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Atliekant tyrimą „Gyventojų politikos vertinimas“ ypatingas dėme-
sys buvo skiriamas vertinimui jau esamų ir norimų šeimos politikos 
priemonių, kurios gerintų tėvystės (motinystės ir tėvystės) funkcijų 
atlikimo sąlygas. Nors tarp pateiktų vertinti priemonių daugiausia bu-
vo tos, kurios labiausiai sietinos su vaiko gimimu ir mažų vaikų prie-
žiūra (motinystės apsauga ir tėvystės atostogų politikos (maternity protec-
tion and parental-leave policies – Neyer, 2003) priemonės – atostogos, pa-
šalpos šeimoms, auginančioms mažus vaikus, vaikų priežiūros paslau-
gos ir kt.), tačiau greta buvo pateiktos vertinti ir priemonės, kurios turi 
ar gali turėti poveikį šeimos kūrimui (pvz., būsto politikos priemonės). 
Be to, buvo pateiktos vertinti ir tos finansinės paramos priemonės, 
kuriomis šeimos remiamos ne transferinių išmokų būdu, o mažinant 
šeimų išlaidas, šeimoms teikiant paslaugas ar kitokio pobūdžio sociali-
nę bei finansinę paramą (pvz., priemonės, mažinančios išlaidas, reika-
lingas vaikams išmokslinti; mokesčių nuolaidos ir kt.).     

Vertinant paramą šeimai, auginančiai vaikus, buvo tiriamas:  
1) gyventojų požiūris į priemonių sistemą, skirtą vaikų priežiūrai ir 

auklėjimui palengvinti (priedas A, anketa, CF4 klausimas);  
2) konkrečių priemonių įgyvendinamo prioritetų poreikis (priedas 

A, anketa, CF5 klausimas);  

   
                              PPPAAARRRAAAMMMAAA   ŠŠŠEEEIIIMMMAAAIII,,,   AAAUUUGGGIIINNNAAANNNČČČIIIAAAIII      

                                          VVVAAAIIIKKKUUUSSS:::   VVVEEERRRTTTIIINNNIIIMMMAAAIII      
                              IIIRRR   LLLŪŪŪKKKEEESSSČČČIIIAAAIII   
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3) nuomonė ir lūkesčiai dėl galimų asmeninės demografinės elg-
senos pasikeitimų, jei labiausiai norimos priemonės būtų įgy-
vendintos (priedas A, anketa, CF6 klausimas);  

4) nuomonė apie šeimoms, auginančioms vaikus, skiriamų pašal-
pų dydį ir sąlygas Lietuvoje (priedas A, anketa, CF10d, CF11d, 
CF11e  klausimai);  

5) nuomonė apie atostogų, skiriamų vaikui auginti, trukmę (prie-
das A, anketa,  CF9a, CF10c, CF11c klausimai); 

6) nuostatos dėl vaiko pašalpos teikimo tvarkos (jei ši pašalpa 
Lietuvoje būtų pradėta skirti) (priedas A, anketa, CF7, CF8, 
CF9 klausimai).  

Taigi buvo tiriamas požiūris tiek į paramą šeimai, auginančiai vai-
kus, kaip sistemą, tiek ir į konkrečias priemones.   

4.1. PARAMOS ŠEIMAI SISTEMA: VERTINIMAI IR TIKĖTINI 

REZULTATAI 
 
Paramos šeimai priemonių sistemos vertinimai. Tiriant paramos 

šeimai priemonių gerinimo poreikį, respondentams įvertinti priemo-
nės buvo pateiktos ne atsitiktinai. Iš esmės tai paramos šeimai, augi-
nančiai vaikus, pagrindinių priemonių, kurios taikomas daugelyje Eu-
ropos šalių ir kurios rekomenduojamos įvairių tarptautinių organizaci-
jų bei Europos Sąjungos dokumentuose, komplektas. Dauguma prie-
monių, pateiktų gyventojams įvertinti, yra taikomos ir Lietuvoje. Dalis 
jų tesiskiria tik taikymo principais ir teikiamos paramos tvarka. Tačiau 
kai kurios priemonės, Vakarų Europos šalyse esančios vienos iš uni-
versaliausių, tokios kaip pašalpos vaikams iki pilnametystės, Lietuvoje 
tėra taikymo užuomazgos būklės (panašios pašalpos Lietuvoje taiko-
mos tik kai kurioms šeimų grupėms, pvz., daugiavaikėms šeimoms, 
šeimoms, globojančioms vaikus). 

Bendriausi tyrimo rezultatai apie priemonių, skirtų vaikų priežiūrai ir 
auklėjimui palengvinti, sistemos vertinimą pateikti 4.1 priede. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad visų priemonių reitingai yra panašūs: didžioji 



Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai 

 160

dauguma (4/5 ir daugiau) respondentų visas vertinimui pateiktas prie-
mones vertina palankiai („labai palankiai“ ar „palankiai“). Be to, dau-
giau nei pusę vertinimui pateiktų priemonių palankiai vertina per 90% 
respondentų. Taip buvo įvertintos 8 iš 15 pateiktų vertinti priemonių. 
Gana nedidelė respondentų dalis (3–16%) priemones vertino neutra-
liai („nei palankiai, nei nepalankiai“) ir labai maža respondentų dalis 
(3–16%) – nepalankiai („esu prieš“, „esu labai prieš“). Tokį didelį pa-
lankumą visoms paramos šeimai, auginančiai vaikus, priemonėms ga-
lima vertinti kaip dominuojančias paternalistines orientacijas ir gana 
didelius visuomenės lūkesčius dėl valstybės paramos ir globos, spren-
džiant įvairaus pobūdžio šeimų problemas.    

Tačiau nežiūrint gana panašaus ir didelio palankumo visoms prie-
monėms, jų vertinimų skirtumų vis dėlto yra, ir jie yra gana informa-
tyvūs. Jie atskleidžia tiek jau taikomų priemonių racionalumą, tiek di-
džiausius šeimų lūkesčius.    

 Iš atsakymų aiškėja, kad respondentai dažniausiai palankiai (93–
96%) ir rečiausiai neutraliai ar nepalankiai vertina Lietuvoje jau taiko-
mas priemones, sprendžiančias šeimų ekonomines/finansines pro-
blemas, ir priemones, leidžiančias mažamečius vaikus (iki 3 metų am-
žiaus) auginti namuose neprarandant darbo vietos. Iš esmės tai yra 
palankumo jau esamai paramos šeimai išraiška (4.1 priedas; 4.1 pav.). 

Tarp priemonių, gerinančių šeimų ekonominių/finansinių proble-
mų sprendimą, dažniausiai palankiai vertinamos šios jau taikomos 
priemonės:  

• vienkartinė pašalpa vaikui gimus (96% vertina „labai palankiai“ 
ar „palankiai“);  

• pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) ir prižiūrinčiai(-iam) vai-
kus iki 1 metų amžiaus (95%);  

• pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) ir prižiūrinčiai(-iam) vai-
kus nuo 1 iki 3 metų amžiaus (94%). 

O tarp priemonių, leidžiančių mažamečius vaikus (iki 3 metų am-
žiaus) auginti namuose, neprarandant darbo vietos, dažniausiai palan-
kiai vertinamos:  
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• geresnės vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sueis 1 metai sąly-
gos dirbančioms ir auginančioms kūdikį moterims (93%); 

• geresnės vaiko priežiūros atostogų, kai vaikui yra nuo 1 iki 3 
metų, sąlygos dirbančioms ir auginančioms vaiką moterims 
(93%). 

Tarp dažniausiai palankiai vertinamų ekonominių/finansinių prie-
monių išsiskiria ir priemonės, kurių pasirinkimas iš esmės parodo 
opiausias šeimų problemas ir išsako didžiausius lūkesčius dėl jų įgy-
vendinimo: 

• mažesnis pajamų mokestis žmonėms, auginantiems nepilname-
čius vaikus (92%); 

• ženklus sumažinimas išlaidų, reikalingų vaikams išmokslinti 
(91%); 

• geresnės apsirūpinimo būstu sąlygos šeimoms, turinčioms vai-
kų (90%) (4.1 priedas).  

Kaip matome, visas šias priemones „labai palankiai“ ar „palankiai“ 
vertina per 90% respondentų. 

Taigi tarp dažniausiai palankiai vertinamų priemonių yra jau galio-
jančios pagrindinės pašalpos šeimoms bei priemonės, kurios galėtų 
spręsti opiausias šiuolaikines šeimų problemas, susijusias su didelėmis 
išlaidomis, reikalingomis mokinant vaikus ir įsigyjant būstą. Tarp di-
džiausią reitingą turinčių priemonių pasirenkama priemonė „mažesnis 
pajamų mokestis žmonėms, auginantiems nepilnamečius vaikus“, aki-
vaizdžiai išreiškia ne vien poreikį tokios priemonės, galinčios gerinti 
šeimų, turinčių vaikus, ekonominę būklę, bet yra ir išraiška visuomenės 
nuomonės dėl perdėm aukšto pajamų mokesčio, taikomo Lietuvoje. 

Kiek mažiau respondentų palankiai („labai palankiai“ ar „palan-
kiai“) vertina tas priemones, kurios mūsų šalyje dar netaikomos (t.y. 
tas, su kuriomis mūsų visuomenė dar nėra susipažinusi ir, matyt, nela-
bai tikisi jų taikymo, bent jau artimiausioje perspektyvoje), ar kurių 
taikymas dar yra menkai paplitęs, ar į kurias visuomenės požiūris yra 
gerokai rezervuotas (4.1 priedas; 4.1 pav.). Tarp šių priemonių yra: 

• geresnės darželių sąlygos (87%);  
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• geresnės lopšelių sąlygos (85%); 
• pašalpos vaikų turinčioms šeimoms, priklausančios nuo šeimos 

pajamų dydžio (86%); 
• lankstus darbo grafikas tėvams, auginantiems nepilnamečius 

vaikus (86%); 
• didesnės galimybės vaikus auginantiems tėvams dirbti ne visą 

darbo laiką (81%);  
• mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimas iki pamo-

kų, po pamokų ir mokyklinių atostogų metu (81%); 
• pakankamai didelės pašalpos vaikams, mokamos iki pilname-

tystės (79%) (4.1 priedas). 
Tarp šių priemonių yra didelė dalis tokių, kurios galėtų ženkliai pa-

gerinti tėvystės (motinystės ir tėvystės) funkcijų ir profesinės veiklos 
derinimo sąlygas. O juk būtent ši paramos šeimai, auginančiai vaikus, 
plėtros kryptis šiuo metu įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose ir 
įvairių šalių nacionalinėse paramos šeimai schemose dažniausiai įvar-
dijama kaip svarbiausia, galinti duoti apčiuopiamus teigiamus šeimų 
gerovės ir demografinės elgsenos rezultatus (Avramov, Cliquet, 2003; 
Gauthier, 2004). Tad mažesnis šių priemonių poreikis gali reikšti ne 
tik paternalistinių orientacijų, bet ir patriarchalinių nuostatų gajumą 
mūsų šalyje. Tyrimo metu būtent vertinant priemones, galinčias gerin-
ti tėvystės (motinystės ir tėvystės) funkcijų ir užimtumo derinimą, ryš-
kėja poliarizacija: viename poliuje – dažniausiai palankiai vertinamos 
priemonės, leidžiančios moteriai namuose auginti vaiką iki 3 metų ne-
prarandant darbo vietos (93%), kitame poliuje – rečiausiai palankiai 
vertinama priemonė „didesnės galimybės vaikus auginantiems tėvams 
dirbti ne visą darbo laiką“ (81%).  

Apskritai dažniausiai pasisakoma už tų priemonių įgyvendinimą, 
kurios teikia ekonominę paramą šeimoms, auginančioms mažamečius 
vaikus (iki 3 metų), ir už tas priemones, kurios sudaro geresnes sąlygas 
mažamečius vaikus auklėti namuose neprarandant darbo. Tai yra tos 
priemonės, kurios Lietuvoje geriausiai suprantamos kaip paramos 
šeimai priemonės, yra labiausiai išvystytos bei teikia apčiuopiamiausią 
paramą. Tačiau priemonės, kurios leidžia lanksčiau derinti vaikų prie-
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žiūrą su užimtumu ir galėtų teikti alternatyvius vaikų priežiūros būdus, 
įvardijamos rečiau (4.1 priedas; 4.1 pav.). Kai kurios jų gana rezervuo-
tą vertinimą paveldėjo iš sovietmečio (pvz., daugiau nei dešimtadalis, 
o tarp vyresnių – apie šeštadalis respondentų lopšelių ir darželių sis-
temos tobulinimą, kaip priemonę, galinčią gerinti vaikų priežiūrą ir 
auklėjimą, vertina rezervuotai ar yra net labai prieš). Tai gali būti susiję 
su nekokybiška, nors ir gana išplėtota, vaikų priežiūros lopšeliuose ir 
darželiuose sistema sovietmečiu. Ir nors vaikų priežiūros sąlygos iki-
mokyklinėse įstaigose pastaruoju metu greitai keičiasi, tačiau, kaip ma-
tome, „geresnės sąlygos lopšeliuose ir darželiuose“ yra tarp tų prie-
monių, kurios palankiai vertinamos rečiausiai.  

Tarp rečiausiai palankiai vertinamų priemonių yra ir tos, kurios ge-
rintų mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimą iki pamokų, 
po pamokų ir mokyklinių atostogų metu. Matyt, tai susiję su tuo, kad 
šiuo metu moksleivių socialinio užimtumo ir jų priežiūros plėtra iš 
esmės yra reguliuojama rinkos. Tad šių paslaugų įgyvendinimas sieja-
mas su galimomis papildomomis šeimų išlaidomis ir, žinoma, daliai 
šeimų jos yra neprieinamos (arba sunkiai prieinamos). Be to, jos ir 
anksčiau nebuvo populiarios.  

Lanksčių užimtumo formų plėtros mažiau palankus vertinimas gali 
būt siejamas tiek su sunkumais susirasti ar išsaugoti darbą apskritai 
(dirbant normaliu darbo režimu), tiek su menku patyrimu dirbti ne 
visą darbo dieną ar pagal lankstų darbo grafiką, tiek ir su pasyvumu 
siekiant tokiu būdu savo jėgomis spręsti vaikų priežiūros, o kartu ir 
ekonominius šeimos sunkumus.  

Mažiausia respondentų dalis, palyginti su kitų priemonių vertinimu, 
palankiai („labai palankiai“ ir „palankiai“) ir didžiausia – „nei palankiai, 
nei nepalankiai“ vertina priemonę „pakankamai didelės pašalpos vai-
kams, mokamos iki pilnametystės“. Tai lyg ir netikėtas rezultatas, tačiau 
nuoseklus: iš tiesų, atrodo, nerealu būtų tikėtis pakankamai didelių pa-
šalpų vaikams iki pilnametystės, kada iš viso jų nėra. Tad ir atsakymai 
dėl šios priemonės svarbos yra gana rezervuoti. 
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4.1 pav.  
Paramos šeimai, auginančiai vaikus, priemonių vertinimas1 

0% 50% 100%

Labai palankiai Palankiai
Nei palankiai, nei nepalankiai Prieš
Labai prieš

 

Atsakymų į visą priemonių komplektą skalėje išryškėja dar vienas 
svarbus momentas, kuris akcentuoja labai opią visuomenės problemą, – 
tai vaikų mokinimo galimybių ribotumas. Daugiau nei pusė (54%) vi-
sų respondentų labai palankiai vertina „ženklų sumažinimą išlaidų, 
reikalingų vaikams išmokslinti“ (4.1 priedas). Dar dažniau šios prie-
                                                            
1 4.1 ir 4.2 paveiksluose priemonės pateiktos sutrumpintai. Išsami šių priemonių formuluotė –
priede A, anketoje, CF4 klausimas. 

EKONOMINĖS/FINANSINĖS 

Pašalpa: gimus vaikui 

Pašalpa: vaikas iki 1 m. 
Pašalpa: vaikas nuo 1 iki 3 m. 

Mažesnis pajamų mokestis 
Mokymosi išlaidų mažinimas 
Geresnis apsirūtinimas būstu 

VAIKŲ PRIEŽIŪRA IR DARBAS 
Atostogos: vaikas iki 1 m. 

Atostogos: vaikas nuo 1 iki 3 m. 

Darželiai: vaikas nuo 3 iki 6 m. 

Lopšeliai: vaikas iki 3 m. 

NĖRA/NEIŠVYSTYTOS 
Vaiko pašalpa 

Pašalpos priklauso nuo pajamų 
Lankstus darbo grafikas 

Dalis darbo laiko 
Mokyklinių vaikų priežiūra 
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monės ypatingą svarbą („labai palankiai“ vertina 58%) akcentuoja 40–
49 metų respondentai, kurie labiausiai susiduria su studentiško am-
žiaus vaikų mokinimo išlaidomis. Tai labiausiai palankaus vertinimo 
aukščiausią reitingą visoje priemonių sistemoje surinkusi priemonė 
(4.1 ir 4.2 priedai). Šis ypač pabrėžiamas rūpestis dėl vaikų ateities, jų 
išmokslinimo skausmingu akordu skamba ir kituose atsakymuose į 
giminingus anketos klausimus.  

Ypatingos svarbos akcentu (kada priemonė vertinama „labai palan-
kiai“) nuo minėtosios nedaug teatsilieka ir tokios priemonės, kaip 
„vienkartinė pašalpa vaikui gimus“ (52%), „mažesnis pajamų mokestis 
žmonėms, auginantiems nepilnamečius vaikus“ (49%) ir „geresnės apsi-
rūpinimo būstu sąlygos šeimoms, turinčioms vaikų“ (48%). 

Nors didelių skirtumų tarp įvairių priemonių vertinimo pagal res-
pondentų socialines bei demografines charakteristikas nėra (akivaizdu, 
kad vaikų priežiūros ir ugdymo problemas jaučia visa visuomenė), ta-
čiau vis dėlto jaunesni respondentai iš esmės visas vertinamas prie-
mones vertina kiek palankiau nei vyresni (4.2 priedas). Be to, daugumą 
priemonių moterys kiek dažniau nei vyrai vertina palankiai. Kiek ski-
riasi ir nevedusių (netekėjusių) bei vedusių (ištekėjusių) respondentų 
vertinimai. Tačiau labiausiai diferencijuojantis priemonių vertinimo 
veiksnys yra vaikų turėjimas: vaikus auginantys asmenys dažniau nei 
kiti išsako palankų požiūrį dėl priemonių, skirtų vaikų priežiūrai ir 
auklėjimui palengvinti, įgyvendinimo. Taigi dažniausiai palankiai šias 
priemones vertina tie, kurie betarpiškai susiduria su vaikų auginimo 
problemomis.  

Ryškėja ir kai kurių priemonių selektyvus vertinimas. Nors prie-
monių vertinimo skirtumai pagal respondentų išsilavinimą nėra dideli, 
tačiau vertinant kai kurias priemones jie vis dėlto išryškėja. Respon-
dentai, turintys aukštąjį išsilavinimą, kiek dažniau palankiai vertina 
priemones, kurios gerintų vaikų priežiūros sąlygas lopšeliuose bei dar-
želiuose ir kiek rečiau – lanksčių užimtumo formų plitimą bei sumaži-
nimą išlaidų, reikalingų vaikams išmokslinti. Tai interpretuojant galima 
atkreipti dėmesį į kai kuriuos momentus, galinčius veikti tokio pasi-
rinkimo selektyvumą, tarp jų ir tai, kad aukštesnio išsilavinimo, o kar-
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tu ir aukštesnio socialinio statuso poveikis didesnei orientacijai į pro-
fesinę veiklą ir karjerą, o kartu ir būtinybę ieškoti alternatyvių vaikų 
priežiūros ir užimtumo derinimo variantų, gali lemti didesnį poreikį 
turėti galimybę derinti gerą vaikų priežiūrą ikimokyklinėse institucijose 
su darbo išsaugojimu normaliu režimu. Be to, tokio statuso asmenims 
norimo išsilavinimo savo vaikams suteikimas, matyt, yra mažiau opi 
problema – jie lengviau tai gali spręsti savarankiškai. Tad jie ir išlaidų, 
reikalingų vaikui išmokslinti, sumažinimo poreikį įvardija rečiau.  

Priemonių vertinimo skirtumai pagal gyvenamąją vietovę taip pat 
nėra dideli, tačiau čia ryškėja nuomonių poliarizacija. Didelių ir viduti-
nių miestų gyventojai kiek dažniau palankiai vertina priemones, kurios 
sudaro sąlygas derinti vaikų priežiūrą ir užimtumą (tai ir vaiko priežiū-
ros atostogos, ir geresnės ikimokyklinių vaikų priežiūros sąlygos lop-
šeliuose bei darželiuose ir kt.). Tuo tarpu kaimiečiai labiausiai akcen-
tuoja būtinumą ženkliai sumažinti išlaidas, reikalingas vaikams išmoks-
linti. Ir tai natūralu, vargu ar gali būti didelis priemonių, leidžiančių 
derinti darbą ir vaikų priežiūrą poreikis, kada nėra darbo. O vaikų la-
vinimo galimybės kaimuose bei mažuose miesteliuose akivaizdžiai yra 
gerokai blogesnės.    

Tiriant poreikį įgyvendinti priemones, kurių iš jau vertintų labiau-
siai norėtų  Lietuvos gyventojai (kiekvienas respondentas galėjo nuro-
dyti tris priemones)2, buvo bandoma priartėti prie realios situacijos ir 
realių gyventojų poreikių. Atsakymų į šį klausimą bendriausi duome-
nys pateikti 4.3 priede ir 4.2 pav. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad norimų priemonių, kurios būtų 
įgyvendintos prioritetine tvarka, eiliškumas prieštarauja tų priemonių 
palankaus vertinimo reitingo eiliškumui. Tačiau čia ryškėja ryšys tarp 
priemonių, kurias iš visos priemonių sistemos daugiausia respondentų 
vertina „labai palankiai“, ir tų priemonių, kurias norėtų, kad būtų įgy-
vendintos pirmiausia (4.1 ir 4.3 priedai). Tarp prioritetine tvarka įgy-
vendintinų priemonių, kaip ir tarp labiausiai palankiai vertintų, daž-
niausiai minimas „ženklus sumažinimas išlaidų, reikalingų vaikams 
                                                            
2 Klausimas buvo formuluotas taip: “Jei galėtumėte rinktis, kurias iš šių priemonių Jūs labiau-
siai norėtumėte, kad Lietuvos vyriausybė įgyvendintų?”(priedas A, anketa, CF5 klausimas). 
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išmokslinti“ (44%) (4.2 pav.; 4.3 priedas). Akivaizdu, kad ši problema 
mūsų gyventojams yra ypač opi. Tad ir norima, kad ji būtų spren-
džiama pirmiausia.  

 
4.2 pav. 

Priemonės, kurių įgyvendinimo norima labiausiai 

0 20 40 60

Procentai

 
 
Atsakymai į šį klausimą išryškina ir kitą labai opią mūsų visuome-

nės problemą – nepatenkinamas sąlygas šeimoms apsirūpinant būstu. 
Tai lemia, kad antroje vietoje pagal prioritetinių priemonių įvardijimą 
yra priemonė „geresnės apsirūpinimo būstu sąlygos šeimoms, augi-
nančioms vaikus“ (35%).  

Tarp prioritetine tvarka įgyvendintinų priemonių trečioje vietoje 
būtų Vakarų Europos šalyse viena iš populiariausių priemonių, kuri iki 

EKONOMINĖS/FINANSINĖS
Mokymosi išlaidų mažinimas 

Geresnis apsirūtinimas būstu 

Vaiko pašalpa 
Mažesnis pajamų mokestis 

Pašalpos priklauso nuo pajamų
 Pašalpa: gimus vaikui

Pašalpa: vaikas nuo 1 iki 3 m.
Pašalpa: vaikas iki 1 m.

VAIKŲ PRIEŽIŪRA IR DARBAS
Lankstus darbo grafikas 

Mokyklinių vaikų priežiūra 
Atostogos: vaikas nuo 1 iki 3 m.

Atostogos: vaikas iki 1 m.
Dalis darbo laiko 

Lopšeliai: vaikas iki 3 m.
Darželiai: vaikas nuo 3 iki 6 m.
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šiol Lietuvoje taikoma labai selektyviai, – tai „pakankamai didelės pa-
šalpos vaikams, mokamos iki pilnametystės“ (31%). 

 Gana dažnai kaip prioritetinės priemonės įvardijamos ir šios: „ma-
žesnis pajamų mokestis žmonėms, auginantiems nepilnamečius vai-
kus“ (31%) bei „pašalpos vaikų turinčioms šeimoms, priklausančios 
nuo šeimos pajamų dydžio“ (20%) (4.2 pav.; 4.3 priedas). Lietuvos 
šeimos politikos priemonių sistemoje pastarieji elementai arba iš viso 
netaikomi arba naudojami menkai. Todėl respondentų nuomonė galė-
tų būti naudinga toliau plėtojant paramą šeimai, atitinkančią visuome-
nės poreikius. 

Poreikį, kad prioritetine tvarka būtų sudaromos geresnės vaikų 
priežiūrai sąlygos lopšeliuose ir darželiuose įvardijo mažiausia respon-
dentų dalis (3–4%). Nedidelė respondentų dalis (apie 10%; 4.2 pav. ir 
4.3 priedas) tarp labiausiai norimų, kad būtų įgyvendintos, priemonių 
paminėjo tas, kurios gerintų pagrindinių priemonių, jau kuris laikas 
Lietuvoje taikomų – vaikų priežiūros iki 3 metų amžiaus atostogų bei 
pašalpų iki vaikui sueina vieneri metai (tai priemonės, kuriomis gyven-
tojai iš esmės yra patenkinti) – sąlygas ir dar Lietuvoje menkai paplitu-
sias priemones (darbas ne visą darbo laiką, mokyklinio amžiaus vaikų 
priežiūra).  

Vertinimų pagal respondentų socialines ir demografines charakte-
ristikas skirtumai dėl prioritetine tvarka norimų, kad būtų įgyvendin-
tos, priemonių nėra dideli.   

Tarp labiau reikšmingų skirtumų yra tas, kad 30–49 metų respon-
dentai dažniau įvardija poreikį prioritetine tvarka sumažinti išlaidas, rei-
kalingas vaikams mokyti. Tai nurodė 50% šio amžiaus respondentų ir 
44% visų respondentų. Akivaizdu, kad jie didžiausių problemų patiria 
šioje srityje. Antroje vietoje išsakomas poreikis pašalpų, kurios priklau-
sytų nuo šeimos pajamų dydžio (atitinkamai 26 ir 20%). Be to, savo ver-
tinimais išsiskiria respondentai, turintys žemesnį išsilavinimą. Jie yra la-
biau orientuoti į valstybės paternalistinę globą ir tarp prioritetinių prie-
monių dažniau įvardija šeimų rėmimą transferinių išmokų būdu.  

Paramos šeimai priemonių įgyvendinimo tikėtini demografi-
niai rezultatai. Optimistiškai nuteikia atsakymai į klausimą, ar priori-
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tetine tvarka įgyvendintos pageidaujamos priemonės turėtų poveikį 
asmeninei respondentų prokreacinei elgsenai (vaikų gimdymui). Be-
veik net 2/3 25–39 metų amžiaus respondentų (4.1 lentelė) nurodė, 
kad tokiu atveju jiems būtų lengviau turėti tiek vaikų, kiek jie ketina. 
Čia verta prisiminti, kad šis tyrimas parodė, jog vidutinis norimas vai-
kų skaičius yra 2,3 (3.1.2 skyrius). 

 

4.1 lentelė  
25–39 m. amžiaus respondentų nuomonė apie labiausiai  

pageidaujamų priemonių, skirtų vaikų priežiūrai ir  
auklėjimui palengvinti, tikėtiną rezultatyvumą (procentais) 

 

Nuostatos dėl vaikų turėjimo Sutinku Nesutinku 
Man būtų lengviau turėti tiek vaikų, kiek keti-
nu turėti  

63,2 10,0 

Tai leistų man kito vaiko susilaukti anksčiau  39,6 22,1 
Dar kartą pamąstyčiau apie galimybę turėti 
vaiką (daugiau vaikų)  

50,9 19,0 

Aš tada tikriausiai nuspręsčiau turėti vaiką 
(daugiau vaikų)  

46,5 21,2 

 
Pusė (51%) šio amžiaus respondentų nurodė, kad norimų priemo-

nių įgyvendinimas, ko gero, pakeistų jų prokreacines nuostatas (padi-
dėtų ketinimai gimdyti vaiką ar daugiau vaikų), ir beveik pusė (46,5%) 
tikriausiai pakeistų reprodukcinę elgseną (jie tikriausiai nuspręstų turė-
ti vaiką/daugiau vaikų) (4.1 lentelė). 

Tokie atsakymai suteikia vilties, kad tikslingai ir pagrįstai plėtojama 
paramos šeimai politika gali ne tik padėti šeimoms spręsti joms iškilu-
sias problemas, bet ir didinti gimstamumą (pirmiausia dėl dažnesnio 
pirmų ir antrų vaikų gimdymo), gerinti Lietuvos demografinę situaciją 
bei mažinti depopuliacijos laipsnį. 

Be to, kaip nurodo daugiau nei trečdalis (40%) 25–39 metų am-
žiaus respondentų, norimų priemonių įgyvendinimas paankstintų vai-
ko gimimą šeimoje. Tokiu atveju Lietuvoje galima būtų tikėtis atidėtų 
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gimimų kompensavimo. Tai galėtų pristabdyti ir gimstamumo „senė-
jimą“ (vaikų gimdymo nukėlimą vyresniam amžiui).  

Dėl galimų demografinės elgsenos pokyčių vyrai išsako šiek tiek 
labiau optimistines nuostatas nei moterys (4.2 lentelė). Dažniau pozi-
tyvias nuostatas dėl įgyvendinamų priemonių rezultatyvumo išsako šio 
amžiaus vidurinį išsilavinimą turintys respondentai („aš tada tikriausiai 
nuspręsčiau turėti vaiką (daugiau vaikų)“ – 52%), gyvenantys dideliuo-
se miestuose (51%). 

 
4.2 lentelė  

25–39 m. amžiaus respondentų nuostatos, kad labiausiai  
pageidaujamų priemonių, skirtų vaikų priežiūrai ir  

auklėjimui palengvinti, įgyvendinimas bus rezultatyvus  
(procentais) 

 
Nuostatos dėl vaikų turėjimo Vyrai Moterys 

Man būtų lengviau turėti tiek vaikų, kiek ketinu turėti  64,3 62,3 
Tai leistų man kito vaiko susilaukti anksčiau  41,4 38,1 
Dar kartą pamąstyčiau apie galimybę turėti vaiką 
(daugiau vaikų)  

51,0 50,8 

Aš tada tikriausiai nuspręsčiau turėti vaiką (daugiau 
vaikų)  

46,7 46,4 

 
Tačiau čia verta paminėti kai kurių tyrimų, kurių metu buvo ban-

doma vertinti šeimos politikos priemonių ir gimstamumo ryšį, rezulta-
tus. Nors daugumos šalių nacionalinė paramos šeimai politika aiškiai 
neišsako pronatalistinių motyvų, tačiau daugumoje Europos šalių 
esant labai žemam gimstamumui, vis dažniau bandoma vertinti jų 
efektą gimstamumo pokyčiams (Neyer, 2003; Gauthier, 2004). Įvairių 
tyrimų rezultatai, apibendrinti minėtuose G.Neyer ir A.Gauthier dar-
buose, mažina optimizmą dėl galimo gimstamumo efekto, įgyvendinus 
labiausiai norimas paramos šeimai priemones. Pašalpų ir mokesčių 
sistemos keitimas atsižvelgiant į išsakytus poreikius (šios priemonės 
tarp labiausiai norimų tyrimo metu pagal eiliškumo tvarką užėmė tre-
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čią ir paskesnę vietą; žr. 4.2 pav.) vargu ar iš viso turėtų poveikį gims-
tamumui. A.Gauthier ir J.Hatzius (Gauthier, 2004) tyrimų rezultatai 
rodo, kad padidinus pašalpas 25% gimstamumas padidėja 0,07 vaiko. 
Įvairių kitų tyrimų rezultatų apžvalga, atlikta G.Neyer (2003), taip pat 
rodo, kad tiek šių, tiek ir kitų paramos šeimai priemonių poveikis 
gimstamumui yra menkas. Be to, įvairūs bandymai rasti ryšį tarp šei-
mos politikos priemonių ir gimstamumo yra ne tik labai sudėtingi, bet 
neretai duoda net prieštaringus rezultatus (Neyer, 2003).  

Aptarti pirmųjų dviejų, dažniausiai įvardytų kaip labiausiai norimų, 
priemonių (4.2 pav.) galimą demografinį efektą jau atliktų tyrimų kon-
tekste iš viso nėra galimybių. Tai gana specifinės priemonės, kurios turė-
tų spręsti šiuo metu mūsų šaliai būdingas problemas („ženkliai sumažin-
ti išlaidas, reikalingas vaikams išmokslinti“, „geresnės apsirūpinimo būs-
tu sąlygos šeimoms, turinčioms vaikų“).     

 

4.2. VAIKO AUGINIMO ATOSTOGŲ VERTINIMAS 
 
Įvairios vaiko auginimo atostogos (motinystės, tėvystės, vaiko prie-

žiūros) pastaruoju metu priskiriamos prie svarbiausių paramos šeimai 
priemonių, kuriomis gerinamos tėvystės (motinystės/tėvystės) ir pro-
fesinės veiklos derinimo sąlygos. Todėl racionaliam jų taikymo aplin-
kybių (trukmės, išmokų ir pan.) parinkimui daug dėmesio skiriama 
tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu.  

Šio tyrimo metu buvo vertinami trys atostogų tipai, Lietuvoje taiky-
ti tyrimo metu (tebetaikomi ir iki šiol) :  

• motinystės atostogos (56–70 dienų po gimdymo);  
• tėvystės atostogos – vaiko priežiūros atostogos iki vaikui sueis 

1 metai;  
• vaiko priežiūros atostogos, kai vaikas yra nuo vienerių iki trejų 

metų. 
Motinystės atostogos. Palyginti su kitomis Europos šalimis, nėš-

tumo ir motinystės atostogos (paprastai vadinamos motinystės atosto-
gomis) Lietuvoje yra vienos ilgiausių, ir jų taikymo sąlygos yra vienos 
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palankiausių3. Jų trukmė Lietuvoje – 70 dienų (10 savaičių) iki gim-
dymo ir 56 dienos (8 savaitės) po gimdymo, jei gimdymas su kompli-
kacijomis – 70 dienų (10 savaičių) po gimdymo, t.y. 18 ar 20 savaičių 
(Europos šalyse jos dažniausiai sudaro 14–16 savaičių (Gauthier, 2004)). 
Išmokos šių atostogų metu Lietuvoje sudaro 100% buvusio atlyginimo, 
be to, motinai išsaugoma darbo vieta. Lietuvoje, kaip ir visoje tuometi-
nėje Sovietų Sąjungoje, jos buvo pradėtos taikyti anksčiausiai – dar 
penktame XX a. dešimtmetyje. Praeitame dešimtmetyje šios atostogos 
Lietuvoje buvo kiek pailgintos (dviem savaitėm iki gimdymo ir dviem 
savaitėm po gimdymo komplikuoto gimdymo atveju).      

