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Santrumpos 
NDNT – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba  

ESSDT – Europos sveikatingumo skatinimo darbe tinklas  

ES – Europos Sąjunga 

Eurofound – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)  

EU-OSHA – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 

ŽI – Žmogiškieji ištekliai 

TDO –  Tarptautinė darbo organizacija  

LPSK – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 

LRTT – Lietuvos Respublikos trišalė taryba 

LVDK – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija  

JARS – 

 Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos  
 

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  

NVO – Nevyriausybinė organizacija 

EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

DSS – Darbuotojų sauga ir sveikata  

P. p. – procentinis punktas 

GĮD – Grįžimas į darbą 

SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija  
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Įžanga 
Ši ataskaita yra Europos Parlamento inicijuoto ir finansuoto projekto „Saugesnis ir sveikesnis darbas 
bet kokiame amžiuje“ dalis 1 2; ja prisidedama prie tokių Parlamento nustatytų tikslų:  
 toliau nagrinėti, kaip įmanoma gerinti vyresnio amžiaus darbuotojų saugą ir sveikatą;  
 užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų integravimą į bendrąją užimtumo politiką;  
 užtikrinti klausimų, susijusių su kintančia Europos darbo jėgos demografine struktūra, integravimą į 

darbo inspekcijų ir kitokią prevencijos veiklą;  
 palengvinti pažangą tokiose srityse, kaip grįžimas į darbą ir reabilitacija.  

Projektą sudaro keletas darbų rinkinių (DR), kurių paskirtis: apžvelgti dabartines žinias apie vyresnio 
amžiaus darbuotojus (1DR); išnagrinėti ES ir valstybių narių politiką ir strategijas, susijusias su vyresnio 
amžiaus darbuotojų DSS ir tvariomis darbo sąlygomis (2DR); išnagrinėti ES ir valstybių narių politiką ir 
strategijas, susijusias su reabilitacija ir grįžimu į darbą (3DR); ir sukaupti žinių apie sėkmingą novatorišką 
veiklą darbo vietose darbo jėgos senėjimo sąlygomis (4DR).  

Šioje ataskaitoje, kuri apima 2DR ir 3DR, apibūdintos Lietuvoje taikomos darbuotojų saugos ir sveikatos 
(DSS) strategijos ir sistemos, kuriose atsižvelgiama į darbo jėgos senėjimą ir ilgesnį profesinį gyvenimą. 
Kalbant konkrečiai, ji yra sutelkta į vyresnio amžiaus darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo iniciatyvas 
ir į iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti darbuotojų reabilitaciją ar grįžimą į darbą po patirtų sveikatos 
problemų.  

Panašiose ataskaitose apibūdinama padėtis kiekvienoje iš 28 Europos valstybių narių ir EEE šalyse 
(Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). Aštuoniose šalyse (Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, 
Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje) tyrimas buvo išsamesnis 
– 2014 m. kovo–birželio mėn. atliktas papildomų susijusių rodiklių tyrimas ir surengtos konsultacijos su 
atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis (surengti ekspertų seminarai). 

 

Metodika 

Šiai ataskaitai parengti panaudota informacija, kuri buvo renkama nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 
2014 m. birželio mėn., yra gauta iš tarptautinių, Europos ir nacionalinių šaltinių, nurodytų ataskaitos 
bibliografiniame sąraše.  

Pirmajame ataskaitos skirsnyje pateikti rodikliai yra atrinkti remiantis tokiais veiksniais: 

 Temos aktualumas. Norint suprasti aplinkybes, kuriomis siekiama užtikrinti saugesnį ir sveikesnį 
darbą bet kokiame amžiuje, svarbu išnagrinėti ne tik darbo sąlygas, bet ir bendresnes aplinkybes, 
tokias kaip demografinė šalies padėtis, vyresnių žmonių padėtis darbo rinkoje ir bendra vyresnių 
žmonių sveikatos būklė. 

 Galimybė duomenis suskirstyti pagal amžių. Kadangi šio darbo tikslas – išnagrinėti veiklą darbo 
jėgos senėjimo sąlygomis, įgyvendinant projektą duomenis labai svarbu rinkti pagal amžiaus 
grupes.  

 Galimybė duomenis suskirstyti pagal šalis. Kad būtų galima palyginti įvairių šalių pateiktų duomenų 
rezultatus, svarbu visose šalių ataskaitose naudoti panašius rodiklius. Dėl šios priežasties 
pirmenybė teikiama Europos ir tarptautiniams šaltiniams. 

 

Be to, siekiant pagrįsti dokumentų tyrimo išvadas, EU-OSHA tinklo ryšių punktai apžvelgė šalių 
ataskaitas.  

                                                      
1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys, „04 04 16 – Bandomasis projektas – Vyresnio  

amžiaus darbuotojų sveikata ir sauga darbe“, 0404 skyrius „Užimtumas, socialinis solidarumas ir lyčių lygybė“, 2012 02 29, 
II/230–II/p. 231. Skelbiama adresu  
http://bookshop.europa.eu/en/officialjournal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/ (Apsilankyta 2014 m. 
gruodžio mėn.) 

2 Pagal Europos Parlamento bandomąjį projektą vykdomą veiklą koordinuoja Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 
(EU-OSHA), o įgyvendina konsorciumas, kuriam vadovauja „Milieu Ltd“ (kiti konsorciumo partneriai – COWI, IOM, IDEWE, 
FORBA, GfK, NIOM). 

http://bookshop.europa.eu/en/officialjournal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/
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Ataskaitos struktūra 

Pirmajame ataskaitos skirsnyje pateikiama bendroji informacija apie demografinius procesus, darbo 
rinką, darbo sąlygas ir vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos būklę. Be to, aprašyta Lietuvos darbuotojų 
saugos ir sveikatos institucinė ir teisinė sistema (2014 m. birželio mėn. duomenimis).  

Antrajame ataskaitoje skirsnyje aprašomos su demografine kaita (o konkrečiau – su darbo jėgos 
senėjimu) susijusiems uždaviniams spręsti skirtos strategijos, politika, programos ir veikla, kurias 
inicijuoja vyriausybė arba vyriausybinės organizacijos, socialiniai partneriai ir nevyriausybinės 
organizacijos. Šios iniciatyvos pirmiausiai nustatytos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, taip pat 
užimtumo ir visuomenės sveikatos ir bet kurioje kitoje atitinkamoje politikos srityje.  

Trečiasis ataskaitos skirsnis skirtas darbuotojų reabilitacijai ir grįžimui į darbą po patirtų sveikatos 
problemų (nelaimingo atsitikimo ar ligos). Skirsnio pradžioje pristatoma nacionalinė darbuotojų 
reabilitacijos po ilgalaikio nedarbo dėl ligos ar nedarbingumo sistema ir vertinama teisinė ir politikos 
sistema, reabilitacijos proceso dalyviai ir pagrindiniai etapai. Antroje skirsnio dalyje aprašoma konkreti 
veikla, programos ar strategijos, kurias darbuotojų reabilitacijos srityje įgyvendina vyriausybė, 
vyriausybinės organizacijos, socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos.  

 

Šioje ataskaitoje aprašoma darbo jėgos senėjimo klausimams skirta Lietuvos politika ir strategijos. 
Konkrečiai ji yra sutelkta į senėjančios darbo jėgos saugos ir sveikatos gerinimo iniciatyvas ir į 
iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti darbuotojų reabilitaciją ar grįžimą į darbą po patirtų sveikatos 
problemų.  
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1 Bendrosios aplinkybės 
Šios ataskaitos I skirsnyje iš pradžių apžvelgiami svarbiausi faktai ir skaičiai, susiję su dabartine 
padėtimi Lietuvoje tokiose srityse, kaip demografija, darbo rinka, darbo sąlygos ir vyresnių dirbančių 
gyventojų sveikatos būklė. Po to pateikiama bendroji informacija apie Lietuvos institucinės ir teisinės 
sistemų aspektus, susijusius su saugiu ir sveiku darbu darbo jėgos senėjimo sąlygomis. Be to, trumpai 
apžvelgiama pensijų sistema: konkrečiai įvertinamas oficialus ir faktinis pensinis amžius, ankstyvo 
išėjimo į pensiją galimybės ir įgyvendinamos ar būsimos reformos, kurios gali turėti įtakos vyresnio 
amžiaus darbuotojams.  

1.1 Faktai ir skaičiai 
Šiame faktams ir skaičiams skirtame poskyryje pateikiama keletas rodiklių, kuriais remiantis 
apibūdinama dabartinė padėtis Lietuvoje tokiose srityse, kaip demografija, darbo rinka, darbo sąlygos ir 
vyresnių dirbančių gyventojų sveikatos būklė.  

Toliau pateiktomis apibrėžtimis siekiama geriau paaiškinti kai kuriuos šiame skirsnyje dažnai vartojamus 
terminus:3 
 Vidutinis amžius – tai amžius, pagal kurį gyventojai pasiskirsto į dvi lygias dalis.  
 Senėjimo indeksas – vyresnių žmonių, sulaukusių tokio amžiaus, kai paprastai jie yra ekonomiškai 

neaktyvūs (t. y. 65 metų amžiaus ir vyresni), skaičiaus ir darbingo amžiaus (t. y. 15–64 metų 
amžiaus) žmonių skaičiaus santykis.  

 Senatvės pensija – tai išmoka nustatytame amžiuje į pensiją išėjusiam asmeniui arba išmoka, skirta 
paremti vyresnių asmenų pajamas.4 

 Sveiko gyvenimo metai, arba tikėtina gyvenimo be negalios trukmė (angl. DFLE), – metų, kuriuos 
asmuo, kaip tikimasi, išliks sveikas, skaičius.5 

1 lentelėje trumpai apžvelgti rinktiniai kriterijai; kai kurie iš jų yra išsamiau apibūdinti toliau skirsnyje. 
1 lentelė. Pagrindinių rodiklių apžvalgos lentelė 

 

 Lietuva ES-28 
Vidutinis amžius 2013 m. (2060 m.) 42 (41) 42 (46) 

55–64 amžiaus gyventojų dalis (2013 m.) 12 proc. 13 proc. 

Vyresnių nei 65 metų amžiaus gyventojų dalis (2013 m.) 18 proc. 18 proc. 

Senėjimo indeksas (65+/15–64) 2013 m. (2060 m.) 27 proc. (46 proc.) 28 proc. 
(50 proc.) 

55–64 metų amžiaus asmenų užimtumo lygis (2013) (∆ nuo 2003 m.) 53 proc. (+6 p. p.) 50 proc. (+10 
p. p.) 

