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Mokslo projektas
“COVID-19 pasekmės visuomenės saugumui:
grėsmės ir naujos galimybės”
Vykdytojas: LSTC
Laikotarpis: 2020 liepos 1d. – gruodžio 31d.
Projekto vadovė:
Dr. Diana Janušauskienė, LSTC vyriausioji mokslo darbuotoja
Projekto komanda:
Dr. Sarmitė Mikulionienė, LSTC vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Inga Blažienė, LSTC vyresnioji mokslo darbuotoja
Inga Gaižauskaitė, LSTC jaunesnioji mokslo darbuotoja

Remia Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-COV-20-26)
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Žmogaus saugumas (Human Security)
Žmogui kylančios saugumo grėsmės tiriamos plačiame grėsmių
kontekste, žmogų, o ne valstybę, laikant centriniu saugumo objektu.
Skiriamos 7 žmogaus saugumo sritys:
• ekonominis saugumas;
• maisto saugumas;
• sveikatos saugumas;
• aplinkos saugumas;
• asmeninis saugumas;
• bendruomenės saugumas;
• politinis saugumas.
Šiuolaikinės grėsmės vis mažiau yra siejamos su lengvai
identifikuojamais priešais ir žmonės nebūtinai yra saugūs gyvendami
saugioje valstybėje.
Šaltinis: Jungtinės Tautos (1994) “Žmogaus raidos ataskaita“
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Tiriamas subjektyvus saugumas:
Subjektyvus saugumas – tai saugumo
jausmas,
paremtas
subjektyviu
situacijos
suvokimu.
Subjektyvus
saugumo
jausmas
nebūtinai yra susijęs su tikruoju buvimu saugiu.
Žmogus gali jaustis saugiu objektyviai nesaugioje
situacijoje ir nesaugiu – objektyviai saugioje.

5

ATLIKTI TYRIMAI:
• Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (CAWI) (2020 liepos
24–31 d., N=1009, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris:
„Kantar“, tema – kasdienis gyvenimas, darbas, demokratijos
kokybė);
• Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (CAWI) (2020 lapkričio
22 d. – gruodžio 8 d., N=1060, vyresni nei 18 m. amžiaus, duomenų
rinkimo partneris: „Baltijos tyrimai“, tema – kasdienis gyvenimas);
• Reprezentatyvi Lietuvos dirbančiųjų apklausa (CAWI) (2020
gruodžio 2–14 d., N=1030, 18-65 m. amžiaus, duomenų rinkimo
partneris: „Kantar“, tema - darbas);
• Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (CAWI) (2020 gruodžio
11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris:
„Kantar“, tema – demokratijos kokybė);
• 20 kokybinių pusiau-struktūruotų interviu.
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TURINYS
KASDIENIO GYVENIMO POKYČIAI
Dr. Sarmitė Mikulionienė, LSTC vyriausioji mokslo darbuotoja, projekto vykdytoja

LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIS Į SKIEPUS NUO COVID-19
Inga Gaižauskaitė, LSTC jaunesnioji mokslo darbuotoja, projekto vykdytoja

DARBAS PANDEMIJOS SĄLYGOMIS
Dr. Inga Blažienė, LSTC vyresnioji mokslo darbuotoja, projekto vykdytoja

IŠŠŪKIAI DEMOKRATIJAI
Dr. Diana Janušauskienė, LSTC vyriausioji mokslo darbuotoja, projekto vadovė

KASDIENIO GYVENIMO POKYČIAI

Dr. Sarmitė Mikulionienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
mikulioniene@lstc.lt
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Tyrimo klausimas: Kaip Lietuvos gyventojų subjektyvų
saugumą COVID-19 pandemijos sąlygomis paveikė kasdienio
gyvenimo pokyčiai?

Kasdienio gyvenimo
praktikos

Žmogaus subjektyvus
saugumas:
Ekonominis

Darbas

Maisto

Mokymasis
/ studijos

Sveikatos
Aplinkos

Šeima

Laisvalaikis

Asmens
Bendruomenės
Politinis
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Bendrai paėmus, kiek Jūs
jaučiatės saugus(-i) ar
nesaugus(-i)?

7,18

6,62

6,55

Tarp I ir II
karantino

II karantino
metu

5,64

Prieš
karantiną*

I karantino
metu*

* Retrospektyviniai duomenys

10-balė skalė
1= Visiškai nesaugus(-i)
10= Visiškai saugus(-i)

APKLAUSOS:
2020 liepos 24–31 d., N=1009, 18-74 m. amžiaus, duomenų
rinkimo partneris: „Kantar“;
2020 lapkričio 22 d. – gruodžio 8 d., N=1060, vyresni nei
18 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Baltijos
tyrimai“, tema - kasdienis gyvenimas
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Socialinės praktikos - SP
• SP – nuspėjama, periodiškai pasikartojanti kasdienė
veikla, bendra žmonių grupėms ir turinti jiems
prasmę.
• SP yra žmonių koordinuojamos ir
sinchronizuojamos erdvėje ir laike
▫ Praktikos yra dinamiškos
▫ Praktikos tarpusavyje susijusios