Tarptautinės darbo organizacijos 2000 m. priimtoje Motinystės ap-
saugos konvencijoje nustatyta, kad motinystės atostogos turėtų būti ne 
trumpesnės kaip 14 savaičių, ir jų metu turėtų būti mokama pašalpa, 
atitinkanti pragyvenimo lygį. 2000 m. Tarptautinė darbo organizacija 
priėmė ir Motinystės apsaugos rekomendaciją, kurioje pasiūlyta moti-
nystės atostogų trukmę ilginti iki 18 savaičių ir mokėti 100% buvusio 
atlyginimo (Gauthier, 2004). 

Taigi mūsų šalyje taikomų motinystės atostogų trukmė yra didesnė 
ir už siūlomą Tarptautinės darbo organizacijos. 

O kaip respondentai vertina jų trukmę? Tiesa, būtina paminėti, kad 
anketoje buvo pasiūlyta vertinti tik antrąją motinytės atostogų dalį, 
kuri skiriama po gimdymo.  

Kaip matome iš 4.3 lentelės, dažniausiai išsakoma nuomonė, kad 
šios atostogos yra per trumpos (41%), tik kiek daugiau nei trečdalis 
(36,5%) respondentų mano, kad jos yra pakankamos, apie penktadalis 
neturi nuomonės ir pavieniai respondentai mano, kad atostogos per 
ilgos. Iš esmės tokios pat nuomonės yra visų amžiaus grupių respon-
dentai (4.3 lentelė). 

                                                            
3 Ilgesnės nei Lietuvoje 100% apmokamos motinystės atostogos šiuo metu yra Portugalijoje 
(210 dienų), Rusijoje (26 savaitės) ir Slovėnijoje (260 dienų). Švedija išsiskiria kaip šalis, viena 
labiausiai išvysčiusi atostogų, susietų su vaiko augimu, sistemą. Nors Švedijoje motinys-
tės/tėvystės atostogų trukmė yra 450 dienų, tačiau pirmosios 390 dienų apmokamos 80% 
buvusių pajamų, o likusių 90 dienų metu išmokos yra žemos (Gauthier, 2004).   
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4.3 lentelė  
Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų trukmės  

vertinimas (procentais) 
 

Per 
ilgos 

Per 
trum-
pos 

Pakan-
kamos 

Neturi 
nuomo-

nės Atostogų rūšys 

Visi 
Motinystės (56–70 dienų po gimdymo) 0,5 40,6 36,5 22,4 
Vaiko priežiūros iki vaikui sueis 1 metai 0,6 50,1 33,3 16,0 
Vaiko priežiūros nuo 1 iki 3 metų amžiaus 3,6 14,7 66,1 15,6 

18–39 m. amžiaus 
Motinystės (56–70 dienų po gimdymo) 0.3 42,6 35,7 21,4 
Vaiko priežiūros iki vaikui sueis 1 metai 0,7 50,1 35,5 13,7 
Vaiko priežiūros nuo 1 iki 3 metų amžiaus 4,3 15,4 67,1 13,3 

40–49 m. amžiaus 
Motinystės (56–70 dienų po gimdymo) 0,7 42,6 38,7 18,1 
Vaiko priežiūros iki vaikui sueis 1 metai – 52,1 32,6 15,2 
Vaiko priežiūros nuo 1 iki 3 metų amžiaus 2,8 19,1 64,5 13,5 

50 m. ir vyresni 
Motinystės (56–70 dienų po gimdymo) 0,6 37,3 36,3 25,8 
Vaiko priežiūros iki vaikui sueis 1 metai 0,8 49,1 31,0 19,1 
Vaiko priežiūros nuo 1 iki 3 metų amžiaus 3,2 11,4 65,9 19,5 
 
Vertinimų skirtumai pagal respondentų lytį taip pat yra nedideli. 

Tačiau išryškėjo nuomonių skirtumai, priklausantys nuo kai kurių kitų 
respondentų socialinių bei demografinių charakteristikų. Tai, kad mo-
tinystės atostogos per trumpos, kiek dažniau nei kiti pasisako respon-
dentai, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys didžiuosiuose mies-
tuose, dirbantys, turintys vaikų.  

Be to, išryškėjo dar viena nuomonių poliarizacija: vyrai gerokai 
dažniau nei moterys šiuo klausimu neturi nuomonės (atitinkamai 15 ir 
32%) (4.4 lentelė).  

Gerokai dažniau nuomonės neturi ir tie, kurie yra nevedę (netekė-
jusios) (36%), neturintys vaikų (39%), yra žemo išsilavinimo (žemes-
nio nei vidurinis – 31%). 



Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai 

 174

Tėvystės atostogos. Lietuvoje tai yra atostogos, kurios suteikia 
teisę motinai arba tėvui vaiką auginti namuose po to, kai baigiasi mo-
tinystės atostogos, iki vaikui sueis vieneri metai. Šių atostogų metu 
mokama 60% buvusio atlyginimo ir išsaugoma darbo vieta. Šių atos-
togų sąlygos, palyginti su kitomis šalimis, Lietuvoje taip pat yra vienos 
palankiausių tėvams (Neyer, 2003; Gauthier, 2004; Stropnik, 2003).  

Tačiau dėl šių atostogų trukmės dar didesnė respondentų dalis ma-
no, kad jos yra per trumpos. Taip mano pusė visų respondentų, ne-
priklausomai nuo jų amžiaus (4.3 lentelė). Tik trečdalis respondentų 
išsako nuomonę, kad šios atostogos yra pakankamos ir apie šeštadalis 
neturi nuomonės. Moterys gerokai dažniau nei vyrai mano, kad šios 
atostogos yra per trumpos (4.4 lentelė). Nemažų skirtumų yra ir pagal 
kitas demografines bei socialines respondentų charakteristikas. Tai, 
kad šios atostogos yra per trumpos, dažniau pasisako didžiųjų miestų 
gyventojai (51%), turintys aukštąjį išsilavinimą (56%,), ypač turinčios 
aukštąjį išsilavinimą moterys (62%), dirbantys (53%), vedę/ištekė-
jusios (53%), turintys vaikų (54,5%). Tarp neturinčių nuomonės gero-
kai daugiau yra vyrų (4.4 lentelė), taip pat neturinčių vaikų, nevedu-
sių/netekėjusių respondentų. 

Vaiko priežiūros atostogos. Tai atostogos vaikui prižiūrėti nuo 
vienerių iki trejų metų, kurių metu vienas iš tėvų gali vaiką auginti 
namuose. Per šias atostogas mokama 0,75 minimalaus gyvenimo lygio 
pašalpa. Analogiško tipo (pagal trukmę ir pašalpas) vaiko priežiūros 
atostogos yra retos (panašios suteikiamos Austrijoje, Čekijoje, Suomi-
joje) (Gauthier, 2004).  

Dėl šių atostogų trukmės respondentų nuomonė yra gerokai pa-
lankesnė. Didžioji respondentų dalis (66%) sutinka, kad vaiko priežiū-
ros atostogų trukmė yra pakankama. Apie šeštadalis (15%) responden-
tų mano, kad vaiko priežiūros atostogas, dabar trunkančias kol vaikui 
sueis treji metai, yra per trumpos, ir maždaug tokia pat dalis respon-
dentų (16%) neturi nuomonės (4.3 lentelė). 
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4.4 lentelė 
Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų trukmės  

vertinimas pagal lytį (procentais) 
 

Per ilgos Per trumpos Pakankamos Neturi nuo-
monės 

Vy-
rai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Mote-

rys 
Vy-
rai Moterys 

 
Atostogų rūšys 

Visi 
Motinystės (56–70 
dienų po gimdymo) 0,3 0,6 38,7 42,2 29,0 42,3 32,0 14,9 

Vaiko priežiūros iki 
vaikui sueis 1 metai – 1,0 42,1 56,5 33,1 33,3 24,8 9,2 

Vaiko priežiūros nuo 1 
iki 3 metų amžiaus 0,6 2,8 12,1 16,8 62,2 69,3 21,2 11,1 

 30–39 m. amžiaus 
Motinystės (56–70 
dienų po gimdymo) 0,4 0,3 39,9 44,8 29,2 41,2 30,6 13,6 

Vaiko priežiūros iki 
vaikui sueis 1 metai – 1,2 40,6 58,2 38,8 32,7 20,6 7,9 

Vaiko priežiūros nuo 1 
iki 3 metų amžiaus 4,6 3,9 12,1 18,2 65,1 68,8 18,1 9,1 

 40–49 m. amžiaus 
Motinystės (56–70 
dienų po gimdymo) – 1,3 48,4 38,0 28,6 48,1 25,0 12,7 

Vaiko priežiūros iki 
vaikui sueis 1 metai – – 42,7 59,5 29,8 34,8 27,4 5,7 

Vaiko priežiūros nuo 1 
iki 3 metų amžiaus 4,8 1,3 17,7 20,3 54,0 72,8 23,4 5,7 

 50 m. ir vyresni 
Motinystės (56–70 
dienų po gimdymo) 0,5 0,7 31,3 41,5 30,3 40,5 38,0 17,4 

Vaiko priežiūros iki 
vaikui sueis 1 metai – 1,3 43,8 52,8 27,4 33,4 28,8 12,4 

Vaiko priežiūros nuo 1 
iki 3 metų amžiaus 4,3 2,3 8,7 13,4 63,0 67,9 24,0 16,4 

 
Apskritai šių atostogų trukme dauguma respondentų yra patenkin-

ti. Tačiau moterų ir vyrų nuomonės šiuo klausimu skiriasi ir gana 
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prieštaringai  (4.4 lentelė). Moterys dažniau nei vyrai yra patenkintos 
šių atostogų trukme (atitinkamai 69 ir 62%), tačiau jos kiek dažniau 
nei vyrai išsako ir nuomonę, kad atostogos per trumpos (atitinkamai 
17 ir 12%). O vyrai gerokai dažniau nei moterys neturi nuomonės (21 
ir 11%). Be to, kaip ir dėl kitų atostogų trukmės, dažniau nuomonės 
neturi asmenys, turintys žemą išsilavinimą, nevedę/netekėjusios, netu-
rintys vaikų, gyvenantys kaimo vietovėse. Tarp nuomonių skirtumų 
galima paminėti ir tai, kad kuo aukštesnio išsilavinimo yra responden-
tai, tuo dažniau išsako nuomonę, kad atostogų trukmė yra pakankama 
(žemesnio nei vidurinis – 58%, turintys vidurinį – 63%, aukštesnįjį – 
69%, aukštąjį – 74%).  

Akivaizdu, kad šios atostogos yra gerokai mažiau populiarios, ir jų 
ilginimo poreikis yra mažas. Matyt, dar labiau pailginus atostogas pra-
deda veikti jau pastebėtas neigiamas efektas, vardinamas spąstais mo-
terims (Parental, 1999): sudarius palankias sąlygas ilgą laiką naudotis 
vaiko priežiūros atostogomis, vaiką prižiūrintis vienas iš tėvų, papras-
tai motina, praranda kvalifikaciją, profesinio augimo galimybes ar net 
lieka išstumtas iš darbo rinkos.   

 

4.3. PAŠALPŲ ŠEIMAI VERTINIMAS 
 
Tyrimo metu buvo vertinamos ir tuo metu Lietuvoje taikytos ketu-

rios pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus:   
1. Pašalpa, skiriama vaiko priežiūros atostogų metu iki vaikui sueis 

vieneri (motinystė (tėvystės)  atostogų. 
2. Pašalpa, skiriama, kai vaikas yra nuo 1 iki 3 metų amžiaus (šei-

mos pašalpa). 
3. Pašalpa, skiriama šeimoms, globojančioms be tėvų likusius vai-

kus (vaiko globos pašalpa). 
4. Šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių motina neap-

drausta valstybiniu socialiniu draudimu (apie šias pašalpas pla-
čiau 1.2 skyriuje). 
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Motinystės pašalpos dydis nebuvo pateiktas įvertinti dėl jos mak-
simalaus dydžio (100% buvusio atlyginimo). 

Pasitenkinimo įvairių vaikų priežiūros pašalpų dydžiu bendriausias 
vaizdas pateiktas 4.5 lentelėje. Net 4/5 respondentų mano, kad pašalpos 
vaiko priežiūros atostogų metu, kai vaikas yra nuo 1 iki 3 metų amžiaus 
(81%), ir šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių motina neap-
drausta (80%), yra per mažos. Kiek mažiau (67%) respondentų mano, 
kad pašalpos, skiriamos tėvams vaiko priežiūros atostogų metu iki vaikui 
sueis vieneri metai, taip pat yra per mažos.  

Nuomonių skirtumų pagal respondentų socialines demografines 
charakteristikas nors ir yra, tačiau vyrauja bendra nuostata, kad šios 
pašalpos yra per mažos. Vyrai ir moterys visas šias pašalpas vertina 
gana panašiai. Išimtį sudaro tik vaiko priežiūros atostogų nuo 1 iki 3 
metų amžiaus metu mokamos pašalpos vertinimas. Šiuo atveju mote-
rys dažniau pasisako, kad išmokos yra nepakankamos. Vyrai dėl visų 
pašalpų dydžio gerokai dažniau nei moterys neturi nuomonės (4.6 len-
telė). Reikia pažymėti, kad nemažas skirtumas yra tarp nuomonių, pri-
klausančių nuo respondentų amžiaus (4.5 lentelė). Jauniausių grupių 
respondentai dažniau nei vyresni mano, kad šios pašalpos yra per ma-
žos (jie yra šių pašalpų gavėjai). Kiek dažniau nuomonę dėl per mažų 
pašalpų išsako vedę (ištekėjusios), turintys vaikų respondentai. Neve-
dę, neturintys vaikų, be to, vyresnio amžiaus respondentai šiuo klau-
simu dažniau neturi nuomonės.   

Visai kitokia nuomonė išsakoma dėl pašalpų dydžio, mokamų šei-
moms, globojančioms vaikus. Kad ši pašalpa pakankama, mano di-
džioji respondentų dalis (58%), o kad ji per didelė – 18% (4.5 lentelė). 
Griežčiausi yra vyriausi respondentai: net penktadalis (21%) 50 metų 
ir vyresnių respondentų mano, kad ši pašalpa yra per didelė. Be to, 
kritiškesni nei kiti šių pašalpų atžvilgiu yra ir respondentai, turintys 
aukštąjį išsilavinimą (22% jų išsako nuomonę, kad pašalpos yra per 
didelės), bei didžiųjų miestų gyventojai (20%). 
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4.5 lentelė 
 Įvairių rūšių pašalpų dydžio vertinimas (procentais) 

 

Per 
maža 

Per 
dide-

lė 

Pa-
kanka
ma 

Neturi 
nuomo-

nės 

Pašalpų rūšys 

Visi 
Pašalpos, skiriamos vaiko priežiūros atostogų metu, iki 
vaikui sueis 1 metai  66,9 0,7 16,5 15,9 

Pašalpos, skiriamos šeimoms, kai vaikas yra nuo 1 iki 3 
metų amžiaus  81,1 0,2 6,2 12,5 

Pašalpos šeimoms, globojančioms be tėvų likusius vaikus 12,0 17,6 58,0 12,4 
Pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių 
motina neapdrausta valstybiniu socialiniu draudimu 80,3 0,9 4,1 14,7 

                                                                                            18–39 m. amžiaus 
Pašalpos, skiriamos vaiko priežiūros atostogų metu, iki 
vaikui sueis 1 metai  71,8 0,5 16,5 11,1 

Pašalpos, skiriamos šeimoms, kai vaikas yra nuo 1 iki 3 
metų amžiaus  86,4 0,3 5,4 7,9 

Pašalpos šeimoms, globojančioms be tėvų likusius vaikus 13,9 16,5 58,6 11,0 
Pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių 
motina neapdrausta valstybiniu socialiniu draudimu 83,6 1,1 4,1 11,1 

                                                                                             40–49 m. amžiaus 
Pašalpos, skiriamos vaiko priežiūros atostogų metu, iki 
vaikui sueis 1 metai  66,3 1,1 18,1 14,5 

Pašalpos, skiriamos šeimoms, kai vaikas yra nuo 1 iki 3 
metų amžiaus  78,7 0,4 7,4 13,5 

Pašalpos šeimoms, globojančioms be tėvų likusius vaikus 13,8 13,5 59,2 13,5 
Pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių 
motina neapdrausta valstybiniu socialiniu draudimu 78,7 0,7 4,3 16,3 

                                                                                             50 m. ir vyresni 
Pašalpos, skiriamos vaiko priežiūros atostogų metu, iki 
vaikui sueis 1 metai  61,3 0,8 15,6 22,3 

Pašalpos, skiriamos šeimoms, kai vaikas yra nuo 1 iki 3 
metų amžiaus  76,1 – 6,3 17,6 

Pašalpos šeimoms, globojančioms be tėvų likusius vaikus 8,7 21,3 56,6 13,4 
Pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių 
motina neapdrausta valstybiniu socialiniu draudimu 77,1 0,6 4,1 18,1 
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4.6 lentelė 
 Vaiko priežiūros įvairių rūšių pašalpų dydžio vertinimas  

pagal lytį (procentais) 
 

Per maža Per didelė Pakankama 
Neturi nuo-

monės 
Pašalpų rūšys 

Vyrai 
Mote-
rys 

Vyrai 
Mote-

rys 
Vyrai 

Mote-
rys 

Vyrai 
Mote-

rys 
Pašalpos, skiriamos vaiko 
priežiūros atostogų metu, iki 
vaikui sueis 1 metai  

64,6 68,7 0,5 0,9 13,1 19,2 21,9 11,2 

Pašalpos, skiriamos šei-
moms, kai vaikas yra nuo 1 
iki 3 metų amžiaus  

77,2 84,3 0,2 0,3 5,1 7,0 17,6 8,4 

Pašalpos šeimoms, globo-
jančioms be tėvų likusius 
vaikus 

11,9 12,1 17,5 17,8 55,8 59,7 14,8 10,4 

Pašalpos šeimoms, auginan-
čioms vaikus iki 3 metų, 
kurių motina neapdrausta 
valstybiniu socialiniu drau-
dimu 

78,5 81,7 0,5 1,1 3,1 5,0 17,9 12,2 

  
Apibendrinant galima teigti, jog dauguma respondentų išsako 

nuomonę, kad pagrindinės pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus 
(išskyrus globojančias vaikus), nežiūrint ar jos, palyginti su kitomis 
šalimis santykinai (lyginant su darbo užmokesčiu), yra gana didelės 
(pašalpos, skiriamos vaiko priežiūros atostogų metu, iki vaikui sueis 1 
metai), ar jos teikia iš esmės tik simbolinę paramą (pašalpos, skiriamos 
šeimoms, kai vaikas yra nuo 1 iki 3 metų amžiaus; pašalpos šeimoms, 
auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių motina neapdrausta valstybiniu 
socialiniu draudimu), yra per mažos. Tai galima vertinti tiek kaip orien-
taciją į paternalistinę paramą, tiek ir kaip išraišką didžiulių ekonominių 
sunkumų, su kuriais susiduria šeimos, auginančios vaikus, žemą jų pra-
gyvenimo lygį ir finansinės paramos poreikį iš valstybės. 
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4.4. VAIKO PAŠALPOS POREIKIO VERTINIMAS 
 
Tyrimo metu buvo vertinamas ir vaiko pašalpos4, kurios tuo metu 

Lietuvoje nebuvo, poreikis. Bandyta vertinti, kokie turėtų būti taikomi 
išmokų kriterijai, jei vaiko pašalpa Lietuvoje būtų pradėta mokėti. 

Apžvelgsime vaiko pašalpos taikymo variantų vertinimus atsižvelg-
dami į šeimos pajamas, respondentų amžių, vaiko amžių ir vaikų skaičių.  

Siekiant įvertinti vaiko pašalpos mokėjimą atsižvelgiant į šeimos 
pajamas buvo pateikti trys variantai:  

1. Vaiko pašalpa turėtų priklausyti nuo šeimos pajamų dydžio. 
2. Vaiko pašalpa turėtų būti mokama tik šeimoms, turinčioms 

mažai pajamų. 
3. Vaiko pašalpa neturėtų priklausyti nuo šeimos pajamų.  
4. Įvairių variantų vertinimo bendriausi rezultatai pateikti 4.7 len-

telėje. 
 

4.7 lentelė 
Vaiko pašalpos mokėjimo pagal šeimos pajamų kriterijų  

vertinimas (procentais) 
 

Respondentų amžius Pašalpos 
18–39 40–49 50+ 

Visi 

Vaiko pašalpa, priklausanti nuo šeimos pajamų 
(mažesnės pajamos – didesnė vaiko pašalpa) 37,0 39,4 40,2 38,8 

Vaiko pašalpa tik šeimoms, turinčioms mažai 
pajamų  17,7 26,2 26,8 22,8 

Vaiko pašalpa, nepriklausanti nuo šeimos 
pajamų  45,2 34,4 32,4 38,4 

 
Respondentų nuomonės dėl vaiko pašalpos mokėjimo kriterijų pa-

gal šeimos pajamas vertinimas pasiskirstė labai prieštaringai. Beveik 
vienodos respondentų dalys prioritetą atiduotų vaiko pašalpai, kuri 
priklausytų nuo šeimos pajamų (mažesnės pajamos – didesnė pašalpa), 
ir vaiko pašalpai, kuri nepriklausytų nuo šeimos pajamų (atitinkamai 

                                                            
4 Pašalpa mokama iki vaikas sulaukia pilnametystės (arba iki baigia mokslus). 
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39 ir 38%). Variantas, kad pašalpa būtų mokama tik šeimoms, turin-
čioms mažai pajamų, nors ir sulaukė mažiausio pritarimo, vis dėlto už 
tai pasisakė daugiau nei penktadalis respondentų (4.7 lentelė). 

Tačiau čia reikia pažymėti, kad respondentų atsakymus diferenci-
juoja respondentų amžius (4.7 lentelė). Jauniausioji (18–39 metų am-
žiaus) respondentų grupė dažniau pirmenybę atiduoda vaiko pašalpai, 
kuri nepriklausytų nuo šeimos pajamų, ir mažiausiai pritaria pašalpų 
tik mažas pajamas turinčioms šeimoms variantui. Vidurinės amžiaus 
grupės (40–49 metų) respondentų nuomonė iš esmės rodo vidurkius. 
O vyresniajai grupei (50+ metų amžiaus) būdinga tai, kad ji dažniau 
išsako nuomonę, kad vaiko pašalpa priklausytų nuo šeimos pajamų.  

Išanalizavus šių nuomonių priklausomybę nuo lyties, vedybinio 
statuso, vaikų turėjimo, gyvenimo lygio subjektyvaus vertinimo ir gy-
venamosios vietos, esminių skirtumų nenustatyta. Kiek labiau vaiko 
pašalpos mokėjimui, nepriklausančiam nuo šeimos pajamų, pritaria 
respondentai, turintys aukštesnį išsilavinimą. 

Vaiko pašalpos mokėjimui pagal vaiko amžių įvertinti taip pat bu-
vo pateikti trys variantai:  

1. Kuo vyresnis vaikas, tuo didesnė pašalpa. 
2. Kuo jaunesnis vaikas, tuo didesnė pašalpa. 
3. Pašalpos dydis nepriklauso nuo vaiko amžiaus. 

Šiuo atveju dauguma respondentų pirmenybę atiduoda vaiko pa-
šalpai, mokamai neatsižvelgiant į vaiko amžių (60,5%). Tačiau be-
veik trečdalis (31%) respondentų mano, kad pašalpa turėtų būti ski-
riama vadovaujantis principu, kad „kuo vyresnis vaikas, tuo didesnė 
pašalpa“. O už tai, kad didžiausia vaiko pašalpa būtų skiriama ma-
žiausiems vaikams, pasisakė rečiau nei kas dešimtas respondentas 
(4.8 lentelė).  

Šių vaiko pašalpos skyrimo kriterijų vertinimas pagal respondentų 
svarbiausias demografines ir kitas charakteristikas, išskyrus respon-
dentų amžių, labai artimas visų respondentų vertinimų vidurkiams. 
Tik amžius yra svarbiausias nuomonę diferencijuojantis veiksnys. 
Gerokai didesnė jauniausių respondentų (18–39 metų) dalis, palygin-
ti su kitomis amžiaus grupėmis (40–49 metų ir 50+ metų grupėmis), 
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pirmenybę atiduoda variantui, kad vaiko pašalpa būtų mokama neat-
sižvelgiant į vaiko amžių (65%, kitos amžiaus grupės – 57% ir 56%). 
Atitinkamai priešingos nuomonės pastarųjų amžiaus grupių respon-
dentai yra dėl varianto, kad vaiko pašalpa būtų tuo didesnė, kuo vy-
resnis vaikas (4.8 lentelė).  

 

4.8 lentelė 
Vaiko pašalpos mokėjimo pagal vaiko amžių kriterijų  

vertinimas (procentais) 
 

Respondentų amžius Pašalpos 
18–39 40–49 50+ 

Visi 

Kuo vyresnis vaikas, tuo didesnė pašalpa 24,2 36,9 35,3 30,9 
Kuo jaunesnis vaikas, tuo didesnė pašalpa  10,5 6,0 7,7 8,6 
Pašalpos dydis nepriklauso nuo vaiko amžiaus  65,0 57,1 56,2 60,5 

 
Vaiko pašalpos mokėjimui pagal vaikų skaičių įvertinti buvo pa-

teikti keturi variantai:  
1. Vaiko pašalpa tik pirmiesiems dviem vaikams. 
2. Vaiko pašalpa tik trečiajam ir po jo gimusiems vaikams. 
3. Vaiko pašalpa, teikiama visiem vaikams. 
4. Kiekvienam vėliau gimusiam vaikui mokama vis didesnė pašalpa.  
Vertindami vaiko pašalpos mokėjimo, priklausančio nuo vaikų 

skaičiaus, variantus, respondentai aiškia persvara pritaria, kad vaiko 
pašalpa būtų mokama visiem vaikams (4.9 lentelė). Suprantama, tokiu 
atveju įvairių socialinių demografinių grupių respondentų nuomonė 
panaši vidurkiniams dydžiams.  

Apibendrinant galima teigti, kad didžiausio pritarimo susilaukė vai-
ko pašalpos mokėjimas visiems vaikams ir neatsižvelgiant į vaiko am-
žių. Dėl pašalpos susiejimo su šeimos pajamomis išsiskyrė dvi priešin-
gos nuomonės: viena nuomonė, kad vaiko pašalpa turėtų priklausyti 
nuo šeimos pajamų, kita – kad neturėtų. Tačiau nuomonė dėl šios pa-
šalpos mokėjimui taikomo kriterijaus vis dėlto yra gerokai skirtinga 
priklausomai nuo respondentų amžiaus. Tyrimo metu gauta informa-
cija galėtų būti vertinga nustatant pašalpos mokėjimo principus. 
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4.9 lentelė 
 Vaiko pašalpos mokėjimo atsižvelgiant į vaikų skaičių  

vertinimas (procentais) 
 

Respondentų amžius Pašalpos 
18–39 40–49 50+ 

Visi 

Vaiko pašalpa tik pirmiesiems dviem vaikams 2,1 3,5 1,2 2,1 
Vaiko pašalpa tik trečiajam ir po jo gimusiems 
vaikams  

1,5 1,4 3,7 2,3 

Vaiko pašalpa, teikiama visiem vaikams  71,7 72,7 71,0 72,0 
Kiekvienam vėliau gimusiam vaikui mokama vis 
didesnė pašalpa 

24,4 22,3 23,3 23,7 

 
 
4.5. ŠEIMA, VAIKAI, DARBAS: DERINIMO PROBLEMA 

Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse, moterys jau keletą 
dešimtmečių sudaro svarbią dirbančių gyventojų dalį. Nepaisant mo-
terų ekonominio aktyvumo ir irstančio patriarchalinio lyčių vaidmenų 
modelio, daugumoje šeimų šiandien vis dar vyrauja tradicinis pareigų 
tarp lyčių pasidalijimas. Kadangi rūpinimasis namais ir vaikais išlieka 
visų pirma moters pareiga, profesinių ir šeimyninių interesų derinimas 
moterims yra aktuali problema. Tai problema, su kuria vyrai dar retai 
tesusiduria. Didėjant vaikų skaičiui šeimoje bendras darbo krūvis mo-
terims auga, o kartu stiprėja konfliktas tarp pareigų darbe ir rūpesčių 
šeimoje. Kaip padaryti moterų gyvenimą labiau subalansuotą ir pa-
lengvinti darbo ir pareigų šeimoje derinimą? 

Vakarų Europos šalyse augant moterų užimtumui lyčių vaidmenys 
(ar bent moterų vaidmuo ir statusas visuomenėje), šeimyninio gyve-
nimo ir užimtumo derinimas pastaraisiais dešimtmečiais tampa vis 
populiaresne mokslinių tyrimų ir publikacijų tema bei yra įtraukiama į 
platesnės problematikos tyrimų programas (tyrimas „Gyventojų poli-
tikos vertinimas“ – vienas iš pavyzdžių). Šeimyninių ir profesinių intere-
sų derinimo problemai spręsti bei vyrų ir moterų vienodai atsakomybei 
už vaikų auginimą skatinti labiau pažengusiose socialinės gerovės vals-
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tybėse yra skiriamas ypatingas dėmesys (Avramov, Cliquet, 2003). Pa-
lankios sąlygos išeiti vaiko auginimo atostogų, kokybiškos vaiko priežiū-
ros paslaugos, darbas ne visą darbo dieną, lankstūs darbo grafikai, lei-
džiantys tėvams derinti šeimynines funkcijas ir vaikų auginimą su profe-
sine veikla, tampa viena svarbiausių paramos šeimai plėtros krypčių 
(Stankūnienė ir kt., 2001). Priežastys, skatinančios domėjimąsi sąsajomis 
tarp lyčių vaidmenų, šeimyninio gyvenimo ir užimtumo, nėra viena-
reikšmės ir apima įvairaus pobūdžio motyvus. Lyčių lygiateisiškumo ir 
lygių galimybių, gyvenimo kokybės gerinimo ir reprodukcinių tikslų 
(demografinės pusiausvyros, arba tarpgeneracinio tęstinumo) įgyvendi-
nimo siekimas – keletas iš jų (Avramov, Cliquet, 2003). 

Lietuvoje lanksčios užimtumo formos ir kitos priemonės, sudaran-
čios sąlygas derinti motinystę (tėvystę) su ekonomine veikla, dar labai 
menkai išplėtotos. Tačiau sparčios pastarųjų metų socialinės ekonomi-
nės aplinkos permainos, ryškūs demografiniai Lietuvos šeimos pokyčiai, 
didėjanti šeimos struktūros ir gyvenimo būdo įvairovė neabejotinai ver-
čia tobulinti paramos šeimai sistemą ir formuoti adekvačias, kintančius 
šeimos poreikius atitinkančias priemones.  

Šeimos poreikį paramai, kad būtų galima derinti darbą ir šeimyni-
nes funkcijas, atskleidžia ir tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ 
rezultatai. Apklausos metu surinkti duomenys leidžia vertinti gyvento-
jų požiūrį į vyriausybės vaidmenį sprendžiant moterų užimtumo, tėvų 
profesinio aktyvumo ir šeimos (visų pirma pareigų, susijusių vaikų 
auginimu) derinimo problemas, kokių, jų nuomone, priemonių turėtų 
būti imamasi skatinant ir užtikrinant lygias vyrų ir moterų teises bei 
pareigas, koks geriausias darbo ir šeimos derinimo būdas. 

 
4.5.1. Vyriausybės vaidmuo sprendžiant šeimos ir darbo  

derinimo problemą 
 
Visuomenės socioekonominės ir kultūrinės evoliucijos metu šeima 

nuolat keitėsi, vieną jos raidos etapą keitė kitas. Agrarinę šeimą, kurios 
namų ūkis buvo tiek ekonominio gamybinio darbo, tiek šeimos narių 
visokeriopos globos teikimo vieta, pakeitė šiuolaikinė moderni šeima, 
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kuri iš esmės tampa tik vartojimo vienetu, o viena svarbiausių jos 
funkcijų – tenkinti emocinius šeimos narių poreikius. Šiuo metu ima-
ma kalbėti ir apie postmodernią šeimą, šitaip bandant apibendrinti per 
pastaruosius dešimtmečius išaugusią šeimos formų įvairovę (Stancey, 
1996). Taigi šiuolaikinėje šeimoje daugelis ankstesnių jos funkcijų sil-
pnėja, pereina į visuomeninį lygmenį ir yra perimamos kitų socialinių 
institutų (Benokratis, 1999; Bitton ir kt., 1989; Stimson ir Stimson, 
1987). Todėl didėja valstybinių ir visuomeninių institucijų vaidmuo 
sudarant autonomiškos ir savarankiškos šeimos funkcionavimo sąly-
gas, užtikrinant šeimos ir jos narių gerovę. 

Neatsitiktinai ir viena iš tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ 
užduočių buvo išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vyriau-
sybės vaidmenį sprendžiant įvairias socialines problemas, tarp kurių 
minimos ir tokios problemos, kaip sąlygų sudarymas moterims daly-
vauti profesinėje veikloje bei galimybių sudarymas moterims (vyrams) 
derinti apmokamą darbą ir vaikų augumą. Kiek vyriausybė turėtų būti 
atsakinga išvardytų problemų atžvilgiu, respondentai galėjo vertinti 
pasirinkdami vieną iš šių atsakymo variantų: „visiškai atsakinga“, „ge-
rokai atsakinga“, „atsakinga“, „nelabai atsakinga“, „neatsakinga“. 

