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Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ Nacionalinė ataskaita parengta pagal 

Nacionalinės ataskaitos rengimo formą  

 

Europos ir nacionalinėsteisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus darbuotojų 

dalyvavimą ir profsąjungų vaidmenį, žinojimas ir taikymas 

1. Europos direktyvų, reglamentuojančių darbuotojų dalyvavimą, žinojimas bei šių 

direktyvų perkėlimas į nacionalinę teisę. 

Direktyva – tai teisės aktas, kuriuo nustatomas tikslas, kurį visos ES šalys privalo pasiekti. 

Tačiau kiekviena šalis turi parengti savo įstatymus ir juose nurodyti, kaip ji tai padarys. 

Iš apklausoje dalyvavusių 72 proc. atsakė, kad yra susipažinę su direktyvimis, o 28 proc. 

nėra susipažinę.  

1.- Ar esate susipažinęs su Europos direktyvomis, 

reglamentuojančiomis darbuotojų dalyvavimą priimant 

sprendimus jų  įmonė se?

Taip

72%

Ne

28%

Taip

Ne

 

 Iš Europos teisės aktų perkeliamos informavimo ir konsultavimo sąvokos, kaip 

sistemos, per kurias įgyvendinamas darbuotojų dalyvavimas. Apklausos dalyviai buvo 

klausiami ar, Jų manymu, minėti teisės aktai taikomi ir šalies viešajam sektoriui? 

Taip atsakė 28 proc. Respondentų, ne – atsakė 33 proc., neatsakė 28 proc. Ir 11 proc. 

Nežino. 
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b) Iš Europos teisės aktų perkeliamos informavimo ir 

konsultavimo sąvokos, kaip sistemos, per kurias įgyvendinamas 

darbuotojų dalyvavimas. Ar, Jūsų manymu, minė ti teisės aktai 

taikomi ir Jūsų šalies viešajam sektoriui?

Taip

28%

Ne

33%

Nežinau

11%

Neatsakyta

28%

Taip

Ne

Nežinau

Neatsakyta

 

2. Kokios konkrečiai dedamosios sudaro viešojo sektoriaus informavimo bei 

konsultavimo mechanizmus?  

Nuostatos dėl informavimo ir konsultavimosi reglamentuojamos Darbo kodekso 203–209 

straipsniuose. Informavimo ir konsultavimo formos: 

- Reguliarusis informavimas ir konsultavimas (DK 205 str.) 

- Informavimas ir konsultavimasis tvirtinant vietinius norminius teisės aktus (DK 206 str.) 

- Informavimas ir konsultavimasis grupės darbuotojų atleidimo atveju (DK 207 str.) ir t.t. 

3. Galiojančių teisės aktų, užtikrinančių viešojo sektoriaus darbuotojų dalyvavimą, 

pakankamumas. 

Apklausoje dalyvavę 44 proc. respondentų atsakė, kad neužtenka teisės aktų, užtikrinančių 

darbuotojų dalyvavimą, 28 proc. atsakė, kad užtenka ir 28 proc. visiškai nieko neatsakė. 
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a) Ar, Jūsų manymu, minėtų direktyvų reglamentuojančių 

klausimų  pakanka siekiant užtikrinti v iešojo sektoriaus 

darbuotojų  dalyvav imą?

Taip

28%

Ne

44%

Neatsakyta

28%

Taip

Ne

Neatsakyta

 

4. Pašnekovai (dialogo dalyviai) dėl viešojo sektoriaus darbuotojų dalyvavimo sistemos ir 

jų rinkimo būdo. 