Oficialus pensinis amžius 6 61 (moterų) ir 63 
(vyrų) 

 

  

                                                      
3 Apibrėžtys paimtos iš Eurostato žodyno (nebent nurodyta kitaip): 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries (Apsilankyta 2014 m. gruodžio mėn.) 
4 Eurostatas, Metodikos ir darbo dokumentai, Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS), 

ESSPROS vadovas ir vartotojo gairės, 2012 m., 58 p. Skelbiama adresu  
 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-

a41d6a2df37f?version=1.0 (Apsilankyta 2014 m. gruodžio mėn.) 
5 Šis rodiklis kaupiamas atskirai vyrams ir moterims, tiek gimus, tiek sulaukus 65 metų amžiaus. Jis nustatomas atsižvelgiant į 

sveikų ir nesveikų gyventojų dalį amžiaus grupėse ir į informaciją apie mirtingumą amžiaus grupėse. Sveikumas apibrėžiamas 
kaip būklė be funkcinių apribojimų ir be negalios.  

6 Žr. 1.4 skirsnį apie pensijų sistemą. 2013 m. skaičius. Artimiausiais metais pensinis amžius Lietuvoje didės.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-a41d6a2df37f?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-a41d6a2df37f?version=1.0
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 Lietuva ES-28 
Faktinis pensinis amžius (2012 m.) 7  61,7 (moterų) ir 

61,7 (vyrų)8 
60,9 (moterų) ir 
62,3 (vyrų)*9 

Dalis pensininkų (50–69 metų amžiaus), kurie nustojo dirbti dėl 
sveikatos ar negalios (2012 m.) 

21 proc. 21 proc. 

Išlaidos pensijoms (proc. BVP) (2011 m.*) 
Visos pensijos 

Senatvės pensijos 
Invalidumo 

 
7,7 proc. 

1 proc. 
1,1 proc. 

 
13,0 proc. 
  9,5 proc. 
  0,9 proc. 

Tikėtina gyvenimo trukmė sulaukus 65 metų amžiaus, metais 
(2011 m.) 

Moterys 
Vyrai 

17 
19,2 

14 

19,7 
21,3  
17,8  

Sveiko gyvenimo metai sulaukus 65 (ir 50) metų (2011 m.) 
Moterys 

Vyrai 

 
6,7 (16,4) 
6,2 (14,1) 

8,6 (17,7) 
8,6 (17,9) 
8,6 (17,5) 

55–64 metų amžiaus dirbantys asmenys, nurodę vieną ar daugiau su 
darbu susijusių sveikatos problemų, su kuriomis jie susidūrė per 
pastaruosius 12 mėnesių (2007 m.) (proc. nuo visų 55–64 metų 
amžiaus darbuotojų) 

6,3 proc.10 11 proc.11 

55–64 metų amžiaus (ir 45–54 metų amžiaus) darbuotojų, kurie 
mano, kad jų sveikata yra bloga arba labai bloga, dalis (2012 m.) 

8,3 proc. (5,6 proc.) 5,7 proc. 
(3,8 proc.) 

55–64 metų amžiaus (ir 45–54 metų amžiaus) dirbančių žmonių, 
kurie serga įsisenėjusia liga ar turi įsisenėjusią sveikatos problemą, 
dalis (2012 m.) 

28,4 proc. 
(15,7 proc.) 

33,3  proc.** 
(24,2 proc.**) 

55–64 metų amžiaus žmonių, kurie nurodo, kad per pastaruosius 12 
mėnesių JARS ligos  yra didžiausia su darbu susijusi jų sveikatos 
problema (2007 m.) 

Moterys 
Vyrai 

 
49 proc. 

44 proc. 
54 proc. 

 
60 proc.12 

64 proc. 
56 proc. 

Vyresnių nei 50 metų amžiaus darbuotojų, kurie mano, kad jie galėtų 
dirbti dabartinį darbą sulaukę 60 metų13, dalis (2010 m.) 

55 proc. 71 proc.14 

Darbo patirties turinčių darbuotojų, kurie nurodo, kad jų darbo vietose 
yra įdiegtos darbo vietų pritaikymo vyresniems darbuotojams 
priemonės 15, dalis (2013 m.) 

33 proc. 31 proc. 

Šaltiniai: Visus pateiktus skaičius paskelbė Eurostatas, nebent nurodyta kitaip. Eurostatas naudojosi šiais šaltiniais: Eurostato 
gyventojų statistika, Eurostato gyventojų skaičiaus prognozės, Europos darbo jėgos tyrimas (EU-LFS), Europos pajamų ir 
gyvenimo sąlygų tyrimas (EU-SILC), Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS).  
*2011 m. skaičius; ** tik apytikriai skaičiai (Eurostato) 
 
 

Demografinė raida 

Nuo 1970 m. Lietuvos gyventojai nuolat senėjo. Vidutinis amžius nuo 31 metų 1970 m. išaugo iki 42 
metų 2013 m. (toks pat, kaip 28 valstybių narių vidurkis 2013 m.)16. Be to, toks gyventojų senėjimo 
procesas lėmė gyventojų pasiskirstymą skirtingose amžiaus grupėse ir jų raidą 1990–2013 m. Vyriausio 

                                                      
7 Šaltinis – „Vidutinis faktinis pensinis amžius ir oficialus pensinis amžius 2007–2012 m.“, EBPO įvertis 
8 2011 m. duomenys 
9 Šie skaičiai atspindi padėtį 27 ES valstybėse narėse 
10 Apibrėžtis skiriasi 
11 Šis skaičius atspindi padėtį 26 ES valstybėse narėse (be Prancūzijos). Kadangi klausimyno versija prancūzų kalba buvo 

suformuluota kitaip, rezultatai Prancūzijoje buvo labai skirtingi, todėl Eurostatas rekomenduoja į bendrus duomenis Prancūzijos 
duomenų neįtraukti. 

12 Šis skaičius atspindi padėtį 26 ES valstybėse narėse (be Prancūzijos). Kadangi klausimyno versija prancūzų kalba buvo 
suformuluota kitaip, rezultatai Prancūzijoje buvo labai skirtingi, todėl Eurostatas rekomenduoja į bendrus duomenis Prancūzijos 
duomenų neįtraukti.  

13 Šaltinis – Europos darbo sąlygų tyrimas (EDST) 
14 Šis skaičius atspindi padėtį 27 ES valstybėse narėse 
15 Šaltinis – Europos Komisija, greitoji Eurobarometro apklausa apie darbo sąlygas, 2014 m. Duomenys apie Lietuvą. Skelbiama 

adresu http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_lt_en.pdf (Apsilankyta 2014 m. gruodžio mėn.).  
16 Šaltinis – Eurostato 2013 m. gyventojų statistika, struktūriniai rodikliai. 

http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_lt_en.pdf
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amžiaus grupės (daugiau kaip 65 metų) dalis smarkiai išaugo nuo 11 proc. 1990 m. iki 18 proc. 2013 m. 
(2013 m. 28 ES valstybėse  narėse – 18 proc.) 55–64 metų amžiaus grupės dalis išaugo šiek tiek – nuo 
11 proc. 1990 m. iki 12 proc. 2013 m. (2013 m. 28 ES  valstybėse narėse – 13 proc.).  

Manoma, kad gyventojų senėjimo procesas tęsis. Prognozuojama, kad vyresnių nei 65 metų amžiaus 
gyventojų grupė išaugs nuo 18 proc. visų gyventojų 2013 m. iki 26 proc. 2060 m. Be to, šis senėjimas 
atsispindi amžiaus piramidėje (1 diagrama), iš kurios galima spręsti, kad 2010–2050 m. 20–65 metų 
amžiaus grupės gyventojų dalis mažės, o vyresnių nei 65 metų amžiaus grupės gyventojų dalis didės.  

 
1 diagrama. Visi gyventojai pagal amžiaus grupę ir lytį, 2010 ir 2050 m. 

  
Šaltinis – Tarptautinė konferencija gyventojų ir vystymosi po 2014 m. klausimais. Lietuva – šalies raidos profilis 17.  

Male Vyrai 
Female Moterys 
(thousands) (tūkstančiais) 

 

Padėtis darbo rinkoje 

2000–2008 m. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumas išaugo. 2008 m. jis buvo netgi didesnis už 
šios grupės ES vidurkį (53 proc. Lietuvoje ir vidutiniškai 46 proc. visoje ES). 2008–2010 m. šis rodiklis 
sumažėjo ir nuo tol vėl didėja, tačiau 2013 m. jis vis dar buvo tik 53 proc. Vis dėlto tai daugiau už ES 
vidurkį (2013 m. – 50 proc.).  

Kitų amžiaus grupių rodikliai 2000–2008 m. neaugo taip sparčiai (jaunimo užimtumo rodiklis tuo 
laikotarpiu net šiek tiek sumažėjo), o 2008–2010 m. visų amžiaus grupių užimtumas smarkiai sumažėjo, 
po to vėl ėmė didėti.  

                                                      
17 Tarptautinė konferencija gyventojų ir vystymosi po 2014 m. klausimais. Lietuva – šalies raidos profilis Skelbiama adresu 

http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles (Apsilankyta 2014 m. gruodžio mėn.) 

http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles


Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Šalies aprašas. Lietuva 

10 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) 

2 diagrama. Visų tautybių Lietuvos gyventojų bendrų amžiaus grupių užimtumo lygis 2000–2013 m. 

 
Šaltinis – Eurostato 2013 m. duomenys, EU-LFS, išsamaus metinio tyrimo rezultatai, Užimtumo lygis pagal lytį, amžių ir tautybę 
(proc.) [lfsa_ergan] 

 

Darbo sąlygos 

Remiantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) 2010 m. atliktu Penktuoju 
Europos darbo sąlygų tyrimu (5-uoju EDST) 18  , apie Lietuvos vyresnio amžiaus darbuotojų darbo 
sąlygas galima padaryti19 tokias išvadas:  

 Lietuvoje vyresnio amžiaus darbuotojams daug dažniau nei visos Europos Sąjungos vyresnio 
amžiaus darbuotojams tenka nešti sunkius krovinius. Lietuvoje 42 proc. vyresnio amžiaus 
darbuotojų nurodė, kad 2010 m. jiems teko nešti sunkius krovinius bent ketvirtį laiko, o tarp 27 ES 
valstybių narių tokių vyresnio amžiaus darbuotojų dalis buvo tik 32 proc.  

 Tačiau Lietuvos vyresnio amžiaus darbuotojams šiek tiek mažiau už ES vidurkį 2010 m. teko dirbti 
varginančioje ar skausmingoje kūno padėtyje: 10 proc. Lietuvos vyresnio amžiaus darbuotojų 
nurodė, kad jiems beveik visada tenka dirbti varginančioje kūno padėtyje, o tarp vyresnio amžiaus 
darbuotojų visoje ES tokia dalis buvo 16 proc.  

 Be to, 2010 m. Lietuvoje pamaininį darbą dirbo daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų (18 proc.) nei 
visoje ES (14 proc.). Tačiau vyresnio amžiaus darbuotojų, kuriems tenka dirbti naktimis, dalis 
Lietuvoje yra šiek tiek mažesnė (15 proc.) už ES vidurkį (16 proc.).  

