkst. vyresnių nei 50 m. asmenų, 62,6 proc., 44,7 tūkst. 16-29 m. asmenų, 33,2 

proc., 6,5 tūkst. neįgaliųjų neturi profesinio pasirengimo)); 

Europos žaliasis kursas, skaitmenizacija, automatizacija, robotizacija ir globalizacija 

lemia atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų poreikį, tačiau, siekiant jį patenkinti, 

trūksta kompleksinio darbo rinkos vertinimo, žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir 

prognozavimo; 

Žmogiškasis kapitalas – gyventojų gebėjimų ir žinių kokybė, nusako valstybės 

konkurencingumą ateityje, gebėjimą dalyvauti globalioje rinkoje. Siekiant laiku 

reaguoti į galimus struktūrinius profesijų darbo rinkoje pokyčius, reikalinga 

analizuoti ir prognozuoti darbo rinkos paklausą bei pasiūlą. 

Žmogiškojo kapitalo pokyčiai kaip, pavyzdžiui, naujų žinių ir gebėjimų formavimas 

formaliose švietimo programose, ir jų įsiliejimas į darbo rinką gali užtrukti keletą 

metų. Tokioms gebėjimų politikos sritims kaip užimtųjų ar bedarbių 

perkvalifikavimas ypatingai svarbi informacija apie galimą darbo jėgos struktūros 

pasikeitimą. 

Migracijos klausimams, darbuotojų iš užsienio pritraukimo politikai spręsti 

reikalinga informacija apie gebėjimus ir žinias, kurias turinčių darbuotojų vidaus 

rinkoje jau trūksta ar truks netolimoje ateityje. Žmogiškųjų išteklių stebėsena tampa 

ypač reikšminga įvertinant EBPO rekomendacijas dėl būsimų ES veiksmų 

programos priemonių, susijusių su žmogiškųjų išteklių plėtra – jos turi būti pagrįstos 

įrodymais/duomenimis. Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų 

aprašas patvirtintas Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 162,, Dėl 

Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“. 

Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos (toliau – NŽIS) tikslas – rinkti ir teikti 

duomenis bei atlikti analizę, padedančią valstybės institucijoms vertinti Lietuvos 

gyventojų užimtumo būklę, kaitą ir tendencijas, prognozuoti kvalifikacijų poreikį 

bei priimti įrodymais grįstus sprendimus.  



  
 
 

 

Nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėseną vykdo Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija (toliau - ŠMSM), Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija (toliau – EIMIN), SADM, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija ir jų įgaliotos įstaigos, STRATA, taip pat Vyriausybės kanceliarija. Tuo 

pačiu nutarimu patvirtintas NŽIS pagrindų rodiklių sąrašas.  

Pagal juos Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS) kaupiami ir 

apjungiami duomenys iš kelių registrų: Gyventojų, Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Sodra), Užimtumo tarnybos, Lietuvos statistikos departamento 

ir kt. Šie duomenys sudaro galimybę gyventojų užimtumą vertinti tokiais detalumo 

lygmenimis ir pjūviais, kurie iki šiol nebuvo galimi. 

NŽIS veikia ir nuolat vystoma, tačiau tam, kad atliepti darbo paklausos iššūkius, 

tikslinga ją vystyti toliau. Gerai veikianti NŽIS būtina, nes tai vienas iš svarbiausių 

veiksnių, reikalingas efektyviai reaguoti į situacijas nuolat besikeičiančioje darbo 

rinkoje. 

Nėra parengta darbo jėgos paklausos analizė, susijusi su planuojamu įgyvendinti 

Europos žaliuoju kursu, skaitmenizavimu ir automatizacija tuo pačiu neįvertinta 

sąsaja su šalies imigracijos politika. Bendrą Lietuvos demografinę situaciją blogina 

didelė emigracija, mažas gimstamumas, didelis mirtingumas.  

Dėl šių priežasčių mažėja gyventojų skaičius, bendroje gyventojų amžiaus 

struktūroje mažėja vaikų ir darbingo amžiaus asmenų dalis, didėja išlaikomų 

vyresnio amžiaus gyventojų dalis. Šios tendencijos yra glaudžiai susijusios ir 

sustiprina viena kitą, nes dėl mažo gimstamumo ir intensyvios jaunų žmonių 

emigracijos mažėja vaikų, jaunimo, taip pat ir vidutinio amžiaus asmenų dalis, didėja 

vyresnio amžiaus asmenų dalis, ateityje prognozuojamas gimstančių vaikų skaičiaus 

mažėjimas, nes mažės moterų skaičius svarbiausiose reprodukcinio amžiaus 

grupėse, mažės darbingo amžiaus gyventojų skaičius.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2019 m.  

Lietuvoje pirmą kartą po 28 – erių metų padidėjo nuolatinių gyventojų skaičius. 

2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,3 tūkst. nuolatinių gyventojų. Tai 



  
 
 

 

145 daugiau, negu 2018 m. Nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičiaus padidėjimą 

lėmė teigiama neto migracija – 10,8 tūkst. daugiau žmonių imigravo, negu emigravo, 

tačiau natūrali gyventojų kaita, kuri taip pat įtakoja gyventojų skaičiaus pokyčius 

išliko neigiama, 2019 m. 10,8 tūkst.  daugiau žmonių mirė, negu gimė.  

Gyventojų skaičiaus mažėjimas neigiamai veikia Lietuvos gamybos potencialą, 

ekonomikos augimą, šalies investicinį patrauklumą, sunkina regionų plėtrą, brangina 

regionų infrastruktūros išlaikymą. Lietuvoje per pastaruosius 10 metų Lietuvos 

gyventojų sumažėjo apie 12,2 procento. Demografinės prognozės rodo gyventojų 

skaičiaus ateityje mažėjimo tendencijas. Remiantis Eurostato prognozėmis, iki 2030 

m. Lietuvos gyventojų gali sumažėti apie 13 proc. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. iš Lietuvos emigravo 23, 1 

tūkst.  šalies nuolatinių gyventojų, 2019 m. - 29,3 tūkst. Daugiau negu pusė 

emigrantų buvo vyrai:  2020 m. - 61,2 proc. (2019 m. - 55,2 proc.). Pagal profesiją 

prieš išvykimą daugiausia išvykusiųjų dirbo vidutinės, mažiau – aukštos ir 

mažiausiai žemos kvalifikacijos darbus.  

Atsižvelgiant į tai, kad kas antras emigrantas dirbo vidutinės kvalifikacijos darbus, 

emigracija turi įtakos struktūriniam nedarbui Lietuvos darbo rinkoje. Didelės darbo 

migracijos atveju valstybė patiria neigiamas pasekmes, nes vienpusiai darbo jėgos 

srautai daro įtaką darbo rinkos struktūrai. 

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą “2020 m. pradžioje surinktais 

Europos migracijos tinklo duomenimis, nuo 1990 m. gyventojų skaičius Lietuvoje 

sumažėjo 899,5 tūkst. – tai sudaro apie 24 proc. gyventojų. Dėl natūralios žmonių 

kaitos (gimimų/mirčių) gyventojų skaičius sumažėjo 189 tūkst., o dėl emigracijos – 

net 710 tūkst. Nors emigracija pati savaime nėra neigiamas reiškinys, tačiau 

Lietuvos atveju dideli emigracijos ir neproporcingai maži imigracijos mastai kelia 

šaliai nemažai iššūkių: kinta šalies demografinė struktūra (visuomenė sensta), ima 

trūkti darbo jėgos, nuteka protai. 

Beveik 74 proc. emigrantų yra 15 - 44 metų. Tarp Lietuvos gyventojų tokio amžiaus 

žmonės sudaro tik apie 36 proc. visų gyventojų. Ilgainiui emigracijos nulemtas jaunų 

žmonių skaičiaus mažėjimas, sukelia rimtas demografines problemas – mažėja 



  
 
 

 

santuokų skaičius, gimstamumas, pradeda trūkti darbo jėgos, vis mažesnis 

dirbančiųjų skaičius turi išlaikyti didėjantį nedirbančiųjų skaičių. 

Kaip teigiama Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. 

strategijoje, patvirtintoje Seimo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. XIII-1484 ,,Dėl 

Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos 

patvirtinimo“ (toliau – Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 

metų strategija), mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, mažėjanti darbo 

jėga gali tapti esminiu trukdžiu sėkmingai šalies ūkio raidai. Dėl gyventojų senėjimo 

bus reikalingos papildomos investicijos, siekiant užtikrinti visų kartų gyvenimo 

kokybę, tai gali reikšti didesnę mokestinę naštą dirbantiesiems ir savo ruožtu mažinti 

pajamas bei tapti papildoma priežastimi, skatinančia emigraciją. 

Neigiamos demografinės tendencijos mažina Lietuvos investicinį patrauklumą, 

apsunkina regionų plėtrą, didina regionų infrastruktūros išlaikymo kaštus. 

Mažėjantis gyventojų skaičius ilgalaikėje perspektyvoje mažina vidaus paklausą, 

kelia prekių ir paslaugų kainas, apsunkina viešųjų sveikatos ir kitų paslaugų 

pasiekiamumą, kelia viešųjų paslaugų kainą, mažina kokybę, o visa tai tampa 

emigraciją skatinančiais veiksniais.  

Darbdaviai renkasi asmenis, kurie yra ne per jauni, ne per seni ir neturintys negalios, 

nepriklauso pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Eurobarometro Nr. 493 (2019 m.) 

duomenis, žymi dalis respondentų iš Lietuvos mano, kad priimant į darbą atsižvelgia 

į kandidato išvaizdą, amžių, negalią, tautybę ir kitus, su darbo pobūdžiu ar įgūdžiai 

nesusijusius, bruožus. Eurobarometro Nr. 493 tai pat parodė, kad respondentai 

Lietuvoje darbo vietoje yra priešiškiausiai nusiteikę prieš romus (34 proc.), LGBT+ 

asmenis (39-42 proc.), religines ir rasines mažumas. 

Eurobarometro Nr. 493 rezultatai rodo, kad Lietuvoje respondentai mano, kad jų 

darbo vietoje nėra pakankamai daroma siekiat skatinti įvairovę. Vos daugiau nei 

pusė respondentų mano, kad jų darbo vietoje pakankamai įvairovė skatinama dėl 

lyties ir amžiaus. Dėl visų kitų tapatybių dauguma respondentų pasisako, kad 

priemonės nėra pakankamos (pvz., etninės ir tautinės mažumos, LGBT+ 

bendruomenė). 



  
 
 

 

Vienas iš Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos tikslų yra 

užtikrinti valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą, prioritetą 

teikiant tiek aukštos, tiek žemesnės kvalifikacijos Lietuvos piliečių ir šeimos narių 

grįžtamajai migracijai ir užtikrinant aktyvią integracijos į Lietuvos visuomenę 

politiką. 