Kolektyvinėse derybose savo nariams – darbuotojams gali atstovauti tik profesinės sąjungos 

(DK 188 str. 1 d.), priklausomai nuo kolektyvinių derybų lygio: 

● Darbdavio lygmeniu – šiuo lygmeniu veikianti profesinė sąjunga arba, jeigu veikia 

kelios profesinės sąjungos, tai viena iš šių profesinių sąjungų arba jungtinė profesinių 

sąjungų atstovybė (DK 188 str. 2 d.), arba jeigu nėra darbdavio lygmeniu veikiančios 

profesinės sąjungos, visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas gali įgalioti šakos 

profesinę sąjungą (DK 188 str. 3 d.). 

● Šakos (gamybos, paslaugų, profesinės) lygmeniu – viena ar kelios šio lygmens 

profesinių sąjungų organizacijos (DK 192 str. 4 d.). Šakos profesinių sąjungų 

organizaciją turi sudaryti ne mažiau kaip 5 profesinės sąjungos, veikiančios darbdavio 

lygmeniu (DK 179 str. 3 d.). 

● Teritoriniu lygmeniu – toje teritorijoje veikiančios viena ar kelios šio lygmens 

profesinių sąjungų organizacijos (DK 192 str. 3 d.). Teritorinę profesinių sąjungų 
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organizacijų turi sudaryti ne mažiau kaip 5 profesinės sąjungos, veikiančios darbdavio 

lygmeniu (DK 179 str. 3 d.). 

● Nacionaliniu (tarpšakiniu) lygmeniu – viena ar kelios šio lygmens profesinių sąjungų 

organizacijos (DK 192 str. 2 d.). Į nacionalinio lygmens profesinių sąjungų 

organizacijas gali jungtis šakos ir teritoriniu lygmeniu veikiančios profesinių sąjungų 

organizacijos (DK 179 str. 4 d.). 

5. Kokia yra kolektyvinių derybų tvarka: teisės aktai, derybų šalys, sritys bei klausimai, 

dėl kurių deramasi, ir kt.  

Kolektyvines derybas tarp profesinių sąjungų ir darbdavių bei jų organizacijų, taip pat 

kolektyvinių sutarčių sudarymą reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 186–202 

straipsniai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 188 str. 4 dalimi, kolektyvinės 

derybos pradedamos, kai inicijuojanti kolektyvines derybas šalis raštu prisistato kitai šaliai, 

pateikdama aiškiai suformuluotus reikalavimus, pasiūlymus ir atstovus, kuriuos deleguoja į 

kolektyvines derybas, todėl siekiant laisvų kolektyvinių derybų, rekomenduojame apgalvotai 

derėtis dėl kiekvieno kolektyvinės sutarties punkto, įvertinant galimas pasekmes, ir vengti 

šabloninių kolektyvinių sutarčių projektų. Kolektyvinės derybos viešajame sektoriuje, 

skirtingai nei privačiame sektoriuje, turi tam tikrus finansinius apribojimus. Šie apribojimai 

numatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių 

darbo apmokėjimo įstatyme. Darbo kodekso 197 str. 1 dalis reglamentuoja, kad kolektyvinė 

sutartis taikoma darbuotojams – jas sudariusių profesinių sąjungų nariams ir, jeigu profesinė 

sąjunga ir darbdavys susitaria dėl kolektyvinės sutarties taikymo visiems darbuotojams, ji 

taikoma visiems darbuotojams, bet tam, kad šią kolektyvinę sutartį būtų galima taikyti visiems 

darbuotojams, tai dar turi patvirtinti visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas 

(konferencija). Klausimai dėl kurių deramasi: darbo apmokėjimas, palpildomos atostogos, 

atostogos darbuotojų sveikatinimui ir pan. Darbo kodekso 196 str. 2 dalyje nustatyta, kad 

kolektyvinės sutartys galioja ne ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus atvejus, kai kolektyvinėje 

sutartyje nustatyta kitaip.  

Kolektyvinės derybos viešajame sektoriuje padeda didinti darbuotojų dalyvavimą darbo 

vietoje: taip atsakė apklausoje dalyvavę 55 proc., ne 17 proc. Asmenų ir 28 neatsakė. 
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c) Kaip manote, ar kolektyvinės derybos viešajame sektoriuje 

padeda didinti darbuotojų dalyvavimą darbo vietoje? 