 Lietuvoje vyresnio amžiaus darbuotojai daug labiau patenkinti tuo, kaip jiems pavyksta derinti darbą 
ir asmeninį gyvenimą, palyginti su 30–49 metų amžiaus darbuotojais: 2010 m. 82 proc. vyresnio 
amžiaus darbuotojų nurodė, kad jų darbo laikas gerai suderinamas su asmeniniu gyvenimu (ES 
vidurkis panašus – 84,5 proc.), o tokių jaunesnio amžiaus grupės darbuotojų dalis buvo tik 72 proc.  

 Kaip ir daugumoje kitų ES valstybių narių, Lietuvoje žmonių, kurie nurodo tris ar daugiau jų darbo 
tempą trikdančių veiksnių (tokių kaip kitų žmonių užklausos arba siektini gamybos ar veiklos 
rodikliai), skaičius su amžiumi mažėja: 35 proc. jaunų darbuotojų nurodė, kad bent trys išoriniai 
veiksniai lemia jų darbo tempą, palyginti su vos 22 proc. vyresnio amžiaus darbuotojų (tai daug 
mažiau nei tokių vyresnio amžiaus darbuotojų vidurkis 27 ES valstybėse narėse (27 proc.)).  

                                                      
18 Jei nenurodyta kitaip, šioje pastraipoje pateikti 2010 m. EDST skaičiai. Skelbiama adresu  

http://eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/european-working-conditions-survey-2010 (Apsilankyta 2014 m. gruodžio 
mėn.)   

19 Sąvoka „vyresnio amžiaus darbuotojas“ šiame skirsnyje reiškia 50 metų amžiaus ir vyresnius darbuotojus, o sąvoka „jauni 
darbuotojai“ reiškia jaunesnius nei 30 metų amžiaus darbuotojus.  
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 Palyginti su ES vidurkiu, Lietuvoje šiek tiek mažesnei daliai visų amžiaus kategorijų darbuotojų 
sudaromos sąlygos mokytis darbe. Vyresnio amžiaus darbuotojų, kuriems sudaromos tokios 
sąlygos, dalis yra 24 proc. (ES vidurkis – 26 proc.). 

 2010 m. vyresnio amžiaus darbuotojų, kurie nurodė, kad jų darbas daro neigiamą poveikį jų 
sveikatai, dalis Lietuvoje buvo daug didesnė (38 proc.) nei visoje ES (27 proc.). Lietuvos vyresnio 
amžiaus darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis auga: 2000 m. darbo sąlygomis buvo 
patenkinti 67 proc., 2005 m. – 72 proc., o 2010 m. 73 proc. vyresnio amžiaus darbuotojų. Tačiau, 
palyginti su ES vidurkiu, vyresnio amžiaus darbuotojų Lietuvoje pasitenkinimas darbo sąlygomis vis 
dar buvo mažesnis (84 proc. 2010 m.). Vyresnio amžiaus darbuotojų, kurie nurodė, kad jie galėtų 
dirbti dabartinį darbą sulaukę 60 metų, dalis Lietuvoje buvo mažesnė (65 proc.) nei visoje ES 
(71 proc.).  

 Lietuvoje 33 proc. dirbančių žmonių ir darbo patirties turinčių žmonių nurodė, kad jų darbe yra 
įdiegtos darbo vietos pritaikymo vyresniems žmonėms priemonės (28 ES valstybių narių vidurkis – 
31 proc.). Aštuoni procentai atsakiusiųjų nežinojo, ar jų darbo vieta yra pritaikyta vyresnio amžiaus 
darbuotojams20.  

 

Sveikatos apsauga 

2011 m. duomenimis, 65 metų amžiaus Lietuvos vyrų tikėtina gyvenimo trukmė buvo apie 14 metų21; 
tai gerokai mažiau už ES vidurkį (17,8). 6 iš tų metų laikyti sveiko gyvenimo metais.22 65 metų amžiaus 
moterų tikėtina gyvenimo trukmė buvo 19,2 metų (ES – 21 metai), tačiau tik 7 iš jų – sveiko gyvenimo 
metai. Sveiko gyvenimo metų skaičius Lietuvoje yra mažesnis už ES vidurkį (8,6 metų abiejų lyčių 
atstovams).  

Kaip nurodyta toliau pateiktoje 2 lentelėje, Lietuvos darbuotojų subjektyviai suvokiama sveikatos būklė 
su amžiumi prastėja. 

 
2 lentelė. Skirtingo amžiaus darbuotojų subjektyviai suvokiama sveikata, 2012 m.; amžiaus grupės 
darbuotojų, kurie nurodo, kad jų sveikatos būklė labai bloga arba bloga, dalys 

 16–44 metų 
amžiaus 

45–54 metų 
amžiaus 

55-64 metų 
amžiaus 65 metų ir vyresni 

Turintys darbą 1,6 proc. 5,6 proc. 8,3 proc. 8,4 proc. 

Šaltinis – EU-SILC, Darbuotojų subjektyviai suvokiama sveikata pagal lytį, amžių ir darbo statusą (proc.) [hlth_silc_01] 

 

Kaip nurodyta 3 lentelėje, 2007 m. 55–64 metų amžiaus Lietuvos darbuotojų, kurie nurodė, kad jiems 
kyla su darbu susijusių sveikatos problemų, dalis buvo mažesnė už tos pačios amžiaus grupės ES 
vidurkį.23 

  

                                                      
20  Europos Komisija, Greitoji Eurobarometro apklausa apie darbo sąlygas. Lietuvai skirtas informacinis biuletenis, 2014 m. 

Skelbiama adresu http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_lt_en.pdf (Apsilankyta 2014 m. gruodžio mėn.) 
21 Eurostatas (2013), Tikėtina gyvenimo trukmė pagal amžių ir lytį [demo_mlexpec] 
22 Eurostatas (2013), Sveiko gyvenimo metai (nuo 2004 m.) (hlth_hlye).  
23 Europos darbo jėgos tyrimo 2007 m. ad hoc modulis, skirtas nelaimingiems atsitikimams darbe ir su darbu susijusioms sveikatos 

problemoms („Asmenys, kurie nurodė susidūrę su viena ar daugiau su darbu susijusių sveikatos problemų per pastaruosius 12 
mėnesių, pagal lytį, amžių ir išsilavinimą (proc.) [hsw_pb1]“); visų atitinkamos amžiaus grupės dirbančių asmenų dalys; su darbu 
susijusios problemos apima visas ligas, negalią ir kitokias fizines ar psichikos sveikatos problemas (išskyrus sužalojimus per 
nelaimingą atsitikimą, kuriuos asmuo patyrė per pastaruosius 12 mėnesių), kurios kilo arba paaštrėjo darbe. Tai plati sąvoka, 
kuri apima daug daugiau nei pripažintos profesinės ligos. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_lt_en.pdf
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3 lentelė. Su darbu susijusios Lietuvos ir 27 ES valstybių narių darbuotojų sveikatos problemos, apie kurias 
pranešė patys darbuotojai, pagal amžiaus grupę 

LT 25–34 metų amžiaus 2 proc. 

LT 35-44 metų amžiaus 4 proc. 
LT 45-54 metų amžiaus 5 proc. 
LT 55-64 metų amžiaus 6 proc. 

Vyrai 7 proc. 
Moterys 6 proc. 

ES-27*, 55–64 metų amžiaus 11 proc. 

Šaltinis – Europos darbo jėgos tyrimo 2007 m. ad hoc modulis, skirtas nelaimingiems atsitikimams darbe ir su darbu susijusioms 
sveikatos problemoms („Asmenys, kurie nurodė susidūrę su viena ar daugiau su darbu susijusių sveikatos problemų per 
pastaruosius 12 mėnesių, pagal amžių (proc.) [hsw_pb1]“); Eurostato vertinimu, šios šalies duomenyse nustatyta „nedidelių 
formuluotės, suvokimo ar kultūrinių skirtumų“; todėl reikia atsargiai lyginti su kitų šalių duomenimis 24. 
* tai 27 ES valstybių narių, išskyrus Prancūziją, skaičius; Prancūzijoje klausimas buvo suformuluotas šiek tiek kitaip, todėl 
rezultatai gali būti netikslūs. Eurostatas siūlo naudoti bendrą rodiklį be Prancūzijos duomenų. 

 

Kaip ir daugumoje kitų šalių, dažniausiai pasitaikančios su darbu susijusios sveikatos problemos, kurias 
nurodė 55–64 metų amžiaus darbuotojai, buvo jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos  
 (4 lentelė). 25  Tačiau, palyginti su ES vidurkiu, Lietuvoje taip pat paplitusios širdies ir kraujagyslių 
sistemos ligos ir plaučių ligos, ypač tarp moterų. Fizinių ligų, kaip didžiausių su darbu susijusių sveikatos 
problemų (širdies ir kraujagyslių sistemos ir jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligų ), reikšmė su 
amžiumi didėja, streso, depresijos ir nerimo – mažėja.  

 
4 lentelė. Didžiausia su darbu susijusi sveikatos problema per pastaruosius 12 mėnesių (proc. visų 
darbuotojų, kurie pranešė, kad per pastaruosius 12 mėnesių jiems kilo kokia nors su darbu susijusi 
sveikatos problema); pagal lytį ir labiausiai paplitusias ligas 26 

  

Širdies ir 
kraujagyslių 

sistemos 
sutrikimai 

Jungiamojo audinio ir 
raumenų bei skeleto 
ligos  

 

Stresas, depresija, 
nerimas 

Plaučių 
ligos 

35–44 
metų 
amžiaus 

Iš viso 
(ES-27*) 

7,4 
(2,9) 

43 
(60,9) 

6,3 
(16,4) 

18,5 
(4,9) 

 Moterys 2,3 44,1 14,3 12,5 

 Vyrai 11,4 42,2 : 23,2 
45-54 
metų 
amžiaus 

Iš viso 
(ES-27*) 

12,6 
(6,2) 

44,6 
(61,3) 

0,8 
(13,5) 

12,4 
(4,7) 

 Moterys 6,5 48,7 1,1 11,4 

 Vyrai 18,8 40,4 0,5 13,5 
55-64 
metų 
amžiaus 

Iš viso 
(ES-27*) 

15,8 
(11,3) 

48,7 
(59,9) 

4,1 
(9,2) 

15 
(5,8) 

                                                      
24 Žr. Eurostato vertinimo ataskaitą AHM 2007, p. 26, skelbiama adresu 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037334/Evaluation-Report-AHM-2007.pdf  
25 Europos darbo jėgos tyrimo 2007 m. ad hoc modulis, skirtas nelaimingiems atsitikimams darbe ir su darbu susijusioms sveikatos 

problemoms („Asmenys, kurie nurodė didžiausią su darbu susijusią sveikatos problemą per pastaruosius 12 mėnesių, pagal 
problemos rūšį (proc.) [hsw_pb5]“); iš viso modulyje išskirtos 8 skirtingos problemos.  