Ekspertai sako, kad lietuviai grįžta dėl gerėjančios ekonominės padėties, bet 

pabrėžia, jog tautiečiai sprendimą grįžti ar likti užsienyje dažniausiai priima gimus 

vaikams. Kaip teigia VšĮ „Versli Lietuva“, ekspertai sako, kad grįžusieji padeda 

gaivinti regionus. Kas penktas, kuriantis verslą ne didmiesčiuose – grįžęs iš užsienio. 

Migracijos informacijos centro „Renkuosi Lietuvą“ duomenimis, daugiau nei pusė 

išvykusiųjų svarsto apie galimybę grįžti, o 16 procentų sako esantys tvirtai 

apsisprendę gyventi Tėvynėje. 

Daugiausia emigrantų - beveik pusė (46 proc.) - grįžta iš Jungtinės Karalystės – iš 

ten, kur daugiausia ir emigravo. Kita didelė dalis (apie 26 proc.) – iš Norvegijos, 

Airijos, Vokietijos. Grįžę Lietuvos piliečiai pagal visas amžiaus grupes: 2020 m. - 

20 804, 2019 m. - 20 412, 2018m.  - 16 592, 2020 m. į Lietuvą atvyko 43 096 

imigrantai, 2019 m. - 40 067, 2018 m. - 28 914. 

Didėjantis imigrantų skaičius esant teigiamai neto migracijai prisideda prie 

spaudimo darbo rinkoje mažėjimo, nes papildo atitinkamos kvalifikacijos 

darbuotojų pasiūlą. Siekiant sklandesnės integracijos darbo rinkoje, atvykusiesiems 

reikia profesinio konsultavimo, karjeros paslaugų ir informacijos apie Lietuvos 

darbo rinkos struktūrą. 

Taip pat svarbu užtikrinti, kad jiems būtų prieinama informacija apie paslaugų, 

susijusių su sveikatos apsauga, švietimu, karjera, mokesčių sistema, gavimą ir 

naudojimą. Sklandesnė integracija atvykus, tinkama kultūrinė ir socialinė aplinka 

gali lemti motyvaciją ir apsisprendimą Lietuvoje pasilikti ilgesniam laikui.  

Per 2020 metų I ketvirtį į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrius kreipėsi 

454 Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenę užsienyje. 2019 m. I ketvirtį įregistruoti 

427 iš užsienio grįžę asmenys. Pagal išsilavinimą tarp jų daugiau kaip pusė turėjo 

vidurinį išsilavinimą, apie 17 proc. – pagrindinį, kas dešimtas – baigęs universitetą. 

40,7 proc. Užimtumo tarnyboje registruotų iš užsienio grįžusių asmenų neturi 



  
 
 

 

profesinio pasirengimo. Tarp registruotų iš užsienio grįžusių darbo neturinčių 

asmenų daugiau jaunimo ir mažiau vyresnio amžiaus asmenų. Jaunimas iki 29 metų 

sudarė 43,2 proc., 30–49 metų amžiaus - 42,3 proc., vyresni kaip 50+ – 14,5 proc. 

Neįdiegta nacionalinė visus asmens amžiaus tarpsnius apimanti profesinio 

orientavimo sistema, trūksta informacijos apie darbo pasiūlos ir paklausos vertinimo 

rezultatus, nesukurtos palankios sąlygos ugdyti karjeros planavimui būtinas 

kompetencijas, egzistuoja kvalifikuotų karjeros specialistų stygius; 

Lietuvoje nėra suteikiamos tinkamos ugdymo karjerai paslaugos. Profesinis 

orientavimas nėra pasiekiamas visoms visuomenės grupėms. Mažai savivaldybių 

įsijungia į jaunimo ugdymo karjerai veiklas. Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2019 m. iš 60 savivaldybių 

tik 25 savivaldybės vykdė jaunimo verslumo skatinimo veiklas ir programas (pvz. 

verslo idėjų konkursai, darbas vasarą ir kt.). 

Neįdiegta bendrojo ugdymo mokyklų profesinio orientavimo koncepcija (Švietimo 

PP).Trūksta tiesioginės švietimo įstaigų veiklos, susijusios su profesijų pažinimu, 

besimokančiųjų susitikimų su rinkos atstovais ir skirtingų sričių profesionalais, 

trūksta praktinio verslumo (antreprenerystės, intraprenerystės) ugdymo mokyklose. 

Lietuvos Junior Achievement longditudinių tyrimų duomenimis, jaunimas, kuris turi 

bent 100 valandų praktinės verslumo patirties, kuriant mokomąsias mokinių 

bendroves dar mokykloje, rečiau nori emigruoti.  

Švietimo ir mokymo problemos, turinčios įtakos struktūriniam nedarbui: 

Švietimo sistema nėra pritaikyta visiems amžiaus tarpsniams, skirtingos institucijos 

nepakankamai bendradarbiauja, nėra sistemiškai įvertinami valstybės prioritetinių 

sričių bei regioninės plėtros poreikiai. Suaugusių dalyvavimas vidurinio profesinio 

rengimo ir mokymo programose rodiklis vienas žemiausių ES. Tai rodo, kad labai 

neišnaudojamas profesinio rengimo ir mokymo sistemos potencialas prisidėti prie 

su įgūdžiais susijusių nacionalinių ir regioninių problemų sprendimo bei įgūdžių 

pasiūlos ir paklausos neatitikties mažinimo Lietuvoje. 

Švietimo sistema nėra orientuota į valstybės ekonominius poreikius. Ruošiami 

specialistai, kurių darbo rinkoje poreikis labai mažas arba jo nėra. Tai parodo ir 

aukštųjų mokyklų reforma. Aukštųjų mokyklų skaičius Lietuvoje yra per didelis, 



  
 
 

 

todėl norėdamos išsilaikyti, jos ruošia specialistus neatsižvelgiant į valstybės 

vystymosi poreikius. Dėl to neefektyviai naudojamos švietimo lėšos. Taip pat, 

ribotas mokinių pasirengimo darbo rinkai ir verslumo (antreprenerystės, 

intraprenerystės) kompetencijų ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinėse 

mokyklose. 

Mokyklose trūksta verslumo ugdymo programų prieinamumo ir mokytojų 

parengimo dirbti šiomis temomis. Tik dalis mokyklų sistemiškai dirba ties 

pasirengimo darbo rinkai ir verslumo ugdymu. Nėra numatyta pakankamai ugdymo 

valandų formaliajame ugdyme šiomis sritims (ekonomikos ir verslumo ugdymo 

pamokoms). Šios temos dažnai paliekamos neformaliajam ugdymo procesui, 

projektinei veiklai kas neužtikrina sisteminio pokyčio valstybėje. Nepakanka 

priemonių verslumui skatinti. Daugelis nacionaliniame ir savivaldybių lygmenyse 

veikiančių priemonių verslumui skatinti yra nukreiptos į jau apsisprendusius pradėti 

verslą (informavimas, konsultavimas, mokymai verslo pradžiai) arba pradėjusius 

verslą (mokymai, konsultavimas, mentorystė, subsidijos, paskolos ir t.t.). Tačiau 

trūksta priemonių, skirtų mažiau galimybių turinčių, socialinių grupių (mažiau 

galimybių turinčio jaunimo, daugiavaikių šeimų, jaunų mamų, neįgaliųjų ir kt.), dar 

neapsisprendusių imtis verslo, kūrybiškumo ir verslumo skatinimui. 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) krepšeliui skiriamos lėšos padengia tik 

nedidelę dalį tokių kompetencijų vystymui skirtų būrelių ir kitų užsiėmimų kainos, 

todėl atsižvelgiant į ŠVIS 2020 m. statistiką, tarp NVŠ būrelių dominuoja muzikinės 

ir sporto veiklos, o remiantis Aukščiausiosios Audito institucijos 2019 m. 

duomenimis, mieste  NVŠ programose dalyvauja 2,3 karto daugiau mokinių negu 

kaime, kadangi tiek siūlomų NVŠ veiklų įvairovę, tiek dalyvių skaičių kaime lemia 

ten gyvenančių šeimų žemas pajamų lygis ir galimybė papildomai primokėti už šias 

paslaugas. Trūksta suaugusiųjų švietimo programų, nukreiptų į vyresnio kaip 18 m. 

mažiau galimybių turinčio jaunimo ir kitų mažiau galimybių turinčių socialinių 

grupių kūrybiškumą ir verslumą. 

Profesinio mokymo metu įgyta kvalifikacija, kompetencijos ir įgūdžiai netenkina 

tiek darbdavių, tiek besimokančiųjų. Menkas profesinio mokymo patrauklumas dėl 

žemo visuomenės vertinimo; 



  
 
 

 

Kaip teigiama STRATA parengtoje apžvalgoje apie profesinio mokymo būklę 2019 

m.  Profesinio mokymo patrauklumas išlieka iššūkiu, labiausiai – dėl struktūrinių 

pokyčių bendrojo ugdymo sistemoje. Mokinių, vidurinį išsilavinimą įgyjančių 

profesinio mokymo įstaigose, dalis išlieka santykinai nedidelė – 26,0 proc. (0,6 

procentinio punkto mažesnė negu 2017–2018 m. m.) – ir daugiau nei 7 proc. 

punktais atsilieka nuo Švietimo strategijoje nustatytų tikslų (2017 m. – 33 proc.; 

2022 m. – 35 proc.).  

Rodiklio reikšmė yra tarp mažiausių Europos Sąjungoje (ES vidurkis – 47,3 proc. 

2015 m). Vertinant pagal apskritis, pasirinkusiųjų siekti vidurinio išsilavinimo 

profesinio mokymo sistemoje, dalis skiriasi apie 1,8 karto. 2019 m. STRATA tyrimo 

duomenimis, tik keturi iš dešimties 10 klasių moksleivių turėjo teigiamą nuomonę 

apie profesinį mokymą, trys iš dešimties jį vertino neutraliai, o penktadalis – 

neigiamai. 

Profesinis mokymas organizuojamas nepakankamai efektyviai, su modernia įranga 

mokosi tik trečdalis mokinių, mažėjant mokinių skaičiui, neskubama atsisakyti 

nenaudojamų profesinių mokyklų patalpų, o mokymo kokybės užtikrinimas dar 

nepakankamai veiksmingas, rodo aukščiausiosios audito institucijos – Valstybės 

kontrolės – atliktas auditas „Ar profesinis mokymas organizuojamas efektyviai“. 