Taip

55%

Ne

17%

Neatsakyta

28%

Taip

Ne

Neatsakyta

 

6. Kiti Jūsų šalies nacionalinės teisės aktai bei dedamosios, susijusios su viešuoju 

sektoriumi, neatsižvelgiant į bendruosius nacionalinės teisės aktus. 

Be nacionalinių teisės aktų Lietuvoje galioja susitarimai viešajame sektoriuje. Pavyzdžiui 

švietimo sektoriuje susitarta dėl papildomų socialinių garantijų: 

● darbo apmokėjimo sistema ir jos pakeitimai turi būti derinami su profesine sąjunga  * 

● darbuotojo darbo sutartyje sulygta darbo laiko norma darbdavio iniciatyva gali būti 

mažinama tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu, esant objektyvioms priežastims, kurios 

detaliai apibrėžtos sutartyje. 

● Nuo 2022 m. sausio 1 d. per vienus kalendorinius metus profesinės sąjungos narys turi 

teisę gauti 2 darbo dienas sveikatai gerinti, mokant už jas vidutinį jo darbo užmokestį. 

(Čia taikoma aukštųjų mokyklų darbuotojams, o bendrojo ugdymo, ikimokyklinio 

ugdymo PS nariai gali naudotis Nacionaline kolektyvine sutartimi, kur numatytos 5 

sveikatinimo dienos) 

● esant galimybei, darbdavys turi tenkinti profesinės sąjungos nario prašymą nuotolinio 

darbo organizavimo formą taikyti funkcijoms, kurios gali būti atliekamos kitoje, negu 

yra darbovietė, vietoje, išskyrus ugdymą kontaktiniu būdu, ar kitas veiklas, kurios 

įstaigoje organizuojamos kontaktiniu būdu (pvz., susitikimus, posėdžius ir kita). 

● Jeigu švietimo įstaigoje numatomi veiklos ar darbo organizavimo pakeitimai ar 

planuojama keisti daugiau nei 5 proc. darbuotojų darbo sutarčių sąlygas, likus ne 

mažiau kaip mėnesiui iki pakeitimų įsigaliojimo rekomenduojama pasikonsultuoti su 

profesine sąjunga. 
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7. Sunkumai, su kuriomis susiduria Jūsų šalies profesinės sąjungos dėl galiojančių teisės 

aktų ar viešojo sektoriaus vadovų atsisakymo informuoti darbuotojus ir leisti jiems 

dalyvauti sprendžiant darbo ginčus.  

Realių sunkumų dėl darbuotojų dalyvavimo darbo ginčuose nėra. O oficialiai atsisakyti 

pateikti informaciją darbuotojų atstovams būtų įstatymų pažeidimas. Tačiau neretai 

darbdaviai neteikia darbuotojų atstovams informacijos. Yra atvejų, kai profesinės sąjungos 

darbo ginčų tvarka, priverčia darbdavį teikti informaciją ir derinti įstaigos ar organizacijos 

vidinius teisės aktus.  Lietuvoje veikia darbo tarybos, kurios ir buvo įkurtos tam, kad vyktų 

darbuotojų informavimo ir konsultavimosi procedūros, ten kur nėra profsąjungų. Tačiau 

Darbo tarybos neretai savo funkcijų neatlieka yra simbolinės.  

 Pandemijos laikotarpiu darbo ginčai organizuojami nuotoliniu būdu. Darbuotojai gali 

dalyvauti patys arba juos atstovaujantys asmenys. Lygiai taip pat yra su darbdaviais. 

Lietuvoje veikia efektyvi darbo ginčų nagrinėjimo sistema, kurioje aktyviai dalyvauja tiek 

darbuotojai, bei jų atstovai. 