• Praktikų materialinių (1), kompetencijų (2) ir
simbolinių, reikšminių (3) elementų išskyrimas
leidžia atsekti, iš ko jos susideda ir kaip keičiasi
• Vieno ar kito elemento pokytis ar besikeičiančios jų
kombinacijos keičia praktikos atlikimo būdą
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10 %

66 %

38 %

20 %

8%

17 %

Naujų virusų neplatinimo praktikų įtvirtinimo aplinkybės
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21 proc. suaugusių gyventojų pripažino, kad šį rudenį
jam/jai buvo pasireiškę COVID19 būdingi simptomai
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Kurias gyvenimo sritis

pandeminė
situacija paveikė labiausiai?

Studijas

95

Laisvalaikį

83

Šeimos gyvenimą

65

Darbą

64

Finansus

55
Procentai
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Kaip bendrai pandeminė situacija paveikė Jūsų įprastą
kasdienį gyvenimą šiose srityse?
Labiau neigiamai

16

3
13

20

65

Studijas

Ir teigiamai, ir neigiamai

Labiau teigiamai

9

12

12

29

26

22

63

62

66

Darbą

Finansus

83

Laisvalaikį Šeimos gyvenimą
Procentai
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Apsirūpinimas materialiais objektais, būtinais kasdienių
socialinių praktikų atlikimui nuotoliniu būdu, proc.
Namuose yra nuotolinei veiklai tinkamos sąlygos
Yra nuotolinei veiklai būtinos techninės priemonės

Laisvalaikio
užsiėmimams

Darbui
100
80
60
40
20
0

Vaiko mokymuisi

Studijoms
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Turėjimas kompetencijų, būtinų kasdienių socialinių praktikų
atlikimui nuotoliniu būdu, proc.
Yra pakankami darbo su kompiuteriu įgūdžiai
Yra prieinama IT specialisto pagalba esant reikalui

Laisvalaikio
užsiėmimams

Darbui
100
80
60
40
20
0

Vaiko mokymuisi

Studijoms
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Reikšmių suteikimas kasdienių socialinių praktikų
atlikimui nuotoliniu būdu, proc.
Nuotolinė veikla plėtotina ateityje (nepriklausomai nuo
pandemijos)
Nuotolinė veikla kelia įtampą

Nuotoliniai
laisvalaikio
užsiėmimai

Nuotolinis darbas
100
80
60
40
20
0

Vaiko nuotolinis
mokymasis

Nuotolinės studijos

18

Išvados
• Globalios pandemijos situacija giliai ir plačiai paveikė
visas kasdienio gyvenimo praktikas (ypač – studijas
bei laisvalaikio leidimą) ir sukėlė žmonėms nesaugumo
jausmus (ekonominio, sveikatos, aplinkos, asmens,
bendruomenės ir politinio nesaugumo).
• Žmonėms teko susidurti su būtinybė įkomponuoti į
savo kasdienio gyvenimo erdvę ir laiką naujas viruso
vengimo praktikas (rekomenduojamas / privalomas
Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro),
todėl:
▫ reikšminga dalis žmonių prarado įprastas kasdienių
praktikų materialines struktūras (fizines
darbo/mokymosi aplinkas, sveikatos priežiūros, laisvalaikio
leidimo, prekių ir paslaugų vartojimo vietas, susisiekimo
viešuoju transportu galimybes)
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Išvados
▫ reikšmingai daliai žmonių teko per trumpą laiką įgyti
naujų kompetencijų, kaip atlikti dalį kasdienių
praktikų kitaip (su apsaugos priemonėmis ar nuotoliniu
būdu), t.y., kaip suderinti naujas viruso vengimo
praktikas su įprastomis kasdienėmis praktikomis
▫ žmonėms teko iš naujo permąstyti, ką jiems reiškia
būtinybė kai kurias įprastas kasdienes praktikas atlikti
kitaip nei iki šiol, o kitų – visai atsisakyti.

• Nuotoliniam būdui mažiausiai adaptyvios
kasdienės praktikos yra laisvalaikio užsiėmimai
ir moksleivių mokymasis. Šių praktikų
įgyvendinimas nuotoliniu būdu yra ir labiausiai
keliantis įtampą.
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LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIS
Į SKIEPUS NUO COVID-19

Inga Gaižauskaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
inga.gaizauskaite@lstc.lt
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Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas
„Ar per pastarąjį mėnesį Jums apskritai bent kartą prireikė
kreiptis pas gydytoją?“

• Neprireikė 48,5 proc.

• Prireikė 51,5 proc.
▫ Reikėjo, kreipiausi ir gavau visas būtinas
paslaugas 54 proc.