Profesinio mokymo išorinės kokybės užtikrinimo sistema dar tik kuriama, o vidinės 

kokybės užtikrinimo sistemos neturėjo keturios profesinės mokymo įstaigos. 

Profesinių mokyklų pedagogai nepajėgūs parengti rinkai reikalingų kvalifikuotų 

specialistų . 

Pameistrystė yra nepopuliari dėl papildomos administracinės naštos įmonėms 

organizuojant ir vykdant pameistrystės programas; 

Darbo ieškantiems asmenims, kurie neturi profesinio pasirengimo ar kurių profesija 

darbo rinkoje nepaklausi, įsidarbinti yra sunku. Todėl Užimtumo tarnyba, siekdama 

padidinti darbo ieškančių konkurencines galimybes ir aprūpinti darbdavius 

trūkstama darbo jėga, organizuoja ne tik profesinį mokymą, bet pameistrystę pagal 

formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.  

Užimtumo tarnybos duomenimis, 2019 m. pameistrystėje pradėjo dalyvauti 294 

darbo ieškantys asmenys, iš jų - 60 proc. mokėsi pagal formaliojo, 40 proc. – pagal 



  
 
 

 

neformaliojo profesinio mokymo programas. Tarp pameistrystės dalyvių 18 proc. 

vyresni nei 50 metų, 20  proc. – ilgalaikiai bedarbiai, net 37 proc. jaunimo iki 29 m. 

16 proc. siekiančių įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją turi aukštąjį išsilavinimą. 

75 proc. Užimtumo tarnybos organizuojamos pameistrystės dalyvių įsidarbina per 

tris mėnesius po mokymo pameistrystės forma baigimo. 2019 m. pagal ADRP 108 

jaunuoliai 16-29 m. amžiaus įsidarbino pagal pameistrystės sutartį, 2020 m. – 77. 

Pameistrystės, kaip profesinio mokymo formos, sudėtingumą lemia tai, jog 

susiklosto dvejopi– darbo ir mokymosi - teisiniai santykiai. Šio teisinio santykio 

šalys pasirašo su darbo teisiniais santykiais ir su mokymo procesu susijusias sutartis, 

darbdavys skiria iš savo darbuotojų pameistriui meistrą ir net 70 proc. mokymo 

programos vyksta realioje darbo vietoje. 

Darbdavys šiuo atveju gali daryti tiesioginę įtaką mokymo turiniui, pasirengti sau 

tinkamą darbuotoją, tačiau taip pat – kartu su mokymo teikėju dalinasi mokymo 

kokybės atsakomybe. Visos šios aplinkybės pameistrystę paverčia gana sudėtinga 

mokymosi forma, kurios organizavimo sklandumas ir kokybė labai priklauso nuo to, 

kiek plėtojama pameistrystės organizavimo kultūra šalyje bei kiek noriai į tai 

įsitraukia ir mokymo įgūdžius pameistrystės forma gilina darbdaviai.  

Profesinis mokymas nelankstus, nes nesudaromos sąlygos derinti mokymąsi su 

darbo ir šeiminiais įsipareigojimais; 

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodoma, kad net 

aukštą motyvaciją dalyvauti suaugusiųjų mokymosi programose turintys asmenys 

dažnai susiduria su kliūtimis. Didelė dalyvavimo suaugusiųjų švietimo ir mokymo 

programose kaina – kliūtis, su kuria susiduria fiziniai asmenys. Vadinasi, kad 

norinčių, bet neišgalinčių mokytis suaugusiųjų būtų mažiau, reikia gerinti finansines 

paskatas fiziniams asmenims. Tačiau siekiant sumažinti suaugusiųjų mokymosi 

kliūtis, tik finansinių paskatų greičiausiai nepakaks. Lietuvoje su laiku susiję 

mokymosi aspektai, kaip antai sunkumai, patiriami derinant mokymąsi su 

asmeniniais ir darbiniais įsipareigojimais, yra dar viena didelė suaugusiųjų 

mokymosi kliūtis. Net motyvuoti suaugusieji nedalyvautų suaugusiųjų mokyme, jei 

jie negalės suderinti mokymosi su šeiminiais ir darbo įsipareigojimais. Taigi, norint 

sudaryti geresnes sąlygas naudotis suaugusiųjų mokymosi galimybėmis, labai 

svarbu didinti suaugusiųjų mokymosi paslaugų lankstumą. Tai patvirtina 



  
 
 

 

tarptautiniai įrodymai, leidžiantys manyti, kad lankstus formatas (pvz., ne visą darbo 

dieną, internetu) ir dizainas (moduliai, kreditai) padeda įveikti su laiku susijusias 

kliūtis, ypač vidutinės ir aukštos kvalifikacijos darbuotojams. 

Nedidelės finansinės paskatos/stipendijos neskatina rinktis profesinio mokymo; 

Kaip teigiama Valstybės kontrolės atliktame audite „Ar profesinis mokymas 

organizuojamas efektyviai“ , mokymosi galimybių užtikrinimas asmenims iš 

nepalankios socialinės ekonominės aplinkos ar turintiems specialiųjų poreikių vis 

dar yra iššūkis: 2018–2019 mokslo metais mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, turėjo 26-ios profesinės mokymo įstaigos (iš 67-ių), mokyklose trūksta 

švietimo pagalbos specialistų, o stipendijų ir materialinės paramos dydžiai nepadeda 

mažinti socialinės atskirties. 

Didelės dalyvavimo suaugusiųjų mokyme išlaidos taip pat yra kliūtis asmenims. 

Lietuvoje 43% suaugusiųjų, norinčių, bet nedalyvaujančių mokymuose, nurodo savo 

nedalyvavimo priežastis, palyginti su ES vidurkiu-32% (3.11 pav.). Norint sumažinti 

finansines paskatas asmenims, reikės sumažinti suaugusiųjų skaičių, kurie nori, bet 

negali sau leisti dalyvauti mokymuose. 

 

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodoma, kad 

Lietuvoje, kaip ir kitose EBPO šalyse, didžioji dalis suaugusiųjų mokymosi vyksta 

neformaliojo švietimo srityje. Neformalusis švietimas yra svarbiausia suaugusiųjų 

mokymosi sistemos dalis, nes jo trukmė ir organizavimas yra lankstesni nei 

daugumos formaliojo mokymosi formų. Neformaliojo mokymo programos paprastai 

trumpesnės nei formaliojo.  Šis mokymasis gali būti organizuojamas kaip 

mokymasis darbo vietoje, atvirasis ir nuotolinis mokymasis, kursai ir privačios 

pamokos, seminarai ir praktiniai seminarai, taip pat mokymasis profesinio mokymo 

ir aukštojo mokslo įstaigose. Dėl didelės neformaliojo mokymosi pasiūlos įvairovės 

gali kilti sunkumų siekiant užtikrinti, kad mokymosi rezultatai būtų pripažįstami, o 

mokymai būtų kokybiški. Besimokantiems asmenims mokymasis yra 

naudingiausias, kai jų pasiekimus vertina ir pripažįsta darbdaviai.  

Lietuvoje per pastaruosius kelerius metus buvo žengti svarbūs žingsniai kuriant 

nacionalinę kompetencijų pripažinimo sistemą, tačiau skirtingų mokymo paslaugų 



  
 
 

 

teikėjų neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso 

kokybė vis dar nevienoda. Užtikrinti aukštą neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programų kokybę taip pat gali būti sudėtinga. Nors ir aukštojo, ir profesinio mokymo 

srityse Lietuvoje įdiegti tvirti formaliojo mokymosi kokybės užtikrinimo 

mechanizmai, jie netaikomi valstybės finansuojamose neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programose. Lietuvoje turėtų būti svarstoma galimybė stiprinti exante ir 

expost kokybės užtikrinimo mechanizmus, siekiant gerinti valstybės finansuojamo 

neformaliojo švietimo kokybę. 

Darbdaviai nesudaro galimybių darbuotojams mokytis darbo vietoje, nes nenori tam 

skirti laiko ir išteklių arba neteikia tam prioriteto; 

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose nurodoma, kad 

daugelis įmonių Lietuvoje nemato poreikio skatinti suaugusiųjų mokymąsi, 

nurodydamos, kad darbuotojų įgūdžiai pakankami. Tačiau daug įmonių Lietuvoje 

taip pat nurodo dideles tęstinio profesinio mokymo išlaidas ir sunkumus įvertinti 

mokymo poreikius kaip priežastis, dėl kurių darbuotojams nesuteikiamos mokymo 

galimybės. Maždaug 64% Lietuvos įmonių mano, kad didelės kursų kainos trukdo 

joms organizuoti mokymus savo darbuotojams, tai yra dvigubai daugiau nei 

vidutiniškai kitose ES šalyse panašias problemas nurodančių įmonių (29%). 

Lietuvoje didelės mokymo išlaidos yra kliūtis įvairaus dydžio įmonėms. Tarp 

įmonių, kurios organizuoja mokymus, daugiau kaip 60% mažų (10–49 darbuotojų), 

vidutinių (50–249) ir didelių (daugiau nei 250) įmonių nurodė dideles išlaidas kaip 

ribojančią veiksnį. Tai rodo, kad reikia gerinti finansinių paskatų įmonėms sistemą 

siekiant paskatinti darbuotojų mokymą, o tai turėtų būti derinama su parama 

mokymosi poreikių įvertinimui. 

Per 2020 metų I ketvirtį į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrius kreipėsi 

454 Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenę užsienyje. 2019 m. I ketvirtį įregistruoti 

427 iš užsienio grįžę asmenys. Pagal išsilavinimą tarp jų daugiau kaip pusė turėjo 

vidurinį išsilavinimą, apie 17 proc. – pagrindinį, kas dešimtas – baigęs universitetą. 

40,7 proc. Užimtumo tarnyboje registruotų iš užsienio grįžusių asmenų neturi 

profesinio pasirengimo. Tarp registruotų iš užsienio grįžusių darbo neturinčių 

asmenų daugiau jaunimo ir mažiau vyresnio amžiaus asmenų. Jaunimas iki 29 metų 

sudarė 43,2 proc., 30–49 metų amžiaus - 42,3 proc., vyresni kaip 50+ – 14,5 proc. 



  
 
 

 

Darbo ieškantiems asmenims, kurie neturi profesinio pasirengimo ar kurių profesija 

darbo rinkoje nepaklausi, įsidarbinti yra sunku. Todėl Užimtumo tarnyba, siekdama 

padidinti darbo ieškančių konkurencines galimybes ir aprūpinti darbdavius 

trūkstama darbo jėga, organizuoja ne tik profesinį mokymą, bet pameistrystę pagal 

formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.  