8. Profesinių sąjungų įvaizdis visuomenės akimis: įvaizdis visuomenėje apskritai ir 

viešojo sektoriaus darbuotojų akimis. 

Visumoje pasitikėjimas profesinėmis sąjungomis yra didelis. Profesinės sąjungos narių 

skaičius nuolat didėja. Didėja ir pasirašytų kolektyvinių sutarčių skaičius. Šiuo metu 

profesinėse sąjungose Lietuvoje yra apie 20 proc. Dirbančiųjų, o kolektyvinių sutrčių 

aprėptis siekia net 15 proc. Profesinės sąjungos yra labai efektyvus mechanizmas siekiant 

apginti darbuotojų teises ir interesus. 

9. Kokia yra profesinių sąjungų įtaka priimant sprendimus darbo klausimais; kokia yra jų 

įtaka kalbant apie viešąjį sektorių. 

Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ atstovai viešajame sektoriuje yra 

lygiaverčiai partneriai, kaip ir kita socialinio dialogo pusė, tai yra Vyriausybė, su kuria 

kiekvienais metais pasirašo Nacionalinę kolektyvinę sutartį, kurį galioja viešojo sektoriaus 

darbuotojams, tai yra policininkams, valstybės tarnautojams, muitininkams, 

gaisrininkams, kai kuriems medikams dirbantiems specialiose įstaigose, tokiose kaip 

kalėjimai, teismo ekspertizės ekspertai, institutai dirbantys su vėžio problemomis. Taip pat 
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su Vyriausybe yra pasirašytos socialinių darbuotojų, medikų ir švietimo darbuotojų 

šakinės kolektyvinės sutartys. 

 

Viešojo sektoriaus darbuotojų dalyvavimas sprendžiant profesinio mokymo ir sveikatos 

bei saugos srities klausimus 

1. Kokios yra darbo sąlygos Jūsų darbo įstaigoje ir kaip dalyvauja darbuotojai 

sprendžiant šiuos klausimus? 

a) Kaip vertinate darbo sąlygas savo darbovietėje?

Gerai

39%

Tinkamai

44%

Netinkamai

11%

Nežinau

6%

Gerai

Tinkamai

Netinkamai

Nežinau

 

Apklausos duomenimis darbo sąlygas savo įmonėje tinkamai vertina 44 proc. 

apklaustųjų, o 39 proc. vertina gerai, netinkamai vertino 11 proc. respondentų, ir 6 proc. 

nežinojo. 

Darbuotojų dalyvavimą procese tinkamai įvertino 44 proc. Gerai 22 proc. Netinkamai 

28 proc. Ir nežinojo 6 proc. 
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b) Kaip vertinate darbuotojų dalyvavimą šiuo 

klausimu?

Gerai

22%

Tinkamai

44%

Netinkamai

28%

Nežinau

6%

Gerai

Tinkamai

Netinkamai

Nežinau

 

2. Specialieji teisės aktai ir taisyklės, susijusiosios su darbuotojų sveikata ir sauga 

viešajame sektoriuje, jų turinys. 

Lietuvoje veikiantys teisės aktai susiję su darbuotojų sauga ir sveikata viešajame 

sektoriuje: Įstatymai (Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Valstybinės 

darbo inspekcijos įstatymas), Darbo kodekso įgyvendinamieji teisės aktai, Darbuotojų saugos 

ir sveikatos įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai, Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, 

reglamentuojantys atskiras darbuotojų saugos ir sveikatos sritis, Darbuotojų saugos ir 

sveikatos veiksmų planas.  