26 Turima ir naujesnių duomenų (Europos darbo jėgos tyrimo 2013 m. ad hoc modulis); tačiau keletas šalių 2013 m. duomenų 
nepateikė, todėl nebuvo galima apskaičiuoti šio rodiklio ES bendro skaičiaus. Tad šioje ataskaitoje buvo panaudoti 2007 m. 
duomenys. 2013 m. duomenis galima gauti iš Eurostato adresu http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database   

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037334/Evaluation-Report-AHM-2007.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
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 Moterys 18,0 44,0 3,7 17,5 

 Vyrai 13,5 54,0 4,6 12,2 

Šaltinis – Europos darbo jėgos tyrimo 2007 m. ad hoc modulis, skirtas nelaimingiems atsitikimams darbe ir su darbu susijusioms 
sveikatos problemoms („Asmenys, kurie nurodė didžiausią su darbu susijusią sveikatos problemą per pastaruosius 12 mėnesių, 
pagal problemos rūšį (proc.) [hsw_pb5]“). 
*Tai 26 ES valstybių narių (be Prancūzijos) skaičius. Kadangi klausimyno versija prancūzų kalba buvo suformuluota kitaip, 
rezultatai Prancūzijoje buvo labai skirtingi, todėl Eurostatas rekomenduoja į bendrus duomenis Prancūzijos duomenų neįtraukti. 

 

Apibrėžtis 

Lietuvos sveikatos statistikoje vyresnio amžiaus darbuotojas apibrėžiamas, kaip vyresnis nei 50 metų 
amžiaus asmuo. Naujesnėse publikacijose vyresnio amžiaus darbuotojams taikoma amžiaus riba yra 
55 metai. Darbuotojų saugai ir sveikatai skirtuose teisės aktuose vyresnio amžiaus darbuotojo 
apibrėžties nėra. 

 

1.2 Darbuotojų saugos ir sveikatos institucinė struktūra 
Šiame skirsnyje pateikiama bendroji Lietuvos institucinė struktūra, susijusi su darbuotojų sauga ir 
sveikata. 

 

Bendroji struktūra 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) vykdo valstybės valdymo funkcijas socialinės 
apsaugos ir darbo srityse (įskaitant darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS)) ir įgyvendina šių sričių 
nacionalinę politiką.  

 Valstybinė darbo inspekcija prie SADM vykdo teisės aktų, kuriais reglamentuojama DSS ir darbo 
santykiai įmonėse, pažeidimų prevenciją (įskaitant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
prevenciją); tuo tikslu inspekcija tikrina, kaip laikomasi šių teisės aktų, taip pat teikia konsultacijas 
darbuotojams, atstovams, darbdaviams ir DSS tarnyboms bei komitetams. Nuo 2013 m. visi 
darbdaviai privalo parengti ir Valstybinei darbo inspekcijai pateikti deklaraciją apie darbuotojų 
saugos būklę įmonėse. Darbo inspekcijos teritoriniai skyriai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 
Panevėžio, Utenos, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių) užsiima saugos ir sveikatos 
klausimais vietos lygmeniu. Inspekcijos teritoriniai skyriai tikrina, kaip taikomi įstatymai ir kiti 
normatyviniai teisės aktai, susiję su nepilnamečių, nėščiųjų, neseniai tapusių motinomis, maitinančių 
motinų ir neįgalių darbuotojų sauga ir sveikata. Visiems kitiems darbuotojams (nuo 18 metų iki 
pensinio amžiaus) taikomos tos pačios įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos saugos ir sveikatos 
garantijos. Inspekcijos teritoriniai skyriai tikrina, ar darbdaviai laikosi kolektyvinių susitarimų 
reikalavimų, susijusių su sutarčių sudarymu, vykdymu ir užbaigimu. Be to, jos stebi, ar 
nediskriminuojami vyresnio amžiaus ir neįgalūs darbuotojai ir ar visiems suteikiamos vienodos 
galimybės kelti kvalifikaciją. 

 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA) prie SADM yra viena iš svarbiausių 
institucijų, kuri administruoja valstybinį socialinio draudimo fondą ir yra atsakinga už teritorinių skyrių 
veiklos koordinavimą, valdymą ir kontrolę. Pagrindinė „Sodros“ funkcija – užtikrinti teisės aktų, 
kuriais reglamentuojamas valstybinis socialinis draudimas (įskaitant kompensacijas sergantiems ar 
susižalojusiems darbuotojams), vykdymą.  

 Sveikatos apsaugos ministerija, be kita ko, stiprina gyventojų sveikatą, vykdo ligų prevenciją ir 
kontrolę; taip pat gerina visuomenės sveikatos priežiūros veiklą pagal ES teisės aktų reikalavimus.  

 Higienos institutas yra įstaiga prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Profesinės sveikatos centras 
ir Profesinių ligų registras yra pagrindiniai Higienos instituto padaliniai profesinės sveikatos srityje. 
Vienoje iš savo 2013 m. publikacijų „Darbingumas: ilgo ir kokybiško darbingo amžiaus link“ Higienos 
institutas nagrinėja darbingumą plačiąja prasme. Darbingumas yra vertinamas kaip darbuotojo 
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asmeninių išteklių ir darbo reikalavimų derinimas. Profesinės sveikatos centras Lietuvoje yra 
atsakingas už mokslinius tyrimus, mokymus, praktines žinias, konsultacijas ir informacijos teikimą 
profesinės sveikatos srityje. Profesinės sveikatos centro tiriamosios veiklos tikslas – parengti naujų 
mokslinių žinių, kurios padėtų gerinti darbo aplinką ir puoselėti darbuotojų sveikatą. 

 Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija teikia diagnozes ginčytinais profesinių ligų atvejais; 
ji atsiskaito ir yra atskaitinga sveikatos apsaugos ministrui. 
 

3 diagrama. DSS infrastruktūra Lietuvoje 

 
 
Šaltinis: EU-OSHA, OSHWIKI, „Lietuvos nacionalinė DSS sistema“ 27 
 
 
 
 

                                                      
27 EU-OSHA – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, OSHWIKI, „Lietuvos nacionalinė DSS sistema“. Skelbiama 

adresu http://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Lithuania (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.)   

http://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Lithuania
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GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
MINISTRY OF THE INTRIOR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 
Institute of Hygiene Higienos institutas 
MINISTRY OF HEALTH CARE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA 
Section of public health Visuomenės sveikatos priežiūros departamentas 
MINISTRY OF SOCIAL SECURITY AND LABOUR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 
Labour department Darbo departamentas 
Section of working conditions Darbo aplinkos skyrius 
OSH Commission Darbuotojų saugos ir sveikatos komisija 
MINISTRY OF ENVIRONMENT APLINKOS MINISTERIJA 
MINISTRY OF ECONOMY ŪKIO MINISTERIJA 
MINISTRY OF ENERGY ENERGETIKOS MINISTERIJA 

THE STATE FIRE AND RESCUE SERVICE 
VALSTYBINĖ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO 
TARNYBA 

STATE PUBLIC HEALTH SERVICE 
VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
TARNYBA 

STATE RADIATION PROTECTION CENTRE VALSTYBINIS RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS 
STATE SOCIAL INSURANCE FUND BOARD VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA 
STATE LABOUR INSPECTORATE VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 
TECHNICAL SUPERVISION SERVICE TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBA 
STATE TERRITORIAL PLANNING AND CONSTRUCTION 
INSPECTORATE 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS 
INSPEKCIJA 

STATE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VALSTYBINĖ APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA 
STATE NON FOOD PRODUCTS INSPECTORATE VALSTYBINĖ NE MAISTO PRODUKTŲ INSPEKCIJA 
Territorial divisions Teritoriniai padaliniai 
Educational institutions Švietimo įstaigos 
Professional associations Profesinės asociacijos 
External OSH services Išorinės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos 
Research institutes Mokslinių tyrimų institutai 
UNDERTAKING - EMPLOYER ĮMONĖ – DARBDAVYS 
Undertaking OSH committee Įmonės DSS komitetas 
Undertaking OSH service Įmonės DSS tarnyba 
Undertaking’s heads of subdivisions Įmonės padalinių vadovai 
EMPLOYEES DARBUOTOJAI 
Insurance bodies Draudimo įstaigos 
Trade union organisations Profesinių sąjungų organizacijos 
Employers’ organisations Darbdavių organizacijos 
External services for technical control Išorinės techninės kontrolės tarnybos 

 

Socialinis dialogas 

Nacionalinis socialinis dialogas vyksta Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje (LRTT). LRTT sudaro 
darbuotojų ir darbdavių organizacijų ir vyriausybės atstovai (iš viso ne daugiau kaip 21 narys), įskaitant 
nuolatinius narius, atstovaujančius profesinėms sąjungoms (LPSK, „Solidarumas“, LDF), darbdavių 
organizacijoms (Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) 28 , ir Lietuvos verslo darbdavių 
konfederacija,( LVDK) 29 ) ir Vyriausybei (Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo 
ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Žemės ūkio ministerija). LRTT yra pagrįsta 
lygiateisės trišalės partnerystės principu, siekiant bendru susitarimu spręsti socialines, ekonomines ir 
darbo problemas. Socialiniai partneriai periodiškai aptaria nacionalinio kolektyvinio susitarimo idėją, 
tačiau kol kas toks susitarimas nesudarytas. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis30, profesinėms sąjungoms priklauso tik apie 10 proc. 
visų darbuotojų. Profesinių sąjungų įtaka daugiausiai pasireiškia įvairiose trišalėse ar dvišalėse tarybose 
ar komisijose. 

Trišalio dalyvavimo sistema Lietuvoje apima ir keletą kitų trišalių tarybų ir komisijų, tokių kaip 
Darbuotojų saugos ir sveikatos komisija. Šią Komisiją sudaro 15 narių – po lygiai valstybės institucijų 
ir įstaigų, darbdavių ir darbuotojų organizacijų ir jų atstovų. Darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų 
atstovai yra skiriami jų kolegialių organų sprendimu. DSS komisija pataria Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitiems valstybės organams ir institucijoms. Jei būtina, ji 
teikia atitinkamus pasiūlymus valdžios institucijoms dėl poreikio kurti darbuotojų saugos ir sveikatos 

                                                      
28 Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) http://www.lpk.lt/lt/ (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
29 Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK) http://www.lvdk.eu/ (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
30 Lietuvos statistikos departamento interneto svetainė http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280 (Apsilankyta 2014 m. 

spalio mėn.) 

http://www.lpk.lt/lt/
http://www.lvdk.eu/
http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280
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teisės aktus ir iš dalies keisti ar papildyti esamus teisės aktus. Be to, DSS komisija vertina Valstybinės 
darbo inspekcijos parengtą darbo saugos būklės ir darbo įstatymų vykdymo ataskaitą, nagrinėja 
darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos 
apsaugos ministerijai, kitiems valstybės organams ir institucijoms siūlo darbuotojų saugos ir sveikatos 
gerinimo priemones ir metodus.  