Vyriausybės vaidmuo sprendžiant moterų užimtumo pro-
blemą. Dauguma apklausoje dalyvavusių respondentų mano, kad 
vyriausybė yra atsakinga (vertino „visiškai atsakinga“, „gerokai at-
sakinga“ ir „atsakinga“) už „sudarymą sąlygų moterims dalyvauti 
profesinėje veikloje“. Toks vertinimas rodo gyventojų požiūrį ne tik į 
vyriausybės vaidmenį sprendžiant moterų užimtumo problemas, bet ir į 
profesinės veiklos reikšmę moters gyvenime. Darbas šiuolaikinės 
moters gyvenime užima ne mažiau svarbią vietą negu vyrų (žr. 3.2.1 
skyrių), ir joms turi būti sudarytos galimybės būti ekonomiškai 
nepriklausomoms bei realizuoti asmeninės ir profesinės saviraiškos 
poreikius (4.3 pav.).  Kadangi moterų užimtumo klausimas visų pirma aktualus pačioms 
moterims, nestebina tai, kad moterys vyriausybės atsakomybę, spren-
džiant šią problemą, vertina aukščiau. Vyrai, manantys, jog vyriausybė 
yra atsakinga už „sąlygų sudarymą moterims dalyvauti profesinėje veik-
loje“, sudaro 73%, moterys – 78%. Be to, tarp moterų vertinimai „visiš-
kai atsakinga“ ir „gerokai atsakinga“ dažnesni nei tarp vyrų (4.3 pav.). 
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4.3 pav.  
Vyriausybės vaidmens sprendžiant moterų (vyrų) užimtumo bei 
vaikų auginimo ir darbo derinimo problemas vertinimas pagal 

respondentų lytį (procentais) 

 
Vyriausybės atsakomybę sprendžiant problemas, su kuriomis mote-

rys susiduria darbo rinkoje, aukštai vertina visos moterys, nepriklauso-
mai nuo amžiaus. Tačiau didžiausia dalis moterų, pažyminčių vyriausy-
bės atsakomybę, yra tarp 55 metų ir vyresnio amžiaus respondenčių (jos 
sudaro 81%). Taigi tyrimo rezultatai patvirtina priešpensinio ir pensinio 
amžiaus moterų užimtumo problemos egzistavimą ir aktualumą. Kita 
vertus, būtent tarp 18–34 metų amžiaus, t.y. jauniausios kartos, moterų 
buvo daugiausia (18%) respondenčių, kurios vertindamos vyriausybės 
vaidmenį sudarant sąlygas moterims dirbti, nurodė variantą „visiškai 
atsakinga“ (4.4 priedas).  
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Tarp vyrų vyriausybės sprendimų svarbą moterų užimtumo sferoje 
dažniausiai pažymi taip pat vyriausios kartos (1925–1946 m. gimimo) 
respondentai – 80% teigia jos atsakomybę. Mažiausiai vyriausybės at-
sakomybės dėl „sąlygų sudarymo moterims dalyvauti profesinėje veik-
loje“ įžvelgia jauniausios kartos vyrai, gimę 1967–1983 m. – palyginti 
su vyriausiąja karta, vyriausybę atsakingą laiko visu ketvirtadaliu ma-
žesnė respondentų dalis – 55% (4.4 priedas). 

Analizuojant atsakymus į šį klausimą pagal respondentų išsilavini-
mą, matyti, kad mažiausiai vyriausybės atsakomybės sudarant sąlygas 
moterims dalyvauti profesinėje veikloje pageidauja aukštąjį išsilavini-
mą turintys vyrai ir moterys (4.5 priedas). Aukštąjį išsilavinimą turintys 
žmonės sparčiau perima naujas vertybines orientacijas ir nuostatas 
(pvz., tolerantiškiau nei žemesnį išsilavinimą turintys žmonės vertina 
šeimos formavimo ir prokreacinės elgsenos pokyčius) ir pastebi, kad 
visuomenei liberalėjant, įsitvirtinant rinkos santykiams ir didėjant 
konkurencijai, didėja individualios atsakomybės svarba. Mažiau tiki-
masi paramos iš valstybinių struktūrų, labiau imama pasikliauti tik sa-
vimi. Todėl negalima atmesti, kad tai galėtų būti vienas iš veiksnių, 
turėjusių įtakos ir šiems vertinimams. 

Vyriausybės vaidmuo sudarant galimybes moterims derinti 
darbą ir vaikų auginimą. Vyriausybės atsakomybę sudarant galimy-
bes moterims derinti profesinę veiklą ir vaikų priežiūrą bei auklėjimą 
taip pat aukščiau vertina moterys nei vyrai. Kad vyriausybė atsakinga 
(vertino „visiškai atsakinga“, „gerokai atsakinga“ ir „atsakinga“) už 
„galimybių sudarymą moterims derinti apmokamą darbą ir vaikų au-
ginimą“, teigia 91% vyrų ir 94% moterų. Net trečdalis (33%) tyrimo 
metu apklaustų moterų mano, kad už šių galimybių sudarymą vyriau-
sybė yra „visiškai atsakinga“. Tokį atsakymą pateikę vyrai sudaro tik 
ketvirtadalį (26%) (4.3 pav.).  

Amžiaus požiūriu, moterų vertinimai ženkliai nesiskiria, ir galima 
teigti, kad vyriausybės atsakomybę dėl galimybių moterims derinti 
apmokamą darbą ir vaikų auginimą sudarymo vienodai aukštai verti-
na visos moterys. Tarp vyrų šie skirtumai ryškesni. Labiausiai savo 
vertinimais išsiskiria 18–34 metų amžiaus vyrai. Tarp jų vyriausybės 
atsakomybę už „galimybių sudarymą moterims derinti apmokamą 
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darbą ir vaikų auginimą“ įžvelgia mažiausia, palyginti su kitomis am-
žiaus grupėmis, vyrų dalis (89%). Be to, 11% šios amžiaus grupės 
vyrų nurodė, jog vyriausybė yra „neatsakinga“ (4.4 priedas). 

Žvelgiant pagal išsilavinimą, labiausiai stebima šio požymio atžvil-
giu išsiskiriančios moterų ir vyrų nuomonės. Antai iš moterų, manančių, 
jog vyriausybė yra atsakinga už sąlygų sudarymą, kad moterys galėtų de-
rinti profesinius interesus ir vaikų auginimą, mažiausia dalis yra tarp 
aukštąjį išsilavinimą turinčių respondenčių, o tarp vyrų, atvirkščiai, vy-
riausybės vaidmenį menkiausiai vertina žemesnį nei vidurinis išsilavini-
mą turintys respondentai (4.5 priedas).  

Darbo pobūdis taip pat turėjo didelės reikšmės respondentų atsaky-
mams. „Visišką“ atsakomybę už galimybių sudarymą moterims derinti 
apmokamą darbą ir vaikų auginimą vyriausybei dažniausiai skiria mote-
rys, dirbančios visą darbo dieną (tokį atsakymą pateikė daugiau negu 
trečdalis – 36%), o rečiausiai toks atsakymas pasitaiko tarp moterų, dir-
bančių dalį darbo laiko (21%) (4.6 priedas). Tai ganėtinai natūralu. Dir-
bant visą dieną, neabejotinai darbo ir vaikų auginimo derinimo problema 
yra didesnė, ir vyriausybės vaidmuo sudarant tam sąlygas atrodo daug 
svarbesnis. Tuo tarpu galimybė dirbti ne visą darbo dieną jau yra vienas 
iš būdų, leidžiančių lengviau derinti motinos ir darbuotojos vaidmenis. 
Kuo daugiau vaikų, tuo darbo ir šeimos derinimo problema aktualesnė. 
Net 38% tris ir daugiau vaikų auginančių moterų nurodė, jog vyriausybė 
„visiškai atsakinga“ už tai, kad būtų sudarytos galimybės moterims derin-
ti profesinę veiklą su vaikų auginimo rūpesčiais (4.7 priedas). 

Tačiau vyrai mano priešingai – atsakymas, kad vyriausybė „visiškai 
atsakinga“ už galimybių sudarymą moterims derinti apmokamą darbą ir 
motinystės pareigas, dažniausias tarp dalį darbo laiko dirbančiųjų (33%) 
(4.6 priedas). Dalį darbo laiko dirbantys vyrai, atrodo, geriau supranta, 
kaip svarbu moterims turėti palankias sąlygas derinti darbą ir vaikų au-
ginimą. Vyrai, turintys vaikų, taip pat labiau reiklūs vyriausybės atžvilgiu 
negu tie, kurie jų neturi (4.7 priedas). 

Vyriausybės vaidmuo sudarant galimybes vyrams derinti 
darbą ir vaikų auginimą. Vienas iš būdų siekiant sumažinti mote-
rims tenkančią „dvigubą naštą“ bei padėti suderinti šeimynines funkci-
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jas ir profesinius interesus yra skatinti aktyvesnį vyrų dalyvavimą dir-
bant su namų ūkiu susijusius darbus ir auginant vaikus. Sėkmingas 
motinos vaidmens ir profesinio užimtumo subalansavimas įmanomas 
tik tuo atveju, jei tėvystės pareigos tolygiai pasidalijamos tarp abiejų 
sutuoktinių (partnerių). Tačiau vyriausybės atsakomybę dėl „galimybių 
sudarymo vyrams derinti apmokamą darbą ir vaikų auginimą“ įžvelgia 
(vertino „visiškai atsakinga“, „gerokai atsakinga“ ir „atsakinga“) ma-
žesnė tiek vyrų (75%), tiek moterų (77%) dalis nei tokias galimybes su-
darant moterims (4.3 pav.). Kodėl? Viena iš prielaidų būtų – nėra tokios 
paramos poreikio. Jeigu nėra tokios paramos poreikio, vadinasi, vyrai 
nesusiduria su šia problema. Jiems netenka spręsti, kaip derinti darbą ir 
vaikų auginimą.  

Tai tik dar kartą patvirtina, ką rodo ir kiti tyrimai (pvz., Purvaneckas, 
Purvaneckienė, 2001) – mūsų visuomenėje dar nepriimta, kad vyrai ak-
tyviai dalyvautų auginant vaikus ir tolygiai dalytųsi su moterimis šiais 
rūpesčiais. Anot sociologės Swidler (1986), žmonės veiksmų strategiją 
(pvz., šeimos ir darbo pasirinkimus) formuoja remdamiesi simboliniais 
ištekliais (vertybėmis, tikėjimais, įpročiais, socialiniais įgūdžiais ir pan.), 
esančiais jų kultūriniame repertuare. Lietuvoje jau sovietmečiu moters 
vaidmuo visuomenėje (t.y. už šeimos ribų) plėtėsi, nemažėjant ir jos 
vaidmeniui šeimoje. Tuo tarpu vyro vaidmuo nepatyrė tokių ryškių po-
kyčių, ir vyras, pvz., nebuvo atitinkamai įtraukiamas į nemokamo darbo 
namų ūkyje sferą. Todėl reikšmė, kurią vyras (ne tik vyrai, bet ir daugelis 
moterų) priskiria sau kaip tėvui labai skiriasi nuo tos, kurią sau kaip mo-
tinai priskiria moteris, nors abu yra tėvai. Skiriasi „tėvo“ ir „motinos“ 
vaidmenų turinys (Perry-Jenkins ir kt., 2000). Dažnai „geru tėvu“ pripa-
žįstamas tas, kuris nepriekaištingai atlieka šeimos maitintojo vaidmenį, 
kitaip tariant, garantuoja materialinį saugumą savo šeimai, vaikams. Tai-
gi mūsų visuomenėje dar trūksta vertybinių nuostatų ir normų, išreiš-
kiančių kitokį požiūrį į tėvą ir skatinančių pačius vyrus keisti tradicinį 
vyro vaidmens supratimą ir elgseną šeimoje.  

Tačiau tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatai parodė, 
kad didžiausia dalis, laikančių vyriausybę atsakinga už „galimybių su-
darymą vyrams derinti apmokamą darbą ir vaikų auginimą“, yra tarp 
jauniausios kartos vyrų ir moterų (4.4 priedas). Galbūt tai yra požymis, 
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kad jaunesniojoje kartoje bręsta kitoks vyro vaidmens šeimoje ir vaikų 
gyvenime suvokimas?  

Pagal respondentų išsilavinimą tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų re-
čiau vyriausybę atsakingą už sąlygų sudarymą vyrams derinti darbą ir 
tėvystę laiko turintieji aukštąjį išsilavinimą (4.5 priedas).  

Įdomu tai, kad nedirbančios moterys vyriausybės vaidmens svarbą 
sprendžiant vyrų vaikų auginimo ir darbo derinimo problemą pripa-
žįsta gerokai dažniau nei dirbančios. Kitas įdomus momentas – ma-
žiausia moterų, nurodžiusių variantą „visiškai atsakinga“, dalis yra tarp 
dirbančių dalį darbo laiko. Tarp vyrų, visai taip, kaip ir vertinant vy-
riausybės atsakomybę tokias sąlygas sudarant moterims, didžiausiu 
procentu išreiškusių nuomonę, kad vyriausybė yra „visiškai atsakinga“, 
išsiskiria dirbantieji dalį darbo laiko (4.6 priedas).  

Didžiausia dalis moterų, teigiančių vyriausybės vaidmens svarbą suda-
rant sąlygas vyrams derinti tėvo pareigas ir darbą, yra tarp turinčių vaikų, 
ypač tarp turinčių vieną ar du vaikus. Tačiau stebina vyrų požiūris. Dau-
giausia įžvelgiančių vyriausybės atsakomybę sprendžiant šią problemą yra 
tarp neturinčių vaikų, kiek mažiau tarp turinčių vieną du vaikus, bet ma-
žiausia dalis – tarp turinčių tris ir daugiau vaikų (4.7 priedas). 

Taigi, kaip matyti iš pateiktų tyrimo „Gyventojų politikos vertini-
mas“ rezultatų, gyventojai vyriausybės vaidmenį sudarant sąlygas mo-
terims dalyvauti profesinėje veikloje ir derinti ją su vaikų auginimu, 
taip pat ir sudarant galimybę vyrams derinti darbą ir tėvystės rūpesčius 
(nors šiuo atveju ir kiek mažiau), vertina kaip tikrai svarbų. O kaip jie 
vertina realius vyriausybės veiksmus sprendžiant socialines gyventojų 
problemas? Ar, jų nuomone, skiriamas adekvatus egzistuojantiems 
poreikiams dėmesys? Tai atsiskleidžia atsakymuose į klausimą, kuriuo 
respondentų prašoma išsakyti nuomonę, ar išvardytoms problemoms 
pastaraisiais metais „vyriausybė teikė mažiau, daugiau ar tiek pat dėme-
sio negu anksčiau (negu prieš kokius penketą metų)?“ Šioje dalyje bus 
pristatomi vertinimai tik tų problemų, kurios glaudžiai susijusios su ap-
tariama tema: vyriausybės dėmesys „dirbančių moterų problemoms“, 
„šeimoms, auginančioms vaikus“, „vaikų priežiūros sąlygoms“. 

Realių vyriausybės veiksmų vertinimas. Kalbant apie moterų 
profesinę veiklą ir problemas, iškylančias joje dalyvaujant, daugiau nei 
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pusė tyrime dalyvavusių moterų tvirtina, kad vyriausybė pastaraisiais 
metais „dirbančių moterų problemoms“ dėmesio skyrė mažiau negu 
anksčiau5. Pozityvių pokyčių vyriausybės veiksmuose gerinant dirban-
čių moterų padėtį įžvelgia vos 5% respondenčių, kurios teigia, jog ski-
riama daugiau dėmesio. Vyrų vertinimai labai panašūs (4.4 pav.).  

 

4.4 pav.  
Vertinimas, ar vyriausybė pastaraisiais metais teikė mažiau,  
daugiau ar tiek pat dėmesio šių problemų sprendimui negu 

anksčiau, pagal respondentų lytį (procentais) 

 

Lyginant įvairių amžiaus grupių vertinimus, matyti, kad palankiau vy-
riausybės veiklą vertina jauniausios kartos (18–34 metų amžiaus), aukš-
tąjį išsilavinimą turintys respondentai. Tiek vyrų, tiek moterų atveju šio-
se grupėse dažnesni negu kitose atsakymai, jog vyriausybė dirbančių 
                                                            
5 Vertėtų pažymėti, kad tyrimas buvo atliktas 2001 m. pabaigoje ir todėl gyventojai vertina 
vyriausybės veiklą maždaug 1997-2001 m. laikotarpiu. Bet kadangi šioje srityje radikalių 
pasikeitimų nebuvo, aptariamų problemų vertinimai iš esmės taikytini ir šiam periodui. 
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moterų problemoms pastaraisiais metais skirta „tiek pat“ ar net „dau-
giau“ dėmesio negu anksčiau (4.9 ir 4.10 lentelės). 

Su darbo ir šeimos derinimo rūpesčiais visų pirma susiduria šei-
mos, auginančios mažamečius vaikus – joms ši problema aktualiausia. 
Tad kiek gi tokioms šeimoms apskritai pastaruoju metu buvo skiriama 
vyriausybės dėmesio? Kaip tai vertina gyventojai? 

 

4.9 lentelė 
Vertinimas, ar vyriausybė pastaraisiais metais teikė mažiau, 
daugiau ar tiek pat dėmesio šių problemų sprendimui negu 

anksčiau, pagal respondentų lytį ir kartas (procentais) 
 

1967–1983 m. 1947–1966 m. 1925–1946 m. 
18–34 m. amžiaus 35–54 m. amžiaus 55 m. ir vyresni 

 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 
Šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus 
Mažiau 46,1 41,1 53,2 55,6 54,3 53,0 
Tiek pat 40,9 48,3 39,1 33,3 37,8 40,7 
Daugiau 13,0 10,6 7,7 11,1 7,9 6,4 
Dirbančių moterų problemoms 
Mažiau 42,7 43,0 49,8 54,5 53,1 56,1 
Tiek pat 52,1 51,1 44,5 41,2 44,4 40,1 
Daugiau 5,2 6,0 5,7 4,3 2,5 3,8 
Vaikų priežiūros sąlygoms 
Mažiau 43,2 42,7 53,2 51,2 53,4 54,7 
Tiek pat 43,8 39,3 39,9 40,3 39,1 40,7 
Daugiau 13,0 17,9 6,9 8,6 7,5 4,7 

 

Deja, pusės respondentų vertinimu, vyriausybė šių šeimų proble-
moms pastaraisiais metais1 skyrė mažiau dėmesio negu anksčiau. Šiuo 
požiūriu vyrų ir moterų nuomonės visiškai sutampa (4.4 pav.). Tarp 
respondentų, turinčių vaikų, tokia nuomonė dominuojanti. Tačiau ver-
tėtų pažymėti, jog tarp respondentų, auginančių tris ir daugiau vaikų, yra 
didesnė dalis negu tarp auginančių vieną ar du vaikus, kurie į klausimą 
atsakė, jog vyriausybė „šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus“ 
pastaraisiais metais skyrė „daugiau“ dėmesio negu anksčiau (4.11 lentelė). 
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4.10 lentelė 
Vertinimas, ar vyriausybė pastaraisiais metais teikė mažiau, 
daugiau ar tiek pat dėmesio šių problemų sprendimui negu 
anksčiau, pagal respondentų lytį ir išsilavinimą (procentais) 

 
Žemesnis nei 

vidurinis 
Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis  

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 
Šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus 
Mažiau 55,9 44,2 50,3 52,1 52,9 54,5 45,0 47,1 
Tiek pat 35,1 47,8 38,1 35,6 39,2 38,6 45,9 41,2 
Daugiau 9,0 8,0 11,6 12,2 7,8 6,8 9,2 11,8 
Dirbančių moterų problemoms 
Mažiau 53,6 56,9 48,9 55,9 48,3 52,9 42,6 40,9 
Tiek pat 42,7 39,4 45,6 39,8 47,8 44,5 51,9 50,5 
Daugiau 3,6 3,6 5,6 4,3 4,0 2,7 5,6 8,6 
Vaikų priežiūros sąlygoms 
Mažiau 53,2 50,7 51,1 47,8 49,3 52,7 46,8 46,8 
Tiek pat 39,6 42,8 38,3 38,2 42,3 38,2 44,0 42,5 
Daugiau 7,2 6,5 10,6 14,0 8,5 9,2 9,2 10,8 

 

4.11 lentelė  
Vertinimas, ar vyriausybė pastaraisiais metais teikė mažiau, dau-
giau ar tiek pat dėmesio šių problemų sprendimui negu anksčiau, 

pagal respondentų lytį ir turimų vaikų skaičių (procentais) 
 

Neturi vaikų 1–2 vaikai 3 ir daugiau vaikų  
Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus 
Mažiau 40,1 35,8 55,8 53,3 48,9 51,9 
Tiek pat 46,7 54,5 36,1 38,1 42,0 34,9 
Daugiau 13,1 9,8 8,2 8,6 9,1 13,2 
Dirbančių moterų problemoms 
Mažiau 35,0 45,2 52,1 51,9 53,5 55,5 
Tiek pat 59,1 47,6 43,4 44,4 43,0 38,3 
Daugiau 5,8 7,3 4,5 3,7 3,5 6,3 
Vaikų priežiūros sąlygoms 
Mažiau 39,4 44,7 52,8 50,3 55,2 51,6 
Tiek pat 47,4 43,1 39,0 39,9 39,1 38,3 
Daugiau 13,1 12,2 8,2 9,8 5,7 10,2 



Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai 

 194

Tai verčia susimąstyti apie Lietuvoje vykdomos paramos šeimai po-
litikos spragas. Mažėjantis gimstamumas, gilėjanti depopuliacija suke-
lia visuomenėje nemažai diskusijų, kuriose svarstomi būdai, kaip pa-
skatinti gimdyti daugiau vaikų ir pakelti gimstamumo lygį šalyje. Ta-
čiau bėda ta, kad ryškėja būtinybė skatinti ne „gimdyti daugiau vaikų“, 
bet „gimdyti“. Gimstamumo mažėjimą lemia ne mažėjantis daugiavai-
kių šeimų skaičius, o mažėjantis skaičius vaikų, gimusių pirmaisiais ir 
antraisiais. Būtent jie sudaro didžiąją dalį visų gimstančių vaikų ir le-
mia bendrą gimstamumo lygį (Stankūnienė, 2002). Todėl paramos 
šeimai politika neturėtų būti išskirtinai nukreipta į daugiavaikių šeimų 
problemų sprendimą. Būtina ieškoti būdų, kaip skatinti jaunas šeimas 
gimdyti pirmuosius, o po to ir antruosius vaikus. 

Kokybiškos vaikų priežiūros paslaugos ir jų prieinamumas yra viena 
iš esminių paramos šeimoms, auginančios vaikus, priemonių, padedan-
čių tėvams lengviau derinti profesinius interesus ir vaikų auginimą. To-
dėl šių paslaugų plėtra, jų kokybės, atsiliepiant į šeimų poreikius, gerini-
mas turėtų būti viena iš prioritetinių paramos šeimai politikos krypčių. 
Tačiau iš tyrimo rezultatų galima spręsti, jog šiai problemai pastaraisiais 
metais nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys. Tiek tarp vyrų, tiek tarp 
moterų dažniausiai išsakoma, jog „vaikų priežiūros sąlygoms“ buvo ski-
riama „mažiau“ dėmesio nei anksčiau (4.4 pav.). Daugiausia pasigen-
dančių vyriausybės dėmesio sprendžiant šias problemas yra tarp turinčių 
vaikų, ypač tarp turinčių tris ir daugiau vaikų (4.11 lentelė). 

Analizuojant vertinimus pagal respondentų amžių ir išsilavinimą ma-
tyti, jog vyriausybės veiklą, t.y. jos dėmesį, skirtą vaikus auginančių šeimų 
problemoms bei vaikų priežiūros sąlygų gerinimui, kiek palankiau vertina 
jauniausios kartos respondentai (gimę 1967–1983 m.) bei respondentai, 
turintys aukštąjį išsilavinimą (4.9 ir 4.10 lentelės). 

Taigi tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatai parodė, 
jog, Lietuvos gyventojų nuomone, vyriausybė atlieka labai svarbų 
vaidmenį sprendžiant socialines visuomenės problemas, įskaitant mo-
terų užimtumą bei sąlygų sudarymą tėvams (motinai ir tėvui) derinti 
apmokamą darbą ir vaikų auginimą. Tačiau vertinant realius vyriausy-
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bės veiksmus šioje srityje išryškėja šios institucijos dėmesio stoka ir 
nepatenkinti visuomenės lūkesčiai.  

4.5.2. Vaikų auginimas ir darbas: prokreacinių nuostatų ir  
profesinių interesų derinimas 

Šeimos ir darbo sąryšio kompleksiškumas. Apmokamo darbo 
ir šeimyninio gyvenimo sąryšis labai sudėtingas. Jį analizuoti pasirodo 
dar sudėtingiau, jei atsižvelgiame į tai, kad abu šie veiksniai – tiek dar-
bas, tiek šeima – patiria nuolatinę kaitą. XX a. dešimtasis dešimtmetis 
buvo ryškių pokyčių technologinių inovacijų srityje ir socialinėje eko-
nominėje aplinkoje metas. Pvz., tobulėjančios kompiuterinės ir ko-
munikacijos technologijos leido kai kuriems žmonėms pakeisti tradi-
cines darbo vietas, būti mobilesniems – dirbti namuose, kitame mieste 
ir pan. Keičiasi darbo vietos, darbo grafikai, darbo jėgos struktūra, ir 
tai daro įtaką ir šeimos organizacijai. Darbo rinkos pokyčiai formuoja 
lankstesnius darbo santykius, kuria daugiau galimybių susirasti darbą, 
savo pobūdžiu atitinkantį individo poreikius, tačiau kartu mažėja dar-
bo saugumas, konkurencinės sąlygos reikalauja dėti daugiau pastangų 
norint jį išsaugoti ir pan. (Palomba, 2003).  

Taigi kalbėdami apie darbo ir šeimos derinimą susiduriame su labai 
komplikuota situacija, greitai kintančia ir pasižyminčia įvairiais vidiniais 
prieštaravimais. Pokyčiai darbo rinkoje, šeimoje ir paramos šeimai poli-
tikoje kertasi vienas su kitu labai sudėtingu būdu. Todėl kelias, vedantis į 
profesinio ir šeimyninio gyvenimo pusiausvyrą, nėra toks aiškus. 

Šeimą ir darbą derinti leidžiančias sąlygas galima vertinti kaip stra-
tegijos kryptį, orientuotą į konfliktinių kasdieninio gyvenimo reikala-
vimų laiko atžvilgiu derinimą. Kita strategijos kryptis siekiant išvengti 
įtampos, kylančios derinant tėvystę/motinystę ir apmokamą darbą, yra 
vaikų, gimstančių šeimoje, skaičiaus mažinimas (Van Doorne-Huiskes, 
Den Dulk, Schippers, 1999). Tai nėra neįprasta strategija šiuolaikinėje 
visuomenėje. Gimstamumo mažėjimas gali būti interpretuojamas kaip 
pastangų mikro-lygmeniu surasti tinkamą pusiausvyrą tarp profesinio 
ir šeimyninio gyvenimo pasekmė. 
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Socialinių mokslų atstovai pastebėjo, kad vyrai ir moterys vis labiau 
nenoriai priima sprendimus, kurie gali turėti ilgalaikių pasekmių jų gyve-
nime ir kurie gali riboti jų pasirinkimo laisvę ateityje. Vaikas reiškia 
svarbų ir ilgalaikį individo, ypač moters, pasirinkimo laisvės apribojimą. 
Mažametis vaikas reikalauja nuolatinio dėmesio, o tai sunku derinti su 
darbu visą darbo dieną (Bernhart, 1993; cituota Palomba, 2003). Todėl 
nereta pora, kuri nėra visiškai įsitikinusi, kad galės tinkamai organizuoti 
šeimyninį gyvenimą ir derinti jį su profesiniais interesais, nusprendžia 
vaiko neturėti arba jo gimimą atidėti vėlesniam laikui. 

Visoms Europos šalims būdingas gimstamumo sumažėjimas, dau-
gėja bevaikių šeimų. Europos Sąjungos šalyse didžiausias gimstamumo 
lygis, neskaitant Airijos – nuo seno katalikiškos šalies, yra Šiaurės Eu-
ropos šalyse, kurios daug dėmesio skiria sąlygų tėvams derinti karjerą 
ir šeimos poreikius sudarymui. Priemonės, lengvinančios šeimos ir 
apmokamo darbo derinimą, skatina ir didesnį vaikų skaičių šeimoje. 
Laikas, kai tradicinės, didžiąja dalimi religinės, normos ir vertybės ska-
tino dideles šeimas, atrodo, negrįžtamai nuėjo į praeitį. Šiuo metu 
daug reikšmingesnis veiksnys, sąlygojantis vaikų skaičių šeimoje, yra 
šeimai teikiamos paramos kiekybė ir kokybė, įskaitant šeimos ir darbo 
derinimo sąlygas (Van Doorne-Huiskes, Den Dulk, Schippers, 1999). 

Egzistuoja įvairios paramos priemonių, skirtų darbo ir šeimos de-
rinimui palengvinti, klasifikacijos. Vienoje iš jų šios priemonės skirsto-
mos į keturias grupes (Van Doorne-Huiskes, Den Dulk, Schippers, 
1999):  

1) lanksčios darbo formos (darbas ne visą darbo dieną, lankstus 
darbo grafikas, darbas namuose, periodinis darbas ir pan.); 

2) atostogos (motinystės/tėvystės atostogos, atostogos dėl šeimy-
ninių priežasčių, įsivaikinimo atostogos ir pan.); 

3) priežiūros paslaugos (vaikų lopšeliai-darželiai, vaikų priežiūros 
centrai darbovietėse, pagyvenusių šeimos narių priežiūros pa-
slaugos ir pan.) ir  

4) kitos paramos priemonės (konsultacijos darbuotojams, kaip de-
rinti šeimą ir darbą, ir pan.).  
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Parama derinant šeimą ir darbą apima platų priemonių spektrą. Be 
to, šioje srityje galima išskirti tiesioginę ir netiesioginę politiką. Tiesio-
ginės politikos priemonės yra aiškiai išvystytos tam, kad palengvintų 
apmokamo ir neapmokamo darbo derinimą. Tuo tarpu netiesioginės 
politikos priemonės paprastai nėra inicijuojamos būtent šiuo tikslu, 
tačiau taip pat pozityviai veikia švelnindamos konfliktą, iškylantį tarp 
pareigų šeimai ir darbo (Hayghe, 1988; cituota Van Doorne-Huiskes, 
Den Dulk, Schippers, 1999). 

Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ objektas yra kur kas pla-
tesnis nei šeimos ir darbo derinimo problema ir neapima detalesnių su 
ja susijusių klausimų. Todėl turimi duomenys mums teleidžia pažvelg-
ti, kokį poveikį galimybė pasirinkti užimtumo formą, konkrečiai – gali-
mybė dirbti ne visą darbo dieną, turi šeimos prokreaciniams planams. 

Darbo forma ir prokreacinės nuostatos. Tyrimo „Gyventojų 
politikos vertinimas“ metu respondentai buvo prašomi nurodyti vieną 
iš pateiktų darbo formos ir prokreacinės elgsenos derinimo variantų, 
kuris, jų nuomone, būtų idealus jiems ir jų sutuoktiniams (partne-
riams). Respondentų atsakymuose atsiskleidžia ne tik nuostatos dėl 
vaikų skaičiaus šeimoje, bet ir tinkamiausias tėvo ir motinos darbo 
pobūdis auginant juos. 

Remiantis tyrimo duomenimis, bendras vidutinis norimas vaikų 
skaičius lygus 2,3. Respondentų pasirinkti, jų manymu, idealūs vaikų 
auginimo ir darbo derinimo problemos sprendimo būdai patvirtina 
tokias prokreacines aspiracijas. Tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų domi-
nuoja noras turėti du vaikus. Tačiau abi lytys sau ir savo sutuoktiniams 
(partneriams) nurodo skirtingus būdus, kaip geriausia derinti vaikų au-
ginimą ir darbą. 43% vyrų priimtiniausias variantas yra dirbti visą darbo 
dieną ir auginti du vaikus. Kiti du dažniau pasirinkti variantai – „visa 
darbo diena ir daugiau nei du vaikai“ (17%) bei „visa darbo diena ir vie-
nas vaikas“ (11%). Kaip matome, dauguma vyrų, nesvarbu, kiek šeimoje 
būtų vaikų, pirmenybę teikia darbui visą darbo dieną. Tačiau reikėtų 
paminėti ir tą dalį vyrų, nors ir nežymią, kurie pasiryžę daryti kompro-
misus ir labiau įsitraukti į vaikų auginimą. Kai kurie netgi gana kardina-
lius – „visai nedirbti, kol vaikai yra maži“ (8%) (4.5 pav.; 4.8 priedas). 
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Kokį vaidmenį vyrai numato savo sutuoktinėms (partnerėms)? 
Daugiau nei pusė (51%) apklausoje dalyvavusių vyrų kaip idealų va-
riantą savo partnerėms nurodė „nedirbti, kol vaikai yra maži“. Kiti 
dažniau pasirinkti variantai – „dalis darbo laiko ir du vaikai“ (16%) bei 
„visa darbo diena ir du vaikai“ (10%) (4.5 pav.; 4.8 priedas). 

4.5 pav.  
Vaikų auginimo ir darbo derinimo problemos sprendimo  

variantai pagal respondentų lytį (procentais) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aš teikčiau pirmenybę

Savo sutuoktiniui (partneriui) rinkčiau

Aš teikčiau pirmenybę

Savo sutuoktinei (partnerei) rinkčiau

Visa darbo d. ir 0 vaikų Visa darbo d. ir 1 vaikas

Visa darbo d. ir 2 vaikai Visa darbo d. ir >2 vaikai

Dalis darbo l. ir 0 vaikų Dalis darbo l. ir 1 vaikas

Dalis darbo l. ir 2 vaikai Dalis darbo l. ir >2 vaikai

Nedirbti, kol vaikai maži Visai nedirbti, kol kartu vaikai

 
 

Be abejo, teiginys „kol vaikai yra maži“ yra gana neapibrėžtas, ir 
sunku pasakyti, iki kokio amžiaus, vyrų įsitikinimu, moteris turėtų likti 
namie ir prižiūrėti vaikus. Tačiau aišku viena – gimus vaikui, moteris 
kuriam laikui turėtų atsisakyti profesinės veiklos. 

Pažvelgus į moterų pasirinkimus, matyti, kad iš esmės jų ir vyrų 
nuostatos vaikų auginimo ir darbo derinimo klausimu sutampa. 48% 
moterų taip pat pirmenybę teiktų variantui „nedirbti, kol vaikai yra 
maži“, ir tik 16% linkusios rinktis variantą, kai vaikų auginimą galima 
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būtų derinti su profesine veikla, t.y. „dalį darbo laiko ir du vaikus“. 
Idealus variantas jų partneriams – „visa darbo diena ir du vaikai“ 
(40%). Kiti dažniau nurodomi variantai taip pat numato, jog partneris 
dirba visą darbo dieną, ir auginami arba daugiau negu du vaikai (16%), 
arba vienas vaikas (14%) (4.5 pav.; 4.8 priedas). 

Taigi Lietuvoje vis dar vyrauja tradicinis vyro ir moters vaidmenų 
auginant vaikus supratimas. Daugumos įsitikinimu, moteris, kol vaikai 
yra maži, turi likti namie ir jais rūpintis, o vyro pagrindinė pareiga – 
rūpintis materialiniu šeimos saugumu ir gerove. 

Atsakymų pasiskirstymas pagal amžių didelių respondentų pasirin-
kimo skirtumų neatskleidžia. Nepriklausomai nuo amžiaus, tarp vyrų 
trys populiariausi variantai yra: „visa darbo diena ir du vaikai“, „visa 
darbo diena ir daugiau nei du vaikai“ bei „visa darbo diena ir vienas 
vaikas“. Tačiau yra kai kurių skirtumų pasirenkant darbo ir vaikų au-
ginimo derinimo variantus, kurie nusistovėjusios nuomonės požiūriu 
vyrams yra „netradiciniai“. Pvz., vyriausios (gimę 1925–1946 m.) ir 
vidurinės kartos (gimę 1947–1966 m.) vyrai dažniau nei jauniausios 
kartos atstovai (gimę 1967–1983 m.) pažymėjo variantą „nedirbti, kol 
vaikai yra maži“. Tuo tarpu jauniausios kartos vyrai dažniau negu vy-
resnieji rinkosi variantą „dalis darbo laiko ir du vaikai“ (4.9 priedas). 