3. Viešojo sektoriaus darbuotojų sveikatos patikrinimas: vizitai pas gydytojus 

(gydytojų konsultacijos), jų dažnumas, specialus mokymas ir kt. 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/teises-aktai-2#istatymai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FD5C3A4D10A/JBxPVpXeQj
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FD5C3A4D10A/JBxPVpXeQj
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/teises-aktai-2#DK_igyvend
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/teises-aktai-2#DSS_ist_igyvend
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/teises-aktai-2#DSS_ist_igyvend
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/teises-aktai-2#atskiros_kryptys
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/teises-aktai-2#atskiros_kryptys
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/teises-aktai-2#planas
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbuotoju-sauga-ir-sveikata/teises-aktai-2#planas
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d) Ar Jūsų įmonė organizuoja sistemingus darbuotojų 

sveikatos patikrinimus bent kartą per metus?

Taip

56%

Ne

44% Taip

Ne

 

Į klausimą ar Jūsų įmonė organizuoja sistemingus darbuotojų sveikatos patikrinimus bent 

kartą per metus? 56 proc. respondentų atsakė Taip, 44 proc. atsakė Ne. 

Lietuvoje kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikatai 

nekenksmingos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, 

darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo 

dienos ar darbo pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę 

orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus.  Sudaryti 

darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais 

aspektais yra darbdavio pareiga. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemones įmonėje finansuoja 

darbdavys.  Šiuo metu Covid-19 testus, nepasiskiepiję darbuotojai, turi atlikti savo sąskaita. 

4. Ar atsižvelgiant į naujų technologijų, skaitmeninimo ir naujų organizacinių modelių 

diegimą viešajame sektoriuje taikomas profesinis mokymas laikytinas tinkamu? 

Apklausoje dalyvavusių respondentų buvo klausiama apie profesinių mokymų kokybę, 

atsižvelgiant į naujų technologijų, skaitmeninimo ir naujų organizacinių modelių diegimą 

viešajame sektoriuje. Gauti atsakymai, profesinių mokymų kokybė yra tinkama, atsakė 44 proc. 

6 proc. nurodė, kad mokymų kokybė buvo gera ir 6 proc. netinkama. 
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Kokia, Jūsų nuomone, yra minėtų mokymų kokybė?

Tinkama

44%

Netinkama

6%

Gera

6%

Neatsakyta

44%

Tinkama

Netinkama

Gera

Neatsakyta

 

5. Ar viešojo sektoriaus darbuotojai lanko kvalifikacijos įgūdžių tobulinimo ir 

kvalifikacijos kėlimo kursus: kursų tipai, kursų organizavimo dažnumas ir kt.? 

Kaip vertinate organizuojamų minėtų mokymų dažnumą?

Tinkamai

39%

Netinkamai

6%
Gerai

11%

Neatsakyta

44%

Tinkamai

Netinkamai

Gerai

Neatsakyta

 

Apklausos metu paaiškėjo, kad viešojo sektoriaus darbuotojai lanko kvalifikacijos 

įgūdžių tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus ir juos vertino 39 proc. tinkamai. 11 proc. 

atsakė, kag mokymai buvo geri ir 6 proc., jie buvo netinkami. 

 

Iššūkių, su kuriais šiuo metu tenka susidurti viešajam sektoriui, poveikis 
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1. Koks laukiamas pandemijos sąlygotos ekonomikos krizės poveikis viešajam 

sektoriui ir kokius aspektus ši krizė paveiks labiausiai? 

Pandemijos sąlygotos ekonomikos krizės poveikis viešajam sektoriui yra akivaizdus. 

Darbuotojų pervargimas kartais perauga ir perdegimą. Beveik visose Europos Sąjungos šalyse 

trūksta žmogiškųjų išteklių ypač sveikatos priežiūros srityje. 

Manoma, kad ši krizė paveiks labiausiai žmones ir šalių ekonomikas. Vis dar nėra aišku ar bus 

pilnas atsigavimas po krizės. Šiuo metu yra kuriami ir jau įgyvendinami šalių atsigavimo planai. 

Lietuvos po krizės ir atsigavimo planų kūrime socialiniai partneriai dalyvauja nepakankamai.   