Užimtumo tarnybos duomenimis, 2019 m. pameistrystėje pradėjo dalyvauti 294 

darbo ieškantys asmenys, iš jų - 60 proc. mokėsi pagal formaliojo, 40 proc. – pagal 

neformaliojo profesinio mokymo programas. Tarp pameistrystės dalyvių 18 proc. 

vyresni nei 50 metų, 20  proc. – ilgalaikiai bedarbiai, net 37 proc. jaunimo iki 29 m. 

16 proc. siekiančių įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją turi aukštąjį išsilavinimą. 75 

proc. Užimtumo tarnybos organizuojamos pameistrystės dalyvių įsidarbina per tris 

mėnesius po mokymo pameistrystės forma baigimo. 2019 m. pagal ADRP 108 

jaunuoliai 16-29 m. amžiaus įsidarbino pagal pameistrystės sutartį, 2020 m. – 77. 

Pameistrystės, kaip profesinio mokymo formos, sudėtingumą lemia tai, jog 

susiklosto dvejopi– darbo ir mokymosi - teisiniai santykiai. Šio teisinio santykio 

šalys pasirašo su darbo teisiniais santykiais ir su mokymo procesu susijusias sutartis, 

darbdavys skiria iš savo darbuotojų pameistriui meistrą ir net 70 proc. mokymo 

programos vyksta realioje darbo vietoje. Darbdavys šiuo atveju gali daryti tiesioginę 

įtaką mokymo turiniui, pasirengti sau tinkamą darbuotoją, tačiau taip pat – kartu su 

mokymo teikėju dalinasi mokymo kokybės atsakomybe. Visos šios aplinkybės 

pameistrystę paverčia gana sudėtinga mokymosi forma, kurios organizavimo 

sklandumas ir kokybė labai priklauso nuo to, kiek plėtojama pameistrystės 

organizavimo kultūra šalyje bei kiek noriai į tai įsitraukia ir mokymo įgūdžius 

pameistrystės forma gilina darbdaviai.  

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose5 nurodoma, kad net 

aukštą motyvaciją dalyvauti suaugusiųjų mokymosi programose turintys asmenys 

dažnai susiduria su kliūtimis. Didelė dalyvavimo suaugusiųjų švietimo ir mokymo 

programose kaina – kliūtis, su kuria susiduria fiziniai asmenys. Vadinasi, kad 

norinčių, bet neišgalinčių mokytis suaugusiųjų būtų mažiau, reikia gerinti finansines 

paskatas fiziniams asmenims. Tačiau siekiant sumažinti suaugusiųjų mokymosi 

                                                           
5 https://www.oecd.org/publications/oecd-skills-strategy-lithuania-14deb088-en.htm 



  
 
 

 

kliūtis, tik finansinių paskatų greičiausiai nepakaks. Lietuvoje su laiku susiję 

mokymosi aspektai, kaip antai sunkumai, patiriami derinant mokymąsi su 

asmeniniais ir darbiniais įsipareigojimais, yra dar viena didelė suaugusiųjų 

mokymosi kliūtis. Net motyvuoti suaugusieji nedalyvautų suaugusiųjų mokyme, jei 

jie negalės suderinti mokymosi su šeiminiais ir darbo įsipareigojimais. Taigi, norint 

sudaryti geresnes sąlygas naudotis suaugusiųjų mokymosi galimybėmis, labai 

svarbu didinti suaugusiųjų mokymosi paslaugų lankstumą. Tai patvirtina 

tarptautiniai įrodymai, leidžiantys manyti, kad lankstus formatas (pvz., ne visą darbo 

dieną, internetu) ir dizainas (moduliai, kreditai) padeda įveikti su laiku susijusias 

kliūtis, ypač vidutinės ir aukštos kvalifikacijos darbuotojams. 

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose6 nurodoma, kad 

Lietuvoje, kaip ir kitose EBPO šalyse, didžioji dalis suaugusiųjų mokymosi vyksta 

neformaliojo švietimo srityje. Neformalusis švietimas yra svarbiausia suaugusiųjų 

mokymosi sistemos dalis, nes jo trukmė ir organizavimas yra lankstesni nei 

daugumos formaliojo mokymosi formų. Neformaliojo mokymo programos paprastai 

trumpesnės nei formaliojo.  Šis mokymasis gali būti organizuojamas kaip 

mokymasis darbo vietoje, atvirasis ir nuotolinis mokymasis, kursai ir privačios 

pamokos, seminarai ir praktiniai seminarai, taip pat mokymasis profesinio mokymo 

ir aukštojo mokslo įstaigose. Dėl didelės neformaliojo mokymosi pasiūlos įvairovės 

gali kilti sunkumų siekiant užtikrinti, kad mokymosi rezultatai būtų pripažįstami, o 

mokymai būtų kokybiški. Besimokantiems asmenims mokymasis yra 

naudingiausias, kai jų pasiekimus vertina ir pripažįsta darbdaviai.  

Lietuvoje per pastaruosius kelerius metus buvo žengti svarbūs žingsniai kuriant 

nacionalinę kompetencijų pripažinimo sistemą, tačiau skirtingų mokymo paslaugų 

teikėjų neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso 

kokybė vis dar nevienoda. Užtikrinti aukštą neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programų kokybę taip pat gali būti sudėtinga. Nors ir aukštojo, ir profesinio mokymo 

srityse Lietuvoje įdiegti tvirti formaliojo mokymosi kokybės užtikrinimo 

mechanizmai, jie netaikomi valstybės finansuojamose neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programose. Lietuvoje turėtų būti svarstoma galimybė stiprinti exante ir 

                                                           
6 https://www.oecd.org/publications/oecd-skills-strategy-lithuania-14deb088-en.htm 



  
 
 

 

expost kokybės užtikrinimo mechanizmus, siekiant gerinti valstybės finansuojamo 

neformaliojo švietimo kokybę 

EBPO Lietuvos įgūdžių strategijos vertinime ir rekomendacijose7 nurodoma, kad 

daugelis įmonių Lietuvoje nemato poreikio skatinti suaugusiųjų mokymąsi, 

nurodydamos, kad  darbuotojų įgūdžiai pakankami. Tačiau  daug įmonių Lietuvoje 

taip pat nurodo dideles tęstinio profesinio mokymo  išlaidas ir sunkumus įvertinti 

mokymo poreikius kaip priežastis, dėl kurių darbuotojams nesuteikiamos mokymo 

galimybės. Maždaug 64% Lietuvos įmonių mano, kad didelės kursų kainos trukdo 

joms organizuoti mokymus savo darbuotojams, tai yra dvigubai daugiau nei 

vidutiniškai kitose ES šalyse panašias problemas nurodančių įmonių (29%). 

Lietuvoje didelės mokymo išlaidos yra kliūtis įvairaus dydžio įmonėms. Tarp 

įmonių, kurios organizuoja mokymus, daugiau kaip 60% mažų (10–49 darbuotojų), 

vidutinių (50–249) ir didelių (daugiau nei 250) įmonių nurodė dideles išlaidas kaip 

ribojančią veiksnį. Tai rodo, kad reikia gerinti finansinių paskatų įmonėms sistemą 

siekiant paskatinti darbuotojų mokymą, o tai turėtų būti derinama su parama 

mokymosi poreikių įvertinimui 

Nors Lietuvoje galioja visos ES įmanomos lanksčios darbo formos, dalis darbdavių 

bei darbuotojų neturi aiškaus supratimo apie įvairius darbo lankstumo aspektus. Šiuo 

atžvilgiu išsiskiria tik socialiai atsakingos įmonės, jų darbdaviai ir darbuotojai. 

Lankstus darbas apima naujoviškų darbo organizavimo būdų įvairovę, naudojamą 

darbuotojų ir darbdavių, siekiant patenkinti ir verslo, ir darbuotojų poreikius.  

Kad lankstus darbo modelis būtų kokybiškas, darbdaviui jis turėtų užtikrinti 

galimybę turėti tinkamą darbo jėgą reikiamu laiku ir patiriant mažiausias išlaidas 

pasiekti geriausių rezultatų. Lankstus darbo modelis padeda darbdaviams išlaikyti 

kvalifikuotus darbuotojus, skatinti jų darbo našumą, užpildyti kvalifikacinių įgūdžių 

trūkumo įmonėje spragas, didinti darbuotojų lojalumą, taip pat priklausomai nuo 

darbo pobūdžio spręsti darbo vietos ir priemonių trūkumo problemas. 

Kad lankstus darbo modelis būtų tinkamas darbuotojui, jis neturi daryti neigiamos 

įtakos darbuotojo pajamoms, karjeros raidai ir reguliarių atostogų galimybei. 

                                                           
7 https://www.oecd.org/publications/oecd-skills-strategy-lithuania-14deb088-en.htm 



  
 
 

 

Lankstus darbas suteikia darbuotojui galimybes lanksčiai organizuoti savo darbą: 

daryti įtaką, kada, kur ir kaip atliekamos su darbu susijusios užduotys ir todėl tampa 

galimybe darbuotojams ne tik siekti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, bet 

ir efektyviau bei produktyviau dirbti, įgyjant daugiau laisvės ir autonomijos.  

 

Lankstus darbo modelis padidina vyresnio amžiaus, lėtinėmis ligomis sergančių, 

kaime gyvenančių asmenų, moterų ir vienišų asmenų, auginančių vaikus, taip pat 

asmenų, namuose prižiūrinčių sergančius artimuosius ir kt., įsidarbinimo galimybes 

bei padeda jiems pilnai įsilieti į darbo rinką. Darbdavys už tai gauna darboviete 

patenkintus darbuotojus. 

Dalis šalies darbdavių taiko lanksčias darbo organizavimo formas, tokias kaip 

lankstus darbo laiko grafikas, lanksti darbo vieta, darbas ne visą darbo dieną bei 

darbo pasidalijimas su kitu darbuotoju.  

Darbdaviai teigiamai vertina palankios lankstaus darbo politikos priemones ir šių 

priemonių taikymo naudą darbovietėje, tačiau dauguma jų įžvelgia įvairias kliūtis jų 

taikymui. Viena svarbiausių priežasčių, kodėl darbdaviai darbovietėje nėra linkę 

taikyti lankstaus darbo organizavimo priemonių – poreikio nebuvimas. Darbdaviai 

mano, jog jų darbuotojams tai neaktualu, kadangi patys darbuotojai neprašo taikyti 

jiems kokių nors nuolaidų. Kai kurie darbdaviai nėra tikri dėl tokių priemonių 

įgyvendinimo ateityje, kadangi mano, jog darbuotojai gali piktnaudžiauti 

lanksčiomis priemonėmis (nuotolinio darbo, darbas keliems darbdaviams ir pan.).  