Savo sutuoktinėms (partnerėms) visų amžiaus grupių vyrai daž-
niausiai žymėjo variantą „nedirbti, kol vaikai yra maži“. Antrasis pagal 
nurodymo dažnumą variantas visose amžiaus grupėse taip pat sutam-
pa, tai – „dalis darbo laiko ir du vaikai“. Kitų pasirinkimo variantų 
pasiskirstymas pagal amžių įvairuoja labiau. Beje, galima pastebėti, jog 
rinkdami savo sutuoktinėms (partnerėms) vaikų auginimo ir darbo 
derinimo variantus, jauniausios kartos vyrai (18–34 metų amžiaus) 
dažniau negu vyresnieji nurodė variantą su didžiausiu vaikų skaičiumi, 
t.y. „daugiau negu du vaikai“. Tačiau nė vienas šios amžiaus grupės vy-
ras, skirtingai negu vyresnių kartų atstovai, nenurodė varianto „visa dar-
bo diena ir daugiau negu du vaikai“, taip parodydami, jog, jų manymu, 
auginant daugiau negu du vaikus ir norint dalyvauti profesinėje veikloje, 
moteriai geriausia dirbti dalį, o ne visą darbo laiką (4.9 priedas). 
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Apklausoje dalyvavusių moterų atsakymuose tarp kartų išryškėja 
daug didesni nuomonių skirtumai. Kuo jaunesnė karta, tuo mažiau 
moterų, kurios norėtų nedirbti ir likti namie, kol vaikai yra maži (4.9 
priedas). 55 metų ir vyresnio amžiaus moterys savo nuostatomis, kaip 
geriausia moteriai derinti vaikų auginimą ir darbą, yra konservatyviau-
sios. 18–34 metų ir 35–54 metų amžiaus respondentės daug dažniau 
nei vyriausios kartos moterys rinktųsi darbą ne visą darbo laiką ir du 
vaikus. Įdomu tai, kad nemaža dalis 18–34 metų amžiaus moterų, skir-
tingai negu šio amžiaus vyrai, kurie dažniau negu vyresni respondentai 
norėtų, jog jų sutuoktinės (partnerės) dirbtų dalį darbo laiko ir šeimoje 
augtų daugiau negu du vaikai, pirmenybę teikia darbui dalį laiko ir tik 
vienam vaikui (4.9 priedas). Atrodo, jog jauno amžiaus vyrų norimas 
vaikų skaičius šeimoje neretai yra didesnis negu moterų. 

Koks variantas, skirtingų kartų moterų nuomone, yra idealus jų su-
tuoktiniams (partneriams)? Labiausiai savo pasirinkimu išsiskiria vy-
riausios kartos moterys, gimusios 1925–1946 m. Šios kartos moterys 
rečiau, palyginti su moterimis, gimusiomis 1967–1983 ir 1947–1966 
m., savo sutuoktiniui (partneriui) rinko variantą „visa darbo dieną ir 
du vaikai“ ir daug dažniau negu jaunesniųjų kartų atstovės nurodė 
„dalis darbo laiko ir du vaikai“, „dalis darbo laiko ir daugiau negu du 
vaikai“ ir net „nedirbti, kol vaikai yra maži“ (4.9 priedas). Matyt, jos 
mano, kad vyrą derėtų labiau įtraukti į namų rūpesčius. Grįžtant prie 
prokreacinių nuostatų, vėlgi išryškėja, kad jauniausios amžiaus grupės 
(18–34 metų amžiaus) respondentės ir savo sutuoktiniams (partne-
riams) dažniau negu kitų amžiaus grupių moterys rinko variantą, ku-
riame nurodomas vienas vaikas, jo auginimą derinant su darbu visą 
darbo dieną (4.9 priedas).  

Vyrų nuostatos apie idealų vaikų auginimo ir darbo derinimo bū-
dą labiau skiriasi pagal jų išsilavinimą. Pvz., žemesnio nei vidurinis 
išsilavinimo vyrai rečiau negu vyrai, turintys aukštesnį išsilavinimą, 
teikia pirmenybę darbui visą darbo dieną ir dviem vaikams šeimoje 
bei dažniau renkasi visą darbo dieną ir vieną vaiką ar net „nedirbti, 
kol vaikai yra maži“. Tuo tarpu daugiau negu penktadalis aukštąjį 
išsilavinimą ir panaši dalis aukštesnįjį išsilavinimą turinčių vyrų pir-
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menybę teiktų darbui visą darbo dieną ir daugiau negu dviem vai-
kams (4.10 priedas). Taigi vyrai, turintys aukštesnį išsilavinimą, pasi-
žymi kiek aukštesnėmis prokreacinėmis nuostatomis, tačiau jie ma-
žiau linkę daryti kokius nors kompromisus užimtumo srityje, kad 
galėtų daugiau prisidėti prie vaikų auginimo. 

Didžiausia dalis, kaip idealų variantą savo sutuoktinėms (partne-
rėms) renkančių „nedirbti, kol vaikai yra maži“, yra tarp aukštesniojo 
ir žemesnio nei vidurinis išsilavinimo vyrų. Vertėtų pažymėti, kad 
aukštojo išsilavinimo vyrai dažniau negu kitų išsilavinimo lygių res-
pondentai savo sutuoktinei (partnerei) rinko variantus, įgalinančius 
vaikų auginimą derinti su profesine veikla – dirbant dalį darbo laiko 
auginti du arba daugiau vaikų (4.10 priedas). 

Įvairaus išsilavinimo moterų nurodyti variantai, skirti sau pačioms, 
bemaž atkartoja vyrų savo sutuoktinėms (partnerėms) rinktus variantus. 
Tarp turinčių aukštąjį ir vidurinį išsilavinimą moterų, teikiančių pirme-
nybę „nedirbti, kol vaikai yra maži“, dalis yra gerokai mažesnė negu tarp 
turinčių žemesnį nei vidurinis ir aukštesnįjį išsilavinimą. Tačiau aukštąjį 
ir vidurinį išsilavinimą turinčios moterys dažniau negu kitų išsilavinimo 
grupių respondentės nurodo variantą „dalis darbo laiko ir du vaikai“ – 
toks vaikų auginimo ir darbo derinimo būdas idealus atrodo daugiau 
negu penktadaliui šio išsilavinimo moterų (4.10 priedas).   

Vertinant respondentų pasirinkimus, koks, jų nuomone, būdas de-
rinti profesinius interesus ir prokreacinę elgseną yra idealus, vertėtų 
pažvelgti ir į pačių respondentų užimtumo statusą. Ar respondentų 
profesinės veiklos forma leidžia jiems realizuoti savo prokreacines 
nuostatas? 

Vyrų atsakymai rodo, jog, nepriklausomai nuo užimtumo formos 
(ar jie dirba visą darbo dieną, ar tik dalį, ar nedirba), dažniausiai pasi-
sakoma už „visą darbo dieną ir du vaikus“. Savo sutuoktinėms (part-
nerėms), taip pat nepriklausomai nuo užimtumo pobūdžio, vyrai daž-
niausiai renka variantą „nedirbti, kol vaikai yra maži“. Tiesa, tarp netu-
rinčių apmokamo darbo šį variantą nurodo daugiausia respondentų 
(daugiau nei pusė). Mažiausia dalis, savo sutuoktinėms (partnerėms) 
kaip idealų variantą renkančių „nedirbti, kol vaikai yra maži“, yra tarp 



Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai 

 202

dirbančių dalį darbo laiko. Ši užimtumo grupė iš kitų išsiskiria ir pagal 
kitus pasirinkimus. Pvz., beveik ketvirtadalis vyrų, dirbančių dalį darbo 
laiko, mano, jog jų sutuoktinėms (partnerėms) idealus variantas būtų 
„visa darbo diena ir vienas vaikas“, kai tuo tarpu tarp dirbančių visą 
darbo dieną ar nedirbančių taip mano mažiau nei 3% (4.11 priedas). 

Tarp moterų variantui „nedirbti, kol vaikai yra maži“ pirmenybę 
dažniausiai teikia nedirbančios respondentės. Šį variantą nurodė dau-
giau negu pusė šių moterų. Rečiausiai jį renkasi dirbančios dalį darbo 
laiko, jos sudaro tik apie trečdalį. Tačiau variantas „dalis darbo laiko ir 
du vaikai“ populiariausias būtent tarp dalį darbo laiko dirbančių mote-
rų (26%). Tarp dirbančių visą darbo dieną toks sprendimas idealus 
atrodo penktadaliui moterų (20%), o tarp nedirbančių – 12% (4.11 
priedas). 

Vyrų dažniausiai sau pasirenkamą variantą „visa darbo diena ir du 
vaikai“ savo sutuoktiniams (partneriams) daugiausia nurodžiusių mo-
terų yra tarp dirbančių visą darbo dieną. Apskritai nedirbančios ir dalį 
darbo laiko dirbančios moterys, palyginti su dirbančiomis visą darbo 
dieną, dažniau nurodo kitus variantus, jų pasirinkimai įvairesni. Tačiau 
požiūris į vyrų užimtumo pobūdį išlieka tas pats – vyras turėtų dirbti 
visą darbo dieną. Skiriasi tik nurodomas vaikų skaičius (4.11 priedas).  

Apžvelgus, kaip respondentai vertina įvarius variantus, leidžiančius 
derinti profesinę veiklą ir vaikų auginimą, pagal jų užimtumo statusą, 
vertėtų pasiaiškinti, ir kokią įtaką respondentų pasirinkimui daro turi-
mų vaikų skaičius. 

Pusei vyrų iš tų, kurie apklausos metu vaikų neturėjo, idealu atrodo 
dirbti visą darbo dieną ir turėti du vaikus. Tačiau nemažos vaikų netu-
rinčių vyrų dalies nuomone, idealus variantas būtų „visa darbo diena ir 
jokių vaikų“. Ši dalis keliskart didesnė negu tarp vyrų, turinčių vaikų. 
Vyrams, turintiems vieną arba du vaikus, idealu yra turėti du vaikus ir 
dirbti visą darbo dieną. Tai labiausiai tarp jų paplitusi nuomonė. Tuo 
tarpu tarp turinčių tris ir daugiau vaikų didžiajai daliai idealus variantas 
atrodo „visa darbo diena ir daugiau negu du vaikai“ (4.12 priedas). 
Taigi iš esmės realus turimų vaikų skaičius atitinka respondentų pasi-
rinktą, jų nuomone, idealų variantą. O daugumos tų vyrų, kurie ap-
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klausos metu vaikų neturėjo arba turėjo mažesnį negu „idealaus“ va-
rianto atveju pateikiamą vaikų skaičių, kaip leidžia spręsti jų atsakymai, 
prokreacinės nuostatos dar tik bus realizuojamos. 

Savo sutuoktinėms (partnerėms), nepriklausomai nuo turimų vaikų 
skaičiaus, daugiau nei pusė vyrų rinko variantą „nedirbti, kol vaikai yra 
maži“ (4.12 priedas).  

Tarp moterų žymiausia dalis, kad ir kiek šeima turėtų vaikų, pirme-
nybę teikė variantui „nedirbti, kol vaikai yra maži“. Tačiau kuo mažiau 
vaikų turima, tuo ši dalis mažesnė. Darbas dalį darbo laiko yra kitas 
dažniausiai pasirenkamas variantas. Moterys, neturinčios vaikų arba 
turinčios vieną ar du vaikus, paprastai rinkosi variantą „dalis darbo 
laiko ir du vaikai“, o turinčios tris ir daugiau vaikų – „dalis darbo laiko 
ir daugiau negu du vaikai“ (4.12 priedas). 

Savo sutuoktiniams (partneriams) darbą visą darbo dieną kaip idealų 
variantą nurodo dauguma visų moterų, nepriklausomai nuo turimų vai-
kų skaičiaus, skiriasi tik pageidaujamų vaikų skaičius. Daugiau negu pusė 
moterų, auginančių tris ir daugiau vaikų, savo sutuoktiniui (partneriui) 
rinko variantą „visa darbo dieną ir daugiau negu du vaikai“. Auginan-
čios vieną ar du vaikus dažniausiai rinko „visa darbo diena ir du vaikai“, 
rečiau – „visa darbo diena ir vienas vaikas“. Tarp neturinčių vaikų mo-
terų pasirinkimo variantai labiau išsibarstę, tačiau pagal nurodymo daž-
numą galima išskirti tokį eiliškumą: „visa darbo diena ir du vaikai“, „visa 
darbo diena ir vienas vaikas“ bei „visa darbo diena ir daugiau negu du 
vaikai“ (4.12 priedas). 

Apibendrinant galima teigti, kad daugumai vyrų idealus variantas 
auginant vaikus atrodo dirbti visą darbo dieną. Tuo tarpu dauguma 
moterų, kol vaikai yra maži, linkusios nedirbti ir vaikus auginti na-
muose. Šios nuostatos (kad moterys, kol vaikai yra maži, turėtų ne-
dirbti) laikosi ir didžioji dalis tyrime dalyvavusių vyrų. Antrasis pagal 
populiarumą moterų nurodytas variantas yra darbas dalį darbo laiko. 
Akivaizdu, kad po tam tikro laiko vaiko priežiūros namuose nemaža 
dalis moterų norėtų turėti galimybę dirbti dalį darbo laiko. Taip jos galė-
tų palaipsniui įsitraukti į profesinę veiklą ir daugiau laiko negu dirbda-
mos visą darbo dieną skirti savo vaikams.  
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4.5.3. Lygios vyrų ir moterų galimybės: gyventojų lūkesčiai 
 

Gyventojų nuostatos dėl tinkamiausio būdo motinai ir tėvui derinti 
vaikų auginimą ir užimtumą, apžvelgtos ankstesnėje dalyje, yra puiki 
mūsų šalyje vyraujančios lyčių vaidmenų sampratos iliustracija. Idealu, 
kai vyras dirba visą darbo dieną, o moteris, bent kol vaikai maži, rūpi-
nasi jais namuose. Kitaip tariant, įprasta manyti, jog kompromisus 
darbo atžvilgiu turėtų daryti moterys. Tam, atrodytų, ir moterys nelin-
kusios prieštarauti. Ar tai rodo jų pritarimą tradiciniam lyčių vaidmenų 
modeliui – vyras rūpinasi materialiniais šeimos reikalais, o moteris – 
vaikais, namais ir kitais šeimos nariais? Vargu ar galima daryti tokią 
tiesmuką išvadą. Visų pirma dėl to, kad pačios moterys pažymi apmo-
kamo darbo svarbą (žr. 3.2.1 skyrių). Antra, kaip matyti iš ankstesnėje 
dalyje pateiktų rezultatų, tik visiškai nedidelė dalis moterų norėtų „vi-
sai nedirbti, kol kartu yra vaikai“. Vadinasi, tam tikrą laiką prižiūrėju-
sios vaiką namuose, jos norėtų dalyvauti profesinėje veikloje, ir tokiu 
atveju idealus variantas daugeliui būtų darbas dalį darbo laiko. Egzis-
tuoja ir ekonominio pobūdžio priežastys, palaikančios tradicinį moti-
nos ir tėvo pareigų auginant vaikus modelį. Vienam iš sutuoktinių ne-
dirbant ir gaunant tik pašalpą, mokamą vaiko priežiūros atostogų me-
tu, kito sutuoktinio pajamos tampa nepaprastai svarbios šeimos gero-
vei išlaikyti. Todėl įprasta, kad būtent tėvas, kurio atlyginimas neretai 
yra didesnis, o ne motina dirba ir dirba visą darbo dieną. 

Lyties vaidmenų samprata, jos turinyje glūdintys lūkesčiai yra sudė-
tingų socialinių procesų rezultatas, formuojamas specifinių socialinių, 
kultūrinių, ekonominių aplinkybių bei įvairių individualiu lygmeniu 
veikiančių veiksnių. Lietuvoje, keičiantis socialinei ir ekonominei ap-
linkai, sparčiai plintant liberalioms nuostatoms, vertybėms, elgesio 
normoms, pokyčiai neišvengiamai skverbiasi ir į lyčių vaidmenų sampra-
tą. Tačiau, kaip atskleidžia ir tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ 
rezultatai, tradicinės patriarchalinės nuostatos dar gana gajos. Gyventojų 
pažiūros liberalėja, pripažįstama, kad moters saviraiškos pilnatvei pa-
siekti būtina ne tik šeima, vaikai, namai, bet ir profesinė veikla, jos siū-
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lomos perspektyvos. Vis dažniau prabylama apie pareigų namuose tarp 
sutuoktinių (partnerių) dalijimosi svarbą, tėvo reikšmę vaikų gyvenime, 
didesnio jo įsitraukimo į jų auginimą ir auklėjimą poreikį. Tačiau tikrovė 
kitokia, nes susiduriama su įvairiomis kliūtimis, glūdinčiomis ne tik kul-
tūrinėje sąmonėje, kurios neleidžia šių nuostatų realizuoti.  

Pastaruoju metu Lietuvoje nemažai diskutuojama moterų ir vyrų 
lygių teisių ir galimybių tema, aptariamos teisinės sistemos spragos, 
bandoma jas panaikinti. Tačiau iš esmės apčiuopiamų veiksmų, kon-
krečių priemonių taikymo šioje srityje stinga. 

Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ metu respondentų buvo 
klausiama nuomonės apie įvairias priemones, kurių vyriausybė turėtų 
imtis skatinant lygias vyrų ir moterų teises. Vienas iš vertinimui pateiktų 
teiginių – „sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti“. Už tai, kad 
vyriausybė turėtų imtis veiksmų tam įgyvendinti, pasisako absoliuti mo-
terų dauguma (atsakė „visiškai sutinku“ arba „sutinku“). Šiam teiginiui 
pritaria ir didžioji dalis vyrų. Akivaizdu, kad moterys nėra patenkintos 
joms teikiamomis galimybėmis apmokamo darbo sferoje ir tikisi vyriau-
sybės dėmesio sprendžiant jų problemas. Be to, matyti, kad mūsų šalyje 
vis dar išlieka atlyginimų tarp vyrų ir moterų už tą patį darbą nelygybė. 
94% moterų tvirtina, jog vyriausybė turėtų imtis priemonių, kad „tiek 
moterims, tiek vyrams už tą patį darbą būtų mokamas vienodas atlygi-
nimas“. Vyrų dalis, įžvelgiančių šios problemos aktualumą, yra mažesnė, 
tačiau jie vis tiek sudaro apklausoje dalyvavusiųjų daugumą (4.6 pav.). 

Nekyla abejonių, jog aktyvesnis vyro dalyvavimas namų ruošos ir 
vaikų auginimo darbuose gerokai palengvintų moteriai profesinės ir 
šeimos gyvenimo sferų derinimą bei sumažintų dvigubą darbų naštą. 
Iš vyriausybės paramos tikimasi ir sprendžiant neapmokamo darbo 
šeimoje asimetriškumo problemą. Daugumos moterų nuomone, vy-
riausybė turėtų imtis priemonių „skatinti tėvo dalyvavimą prižiūrint 
vaiką“ bei „skatinti, kad vyrai ir moterys namų ruošos darbus dalytųsi 
po lygiai“. Tarp vyrų taip manančių yra mažiau, bet vis tiek tokia nuo-
monė vyrauja (4.6 pav.). 

Vertinimai pagal respondentų gimimo kartas. Tiek tarp mo-
terų, tiek tarp vyrų, pritariančių tam, kad skatindama lygias vyrų ir mo-
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terų teises, vyriausybė turėtų „sudaryti geresnes galimybes moterims 
dirbti“, dalis yra tuo didesnė, kuo vyresnė karta (4.12 priedas). Skirtu-
mus greičiausiai lemia ne viena priežastis. Vyresnio amžiaus moterys 
dažniau negu jaunesnės susiduria ne tik su geresnių galimybių darbe 
sudarymo problema, bet ir su pačia užimtumo problema. Be to, jos 
turi ilgesnę darbinio gyvenimo patirtį. Vyrų atsakymų pasiskirstymo 
pagal amžių skirtumai gerokai ryškesni negu moterų. Antai tarp vy-
riausios kartos (55 metų ir vyresnio amžiaus) vyrų, manančių, jog vy-
riausybė turėtų „sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti“, yra 
90%, o tarp jauniausios kartos (18–34 metų amžiaus) vyrų – daugiau 
negu dešimčia procentų mažiau (4.13 priedas). 

 
4.6 pav.  

Priemonių, kurių vyriausybė turėtų imtis skatinant lygias  
vyrų ir moterų teises, vertinimas pagal respondentų lytį  

(procentais) 



Parama šeimai, auginančiai vaikus: vertinimai ir lūkesčiai 

 207

* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 

 
Teiginio „siekti, kad tiek moterims, tiek vyrams už tą patį darbą bū-

tų mokamas vienodas atlyginimas“ vertinimai pagal gimimo kartas 
pasiskirto gana panašiai. Kuo vyresnė karta, tuo tam pritariančių yra 
daugiau (4.13 priedas). Didžioji dalis vyresniosios kartos žmonių dar-
binio gyvenimo metų prabėgo sovietmečiu, kai atlyginimų skirtumai 
tarp tas pačias pareigas užimančių vyrų ir moterų buvo itin matomi, ir 
apmokamo darbo organizacija buvo paremta vertikalia ir horizontalia 
lyčių segregacija (Kanopienė, 1998). Todėl natūralu, jog vyresniosios 
kartos žmonėms ši problema geriau pažįstama. Mūsų valstybėje priim-
ti reikiami įstatymų pagrindai, kad būtų kovojama su šiuo žmogaus 
teisių pažeidimu, tačiau akivaizdu, kad ši problema dar nėra išspręsta. 

Nuomonės dėl tėvo skatinimo prisidėti prie vaiko priežiūros tarp 
kartų pasiskirto gana tolygiai (4.13 priedas). Labiau nuomonės išsi-
barsto vertinant teiginį dėl skatinimo namų ruošos darbus tarp su-
tuoktinių (partnerių) dalytis po lygiai. Ypač stebina jauniausios kartos 
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moterų (gimusių 1967–1983 m.) vertinimai. Tarp jų, palyginti su vy-
riausios (gimusių 1925–1946 m.) ir vidurinės (gimusių 1947–1966 m.) 
kartų respondentėmis, pritariančios, jog vyriausybė turėtų „skatinti, 
kad vyrai ir moterys namų ruošos darbus dalytųsi po lygiai“, sudaro 
mažiausią dalį. Šios kartos moterys (18–34 metų amžiaus) paprastai 
pasižymi moderniausiomis pažiūromis, o egalitariniai santykiai tarp 
partnerių šeimoje neabejotinai yra viena iš moderniai, liberaliai visuo-
menei būdingų nuostatų. Galbūt jos mano, jog tai, kaip šeimoje pasi-
skirstoma darbais, yra privatus šeimos reikalas, ir vyriausybė neturėtų į 
tai kištis (4.13 priedas)?  

Įvairių kartų vyrų nuomonės dėl skatinimo po lygiai dalytis namų 
ruošos darbus taip pat skiriasi. Tačiau šiuo požiūriu vidurinės kartos 
nuomonė yra artimesnė jaunesniajai, o ne vyresniajai kartai. Tarp 
1947–1966 m. ir 1967–1983 m. gimimo vyrų daug rečiau, palyginti su 
vyriausiąja (1925–1946 m. gimimo) karta, pasisakoma už tai, jog reikia 
„skatinti, kad vyrai ir moterys namų ruošos darbus dalytųsi po lygiai“ 
ir daug dažniau atsakoma neigiamai, t.y. „nesutinku“ arba „visiškai 
nesutinku“ (4.13 priedas). 

Vertinimai pagal respondentų išsilavinimą. Respondentų atsa-
kymų pagal išsilavinimą analizė taip pat atskleidžia įdomius rezultatus. 
Poreikį vyriausybei imtis priemonių sudarant „geresnes galimybes mo-
terims dirbti“ mažiausiai jaučia aukštąjį išsilavinimą turintys vyrai ir 
moterys. Beje, tarp šio išsilavinimo vyrų yra daugiausia apskritai tam 
nepritariančių. Matyt, tai, jų nuomone, turėtų būti reguliuojama rin-
kos, o ne vyriausybės. Nuostata, jog vyriausybė turėtų skirti dėmesio 
moterų galimybių darbe gerinimui, labiausiai palaikoma žemesnio nei 
vidurinis išsilavinimo vyrų ir moterų (4.14 priedas). 

Už siekį, „kad tiek vyrams, tiek moterims už tą patį darbą būtų mo-
kamas vienodas atlyginimas“, vienareikšmiškai pasisako visos moterys, 
nepriklausomai nuo išsilavinimo. Tarp vyrų kiek dažniau, palyginti su 
aukštesnio išsilavinimo vyrų grupėmis, šį teiginį palaiko žemesnį nei 
vidurinis išsilavinimą turintys respondentai (4.14 priedas). 

Teiginį „skatinti tėvo dalyvavimą prižiūrint vaiką“ įvairaus išsilavi-
nimo respondentai (tiek vyrai, tiek moterys) vertino gana panašiai. Ga-
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lima tik paminėti, kad tarp žemesnį nei vidurinis išsilavinimą turinčių 
vyrų ir moterų (nors tarp šių pakankamai nežymiai), manančių, jog 
vyrus būtina skatinti, dalis yra mažiausia. Tuo tarpu skatinimui, „kad 
vyrai ir moterys namų ruošos darbus dalytųsi po lygiai“, daugiausia 
pritariančių yra būtent tarp žemesnio nei vidurinis išsilavinimo res-
pondentų (4.14 priedas). Keistas prieštaravimas. Išeitų, kad žemesnį 
nei vidurinis išsilavinimą labiau nei aukštesnį išsilavinimą turintys gy-
ventojai yra linkę sutikti, jog sutuoktiniai (partneriai) turėtų po lygiai 
dalytis namų ruošos darbus, tačiau mažiau linkę pritarti, jog tėvas turė-
tų labiau įsitraukti į vaiko priežiūrą? 

Konservatyvumu stebina aukštąjį išsilavinimą turintys vyrai. Beveik 
penktadalis šio išsilavinimo vyrų nesutinka, kad vyriausybė, spręsdama 
vyrų ir moterų lygiateisiškumo problemą, turėtų „skatinti, kad vyrai ir 
moterys namų ruošos darbus dalytųsi po lygiai“ (4.14 priedas). 

Vertinimai pagal respondentų užimtumą. Aptariami moterų ir 
vyrų lygių teisių klausimai glaudžiai susiję su apmokamo darbo sfera, 
todėl vertėtų pažvelgti, kaip juos vertina įvairaus užimtumo gyventojai. 
Daugiausia moterų, sutinkančių, kad vyriausybė turėtų imtis priemonių 
„sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti“, yra tarp dirbančių visą 
darbo dieną ir nedirbančių. Taigi pozityviausiai turimas darbo sąlygas 
vertina dalį darbo laiko dirbančios respondentės. Tarp vyrų nuomonę, 
jog moterų galimybės dirbti turėtų būti gerinamos, dažniau pateikia ne-
dirbantys ir dalį darbo laiko dirbantys vyrai, o dirbantys visą darbo die-
ną, – rečiau (4.15 priedas). 

Siekimas, „kad tiek vyrams, tiek moterims už tą patį darbą būtų mo-
kamas vienodas atlyginimas“, vienodai svarbus atrodo visoms mote-
rims, nepriklausomai nuo jų užimtumo. Tuo tarpu tarp vyrų dalį darbo 
laiko dirbantys respondentai tam pritaria daug rečiau negu dirbantys visą 
darbo dieną ar nedirbantys. Jie dažniau linkę abejoti ir pateikia atsakymą 
„nei sutinku, nei nesutinku“ (4.15 priedas). 

Tai, kad svarbu „skatinti tėvo dalyvavimą prižiūrint vaiką“, dažniau 
patvirtina nedirbančios ir visą darbo dieną dirbančios moterys (4.15 
priedas). Tai galima paaiškinti tik tuo, kad šeimoje, kurioje moteris 
nedirba, vaiko priežiūros rūpesčiai paprastai tenka jai, o ne dirbančiam 
vyrui. Tokioje šeimoje moteriai gali trūkti vyro paramos ir pasirodyti, 
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kad jų vaikui stinga tėvo dėmesio. O visą darbo dieną dirbančioms 
moterims ypač sunku derinti darbą ir vaiko auginimą, todėl natūralu, 
jog norėtųsi daugiau pagalbos iš savo sutuoktinio (partnerio). 

Mažiausia vyrų, pritariančių tam, kad reikėtų „skatinti tėvo dalyva-
vimą prižiūrint vaiką“, yra tarp tų, kurie turi daugiau galimybių labiau 
įsitraukti į vaiko priežiūrą, t.y. tarp dirbančių dalį darbo laiko ir nedir-
bančių (4.15 priedas).  

O kaip dėl namų ruošos darbų dalijimosi po lygiai? Užimtumo pobū-
dis vyrų nuomonei didelės įtakos neturi. Daug ryškesni nuomonių skir-
tumai tarp įvairaus užimtumo moterų. Daugiausia pasisakančių už su-
tuoktinių (partnerių) skatinimą po lygiai dalytis namų ruošos darbus yra 
tarp nedirbančių moterų (4.15 priedas). Akivaizdu, kad jos labiausiai jau-
čia nelygybę darbų pasidalijimo namuose atžvilgiu. 

Vertinimai pagal respondentų turimų vaikų skaičių. Kuo dau-
giau šeimoje vaikų, tuo daugiau atsiranda įvairių prieštaravimų, ypač 
moterims, tarp darbo ir kasdienių šeimyninių rūpesčių. Iškyla didesnis 
paramos poreikis derinant šias dvi gyvenimo sritis, o kartu ir poreikis 
ekonominiam šeimos saugumui užtikrinti. Kuo daugiau vaikų augi-
nama, tuo dažniau pritariama, kad moterims reikalingos geresnės ga-
limybės dirbti. Dažniau pritariama ir tam, „kad tiek vyrams, tiek mote-
rims už tą patį darbą būtų mokamas vienodas atlyginimas“. Tai rodo 
tiek vyrų, tiek moterų atsakymai (4.16 priedas). 

Šis nuomonių tendencingumas ryškus vertinant ir kitus teiginius. 
Kuo daugiau šeimoje vaikų, tuo dažniau vyrai ir moterys pasisako, jog 
vyriausybė turėtų imtis priemonių skatinti aktyvesnį vyro dalyvavimą 
prižiūrint vaiką bei tolygų namų ruošos pasidalijimą tarp sutuoktinių 
(partnerių) (4.16 priedas).  

 
* * *  

 

Lietuvos gyventojai aukštai vertina vyriausybės vaidmenį spren-
džiant socialines problemas, įskaitant moterų (tėvų) užimtumo bei 
vaikų auginimo ir darbo derinimo problemas. Šios institucijos atsa-
komybę sprendžiant šiuos klausimus akcentuoja dauguma responden-
tų, nepriklausomai nuo amžiaus ar išsilavinimo. Tačiau iš jauniausios 
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kartos (gimusių 1967–1983 m.) ir turinčių aukštąjį išsilavinimą atstovų 
išsakomų nuostatų ryškėja individualios atsakomybės akcentavimas, 
vyriausybės vaidmuo vertinamas žemiau. Kuo daugiau vaikų turima, 
tuo didesnis sąlygų, kurios palengvintų vaikų auginimo ir darbo deri-
nimą, poreikis, tad vyriausybės vaidmens svarba jas sudarant pažymi-
ma dažniau. Vyriausybės atsakomybė už sąlygų moterims derinti ap-
mokamą darbą ir vaikų auginimą sudarymą dažniau pabrėžiama tarp 
visą darbo dieną dirbančių moterų ir dalį darbo laiko dirbančių vyrų. 
Sudarant tokias sąlygas vyrams, vyriausybės atsakomybė dažniau nu-
rodoma tarp nedirbančių moterų ir dalį darbo laiko dirbančių vyrų. 

Realių vyriausybės veiksmų sprendžiant socialines gyventojų pro-
blemas vertinimas rodo, jog gyventojų lūkesčiai šios institucijos atžvil-
giu nėra realizuojami. Šioje dalyje buvo aptartas vyriausybės dėmesys 
„dirbančių moterų problemoms“, „šeimoms, auginančioms vaikus“ 
bei „vaikų priežiūros sąlygoms“. Apie pusė tyrimo metu apklaustų 
respondentų mano, kad vyriausybė šioms problemoms skyrė mažiau 
dėmesio negu anksčiau. Pozityvių vyriausybės veiksmų šioje srityje 
mato vos dešimtadalis. Palankiau vyriausybės veiklą vertina jauniau-
sios kartos, aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai.  

Idealių darbo formos ir prokreacinės elgsenos derinimo variantų 
pasirinkimas atskleidžia ne tik gyventojų nuostatas dėl vaikų skaičiaus 
šeimoje, bet ir tinkamiausią tėvo ir motinos darbo pobūdį auginant 
juos. Dažniausiai nurodomas idealus vaikų skaičius šeimoje yra du 
vaikai. Daugumai vyrų auginant vaikus idealu atrodo dirbti visą darbo 
dieną. Moterys, kol vaikai yra maži, dažniau yra linkusios nedirbti ir 
vaikus auginti namuose. Šios nuostatos (kad moterys, kol vaikai yra 
maži, turėtų nedirbti) laikosi ir didžioji dalis tyrime dalyvavusių vyrų. 
Antrasis pagal populiarumą moterų nurodytas variantas yra darbas dalį 
darbo laiko. Kuo jaunesnė karta, tuo moterų, kurios kaip idealų va-
riantą renkasi „nedirbti, kol vaikai yra maži“, dalis yra mažesnė. 

Gyventojai pritaria, kad skatindama lygias vyrų ir moterų teises, vy-
riausybė turėtų „sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti“ bei 
„siekti, kad tiek moterims, tiek vyrams už tą patį darbą būtų mokamas 
vienodas atlyginimas“. Palaikoma nuomonė, jog būtina keisti stereoti-
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Skirtingai nei anksčiau, šiandien Lietuvos gyventojų siekiai apmąs-
tyti ir konstruoti savo senatvę (jau esamą arba būsimą) yra visai pagrįs-
ti. Vis didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis mūsų visuomenėje, be to, 
kiekvienas mūsų galime tikėtis nugyventi ilgesnį gyvenimą nei nugy-
veno mūsų tėvų, juolab senelių, karta. Viena vertus, tiek dabartine, 
tiek būsimąja vyresnio amžiaus žmonių karta, jos galimybėmis, gyve-
nimo kokybe ir statusu visuomenėje verčia susirūpinti gyventojų senė-
jimo procesas. Tačiau pagyvenusių žmonių statuso kaita mūsų šalyje 
yra ne tik šio fundamentalaus demografinio proceso išdava – kita ver-
tus, pagyvenusių žmonių padėtis Lietuvoje atspindi specifinį šalies so-
cialinės ekonominės raidos etapą – permainų laikotarpį, kuomet kinta 
ne vien objektyvi, bet ir subjektyvi realybė (Juknevičius, 2002:5).      