 

1.3 Darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kovos su diskriminacija 
teisės aktai 

Šiame skirsnyje trumpai apžvelgiami pagrindiniai teisės aktai darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo bei 
užimtumo ir kovos su diskriminacija srityse, taip pat įvertinama, ar į juos įtraukta kokių nors su vyresnio 
amžiaus darbuotojais susijusių nuostatų.  

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai 

Lietuvoje darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai iš esmės reglamentuojami Darbo kodeksu ir 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kuriuo į nacionalinę teisę perkelta Europos DSS pagrindų 
direktyva Nr. 89/391. Be to, įvairiems darbuotojų saugos ir sveikatos klausimams taikoma keletas 
reglamentų. 

Pagal įstatymą vyresnio amžiaus darbuotojai nesudaro atskiros darbuotojų grupės, be to, vyresnio 
amžiaus darbuotojams nėra taikomos atskiros nuostatos. Šie klausimai sprendžiami pagal bendruosius 
darbdavių įsipareigojimus diegti nustatytos rizikos kontrolės priemones. Tačiau rizikos vertinimas apima 
pavojus, su kuriais gali susidurti ypač pažeidžiamos grupės, kaip numatyta Pagrindų direktyvoje.  

 

Darbo ir užimtumo teisės aktai 

Lietuvos darbo kodekse (129 straipsnyje) nustatyta, kad amžius negali būti teisėta priežastis nutraukti 
darbo santykius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją 
gauna. Be to, Darbo kodekso 2 straipsniu įtvirtinta darbo teisės subjektų lygybė nepaisant, be kita ko, 
amžiaus.31 

 

Kovos su diskriminacija teisės aktai 

Lygių galimybių įstatymu draudžiama diskriminacija, be kita ko, dėl amžiaus ir negalios, ir numatyta 
galimybė taikyti pozityviąją diskriminaciją (diferenciaciją) 32 . Taip pozityvioji diskriminacija gali būti 
taikoma dėl amžiaus, diegiant konkrečias sveikatos apsaugos, darbuotojų saugos, užimtumo ir darbo 
rinkos priemones. Pagal šį įstatymą (7 str. 9 punktas) darbdavys imasi tinkamų priemonių, kad 
neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą 
patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos. 

 

1.4 Pensijų sistema 
Valstybinė socialinio draudimo sistema yra viena iš svarbiausių Lietuvos pensijų sistemos dalių, kadangi 
socialinio draudimo išmokos apima senatvės pensijas. Socialinio draudimo sistema yra pagrįsta 
einamojo finansavimo principu. Nuo 2004 m. sausio 1 d. įteisinta socialinio draudimo įmokų dalis; dabar 
pensiją pensijų kaupimo sistemoje leidžiama kaupti ir savarankiškai. 

 

                                                      
31 Skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje adresu 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236530 (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
32 Equal Jus duomenų bazė – Europos LGBT atstovų teisių teisinės paramos tinklas (lietuvių kalba): http://archive.equal-

jus.eu/800/1/Lygiu_galimybiu_istatymas.pdf (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236530
http://archive.equal-jus.eu/800/1/Lygiu_galimybiu_istatymas.pdf
http://archive.equal-jus.eu/800/1/Lygiu_galimybiu_istatymas.pdf
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Pensinis amžius 

2013 m. moterų pensinis amžius buvo 60 metų ir 8 mėnesiai, o vyrų – 62 metai ir 10 mėnesių. Buvo 
nuspręsta laipsniškai didinti pensinį amžių, nuo 2012 m. kasmet prie moterų pensinio amžiaus 
pridedant 4 mėnesius, o prie vyrų – 2 mėnesius. Dėl to iki 2026 m. abiejų lyčių pensinis amžius 
pasieks 65 metus. EBPO duomenimis, faktinis abiejų lyčių pensinis amžius yra 61,7 metų 33.  

 

Ankstyvas išėjimas į pensiją 

Pagal Lietuvos pensijų įstatymą34 teisė anksti išeiti į pensiją suteikiama asmeniui, kuris atitinka tokius 
reikalavimus: 
1. iki senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 5 metai; 
2. turi ne mažesnį kaip 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (su tam tikromis 

išimtimis nedirbančioms motinoms ir neįgalių vaikų tėvams);  
3. iš valstybės biudžeto ir valstybinio socialinio draudimo fondo negauna kitų išmokų;  
4. nedirba nei pagal darbo sutartį, nei savarankiškai; 
5. turi atitikti kitus įstatymu nustatytus reikalavimus.  

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu 35, darbuotojo amžius negali būti teisėta priežastimi 
nutraukti darbo santykius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją. 
Tai nereiškia, kad darbdavys privalo atleisti darbuotoją; jam tik suteikiama tokia galimybė. Tačiau 
pensinio amžiaus darbuotoją galima atleisti tik dėl svarbių priežasčių ir aplinkybių, susijusių su 
darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir elgesiu darbe. 

 

  

                                                      
33 Šaltinis: „Vidutinis faktinis pensinis amžius ir oficialus pensinis amžius 2007–2012 m.“, EBPO įvertis (Apsilankyta 2014 m. 

spalio mėn.) 
34 Skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje adresu 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440767 (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.)  
35 Skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje adresu 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=169334&Condition2= (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 

http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440767
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=169334&Condition2
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2 Su vyresnio amžiaus darbuotojų sauga ir sveikata 
susijusios politikos, strategijų ir programų apžvalga 

Didėjant tikėtinai gyvenimo trukmei, svarbu sudaryti tokias darbo sąlygas, kurios padėtų skatinti vyresnių 
žmonių sveikatą bei aktyvumą ir užtikrinti, kad darbuotojai pensinį amžių pasiektų geros sveikatos. 
Šiame skyriuje apžvelgiama įvairi politika, programos ir iniciatyvos, kurias darbo tvarumo ir sveikesnio 
profesinio gyvenimo srityse įgyvendina Lietuvos vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos.  

2.1 Vyriausybės ir vyriausybinių organizacijų iniciatyvos 
Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos priemonės 

Lietuvos Vyriausybės nutarimu (Nr. 669, 2009-06-25) buvo patvirtinta Darbuotojų saugos ir sveikatos 
2009–2012 metų strategija. Strategija buvo įgyvendinama dviem etapais: pirmasis priemonių planas 
buvo patvirtintas 2009–2010 m. laikotarpiui, o antrasis – 2011–2012 m. laikotarpiui. Planuose, be kita 
ko, numatyta:   

a) įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų indėlis į darbuotojų sveikatos išsaugojimą ir 
stiprinimą; ir 

b) darbuotojų saugos ir sveikatos srities tyrimų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
prevencijai, plėtotė.  

Šie planai tik netiesiogiai susiję su vyresnio amžiaus darbuotojų sauga ir sveikata; su vyresnio amžiaus 
darbuotojų sauga ir sveikata susijusių konkrečių nuostatų į juos nebuvo įtraukta. 3 tikslas – didinti 
darbuotojų sveikatos priežiūros prevencinį veiksmingumą – turbūt yra svarbiausias užtikrinant tvarų 
darbą; pagal jį numatyta didinti įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų indėlį į darbuotojų 
sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą; gerinti darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę; nuolat 
tobulinti darbuotojų sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją. Be to, strategijoje pabrėžiamas 
švietimas DSS klausimas visą darbuotojų profesinį gyvenimą 36. Strategija neatnaujinta nuo 2012 m. 

 

Užimtumo politikos priemonės 

2013 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 878 priimta Užimtumo didinimo 
2014–2020 metų programa37. Šia programa siekiama skatinti vyresnio amžiaus darbuotojus ilgiau likti 
darbo rinkoje, kitaip tariant, sudaryti palankias sąlygas dirbti sulaukus pensinio amžiaus (11.2 punktas). 
Be to, ja siekiama didinti neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje (11.4 punktas).  

2006 m. Lietuvos darbo birža sukūrė „Senjorų banko“ sistemą 38 , kuria siekiama padėti vyresnio 
amžiaus darbuotojams ir pensininkams rasti tinkamą užsiėmimą, o darbdaviams – gauti informacijos 
apie darbo ieškančius pensinio amžiaus asmenis. Naujoji sistema priimta siekiant mažinti didelį vyresnio 
amžiaus darbuotojų nedarbą. Ja siekiama diegti naują požiūrį – užtikrinti, kad vyresnio amžiaus 
darbuotojai ilgiau išliktų aktyvūs. Ši priemonė tapo populiari tarp vyresnio amžiaus darbuotojų. Darbo 
biržos duomenimis, 2007–2012 m. projekte dalyvavo per 1 600 žmonių, iš jų per 25 proc. buvo įdarbinti. 

 

Sveikatos politikos priemonės 

Lietuvos visuomenės sveikatos politikos priemonėje „Sveikatos sistemos 2011–2020 m. plėtros 
metmenys“ pabrėžiamas sveikatos ugdymas ir sveikatos mokymas, tačiau nėra aiškių nuorodų į darbo 
vietą 39.  

 

                                                      
36 Europos socialinė chartija, 10-oji nacionalinė ataskaita apie Europos socialinės chartijos įgyvendinimą, 2013 m. Skelbiama 

adresu http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Lithuania10_en.pdf (Apsilankyta 2014 m. spalio 
mėn.)  

37 Skelbiama adresu (lietuvių k.) http://www.lrv.lt/Posed_medz/2014/140226/23.pdf (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
38 Lietuvos darbo biržos puslapis, skirtas senjorų bankams:  
http://www.ldb.lt/Informacija/Patarimai/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/senjoru_bankas.aspx (Apsilankyta 2014 m. spalio 

mėn.)  
39 Europos socialinė chartija, 10-oji nacionalinė ataskaita apie Europos socialinės chartijos įgyvendinimą, kaip nurodyta pirmiau. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Lithuania10_en.pdf
http://www.lrv.lt/Posed_medz/2014/140226/23.pdf
http://www.ldb.lt/Informacija/Patarimai/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/senjoru_bankas.aspx
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2.2 Socialinių partnerių iniciatyvos 
Nors socialiniai partneriai nėra pasiūlę tvariam darbui skirtų projektų, dvi iniciatyvos yra aktualios 
vyresnio amžiaus darbuotojams.  

 Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) įgyvendino projektą, finansuotą iš Europos 
bendrijos iniciatyvos EQUAL lėšų; juo siekta plėtoti ir įgyvendinti vyresnių žmonių reintegracijos į 
darbo rinką modelį. Projekto esmė – įdarbinti vyresnio amžiaus darbuotojus ir taip mažinti socialinę 
atskirtį. Sprendžiant šį uždavinį į kolektyvinius susitarimus įtraukiamos apsaugos nuostatos, 
rengiami mokymai priešpensinio amžiaus asmenims ir kuriami nauji suaugusiųjų mokymosi 
metodai. Šis projektas – pirmoji rimta LPSK pastanga ne tik nustatyti vyresnių žmonių problemas, 
bet ir atkreipti valstybės atstovų, darbdavių ir visuomenės dėmesį į šį klausimą bei numatyti galimus 
sprendimus. 