Dalis darbdavių nenori susidurti su įvairiomis išorinėmis kliūtimis – VDI, VMI 

reikalavimais turėti darbo grafikus, painia bei sudėtinga norminių aktų sistema; 

negeranoriškomis kontroliuojančiųjų institucijų nuostatomis ir kt. Darbdavių 

požiūriu, reikalinga daugiau valdžios pastangų paskatinant ir sudarant palankias 

sąlygas darbdaviams taikyti lankstaus darbo priemones. 

Nežiūrint Darbo kodekse įtvirtintų nuostatų, kurios leidžia derinti darbo ir šeiminius 

įsipareigojimus (įvesti net penki darbo laiko režimai; sudaryta galimybė sulygti su 

darbdaviu dėl darbo ne visu darbo laiku, sugrįžti į visą darbo laiką - darbuotojai, 

auginantys vaiką iki trejų metų, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba 

neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi 



  
 
 

 

maitinančios darbuotojos, taip pat darbuotojai pagal sveikatos priežiūros įstaigos 

išvadą dėl jų sveikatos būklės, neįgalumo ar būtinybės slaugyti sergantį šeimos narį; 

tėvams (vyrams) užtikrinamos palankesnės galimybės pasinaudoti 30 kalendorinių 

dienų nepertraukiamomis tėvystės atostogomis; įtvirtintos įvairios sutarčių rūšys, 

kurios darbuotojams leidžia lengviau derinti šeiminius ir darbinius įsipareigojimus; 

tėvams (vyrams) užtikrinamos palankesnės galimybės pasinaudoti 30 kalendorinių 

dienų nepertraukiamomis tėvystės atostogomis; teisė pasirinkti pamainą per dvi 

darbo dienas nuo jų pranešimo turi asmenys, auginantys vaiką iki trejų metų 

amžiaus, o asmenys, auginantys vaiką iki septynerių metų amžiaus, jei yra tokia 

galimybė; ilgesnės trukmės atostogos darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką 

iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m.; didesnė vaikus auginančių darbuotojų apsauga 

atleidimo atveju ir ilgesni įspėjimo terminai; ir kt.), praktikoje kai kurios galimybės 

nėra plačiau taikomos ir naudojamos.  

Trūksta specialios informacijos apie konkrečias lanksčias darbo organizavimo 

formas, jų privalumus ir apie galimybes jas įdiegti organizacijoje, skirtos 

darbdaviams bei darbuotojams.I nformacija apie darbo lankstumo būtinumą 

šiuolaikinėse organizacijose nėra viešai prieinama suinteresuotiems subjektams; 

Apie darbo organizavimo lankstumo būtinumą šiuolaikinėse organizacijose 

dažniausiai galima sužinoti akademinei visuomenei skirtuose leidiniuose. 

Dažnai informacija apie darbo organizavimo lankstumą  nepasiekia suinteresuotų 

organizacijų. 

Vykdomi pokyčiai dažnai neapima naujos organizacijos kultūros, lankstaus darbo 

organizavimo įmonėje politikos formavimo, darbo kolektyvo žinių ir įgūdžių 

tobulinimo. 

Didžiulė problema - darbdavių ir darbuotojų bendravimo stoka diegiant lanksčias 

darbo formas organizacijoje. 

Nėra rekomendacijų, kaip, diegiant lanksčias darbo organizavimo formas, vykdyti 

kompleksinius pokyčius organizacijos kultūroje, darbo kolektyvo žinių ir įgūdžių 

tobulinime. 



  
 
 

 

Prieš keliolika metų įvairios valstybės institucijos ir mokslinės organizacijos rengė 

rekomendacijas apie lanksčias darbo organizavimo formas, jų taikymą 

organizacijose. Tačiau vėliau rekomendacijų lankstaus darbo organizavimo 

klausimais niekas nebeatnaujino ir nesuaktualino. 

Nėra parengtų, paskelbtų ir prieinamų rekomendacijų apie lankstų darbo 

organizavimą; 

Neapibendrinama įmonių ir organizacijų patirtis formuojant lankstaus darbo 

politiką, nesurinkti ir nepaviešinti geros praktikos pavyzdžiai, taikant lankstaus 

darbo organizavimo formas. Nėra valstybės institucijos, įpareigotos kaupti, 

sisteminti ir viešinti geros praktikos pavyzdžius. 

 

Darbdaviai neturi galimybių aprūpinti darbuotojus darbo priemonėmis, 

reikalingomis taikant lanksčias darbo organizavimo formas. Nėra techninių 

galimybių taikyti lanksčias darbo organizavimo formas; 

Norint taikyti nuotolinį darbą, darbdaviui svarbu numatyti, kokių darbo priemonių 

gali prireikti darbuotojams, bei pasirengti patenkinti šiuos poreikius, pavyzdžiui, 

telefono, kompiuterio ar kitų informacinių technologijų suteikimas darbo tikslais. 

Darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus nešiojamaisiais kompiuteriais, 

mobiliaisiais telefonais, saugia prieiga prie darbdavio duomenų bazės ir pan. 

Karantino laikotarpio metu iš gautų skambučių ir paklausimų paaiškėjo, kad ne visi 

darbdaviai yra aprūpinę darbuotojus reikalingomis nuotoliniam darbui darbo 

priemonėmis. Tą patvirtino ir Spinter atliktas tyrimas . 

Norėdami taikyti lanksčias darbo organizavimo formas, darbdaviai privalo suteikti 

darbuotojams mobilųjį telefoną, nešiojamąjį kompiuterį ar kitą išmanųjį įrenginį. 

Dalis darbdavių stokoja finansinių išteklių, aprūpinti darbuotojus lanksčiam darbui 

būtinomis darbo priemonėmis.  

Tam, kad lanksčiai organizuoti darbą, nepakanka suteikti darbuotojams darbo 

priemones. Reikia mokėti kontroliuoti ne darbuotojų darbo laiką, bet darbo 

rezultatus. Tam būtini užduočių delegavimo, informacijos teikimo ir kontrolės 

įgūdžiai. Taip pat, būtina nuolat informuoti darbuotojus apie darbo organizavimo 



  
 
 

 

pokyčius ir kitus svarbius klausimus, liečiančius darbuotojų darbą. Darbdavys turi 

sudaryti galimybes darbuotojams bendrauti ir bendradarbiauti su kitais kolektyvo 

nariais. Tam reikia turėti specialių žinių ir įgūdžių. 

Darbdaviams gali būti neaišku, kaip praktiškai diegti lankstaus darbo politiką, kaip 

efektyviai vadovauti lanksčiai dirbantiems darbuotojams, kaip užtikrinti darbo laiko 

ir rezultatų apskaitą, kai dirbama kitoje nei įmonės patalpos vietoje. Darbdaviai gali 

imtis perteklinio darbuotojų kontroliavimo, skirti daugiau darbo nei įprastai, 

nesuteikti svarbios informacijos, nepakankamai bendrauti ar susisiekti su 

darbuotojais jų poilsio metu. 

Norint taikyti lanksčius darbo laiko režimus, reikalinga kitokia darbo laiko apskaita. 

Kad darbdaviai galėtų kontroliuoti darbuotojų lankstaus darbo rezultatus, būtini 

užduočių delegavimo, informacijos teikimo, rezultatų apskaitos ir kontrolės 

įgūdžiai. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis ne visą darbo laiką  2020 m. I ketv. 

dirbo 17,8 proc. dirbančiųjų. 

SADM 2019 metais apklausė 69 įmones, kuriose dirba 12584 darbuotojai, ir nustatė, 

kad tik 6 proc. darbuotojų dirba ne visą darbo laiką. 

Siekiant efektyvių rezultatų svarbu formuoti lanksčių darbo sąlygų politiką 

organizacijoje. Organizacija veikia dinamiškoje, nuolat kintančioje aplinkoje. Tai 

sąlygoja, kad organizavimas yra kintantis procesas. Jis kinta, nes organizacija nuolat 

turi prisitaikyti prie aplinkos pokyčių ir keisti, modifikuoti savo strategijas.  

Diegiant lanksčias darbo sąlygas įmonėje svarbu išsikelti konkrečius tikslus 

ir apgalvoti, kaip tokios sąlygos padėtų jų siekti bei užtikrintų geresnius darbo 

rezultatus. Kai organizacijoje svarstoma galimybė priimti sprendimą dėl lanksčių 

darbo organizavimo formų įdiegimo, pirmiausia reikia vadovautis tradiciniais 

vadybos veiksmais - planavimas, organizavimas, sprendimo būdų suformulavimas 

bei įvertinimas ir geriausio sprendimo priėmimas. Be to, dirbant nuotoliniu būdu 

arba iš namų turėtų būti iš anksto planuojami darbo uždaviniai, darbo krūvis ir darbo 

vertinimo sistema. Daliai darbdavių šioje srityje trūksta žinių ir patirties vadovautis 

šias metodais. 



  
 
 

 

Lėta lanksčių darbo organizavimo formų plėtra susijusi su išankstinėmis darbdavių 

nuostatomis, jog lankstus darbas gali sumažinti darbo produktyvumą ir organizacijos 

veiklos rezultatyvumą, kad darbuotojai kitoje nei darbovietė vietoje nedirbs, o 

poilsiaus, nustačius lankstų ar individualų darbo grafiką - neišdirbs visų sutartų 

darbo valandų. 

Darbdaviai „nemato“ lankstaus darbo organizavimo privalumų darbo 

produktyvumui padidinti ir greitos naudos; 

Dalis darbdavių palankiai vertina lanksčias darbo formas, tačiau šių darbo formų 

praktikoje netaiko, nes abejoja jų įtaka produktyvumui, be to, nemato greitos naudos, 

įdiegus jas savo organizacijoje. Lanksčių darbo sąlygų taikymo ekonominis efektas 

išryškėja ilgalaikėje perspektyvoje. 

Darbdaviai turi per mažai motyvacijos taikyti lanksčias darbo organizavimo formas, 

nes nėra tokio pageidavimo iš pačių darbuotojų. 2019 m. spalio mėn. Spinter atliktas 

tyrimas  parodė, kad darbdavių pasitikėjimas darbuotojais vis dar nėra pakankamas, 

kad atlieptų dirbančiųjų poreikį dirbti lanksčiai. Nepasitikėjimas darbuotojais gali 

kelti sunkumų bendraujant ir sietis su darbuotojų patiriamu stresu bei perdegimu. 

Todėl svarbu kurti pasitikėjimu grįstą bendravimo kultūrą organizacijoje. 