Lietuvos gyventojų nuomonė apie vyresnio amžiaus žmonių eko-
nominę veiklą, išėjimą į pensiją bei prioritetinius socialinės paramos 
šaltinius, kuri pristatoma šiame skyriuje, yra svarbi keliais aspektais. 
Pirma, tai yra nuomonė žmonių, kuriems iš tiesų rūpi senų žmonių 
gyvenimo sąlygos šalyje: trys iš keturių suaugusių šalies piliečių Lietu-
vos gyventojų vertybių tyrinėtojams (Juknevičius, 2002:255) yra tvirti-
nę, jog jiems rūpi arba labai rūpi senų žmonių gyvenimo sąlygos šalyje 
ir tik vienam iš dvidešimties šios problemos neegzistuoja (nerūpi arba 
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visai nerūpi). Antra, einant pasirinktu demokratijos ir pilietinio sąmo-
ningumo ugdymo keliu, kuriant šalies pagyvenusių žmonių socialinę 
politiką, į sprendimo teisę turinčiųjų ratą privalu įtraukti ne vien poli-
tikus, valdininkus bei mokslininkus, bet ir tuos, į kuriuos ši politika 
nukreipta – esamą ir būsimą vyresniąją kartą. Kas galėtų būti geresni 
vyresnio amžiaus žmonių poreikių ir problemų ekspertai, jeigu ne jie 
patys? Trečia, ypatingas laikotarpis, kurį apibūdinantys daugialypiai ir 
daugiareikšmiai reiškiniai telpa į du raktinius žodžius – pereinamasis 
laikotarpis, kelia iššūkį visoms gyvenimo sferoms, tarp kurių socialinės 
apsaugos sritis – ne išimtis. Ilgai užsitęsusios pensijų bei sveikatos re-
formos, miglotas jų ateities įsivaizdavimas, skatinantis nepasitikėjimą, 
nusivylimą bei nesaugumo jausmą, o antra vertus intensyvūs šeimos 
instituto pokyčiai bei vis dar didėjantis gyventojų senėjimas, – visa tai 
reikalauja itin informatyvių bei glaudžių ryšių, tarpusavio įsiklausymo 
tarp visų visuomenės kartų atstovų ir asmenų, priimančių sprendimus, 
lemiančius ištisos kartos gyvenimą (Hincliff, Hall, 2002).  

Šiame skyriuje, prieš pradėdami tiesioginę aktualiausių vyresnio am-
žiaus žmonių socialinės apsaugos klausimų analizę, turime glaustai api-
brėžti, kaip vartosime tokias sąvokas, kaip senatvė, saugumo poreikiai bei 
saugumo užtikrinimas. Antroji skyriaus dalis skirta socialinės politikos pri-
oritetinių priemonių šiandien ir ateityje aptarimui, o užbaigiant skyrių 
analizuojama Lietuvos gyventojų nuomonė apie optimaliausias vyresnio 
amžiaus žmonėms socialinės paramos priemones, ypač daug dėmesio 
skiriant ne vien jų formoms, bet ir teikėjams.    

5.1. VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ GEROVĖ  

5.1.1. Senatvės samprata socialinėje apsaugoje 
 

Apžvelgus senatvės sąvokos vartojimą socialinių mokslų literatūroje, 
galime daryti keletą esminių išvadų. Senatvės sąvoka yra kur kas sudė-
tingesnė, nei galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Netgi tos pačios kultū-
ros kontekste ji išsiskiria prasmių įvairove (Matras, 1990; Mikulionie-
nė, 2002). Be to, skirtingos epochos formavo savitą senatvės sampratą 
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(Dinzelbacher, 1998). Yra be galo keblu nustatyti vieną, universalų 
senatvės slenkstį, nes žmogaus raida yra kelių tarpusavyje susijusių, 
tačiau pakankamai skirtingų (pagal vertinamus rodiklius, procesų tem-
pus ir kryptį) procesų išdava.  

Nors įvairių disciplinų specialistai – geriatrai, demografai, amžiaus 
tarpsnių sociologijos ar raidos psichologijos atstovai – yra daug nuvei-
kę siekdami apibūdinti žmogaus senėjimo procesą ir senatvės amžiaus 
tarpsnį, vis dar yra ganėtinai sunku pateikti integruotą ir universalią 
senatvės sampratą.  

Evoliucijos požiūriu žmogaus kaip biologinės rūšies gyvenimas pra-
smingas tol, kol jis užtikrina giminės kartų kaitą. Tačiau moderniojoje 
visuomenėje, atsirandant ir plečiantis gyvenimo tarpsniui po aktyviosios 
motinystės ar tėvystės (iš dalies dėl vidutinės būsimo gyvenimo trukmės 
ilgėjimo, iš dalies dėl gyvenimo tarpsnio, kai gimdomi ir iki pilnametys-
tės auklėjami vaikai, trumpėjimo) nepaprastai tapo aktualu antrosios 
gyvenimo pusės socialinis įprasminimas.  

Koks turinys įdedamas į antrąją gyvenimo pusę, kaip ji socialiai 
konstruojama? Sociologijos požiūriu pabrėžiami pagyvenusių žmonių 
visuomeninio statuso, socialinių vaidmenų bei socialinės sąveikos tin-
klo ypatumai. Reikšmingu kelrodžiu antrojoje gyvenimo pusėje yra 
tapęs išėjimas į pensiją. Pensinio amžiaus samprata, numatanti tam 
tikrą apibrėžtą senatvės slenkstį, kilo iš ekonominės sferos ir plačiai 
įsitvirtino. Jo kriterijumi priimta laikyti tam tikrą kalendorinį žmogaus 
amžių. O socialinės apsaugos požiūriu vyresnį amžių įprasta konstruo-
ti kaip pažeidžiamą gyvenimo tarpsnį, kaip vieną iš rizikingų gyvenimo 
situacijų. Vyresnio amžiaus gyventojai atitinkamai suvokiami kaip vie-
na iš tikslinių grupių, į kurias nukreiptos specialios socialinės apsaugos 
priemonės.   

Socialinės apsaugos literatūroje šis amžiaus tarpsnis vadinamas tiesiog  
„senatvė“, suprantama kaip viena iš tokių „gyvenimo situacijų ir sąlygų, 
kuriomis žmonių gyvenimui (gyvenimo priemonėms) gali kilti pavojus“ 
(Žmogaus, 2001:219). Trumpiau tariant – senatvė traktuojama kaip vie-
nas iš socialinės rizikos veiksnių (Lazutka, 2001; Pieters, 1998 ir kt.). Ver-
tinant finansine prasme, tai net ne „vienas iš“, bet pats svariausias socia-
linės rizikos veiksnys. Pagal Lietuvoje pripažintą klasifikaciją kaip sociali-
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nės rizikos veiksniai kvalifikuojami šie: senatvė, liga, invalidumas, šeima 
(vaikai), našlystė, socialinė atskirtis, nedarbas ir būstas. Palyginus išlaidas 
socialinei apsaugai pagal minėtus socialinės rizikos veiksnius, Lietuvoje 
didžiausia dalis pinigų atitenka senatvės socialinės apsaugos reikmėms 
(Socialinė apsauga, 2001; Social Report, 2002)  

Pabrėžtinas ir kitas senatvės kaip socialinės rizikos veiksnio bruo-
žas – šis rizikos veiksnys priskiriamas ilgalaikio poveikio rizikos veiks-
nių grupei (Medaiskis, Murauskaitė, 1998:39–40; Lazutka, 2001:135).  

Asmenys šiai tikslinei socialinės politikos grupei priskiriami pagal 
amžiaus kriterijų. Vadinasi, nustatoma tam tikra universali amžiaus riba, 
kurią peržengęs žmogus laikomas nedarbingu ir turinčiu teisę gauti se-
natvės pensiją. Socialinės apsaugos srityje senatvės amžiaus tarpsnio 
pradžia tiesiogiai siejama su įstatymuose įtvirtintu vadinamuoju pensiniu 
amžiumi. Šiuo metu įstatymais nustatyta pensinio amžiaus riba Lietuvo-
je jau baigia „migruoti“ (nuo 55 metų moterims ir 60 metų vyrams 1995 
metais link 60 metų moterims 2003 metais ir 62,5 metų vyrams 2006 
metais (Senatvės,  2003)).     

Čia būtina atkreipti dėmesį į naujausias socialinių tyrinėtojų disku-
sijas pagyvenusių žmonių politikos srityje. Pavyzdžiui, B.Mirkin ir 
M.B.Weinberger (1998) pabrėžia, jog amžius vis dėlto „yra gana „ne-
tašyta“ pagrindinių gyventojų klasterių specifinių poreikių identifika-
vimo priemonė“. Jiems antrina ir A.M.Guillemard argumentuodama, 
kad kuriant socialinę politiką gerovės valstybėse žmonių priskyrimas 
vienai ar kitai tikslinei grupei vadovaujantis vien amžiaus kriterijumi 
yra ydingas, nes sustiprina visuomenės segmentaciją pagal amžių, pagi-
lina struktūrinius skirtumus visuomenėje, gali tapti akstinu kartų kon-
fliktams kilti (Guillemard, 2001).  

Galima tik pritarti šiems autoriams, jog šiuolaikinis įstatymais nu-
statytas išėjimo į pensiją amžius, kaip takoskyra tarp darbingo ir ne-
darbingo gyvenimo tarpsnių, faktiškai yra praradęs savo turinį. Juk 
pensijų sistemos formavimo aušroje pasirinkta amžiaus riba iš tiesų 
atitiko tą laiką, kai darbininkas, nualintas sunkaus fizinio darbo fabri-
ke, dažniausiai tapdavo nedarbingas (Schulte-Mimberg ir kt., 1998:73, 
Lazutka, 2001:131–133), o vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė net ne-
siekdavo nustatyto pensinio amžiaus, taigi tik nedidelė darbininkų da-
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lis išgyvendavo iki pensinio amžiaus. Tokie civilizacijos laimėjimai, 
kaip per šimtmetį smarkiai pailgėjusi vidutinė tikėtina gyvenimo truk-
mė, snatykinai geresnė dabartinių pagyvenusių žmonių sveikatos būklė, 
patogesnės gyvenimo sąlygos ir pan., leidžia pensinio amžiaus tarpsnio 
sampratą konstruoti visai kitaip. Dabar šis amžiaus tarpsnis traktuoja-
mas kaip savotiškas rekreacinis gyvenimo periodas, kai nebereikia dirbti. 
Tai „užtarnautas poilsis“, kurį visavertiškai praleisti dauguma pensinin-
kų turi pakankamai energijos ir entuziazmo (trūksta tik finansinių ištek-
lių bei struktūrinių galimybių).  

Kita vertus, kritikuotinas atrodytų ir šios grupės žmonių apibūdi-
nimas kaip nedarbingų dėl senatvės. Juk ir be mokslinių tyrimų žino-
me, jog vyresnio amžiaus žmonių nedarbingumas pirmiausia priklauso 
ne nuo tam tikro žvakučių skaičiaus ant gimtadienio torto, bet nuo jų 
sveikatos būklės, o ši tarp to paties amžiaus žmonių gali iš esmės skir-
tis. Dalis žmonių gali susidurti su tikru nedarbingumu, su priklauso-
mybės problema netgi nepasiekę pensinio amžiaus. Tačiau didžiosios 
dalies žmonių, peržengusių pensinio amžiaus ribą, tapimas nedarbin-
gais yra tik tariamas.  

Kuriant ir administruojant šiuolaikinę socialinės apsaugos sistemą, 
amžius, būdamas neutralus ir universalus kriterijus, taikomas labai pla-
čiai. Amžiaus kriterijus, įtvirtintas įstatymu, yra tapęs viena universaliau-
sių sąlygų, suteikiančių individui teisę pretenduoti į vieną ar kitą sociali-
nės apsaugos priemonę, pvz., į senatvės pensiją. 

A.M.Guillemard (2001:269) nurodė, jog tokiai senatvės sampratai įsi-
tvirtinti didelę reikšmę turėjo gerovės valstybės plėtra. Faktiškai gerovės 
valstybė, padėdama įtvirtinti gana griežtas atskirų gyvenimo fazių am-
žiaus normas, institucionalizavo visą individo gyvenimo kelią. Per švie-
timo bei socialinio draudimo sistemas valstybė piliečiams primeta am-
žiaus slenksčius, universalius visiems. Asmuo gali būti vienas iš trijų: 

• vaiku (jo gyvenimas reguliuojamas vaikystės, motinystės ar tė-
vystės įstatymais); 

• suaugusiuoju (jo rizikingas gyvenimo situacijas aprėpia draudi-
mas nuo invalidumo ir nedarbo); 

• pensininku (asmeniu, turinčiu teisę gauti senatvės pensiją) 
(Guillemard, 2001:269). 
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Tačiau jau kelis pastaruosius dešimtmečius mokslininkai, remda-
miesi reprezentatyvių tyrimų duomenimis, nurodo gerovės valstybių 
praktikuojamos socialinės politikos žalą bei ragina ieškoti naujos dar-
bo, šeimos, mokymosi ir laisvalaikio derinimo formulės (Neugarten, 
1982; Riley, 1994; Guillemard, 2001 ir kt.). M.W.Riley (1994) parodė, 
jog struktūrinant visuomenę pagal amžiaus kriterijų labai susiaurina-
mos žmonių „galimybių struktūros“, o B.Neugarten (1982) ragino 
kurti amžiaus požiūriu neutralią visuomenę, kurioje valstybės inter-
venciniai veiksmai būtų grindžiami ne tikslinės grupės amžiumi, o jos 
poreikiais. 

Tad apibendrinant galima konstatuoti, kad senatvė, kartu būdama ir 
biologinis, ir socialinis reiškinys, išsiskiria apibrėžimų įvairove. Sociali-
nės apsaugos sferoje senatvė konstruojama kaip socialinė rizika, t.y. to-
kia gyvenimo situacija, kai žmogaus gyvenimui (gyvenimo priemonėms) 
gali kilti pavojus. Todėl gerovės valstybėse yra sukurtas tam tikrų socia-
linės apsaugos priemonių arsenalas, ir siekiant sukurti šalies gyventojams 
saugią senatvę išleidžiami milijonai. 

5.1.2. Vyresnio amžiaus žmonių saugumo užtikrinimo  
ypatumai 

Plačiąja prasme individo gerovės samprata dažniausiai siejama su 
poreikiais ir jų tenkinimu.  

Saugumo poreikis. Nors paprastai žmonės siekia jaustis saugiai, 
kasdieniame gyvenime būna gana sunku vienareikšmiškai apibūdinti, 
ką reiškia jaustis saugiai arba nesaugiai. Be to, saugumo sąvoka yra ne 
tik subjektyvi, bet ir daugiasluoksnė: kalbant apie žmogaus saugumą, 
neįmanoma atsiriboti nuo to, ar įgyvendintas globalinis saugumas, 
valstybės, regiono ar vietos bendruomenės saugumas. Kaip nurodyta 
poskyrio antraštėje, čia dėmesys bus sutelktas pirmiausia į individo 
saugumą. 

Psichologijos klasikų A.Maslow (1970) ir C.Rogers (1987) (percituota 
iš Myers, 2000) prieš kelis dešimtmečius suformuluota pagrindinių žmo-
gaus reikmių koncepcija yra tapusi jau chrestomatine tiesa. Svarbiausiųjų 
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sąraše minimas žmogaus saugumo jausmas. Jis yra aktualus tiek vaikystė-
je, tiek brandos amžiuje, o ir ne mažiau reikšmingas senatvėje. Bet kurio 
amžiaus žmogus iš prigimties turi poreikį jaustis saugus tiek fizine (veng-
ti sveikatos ir mirties grėsmių), tiek emocine (vengti dvasinės ir emoci-
nės prievartos), tiek socialine prasme (jaustis visaverčiu pirminės grupės, 
bendruomenės ir plačiausia prasme – visuomenės nariu). Suprantama, 
kad konkretiems individams šių poreikių raiškos stiprumas ir hierarchija 
gali labai varijuoti. 

Anot psichologės C.Sutton (1999:32), nesaugumo jausmas yra de-
struktyvus ir neigiamai veikia žmogaus psichiką. Žmogus, stokojantis 
saugumo jausmo arba, kitaip sakant, jaučiantis grėsmę, gali imtis puo-
lamųjų ar gynybos veiksmų arba imti tylėti. O tokie jausmai ir veiks-
mai papildomai eikvoja žmogaus energiją, be to, gali turėti ir neigiamą 
poveikį tiek jo sveikatos būklei, tiek gerovei apskritai, tiek požiūriui į 
savo artimą ir tolimą ateitį.  

Žmogaus galimybės savarankiškai tenkinti saugumo reikmes per gy-
venimą pasiskirsto netolygiai. Kūdikiams saugumo jausmas visais trimis 
aspektais yra be galo svarbus, tačiau dėl jų raidos ypatumų šią saugumo 
užtikrinimo funkciją atlieka vaiko artimiausios aplinkos žmonės (tėvai 
arba globėjai). Suaugęs žmogus paprastai pats turi tam tikrų gebėjimų ir 
išteklių, kurie leidžia jam pačiam pasirūpinti savo saugumu. Tačiau dėl 
struktūrinių (žemas išsilavinimas, nedarbas, skurdas ir pan.) ir asmeninių 
(liga, neįgalumas) veiksnių kai kurie šio amžiaus asmenys yra pažeidžia-
mi ir jiems būtina pagalba iš šalies. Panašiai yra ir su senyvo amžiaus 
žmonėmis, tik jų gebėjimą savarankiškai tenkinti savo saugumo porei-
kius dar labiau riboja tiek struktūriniai (pensijų institutas, mažos paja-
mos, skurdas, gyvenimas kaimo vietovėje ir pan.), tiek asmeniniai (naš-
lystė, silpna sveikata, neįgalumas) veiksniai.  

Taigi ne visi žmonės ir ne visada sugeba patenkinti savo saugumo 
poreikius savarankiškai. Šiais atvejais jiems reikalinga kitų žmonių pa-
galba. Todėl socialinis saugumas tarsi iškeliamas virš kitų saugumo 
formų, nes socialinis solidarumas tarp žmonių kartu yra ir kitų sau-
gumo aspektų (fizinio ir emocinio) užtikrinimo laidas. Psichologė 
C.Sutton (1999:52) paaiškina, kokios yra šios reikmės šaknys: „kad 
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patenkintų savo didžiausias reikmes <…>, kad būtų savimi, žmonėms 
reikia kitų žmonių“, t.y. žmonės iš prigimties yra socialinės būtybės. 
C.Sutton (1992), tvirtindama, jog bent kelių draugų turėjimas ir pati-
kimų ryšių palaikymas bent su vienu žmogumi, yra nepaprastai svar-
būs prevenciniai psichikos ligų veiksniai, remiasi daugelio psichologų 
įrodymais. Optimalaus socialinio integruotumo svarbą žmogaus gyve-
nimui atskleidė prancūzų sociologijos klasikas E.Durkheim (2002). 
Tai jis parodė pasitelkęs tokio kraštutinio poelgio, kaip savižudybė, 
analizę, savižudybės tikimybę ir tipą susiedamas su žmogaus įsitrauki-
mo (integruotumo) laipsniu į vienas ar kitas socialines grupes.  

Saugumo užtikrinimo trukdžiai vyresnio amžiaus žmonėms. 
Nors daugelis vyresnio amžiaus žmonių sugeba savarankiškai tenkinti 
savo fizinio, emocinio ir socialinio saugumo poreikius, didėjant amžiui 
didėja rizika tapti priklausomam nuo kitų pagalbos. P.Spicker (2003) 
įvardijo šiuos potencialius savarankiškumo išsaugojimo senatvėje truk-
džius: 

• liga (vyresnio amžiaus žmonių sveikata gali silpnėti dėl įvairių 
veiksnių); 

• fizinė negalia (P.Spiker duomenimis, apie trečdalį 75 metų ir vy-
resnių žmonių galima priskirti neįgaliųjų kategorijai); 

• psichikos sutrikimai (anot P.Spiker, apie penkis procentus vy-
resniojo amžiaus žmonių turi demencinių sutrikimų); 

• skurdas (skurdas senyvame amžiuje gali būti mažų pajamų per il-
gesnį laikotarpį išdava arba ankstesnio gyvenimo tęsinys). 

N.Večkienė kartu su bendraautoriais (2002) atkreipė dėmesį į so-
cialinio bei psichologinio pobūdžio trukdžius, mažinančius vyresnio 
amžiaus žmonių galimybes užtikrinti savo socialinį ir emocinį saugu-
mą. Tarp jų vieni svarbiausių yra vyresnio amžiaus žmonių grupės he-
terogeniškumas; raštingumo stoka (turint omenyje ne vien rašymo, 
skaitymo ir skaičiavimo įgūdžius, bet ir kompiuterinį raštingumą, ko-
munikacinės elgsenos įgūdžius bei užsienio kalbų mokėjimą); nepa-
kankamai išplėtotas suaugusiųjų mokymas ir informavimas (Večkienė 
ir kt., 2002:220–221); vyresniosios kartos nusivylimo, nereikalingumo 
jausmai, dvasinio supratimo bei palaikymo stoka (Hincliff, Hall, 2002).  
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Saugumo užtikrinimo galimybės. Žmogaus priklausymas pirmi-
nei grupei yra vienas svarbiausių saugumo užtikrinimo šaltinių. Šeima 
yra unikalus ir savo esme neišnykstantis socialinis darinys, nes aprėpia 
visą spektrą ne tik atskiro žmogaus, bet ir visos visuomenės egzistavimą 
užtikrinančių funkcijų. Šio skyriaus kontekste, žinoma, mums svarbiau-
sia sutelkti dėmesį į vieną šeimos funkcijų, būtent – į individo saugumo 
užtikrinimą. Skirtingais amžiaus tarpsniais dauguma žmonių identifikuo-
ja save su viena ar kita šeima: tėvų šeima, sutuoktinių pora, o iširus savo 
šeimai galimas tapatinimasis su suaugusio vaiko, brolio, sesers ir pan. 
šeima. Būtent šeima yra toji pirminė grupė, pasižyminti tiesioginiais, 
stipriais emociniais saitais, kuri tampa natūraliuoju fizinio, emocinio ir 
socialinio saugumo šaltiniu savo nariams pagal kiekvieno poreikius.  

Kalbant apie vyresnio amžiaus žmonių saugumą, kritiniais atvejais 
tikimasi, jog jam pagalbą suteiks artimiausieji šeimos nariai – arba su-
tuoktinė(-is), arba suaugę vaikai. Didėjant amžiui proporcingai mažė-
jant galimybei turėti sutuoktinį (našlavimas, skyrybos), didelė dalis at-
sakomybės gula ant pagalbos reikalingo asmens vaikų pečių.  

Daugelyje industrinio raidos etapo visuomenių susiformuoja kitas 
reikšmingas individo saugumo užtikrinimo šaltinis – socialinės garanti-
jos iš darbinės veiklos. Dalyvavimas darbo rinkoje daugiau ar mažiau 
leidžia užtikrinti saugumo (fizinio, emocinio ir socialinio) poreikius ne 
tik užimtumo metu, bet suteikia tam tikras socialines garantijas ir ateity-
je, pasitraukus iš darbo rinkos. Čia galime kalbėti apie tą visuomenės 
raidos etapą, kai imama suvokti, jog nuo tam tikrų gyvenimo rizikos 
reiškinių (plačiausia paplitusių) verta saugotis kolektyviškai, remiantis 
visuomenės narių solidarumo principu (šią institucionalizuotą gerovės 
kūrimo formą aptarsime kitame poskyryje). 

Apibendrinant būtina pabrėžti, kad tradiciniu požiūriu žmogaus 
gerovės samprata siejama su poreikiais ir jų tenkinimu. Žmogaus 
saugumo jausmas formuojasi iš kelių sluoksnių. Galima išskirti tris 
tarpusavyje glaudžiai susijusias – fizinio, emocinio ir socialinio sau-
gumo – sritis. Žmogaus gerovei jos visos yra svarbios. Senatvėje 
saugumo poreikių tenkinimo požiūriu statistiškai vidutinio žmogaus 
rizika tapti priklausomam nuo kitų yra didesnė, tačiau tikrovėje ji 
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pasiskirsto labai įvairiai. Tam įtakos gali turėti liga, fizinė ar psichinė 
negalia arba skurdas. Kai žmogus nebegali savarankiškai patenkinti 
savo saugumo poreikių, jis tikisi sulaukti pagalbos iš šalies: neforma-
lios – iš artimųjų, vietinės bendruomenės narių bei institucionalizuo-
tos, formalios – iš visuomenės, kurioje gyvena.  

5.2. SOCIALINĖ POLITIKA VYRESNIO AMŽIAUS 

ŽMONĖMS  

5.2.1. Paramos vyresnio amžiaus žmonėms socialinė politika: 
samprata, principai, lūkesčiai 

Paramos vyresnio amžiaus žmonėms socialinės politikos 
samprata ir principai. Sąvoką socialinė politika galima suprasti kele-
riopai. Pavyzdžiui, P.Spicker (2003) pateikia kelis galimus variantus. 
Anot jo, socialinė politika yra: 1) valstybės vidaus politikos dalis, nu-
kreipta į gerovę ir socialinę apsaugą; 2) priemonė visuomenės gerovei 
užtikrinti ir 3) akademinė disciplina. 

Pirmuoju atveju pabrėžiama, kad socialinė politika yra valstybės 
veiksmų sudedamasis elementas, konkrečiai nukreiptas į gerovės vals-
tybės bei socialinių paslaugų koncepcijų įgyvendinimą. Antroji sociali-
nės politikos samprata, labiau akcentuojanti ne veiksmų subjektą, o ob-
jektą, leidžia pažvelgti į reiškinį plačiau. Šiuo atveju ji aprėpia ne vien 
vyriausybės veiksmų visumą, bet leidžia į gerovės bei socialinės apsau-
gos kūrėjų ir teikėjų ratą įtraukti ir tokius elementus, kaip šeimą, ben-
druomenės narius, viešąsias visuomenines organizacijas ir kt., taip pat 
įgalina atsižvelgti į socialinę ekonominę aplinką, sąlygojančią gerovės 
raidą. Šiame skyriuje ir remsimės antrosios sampratos aiškinimu: „so-
cialinė politika yra visuma priemonių bei politinių veiksmų, kuriais 
siekiama socialinės gerovės; ji apima socialinę apsaugą bei priemones, 
taikomas užimtumo, mokymo bei aprūpinimo būstu srityse“ (Sociali-
nis pranešimas, 1999:77), ir tai leis visapusiškiau panaudoti tyrimo 
„Gyventojų politikos vertinimas“ metu gautą medžiagą. 
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Kai 1999 m. Jungtinių Tautų iniciatyva buvo paskelbti Tarptauti-
niais pagyvenusių žmonių metais, buvo suformuluota koncepcija „Už 
lygiavertę visuomenę visoms kartoms“ („Society for all ages“) (Internatio-
nal, 1999). Lietuvos vyriausybė pritarė šioms iniciatyvoms ir patvirtino 
Tarptautinių pagyvenusių žmonių metų Lietuvoje veiksmų programą 
(Dėl tarptautinių, 1998). Nors gerovės sąvoka tiesiogiai į antraštę nebu-
vo įtraukta, būtent toks koncepcijos šūkis − „Už lygiavertę visuomenę 
visoms kartoms“ – leidžia konstatuoti, jog daugelio šalių visuomenės 
nėra tolygiai palankios visų kartų gerovei. Išskiriamos dvi šios holistinės 
koncepcijos dimensijos: 

• individo gyvenimo kelio perspektyva (formuojant ateities socialinę 
politiką svarbu kelti pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę); 

• visuomeninė perspektyva (kurti palankesnę senstančio individo 
mikro-, mezo- ir makroaplinką – šeimą, kaimynystę (bendruo-
menę) bei visuomenę plačiąja prasme) (Second, 2002).    

Ši koncepcija, kurios tikslą būtų galima apibūdinti kaip siekį su-
kurti tarpusavyje viena kitą praturtinančių kelių kartų visuomenę, 
buvo pristatyta Antrojoje pasaulio asamblėjoje senėjimo klausimais 
Madride (Second, 2002). Tų pačių metų rudenį Tarptautiniam Mad-
rido veiksmų planui dėl gyventojų senėjimo buvo pritarta Jungtinių 
Tautų Europos ekonomikos komisijos šalių konferencijoje Berlyne, 
kur buvo priimta ir šio plano Regioninė įgyvendinimo strategija 
(Regional, 2002). Šioje strategijoje pažymimos trys pagrindinės veiks-
mų kryptys: senstančių pasaulio visuomenių raida; senstančio individo 
sveikatos ir gerovės pažanga bei įgalinančios ir palaikančios aplinkos 
užtikrinimas (Second, 2002).  

Naujausiose Didžiosios Britanijos mokslininkų publikacijose gvilde-
namas naujas socialinės politikos diskursas (Giddens, 1998; Biggs, Po-
well, 2001; Powell, Edwards, 2002). Pastaruoju metu, kalbant apie socia-
linės politikos misiją šiuolaikinėje visuomenėje, Didžiojoje Britanijoje 
akcentą siekiama perkelti nuo valstybės materialinės pagalbos teikimo 
pašalpų pavidalu į vadinamosios pozityviosios gerovės koncepcijos diegimą 
(Giddens, 1998; Powell, Edwards, 2002). Kaip pagrindinius pozityvio-
sios gerovės principus Giddens (1998) nurodė: šalia piliečių materialinės 
padėties palaikymo funkcijos plėsti investicijas į žmogiškąjį kapitalą re-
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miantis autonomijos, veikliosios ilgaamžystės, mokymosi visą gyvenimą, 
gerovės ir iniciatyvumo principais. Šios nuostatos glaudžiai susijusios su 
didžiuliu dėmesiu vadinamojo trečiojo sektoriaus – savanorių sąjūdžio – 
plėtrai. Skatinant pilietines iniciatyvas ir savanorišką veiklą siekiama iš 
naujo paskirstyti atsakomybės už individo gerovę pasidalijimą tarp vals-
tybės, individo ir bendruomenės, didesnę svarbą suteikiant dviem pasta-
riesiems (Powell, Edwards, 2002).  

Naujoje vyresnio amžiaus žmonių socialinės politikos ideologijoje 
akcentuojamas nebe socialinės lygiavos leitmotyvas. Jos centrine ašimi 
tampa vyresnio amžiaus žmogaus iniciatyvumas, jo gyvenimo patirties 
maksimalus panaudojimas, t.y. aktyvaus senėjimo koncepcija. Todėl 
tampa aktualios socialinės integracijos, arba socialinės įterpties, sąvokos, taip 
pat įvairiausios programos, skatinančios bendruomenės narių iniciatyvas 
ir aktyvumą (Powell, Edwards, 2002).  

Gyventojų lūkesčiai dėl valstybės paramos. Jungtinių Tautų 
veiksmų, susijusių su gyventojų senėjimu, tarptautiniame plane nuro-
doma, jog gyventojų senėjimas turi visapusiškos įtakos visuomenei – 
tiek jos funkcionavimui, tiek struktūrai, tiek jos raidai ateityje  
(International, 1998). Senstančios visuomenės paprastai susiduria su:  

• darbo jėgos, vartojimo, investicijų bei santaupų struktūriniais 
pokyčiais;  

• naujais pensijų sistemos reikalavimais;  
• būtinybe plėtoti ir optimizuoti socialinių paslaugų sistemą;  
• būtinybe modifikuoti sveikatos apsaugos sistemą; 
• būtinybe suteikti senyvo amžiaus žmonėms dvasinės gerovės 

sąlygas (formuoti požiūrį į žmogaus senėjimą kaip pozityvų, ak-
tyvų ir natūralų procesą, patenkinti integracinius poreikius suda-
rant adekvačias švietimo, saviraiškos, poilsio, politinio ir ben-
druomeninio aktyvumo galimybes) (International, 1998).  

Ar Lietuvos gyventojai jaučia šias būdingas visoms senstančioms 
visuomenėms problemines sritis, ir kurios jų yra opiausios? Tyrimo 
„Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatai leido išskirti, Lietuvos gy-
ventojų manymu, prioritetines priemones, kurias valstybė turėtų įgy-
vendinti pirmiausia.  
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Akivaizdu, jog didžiausią susirūpinimą mūsų šalies gyventojams ke-
lia sveikatos apsaugos sistema. Nepriklausomai nuo amžiaus, visi res-
pondentai, įvardydami įgyvendintinas priemones, pirmenybę teikė 
sveikatos apsaugos paslaugų plėtrai (daugiau nei pusė respondentų 
(55%) šią gyvenimo sritį įvardijo kaip svarbiausią (pirmoji arba antroji 
vieta pagal svarbą)) (5.1 pav.).  

 

5.1 pav.  
Lietuvos gyventojų nuomonė dėl įgyvendintinų 
paramos vyresnio amžiaus žmonėms priemonių 

 
Beveik pusė respondentų (44%) viena svarbiausių (vertinama 

kaip svarbiausia arba antra pagal svarbą) spręstinų problemų laiko 
galimybių pensinio amžiaus žmonėms dirbti sudarymą. Šis klausimas 
plačiau aptariamas kitame poskyryje, o dabar galima pažymėti, jog dėl 
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to, kad valstybė pirmiausia imtųsi spręsti būtent šią – pensinio am-
žiaus žmonių užimtumo galimybių – problemą, labiausiai suintere-
suoti būtų (teigiamų atsakymų dažnis viršijo visų respondentų vidurkį) 
šių grupių gyventojai: labiau išsilavinę asmenys; asmenys, išėję į pensi-
ją; vyrai; asmenys, turintys gerą ar labai gerą sveikatą; asmenys, gyve-
nantys ne vieni namų ūkyje. 

Matyt, lūkesčiai, kad būtų išsaugotos darbo vietos pensinio amžiaus 
žmonėms, turi kelis motyvus. Viena vertus, tokiu būdu pagyvenusiems 
žmonėms suteikiama saviraiškos galimybė, tačiau kita vertus, minėtieji 
lūkesčiai gali būti ženklas, kad gyventojai nepasitiki pagyvenusių žmonių 
socialinės apsaugos sistemą. Pastarosios prielaidos pagrįstumą patvirtina 
kito – Lietuvos gyventojų vertybių – tyrimo rezultatai (Juknevičius, 
2002:226), parodę, kad socialinės apsaugos sistema Lietuvoje „pasitiki“ 
arba „labai pasitiki“ tik vienas iš trijų šalies gyventojų (32%). 

Trečias svarbiausias (38% respondentų tai minėjo kaip vieną iš 
dviejų svarbiausių) pageidavimas valstybės atžvilgiu būtų įstatymais 
įtvirtinta galimybė šeimos nariams rūpintis (laikinai) silpnos sveikatos 
vyresnio amžiaus tėvais (pvz., kad būtų suteikiamos priežiūros atosto-
gos, panašios į vaikų priežiūros atostogas). Natūralu, kad šios priemo-
nės įgyvendinimas didesnio pritarimo sulauktų kaip tik iš tų asmenų, 
ant kurių pečių dažniausia gulasi rūpesčiai dėl priežiūros reikalingų 
tėvų globos: vidutinio amžiaus žmonių, moterų, asmenų, turinčių vai-
kų, asmenų, gyvenančių kelių asmenų namų ūkiuose. 

Respondentų nuomone, trys minėtosios gyvenimo sritys yra pačios 
opiausios, į kurias valstybės įsikišimas, siekiant pagerinti pagyvenusių 
žmonių gerovę, būtų labiausiai laukiamas. 