▫ Reikėjo, kreipiausi ir gavau tik dalį būtinų
paslaugų 23 proc.
▫ Reikėjo, kreipiausi, tačiau būtinų paslaugų
negavau 8 proc.
▫ Reikėjo, tačiau nesikreipiau 14 proc.
▫ Kita 0,7 proc.

46 proc.

Duomenys: 2020 lapkričio 22 d. – gruodžio 8 d., N=1060, vyresni nei 18 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Baltijos
tyrimai“, tema - kasdienis gyvenimas
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Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
trūkumo pavyzdžiai
• „Ir nieko <...> nusipirk vaistų, sako, susileisi, kaip skaudės,
pasitepsi ir eik, ieškokis lapely su penkiais adresais – kur
pasiskambinti. Sėdžiu mašinoj, čiut ne verkdama nuo to skausmo ir
galvoju: kaip greičiau kas ką padarytų. Paskambinu, sako: ne, eilė
tik trisdešimtai dienai <...> Aš sakau: gi privačiai, pinigus
sumokėsiu. Jūs juokaujat, sako, čia už pinigus trisdešimtai dienai. Ir
taip trijose, pas mus, klinikose“ (I14) [Skubios pagalbos atvejis]

• „<...> jau <X> metai praėjo, kas metus aš turėjau tikrinti
onkologiniame. <X> mėnesį turėjau (po metų) pasitikrinti, tai iki
dabar... Visaip: ir skambinu, ir registruotis telefonu, ir per Sergu lt.,
noriu pasitikrinti, bet dar iki šiol negaliu prisiregistruot: arba užimta,
arba negalima, arba gydytojas jau turi tų pacientų. Ir dabar parašyta,
kad iki naujų metų viskas. Užimtos visos vietos ir aš pasitikrinti
negaliu“ (I20) [profilaktikos atvejis]
Duomenys: individualūs kokybiniai pusiau struktūruoti interviu, 2020 rugsėjo-lapkričio mėn., N=20
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Nerimas dėl sveikatos paslaugų prieinamumo
„Ar jaučiate ar nejaučiate nerimą dėl to, kad...“
2020 GRUODIS

2020 LIEPA

„Susirgsite COVID-19 liga“

• Nejaučia nerimo 26 proc.
• Jaučia nerimą 42 proc.

40 proc.
26 proc.

„Susirgus COVID-19 liga
negausite tinkamo
gydymo“

• Nejaučia nerimo 19 proc.
• Jaučia nerimą 58 proc.

25 proc.
53 proc.

„Susirgus, paūmėjus bet
kokiai kitai ligai negausite
tinkamo gydymo“

• Nejaučia nerimo 12 proc.
• Jaučia nerimą 68 proc.

12 proc.
71 proc.

„Neturėsite pakankamai
pinigų pragyventi“

• Nejaučia nerimo 30 proc.
• Jaučia nerimą 41 proc.

24 proc.
48 proc.

Duomenys: 2020 lapkričio 22 d. – gruodžio 8 d., N=1060,
vyresni nei 18 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris:
„Baltijos tyrimai“, tema - kasdienis gyvenimas

2020 liepos 24–31 d., N=1009, 18-74 m.
amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“
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Ketinimas skiepytis, 2020 gruodis
„Pasirodžius skiepams nuo koronaviruso, ketinate ar neketinate
skiepytis?“

Ketina 40 proc.
Neketina 27 proc.
Nežino, sunku pasakyti 30
proc.
Nenorėjo atsakyti 3 proc.
Duomenys: 2020 lapkričio 22 d. – gruodžio 8 d.,
N=1060, vyresni nei 18 m. amžiaus, duomenų rinkimo
partneris: „Baltijos tyrimai“, tema - kasdienis gyvenimas

2020 liepa:
Ketina 36 proc.
Neketina 26 proc.
2020 gruodis (dirbantieji):
Ketina 36 proc.
Neketina 32 proc.
2020 gruodis (demokratija):
Ketina 38 proc.
Neketina 31 proc.
Duomenys: 2020 liepos 24–31 d.; 2020 gruodžio 11–20 d.
(demokratijos kokybę); 2020 gruodžio 2-14 d. (darbas),
duomenų rinkimo partneris: „Kantar“
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Ketinimo skiepytis argumentai 1
• Rūpestis savo sveikata ir gyvybe: baimė, nenoras
susirgti, mirti; noras būti sveiku; įgytas imunitetas
• Apsauga (savęs ir kitų asmenų): apsaugos priemonė;
saugu; apsaugos nuo užkrėtimo; neužkrės kitų (apskritai arba
konkretizuojant, pvz., vyresnio amžiaus artimųjų)
• Pandemijos suvaldymas: greičiau suvaldysime viruso plitimą;
greičiau pasibaigs pandemija (+ priemonė grįžti į normalų
gyvenimą)
• Skiepų nauda: tiki skiepų nauda
•
•
•
•

Gretutinės ligos, priklausymas rizikos grupei
Dėl darbo
Dėl kelionių
Pasitikėjimas mokslu, mokslinėmis žiniomis