 Projektas „Paramos tinklas reintegracijai į darbo rinką Utenos, Vilniaus apskrityse“, kurį 
įgyvendinant dalyvavo profesinės sąjungos, darbdaviai, visuomeninės organizacijos ir profesinės 
mokyklos 40, yra pirmasis rimtas bandymas atkreipti valdžios atstovų, darbdavių ir visuomenės 
dėmesį į vyresnių žmonių problemas darbo rinkoje ir pasiūlyti sprendimų. Projektas buvo skirtas 
politikai ir iniciatyvoms, kuriomis siekiama skatinti darbuotojus dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 
procesuose ir kurios galėtų padėti mažinti priešpensinio amžiaus asmenų diskriminaciją dėl amžiaus 
ir socialinę atskirtį. Įgyvendinant projektą analizuoti galiojantys kolektyviniai susitarimai ir atskleista, 
kad šiuo metu daug bendrovių ir organizacijų neturi jokios politikos ar programų, kurios būtų skirtos 
tokiems klausimams, kaip darbuotojų profesinis ugdymas, kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas 
ir susijusios garantijos bei išmokos.  

2.3 Kitų organizacijų iniciatyvos 
Nuo 2006 m. Lietuva rengia DSS specialistų mokymus, pagrįstus Sveikatos apsaugos ministerijos 
patvirtintu ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto pritaikytu ergonominių rizikos veiksnių vertinimu ir 
psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimu41. Šie kursai yra sutelkti į darbo sistemos komponentų (darbo 
įrangos, naudojamų įrankių, aplinkos) pritaikymą prie asmens poreikių, ypač − prie vyresnio amžiaus 
darbuotojų gebėjimų, siekiant užtikrinti, kad visą savo profesinį gyvenimą jie turėtų galimybių 
įsidarbinti. 42 2013 m. Lietuvos ergonomikos asociacija 43 įgyvendino atnaujintą Ergonominių rizikos 
veiksnių vertinimo programą, į kurią įtraukta nauja ergonomikos mokslinių tyrimų metodika ir būdai. 

Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lietuvos ergonomikos 
asociacija ir kitos nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje vykdo šviečiamąją veiklą, susijusią su 
vyresnio amžiaus darbuotojų diskriminacijos prevencija, tinkamų darbo sąlygų sudarymu ir darbo vietos 
pritaikymu prie individualių gebėjimų. Pavyzdžiui, kelios gamybos įmonės, įskaitant „Yazaki Wiring 
Technologies Lietuva“, „Kauno Kranai“, „Mars Lietuva“ ir kitos pakvietė ergonomikos ekspertus 
apsilankyti įmonėse ir įvertinti padėtį darbo vietose. Ekspertai surengė ergonomikos mokymus 
inžinerijos ir valdymo specialistams.  

                                                      
40  Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, Socialinių partnerių įtaka darbo rinkai, 2008 m., 32 p. Skelbiama adresu 

http://www.mature-project.eu/materials/Soc.partneriuitakadarborinkaiEQUAL5.pdf (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
41 2006 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-12 
42 Informaciją galima rasti adresu: http://www.ergon.vgtu.lt/ (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
43 Asociacijos interneto svetainė http://www.ergonomikosasociacija.lt (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 

http://www.mature-project.eu/materials/Soc.partneriuitakadarborinkaiEQUAL5.pdf
http://www.ergon.vgtu.lt/
http://www.ergonomikosasociacija.lt/
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3 Su darbuotojų reabilitacija ir grįžimu į darbą susijusios 
politikos, strategijų ir programų apžvalga 

Užtikrinti ilgesnį profesinį gyvenimą sudarant saugias, sveikas ir tvarias darbo sąlygas – tai ir pasirūpinti, 
kad žmonėms, kurie serga ar yra nukentėję per nelaimingą atsitikimą ir dėl to išeina ilgalaikių 
nedarbingumo atostogų, būtų suteikta reikiama parama grįžti į darbą ir dirbti saugiomis ir pritaikytomis 
sąlygomis. Kai sveikatos problemų turėję asmenys (ypač priklausantys vyresnio amžiaus grupei) 
skatinami grįžti į darbą, dalis žmonių, kurie galbūt būtų anksčiau išėję į pensiją arba kuriems būtų 
reikalinga invalidumo pensija, liks darbe.  

Todėl reabilitacijos proceso veiksmingumas yra dar vienas svarbus veiksnys, susijęs su ilgesnio sveiko 
profesinio gyvenimo užtikrinimu. Reabilitacijos ir grįžimo į darbą klausimai ypač aktualūs vyresnio 
amžiaus darbuotojams, nes jiems, palyginti su jaunesnio amžiaus grupių atstovais, dažniau kyla rizika 
patirti su darbu susijusių sveikatos problemų; vis dėlto šiame skyriuje kalbama apie visų darbuotojų 
reabilitaciją. 

Lietuvoje profesinės reabilitacijos sistema visų pirma yra sutelkta į darbuotojų, kurių darbingumas, 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos vertinimu, yra sumažėjęs bent 25 proc., reabilitaciją ir 
grįžimą į darbą. 

Šiame skyriuje pirmiausiai aprašyta Lietuvoje taikoma sveikatos problemų turinčių darbuotojų 
reabilitacijos ir grįžimo į darbą institucinė sistema, o po to apžvelgiamos konkrečios vyriausybinių ir 
nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos, skirtos skatinti reabilitaciją ir grįžimą į darbą.  

 

3.1 Sergančių ar susižalojusių darbuotojų reabilitacijos ir grįžimo į 
darbą nacionalinė sistema 

Teisinė ir politikos sistema 

2011 m. Valstybinio socialinio draudimo įstatyme pristatytas įvairių rūšių Lietuvoje taikomas 
socialinis draudimas (3 str.): 

1) pensijų socialinis draudimas (įskaitant senatvės pensijas, invalidumo ir netekto darbingumo 
pensijas; žr. toliau);  

2) ligos ir motinystės socialinis draudimas, įskaitant ligos, motinystės ir profesinės reabilitacijos 
išmokas; 

3) nedarbo socialinis draudimas; 
4) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas; 
5) sveikatos draudimas, apimantis sveikatos priežiūros paslaugas ir kompensacijas. 

Kaip minėta pirmiau, Lygių galimybių įstatyme (žr. 1.3 skirsnį), kuriuo siekiama užkirsti kelią 
diskriminacijai užimtumo srityje, reikalaujama, kad darbdaviai pritaikytų darbo vietas neįgaliais 
tapusiems asmenims, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio 
pareigos. 

2007 m. birželio mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Profesinės reabilitacijos 
paslaugų plėtros 2007–2012 m. strategiją. Pagrindinis strategijos tikslas – tobulinti teisinę, ekonominę 
ir organizacinę profesinės reabilitacijos sistemą, gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę ir 
didinti jų įvairovę, siekiant sudaryti sąlygas neįgaliųjų integracijai į atvirą darbo rinką. Kasmet Socialinės 
apsaugos ir darbo ministras patvirtina strategijos įgyvendinimo veiksmų planą. Vienas iš pagrindinių 
strategijos įgyvendinimo dalyvių yra Valakupių reabilitacijos centras (žr. toliau). 44 

 

Pagrindinės reabilitacijos proceso suinteresuotosios šalys ir etapai 

Lietuvoje profesinės reabilitacijos sritį administruoja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

                                                      
44 Europos socialinė chartija (nauja redakcija), Europos socialinių teisių komitetas, 2012 m. išvados, (LIETUVA), 2013 m. sausio 

mėn. Skelbiama adresu http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Lithuania2012_en.pdf (Apsilankyta 
2014 m. spalio mėn.) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Lithuania2012_en.pdf
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(NDNT)45 ir Lietuvos darbo birža46 prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios vadovaujasi 
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu ir Profesinės reabilitacijos 
paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėmis.  

Valstybinei socialinio draudimo sistemai taip pat tenka svarbus vaidmuo reabilitacijos srityje, nes 
pagrindinis jos tikslas – užtikrinti pajamas apdraustiems asmenims, kurie praranda darbingumą dėl 
profesinių ir neprofesinių ligų ar nelaimingų atsitikimų ir dėl negalios, kaip numatyta Valstybinio socialinio 
draudimo įstatyme47.  

Remiantis šiuo metu Lietuvoje galiojančia reabilitacijos ir grįžimo į darbą sistema, susirgęs ar susižalojęs 
darbuotojas yra gydomas valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje. Medicininės reabilitacijos 
paslaugas teikia sertifikuotos sveikatos priežiūros įstaigos ir profesinės sveikatos gydytojai 
(profesinių ligų diagnozė). Gydomosios reabilitacijos paslaugas apmoka teritorinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos. Tam tikrose didelėse įmonėse, kuriose pačiose teikiamos atitinkamos 
paslaugos, į profesinės sveikatos specialistų komandą gali būti įtraukti bendrosios praktikos gydytojai, 
oftalmologai ir kiti specialistai, kurių paslaugas apmoka Valstybinė ligonių kasa. Gydomosios 
reabilitacijos paslaugos nėra reglamentuojamos jokiais konkrečiais teisės aktais. 

Jei sergantis ar susižalojęs darbuotojas po medicininės reabilitacijos nepasveiksta, jis gali kreiptis 
NDNT, kad ši įvertintų profesinės reabilitacijos paslaugų poreikius. Tokiu atveju jo darbingumą vertina 
NDNT teritorinis skyrius. Jei numanomas darbingumas yra 0–25 proc., o darbuotojas negali atvykti į 
NDNT, tyrimas atliekamas darbuotojo namuose arba ligoninėje. Darbingumo vertinimas yra pagrįstas 
dokumentais, kuriuos pateikia asmenį gydantys gydytojai, profesinės reabilitacijos specialistai ir kiti 
specialistai. Atlikus visą medicininę ir profesinę reabilitaciją ir pritaikius specialiąsias paramos 
priemones, įvertinamas asmens darbingumas – nustatoma jo sveikatos būklė ir gebėjimas atlikti darbą 
pagal turimą kvalifikaciją ir be profesinio perkvalifikavimo. Po to NDNT išduoda pažymą – Išvadą dėl 
profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo.  

Darbingumo lygis nustatomas taikant procentinę vertę 48: 
a) jei nustatoma, kad asmens darbingumas yra vos 0–25 proc., tai laikoma, kad jis negali dirbti 

arba negali dirbti tam tikromis sąlygomis, t. y. gali dirbti tik tokio tipo negaliai pritaikytoje darbo 
aplinkoje; 

b) jei nustatoma, kad asmens darbingumas yra 30–55 proc., tai laikoma, kad jis yra iš dalies 
darbingas, t. y. jis gali dirbti įprastomis sąlygomis, jei laikomasi rekomendacijų, išdėstytų 
Išvadoje dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo;  

c) jei nustatoma, kad asmens darbingumas yra 60–100 proc., tai laikoma, kad jis gali dirbti. Tokiu 
atveju darbdavys privalo atsižvelgti į darbuotojo sveikatos būklę ir, jei reikia, pritaikyti darbo 
vietą. 