Pasitikėjimo darbuotojais stoka gali būti viena didžiausių kliūčių, trukdančių 

sudaryti lanksčias darbo sąlygas. Darbdavių nepasitikėjimą darbuotojais jiems 

dirbant nuotoliniu būdu rodo ir 2020 m. rugsėjo mėn. pakartotas Spinter atliktas 

tyrimas . 

Darbdaviai mano, kad lankstus ar individualus darbo grafikas skatina darbuotojus 

neišdirbti visų sutartų darbo valandų. 

Kai kurie darbdaviai baiminasi, kad lanksčios darbo formos, ypač nuotolinis darbas, 

gali pakenkti darbuotojų darbo laiko kontrolei, jų darbo intensyvumui ir našumui. Ši 

baimė ypač jaučiama tradicinėje pramonėje, kur nuo to, ar darbuotojas nustatytu 

laiku yra savo darbo vietoje, priklauso ir kitų darbuotojų darbas. Darbdaviai neretai 

vengia suteikti darbuotojams lanksčias darbo sąlygas, bijodami susidurti su 

vadovavimo sunkumais, kai nėra galimybės matyti darbuotojų ir kontroliuoti darbo 

proceso. Darbdaviai gali abejoti, ar lanksčiai dirbantys darbuotojai (ypač dirbantys 



  
 
 

 

ne įmonės patalpose) yra pakankamai darbingi ir produktyvūs, kai yra tiesiogiai 

nestebimi. 

Kad lankstus darbo modelis būtų kokybiškas, darbdaviui jis turėtų užtikrinti 

galimybę turėti tinkamą darbo jėgą reikiamu laiku ir patiriant mažiausias išlaidas 

pasiekti geriausių rezultatų. Lankstus darbo modelis padeda darbdaviams išlaikyti 

kvalifikuotus darbuotojus, skatinti jų darbo našumą, užpildyti kvalifikacinių įgūdžių 

trūkumo įmonėje spragas, didinti darbuotojų lojalumą, taip pat priklausomai nuo 

darbo pobūdžio spręsti darbo vietos ir priemonių trūkumo problemas. 

Kad lankstus darbo modelis būtų tinkamas darbuotojui, jis neturi daryti neigiamos 

įtakos darbuotojo pajamoms, karjeros raidai ir reguliarių atostogų galimybei. 

Lankstus darbas suteikia darbuotojui galimybes lanksčiai organizuoti savo darbą: 

daryti įtaką, kada, kur ir kaip atliekamos su darbu susijusios užduotys ir todėl tampa 

galimybe darbuotojams ne tik siekti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, bet 

ir efektyviau bei produktyviau dirbti, įgyjant daugiau laisvės ir autonomijos.  

Lankstus darbo modelis padidina vyresnio amžiaus, lėtinėmis ligomis sergančių, 

kaime gyvenančių asmenų, moterų ir vienišų asmenų, auginančių vaikus, taip pat 

asmenų, namuose prižiūrinčių sergančius artimuosius ir kt., įsidarbinimo galimybes 

bei padeda jiems pilnai įsilieti į darbo rinką. Darbdavys už tai gauna darboviete 

patenkintus darbuotojus. 

Dalis šalies darbdavių taiko lanksčias darbo organizavimo formas, tokias kaip 

lankstus darbo laiko grafikas, lanksti darbo vieta, darbas ne visą darbo dieną bei 

darbo pasidalijimas su kitu darbuotoju.  

 

Darbdaviai teigiamai vertina palankios lankstaus darbo politikos priemones ir šių 

priemonių taikymo naudą darbovietėje, tačiau dauguma jų įžvelgia įvairias kliūtis jų 

taikymui. Viena svarbiausių priežasčių, kodėl darbdaviai darbovietėje nėra linkę 

taikyti lankstaus darbo organizavimo priemonių – poreikio nebuvimas. Darbdaviai 

mano, jog jų darbuotojams tai neaktualu, kadangi patys darbuotojai neprašo taikyti 

jiems kokių nors nuolaidų. Kai kurie darbdaviai nėra tikri dėl tokių priemonių 

įgyvendinimo ateityje, kadangi mano, jog darbuotojai gali piktnaudžiauti 

lanksčiomis priemonėmis (nuotolinio darbo, darbas keliems darbdaviams ir pan.).  



  
 
 

 

Dalis darbdavių nenori susidurti su įvairiomis išorinėmis kliūtimis – VDI, VMI 

reikalavimais turėti darbo grafikus, painia bei sudėtinga norminių aktų sistema; 

negeranoriškomis kontroliuojančiųjų institucijų nuostatomis ir kt. Darbdavių 

požiūriu, reikalinga daugiau valdžios pastangų paskatinant ir sudarant palankias 

sąlygas darbdaviams taikyti lankstaus darbo priemones. 

COVID-19 pandemijos laikotarpiu ženkliai padidėjo nuotolinio darbo galimybės ir 

daug darbuotojų dirbo tokiu būdu ir tai pasiteisino, didžiausia dalis darbuotojų tai 

vertino tik teigiamai. Tačiau kai kurios lanksčios darbo organizavimo formos nors ir 

mažos dalies darbuotojų, tačiau vertinamos kontraversiškai, nes manoma, kad 

netipinės darbo formos, kelia grėsmę finansiniam stabilumui, socialiniams 

kontaktams, karjerai. Nuotolinį darbą kaip neigiamą padarinį nurodo daugiausia – 

61% 2020 m. Spinter atlikto tyrimo respondentų. Bet būtent jį apklaustieji išskiria ir 

kaip teigiamą aspektą: 50,5% teigia išmokę naudotis nuotolinio darbo priemonėmis. 

Kalbant apie prognozes ir veiksmus ateičiai, nuotolinio darbo ir jų priemonių 

diegimas taip pat dažno respondento nurodomas kaip planuojamas ilgalaikis pokytis 

įmonės veikloje8.  

Šiuolaikinis darbo pobūdis kinta dėl informacinių technologijų paplitimo, augančios 

konkurencijos, neapibrėžtumo ir kitų pokyčių. Tradicinis darbo modelis nebeatliepia 

nei darbdavių, nei darbuotojų poreikių. Kintanti ekonomika keičia darbo pobūdį, 

reikalauja diegti lanksčias darbo organizavimo formas. Bet kai kurie darbuotojai, 

ypač žemos kvalifikacijos ir mažas pajamas gaunantys darbuotojai, yra 

nesuinteresuoti naujų darbo formų įdiegimu organizacijoje, nes yra pernelyg 

neužtikrinti dėl savo darbo vietos ir ateities, todėl priešinasi naujovėms kaip 

darbdavio „užgaidai“. 

Lanksčiai organizuojamas darbas yra dvejopas – priderintas prie įmonės reikmių ir 

prie darbuotojo poreikių. 

Lanksčiai dirbantiems darbuotojams gali trūkti bendravimo ir tiek kolegų, tiek 

vadovų paramos. Todėl svarbu užtikrinti tinkamą komunikaciją organizacijoje. 

Atitolintai dirbantiems darbuotojams gali trūkti žmogiško bendravimo, gali 

                                                           
8 https://spinter.lt/site/lt/vidinis_noslide/menutop/9/home/publish/MTMwODs5Ozsw  

https://spinter.lt/site/lt/vidinis_noslide/menutop/9/home/publish/MTMwODs5Ozsw


  
 
 

 

pasijausti nutolę nuo bendradarbių. Spinter tyrimo duomenimis, itin didelė 

respondentų dalis (38 proc.) nepajuto didesnio darbdavio rūpesčio darbuotojais. 

Socialinių kontaktų trūkumas nurodomas ir darbuotojų atsakymuose 2020 m. 

rugsėjo mėn. pakartotiniame Spinter atliktame tyrime9 

Lanksčiai dirbantys darbuotojai gali būti vertinami kaip nemotyvuoti ar nepatikimi, 

todėl kartais jiems mažinamos kvalifikacijos kėlimo ir karjeros galimybės, kyla 

grėsmė jų išlikimui ar darbo vietos saugumui. Netinkamai organizuotas lankstus 

darbas gali lemti įvairias psichosocialines problemas, susijusias su socialine 

izoliacija, neaiškiomis ribomis tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, patiriamu stresu, 

depresija, perdegimu ir kt.  

Gali susiformuoti situacija, kai tradicinės darbo vietos bus panaikintos, o prie naujų, 

lanksčiai organizuotų darbo vietų, kuriose taikomos šiuolaikinės informacinės 

technologijos, dalis darbuotojų nesugebės prisitaikyti, taps pertekliniai. Riziką 

užimti silpnesnę padėtį gali moterys, vyresnio amžiaus, taip pat jauni, patirties 

neturintys darbuotojai, nekvalifikuoti arba žemos kvalifikacijos darbuotojai, ypač 

regionuose, dirbantys tradicinėse darbo vietose ir gaunantys mažą darbo užmokestį. 

Remiantis darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) užtikrinimo principais, 

įtvirtintais 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva Nr. 89/391/EEB dėl priemonių 

darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo ir ją Lietuvoje 

įgyvendinančiu Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 

profesinės rizikos vertinimas yra viena iš esminių priemonių, užtikrinančių 

saugesnių ir geriau pritaikytų darbo vietų kūrimą. Jo tikslas – nustatyti ir įvertinti 

esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti 

prevencines priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos. Lietuvoje 

pagrindiniai profesinės rizikos vertinimą įmonėse organizuojantys ir atliekantys 

subjektai yra darbdavį atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo bei DSS specialistas. 

Būtent minėtų asmenų žinių ir patirties apimtis sąlygoja (ne)tinkamą profesinės 

rizikos vertinimo atlikimą, prevencijos priemonių parinkimą ir įdiegimą, tokiu būdu 

–NAD ir profesinių ligų prevencijos kokybę. 

                                                           
9 https://spinter.lt/site/lt/vidinis_noslide/menutop/9/home/publish/MTM4Mjs5Ozsw 



  
 
 

 

VDI atliktų įmonių patikrinimų duomenimis, 2020 m. penktadalį (20,23 proc.) 

nustatytų DSS reikalavimų pažeidimų sudarė profesinės rizikos vertinimo 

neatitikimai nustatytiems teisės aktų reikalavimams. Taip pat VDI atliktų įvykių 

darbe tyrimai rodo, kad 2020 m. penktadalį (20,0 proc.) sunkių ir mirtinų NAD 

sąlygojo vidinės kontrolės (profesinės rizikos vertinimo) nepakankamumas 

įmonėse. 