Duomenys: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“, tema –
demokratijos kokybė, atvirasis klausimas
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Ketinimo skiepytis argumentai 2
Tikėtina ketinančiųjų skiepytis išlyga –
pasitikėjimas skiepo saugumu,
veiksmingumu, prieinamumu
• „Nu tai ir sakau, jeigu tas skiepas bus aišku, kad jisai – patikimas,
tada – taip“ (I10)
• „Jeigu atsiras skiepas – ketinu skiepytis. Bet kokios kokybės? <...> O
skiepytis, tikrai-ketinu skiepytis, bet tai nereiškia, kad nepasiskaitysiu
visko, kas apie jį yra parašyta <...> Nes negali taip paimti ir..., nu tau
pasakė, kad čia geras ir vadinasi, kad tikrai geras“ (I9)
• „Kiek aš domėjausi <...> tai nėra ilgalaikis imunitetas, tai tik
kažkuriam tai laikui. <...> Tai tą mastą gal sumažintų – būtų mažiau.
Tai nežinau, aš asmeniškai, prieš skiepus nesu nusiteikus. Jei jie yra
veiksmingi, padeda suvaldyt tą ligą tiek, kad galimą ją būtų gydyti, tai aš
manau, kad – gerai“ (I4)
Duomenys: individualūs kokybiniai pusiau struktūruoti interviu, 2020 rugsėjo-lapkričio mėn., N=20
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Neketinimo skiepytis argumentai
• Abejonės dėl tikslinio skiepo
patikimumo: per mažai aiškumo; per greitai
sukurta vakcina; nėra pakankamai išbandyta;
nepatikimas naujas skiepas; galimai kenksminga
• Bendras ne(pasi)tikėjimas skiepais: pvz.,
nepasitikiu skiepais; niekada nesiskiepiju; nuo
gripo taip pat nesiskiepiju

• Nenoras: (1) nenoriu skiepytis; (2) nenoriu būti
„bandymų triušiu“
• Baimė: (1) bijau; (2) bijau šalutinio poveikio
Duomenys: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“, tema –
demokratijos kokybė, atvirasis klausimas
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Neketinimo skiepytis argumentai
• Antigenai: pvz., turiu antigeną; persirgau jau
• Imunitetas: (1) esamas stiprus imunitetas; (2)
geriau persirgti (ir įgyti imunitetą)
• Abejojimas skiepo veiksmingumu
• Viruso mutacija: virusas mutuoja, bus kitų atmainų,
todėl neverta skiepytis
• Pasikliovimas esama sveikatos būkle: jaunas
amžius; skiepai reikalingi tik priklausantiems rizikos
grupėms
• Turėta alerginė reakcija: pvz., esu alergiškas
• Informacijos trūkumas
Duomenys: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“, tema –
demokratijos kokybė, atvirasis klausimas
Individualūs kokybiniai pusiau struktūruoti interviu, 2020 rugsėjo-lapkričio mėn., N=20
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Ketinimo skiepytis skirtumai
• Skiepytis labiau linkę vyrai (49 proc.), nei
moterys (33 proc.); tarp moterų daugiau
atsakiusiųjų „nežinau, sunku pasakyti“ (34
proc.) (tarp vyrų - 24 proc.)
• Vyresnio amžiaus gyventojai labiau linkę
skiepytis nei jaunesni (tarp 55 m. ir vyresnių
beveik pusė, 48 proc. ketina skiepytis), tačiau
tarp vyresnio amžiaus gyventojų (55 m. ir
vyresnių) trečdalis nežino, ar skieptųsi
Duomenys: 2020 lapkričio 22 d. – gruodžio 8 d., N=1060, vyresni nei 18 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Baltijos
tyrimai“, tema – kasdienis gyvenimas
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Požiūris į skiepų nuo COVID-19 privalomumą,
2020 gruodis
„Ar Jūs sutiktumėte ar nesutiktumėte, kad skiepai nuo
koronaviruso būtų privalomi?“

•
•
•
•

Nesutiktų 46 proc.
Sutiktų 33 proc.
Nei sutiktų, nei nesutiktų 19 proc.
Nežino, neturi nuomonės 2 proc.

Duomenys: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“, tema –
demokratijos kokybė
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COVID-19 skeptikai
„Ar Jūs sutinkate ar nesutinkate su teiginiu, kad „COVID-19
viruso nėra“?“

• 72 proc. gyventojų mano, kad virusas yra tikrovė
Neketinančių skiepytis 65 proc.