2. Kokia rizika gali kilti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo vietų stabilumui dėl 

galimos Jūsų šalies viešojo sektoriaus pertvarkos, nulemto ekonomikos krizės 

padarinių? 

Viešojo sektoriaus darbuotojų darbo vietų stabilumui įtaka dėl šalies viešojo sektoriaus 

pertvarkymo yra galima. Dažniausiai vykdant pertvarkas vyksta optimizavimas, kurio metu gali 

būti atleidžiami darbuotojai.   

Dėl naujų technologijų, tokių, kaip skaitmeninimas ar naujos užimtumo formos bijo 

netekti darbo 39 proc. apklaustųjų, Ne atsakė 44 proc., o 17 proc. nežino. 

8.- Ar dėl naujų technologijų, tokių kaip skaitmeninimas ar 

naujos užimtumo formos, taikymo bijote netekti dabartinio 

darbo?

Taip

39%

Ne

44%

Nežinau

17%

Taip

Ne

Nežinau
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3. Kaip ir kokia apimtimi viešojo sektoriaus darbuotojai yra pasirengę savo profesinius 

įgūdžius pritaikyti naujiems technologiniams ir/arba organizaciniams iššūkiams? 

9.- Ar, Jūsų nuomone, esate pakankamai pasirengęs 

profesionaliai prisitaikyti prie naujų technologinių 

ir/arba organizacinių iššūkių?

Taip

45%

Ne

33%

Nežinau

22%

Taip

Ne

Nežinau

 

Į klausimą ar Jūsų nuomone, esate pakankamai pasirengę profesionaliai prisitaikyti prie naujų 

technologinių ir/arba organizacinių iššūkių atsakė Taip 45 proc, Ne 33 proc. ir Nežinau 22 

proc. 

4. Kokias priemones reikėtų įgyvendinti viešajame sektoriuje atsižvelgiant į galimą 

viešojo sektoriaus pertvarką? 

Iš apklausoje dalyvavusių 28 proc. nurodė, kad reikalinga nuodugniai pertvarkyti viešąjį 

sektorių. Po 22 proc. teigė, kad reikia organizuoti daugiau mokymų, skirtų kelti profesinę 

kvalifikaciją, įdiegti naujas užimtumo formas, tokias kaip nuotolinis darbas ir būtina 

Organizuoti daugiau mokymų, skirtų kelti profesinę kvalifikaciją. 17 proc. apklaustųjų nurodė, 

kad būtina vykdyti subsidijuojamų išankstinių pensijų stebėseną ir po 6 proc. atsakė, kad reikia 

Įdiegti naujas užimtumo formas, tokias kaip nuotolinis darbas, bei Organizuoti daugiau 

mokymų. 

Transparency International Lietuvos skyrius skelbia, kad nepotizmas (t. y. artimųjų, 

draugų protegavimas parūpinant jiems postus) – labiausiai paplitusi korupcijos forma 

Lietuvoje. Nepotizmo problemą pastebi ir visuomenė – 38 proc. gyventojų sutinka, kad 

Lietuvoje labai paplitęs naudojimasis pažintimis įsidarbinant valstybės institucijoje ar įstaigoje. 

Vien kelių įmonėse 2017 m. buvo vidutiniškai 17 proc. sutuoktinių arba giminystės ryšiais 

susijusių asmenų, t. y. beveik kas penktas darbuotojas buvo susijęs giminystės ar svainystės 
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ryšiu su kitu įmonės darbuotoju. 2017 m. taip pat nustatyta, kad valstybės įmonėje Registrų 

centras iš 1761 įmonės darbuotojų, 265 darbuotojai buvo giminės, sutuoktiniai arba turėjo 

bendrų vaikų.  

5. Kaip skaitmeninimas vystosi Jūsų šalies viešajame sektoriuje ir koks jo poveikis 

darbuotojų darbo sąlygoms? 

7.- Ar žinote apie skaitmeninimo taikymą Jūsų profesinės 

veiklos srityje?