Jei NDNT nusprendžia, kad darbuotojui turėtų būti pasiūlyta profesinės reabilitacijos programa (Išvadoje 
dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo), tai teikiamos tokios paslaugos: a) profesinės 
kvalifikacijos įvertinimas; b) profesinis orientavimas ir konsultacijos; c) reabilitacija arba naujų profesinių 
įgūdžių ugdymas; d) įdarbinimo rėmimas.  

Per 3 darbo dienas po išvados gavimo asmuo kreipiasi į vietinę Darbo biržą pagal savo gyvenamąją 
vietą. Vietinė darbo birža sudaro susitarimą su asmeniu dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 
finansavimo ir jam išduoda profesinės reabilitacijos pažymą ir siuntimą į profesinės reabilitacijos 
paslaugas teikiančią įstaigą. Asmuo turėtų apsilankyti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje 
įstaigoje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo siuntimo datos. Profesinės reabilitacijos paslaugas 
teikianti įstaiga (Lietuvoje veikia profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių viešųjų įstaigų tinklas 49) 
tam asmeniui parengia individualią profesinės reabilitacijos programą. Užbaigęs profesinės reabilitacijos 
programą (ir gavęs vietinės darbo biržos pranešimą apie sėkmingą programos baigimą), asmuo 
susisiekia su NDNT, kad tarnyba įvertintų jo darbingumą. Profesinės reabilitacijos programos, kurią 

                                                      
45 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba http://www.ndnt.lt/index.php?-237669251 (Apsilankyta 2014 m. spalio 

mėn.) 
46 Lietuvos darbo biržos interneto svetainė (anglų k.) http://www.ldb.lt/en/Information/Pages/default.aspx (Apsilankyta 2014 m. 

spalio mėn.) 
47 Skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje adresu 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463929 (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
48 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba http://www.ndnt.lt/index.php?-237669251 (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
49 Institucijų ir programų sąrašas skelbiamas adresu http://www.ndnt.lt/index.php?1065812532 (Apsilankyta 2014 m. spalio 

mėn.) 

http://www.ndnt.lt/index.php?-237669251
http://www.ldb.lt/en/Information/Pages/default.aspx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463929
http://www.ndnt.lt/index.php?-237669251
http://www.ndnt.lt/index.php?1065812532
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apmoka Lietuvos darbo birža, trukmė – nuo 46 iki 220 dienų. 

Profesinės reabilitacijos paslaugos yra skirtos ugdyti arba atkurti asmenų darbingumą ir didinti jų 
įsidarbinimo galimybes. Profesinės reabilitacijos programos, kurias siūlo profesinės reabilitacijos 
paslaugas teikiančios įstaigos, pasirenkamos atsižvelgiant į negalios pobūdį (fizinė ar psichikos, 
judėjimo, sensorinė ar protinė negalia), taip pat į darbingumo lygį. Darbuotojų, kurie susirgo su darbu 
nesusijusiomis ligomis (tokiomis kaip lėtinės ligos ar vėžys), grįžimo į darbą procedūra yra tokia pat, 
kaip ir profesinės sveikatos problemų turinčių darbuotojų. Konkrečių ligų atveju Lietuvos darbo biržos 
specialistai per pasirengimo reabilitacijos programos įgyvendinimui laikotarpį išnagrinėja su ligos 
gydymu susijusius dokumentus ir nedarbingumą patvirtinančius dokumentus ir tais klausimais glaudžiai 
bendradarbiauja su darbuotoju.   

Finansinę paramą už profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujančius darbuotojus darbdaviams 
teikia Darbo birža, kad darbdaviai galėtų pritaikyti darbo vietą po darbuotojo ilgalaikių nedarbingumo 
atostogų arba kad darbuotoją galėtų išlaikyti darbe. Subsidija negali viršyti dviejų minimalių mėnesio 
atlyginimų ir priklauso nuo darbuotojų darbingumo lygio.  

Valakupių reabilitacijos centras 50 yra nevyriausybinė organizacija, turinti daugiausiai patirties teikiant 
profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje. Jis teikia profesinės ir medicininės reabilitacijos paslaugas 
asmenims su sunkia ir vidutine fizine negalia.  Įgyvendindamas kompleksinį įsidarbinimo galimybių 
skatinimo modelį, centras siūlo tokias paslaugas, kaip darbo vietų vertinimas (t. y. konkrečiai darbo 
vietos veiklai taikomų reikalavimų įvertinimas), taip pat konsultacijos dėl darbo vietos pritaikymo. Ši 
paslauga siūloma darbingo amžiaus žmonėms ir darbdaviams. Paslaugos gali būti tokios: darbo vietos 
ir (arba) darbinės veiklos reikalavimų vertinimas; rekomendacijų dėl darbo vietos pritaikymo 
parengimas; gairės darbdaviams; specialistų (darbo terapeutų, kineziterapeutų, socialinių darbuotojų, 
užimtumo (samdymo) konsultantų) paslaugos. Kaip Profesinės reabilitacijos metodikos centras, ši 
įstaiga bendradarbiauja su kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Centras skatina geriausios patirties 
pavyzdžius ir specialistams bei darbdaviams teikia profesinės reabilitacijos metodinę medžiagą. Centras 
priklauso organizacijoms „Workability Europe“ ir „Europos reabilitacijos platforma“. Be to, jis 
bendradarbiauja žmonių su negalia socialinės integracijos projektuose, nors nė vienas šiuo metu 
įgyvendinamas projektas nėra susijęs su tvariu darbu.   

 

Kompensavimo sistema 

Kompensavimo už laikinąjį nedarbingumą dėl ligos tvarka 

Pirmąsias dvi kalendorines nedarbingumo (išskyrus šeimos nario slaugymą ar organų donorystę) 
atostogų dienas darbdavys moka 80–100 proc. vidutinio darbuotojo atlyginimo dydžio išmoką 51. Nuo 
trečiosios iki septintosios nedarbingumo atostogų dienos (imtinai), 40 proc. atlyginimo dydžio (nustatyto 
Vyriausybės nustatyta tvarka) išmoką moka Valstybinis socialinio draudimo fondas, o nuo aštuntosios 
nedarbingumo atostogų dienos 80 proc. atlyginimo dydžio išmoką moka Valstybinis socialinio draudimo 
fondas. Valstybinis socialinio draudimo fondas („Sodra“) yra pavaldus Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai. Išmokų laikotarpis yra ne ilgesnis nei 180 kalendorinių dienų. 

Kompensavimas už negalią ar sumažėjusį darbingumą 

Nedarbingumo pensija mokama žmonėms, kurie yra netekę 45–55 proc. darbingumo (pensijos III 
grupės invalidams) ir kurie mokėjo valstybinio socialinės pensijos draudimo įmokas mažiausią būtiną 
metų skaičių. Pažymėtina, kad nedarbingumo pensija gali būti mokama net jei pensijos gavėjas dirba ir 
gauna pajamų.52 

 

3.2 Konkrečios iniciatyvos 
Kaip aptarta pirmiau ir kaip apibrėžta Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, profesinė 
reabilitacija reiškia asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir gebėjimo dalyvauti darbo rinkoje 

                                                      
50 Valakupių reabilitacijos centro interneto svetainė (anglų k.) http://www.reabilitacija.lt/en/ (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
51 Apskaičiuota pagal 2003 m. gegužės 27 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 650. 
52 Europos socialinė chartija, 10-oji nacionalinė ataskaita apie Europos socialinės chartijos įgyvendinimą, kaip pirmiau. 

http://www.reabilitacija.lt/en/
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atkūrimą arba didinimą taikant šviečiamąsias, socialines, psichologines, reabilitacijos ir kitas svarbias 
priemones.  

Darbdaviai, kurie atstovauja socialiai atsakingam verslui, socialinės įmonės ir kitos įmonės, kurios yra 
pasirengusios prisidėti prie neįgaliųjų nedarbo ir socialinės atskirties mažinimo, gali pasinaudoti 
valstybės parama neįgaliųjų užimtumui skatinti. Darbdaviai, įdarbinantys neįgalius asmenis, turi teisę į 
atlyginimo arba darbo vietos steigimo dalinį kompensavimą. Remiamam užimtumui taikomas Užimtumo 
rėmimo įstatymas53. 

Higienos instituto Profesinės sveikatos centras 54 yra atsakingas už mokslinius tyrimus, mokymus, 
praktines žinias, konsultacijas ir informacijos teikimą profesinės sveikatos srityje. Šio centro mokslo 
tiriamosios veiklos tikslas – tobulinti mokslines žinias apie darbo aplinkos gerinimą ir apie darbuotojų 
sveikatos ugdymą55. Siekdamas atkreipti dėmesį į pacientų sveikatos būklės sąsają su darbo sąlygomis, 
centras įgyvendina projektą „Profesinė paciento istorija ir fizinės sveikatos problemų sąsajos su 
darbu“56. Tikslas yra toks: 1) užkirsti kelią negalios išsivystymui ir išsaugoti paciento gebėjimą grįžti į 
darbą, siekiant pratęsti jo profesinį gyvenimą; 2) įvertinti veiksnius, kurie gali komplikuoti ligos eigą ir 
kurie yra didelė kliūtis pasveikti; 3) laiku nustatyti profesinę ligą ir teikti ataskaitą apie procedūras. 

Grupė mokslininkų iš įvairių institucijų (Higienos instituto, Lietuvos ergonomikos asociacijos, Vilniaus 
universiteto, Kauno technologijų universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Aleksandro 
Stulginskio universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Darbo ir socialinių tyrimų instituto) 
vykdo tyrimą tokiose srityse, kaip darbingumo užtikrinimas visą profesinį gyvenimą, darbo vietos 
pritaikymas prie individualių poreikių, vyresnieji ir jaunimas darbo rinkoje, reabilitacija ir grįžimas į darbą. 
Šiuo klausimu Sveikatos mokslų universiteto mokslininkai parengė „Metodinės rekomendacijas, kaip 
vyresniems žmonėms pritaikyti darbo sąlygas, darbo ir poilsio grafikus“. 

Kaip jau minėta, Valakupių reabilitacijos centras bendradarbiauja neįgaliųjų socialinės integracijos 
projektuose, nors šiuo metu nė vienas iš jų nėra susijęs su tvariu darbu. Šiuo metu centras dalyvauja 
tik dviejuose konkrečiuose projektuose. Vienas iš jų („Mes galime dirbti 2020“) yra skirtas neįgaliam 
jaunimui, o kitu siekiama kurti technologijas, kurios padėtų įsidarbinti žmonėms su didele rankų negalia, 
kartu su IRT mokymo programa, skirta žmonėms, turintiems sunkiausią judėjimo negalią.  