• 10 proc. mano, kad viruso nėra

• 17 proc. aiškios nuomonės neturi

Duomenys: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“, tema –
demokratijos kokybė
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Kuo pasitikima?
2020 LIEPA

2020 GRUODIS

• 51 proc. linkę pasitikėti
savivaldybės, kurioje
gyvenama, meru

• -

• 41 proc. Lietuvos Vyriausybe

• -

• 76 proc. mokslininkais

• 78 proc. mokslininkais

• 72 proc. medikais

• 81 proc. medikais

• 15 proc. politikais

• 29 proc. politikais

2020 liepos 24–31 d., N=1009, 18-74 m.
amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“

Duomenys: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m.
amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“, tema –
demokratijos kokybė
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IŠVADOS:
• Sutelkus sveikatos priežiūros sistemos resursus COVID-19
pandemijos valdymui, tikėtinas kitų sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamo ribojimas / atidėjimas; sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo užtikrinimas ypač neramina gyventojus
• Šiuo metu skiepytis ketina kas ketvirtas Lietuvos gyventojas; kas
trečias skiepytis neketina, iki trečdalio gyventojų nėra apsisprendę
dėl skiepų nuo COVID-19
• Tarp gyventojų gausu įvairių abejonių dėl skiepų nuo COVID-19
patikimumo, kokybės, efektyvumo, galimų rizikų, žalos ir pan.; jų
turi ir tie, kurių bendras nusiteikimas yra skiepytis

• Privaloma vakcinacija nesulauktų pritarimo iš beveik pusės
gyventojų
• Gyventojai labai pasitiki medikais ir mokslininkais
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REKOMENDACIJOS:
Visuomenės informavimas apie skiepus nuo COVID-19:
• Planuojant pasiekti reikiamą visuomenės vakcinacijos lygmenį, visuomenės
informavimo strategiją formuoti įvertinant šiuo metu gyventojų turimas abejones dėl
skiepų patikimumo, veiksmingumo, galimų rizikų

• Informacijos turinį orientuoti į neapsisprendusiuosius bei ketinančiuosius skiepytis;
informacija turi padėti įvertinti asmenines rizikas ir priimti pagrįstus pasirinkimus
• Informacijos visuomenei žinutes tikslingai pritaikyti atskiroms socialinėms grupėms
įvertinant joms labiausiai aktualius su skiepais nuo COVID-19 susijusius klausimus,
pvz., jaunesnio amžiaus žmonėms (Kodėl jaunas, sveikas, stipraus imuniteto žmogus
turėtų skiepytis nuo COVID-19?); lėtinėmis ligomis sergantiems, kitų sveikatos
problemų turintiems žmonėms (Ar ir kokios yra su skiepu nuo COVID-19 susijusios
rizikos asmenims, turintiems lėtinių ligų ar anksčiau patyrusiems alergines reakcijas į
skiepus?) ir pan.
• Informacijos apie skiepus nuo COVID-19 sklaidai pasitelkti visuomenės pasitikėjimą
turinčius veikėjus, visų pirma, medikus ir mokslininkus, taip pat labiausiai tikslinėms
grupėms prieinamus asmenis, pvz., vietos bendruomenių lyderius, nevyriausybines
organizacijas, savanorius, socialinius darbuotojus ir pan.

Informaciją visuomenei pateikti nuosekliai, skaidriai, suprantamai, skirtingoms
socialinėms grupės prieinamais ir priimtinais kanalais bei laiku
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REKOMENDACIJOS:
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas:
• Detaliau įvertinti COVID-19 pandemijos suvaldymo metu
užgožtų ir tikėtinai susikaupusių visuomenės ir asmens
sveikatos problemų, sveikatos priežiūros paslaugų poreikio
galimą augimą
• Detaliau įvertinti sveikatos problemų, susijusių su specifinio
gyvenimo būdo pandemijos ir karantinų sąlygomis (pvz.,
ilgalaikis, plačiai paplitęs nuotolinis darbas ir mokymasis;
fizinio aktyvumo trūkumas; padidėjęs stresas darbe;
neigiamas poveikis emocinei savijautai) plitimą ir atitinkamų
sveikatos priežiūros paslaugų poreikio augimą
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Darbas
pandemijos sąlygomis

Dr. Inga Blažienė, Lietuvos socialinių tyrimų centras
Inga.Blaziene@dsti.lt
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Kontekstas
Statistikos departamento ir Užimtumo tarnybos informacija

Karantino poveikis Lietuvos gyventojų užimtumui 2020 m.:
▫ mažėjo gyventojų užimtumas ir augo nedarbas,
▫ ypatingai blogėjo labiau pažeidžiamų gyventojų grupių
(jaunimo, moterų, kaimo, žemesnės kvalifikacijos) situacija
darbo rinkoje,
▫ darbą lengviau prarado mažiau darbo rinkoje apsaugoti
darbuotojai (dirbantys pagal terminuotas, ne viso darbo
laiko sutartis),
▫ augo ilgalaikių bedarbių dalis bendrame bedarbių skaičiuje.
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Dirbančių Lietuvos gyventojų apklausa

Pandemijos poveikis darbui (world of work, working life):
▫ Skirtingas pandemijos poveikis skirtingoms gyventojų
grupėms, ekonomikos sektoriams.
▫ Visumoje gana didelis neapibrėžtumas, nežinomybė ir
nestabilumas darbo rinkoje.
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Skirtingas pandemijos poveikis
Prasidėjus koronoviruso pandemijai Jūs vidutiniškai per
mėnesį uždirbate:

Daugiau, nei iki
pandemijos
9,4%

0%

Uždirbu tiek pat,
kiek iki pandemijos
59%

20%

40%

Mažiau, nei iki
pandemijos
29,5%

60%

80%

2,2%

100%
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Darbo sąlygos – STRESAS DARBE
Kaip prasidėjus koronoviruso pandemijai pasikeitė darbe Jūsų
patiriamas stresas:
Nežinau, sunku
Apskritai darbe
pasakyti
Ženkliai nepatiriu streso
3%
6%
sumažėjo
2%
Šiek tiek
Labai
sumažėjo
padidėjo
5%
16%

Išliko nepakitęs
27%
Šiek tiek
padidėjo
42%
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Darbo sąlygos – DARBO LAIKAS
Prasidėjus koronaviruso pandemijai Jūs vidutiniškai per mėnesį
dirbate:
Nežinau, sunku
pasakyti
2%

Tiek pat valandų,
kaip iki
pandemijos
60%

Daugiau
valandų, nei
iki
pandemijos
16%
Mažiau
valandų, nei
iki
pandemijos
22%
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Darbo sąlygos – DARBO KRŪVIS
Kaip prasidėjus koronoviruso pandemijai pasikeitė Jūsų darbo
krūvis?
Ženkliai
sumažėjo
7%

Nežinau, sunku
pasakyti
3%

Labai
padidėjo
11%
Šiek tiek
sumažėjo
17%

Išliko nepakitęs
41%

Šiek tiek
padidėjo
21%
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Darbo sąlygos – SANTYKIAI DARBE
Dėl prasidėjusios pandemijos Jūsų santykiai darbe:
su klientais 3,8

13,7

76,7

4,4

11,3

80,3

4,0

su kolegomis 2,8

13,8

79,4

4,0

su vadovu

0%

10%

20%

Pagerėjo

30%

Pablogėjo

40%

50%

60%

Išliko nepakitę

5,8

70%

80%

90%

Nežinau, sunku pasakyti

100%
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Darbo sąlygos – RIZIKA SUSIRGTI Covid-19
Išsiskiria 2 ekonominės veiklos, kuriose daugiausia
darbuotojų nurodė, kad riziką susirgti Covid-19 vertina
kaip didelę arba labai didelę:
▫ Švietimas
▫ Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Šių ekonominių veiklų darbuotojai sudaro tik apie 18 proc.
visų apklaustųjų.
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Darbo sąlygos – NAUJOS PATIRTYS
Ar prasidėjus koronaviruso pandemijai Jūs patyrėte kurią
nors iš žemiau išvardintų situacijų:
Teko dirbti nuotoliniu būdu

48,3

Teko būti prastovose

19,2

Teko dirbti sutrumpintą darbo laiką

37,3%

15,2

Teko priverstinai išeiti kasmetinių atostogų
ir/arba išeiti nemokamų atostogų

13,3

Susiradau naują darbą/ Pradėjau verslą

8,5

Susiradau papildomą darbą

5,8

Pradėjau mokytis naujos specialybės/ kėliau
kvalifikaciją

5,4

Kita

6,8

Nepatyrė nė vienos situacijos

15,6
0

10

20

30

40

50
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Rizikos
Ar dėl pandemijos Jums
padidėjo rizika prarasti darbą?

Jei šiuo metu prarastumėte
darbą, ar rasti naują, jums būtų:

Sunku
pasakyti
12%
Padidėjo
38%

Nepadidėjo
50%

Labiausiai rizika prarasti darbą padidėjo savarankiškai
dirbantiems ir dirbantiems privačiame sektoriuje.

Sunku
pasakyti
20%
Lengv
a
13%

Sunku
67%
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Rizikos
Ar dėl pandemijos Jums gali tekti keisti/tobulinti turimą
kvalifikaciją?
Sunku
pasakyti
8%

Ne
43%

Taip
8%

Galbūt
41%
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Nuotolinis darbas
48% dirbančiųjų teko dirbti nuotoliniu būdu
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Nuotolinis darbas

48% dirbančiųjų teko dirbti nuotoliniu būdu

Kokią įtaką darbas nuotoliniu būdu turi Jūsų darbo
rezultatams?
Nežinau,
sunku
pasakyti
7%

Darbo
rezultatai
pagerėja
12%
Darbo
rezultatai
pablogėja
23%

Darbo
rezultatai
nepasikeičia
58%
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Nuotolinis darbas
Ar ateityje Jūs norėtumėte dirbti nuotoliniu būdu?
• 34-38% dirbančiųjų darbas nepritaikomas dirbti nuotoliniu būdu
51,2

Norėčiau (pagal savo poreikius) derinti
nuotolinį darbą

48,2
26,4

Ne, norėčiau nuolat dirbti įprastoje darbo
vietoje

23,6
17,2

Taip, norėčiau nuolat dirbti nuotoliniu būdu

22,6
5,2

Nežinau, sunku pasakyti
2020 12

2020 07

5,6
0,0

20,0

40,0

60,0

51

Nuotolinis darbas
• Privalumai:
▫ galima lanksčiau planuoti savo darbo ir poilsio laiką,
▫ galima daugiau dėmesio skirti šeimai, buities/ūkio darbams,
▫ sumažėja stresas, įtampa, visumoje pagerėja gyvenimo kokybė.