Pažymėtina, kad darbas ir darbo vietos nuolat keičiasi dėl diegiamų naujų 

technologijų, naudojamų medžiagų ir darbo procesų, darbo jėgos ir darbo rinkos 

struktūros pokyčių bei naujų įdarbinimo ir darbo organizavimo formų. Dėl šios 

priežasties kyla nauja rizika ir uždaviniai DSS. Tam tikros DSS sritys reikalauja 

ypatingo dėmesio: psichosocialiniai profesinės rizikos veiksniai (ir stresas darbe), 

ergonominiai profesinės rizikos veiksniai (ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai), 

kancerogenai, mutagenai ir kitos pavojingos cheminės medžiagos (ir su darbu susijęs 

vėžys)10. 

VDI yra valstybės institucija, kuriai pavesta tiek kontroliuoti, tiek ir konsultuoti 

darbdavius, DSS specialistus. VDI inspektoriai, kurie kontroliuoja DSS 

reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą įmonėse (toliau – VDI DSS 

inspektoriai), privalo nuolat tobulinti kompetenciją tiek tradicinių rizikos veiksnių, 

tiek (ypač) naujų ar naujai atsirandančių rizikos veiksnių vertinimo, prevencinių 

priemonių parinkimo srityse.  

Pradėjęs eiti pareigas VDI DSS inspektorius, išskyrus santykinai neilgą periodą, kai 

jam skiriamas didesnę patirtį turintis inspektorius-mentorius, iš esmės mokosi 

savarankiškai ir vidutinius veiklos efektyvumo rodiklius pasiekia po 2-3 metų. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsnyje yra įtvirtintos darbuotojų 

atstovų saugai ir sveikatai pareigos, tačiau šių ypač svarbių užtikrinant DSS vidinės 

kontrolės įgyvendinimą įmonėse subjektų vaidmuo šiuo metu yra mažai 

reikšmingas. Tai sąlygoja žemą NAD tyrimo kokybę, prevencijos priemonių 

parinkimo trikdžius, nors daugelis prevencijos priemonių įmonėse gali būti 

                                                           
10 Tarybos išvados „Nauja ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa. Veiksmų darbuotojų saugos ir 

sveikatos srityje įgyvendinimo ES stiprinimas“ 



  
 
 

 

įgyvendinamos minimaliais ištekliais, jei kūrybiškai apjungiama inžinerinė mintis, 

DSS žinios ir darbinė praktika. 

Kintančioje darbo rinkoje, atsirandant naujoms darbo formoms, DSS reikalavimų 

taikymo visiems darbinėje veikloje dalyvaujantiems subjektams klausimas, siekiant 

išvengti NAD ir profesinių ligų, tampa vis svarbesnis. Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis, 2021 m. I ketv. Lietuvos Respublikoje savarankiškai 

dirbo 151,9 tūkst. šalies gyventojų (daugiau kaip 10 proc. visų užimtų gyventojų). 

Daug savarankiškai dirbančių asmenų teikia paslaugas didelės rizikos sektoriuose: 

2021 m. I ketv. statybos, apdirbamosios gamybos, miškininkystės, žemės ūkio bei 

žuvininkystės ekonominės veiklos sektoriuose paslaugas teikė 69,1 tūkst. 

savarankiškai dirbančių asmenų.  

V.Socialinių partnerių vaidmuo ginant darbuotojų teises ir jų įdarbinimo 

sąlygas krizės metu 

SADM Kolektyvinių sutarčių registro duomenimis, 2020 m. gruodžio mėn. 

buvo galiojančios 309 darbdavio, 12 šakos, 3 teritorinio ir 1 nacionalinio lygmens 

kolektyvinė sutartis. Šių kolektyvinių sutarčių aprėptis yra 15-20 proc., t. y. vienas 

žemesnių rodiklių ES. 71 proc. visų kolektyvinių sutarčių yra sudaromos viešajame 

sektoriuje.  

Iš 2020 m. Visionary Analytics atlikto socialinio dialogo kokybės ir plėtros 

Lietuvoje vertinimo11 (toliau – Visionary Analytics vertinimas) matyti, kad 

socialinio dialogas nėra tolygus atskirose ūkio šakose. 

Geriausiai socialinis dialogas vertinamas finansinėje ir draudimo ūkio šakoje ir 

profesinėje, mokslinėje ir techninėje veikloje, kuriose dėl gerų darbo sąlygų 

formalios socialinio dialogo struktūros neatrodo reikalingos. 

Labai  gerai socialinis dialogas vertinamas – žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės, informacijos ir ryšių šakose, gerai –  švietimo, vidutiniškai – 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų šakoje, gana palankiai – statybų šakoje, 

pramonės ir gamybos šakos atskiruose segmentuose yra kolektyvinių derybų 

tradicija, nors socialinio dialogo reguliarumas ir kokybė vertinti itin prastai. 

                                                           
11 https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//socialinio-dialogo-kokybes-ir-pletros-lietuvoje-vertinimas  

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/socialinio-dialogo-kokybes-ir-pletros-lietuvoje-vertinimas


  
 
 

 

Vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo ūkio šakoje, 

nepaisant to, kad šioje šakoje yra nemažai įmonių, kurios turi galiojančias 

kolektyvines sutartis, socialinio dialogo kokybė vertinama itin neigiamai. Taip pat 

viešojo valdymo ir gynybos ūkio šakoje itin prastai vertinama socialinio dialogo 

kokybė. Socialinio dialogo kokybė tarp Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonių 

reikšmingai nesiskiria. 

Minėto vertinimo duomenimis, regioniniu aspektu socialinio dialogo vertinimas 

didžiuosiuose miestuose neturi ryškių skirtumų nuo likusios Lietuvos. Situacija 

Vilniuje ir Klaipėdoje vertinama prastai, o Kaune – vidutiniškai, ypač geru vertinimu 

pasižymi Tauragės apskritis. Socialinis dialogas gerai vertinamas ir Panevėžio bei 

Telšių apskrityse, prasčiausiai – Utenos apskrityje. 

Socialinio dialogo plėtra laikytina daugelio 2021– 2030 m. plėtros programos 

valdytojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios 

darbo rinkos plėtros programos priemonių kontekstu, ypač prisideda prie 2.3 

uždavinio problemos dėl nepakankamo užimtumo tvarumo sprendimo. Socialinio 

dialogo kultūros vystymas ir socialinių partnerių stiprinimas yra glaudžiai 

tarpusavyje susiję sprendimo būdai. 

2017 m. VDI užsakymu  atliktos gyventojų apklausos duomenimis, 43 proc. 

apklaustųjų nebuvo girdėję „socialinio dialogo“ sąvokos, o 31 proc. girdėjo tokią 

sąvoką, bet nieko apie ją nežino. Visionary Analytics vykdytų interviu respondentai 

vieningai teigė, kad šiuo metu socialinis dialogas dar nėra tapęs viešojo diskurso 

dalimi – apie tai nepakankamai diskutuojama žiniasklaidoje ir darbovietėse 

(Visionary Analytics vertinimas, p. 72). 

Visionary Analytics vertinimo metu atliktos apklausos rezultatai parodė: beveik 

penktadalis visų darbuotojų (19 proc.) pažymėjo menkai pasitikintys savo 

darbdaviais, o dauguma darbdavių teigė pasitikintys savo darbuotojais ar jų atstovais 

(82 proc.); net trečdalis darbdavių (30 proc.) teigė visiškai pasitikintys savo 

darbuotojais ar jų atstovais. Vertinant atskiras ūkio šakas, darbuotojų pasitikėjimas 

vadovybe menkas vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir 

regeneravimo, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, viešojo valdymo ir gynybos, 

švietimo, transporto ūkio šakose (Visionary Analytics vertinimas, p. 42, 48). 



  
 
 

 

Darbdaviai nėra suinteresuoti pasirašyti kolektyvinę sutartį, nes mano, jog tai nėra 

naudinga įmonei ar įstaigai. Dalis Visionary Analytics atliktos apklausos 

respondentų nurodė, kad darbdaviai yra iš principo neigiamai nusistatę prieš 

kolektyvinę sutartį, su darbuotojais nesileidžia į dialogą šiuo klausimu, nesutinka dėl 

sutarties sąlygų ir kategoriškai atsisako pasirašyti (Visionary Analytics vertinimas, 

p. 21). Tokia situacija taip pat lemia, kad dalis darbdavių nėra pasirengę taikyti 

lanksčias darbo organizavimo formos.  

Visuomenėje darbo teisiniai santykiai dažniausiai suprantami kaip individualūs 

santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo, kurių teisinis pagrindas yra jų sudaryta darbo 

sutartis. Darbuotojai savęs neidentifikuoja kaip kolektyvo dalies.  

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo duomenimis, Lietuvos socialiniai 

partneriai nėra patenkinti jų įtraukimu į politikos formavimą tiek Europos semestro 

kontekste12 , tiek nacionalinės politikos kontekste13 . Taip pat Europos Komisija 

pažymi, kad būtų galima socialinius partnerius konstruktyviau įtraukti į Europos 

semestro procesą14. 

Profesinių sąjungų narystė 2019 m. siekė 7,33 proc., vos 12,7 proc. visų veikiančių 

ūkio subjektų priklausė darbdavių organizacijoms: 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. profesinėms 

sąjungoms priklausė 89,6 tūkst. narių, taigi nuo samdomųjų darbuotojų  skaičiaus, 

profesinių sąjungų narystė 2019 m. siekė 7,33 proc. (vienas iš žemiausių rodiklių 

ES). Verslininkų ir darbdavių asociacijų atstovavimo mastas yra šiek tiek didesnis, 

tačiau taip pat santykinai mažas – 2019 m. vos 12,7 proc. visų veikiančių ūkio 

subjektų priklausė darbdavių organizacijoms15. 

Labai mažų įmonių darbuotojai dažniausiai neturi poreikio būti atstovaujami 

profesinių sąjungų, o darbdaviai – priklausyti darbdavių organizacijoms; 

                                                           
12 Involvement of national social partners in policymaking – 2019, 2020 
13 The involvement of social partners in national policymaking,2019 
14 Europos Komisija. Šalies ataskaita 2020 
15 Tačiau šiuo atžvilgiu reikia įvertinti ir tai, kad asocijuoti Lietuvos darbdaviai įdarbina apie 50 proc. Lietuvos 

dirbančiųjų 2018 m. SADM rinkti darbdavių organizacijų duomenys, pretenduojant joms patekti į Trišalę tarybą pagal 

Darbo kodekso 185 straipsnį. 



  
 
 

 

Lietuvoje dauguma ūkio subjektų yra labai maži, turintys iki 10 darbuotojų (pagal 

Lietuvos statistikos departamento duomenis, iš 2020 metų pradžioje 107 444 

veikusių ūkio subjektų, tokių ūkio subjektų, kuriuose dirbo iki 10 darbuotojų buvo 

88 407), todėl tokiose įmonėse yra tiesiogiai tariamasi su darbuotojais ir dažniausiai 

darbuotojai neturi  poreikio būti atstovaujami  profesinės sąjungos (Visionary 

Analytics vertinimas, p. 58). Taip pat labai mažos ir mažos įmonės dėl savo dydžio 

dažnai nepriklauso darbdavių organizacijoms.  