  

                                                      
53  Skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje adresu 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376233 (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
54 Profesinės sveikatos centras (PSC): http://www.hi.lt/content/prof_sveik_centras.html (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 
55  Informacija PSC interneto puslapyje http://www.hi.lt/content/prof_sveik_inovaciju_skyrius.html (Apsilankyta 2014 m. spalio 

mėn.) 
56 Informacija apie projektą (lietuvių k.) http://www.hi.lt/images/Inovacijos%20ataskaita.pdf (Apsilankyta 2014 m. spalio mėn.) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376233
http://www.hi.lt/content/prof_sveik_centras.html
http://www.hi.lt/content/prof_sveik_inovaciju_skyrius.html
http://www.hi.lt/images/Inovacijos%20ataskaita.pdf
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4 Išvados 
Bendrosios aplinkybės  
Faktai ir skaičiai 

 Lietuvos gyventojai nuo 1970 m. nuolat senėja, o vidutinis amžius 2012 m. išaugo iki 42 metų 
(susilygino su ES vidurkiu). Prognozuojama, kad Lietuvos gyventojai ir toliau senės, o senėjimo 
indeksas išaugs nuo 27 proc. 2012 m. iki 46 proc. 2060 m.  

 2011 m. tiek tikėtina gyvenimo trukmė, tiek sveiko gyvenimo trukmė sulaukus 65 metų amžiaus 
Lietuvoje buvo mažesnė už ES lygį. Pažymėtina, kad Lietuvos vyrų tikėtina gyvenimo trukmė ir 
sveiko gyvenimo trukmė buvo gerokai mažesnė už ES vidurkį. 

 Iki 2008 m. 55–64 metų amžiaus žmonių užimtumo lygis buvo didesnis nei visoje ES, o po to ėmė 
mažėti. Tačiau 2012 m. jis ir toliau buvo didesnis nei visoje ES (atitinkamai 52 proc., palyginti su 
49 proc.).  

 Lietuvos darbuotojai nurodo, kad jų darbo sąlygos yra panašios į visos ES darbuotojų darbo sąlygas 
(kai kuriais aspektais jų darbo sąlygos blogesnės, o kai kuriais – geresnės). Tačiau, palyginti su 
visos ES rodikliais, didesnė Lietuvos vyresnio amžiaus darbuotojų dalis nurodo, kad jų darbas 
neigiamai veikia jų sveikatą, ir mažiau iš jų yra patenkinti savo darbo sąlygomis (73 proc. 2012 m., 
palyginti su 84 proc. ES lygmeniu tais pačiais metais). Atitinkamai, palyginti su ES, Lietuvoje mažiau 
vyresnio amžiaus darbuotojų mano, kad jie galės dirbti tą patį darbą sulaukę 60 metų. 

 2013 m. moterų pensinis amžius buvo 60 metų, o vyrų – 62 metai, tačiau pensinis amžius didės ir 
2026 m. pasieks 65 metus. Lietuvoje suteikiama galimybė į pensiją išeiti anksčiau laiko tam tikromis 
sąlygomis, priklausomai nuo to, kiek metų mokėti įnašai.  

 

Teisinė ir institucinė sistema 

Vertinant teisinę sistemą, DSS teisės aktuose nėra konkrečių nuostatų dėl vyresnio amžiaus darbuotojų. 
Kaip numatyta Europos Sąjungos direktyvose, DSS teisės aktai apima bendrąsias nuostatas, skirtas 
diegti priemones, kurios padėtų mažinti visiems darbuotojams kylančią riziką, dėmesį atkreipiant į 
pavojus, su kuriais susiduria ypač pažeidžiamos grupės, taip pat užimtumo teisės aktus, kuriuose 
numatyti darbdaviams taikomi kovos su diskriminacija srities reikalavimai darbo vietas pritaikyti 
neįgaliesiems.  Be to, remiantis Darbo kodeksu, amžius negali būti teisėta priežastimi nutraukti darbo 
santykius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją.  

Socialinis dialogas saugos ir sveikatos klausimais yra labai ribotas. Atlyginimų didinimas ir darbo 
santykių klausimas vis dar yra vyraujančios socialinių partnerių darbotvarkės temos, o tvaraus darbo, 
vyresnio amžiaus darbuotojų ar neįgalių darbuotojų klausimui skiriama nedaug dėmesio.  

Darbo vietos lygmeniu būtina didinti DSS tarnybų vaidmenį, siekiant kuo anksčiau nustatyti su darbu 
susijusias sveikatos problemas (ir imtis ankstyvosios intervencijos priemonių). Pavyzdžiui, tyrimų 57 
duomenimis, tarp DSS tarnybų darbuotojų darbo medicinos gydytojų skaičius yra pavojingai mažas 
(3,6 proc.).  

 

Vyresnio amžiaus darbuotojų DSS 

Per pastaruosius 10 metų Lietuvoje parengtos politikos programos daugiau sutelktos į poreikį didinti 55–
64 metų amžiaus žmonių užimtumą, o ne į jų darbo sąlygas. Apskritai, užimtumo politikoje pripažįstamas 
poreikis siekti, kad darbuotojų profesinis gyvenimas būtų ilgesnis, be to, siekiama didinti neįgalių 
darbuotojų dalyvavimą darbo rinkoje. Tačiau atrodo, kad trūksta konkrečių paramos programų. 

Nors DSS strategijoje nėra konkretaus tikslo, susijusio su vyresnio amžiaus darbuotojais, joje yra keletas 
tikslų, kuriais apskritai remiama sveikatos palaikymo ir gerinimo veikla, o todėl – ir tvarus darbas. 

                                                      
57 G. Kirilovas, R. Jankauskas, R. Eičinaitė-Lingienė, D. Gorobecienė. Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų 

žmogiškieji ištekliai ir vykdoma profesinės sveikatos priežiūros veikla (Lietuvos įmonių DSS tarnybų vykdomos profesinės 
sveikatos priežiūros veiklos apžvalga). Visuomenės sveikata. Higienos institutas, 2014 m., 1(64). 
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Visuomenės sveikatos politika nėra susieta su profesinės sveikatos klausimais. 

Socialiniai partneriai dalyvauja su įdarbinimo galimybių didinimu susijusiuose projektuose, tačiau 
pastarieji daugiausiai yra sutelkti į įgūdžių formavimą ir ugdymą, siekiant padėti sugrįžti į darbą. Kai kurie 
nevyriausybinių organizacijų įgyvendinti projektai buvo susiję su darbingumo ir įsidarbinimo galimybių 
klausimais.  

 

Reabilitacija ir grįžimas į darbą 

Lietuvoje profesinės reabilitacijos sistemos veiklą užtikrina trys pagrindinės šalys: Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnyba (vertina asmens profesinės reabilitacijos poreikius, taip pat teikia 
rekomendacijas dėl darbo vietų pritaikymo), Darbo birža (teikia finansinę paramą asmenų reabilitacijai 
ir darbo vietų pritaikymo subsidijas darbdaviams), taip pat profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios 
įstaigos. Iš esmės profesinės reabilitacijos sistema yra sutelkta į darbuotojų, kurių darbingumas, 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos vertinimu, yra sumažėjęs bent 25 proc., reabilitaciją ir 
grįžimą į darbą. Kai darbuotojų darbingumas yra didesnis nei 60 proc., atsakomybė už darbo vietos 
pritaikymą tenka darbdaviui.  

Būtina pabrėžti, kad trūksta sąsajų tarp medicininės ir profesinės reabilitacijos, kadangi skiriasi jų 
pavaldumas, o tarpinstitucinis bendradarbiavimas − nepakankamas. Todėl reabilitacijos sistemos 
našumas negali būti optimalus, nepaisant to, kad medicininės ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikia 
tos pačios institucijos. 

Nevyriausybinis Valakupių reabilitacijos centras profesinę reabilitaciją vertina kompleksiškai ir 
bendradarbiauja su keletu suinteresuotųjų šalių, taip pat teikia paslaugas darbdaviams. Tačiau jis skirtas 
asmenims, kurių negalia – nuo vidutinės iki sunkios. Higienos institutas tiria fizinės sveikatos ir darbo 
sąsajas, taip pat darbingumą visą profesinį gyvenimą. 

 

Bendrosios išvados 

Apskritai, Lietuvoje tvarių darbo sąlygų klausimai nėra įtraukti į DSS politiką ar užimtumo politiką, nors 
kai kurios neinstitucinės suinteresuotosios šalys pradėjo kreipti dėmesį į vyresnio amžiaus darbuotojų 
darbingumo ir įsidarbinimo galimybių klausimą. Lietuvoje reabilitacijos ir grįžimo į darbą sistema yra 
gana gerai išplėtota, tačiau ji sutelkta į darbuotojus, kurių sumažėjęs darbingumas yra oficialiai 
pripažintas. Trūksta kompleksinės politikos, kuria remiantis būtų galima imtis ankstyvosios intervencijos 
priemonių, skirtų išlaikyti darbuotojus, kuriems kyla sveikatos problemų dabartiniame darbe. Tačiau yra 
dalykų, kuriais galima remtis tolesnėje veikloje. 
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socialinės chartijos įgyvendinimo ataskaita, 2013. 

EU-OSHA – Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, OSHWIKI, „Nacionalinė DSS sistema. 
Lietuva“. Skelbiama adresu http://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Lithuania   

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound), Tvarus darbas ir senėjanti darbo 
jėga. Ataskaita, paremta penktuoju Europos darbo sąlygų tyrimu, Europos Sąjungos leidinių 
biuras, Liuksemburgas, 2012. 

Eurostatas, Aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo statistinis 2012 m. Europos Sąjungos portretas, 
Europos sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas, 2011. 
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health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, 
Norway, Russia and Germany (Šiaurės dimensijos partnerystės visuomenės sveikatos ir 
socialinės gerovės srityse šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Norvegijos, 
Rusijos ir Vokietijos – profesinės sveikatos paslaugų sistemų padėties analizė), Helsinkis 2012, 
p. 77. Skelbiama adresu http://www.hi.lt/images/Situation%20analysis_NDPHS-2012-11-
01(1).pdf   

 

Nacionaliniai šaltiniai 
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priemonės jų užimtumui didinti, 2006, p. 131. Skelbiama adresu 
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Higienos institutas. Darbingumas: ilgo ir kokybiško darbingo amžiaus link, 2013, p. 6.  

Skelbiama adresu http://www.hi.lt/content/prof_sveik_inovaciju_skyrius.html  
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adresu http://www.hi.lt/images/Darbuotoju%20sveikatos%20stebesenos%20rekomendacijos.pdf  
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Skelbiama adresu http://www.mature-
project.eu/materials/Soc.partneriuitakadarborinkaiEQUAL5.pdf  
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platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią 

informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą 

ir rengia sąmoningumo ugdymo kampanijas 

visoje Europoje. 1996 m. Europos Sąjungos 

įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao mieste, 

Ispanijoje. Čia kartu dirba Europos Komisijos, 
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visų 27 ES valstybių narių ir kitų šalių 
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Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra  

Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla) 
E-48003 – Bilbao 
E. paštas information@osha.europa.eu 
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