Trys kitos anketoje minėtos priemonės, nors ir buvo dažniau įvar-
dijamos kaip antraeilės nei pirmaeilės, taip pat pritraukė nemenką res-
pondentų dėmesį. Beveik ketvirtadalis respondentų (23%) pageidautų 
didesnio valstybės dėmesio didinant vietų skaičių, kur senyvo amžiaus 
žmonės galėtų susitikti, bendrauti, organizuoti renginius. Tuo atkrei-
piamas dėmesys į esamas nepatenkinamas senyvo amžiaus žmonių 
bendravimo galimybes. Valstybė, rūpindamasi pagyvenusių žmonių 
socializacijos galimybėmis, labiausiai patenkintų asmenų, turinčių vi-
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durinį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, gerą ar labai gerą sveikatą, 
ir asmenų, neturinčių vaikų, lūkesčius.  

Penktadalis žmonių (21%) pasisakė už tai, kad būtų toliau plėtoja-
mas paslaugų, teikiamų senyviems žmonėms į namus, tinklas. Labiau-
siai paslaugas į namus vertina šių sluoksnių gyventojai: gyvenantys 
vieno asmens namų ūkiuose; neturintys vaikų; blogos arba labai blo-
gos sveikatos asmenys; asmenys, gaunantys senatvės pensijas ir tie 
asmenys, kurių išsilavinimas žemesnis nei vidurinis.  

Santykis tarp pasisakiusiųjų už senyvo amžiaus tėvų priežiūros 
atostogų suteikimą ir pasisakiusiųjų už tolesnę senelių globos namų 
tinklo plėtrą (38% su 16%, arba 2:1) yra dar vienas įrodymas, kad Lie-
tuvoje suaugę vaikai labiau linkę patys rūpintis silpnos sveikatos tė-
vais, o ne „priduoti“ juos į „prieglaudą“. Kita vertus, didelis pritarimas 
atostogų, suteikiamų silpnos sveikatos tėvams prižiūrėti, idėjai yra sa-
votiškas simptomas, rodantis, jog suaugusiems vaikams nėra taip pa-
prasta suderinti profesinę veiklą ir savo pareigas senstantiems tėvams. 
Kad ir kiek jie gerbtų ir norėtų rūpintis savo silpnos sveikatos tėvais, 
kad ir kokią pareigą jie jaustų prižiūrėti juos patys, esant šiuolaikinei 
socialinei aplinkai (šeimos instituto transformacijos procesas, didelis 
gyventojų mobilumas ir pan.) ir ekonominei situacijai (rinkos ekono-
mikos santykiai) tai yra sunkiai įgyvendinama pareiga. Jai atlikti turėtų 
būti priimti atitinkami teisiniai pagrindai, reguliuojantys sėkmingą pro-
fesinės veiklos ir senstančių tėvų priežiūros derinimą. 

16% procentų apklausos dalyvių manymu, Lietuvoje dar yra per 
mažai įstaigų, skirtų senyvo amžiaus žmonėms (pvz., senelių namų). 
Todėl, jų nuomone, reikėtų didinti tokių įstaigų skaičių. Įstaigų, skirtų 
senyvo amžiaus žmonėms, tinklo plėtojimą kaip prioritetinę valstybės 
užduotį itin svarbia laiko asmenys, kurie gyvena vieni; vargingai gyve-
nantys asmenys ir asmenys, neturintys vaikų. 

Ar vyriausioji karta kitaip nei jaunimas vertina opiausias ir būtinas 
spręsti problemas, susijusias su gyventojų senėjimo pasekmėmis? Atro-
dytų principinių skirtumų tarp nuomonių nėra, tačiau pagyvenę žmonės 
vis dėlto išskiria kiek kitus akcentus nei jauni (5.2 pav.). Antai sveikatos 
apsaugos paslaugų plėtra yra svarbiausia maždaug 40-čiai procentų jau-
nimo, o tarp vyresnio amžiaus žmonių (šešiasdešimtmečių ir vyresnių) ši 
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sritis iš tobulintinų yra prioritetinė dviem iš trijų. Tad nepaprastai svarbu 
būtų sveikatinimo planavimui bei sveikatos apsaugos politikai taikyti 
holistinį metodą, užtikrinantį aktyvaus sveiko gyvenimo būdo palaikymą 
visą gyvenimą.  

5.2 pav.  
Jaunesnio ir vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų nuomonė  

dėl įgyvendintinų paramos vyresnio amžiaus žmonėms  
priemonių* (procentais) 

*Atsakymai, nurodantys priemonę kaip pačią svarbiausią ir kaip antrą pagal svarbą, patei-
kiami susumuoti. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad svarbiausia valstybės parama se-

nyvo amžiaus žmonėms, Lietuvos gyventojų nuomone, yra sveikatos 
apsaugos paslaugų plėtra bei galimybių pensinio amžiaus žmonėms 
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sudarymas ypač yra pabrėžiamas pačių pensinio amžiaus žmonių. Apie 
pusė vyriausiosios Lietuvos gyventojų kartos atstovų yra linkę orientuo-
tis ne tiek į „užtarnautą poilsį“, kiek į sveikatos ir ekonominio aktyvumo 
išsaugojimą vyresniame amžiuje.  

Šie tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatai leidžia daryti 
prielaidą, jog Lietuvos gyventojai palaikytų paramos vyresnio amžiaus 
žmonėms socialinės politikos naująją ideologiją, kurios prioritetinėmis 
vertybėmis laikomas pagyvenusių žmonių iniciatyvumas, aktyvumas 
bei maksimalus jų gyvenimo patirties panaudojimas. Žmonės iš pri-
gimties yra orientuoti į visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, 
vargu ar kas nors konstruoja savo senatvės perspektyvą kaip susveti-
mėjimo, atsiskyrimo siekiamybę. Skirtumas tarp pagyvenusių žmonių 
yra tik toks, kad vieni tam turi daugiau išteklių (sveikata, žinios ir kapi-
talas), kiti – mažiau. Tad vieniems užtektų sukurti galimybes visaver-
tiškai prisidėti prie visuomenės pažangos kūrimo, o kitus reikėtų įgalinti 
šių tikslų siekti (prieš tai suteikus jiems adekvačią socialinę paramą).   

Tyrimo rezultatai neleidžia pateikti apibendrintų vienareikšmių reko-
mendacijų. Duomenys tik dar kartą patvirtino, jog vyresniojo amžiaus 
žmonės yra be galo įvairūs, turi skirtingų poreikių. Kuriant socialinės po-
litikos pagyvenusiems žmonėms gaires, reikėtų atsižvelgti į visą daugialy-
pį pagyvenusių žmonių galimybių ir poreikių spektrą.  

5.2.2. Nuostatos dėl vyresnio amžiaus žmonių darbinės veiklos  
 
„Kiek žmogus gyvena, tiek ką nors veikia“ (Staniulevičienė, 2002), 

o per visą savo gyvenimą užsiima pačių įvairiausių rūšių veikla. Tačiau 
dauguma žmonių visą veiklos įvairovę sutelkia apie dviejų gyvenime 
pačių reikšmingiausių veiklos sričių – šeimos ir darbo − ašį. Lietuvos 
visuomenės vertybių hierarchijoje darbas užima labai aukštą vietą iš 
karto po šeimos (Mitrikas, 2000; Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001). 
Lietuvos gyventojų vertybių hierarchijos tyrinėtojai (Savicka, 2000, 
2001; Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001 ir kt.) konstatuoja, kad Lie-
tuvoje permainų laikotarpiu darbo, kaip žmonėms reikšmingos verty-
bės, statusas netgi sustiprėjo. 1990 m. darbas labai svarbus buvo 42% 



Vyresnio amžiaus žmonių socialinė apsauga: darbas, pensija ir parama   

 229

Lietuvos gyventojų, o 1999 m. tęstinio tyrimo duomenimis – 60% gy-
ventojų (Savicka, 2000).  

Darbo vertinimas yra susijęs su individo vieta gyvenimo kelyje, ar-
ba kitaip – su jo amžiaus tarpsniu (Savicka, 2001:146). Tarp kiekvie-
nos amžiaus grupės apklaustųjų iki pat priešpensinio amžiaus (55 me-
tų) darbo reikšmė nežymiai, bet turi tendenciją didėti, o tarp vyresnių, 
mažėjant darbo rinkoje užimtų asmenų daliai, mažėja ir darbo svarba 
(5.3 pav.). Analogiškas tendencijas yra užfiksavusi ir G.Purvaneckienė 
(Purvaneckas, Purvaneckienė, 2001:22–23). Taigi būtų galima tvirtinti, 
jog tarp šių dviejų rodiklių – gyventojų užimtumo lygio ir darbo svar-
bos – yra akivaizdus ryšys: pensinio amžiaus žmonėms darbas yra san-
tykinai mažiau svarbus nei darbingo amžiaus asmenims (5.3 pav.).  
 

5.3 pav.  
Lietuvos gyventojų užimtumo lygis ir darbo svarba 

pagal amžiaus grupes, 1999 m. 
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Be to, darbo kaip vertybės tyrimo, atlikto A.Savickos, duomenys 
parodė, jog skirtingų amžiaus grupių atstovams būdingi kiek kitokie 
prioritetiniai darbo aspektai (5.1 lentelė). Saviraiškos galimybės darbe 
vyresnio amžiaus žmonėms yra svarbesnės nei jaunesniems. Atlygio 
už darbą aspektai svarbiausi vidutinio darbingo amžiaus žmonėms 
(36–55 metų), o jaunesnio amžiaus asmenys (26–35 metų) išsiskiria 
reiklumu darbo komforto aspektams. 

 

5.1 lentelė  
Darbo aspektų svarba Lietuvos gyventojams pagal amžių,  

1999 m. (vertinimo vidurkiai pagal 15 balų skalę) 
 

Darbo aspektų svarba*  
Amžiaus grupės Komfortas1 Atlygis už darbą2 Saviraiškos galimybės3 

26–35 metų  9,75 9,33 6,62 
36–55 metų  8,75 9,67 7,0 
66 metų ir vyresni  8,75 9,34 7,12 

* Apskaičiuotas atitinkamos grupės darbo aspektų reikšmių, atitinkančių darbo aspekto svar-
bą, vidurkis (skalė palyginimo sumetimais pasukta priešingai tai, kuri pateikiama A.Savickos 
straipsnyje; šioje lentelėje didesnės rodiklio reikšmės rodo didesnę darbo reikšmę ir atvirkš-
čiai; skalės minimali ir maksimali reikšmės 1 ir 15). 
Šaltinis:: autorės skaičiavimai pagal Savicką, 2000:269. 

 

Remiantis šiais duomenimis, galima tvirtinti, jog pensinio amžiaus 
žmonės, jeigu jie turėtų galimybę dalyvauti darbo rinkoje lygiavertiškai 
su kitomis kartomis, ko gero, būtų mažiau reiklūs, palyginti su jaunes-
niais, darbo komforto bei atlygio už darbą aspektams. Tuo tarpu dar-
bo aspektai, susiję su saviraiškos galimybėmis, jiems būtų svarbesni 
nei jaunesniesiems. 

Kitos krypties tyrimai, orientuoti į pensinio amžiaus žmonių eko-
nominio aktyvumo potencijos ir preferencijų pažinimą, leidžia tvirtin-
                                                            
1 Pagal A.Savickos (2000:269) klasifikaciją komfortas apima šiuos darbo aspektus: malonūs 
bendradarbiai; patogus darbo laikas; ne per daug įtemptas darbas; ilgos atostogos. 
2 Atlygis už darbą apima šiuos darbo aspektus: geras užmokestis; garantijos dėl darbo vietos 
bei galimybė iškilti darbo vietoje (ten pat). 
3 Saviraiškos galimybės apima šiuos darbo aspektus: įdomus darbas; darbas atitinka sugebėji-
mus; galimybė bendrauti su žmonėmis; nauda visuomenei; galimybė kažką nuveikti darbe; 
visuomenės pripažinimas; galimybė pasireikšti; atsakingas darbas (ten pat).  
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ti, jog reikšmingai vyresniojo amžiaus Lietuvos gyventojų daliai darbas 
vis dėlto yra trokštamas gyvenimo būdas.  

Pavyzdžiui, anot B.Gruževskio, Vilniaus miesto Senamiesčio se-
niūnijos socialiai remtinų asmenų tyrimo duomenimis, 42% respon-
dentų esant galimybei norėtų dirbti. Nemažą dalį tarp jų sudaro pen-
sinio amžiaus žmonės: norą dirbti pareiškė net 39% 61–70 metų gy-
ventojų, 14% 71–80 metų ir 11% asmenų, vyresnių nei 80 metų (Gru-
ževskis 2000:69).  

Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenimis, tarp valsty-
bės įgyvendintinų paramos senyvo amžiaus žmonėms priemonių ketvir-
tadalis Lietuvos gyventojų (27%) pirmuoju numeriu renkasi galimybių 
senyvo amžiaus žmonėms išėjus į pensiją dirbti sudarymą. Dar 17% tai 
įvardija kaip antrą būtiniausią (po sveikatos apsaugos paslaugų plėtoji-
mo) senyvo amžiaus žmonių paramos priemonę. Taigi beveik kas antras 
Lietuvos gyventojas tarp kitų socialinės politikos tikslų kaip vieną svar-
biausių iškėlė palankios vyresnio amžiaus žmonių užimtumui aplinkos 
kūrimą (šiai priemonei pagal svarbą skyrė pirmą arba antrą vietą).  

Būtina pabrėžti, jog labiausiai to norėtų ne tiek jaunimas, kiek patys 
vyresnio amžiaus žmonės. Pavyzdžiui, galimybę pensinio amžiaus 
žmonėms dirbti kaip pirmaeilę ir antraeilę įgyvendintiną priemonę 
įvardijo kiek daugiau nei trečdalis 18–24 metų jaunimo ir pusė vyres-
nio amžiaus (per 60 metų) gyventojų (5.2 pav.). Be to, nemažą skirtu-
mą atskleidė vyresnio amžiaus moterų ir vyrų nuomonių palyginimas: 
taip mano 46% 60 metų ir vyresnių moterų ir 57% šio amžiaus vyrų. 
Pagyvenusių žmonių nuomonę žinoti labai svarbu, nes aptariant seny-
vo amžiaus žmonių problemas tarptautiniuose forumuose jau tapo 
norma įsiklausyti ne tik į mokslininkų, socialinės politikos ekspertų, 
bet ir į vyresnio amžiaus žmonių nuomonę. Ir Lietuvoje rengiant so-
cialinės politikos priemones, kurios keistų tam tikrų grupių gyvenimą 
(šiuo atveju – vyresnio amžiaus žmonių), vertėtų atsižvelgti į jų pačių 
poreikius, kurie, kaip rodo tyrimas, jokiu būdu neapsiriboja vien tik 
socialinės paramos gavėjo vaidmeniu.  

Detalesnis atsakymų į minėtąjį klausimą nagrinėjimas leidžia tvirtinti, 
jog už vyresnio amžiaus žmonių galimybę dirbti kaip pirmaeilį reikalą 
dažniau pasisako ne vien patys pagyvenę žmonės, bet ir kitų amžiaus 



Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai 

 232

grupių Lietuvos gyventojai, turintys geresnę sveikatą, aukštesnį gyveni-
mo lygį, taip pat dažniau vyrai nei moterys. Kiek netikėta, tačiau tarp 
turinčių aukštąjį išsilavinimą apklaustųjų tik kas dešimtas pasisakė už 
galimybių senyvojo amžiaus žmonėms dirbti sudarymą. 

Galima būtų spėti, kad žmonės, pasisakę už galimybių pensinio 
amžiaus žmonėms dirbti užtikrinimą, pirmiausia patys, peržengę pen-
sinio amžiaus ribą, norėtų pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tokiu at-
veju galėtume daryti prielaidą, jog apie pusė vyresnio amžiaus žmonių 
pageidautų (galbūt skirtingomis, lanksčiomis sąlygomis) išsaugoti eko-
nominį aktyvumą ir sukakus pensiniam amžiui. Tuo tarpu, statistikos 
duomenimis, dirbančių pensinio amžiaus žmonių dalis Lietuvoje per 
pastaruosius dešimt metų buvo palyginti nedidelė ir net per pusę su-
mažėjo: 1992 m. buvo 22,5%, o 2001 m. tesudarė 12% visų senatvės 
pensininkų (Socialinis, 1999; Pagyvenę, 2000).  

Kuriant paramos pagyvenusiems žmonėms socialinę politiką Lie-
tuvoje, reikėtų atsižvelgti ne vien į nemažos vyresnio amžiaus gyven-
tojų dalies nuomonę, bet ir į tarptautinius dokumentus gyventojų se-
nėjimo klausimais (International, 1998). JT Generalinės Asamblėjos 
veiksmų, orientuotų į vyresnio amžiaus žmones, programoje vienas iš 
skelbiamų principų – užtikrinti vyresniems visuomenės nariams ne-
priklausomybę, t.y. jiems turėtų būti prieinama pajamas kurianti veikla 
(darbas, švietimas, kvalifikacijos kėlimas ir pan.). Suprantama, kad čia 
kalbama būtent apie galimybes užsiimti pajamas kuriančia veikla, o ne 
apie visiems pensinio amžiaus žmonėms privalomą darbą. Ar jie pasi-
naudotų šiomis galimybėmis, ar ne, kiekvienu konkrečiu atveju pri-
klausytų ne tik nuo jų sveikatos būklės, bet ir nuo daugelio kitų asme-
ninių ir struktūrinių veiksnių.  

Apibendrinant Lietuvos gyventojų nuostatas dėl pagyvenusių žmo-
nių darbinės veiklos, tikėtina, jog Lietuvos gyventojai palankiai vertin-
tų valstybės žingsnius, kuriančius palankią vyresnio amžiaus žmonių 
užimtumui aplinką, nes beveik pusė jų galimybių pensinio amžiaus 
žmonėms dirbti sudarymą vertino kaip prioritetinį arba antrą svar-
biausią socialinės politikos tikslą. Be to, kur kas daugiau šios idėjos 
rėmėjų yra tarp pačių pagyvenusių žmonių nei jaunesnių gyventojų. O 



Vyresnio amžiaus žmonių socialinė apsauga: darbas, pensija ir parama   

 233

A.Savickos (2000) duomenimis, pensinio amžiaus žmonės, skirtingai 
nuo jaunesnių, pasižymi mažesniu reiklumu darbo komforto bei atly-
gio už darbą aspektams, tuo tarpu darbo aspektai, susiję su saviraiškos 
galimybėmis, jiems yra svarbesni nei jaunesniems žmonėms. Nusta-
čius tokius Lietuvos gyventojų lūkesčius dėl galimybių kuo ilgiau išlikti 
ekonomiškai aktyviems, remiantis statistikos duomenimis tenka kon-
statuoti, kad Lietuvoje tik labai nedidelė dalis pensinio amžiaus gyven-
tojų turi galimybę realizuoti savo nuostatas dėl pageidaujamos darbi-
nės elgsenos.  

5.3.2. Požiūris į senatvės pensijos fenomeną: išėjimas į  
pensiją, pensininko statusas, pensijų sistema ateityje 

Suaugusio žmogaus gyvenimas skirstomas į darbingą ir pensinį am-
žių. Šios tradicijos teisinį pagrindą sudaro pensijų sistema, kurios pir-
mieji žingsniai Lietuvoje datuojami tarpukario nepriklausomos valsty-
bės laikotarpiu1. Tačiau apie reikšmingą pensijų sistemos įsitvirtinimą 
bei gyventojų daugumos aprėpimą Lietuvoje galima kalbėti pradedant 
tik XX a. septintuoju dešimtmečiu. Nuo to laiko senatvės pensijų iš-
mokos, nors ir palyginti nedidelės, buvo ir lieka reikšmingas reiškinys 
tiek individualiu (daugeliui Lietuvos piliečių jos yra vienintelis arba 
pagrindinis pajamų šaltinis senatvėje), tiek ir visuomeniniu lygmeniu 
(pagal pensijų rūšis senatvės pensijų išmokos sudaro 60% visų išlaidų, 
skirtų valstybės socialinio draudimo pensijoms; Social, 2002). 

Tačiau keleri pastarieji metai sukėlė plačiosios visuomenės nerimą ir 
socialinės politikos specialistų bei mokslininkų susirūpinimą. Pastaruoju 
metu pensijų sistemos funkcionavimui reiškėsi neigiama įvairių išorinių 
veiksnių įtaka. Pensijų sistemos stabilumui įtakos turėjo ne tik nuolat pa-
tiriamas, vis didėjantis demografinio veiksnio spaudimas (gyventojų senė-
                                                            
1 Tarpukario Lietuvoje sukurtos pensijų sistemos aprėptis buvo nereikšminga, be to, ji egzis-
tavo neilgą laiką. 1926 m. buvo priimtas Valstybės tarnautojų pensijų ir pašalpų įstatymas 
(„Vyriausybės žinios“, 1926, Nr. 221), kuriuo remiantis pensijos buvo mokamos mokytojams, 
švietimo ir kultūros darbuotojams, valstybinio administracinio aparato tarnautojams bei dvasi-
ninkams. Č.Mančinsko duomenimis, „pensininkų skaičius 1927–1940 m. padidėjo nuo 165 iki 
3769“ (Mančinskas, 1971:137).  
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jimas), bet ir ekonominės prigimties (įvairios socialinio draudimo įmokų 
rinkimo problemos) bei socialinės politikos veiksniai (dalies pensijų iš-
mokų perskaičiavimas didinimo linkme, įtvirtinta galimybė gauti kelias 
pensijų rūšis, kitų rūšių pensijų skaičiaus spartus didėjimas).  

Vengiant katastrofiškų šalies demografinės ateities vaizdinių, būtų 
svarbu atskirti, kurie veiksniai labiausiai destabilizavo pensijų sistemos 
gyvybingumą. Remiantis 5.4 paveikslo duomenimis, akivaizdu, jog le-
miantys buvo būtent du pastarieji – ekonominiai ir socialinės politikos 
veiksniai, o ne demografinis veiksnys, kaip neretai skelbiama. Apdraus-
tųjų skaičius 1995–2001 m. laikotarpiu sumažėjo 12%, o visų rūšių pen-
sijų gavėjų skaičius net 48% padidėjo. 

 

5.4 pav.  
Apdraustųjų asmenų, visų rūšių pensijų išmokų gavėjų,  

senatvės pensijos gavėjų ir 60 metų ir vyresnių gyventojų  
skaičius Lietuvoje 1995–2001 m. 
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Demografinis veiksnys – vyresnio amžiaus žmonių skaičiaus didėji-

mas, palyginti su dinamiškai kintančiomis apdraustųjų skaičiaus ir visų 
rūšių pensijų išmokų gavėjų skaičiaus kreivėmis, yra daugiau nei kuklus. 
Be to, 1995 m. pradėjus didinti pensinio amžiaus ribą, demografinis 
veiksnys šiuo laikotarpiu laikinai iš viso buvo eliminuotas. Nors 60 metų 
ir vyresnių asmenų skaičius minėtu laikotarpiu padidėjo 5%, tačiau vals-
tybės socialinio draudimo (toliau VSD) senatvės pensijas gaunančiųjų 
skaičius per minėtąjį laiką ne tik kad nepadidėjo, bet netgi sumažėjo (5.4 
pav.). Demografinio veiksnio spaudimas pensijų sistemai pradės reikštis 
tik 2003–2006 m., kai bus pasiekta naujoji pensinio amžiaus riba.   

Nepaisant gana išplėtotų ir visapusiškų tyrimų, atskleidžiančių pensi-
jų problematiką, pensijų sistema tebėra vienas iš socialinių ekonominių 
institutų, kurio ne tik esmė traktuojama prieštaringai, bet ir abejojama 
dėl jo ateities perspektyvų (Phillipson, 1996:180–183).  

Specialiojoje literatūroje šio fenomeno prigimties ir misijos samprata 
yra tokia pat daugialypė, kaip ir eilinių žmonių. Pensijos socialinio insti-
tuto traktuočių įvairovę galima klasifikuoti pagal, pavyzdžiui, teigiamų ar 
neigiamų jos aspektų pabrėžimą. Vienų įsitikinimu, pensijų sistema yra 
įžanga į ateities rekreacinę visuomenę („užtarnauto“ poilsio koncepci-
ja), kiti įžvelgia jos funkcionalumą – pensija yra mechanizmas, laiduo-
jantis darbo vietų perskirstymą iš vyresnių dirbančiųjų jaunesniems 
(nedarbo sušvelninimo priemonė). Tačiau ne mažiau yra argumentų, 
sutirštinančių šio reiškinio neigiamas socialines pasekmes: pensijų sis-
tema prisideda prie dirbtinio socialinės priklausomybės formavimo 
senyvame amžiuje (kai iš darbo rinkos išstumiami pensinio amžiaus 
asmenys, dar norintys ir galintys dirbti1), arba išėjimas į pensiją skatina 
žmogaus socialinių ryšių susilpnėjimą ir nutraukimą, o tai savo ruožtu 
paaštrina kitas senyvo žmogaus problemas. Dar kiti autoriai nagrinė-
dami psichologinius išėjimo į pensiją aspektus bandė parodyti, jog iš-
ėjimas į pensiją yra didelį stresą keliantis gyvenimo įvykis ir kenksmin-

                                                            
1 D.C.Kimmel (1980) cituojamų tyrimų duomenimis, yra apskaičiuota, jog visų dirbančiųjų 
vidutinė darbo savaitės trukmė galėtų būti 2–3 valandomis trumpesnė, jeigu galintiems ir 
norintiems pensinio amžiaus žmonėms būtų sukurtos palankios sąlygos tęsti darbinę veiklą.   
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gas žmogaus sveikatai, nes krizės neįveikimo atveju priartina žmogaus 
mirtį (Quinn, Burkhauser, 1990).    

Kalbant apie pensijos fenomeną galima išryškinti šiuos aspektus 
arba kryptis, kuriomis jis nagrinėjamas: 1) pensija – gyvenimo įvykis; 
2) pensija – pensininko statusas; 3) pensija – išėjimo į pensiją būdas. 
Nuo pastarojo ir pradėsime tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ 
duomenų analizę. 

Išėjimo į pensiją būdas. Išėjimo į pensiją laiko ir būdo optimalus 
sureguliavimas galėtų pagerinti ir pačių pensininkų gerovę, ir kartu – 
VSD pensijų fondo biudžeto būklę. Atlikto tyrimo duomenys leidžia 
išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę dėl optimaliausių išėjimo į 
pensiją grafikų.  

Tyrimas atskleidė, jog Lietuvos gyventojai neturi vienareikšmio at-
sakymo dėl tinkamiausio išėjimo į pensiją būdo (5.5 pav.). O kitaip ir 
negali būti, nes apsisprendimas nutraukti darbinę veiklą ir išeiti į pen-
siją yra įvairių, tarpusavyje kompleksiškai sąveikaujančių, veiksnių 
(ekonominių paskatų, sveikatos būklės, socialinės apsaugos sistemos, 
profesinės perspektyvos, situacijos namų ūkyje (sutuoktinio pensinių 
planų, suaugusių vaikų lūkesčių ir pan.)) įvertinimo išdava. Žmonių si-
tuacijos, poreikiai ir galimybės vyresniame amžiuje yra be galo įvairūs. 

Beveik pusė (46%) visų apklausos dalyvių pasisakė už universalų, 
vienodą visiems pensinį amžių, tačiau išsaugant galimybę išėjus į 
pensiją derinti pensinių išmokų ir atlyginimo už darbą gavimą. Kitais 
žodžiais tariant, beveik pusė Lietuvos gyventojų norėtų, kad pensininkai 
turėtų galimybę dirbti. Itin didelio pritarimo tokia išėjimo į pensiją tvar-
ka sulauktų iš vyresniojo amžiaus žmonių (60 metų ir vyresnių) (5.5 
pav.), iš gyvenančių dideliuose miestuose, gyvenančių vieno asmens 
namų ūkiuose, neturinčių vaikų ir gyvenančių pasiturimai. Tarp prita-
riančiųjų šiai tvarkai buvo daugiau silpnos nei geros sveikatos žmonių.  

Trečdalis respondentų (32%) pritartų lanksčiam išėjimo į pensi-
ją būdui, pagal kurį žmogus, priklausomai nuo sveikatos, pamažu, per 
tam tikrą laiką mažina darbo krūvį (5.5 pav.). 

Lankstus išėjimo į pensiją grafikas būtų itin priimtinas dabartiniam 
jaunimui (18–24 metų jaunuoliams, 5.5 pav.), taip pat mažų ir vidutinio 
dydžio Lietuvos miestų gyventojams. Tarp labiau pritariančių šiai išėjimo 
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į pensiją tvarkai yra žmonių, apibūdinančių savo sveikatos būklę kaip 
blogą (bloga arba labai bloga) arba gerą (gera arba labai gera), bet ne vi-
dutinę. Tai ir suprantama: turintys silpnesnę sveikatą pasinaudotų to-
kiu įstatymu vienaip (jų poreikiai – nutraukti darbinę veiklą anksčiau), 
o turintys puikią sveikatą – kitaip (jie gal norėtų pratęsti darbinę veiklą 
ir sulaukę pensinio amžiaus). Be to, tyrimo duomenys rodo, jog lanks-
tų išėjimo į pensiją būdą kiek labiau vertina moterys nei vyrai, taip pat 
abejų lyčių asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. 

 

5.5 pav.  
Lietuvos gyventojų pritarimas skirtingiems išėjimo į pensiją  

būdams 

 
Tuo tarpu penktadalio (22%) respondentų nuomonė šiuo klausimu 
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nustatyti palyginus gyventojų nuomones pagal jų gyvenamąją vietą, 
gyvenimo lygį, sveikatos būklę bei išsilavinimą. Antai kaimo vietovių 
gyventojai, asmenys, gyvenantys vargingiausiai, turintys vidutinę svei-
katą bei žemesnį išsilavinimą (žemesnį nei vidurinis arba vidurinį išsi-
lavinimą) labiau nei priešingų charakteristikų žmonės pritartų tokiam 
išėjimo į pensiją būdui, kuris panašus į gyvenimo lūžį. 

Požiūris į pensininko statusą. Skiriasi ir Lietuvos gyventojų nuo-
monės dėl pensinio amžiaus žmonių vietos darbo rinkoje. Beveik pusė 
(46%) jų gerbia pensininko statusą gavusius žmones ir išreiškė nuomo-
nę, jog pensininkams, norintiems dirbti, patogiausia būtų, jeigu jie patys 
galėtų pasirinkti, dirbti visą darbo dieną ar dalį dienos (5.6 pav.). Gyven-
tojų grupės, pritariančios pensininkų teisių darbo rinkoje nevaržymui, 
išskirtiniai bruožai yra šie: tai asmenys, dažniau gyvenantys vieno as-
mens namų ūkiuose, gyvenantys didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tu-
rintys aukštąjį išsilavinimą. Suprantami yra motyvai tų žmonių, kurie, 
būdami silpnesnės sveikatos (bloga arba labai bloga sveikata) arba gy-
vendami vargingiausiai, taip pat labiau pritarė tam, kad pensinio amžiaus 
žmonėms būtų suteikta galimybė apsispręsti patiems dėl jiems priimtino 
darbo grafiko.  

Tačiau kitos Lietuvos gyventojų dalies (54%) nuomonė šiuo klausi-
mu vertintina kaip menkinanti pensininko statusą, nes, anot jų, visai pri-
imtina būtų situacija, kai tam tikrų amžiaus grupių gyventojai būtų fak-
tiškai diskriminuojami. 29% apklaustųjų patvirtino, jog pensininkų ga-
limybę dirbti reikėtų riboti leidžiant jiems dirbti tik dalį darbo dienos. 
Tarp jų labiausiai tokią nuomonę palaikė mažųjų Lietuvos miestelių gy-
ventojai, asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, taip pat moterys, paly-
ginti su vyrais. O ketvirtadalis tyrimo dalyvių (25%) pritarė netgi tam, 
kad pensininkai būtų eliminuoti iš nuolatinių darbo vietų rinkos, ir jiems 
būtų siūlomi tik atsitiktiniai, laikini darbai. Toks pensinio amžiaus žmo-
nių, norinčių dirbti, galimybių apribojimas labiausiai priimtinas gyvenan-
tiems kaimo vietovėse arba mažuose miesteliuose, turintiems nebaigtą 
vidurinį išsilavinimą, gyvenantiems vargingiausiai, apibūdinantiems savo 
sveikatą kaip vidutinę, be to, labiau vyrams nei moterims.  
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Pastarąsias gyventojų nuostatas sunku interpretuoti kitaip nei savo-
tišką pensinio amžiaus žmonių diskriminacijos formą. Jauno darbingo 
amžiaus, priešpensinio amžiaus ir pensinio amžiaus žmonių nuomonė 
šiuo klausimu kiek varijuoja, tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų tarp 
jų nėra (5.6 pav.). 

 
5.6 pav.  

Lietuvos gyventojų nuomonė dėl darbo grafikų,  
tinkamiausių pensininkams, norintiems dirbti 

 

Turime atsižvelgti į tai, jog vyresnio amžiaus žmonės yra be galo skir-
tingi savo poreikiais ir galimybėmis. Todėl derėtų vengti situacijos abso-
liutinimo į vieną ar kitą pusę. Politiniai sprendimai, veikiantys vyresnio 
amžiaus žmonių gerovę, niekada nebus efektyvūs, jeigu remsis papras-
tais, unifikuojančiais principais „privalu visiems“ arba „draudžiama vi-
siems“. Žinoma, kurti daugialypei gyventojų grupei skirtas politikos 
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priemones kur kas kebliau, tačiau ir Antrosios JT Generalinės Asamblė-
jos senėjimo klausimais dokumentuose ne vieną kartą raginama įgalinti 
vyresnio amžiaus žmones dirbti tiek ilgai, kiek jie to nori ir geba (Second, 
2002).  

Pensijos kaip gyvenimo įvykio vertinimas. Išėjimas į pensiją yra 
vienas reikšmingų gyvenimo įvykių suaugusio žmogaus gyvenime. Vie-
niems jis yra laukiamas, kitiems sukelia depresinius jausmus, vieni išlei-
džiami į pensiją viešai ir iškilmingai, kiti pasitraukia iš darbinio gyvenimo 
tyliai ir nepastebimai.  

Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenys leidžia pažvelgti 
į šį gyvenimo įvykį per netekčių prizmę. Apklausos dalyviai buvo pra-
šomi atsakyti, ko jiems labiausia trūks (būsimiems pensininkams) ar 
trūksta (jau esamiems), išėjus į pensiją? Reikėjo išsirinkti du dalykus ir 
nurodyti jų svarbos eiliškumą (5.7 pav.).  