Taip

56%

Ne

44% Taip

Ne

 

Į klausimą ar žinote apie skaitmeninimo taikymą jūsų profesinės veiklos srityje, Taip 

atsakė 56 proc. respondentų, Ne atsakė 44 proc. Darbuotojams, dirbantiems nuotolinį darbą, 

sudaromos tokios pačios darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygos, kaip ir kitiems įmonės 

darbuotojams. Skiriant dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys, jeigu reikia, darbuotojui suteikia 

darbo priemones, asmenines apsaugos priemones. Darbuotojo naudojamos darbo priemonės, 

darbo vieta turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. Darbdavys 

privalo apmokyti darbuotoją, kaip saugiai naudotis darbdavio suteiktomis darbo priemonėmis. 

Darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo 

jo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu darbo priemonių, asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimu.  

            Apklausoje dalyvavusių asmenų pasiskirstymas pagal amžių buvo toks: 50 proc 

apklaustųjų buvo vyresni nei 55 metai, 39 proc apklausoje dalyvavo nuo 45 iki 54 amžiaus ir 

11 proc buvo nuo 30 iki 44 metų. 
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Amžius

Nuo 30 iki 44 

metų

11%

Nuo 45 iki 54 

metų

39%

Nuo 55 metų

50%

Nuo 30 iki 44 metų

Nuo 45 iki 54 metų

Nuo 55 metų

 

Apklausoje dalyvavusių asmenų išsilavinimas pasiskirstė taip: 67 proc. apklaustųjų 

turėjo aukštąjį išsilavinimą, 22 proc. aukštesnį ir speciajųjį vidurinį 11 proc. 

Išsilavinimas / Profesinė kvalifikacija

Aukštasis 

išsilavinimas

67%

Specialusis 

(vidurinis) 

išsilavinimas

11%

Aukštesnysis 

išsilavinimas

22% Aukštasis išsilavinimas

Specialusis (vidurinis)

išsilavinimas

Aukštesnysis

išsilavinimas

 

In the  frame of the project ¨Effective tackling of the economic crisis and the role of 

workers and social partners in the public sector¨ the online meeting was organised on 26 

April, 2021. Information about the meeting was publish on the web side of the Lithuanian 

trade union „Solidarumas“: https://www.lps.lt/projekte-bus-skiriama-daugiau-demesio-

darbuotoju-dalyvavimui/.  Information about the procject was published on 15 April 2021 on 

the web side: https://www.lps.lt/pradedamas-igyvendinti-naujas-projektas/ .  

https://www.lps.lt/projekte-bus-skiriama-daugiau-demesio-darbuotoju-dalyvavimui/
https://www.lps.lt/projekte-bus-skiriama-daugiau-demesio-darbuotoju-dalyvavimui/
https://www.lps.lt/pradedamas-igyvendinti-naujas-projektas/
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 The research was conducted from 1 May to 29 July,  2021. 100 letters has been 

distributed to the following organisations and 20 interviews were conducted (preferably with 

10 representatives of employers (public and private sector) and 10 representatives of trade 

unions): 

- Lithuanian Trade Union ,,Solidarumas“ 

- JSC „Lietuvos geležinkeliai“ Trade Union „Solidarumas“ 

- Public institution „Road Maintenance“ Trade Union „Solidarumas“ 

- State Social Insurance SoDra Trade Union ,,Solidarumas“ 

- Ambulance Trade Union „Solidarumas“ 

- Lithuanian Social Workers' Trade Union ,,Solidarumas” 

- Education and Science Trade Union ,,Solidarumas” 

- Builders' Trade Union "Solidarumas" 

- Trade Union of Medical Institutions “Solidarumas” 

- Federation of Transport Workers 

- Lithuanian Energy Trade Union “Solidarumas“ 

- Natinal cancer Institute 

 

Prepared by Jovita Pretzsch, LPS ,,Solidarumas“ 