Profesinės sąjungos veikia daugiausia viešajame sektoriuje; 

Po 1990-ųjų ekonominių permainų išliko stiprios profesinės sąjungos tik dalyje 

viešojo sektoriaus darboviečių, todėl atitinkamose ūkio šakose lig šiol yra 

pasirašomos kolektyvinės sutartys (pvz., švietimo, sveikatos srityse). Prekybos, 

pramogų, statybų ar maitinimo bei apgyvendinimo šakos naujai susiformavo po 

1990-ųjų, todėl jose socialinio dialogo tradicija lig šiol išlieka silpna (Visionary 

Analytics vertinimas, p. 47). 

Profesinės sąjungos mažiau dėmesio skiria naujų narių, neatitinkančių tradicinio 

darbuotojo sampratos, pritraukimui; 

Šiuo atžvilgiu vertinami kitų šalių pavyzdžiai. Pvz., Italijos profesinės sąjungos, 

siekdamos pritraukti naujų narių, organizavo informacines kampanijas, skirtas 

konkrečioms darbuotojų grupės (jaunimas; labiau pažeidžiami darbuotojai darbo 

rinkoje), kurie dažniausiai vengia jungtis į profesines sąjungas dėl kultūrinių ar 

struktūrinių priežasčių; Prancūzijoje, kurioje profesinių sąjungų narystė yra taip pat 

labai maža, profesinės sąjungos, siekdamos pritraukti naujų narių, ypač jaunimą, 

vysto naujas paslaugas savo nariams per skaitmenines platformas ir tiesioginio ryšio 

(online) bendruomenes. Taip pat jos vysto kitas naujas paslaugas, pvz., sveikatos 

draudimas, atostogų ir laisvalaikio veiklos, siekiant pritraukti ir išlaikyti narius 

mažose įmonėse. Estijos profesinės sąjungos išvystė veiksmų planą, paremtą 

motyvacijos sistema, kurio tikslas pritraukti naujų narių, taip pat pradėjo 

informacines kampanijas, skirtas profesinių mokyklų studentams.16 

                                                           
16 Dominique Anxo. Strengthening the representativeness of the social partners and their institutional capacity to shape 

labour marker through social dialogue. In: Enhancing social partners’ and social dialogue’s role in the new world of 

work, ILO, 2020, p. 23-40 



  
 
 

 

Lietuvoje yra vykdomos profesinių sąjungų veiklos, skirtos šviesti ir informuoti 

visuomenę apie jų svarbą ir indėlį prisidedant prie darbuotojų teisių gynimo ir darbo 

santykių reguliavimo, tačiau trūksta  atskirų profesinių sąjungų veiklų, kurios būtų 

skirtos tam tikroms labiau pažeidžiamoms dirbančiųjų grupėms, pvz., 

platforminiams darbuotojams ar migrantams.  

darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijoms trūksta kompetencijų ir gebėjimų: 

Nepaisant to, kad Visionary Analytics vertinimo metu atliktoje apklausoje didžioji 

respondentų dalis buvo linkusi sutikti, kad tiek darbuotojų atstovai, tiek darbdaviai 

ar jų atstovai turi pakankamai gebėjimų ir žinių, reikalingų dalyvauti socialiniame 

dialoge (Visionary Analytics vertinimas, p. 40)17, tačiau 2019 m ir 2020 m. 

Eurofound ataskaitų18  duomenimis, Lietuvos socialiniai partneriai nurodė, kad 

jiems nepakanka finansinių išteklių ir jie neturi pakankamai personalo, siekiant 

plėtoti socialinį dialogą.Socialiniai partneriai vangiai dalyvauja regioniniu lygmeniu 

vykstančiame socialiniame dialoge (Visionary Analytics vertinimas, p. 56). 

Lietuvos  socialiniai partneriai taip pat mažai dalyvauja ES lygmeniu vykstančiame 

socialiniame dialoge.  

Finansinių išteklių stoka ir jų netinkamas paskirstymas; 

Dėl mažos narystės profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijose nepakanka 

finansinių galimybių, o esami finansiniai instrumentai (pvz., ES parama) ne 

visuomet tikslingai nukreipiami. Jie yra nukreipti iš esmės į įvairaus edukacines 

veiklas, kurios ne visuomet yra tikslingos (Visionary Analytics vertinimas, p. 73). 

Taip pat dauguma profesinių sąjungų yra viešajame sektoriuje, todėl finansiniai 

ištekliai  į ten ir nukreipiami, nepaisant to, kad privačiame sektoriuje socialinis 

dialogas yra gerokai prastesnis.  

didelė socialinių partnerių tarpusavio fragmentacija; 

2021 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis yra pasirašyta su penkiomis profesinių 

sąjungų organizacijomis, kurios save identifikuoja kaip nacionalines profesinių 

                                                           
17 Kita vertus, nurodoma, kad apklausoje daugiausia dalyvavo tie darbuotojai bei darbdaviai, kurie jau buvo 

informuoti apie socialinį dialogą ir galimybes į jį įsitraukti. 
18 Exploring how to support capacity building for effective social dialogue; Capacity building for effective social 

dialogue in the European Union 



  
 
 

 

sąjungų organizacijas. Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje darbuotojams 

atstovauja 3 nacionalinės profesinių sąjungų organizacijos, o darbdaviams net šešios 

skirtingos darbdavių organizacijos. 

Tokia tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių organizacijų fragmentacija lemia, kad 

jų daroma įtaka išlieka itin nedidelė. Pavyzdžiui, švietimo šakoje yra dvi 

pagrindinės, tačiau viena kitai prieštaraujančios profesinės sąjungos – Lietuvos 

švietimo darbuotojų profesinė sąjunga bei Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė 

sąjunga (Visionary privataus sektoriaus darbdavių organizacijos daugeliu atvejų 

neturi įgaliojimų iš savo narių sudaryti šakos kolektyvinių sutarčių (Visionary 

Analytics vertinimas, p. 43, 47). 

Privačiame sektoriuje dažnai šakos lygmeniu profesinių sąjungų organizacijos neturi 

su kuo derėtis. 2020 m. gruodžio mėn. duomenimis, SADM Kolektyvinių sutarčių 

registre yra užregistruotos 2 privataus sektoriaus šakos lygmens kolektyvinės 

sutartys. 

 LR darbo kodekso pakeitimai ir socialinio dialogo būklė 

 2017 m. įsigalioję Darbo kodekso pokyčiai itin didelio poveikio socialiniam 

dialogui lig šiol neturėjo, tačiau pastebėta teigiamų tendencijų. 

  Kolektyvinių sutarčių nuostatų taikymas tik profesinių sąjungų nariams turėjo 

padėti spręsti mažo profesinių sąjungų reprezentatyvumo aspektą ir paskatinti 

darbuotojus stoti į profesines sąjungas. Vis dėlto ši nuostata neturėjo ryškaus 

poveikio, o narių profesinėse sąjungose toliau tendencingai mažėja. Viena iš esminių 

problemų yra ta, kad geresnių sąlygų sudarymas profesinės sąjungos nariams 

galimai yra diskriminacinis likusių darbuotojų atžvilgiu, todėl darbdaviai vengia tai 

daryti. Kita vertus, darbdaviams tai taip pat kuria papildomą administracinę naštą ir 

skaldo darbuotojų kolektyvą, todėl jie yra linkę išplėsti kolektyvinės sutarties 

taikymą visiems darbuotojams.  

 Numatytas privalomas darbo tarybų steigimas įmonėse ar įstaigose, kuriose yra 

daugiau nei 20 darbuotojų, paskatino darbo tarybų steigimąsi, tačiau socialinio 

dialogo kokybės ryškiai nepagerino. Virš 50 proc. ūkio subjektų, kuriuose turėtų būti 

veikianti darbo taryba, vis dar jų nėra, o dalyje darbo tarybų veikla vykdoma 



  
 
 

 

formaliai ir nekokybiškai. Nemažai darbo tarybų narių teigė stokojantys žinių ir 

gebėjimų, kaip atlikti atstovavimo funkciją. Taip pat patiems darbdaviams trūksta 

gerųjų pavyzdžių, atskleidžiančių, kaip darbo santykių demokratijos (angl. industrial 

democracy) principų diegimas gali atnešti ekonominę grąžą.  Nors buvo įteisintas 

darbuotojų atstovų įsitraukimas į valstybės ar savivaldybės įmonių valdymo ar 

priežiūros organus ir šioje srityje esama gerų pavyzdžių, tai dar nėra plačiai taikoma 

praktika. Darbdaviai nepasitiki darbuotojų kompetencijomis, nenori atskleisti 

konfidencialios informacijos. 

  2017 m. buvo išplėstos darbo ginčų komisijų dėl teisės kompetencijų ribos. Dėl 

šios priežasties komisijoms pateikiamų prašymų skaičius reikšmingai išaugo, o 2019 

m. buvo įsteigtos dar trys darbo ginčų komisijos (šiuo metu jų yra 22). Ši tendencija 

rodo darbuotojų aktyvėjimą ginant savo teises ir augantį pasitikėjimą darbo ginčų 

komisijomis. 

  2017 m. taip pat buvo palengvintos streiko paskelbimo sąlygos. Vis dėlto streiko 

paskelbimas vis dar išlieka gana griežtai reglamentuotas, o ši teisė garantuota tik 

profesinių sąjungų nariams, nors šių Lietuvos mastu yra mažai. Bendras streikų 

skaičius kasmet svyruoja, o tendencingų pokyčių nepastebima. Streikų skaičius kol 

kas labiau priklauso nuo išorinių veiksnių.  

ES 2014–2020 m. veiksmų programos investicijų poveikis socialinio dialogo mastui 

ir kokybei 2014–2020 m. ES investicijų į socialinį dialogą intervencijos neturėjo 

reikšmingo poveikio darbo sąlygoms ir darbo rinkos patrauklumui. Vis dėlto 

pastebimi skirtumai tarp projekte dalyvavusių ir nedalyvavusių respondentų 

požiūrio į savo gebėjimus ir galimybes dalyvauti socialiniame dialoge. Tai leidžia 

daryti išvadą, kad dalis į tikslines grupes orientuotų veiklų pasiteisino ir buvo artys 

(10 užregistruotų šakos kolektyvinių sutarčių yra viešajame sektoriuje). 