• Trūkumai:
▫ darbui nepritaikyta namų aplinka,
▫ šeimos ir darbo derinimo problemos,

• Iššūkiai:
▫ „neigiamas“ vadovų požiūris,
▫ nepakankamos vadybinės kompetencijos,
▫ darbo priemonėmis darbdavys pilnai ar iš dalies aprūpina tik
apie 50% darbuotojų.
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Išvados ir rekomendacijos
• Skirtingos priemonės skirtingą poveikį patyrusiems
sektoriams/darbuotojams:
▫ praradusiems darbą – pajamų lygio palaikymas, perkvalifikavimas,
parama įsidarbinant,
▫ laikinai paveiktiems sektoriams/įmonėms – pagalba išlaikant
darbo vietas, pajamų lygio palaikymas,
▫ dirbantiems „įprastai“ – didesnis dėmesys darbuotojų saugai ir
sveikatai,
▫ galintiems ir norintiems dirbti nuotoliniu būdu - tinkamų sąlygų
sudarymas (aprūpinimas darbo priemonėmis, administracinių
procedūrų supaprastinimas, vadybinių įgūdžių tobulinimas),
▫ specialios programos specialioms gyventojų grupėms (pvz.,
jaunimui).
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Išvados ir rekomendacijos
• Svarbu ne (tik) suvaldyti pandemiją, bet ir tinkamai pasirengti
„post pandeminiam“ laikotarpiui:
▫ Laimės tos šalys/sektoriai/įmonės, kurie geriausiai pasirengs
atsigavimui po pandemijos: valstybei būtina jau dabar modeliuoti
galimus ateities scenarijus (pasitelkiant STRATA, Ekonomikos ir inovacijų
m-jos, darbdavių organizacijų ekspertus, mokslininkus).

▫ K formos atsigavimas – ne tik šalims, bet ir sektoriams, įmonėms,
profesijoms: tinkamai pasirengus – galimi teigiami pokyčiai
(regioninės plėtros strategijos, sektorių
raidos scenarijai: ar remti prastovose esančius
darbuotojus, ar skatinti jų perkvalifikavimą,
įmonėms – adaptacija prie pasikeitusių verslo
sąlygų, veiklos diversifikavimas, IT plėtra,
e-prekyba, darbuotojams – kvalifikacijos
kėlimas, persikvalifikavimas, antrosios
specialybės įgijimas).
Šaltinis: www.thestreet.com
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IŠŠŪKIAI DEMOKRATIJAI

Dr. Diana Janušauskienė, Lietuvos socialinių tyrimų centras
diana.janusauskiene@lstc.lt
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POŽIŪRIS Į DEMOKRATIJĄ
„Būtų gerai atsisakyti Seimo ir
rinkimų, o turėti stiprų lyderį, kuris
gali greitai viską spręsti”

• 35% sutinka (2020 liepa)
• 22% sutinka (2020 gruodis)
• 22% sutinka (2016 vasaris)

“Demokratinėje sistemoje tikriausiai
yra trūkumų, tačiau ji yra geresnė už
kitas valdymo formas”

• 11% nesutinka (2020 gruodis)
• 11% nesutinka (2016 vasaris)

“Sovietiniais laikais buvo geriau
gyventi nei dabar Lietuvoje”

• 18% sutinka (2020 gruodis)
• 28% sutinka (2016 vasaris)
APKLAUSOS:
2020 liepos 24–31 d., N=1009, 18-74 m. amžiaus, duomenų
rinkimo partneris: „Kantar“;
2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų
rinkimo partneris: „Kantar“;
2016 vasario 17– 28 d., N=1009, vyresni nei 18 m., duomenų
rinkimo partneris: “Spinter tyrimai”.
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Labiau aš
asmeniškai
57%

Labiau
valdžia
29%

ATSAKINGA VALDŽIA

ATSAKINGAS PATS ASMUO

Kas labiau atsakingas už tai, kad būtų suvaldyta
pandemija?