 
5.7 pav.  
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Lietuvos gyventojams išėjimas į pensiją nedviprasmiškai asoci-
juojasi su turėto pajamų lygio nuosmukiu. Kas antram gyventojui 
išėjus į pensiją labiausia trūks ar jau trūksta tos pinigų dalies, kuria 
gaunama pensija yra mažesnė už buvusią algą, o kas šeštam šis pra-
radimas, sietinas su išėjimu į pensiją, yra antras reikšmingiausias. 
Labiau nei kiti išėjimą į pensiją su turėtų pinigų praradimu siejo šie 
gyventojų sluoksniai: 

• turintys silpnesnę sveikatą (bloga arba labai bloga sveikata); 
• gyvenantys vargingiau (priskiriantys save dviem žemiausiems gy-

venimo lygio laipteliams); 
• pagal santuokos statusą – našliai ir išsiskyrusieji; 
• gyvenantys vieno asmens namų ūkiuose; 
• asmenys, kurių partneriai apklausos metų nedirbo; 
• turintys žemesnį išsilavinimą (nebaigtą vidurinį arba vidurinį). 
Beveik pusei apklaustųjų pasitraukimas iš darbo rinkos siejasi su už-

imtumo jausmo praradimu arba jausmo, kad esi naudingas(-a), praradi-
mu. Minėtieji jausmai itin svarbūs, ir išėjimo į pensiją faktas siejamas 
būtent su šiomis netektimis (užimtumo arba naudingumo jausmo pra-
radimas minimas kaip svarbiausias arba antras pagal svarbą dalykas) tarp 
tokių grupių gyventojų: 

• niekada nevedę (netekėjusios); 
• turintys gerą arba labai gerą sveikatą; 
• pagal gyvenimo lygį priskiriantys save viduriniam sluoksniui; 
• turintys aukštąjį išsilavinimą. 
Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų mano, kad, išėję į pensiją, 

pasiges arba jau pasigedo bendravimo su bendradarbiais, klientais ar 
verslo partneriais. Tarp jų daugiau buvo tokių, kuriems šis dalykas buvo 
ne pats svarbiausias, o antras pagal svarbą: daugiau nei ketvirtadalis 
bendravimo praradimą įvardijo kaip antraeilį dalyką, tačiau vis dėlto kas 
dešimtam šis aspektas buvo pats svarbiausias (pirmaeilis). Kiek jautriau 
nei kiti į šį išėjimo į pensiją aspektą žvelgė asmenys, gyvenantys kaimo 
vietovėje, bei našliai.  

Galima būtų manyti, kad vienas dalykas yra įsivaizduoti, ką ir kiek 
žmogaus gyvenime pakeis ateityje įvyksiantis pasitraukimas iš darbo 
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rinkos, tačiau gerokai tikroviškesnė galėtų būti nuomonė tų, kurie gali 
kalbėti apie šį gyvenimo įvykį kaip jau įvykusį. Nors pensininkų nuo-
monė iš esmės yra panaši į žmonių, kurie dar tik pabandė įsivaizduoti, 
ko jie neteks, išėję į pensiją, vis dėlto jų patyrimas sudėlioja kai kuriuos 
akcentus (5.8 pav.).   

5.8 pav.  
Dar neišėjusių į pensiją asmenų ir pensininkų nuomonė apie tai, 
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lygį. Gyvenantiems kaimo vietovėse ir mažuose miesteliuose dažniau nei 
gyvenantiems didesniuose miestuose išėjimas į pensiją asocijuojasi su 
bendravimo su bendradarbiais praradimu.  

Statistiškai reikšmingesni skirtumai nustatyti tarp gerą ir labai gerą 
sveikatą turinčiųjų, palyginti su vidutinę, blogą ir labai blogą sveikatą 
turinčiais asmenimis. Turintieji gerą, labai gerą sveikatą labiau nei turin-
tieji vidutinę, blogą, labai blogą sveikatą kaip praradimą išėjus į pensiją 
akcentuoja užimtumo praradimą, tuo tarpu tie, kurių sveikata prastesnė 
(vidutinė, bloga ar labai bloga), dažniau nei turintieji geresnę sveikatą – 
išėjimą į pensiją sieja su pinigų praradimu. Pagal kitas socialines ekono-
mines respondentų charakteristikas statistiškai reikšmingų skirtumų ne-
nustatyta.  

Suprantama, apsisprendimą išeiti į pensiją nulemia ne vien pensijos 
kaip gyvenimo įvykio vienokia ar kitokia samprata. Labai svarbų vaid-
menį čia turi prie pensinio amžiaus artėjančio asmens asmeninės cha-
rakteristikos (išsilavinimas, dirbamo darbo pobūdis ir perspektyvos, 
sveikatos būklė ir pan.) bei jo aplinkos veiksniai (darbdavio planai, 
socialinės apsaugos modelis, namų ūkio narių sveikata ir gyvenimo 
planai ir pan.).  

Pensijų sistemos funkcionalumo užtikrinimas ateityje. Lietu-
vos pensijų sistemos ateitis iki šiol tebėra aktuali problema, reikalau-
janti laiku priimtų ir pagrįstų sprendimų. Lietuvos gyventojai šiuo 
klausimų neturi vieningos nuomonės. Tačiau jie noriai išreiškė savo 
požiūrį dėl tinkamiausių priemonių siekiant užtikrinti pensijų sistemos 
funkcionalumą ateityje, taigi ir pateisinti būsimųjų kartų lūkesčius, su-
sijusius su pensiniu amžiaus tarpsniu. 

Lietuvos gyventojų nuomonę dėl priemonių, skirtų pensijų sistemai 
ateityje subalansuoti, galimą suskirstyti į tris grupes (5.9 pav.). Pagal 
pritariančiųjų skaičių pirmąją grupę sudaro priemonės, kurias kaip 
svarbiausias (pirmuoju arba antruoju eilės numeriu) paminėjo apie pu-
sė apklaustųjų, t.y. „didinti socialinio draudimo įmokas“ ir „panaikinti 
ankstyvo išėjimo į pensiją programas“. 

Daugiau pritariančių socialinio draudimo įmokų didinimui buvo 
tarp asmenų, priskiriančių save aukštesniam gyventojų sluoksniui pa-
gal gyvenimo lygį (trečias ir ketvirtas gyvenimo lygio laipteliai iš pen-
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kių), asmenų, išėjusių į pensiją, asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, 
vidutinių ir dideliu miestų gyventojų, taip pat tarp neturinčių vaikų ir 
asmenų, gyvenančių vieno asmens namų ūkiuose.  

5.9 pav. 
Nuomonė dėl priemonių, galinčių užtikrinti pensijų 

sistemos stabilumą ateityje 
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padaryti, kad pagerėtų senų žmonių gyvenimo sąlygos šalyje, susirūpi-
nusiųjų gretos akivaizdžiai praretėjo.  

Paaiškėjo, jog „visiškai pasirengusių“ ir „pasirengusių“ tokiam 
žingsniui dalis sudaro trečdalį (35%) suaugusių Lietuvos gyventojų, 
neapsisprendusių („gal taip, gal ne“) – irgi trečdalį (35%), o likusieji 
apibūdino save kaip „nepasirengusius“ arba „visiškai nepasirengusius“ 
(Juknevičius, 2002:261). Tad Lietuvos gyventojų pritarimą socialinio 
draudimo įmokų didinimui reikėtų vertinti gana atsargiai, geras žen-
klas yra tik tas, kad pritariančiųjų gretose yra ne vien tie, kurie galėtų 
laimėti (pensininkai, skurdžiau gyvenantys ir pan.), bet ir tie, kuriems 
tektų daugiau aukoti (turtingesni, turintys geresnį išsilavinimą ir pan.).  

Kaip jau buvo minėta, nemaža Lietuvos gyventojų dalis įžvelgė 
pensijų sistemos stabilumo grėsmę, jei bus plėtojamos ankstyvo išėji-
mo į pensiją schemos. Tarp jų pirmauja žmonės, nesiskundžiantys sa-
vo sveikata (pasižymintys gera arba labai gera sveikata), žmonės, turin-
tys, jeigu galima būtų taip pasakyti, gyvus senatvės pavyzdžius (65 me-
tų ir vyresnius tėvus ar giminių arba draugų).  

Antrajai grupei priskirtinos priemonės, kurioms pritaria perpus 
mažiau respondentų (apie 20%, susumavus pirmą ir antrą pasirinki-
mą). Be to, iš tiesų joms dažniau suteikiama antroji vieta: „didinti iš-
ėjimo į pensiją amžių“; „priversti vaikus finansiškai remti savo senyvo 
amžiaus tėvus“.  

Trečiąją grupę sudaro viena visai nepopuliari priemonė. Absoliuti 
dauguma respondentų nenorėtų, kad pensijų sistemos reikalai būtų 
tvarkomi pačių pensininkų sąskaitą, t.y. kad būtų mažinamos senatvės 
pensijos. 

Lietuvos gyventojai yra susirūpinę Lietuvos pensijų sistemos ateitimi 
ir užima netikėtai aktyvią poziciją reikšdami nuomonę dėl tinkamiausių 
būdų siekiant išvengti šiai sistemai gresiančio žlugimo. Kas penktas ap-
klausos dalyvis (19%) šiuo klausimu parodė pilietinę iniciatyvą savaran-
kiškai siūlydamas optimalias priemones (be tų, kurios jau buvo įtrauktos 
į anketą). Nors šiame minčių lietuje pasitaikė ir emocinių šauksmų pen-
sijų tema, neatitinkančių klausimo esmės, dauguma atsakusiųjų į šį atvirą 
klausimą pateikė konstruktyvių pasiūlymų.   
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Maždaug 6% Lietuvos gyventojų pareiškė nuomonę, kad norint 
užtikrinti būsimų pensininkų gerovę, būtina steigti privačius pensijų 
fondus (tiek kaip alternatyvą „Sodrai“, tiek kaip papildomą pensijų 
šaltinį šalia „Sodros“). Maždaug tokia pat dalis reiškė įsitikinimą, jog 
pensijų sistemos bankroto ateityje padėtų išvengti darbo vietų kūri-
mas, nedarbo sumažinimas ir apskritai šalies ekonomikos stiprinimas. 
Nemaža dalis priekaištų teko pensijų sistemos administravimui. Buvo 
išsakytos nuomonės, kad būtina mažinti pensijų sistemos administravi-
mo išlaidas, optimizuoti valdininkų skaičių ir kt., o apskritai „Vyriausybė 
turi sumažinti savo išlaidas, gyventi kukliau, tada atsiras pinigų“. 

Antrai atsakymų grupei priskiriame tuos, kurių dažnis buvo visai 
menkas, tačiau keliamos idėjos taip pat turi racionalų grūdą. Buvo pa-
teikta pasiūlymų sureguliuoti socialinio draudimo įmokų surinkimą; 
mažinti kitų rūšių (ne senatvės) pensijų skaičių bei leisti pensininkams 
gauti pensiją ir patiems užsidirbti. 

Apibendrinant galima teigti, kad išėjimo į pensiją laikas bei schema, 
pensininko statusas visuomenėje, taip pat pensijos kaip gyvenimo įvy-
kio vertinimas lieka diskutuotini klausimai. Žmonių nuostatos yra 
skirtingos, nes, ko gero, interpretuojant tą patį reiškinį, galvoje turimi 
skirtingi dalykai. Kad ir dėl pensinio amžiaus žmonių galimybių kon-
kuruoti darbo rinkoje apribojimo: viena vertus, galima pabrėžti, jog tai 
teigiamai atsilieptų jaunesnės kartos įsidarbinimo galimybėms, tačiau, 
kita vertus, galima akcentuoti tai, jog tai būtų vyresniosios kartos įgū-
džių, patyrimo ir darbo pajėgumo iššvaistymas bei papildomos naštos 
socialinės apsaugos sistemai užkrovimas.  

Daugelio Lietuvos gyventojų pageidavimai dėl išėjimo į pensiją bū-
dų bei pensininkų statuso darbo rinkoje būtų tokie: pensininkai, bū-
dami dar pajėgūs dirbti (turintys norą dirbti, atitinkamą sveikatą bei 
profesinių įgūdžių ir pan.), turėtų turėti galimybių būti aktyvūs darbo 
rinkos dalyviai. O pats išėjimas į pensiją Lietuvos gyventojams labiau-
siai asocijuojasi su turėto pajamų lygio nuosmukiu. Kas antram gyven-
tojui išėjus į pensiją labiausiai trūks ar jau trūksta tos pinigų dalies, ku-
ria gaunama pensija yra mažesnė už buvusią algą. 
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Atsižvelgiant į nemažos Lietuvos gyventojų dalies nuomonę, gali-
ma daryti išvadą, jog ir Lietuvoje, plėtojant paramos pagyvenusiems 
žmonėms socialinę politiką, vienas esminių principų galėtų būti „paša-
linti trukdžius, ypač tuos, kurie remiasi ne tiek gebėjimu ir gabumais, 
kiek amžiumi, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų tęsti produktyvų 
darbą kaip darbo jėgos dalis“ (Population, 1998:43). 

Lietuvos gyventojų nuomone, svarbiausios priemonės siekiant atei-
tyje subalansuoti pensijų sistemą yra didinti socialinio draudimo įmo-
kas ir panaikinti (nediegti) ankstyvo išėjimo į pensiją programas. Pa-
žymėtina, kad kas penktas apklausos dalyvis parodė pilietinę iniciatyvą 
ir šiuo klausimu savarankiškai pasiūlė, jo manymu, veiksmingiausias 
priemones galimai pensijų sistemos krizei įveikti.  

5.3. VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖS – SOCIALINĖS 

PARAMOS TIKSLINĖ GRUPĖ 

5.3.1. Socialinė parama vyresnio amžiaus žmonėms –  
socialinės apsaugos sistemos elementas 

Plačiąja prasme tokią situaciją, kai kiti asmenys įsipareigoja „rūpin-
tis <…> žmogumi, kuris dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasi-
rūpinti“ (Dėl socialinės, 1994), ir galėtume suvokti kaip socialinę pa-
ramą. Tokią paramą vadiname socialine todėl, kad tais atvejais, kai 
žmogus negali savarankiškai užtikrinti savo saugumo poreikių, rem-
damasis socialinio solidarumo tarp žmonių principu, jis gali preten-
duoti sulaukti reikiamos pagalbos iš šalies. O socialinis solidarumas, 
kaip žinia, apima trijų lygmenų – mikro-, mezo- ir makrolygmens – 
žmonių santykius.  

Užtikrinant vienas kito saugumą rizikingais gyvenimo tarpsniais ar 
rizikingais gyvenimo atvejais istoriškai seniausias, tačiau iki šiol priori-
tetinis vaidmuo atitenka žmonių ryšiams mikrolygmeniu – šeimai. Vis 
dėlto tiek dėl pačios šeimos, tiek dėl istorinių visuomenės pokyčių 
tenka konstatuoti, jog moderniojoje visuomenėje yra gerokai sunkiau 
suteikti fizinį, emocinį ir socialinį saugumą šeimos nariui, praradusiam 
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gebėjimus arba išteklius, būtinus savo saugumo poreikiams užtikrinti. 
Todėl, neatsisakant šeimos natūralaus ir prioritetinio socialinės para-
mos šaltinio vaidmens, vis didesnę reikšmę įgyja papildomi, formalūs 
socialinės paramos šaltiniai: makrolygmeniu – valstybės socialinės pa-
ramos priemonės ir mezolygmeniu – savivaldybių socialinės paramos 
centrų, viešųjų visuomeninių organizacijų bei daugiau ar mažiau orga-
nizuota bendruomenės narių parama.   
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Socialinė parama yra sudėtinis bendrosios socialinės apsaugos sis-
temos elementas (5.2 lentelė). Apibūdindami socialinės apsaugos sąvokos 
turinį, dauguma šios srities specialistų yra tos pačios nuomonės, jog 
stokojama kanonizuoto šios sąvokos apibrėžimo (Pieters, 1998; Schul-
te-Mimberg et al, 1998; Guogis, 2000; Lazutka, 2001). Kaip pabrėžia 
vokiečių socialiniai tyrinėtojai, neilga socialinės apsaugos mokslo isto-
rija dar nesuspėjo pateikti universalių ir vienodai traktuojamų šios sri-
ties sąvokų, „vis dar trūksta išsamumo, nėra suvienodinti galimų rizi-
kos veiksnių ir jiems sumažinti bei eliminuoti būtinų priemonių pava-
dinimai“ (Schulte-Mimberg et al, 1998:4). Kiekvienoje šalyje egzistuo-
ja unikali, istoriškai susiklosčiusi socialinės apsaugos sistema ir jos 
priemonių arsenalas, skiriasi šalių vertybių prioritetai bei jiems siekti 
skiriami ištekliai. Visą šią spalvingą, istoriškai susiklosčiusią tikrovę yra 
sudėtinga įvilkti į standartizuotų sąvokų aparatą. Dėl šios priežasties 
socialinės politikos teoretikai atkreipia dėmesį, jog tarptautiniai socia-
linės apsaugos sistemų palyginimai turėtų būti ypač korektiški ir pa-
sverti (Pieters, 1998; Schulte-Mimberg et al, 1998). 

Siaurąja prasme socialinė apsauga suvokiama kaip žmogaus apsau-
ga nuo pajamų praradimo, teikiant pinigines išmokas visuotinai pripa-
žintos socialinės rizikos atvejais (Lazutka, 2001). Socialinės apsaugos 
srities praplėtimas galimas dviem kryptimis: papildant taikomų prie-
monių sąrašą (socialinis draudimas ir socialinės paramos priemonės) 
arba praplečiant socialinės rizikos atvejų sąrašą. Socialinės apsaugos 
samprata yra glaudžiai susijusi su socialinės rizikos terminu, kurio vie-
na traktuočių skelbia, jog tai yra gyvenimo įvykiai, tarpsniai ar situaci-
jos, visuotinai pripažįstami toje visuomenėje kaip kritiniai ir reikalau-
jantys pagalbos (Pieters, 1998).  

Lietuvoje yra sukurta nacionalinė socialinės apsaugos sistema, 
orientuota į šiuos socialinės rizikos atvejus: liga, invalidumas, senatvė, 
našlystė, šeima, auginanti vaikus, nedarbas, būsto išlaikymas, socialinė 
atskirtis (Pranešimas, 1996; Medaiskis, Murauskaitė, 1998; Medaiskis, 
1999; Poškutė, 2000; Žalimienė, 2002). Taigi socialinė parama vyres-
nio amžiaus (seniems) žmonėms yra visos nacionalinės socialinės ap-
saugos sistemos sudėtinė dalis. Ji organiškai įsilieja į bendrąją sociali-
nės apsaugos sistemos schemą (5.2 lentelė).  
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5.2 lentelė  
Socialinės apsaugos sistema Lietuvoje 

 
Socialinė apsauga 

Socialinė parama 
Socialinis draudimas Piniginė socialinė 

parama 
Socialinės  
paslaugos 

Specialiosios 
socialinės teisės 

Pensijų draudimas Šalpos (socialinė) 
pensija 

Socialinės globos 
įstaigos 

Prezidento pen-
sija 

Ligos ir motinystės 
draudimas Šeimos pašalpos 

Senelių, invalidų, 
našlaičių globos na-
mai 

LR I ir II laips-
nio pensijos 

Sveikatos draudimas Laidojimo pašalpa Dienos centrai Nukentėjusių 
asmenų pensijos 

Nedarbo draudimas Socialinė pašalpa Nakvynės namai Pareigūnų ir 
karių pensijos 

Draudimas nuo nelai-
mingų atsitikimų darbe 
ir prof. ligų 

Šildymo išlaidų 
kompensacijos Pagalba namuose Mokslininkų 

pensijos 

 
Kitos kompensaci-
jos (transporto 
ryšių ir kt.) 

Slauga namuose Artistų renta 

Šaltiniai: Medaiskis, Murauskaitė, 1998; Medaiskis, 1999. 
 

Vyresnio amžiaus žmonių vieta socialinės apsaugos sistemoje yra 
ypatinga, nes senatvė, kaip rizikingas gyvenimo tarpsnis, apgaubiama 
kelių skirtingų socialinės apsaugos formų deriniu: socialiniu draudimu, 
socialine pinigine ir nepinigine parama bei specialiosiomis socialinėmis 
teisėmis.  

Siekiant kompensuoti prarastas pajamas, pagal kategorinį ir nuo-
pelnų principą vyresnio amžiaus žmonėms garantuojama valstybinė 
socialinio draudimo senatvės pensija. Lietuvos gyventojų nuomonę dėl 
valstybinio socialinio draudimo pensijų išsamiau aptarus ankstesniame 
skyriuje, dabar dėmesį koncentruosime į socialinę paramą, kurios dauge-
lis gavėjų priklauso vyresniajai kartai.  

Minimalaus pragyvenimo lygio bei socialinio integravimosi užtikri-
nimo siekiams įgyvendinti Lietuvoje sparčiai plėtojamas ir nuolat tobu-
linamas socialinės paramos tinklas. Pirmąjį tikslą labiau atliepia sociali-
nės piniginės paramos priemonės: šalpos (socialinė) pensija, laidojimo 
pašalpa, vienkartinė socialinė pašalpa, įvairios lengvatos ir kompensaci-
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jos. Tuo tarpu socialinės paslaugos, kaip pagalbos asmenims teikimas 
nepinigine forma ar globos pinigais, labiau orientuotos į socialinės in-
tegracijos sustiprinimą (Socialinių, 1996). Šiuo metu šalyje identifikuo-
jamos dviejų rūšių socialinės paslaugos:  

• bendrosios – informacijos teikimas ir konsultavimas; pagalba 
namuose; slauga namuose; globos pinigai, kitos; 

• specialiosios – dienos globos įstaigos; laikino gyvenimo įstaigos; 
stacionarios globos ir slaugos įstaigos; mišrių socialinių paslaugų 
įstaigos ir kt. sričių įstaigos (Poškutė, 2000; Žalimienė, 2003). 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leidinyje „Socialinė para-
ma jums“ (Socialinė, 2002) įvardytų socialinių paslaugų seniems žmo-
nėms sąrašas yra gana įspūdingas – antras pagal ilgumą (po paslaugų 
neįgaliesiems). Šiuo metu pagyvenusiems Lietuvos žmonėms teikia-
mos šios mokamos socialinės paslaugos: 

• informacijos teikimas, konsultavimas (nemokamas); 
• maitinimo organizavimas; 
• specialus transportas; 
• aprūpinimas kompensacine technika; 
• būsto ir aplinkos pritaikymas; 
• pagalba namuose; 
• dienos globa; 
• stacionari globa ir 
• kitos paslaugos (Socialinė, 2002).    
Pastaruoju metu siekiant patenkinti vyresnio amžiaus žmonių porei-

kių įvairovę, Lietuvoje tenka sparčiai plėtoti ir kartu svarstyti, kaip būtų 
galima optimizuoti šią vieną prioritetinių socialinės apsaugos formų – 
socialines paslaugas (Žalimienė, 1999, 2003). Didžiulis dėmesys būtent 
šiai socialinės apsaugos formai skiriamas dėl keleto priežasčių. Pirma, 
paskaičiuota, jog tam tikros socialinių paslaugų priemonės yra ekono-
miškesnės. Mažesnėmis sąnaudomis pasiekiamas didesnis rezultatas, nes 
principas socialines paslaugas teikti vietose (savivaldybėse) suteikia ga-
limybę atsižvelgti į labai individualius socialinių paslaugų gavėjų porei-
kius, kaip ir į individualias socialinių paslaugų teikėjų galimybes. Antra, 
jaučiama, jog ši socialinės apsaugos forma turi didelį potencialą tiek 
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naujoms socialinėms paslaugoms sukurti, tiek naujiems socialinių 
paslaugų teikėjams pritraukti. Ne veltui ir Lietuvoje, 1996 m. pri-
ėmus socialinių paslaugų įstatymą (Socialinių, 1996), socialinių pa-
slaugų plėtra traktuojama kaip viena iš prioritetinių ir perspektyviau-
sių socialinės apsaugos sričių. Todėl nepaprastai svarbu, remiantis 
tyrimo duomenimis, išsiaiškinti, kokios yra Lietuvos gyventojų nuo-
statos dėl atsakomybės paskirstymo tarp skirtingų socialinės para-
mos šaltinių ir teikėjų.  

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus faktus, galima tvirtinti, jog socia-
linė parama pagyvenusiems žmonėms organiškai įsilieja į bendrąją 
Lietuvos socialinės apsaugos sistemos schemą. Senatvė yra ypatin-
gos rūšies socialinė rizika, todėl šio amžiaus tarpsnio apsauga yra 
keliasluoksnė: socialinis draudimas, socialinė piniginė ir nepiniginė 
parama bei specialiosios socialinės teisės. O socialinių paslaugų, 
kurių gavėjų didelė dalis yra garbingo amžiaus, plėtrai suteiktas pri-
oritetinis statusas.  

 

5.3.2. Socialinės paramos vyresnio amžiaus žmonėms  
tinklas: organizatoriai ir teikėjai  

Didėjant amžiui dėl pačių įvairiausių priežasčių (liga, pajamų šalti-
nio praradimas ir pan.) vis didėja žmogaus rizika iš dalies arba visiškai 
prarasti gebėjimą savarankiškai sau užtikrinti fizinę, emocinę bei socia-
linę gerovę. Todėl vis aktualesnė tampa alternatyvių saugumo užtikri-
nimo šaltinių svarba. O alternatyvas gali sukurti žmogų supantys as-
menys ir institucijos. Taigi kai žmogaus gyvenimo situacija tampa rizi-
kinga, jis tikisi paramos iš kitų, t.y. socialinės paramos.  

Alternatyvūs saugumo užtikrinimo šaltiniai sudaro ištisą socialinės 
paramos tinklą. Tačiau, viena vertus, kiekvienam konkrečiam žmogui 
prieinami ne visi šaltiniai, o kita vertus, kiekvienas pagalbos reikalingas 
asmuo gali turėti savus prioritetus ir pageidautinus paramos šaltinius 
rikiuoti savaip. Galima išskirti šių tipų paramos šaltinius arba paramos 
organizatorius ir teikėjus:  
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• natūralūs, arba neformalūs (pvz., šeimos nariai, giminės, drau-
gai, kaimynai); 

• formalūs: 
� savanoriai (pvz., savanorių, visuomeninės organizacijos, re-

liginės bendruomenės); 
� valstybė ir savivaldybės (pvz., Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, apskrities administracija, savivaldybė). 
Paramos teikimas efektyviausias, kai šių tipų paramos organizatorių 

ir teikėjų veikla yra suderinta ir koordinuojama.   
Turint omenyje gyvenimiškų situacijų įvairovę ir remiantis tyrimo 

„Gyventojų politikos vertinimas“ duomenimis, vis dėlto įmanoma api-
būdinti, iš ko labiausiai ir iš ko paskiausiai Lietuvos gyventojai tikėtųsi 
sulaukti pagalbos esant krizinei situacijai (5.10 pav.).  

Vaikai. Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatai leidžia 
tvirtinti, jog Lietuvos gyventojai kaip labiausiai pageidaujamą, natūralų 
pagalbos senatvėje šaltinį įvardija savo vaikus (taip pasisakė devyni iš 
dešimties) (5.10 pav.). Tik neturintys vaikų kiek rečiau pažymėjo, jog 
pirmiausia nedidelės kasdienės pagalbos darbus senyvo amžiaus žmo-
nėms turėtų atlikti jų vaikai. Atsakymų į šį klausimą palyginimas pagal 
kitas respondentų socialines ekonomines charakteristikas neatskleidė 
esminių skirtumų.  

Šią nuostatą galima būtų paaiškinti remiantis P.Blau ir 
G.Homans išplėtota socialinių mainų teorija (Ritzer, 1996). Žmo-
nės, jauname ir brandžiame amžiuje tiek daug investavę į savo vai-
kus, senyvame amžiuje visai pagrįstai tikisi atpildo – to, kad vaikai 
pasirūpins jais senatvėje. Ši nuostata yra tokia archainė ir visuotinė, 
kad neretai įtvirtinama teisiškai (pvz., Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijoje – 38 straipsnis, žr., Lietuvos, 1993). Nors ir daugumai tėvų 
sėkmingai pavyksta įskiepyti vaikui šį pareigos jausmą, tačiau dėl 
daugybės priežasčių nė vienas jų negali būti tikras, kad senyvame 
amžiuje iš tiesų sulauks pagalbos iš vaikų. 
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5.10 pav.  
Lietuvos gyventojų prioritetai renkantis nedidelės kasdienės 

 pagalbos senyvo amžiaus žmogui teikėją1  

 

                                                            
1 Atsakymų į klausimą „Kam galėtų būti patikėta pagalba senyvo amžiaus žmogui kasdienia-
me gyvenime?“ pasiskirstymas. 
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Žmona, vyras, partnerė(-is). Keturi iš penkių Lietuvos gyventojų  
(5.10 pav.) lūkesčius sulaukti pagalbos reikalingu momentu sieja su 
žmogumi, kuris, ko gero, dažniausiai yra arčiausiai, su kuriuo juos sieja 
emociniai ryšiai bei bendravimo patirtis. Tyrimas leido identifikuoti 
tuos gyventojų sluoksnius, kuriuose ši nuostata ne tokia gaji. Žmonėms, 
kurie kiek mažiau pasikliauja sutuoktinio pagalba, būdinga tai, kad jie 
dažniau nei kiti gyvena vieni, gyvena mažuose miesteliuose, yra silpnes-
nės sveikatos, neturi pažįstamų vyresnio amžiaus žmonių, priskiria save 
skurdžiausiam gyventojų sluoksniui, taip pat jie dažniau yra jauno am-
žiaus (iki 30 metų).  

Tačiau paprastai žmonės, kurie savo laiku sukūrė šeimos santykius 
ir per ilgus bendro gyvenimo metus kartu įveikė daug sudėtingų gyve-
nimo situacijų, ir tarp jų susiklostė intymumo, prieraišumo bei tarpu-
savio priklausomybės santykiai (Atchley, 1997), tampa vienas kitam po-
tencialiausiais paramos teikėjais. Paprastai ilgalaikiai gyvenimo partneriai 
yra užsitarnavę tarpusavio pasitikėjimą, be to, kaip rodo Hooyman ir 
Kiyak (1996) aptarti pagyvenusių porų tyrimo rezultatai, jų tarpusavio 
santykiai gerėja, nes, ilgėjant santuokos stažui, daugeliu atvejų didėja ir 
pasitenkinimas šeiminiu gyvenimu.  

Taigi gyvenimo partnerė(-is) arba sutuoktinė(-is) yra natūraliausias 
arba neformaliausias pagalbos ir paramos senatvėje šaltinis.  

Bet ar daugelis labai senų žmonių gali tikėtis sulaukti pagalbos iš 
savo gyvenimo draugo?  

Viena vertus, pagyvenusių žmonių santuokinio statuso tyrimai (Mi-
kulionienė, Stankūnienė, 2000) rodo, kad didėjant amžiui dramatiškai 
mažėja susituokusiųjų (ypač moterų) (5.11 pav.). Palyginti su 50–55 me-
tų amžiaus grupe, kurioje 86% vyrų ir 72% moterų yra susituokę, tarp 
vyriausiųjų Lietuvos gyventojų (85 metų ir vyresnių) susituokusių yra tik 
kas antras vyras, o moterų – tik kas keturiolikta (7%). Vyresnio amžiaus 
žmonės, kurių šeimos iširo (dėl sutuoktinio mirties ar skyrybų), yra ypač 
pažeidžiami. Šiuo požiūriu niekada nevedusių ar netekėjusių vyresnio 
amžiaus žmonių padėtis (Lietuvoje – apie 3% vyrų ir 8% moterų) yra 
kiek pranašesnė, nes, anot Atchley (1997), jie turi įgiję pakankamai patir-
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ties tvarkytis autonomiškai, tuo tarpu žmonės po skyrybų arba sutuokti-
nio mirties turi adaptuotis prie naujos situacijos.   

5.11 pav.  
Pagyvenusių Lietuvos gyventojų pasiskirstymas  

pagal santuokinį statusą, 2001 m.  

Šaltinis: Gyventojai, 2003:26–27.  

 
Kita vertus, kartais net ir sutuoktinio buvimas šalia neleidžia tikėtis 

pagalbos iš jo (tik iš jo). Kaip pažymi J.Pivorienė (2002), pagyvenusių 
ir senyvo amžiaus žmonių poroms rūpinimasis vienas kitu, globa ir 
slauga ligos atveju tampa esminėmis tarpusavio priklausomybės raiš-
kos formomis. Tačiau šios pareigos gali tapti našta besirūpinančiam 
sutuoktiniui. Tai atvejai, kai, pvz., slaugančiojo sveikata ne ką geresnė 
už slaugomojo, arba atvejai, kai reikalinga ilgalaikė arba trumpalaikė, 
bet nuolatinė slauga, kuri prikausto slaugytoją prie ligonio. 
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Taigi net ir turint sutuoktinę(-į) ar partnerę(-į) senyvame amžiuje 
ne visada galima tikėtis, kad jis bus pajėgus suteikti tinkamą pagalbą. 

Tyrimo duomenimis, po vaikų ir sutuoktinių/partnerių pagal pa-
sitikėjimo laipsnį trečioje vietoje atsidūrė valstybė ir savivaldybės 
(5.10 pav.). Vertindami valstybę ir savivaldybes kaip potencialius 
pagalbos senyvam žmogui teikėjus, du iš trijų Lietuvos gyventojų 
pritarė, kad šioms institucijoms galima būtų patikėti pagalbos teikėjo 
vaidmenį. Tai labai aukštas šių institucijų įvertinimas. Būdami for-
malūs socialinės paramos šaltiniai, šios institucijos pagal pasitikėjimą 
gerokai aplenkė kai kuriuos neformaliuosius paramos šaltinius (gi-
mines, draugus, kaimynus). Tačiau reikšminga yra ir dalis neprita-
riančiųjų šiam paramos šaltiniui. Apie 15% Lietuvos gyventojų ne-
pritaria, kad kasdienės nedidelės pagalbos suteikimas senyvam žmo-
gui būtų patikėtas valstybei arba savivaldybėms. Taigi, nors ir Lietu-
vos gyventojų vertybių tyrimai (Juknevičius, 2002:43) užfiksavo, kad 
nepriklausomybės laikotarpiu žmonės palengva perkelia akcentus 
nuo valstybės atsakomybės už kiekvieno gerovę į kiekvieno paties 
atsakomybę už savo gerovę, pagyvenusių žmonių gerovės užtikrini-
mo atveju valstybės vaidmuo Lietuvos gyventojų kolektyvinėje są-
monėje išlieka itin svarbus iki šiol. 

Organizacijos. Tęsiant socialinės paramos teikėjų savotiško „rei-
tingo“ analizę (5.10 pav.) paaiškėja, kad apie pusė Lietuvos gyventojų 
išreiškė pasitikėjimą įvairiomis organizacijomis, galinčioms padėti vy-
resnio amžiaus žmogui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje. Tai savano-
riškos ir savitarpio pagalbos, privačios organizacijos, teikiančios mo-
kamas paslaugas, visuomeninės ir religinės organizacijos. Savanoriš-
komis ir savitarpio pagalbos organizacijomis pasitikima kiek labiau nei 
kitomis analogiškomis organizacijomis, be to, ir nuošimtis nepasitikinčių 
jomis yra mažesnis – apie 15%. Tuo tarpu religinės organizacijos šiame 
sąraše užima žemiausią poziciją, nes, nors jomis pasitiki tokia pat ap-
klaustųjų dalis, kaip ir kitomis organizacijomis, vis dėlto kas penktas 
Lietuvos gyventojas reiškė nepasitikėjimą religinėmis organizacijomis 
kaip socialinės paramos teikėjomis vyresnio amžiaus žmonėms.  
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Tokį rezervuotą požiūrį į visuomeninių organizacijų galimybes su-
teikti kvalifikuotą ir adekvačią pagalbą jos reikalingiems žmonėms, ko 
gero, lemia Lietuvoje dar menkos savanoriškos pagalbos teikimo ir 
priėmimo tradicijos. Antai Skandinavijos šalyse kas penktas suaugęs 
gyventojas yra visuomeninės organizacijos, teikiančios pagalbą se-
niems ir neįgaliems žmonėms, narys, tuo tarpu Lietuvoje į tokią veiklą 
yra įsitraukusi itin maža gyventojų dalis – tik 1% suaugusių Lietuvos 
gyventojų pranešė, jog yra tokių organizacijų nariai (Juknevičius, 
2002:283).   