APKLAUSA: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo
partneris:„Kantar“
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SUVARŽYMAI DĖL PANDEMIJOS

ASMENS
LAISVĖ

VIEŠASIS
GĖRIS
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Požiūris į karantiną ir kitus suvaržymus
19% mano, kad karantinas

68% mano, kad karantinas

ir kiti vyriausybės taikomi
suvaržymai yra nereikalingi,
nes žmonės ir patys gali
atsakingai elgtis

ir taikomi suvaržymai yra
reikalingi

APKLAUSA: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo
partneris:„Kantar”.
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Ką sutiktų paaukoti tam, kad būtų efektyviau
kovojama su koronaviruso pandemija?
2020 LIEPA

2020 GRUODIS

• 7% respondentų sutiktų, kad būtų
apribota spaudos laisvė;
• 11% sutiktų, kad duomenys apie
jų sveikatą būtų viešai prieinami;
• 19% sutiktų būti stebimi ir
filmuojami visose viešose erdvėse;
• 56% sutiktų, kad Lietuvos
gyventojams būtų uždrausta
keliauti į užsienį;
• 65% sutiktų, kad užsieniečiams būtų
uždrausta atvažiuoti į Lietuvą.

• 8% respondentų sutiktų, kad būtų
apribota spaudos laisvė;
• 14% sutiktų, kad duomenys apie jų
sveikatą būtų viešai prieinami;
• 23% sutiktų būti stebimi ir
filmuojami visose viešose erdvėse;
• 49% sutiktų, kad Lietuvos
gyventojams būtų uždrausta keliauti
į užsienį;
• 56% sutiktų, kad užsieniečiams būtų
uždrausta atvažiuoti į Lietuvą.

APKLAUSA: 2020 liepos 24–31 d., N=1009, 18-74 m.
amžiaus, duomenų rinkimo partneris: „Kantar“

APKLAUSA: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m.
amžiaus, duomenų rinkimo partneris:„Kantar”
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Ką sutiktų paaukoti tam, kad būtų efektyviau
kovojama su koronaviruso pandemija?
• 9% sutiktų, kad mėnesiui būtų uždrausta išeiti iš namų;
• 20% sutiktų, kad mobiliųjų telefonų programėlė, tiksliai
fiksuojanti visų Lietuvos gyventojų judėjimą, būtų
privaloma;
• 29% respondentų (31% turintys vaikų) sutiktų, kad visus
šiuos mokslo metus iki vasaros atostogų pradinių klasių
mokiniai mokytųsi mokyklose, o visi kiti vyresni
mokiniai mokytųsi nuotoliniu būdu iš namų;
APKLAUSA: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris:„Kantar”
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Ką sutiktų paaukoti tam, kad būtų efektyviau
kovojama su koronaviruso pandemija?
• 33% sutiktų, kad skiepai nuo koronaviruso būtų privalomi;
• 35% respondentų (32% turintys vaikų) sutiktų, kad visus šiuos
mokslo metus iki vasaros atostogų visos mokyklos būtų
uždarytos ir mokomasi būtų nuotoliniu būdu iš namų;
• 38% sutiktų, kad būtų uždarytos visos parduotuvės ir
prekybos centrai, ir liktų veikti tik maisto parduotuvės;

• 61% sutiktų, kad visi darbuotojai, kurių darbas įmanomas
nuotoliniu būdu, iki vasaros dirbtų iš namų.
APKLAUSA: 2020 gruodžio 11–20 d., N=1029, 18-74 m. amžiaus, duomenų rinkimo partneris:„Kantar”
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Kaip Jums atrodo, kada baigsis koronaviruso
pandemija?
Kita Nežinau
9%
3%

Pandemija
niekada
nepasibaigs
12%

Po pusės
metų
18%

Pandemija
užtruks ilgiau
nei metus, bet
pasibaigs
42%

Po metų
17%
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Apibendrinimas
• Maždaug kas penktam Lietuvos gyventojui būdinga „tvirtos rankos“
nostalgija;
• Rusija, nepaisant to, kad rečiau minima žiniasklaidoje, tebėra vertinama
kaip kelianti grėsmę Lietuvai (tokios nuomonės yra 4 iš 10 gyventojų);
• Prisiimančių asmeninę atsakomybę už pandemijos suvaldymą yra daugiau
nei pusė gyventojų;
• Kas penktas Lietuvos gyventojas mano, kad karantinas nereikalingas, nes
žmonės ir patys gali atsakingai elgtis;
• Ypač svarbiomis laisvėmis yra laikomos spaudos laisvė ir asmens sveikatos
duomenų slaptumas (šių laisvių vardan efektyvesnės kovos su pandemija
atsisakytų tik 1 iš 10 gyventojų);
• Lengviau būtų atsisakoma laisvės keliauti (šios laisvės vardan efektyvesnės
kovos su pandemija atsisakytų maždaug pusė gyventojų);
• Nuotolinį mokymą palaiko tik trečdalis vaikų turinčių tėvų;
• Griežtesnės karantino priemonės (tokios kaip visiškas draudimas išeiti iš
namų, privalomos programėlės) plataus visuomenės palaikymo
nesusilauktų.

64

Daugiau informacijos apie tyrimus:
Projekto vadovė Dr. Diana Janušauskienė
diana.janusauskiene@lstc.lt