Kiti giminės. Palyginti su visuomeninėmis organizacijomis, kaip 
potencialūs paramos senyvam žmogui teikėjai kiek mažesnio pritari-
mo, bet ir mažesnio pasipriešinimo sulaukė kiti giminės (ne sutuokti-
niai ir vaikai) (5.10 pav.). Nors ir kiti giminės atstovauja neformaliajam 
paramos šaltiniui, matyt, į juos būtų kreipiamasi tik kraštutiniu atveju, 
kai pačių artimiausių šeimos narių, taip pat valstybinių ir visuomeninių 
organizacijų parama nebūtų prieinama arba netenkintų.  

Draugai ir kaimynai. Tuo tarpu galima sakyti, kad draugai ir kai-
mynai visiškai neįsivaizduojami kaip paramos senyvo amžiaus žmogui 
teikėjai – nepritariančiųjų dalis viršija pritariančiųjų (5.10 pav.). Kas 
ketvirtas Lietuvos gyventojų pritartų, tačiau kas trečias nepritartų, kad 
nedidelės kasdienės pagalbos suteikimas senyvo amžiaus žmogui galė-
tų būti patikėtas jiems. 

Panagrinėjus Lietuvos gyventojų prioritetus renkantis nedidelės 
kasdienės pagalbos senyvo amžiaus žmogui teikėją, labiau būdingus 
tam tikrų socialinių demografinių charakteristikų grupėms, galima 
įvardyti šias tendencijas1: 

• didesnių miestų gyventojai paramos senyvame amžiuje la-
biau tikisi iš valstybinių, visuomeninių, savanoriškų, religinių 
arba privačių organizacijų, užsiimančių atitinkama veikla, o ma-
žiau – iš draugų ir kaimynų;  

                                                            
1 Pažymėtina, jog Lietuvos gyventojų nuomonė dėl galimų paramos senyvo amžiaus žmo-
nėms teikėjų yra gana monolitiška (ypač dėl vaikų vaidmens), todėl čia aptariami nuomonių 
skirtumai nėra labai dideli, o norint pagrįsti šių skirtumų visuotinumą, reikėtų atlikti papildo-
mus gilesnius tyrimus.  
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• tikintys respondentai pirmenybę teiktų artimiausiems šeimos 
nariams bei religinėms organizacijoms, tačiau jokiu būdu – ne 
visuomeninėms arba valstybinėms organizacijoms;  

• turtingesnių respondentų teigimu, senyvo amžiaus žmonių 
priežiūra galėtų būti patikėta sutuoktiniui arba kitiems gimi-
nėms, draugams arba kaimynams, religinėms organizacijoms 
bei privačioms organizacijoms, teikiančioms mokamas paslau-
gas, bet ne visuomeninėms arba valstybinėms institucijoms.  

Tad toks, tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenimis, 
būtų bendras formalių ir neformalių socialinės paramos teikėjų eiliš-
kumo sąrašas, sudarytas pagal pasitikėjimą skirtingais paramos teikė-
jais. Išvardytas paramos teikėjų eiliškumas leidžia daryti išvadą, jog 
Lietuvos gyventojai pirmenybę teikia artimų giminių teikiamai paramai 
(palyginti su kitų giminių galima parama), taip pat galima teigti, kad 
pirmenybė teikiama neformaliems (natūraliems) paramos šaltiniams 
(palyginti su formaliosios pagalbos teikėjais). Tokie Lietuvos gyvento-
jų tyrimo rezultatai patvirtina analogiškų tyrimų, atliktų kitose šalyse, 
išvadas (Chappel, 1990).     

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos gyventojai pasižymi itin 
stipriais šeiminiais ryšiais. Lietuvoje kol kas dar neaptinkama gilesnių 
kultūrinių tradicijų, leidžiančių pagalbą senyvam žmogui suteikti tam 
asmeniui, kuris yra arčiausiai pagal gyvenamąją vietą, o ne pagal gimi-
nystės laipsnį. Senatvėje, esant reikalui, sulaukti pagalbos tikimasi ne iš 
vietos bendruomenės narių, o iš artimiausių giminių, paskui – iš vals-
tybės ir savivaldybių pareigūnų, iš įvairių visuomeninių organizacijų, 
bet ne iš kaimyno, kuris vis dėlto neretais atvejais būna už artimiausios 
sienos.  

Tuo tarpu bandymas paaiškinti skirtingų socialinės paramos teikėjų 
išsidėstymo pasitikėjimo ir nepasitikėjimo skalėje priežastis reikalautų 
išsamesnių tyrimų.   

5.3.3. Kartų giminystės saitų glaudumas 
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Ankstesniame skyriuje aptarėme suaugusių Lietuvos gyventojų lū-
kesčius dėl formaliųjų ir neformaliųjų paramos teikėjų. Tačiau kokia 
yra reali situacija? Artimas, tačiau kiek skirtingas nuo prioritetinių so-
cialinės paramos teikėjų nustatymo yra klausimas apie žmonių turimą 
socialinių ryšių tinklą, vertinant jį potencialių pagalbos šaltinių katego-
rijomis. Tikėtina, jog žmogus, turintis pakankamai išplėtotą socialinių 
ryšių tinklą, kilus kokiems nors sunkumams, pirmiausia kreipsis pa-
galbos į šiuos neformaliuosius paramos teikėjus.  

Šiuo požiūriu buvo aiškinamasi ne Lietuvos gyventojų poreikiai ir 
lūkesčiai, bet kai kurie esamų socialinių ryšių aspektai. Atlikto tyrimo 
specifika (reprezentatyvi atranka – 1400 respondentų bei platus tiria-
mų klausimų ratas – nuo socialinės politikos, orientuotos į šeimą ir 
vaikus, lygias lyčių galimybes iki paramos pagyvenusiems žmonėms 
socialinės politikos vertinimo) nesuteikė galimybės detaliai įsigilinti į 
jaunesnės ir vyresnės kartos socialinės sąveikos turinį bei kontekstą 
mikrolygmeniu, o psichologiniai kartų santykių aspektai čia visai nelie-
čiami. Tačiau, turint omenyje, jog Lietuvoje šią temą atskleidžiančių 
tyrimų dar negausu, atlikto tyrimo vertė yra ta, kad jis suteikia objek-
tyvią informaciją ir padeda sukurti kartų santykių pobūdžio bei kon-
taktų dažnumo bendrą vaizdą. 

Tyrimo duomenys atskleidė situaciją, kuri turėtų kelti susirūpinimą. 
Mūsų visuomenėje kas penktas suaugęs žmogus (22%), iškilus kritinei 
situacijai, neturėtų į ką kreiptis pagalbos už savo namų ūkio ribų. At-
liktas tyrimas „Gyventojų politikos vertinimas“ leido nustatyti gana 
gausią gyventojų grupę, kuriai tikrai reikės formaliųjų socialinių pa-
slaugų teikėjų paramos. Vis dėlto klausimas apie šios grupės žmonių 
savotiškos socialinės izoliacijos kilmę lieka atviras. Sunku pasakyti, ar 
šie žmonės daugiau kitų apleisti, ar patys tiesiog nepasitiki žmonėmis 
savo aplinkoje.  

Tarp respondentų, nurodžiusių, kad jiems neprieinama neformali 
(natūrali) parama, esanti už namų ūkio ribų (asmenys, neturintys pa-
žįstamo atskirai gyvenančio žmogaus, į kurį prireikus galėtų kreiptis 
pagalbos), dažniau atsidūrė (5.12 pav.): 
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• neturintys vyresnio amžiaus giminių, draugų ir nebendraujantys 
su jais1;  

                                                            
1 Tad galima daryti prielaidą, jog tie, kurie turi vyresnio amžiaus artimųjų, bendrauja su jais 
lygiaverčiai, t.y. jie ne tik teikia paramą vyresniems, bet taip pat, esant reikalui, gali tikėtis pa-
galbos iš jų.  



Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai 

 262

9,7

7,6

7

6,3

4,4

4,3

1,9

-0,8

-1,3

-2,9

-3,1

-3,6

-4,7

-7

-11 -6 -1 4 9

Nuokrypis nuo vidurkio (procentiniais punktais)

Gyvenantys dideliuose miestuose 

Jaunesnio amžiaus žmonės (18–34 m.) 

Turintys geresnę sveikatą 

Turintys aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą 

Turtingesni 

Moterys 

Turintys vyresnio amžiaus tėvų, giminių, draugų 

Vyrai

Turintys vidurinį arba žemesnį išsilavinimą

Vargingesni

Gyvenantys kaimuose arba mažuose 
miesteliuose

Turintys silpnesnę sveikatą

Vidutinio amžiaus žmonės (45–49 m

Neturintys vyresnio amžiaus tėvų, giminių, 
draugų

5.12 pav.  
Neturinčių į ką kreiptis paramos už namų ūkio ribų dalies kai 

kuriose grupėse lyginimas su atitinkama visų respondentų  
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• vidutinio brandos amžiaus žmonės (45–59 metų asmenys)1;  
• turintys silpnesnę sveikatą;  
• gyvenantys kaimo vietovėse arba mažuose miesteliuose;  
• dažniausiai išsiskyrę, tačiau nemaža dalis vedusių ir turinčių vai-

kų2; 
• priskiriantys save skurdesniems gyventojų sluoksniams (iš pen-

kių gyvenimo lygio pakopų 1 arba 2)3;  
• turintys vidurinį arba žemesnį išsilavinimą;  
• šiek tiek dažniau vyrai negu moterys4.  
Trys iš keturių Lietuvos gyventojų nurodė, kad jiems yra prieinama 
neformali (natūrali) parama, esanti už namų ūkio ribų. Turintys į ką 
kreiptis pagalbos, susidūrę su problemomis, dažniausiai kreiptųsi į 
gimines (kas trečias apklausos dalyvių), kiek rečiau – į atskirai gyve-
nančius tėvus (kas ketvirtas iš respondentų). Kas penktas kreiptųsi į 
atskirai gyvenančius vaikus, kas šeštas – į draugus. Visai nedidelė da-
lis Lietuvos gyventojų – tik keturi procentai – pripažįsta, kad ištikus 
kritinei situacijai, galėtų kreiptis į kaimynus (5.13 pav.). 
Kitas socialinių ryšių glaudumo aspektas – tarpgeneracinis. Atlie-

kant tyrimą specialus dėmesys buvo skirtas suaugusių vaikų ir tėvų, 
jaunesnės ir vyresnės kartos giminių bei draugų socialinių ryšių glau-
dumui išsiaiškinti. Tai leido sužinoti, kaip dažnai jaunesnio amžiaus 
žmonės, turintys pažįstamų vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) 
žmonių (ar jie būtų tėvai, ar giminės, ar tiesiog draugai), palaiko ryšius 
su jais ir ką tie ryšiai jiems reiškia. 
                                                            
1 Šie tyrimo rezultatai kiek prieštarauja esamiems stereotipams ir socialinių ryšių tyrimų išvadoms 
kitose šalyse. Tradiciškai manoma, jog didėjant amžiui žmogaus socialinių ryšių tinklas siaurėja ir 
sąveikų skaičius mažėja. Tuo tarpu Antonucci ir Akiyama (1987) duomenimis, socialinių ryšių 
tinklų dydis nuo amžiaus nepriklauso. Mūsų tikslas nebuvo ištirti žmonių socialinių tinklų charak-
teristikas, tačiau galime tvirtinti, jog iš visų amžiaus grupių būtent vidutinio brandos amžiaus 
žmonės (45–59 metų) dažniau nei kitų amžiaus grupių atstovai pranešė, jog neturėtų nė vieno 
pažįstamo už namų ūkio ribų į ką kreiptis ekstra atveju. 
2 Kitų tyrimų duomenimis (Antonucci, Akiyama, 1987), siauriausi socialinių ryšių tinklai bū-
dingi ne išsituokusiems asmenims, bet netekėjusioms ir viengungiams.  
3 Šie duomenys patvirtina kitų tyrimų išvadas, jog žmonių, gyvenančių skurdžiai, ir socialinių 
ryšių tinklas yra siauresnis nei kitų gyventojų sluoksnių (Antonucci, 1990).  
4 Ši išvada patvirtintų tyrimų rezultatus (Antonucci, Akiyama, 1987), kurie skelbia, jog moterų 
socialinių ryšių tinklai yra didesni nei vyrų. 
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5.13 pav.  
Neformaliosios (natūralios) paramos šaltiniai, esantys už  
namų ūkio ribų, į kuriuos Lietuvos gyventojai kreiptųsi,  

iškilus netikėtai problemai1 

 
Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenimis, kas penktas 

suaugęs vaikas nėra atsiskyręs nuo tėvų, t.y. gyvena kartu (20%). Tad, 
šiuo atveju nekeliant klausimo apie giminystės santykių kokybę, galima 
tvirtinti, jog šių vyresnio amžiaus tėvų ryšiai su suaugusiais vaikais, 
matyt, ir jų šeimomis, yra glaudžiausi.  

Iš atskirai gyvenančių suaugusių vaikų trečdalis lanko savo tėvus 
labai dažnai – kiekvieną dieną arba keletą kartų per savaitę (5.14 pav.). 
Ketvirtadalis Lietuvos gyventojų, turinčių 65 metų ir vyresnio amžiaus 
tėvus, teigia lankąs juos kartą per savaitę ir dar ketvirtadalis – kartą per 
mėnesį (5.14 pav.). Kas septintas iš suaugusių vaikų savo tėvus aplan-
                                                            
1 Čia kalbama apie žmones, gyvenančius atskirai nuo respondento, į kuriuos šis kreiptųsi pa-
galbos, kilus reikalui. 
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ko tik keletą kartų per metus. Labai nedidelė dalis suaugusių vaikų 
pripažįsta, kad tiesioginiai kontaktai su tėvais yra nutrūkę (3% respon-
dentų), t.y. jie senyvo amžiaus tėvų nelanko apskritai.   

Apibendrinant situacija atrodo gana teigiama: per pusę suaugusių 
vaikų, kurių senyvo amžiaus tėvai gyvena atskirai, lanko juos dažnai 
(kartą per savaitę arba dar dažniau), o nemaža dalis tiesiog gyvena kar-
tu su tėvais. Tačiau apie 40% Lietuvos gyventojų, turinčių atskirai gy-
venančius senyvo amžiaus tėvus, palaiko tiesioginius kontaktus su jais 
gerokai rečiau – kartą per mėnesį arba dar rečiau. 

Būtina pažymėti, jog tyrimo metu buvo nustatyti keletas veiksnių, 
susijusių su senyvo amžiaus tėvų lankymo dažnumu. Atskirai gyve-
nančius tėvus rečiau lankė šių kategorijų suaugę vaikai:  

• vyresnio amžiaus (50 metų ir vyresni); 
• priskiriantys save vargingesniems sluoksniams (1 arba 2 gyve-

nimo lygio laiptelis); 
• gyvenantys vieno asmens namų ūkiuose; 
• gyvenantys dideliuose miestuose; 
• turintys silpnesnę sveikatą; 
• turintys vaikų (mažiausiai vieną vaiką – priešingai tiems, kurie 

vaikų neturi); 
• tie, kurie tebeturi arba turėjo susikūrę savo šeimas (susituokę, 

išsituokę, našliai) (priešingai tiems, kurie niekada nebuvo susi-
tuokę);  

• šiek tiek rečiau vyrai nei moterys. 
Tyrimo dalyvių tvirtinimu, šie ryšiai su senyvo amžiaus tėvais daž-

niausia yra ir pareiga ir malonumas (taip atsakė 42% suaugusių vaikų, 
lankančių atskirai gyvenančius tėvus). Vien kaip malonumą senyvo 
amžiaus tėvų lankymą apibūdino kas trečias respondentas, dažniau ar 
rečiau lankantis tėvus, tuo tarpu kas penktas tiesioginius ryšius su se-
nyvo amžiaus tėvais palaiko vien iš pareigos. Atskirai gyvenančių se-
nyvo amžiaus tėvų lankymas ir bendravimas su jais dvigubai dažniau 
malonumo teikia suaugusioms dukroms nei sūnums (taip tvirtino ati-
tinkamai 64 ir 36%). 
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5.14 pav.  
Atskirai gyvenančių vyresnio amžiaus (per 65 metus) tėvų  

lankymo dažnumas 

   
Be to, bendravimo malonumas nusveria pareigos jausmą ir atvejais, 

kai suaugę vaikai turi geresnę sveikatą, aukštesnį išsilavinimą, gyvena 
dideliuose miestuose, taip pat priskiria save turtingesnių sluoksniams. Ir 
dar vienas dalykas – panašu, jog senstant bendravimo su tėvais malo-
numas turi tendenciją palengva blėsti, nes kuo vyresnio amžiaus vaikai, 
tuo rečiau tiesioginiai kontaktai su atskirai gyvenančiais senyvo amžiaus 
tėvais apibūdinami kaip malonumas (pvz., 30–39 metų grupėje tokių 
buvo 36%, tuo tarpu 50–59 metų grupėje – 28%).  

Per pusę Lietuvos gyventojų (56%), turinčių artimuosius, sulau-
kusius per 65 metų amžiaus, pranešė, jog padeda jiems dažnai. Ne-
didelė dalis (16%) pripažino, jog padeda vyresnio amžiaus tėvams ir 
giminėms, bet gana retai. Maždaug tokia pat dalis suaugusiųjų (14%) 
savo teikiamą pagalbą pagyvenusiems artimiesiems kvalifikuoja kaip 
reakciją į prašymą padėti, t.y. padeda vyresniesiems tik jiems to pa-
prašius. Ir lygiai tokia pat dalis suaugusiųjų, turinčių per 65 metų 
amžiaus artimuosius, neteikia jiems jokios pagalbos kasdieniame gy-
venime, nes įsitikinę, kad jiems tokios pagalbos nereikia.   

0 5 10 15 20 25 30 35

Niekada 

Tik keletą kartų per metus

Kartą per mėnesį

Kartą per savaitę

Kiekvieną dieną arba keletą kartų per
savaitę

Procentai



Vyresnio amžiaus žmonių socialinė apsauga: darbas, pensija ir parama   

 267

Respondentų bendravimas su vyresnio amžiaus draugais (65 metų 
ir vyresniais) yra akivaizdžiai retesnis, pagalba jiems teikiama tik jiems 
to paprašius. Respondentų teigimu, santykiai su draugais dažniausiai 
grindžiami maloniu bendravimu.  

Tuo tarpu santykiai su vyresnio amžiaus giminėmis (vyresniais ne-
gu 65 metų) apklausos dalyviams dažniausiai yra pareigos dalykas, jie 
palaikomi gerokai rečiau, dažnai tik ypatingomis progomis. Kasdie-
niame gyvenime pagalba jiems suteikiama daugiau iš pareigos negu iš 
malonumo ir tik jiems patiems paprašius.  

5.3.4. Parama vyresnio amžiaus žmonėms ir jų globa:  
neformali ar formali? 

Ekonomiškai stipriausių šalių demografai pastaruoju metu nuolat 
pabrėžia, jog dėl to, kad šeimos institutas patiria esminę transformaci-
ją, turinčią pasekmių įvairiausioms gyvenimo sritims, tikėtina, jog šei-
mos narių vaidmuo globojant silpnos sveikatos senolius neišvengiamai 
turės vis daugiau vietos užleisti bendruomenės ir valstybės organizuo-
toms globos formoms.  

Remiantis pastarųjų demografinių procesų Lietuvoje analize, gali-
ma numatyti, kad ir mūsų šalyje senyvo žmogaus tiesioginė artimųjų 
(iš kurių jis, esant reikalui, pirmiausia galėtų tikėtis pagalbos arba pas 
kuriuos persikeltų gyventi kartu) aplinka siaurės ir bus mažiau aiški. 
Per XX a. vis mažėjęs gimstamumas (Stankūnienė, 1999) bei ilgėjusi 
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Stankūnienė, 1995) baigia „apvers-
ti“ giminės piramidę „aukštyn kojomis“: giminystės santykių struktūra 
„5–6 vaikai + 2 tėvai + 1 senelis“ virsta į „1 vaikas + 1–2 tėvai + 4 
seneliai + 1–2 proseneliai“. O pastaruoju dešimtmečiu išryškėjusi šei-
mos instituto nestabilumo tendencija, t.y. sugyventinių porų, skyrybų, 
pakartotinių santuokų ir nepilnų šeimų gausėjimas (Stankūnienė, 
1997), taip pat susilpnins šeimos narių galimybes rūpintis senoliais. 
Esant tokioms sąlygoms, atsakomybė dėl silpnos sveikatos žmonių 
globos dalijama tarp kelių subjektų. 

Remiantis tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatais, galima 
būtų tvirtinti, jog Lietuvos visuomenė yra morališkai pasiruošusi situaci-
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jai, kai suaugusių vaikų atsakomybė už silpnos sveikatos tėvų globą dali-
jama su valstybės institucijomis arba, esant reikalui, net pakeičiama jomis. 
Tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvos visuomenėje visiškai pritariama 
tokiems teiginiams, kaip „senyvo amžiaus žmonėmis turėtų rūpintis jų 
vaikai“ ir „visuomenė turėtų rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis, pir-
miausia kurdama jiems įstaigas ir paslaugas“ (5.15 pav.).  

 
5.15 pav.  

Lietuvos gyventojų požiūris į senyvojo amžiaus žmonių  
globos formas (nuomonių vidurkiai 5-balėje skalėje)* 

Skalės reikšmės: 1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku,  
4 –nesutinku ir 5 – visiškai nesutinku.  

 
Nustačius tokį teigiamą visuotinį paveikslą, norėtųsi atsakyti į 

klausimą, ar yra nors kokių skirtumų tarp socialinių demografinių 
Lietuvos gyventojų grupių nuomonių. Ar galima būtų tvirtinti, jog 
tam tikrose grupėse ši nuostata yra gajesnė, kitose – mažiau išreikš-
ta? Prieš įvardijant šias grupes, privalu turėti omenyje, kad visų jų 
atstovų požiūris į vaikus kaip atramą senatvėje yra labai teigiamas. 
Būtina atkreipti dėmesį į 5.17 paveiksle pavaizduotą vertinimo skalę. 
Neigiamos reikšmės vaizduoja ne neigiamą nuomonę, bet tam tikros 
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Jei  pasirūpinti senyvo amžiaus žmonėmis niekas negali
iš šeimos narių, tik tada jie turėtų gyventi senelių

namuose

Visuomenė turėtų rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis,
pirmiausia kurdama jiems įstaigas ir paslaugas

Senyvo amžiaus žmonėmis turėtų rūpintis jų vaikai

Vertinimų vidurkis
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grupės atstovų nuomonės santykį su vidutinio šalies gyventojo 
nuomone. Faktiškai vertinimai su „–“ ženklu rodo dar didesnį prita-
rimą pateiktam teiginiui (pagal priimtą 1–5 balų skalę jie artimesni 
vienetui, kuris interpretuojamas kaip „visiškai sutinku“, nei penketui, 
atitinkančiam atsakymo variantą „visiškai nesutinku“), palyginti su 
visų respondentų atsakymų vidurkiu. 

 
5.16 pav. 

Požiūris į suaugusių vaikų vaidmenį globojant senyvo amžiaus 
tėvus (nuomonių vidurkiai 5-balėje skalėje)* 

* Skalės reikšmės: 1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – nei sutinku, nei nesutinku,  
4 – nesutinku ir 5 – visiškai nesutinku. 
 
Itin išreikštas pasitikėjimas vaikais, kaip socialinės paramos senat-

vėje teikėjais, būdingas gyvenantiems kaimo vietovėse, tuo tarpu gy-
venančių vidutinio dydžio arba dideliuose miestuose pritarimas šiai 
nuostatai yra gerokai silpnesnis. Taip pat vyresnio amžiaus žmonės 
(per 50 metų amžiaus), asmenys, turintys žemesnį išsilavinimą ir vyrai 
linkę pasikliauti vaikų pagalba senatvėje labiau nei priešingų charakte-
ristikų žmonės (5.17 pav.). 
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kartu su manimi

Jeigu vienam iš mano senyvo amžiaus tėvų reikėtų
priežiūros, aš prašyčiau juos gyventi su manimi
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5.17 pav.  
Kai kurių Lietuvos gyventojų grupių pritarimo teiginiui  
„Senyvo amžiaus žmonėmis turėtų rūpintis jų vaikai“ lyginimas su  
visų gyventojų nuomone (nuokrypis nuo šalies vidurkio balais)1 

 

Be to, tokia globos forma, kai senyvo amžiaus tėvai kviečiami per-
sikelti gyventi kartu su suaugusiais vaikais arba jų šeimomis, yra dau-
giau priimtina brandaus ir vyresnio amžiaus žmonėms nei jaunimui 
(18–24 metų). Tai suprantama, nes gyvenimas kartu su tėvais priešta-
rautų jaunystės amžiaus tarpsnyje taip trokštamai nepriklausomybei 
nuo tėvų. Iš tiesų su šia problema labiau susiduria būtent brandaus ir 
vyresnio amžiaus žmonės. 

Valstybė – paramos ir globos senyvo amžiaus žmonėms tei-
kėja. Nors visuotinai pripažįstama vaikų pareiga rūpintis senstančiais 

                                                            
1 Lietuvos gyventojai šiam teiginiui pritaria, nes jų vertinimų vidurkis yra 1,93 balo skalėje nuo 
1 („visiškai pritariu“) iki 5 („visiškai nepritariu“).  
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tėvais, lygiai tiek pat tikimasi paramos ir iš visuomenės atitinkamų 
įstaigų ir paslaugų forma (5.15 pav.). Respondentų nuomonių pasi-
skirstymas šiuo klausimu yra toks pat, kaip ir dėl vaikų teikiamos pa-
ramos: 82% sutinka, kad senyvo amžiaus žmonėmis turėtų rūpintis 
visuomenė, o 4% nesutinka. Tačiau būtina pažymėti, kad, nepaisant 
didelio pritarimo, vis dėlto visuomenės ar valstybės vaidmuo senyvo 
amžiaus žmonių priežiūros klausimu yra gana kontraversiškas.  

Pavyzdžiui, požiūris į sukonkretintą visuomenės teikiamą paramos 
formą vyresnio amžiaus žmonėms – senelių globos namus yra gana ne-
aiškus, prieštaringas arba selektyvus (5.15 pav.). Visuotinai pripažįstamas 
senelių namų vaidmuo globojant senelius tik tada, jeigu šiomis įstaigomis 
pasinaudojama, kai nebėra kitos išeities (79% sutinka, 9% nesutinka, 
12% neturi apibrėžtos nuomonės). Tuo tarpu minčiai apie tai, kad seny-
vo amžiaus žmonės apskritai turėtų gyventi senelių namuose, nepritaria 
du trečdaliai Lietuvos gyventojų. Gyvenimo saulėlydžio praleidimą sene-
lių namuose kaip normą (nesvarbu, kokia žmogaus sveikatos būklė, tu-
rimi artimi ar tolimi giminės, būsto sąlygos ir kt. galimybės) suvokia kas 
dešimtas iš apklaustųjų. O ketvirtadaliui, atrodo, yra sunku išreikšti aiškią 
nuomonę šiuo klausimų (jie nei pritaria, nei nepritaria šiam teiginiui). 

Giminių (ne pirmos eilės) kaip globos teikėjų vaidmuo nėra visuo-
tiniai pripažįstamas (5.15 pav.). Šiuo požiūriu būdinga itin didelė 
nuomonių sklaida. Pritariančių, nepritariančių ir neturinčių atsakymo 
santykis yra apylygis: dalis žmonių sutinka, kad rūpestis dėl silpnos 
sveikatos senyvų žmonių nėra giminaičių pareiga (29%), dalis mano, 
kad tai būtų giminių reikalas (35%), o dar kita dalis susilaiko nuo aiš-
kaus atsakymo (36%). 

Kaip ir tiriant nuostatas dėl vaikų atsakomybės teikiant paramą se-
nyvo amžiaus žmonėms, ir šią analizę užbaigiame klausimu, ar įvairių 
socialinių demografinių grupių Lietuvos gyventojai suteikia skirtingą 
vaidmenį visuomenei teikiant paramą senyvo amžiaus žmonėms. 

5.18 paveikslas atskleidžia, jog santykinai didžiausi nuomonių skir-
tumai nustatyti pagal apklausos dalyvių gyvenamąją vietą: gyvenančių 
dideliuose miestuose lūkesčiai valstybės paramos senatvėje atžvilgiu 
gerokai pranoksta lūkesčius tų, kurie gyvena kaimo vietovėse ir ma-
žuose miesteliuose. Amžius, sveikata, išsilavinimas bei lytis taip pat 
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diferencijuoja respondentų atsakymus (5.18 pav.). Matyti, kad žmonės, 
turintys silpnesnę sveikatą, esantys vyresnio amžiaus, neturintys „gyvo 
senatvės pavyzdžio“ (senyvo amžiaus tėvų ar kitų pažįstamų senyvo 
amžiaus asmenų), taip pat moterys bei asmenys, turintys aukštesnįjį 
išsilavinimą, labiau linkę suteikti visuomenei paramos senatvėje teikėjo 
vaidmenį nei priešingų charakteristikų žmonės. 

 

5.18 pav.  
Kai kurių Lietuvos gyventojų grupių pritarimo teiginiui 
 „Visuomenė turėtų rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis, pirmiausia  

kurdama jiems įstaigas ir paslaugas“ lyginimas su visų gyventojų nuo-
mone (nuokrypis nuo šalies vidurkio balais) 1 

                                                            
1 Lietuvos gyventojai šiam teiginiui pritaria, nes jų vertinimų vidurkis yra 2,02 balo skalėje nuo 
1 („visiškai sutinku“) iki 5 („visiškai nesutinku“).  
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Pastebėta, jog vaikų ir tėvų ryšys urbanizuotose gyvenvietėse jau 
ima silpnėti, tuo tarpu kaimo vietovėse šie giminystės ryšiai ir pasitikė-
jimas jais dar labai stiprūs. Kol absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų 
suvokia rūpinimąsi senstančiais tėvais kaip jų suaugusių vaikų pareigą, 
plėtojant šalies socialinės paramos tinklą pirmiausia reikėtų atsižvelgti į 
šią nuostatą. Taigi reikėtų kurti socialines paslaugas, palengvinančias 
suaugusiems vaikams atlikti savo pareigą senstantiems tėvams ir at-
kreipti dėmesį į tai, kad teikiamos paslaugos būtų orientuotos į gene-
racijų artumo palaikymą, o neskatintų jų susvetimėjimo.  

Anot Antonucci (1990:218), dabar gerai įrodyta, jog neformali pa-
galba mažina globos institucijų poreikį. Tad vienas svarbiausių užda-
vinių būtų stiprinti žmonių socialinių ryšių tinklus, optimizuoti ne-
formaliosios paramos teikimą (mažinti paramos teikėjų fizinį bei psi-
chologinį stresą, teisiškai įtvirtinti sąlygas, palengvinančias darbo ir 
senstančių tėvų globos derinimą ir pan.). 

Tačiau nevalia kartu neįvertinti kitų socialinės paramos šaltinių 
vaidmens, nes ir šiandien ne visi pagyvenę žmonės turi vaikų, iš kurių 
galėtų tikėtis pagalbos (vieni apskritai nebuvo susilaukę vaikų, kiti per-
gyveno savo vaikus, dar kitų vaikai gyvena per toli arba per skurdžiai, 
kad savo senstantiems tėvams galėtų suteikti paramą). Tarp jaunimo 
stiprėjant sąmoningoms nuostatoms neturėti vaikų galima numatyti, 
jog ateityje vienišų senelių skaičius didės, o tai reikalaus plėsti ir tobu-
linti formaliosios socialinės paramos tinklą.   

Tad toks, tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ duomenimis, 
būtų bendras formaliųjų ir neformaliųjų socialinės paramos teikėjų 
hierarchinis sąrašas, sudarytas pagal pasitikėjimą skirtingais paramos 
teikėjais. Pateiktas paramos teikėjų eiliškumas leidžia daryti išvadą, jog 
Lietuvos gyventojai pirmenybę teikia artimų giminių teikiamai paramai 
(palyginti su kitų giminių galima parama), taip pat galima teigti, jog 
pirmenybė teikiama neformaliesiems (natūraliems) paramos šaltiniams 
(palyginti su formaliosios pagalbos teikėjais). Tokie Lietuvos tyrimo 
rezultatai patvirtina analogiškų tyrimų, atliktų kitose šalyse, išvadas 
(Chappel, 1990).     
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* * * 

Tyrimas „Gyventojų politikos vertinimas“ yra vienas pirmųjų ir la-
bai išsamių informacijos šaltinių, leidžiantis atskleisti suaugusių Lietu-
vos gyventojų nuostatas ir lūkesčius plačiu gyventojų politikos klausi-
mų spektru. Tarp kertinių gyventojų politikos objektų yra ir pagyvenę 
žmonės ir visuomenės senėjimas.  

Socialinės apsaugos sferoje įprasta senatvę konstruoti kaip socialinę 
riziką, t.y. kaip tokią gyvenimo situaciją, kai žmogaus gyvenimui gali 
kilti pavojus. Todėl gerovės valstybėse siekiant užtikrinti šalies gyven-
tojams saugią senatvę yra kuriamas ištisas socialinės apsaugos priemo-
nių arsenalas. Tačiau pastaruoju metu, vis ryškiau nujaučiant senstan-
čių visuomenių potencialias ir įvertinant jau esamas problemas pagy-
venusių žmonių socialinės apsaugos srityje, vis aktyviau skamba socia-
linių tyrinėtojų raginimai kritiškai pažvelgti į senatvės sampratą ir, su-
telkus tarptautinius pajėgumus, drauge ieškoti galbūt ir visiškai naujų, 
originalių pagyvenusių žmonių gerovės užtikrinimo sprendimų. 

Aptariant vyresnio amžiaus žmonių saugos ypatumus konstatuo-
jama, jog paprastai žmogaus (taip pat ir pagyvenusio) gerovės sampra-
ta siejama su poreikiais ir jų tenkinimu. Žmogaus saugumo jausmas 
formuojasi iš kelių sluoksnių – fizinio, emocinio ir socialinio. Senatvė-
je, tenkinant savo saugumo poreikius, rizika tapti priklausomam nuo 
kitų yra didesnė. Tam įtakos gali turėti liga, fizinė arba psichinė nega-
lia, skurdas. Atvejais, kai žmogus nebegali savarankiškai užtikrinti savo 
saugumo poreikių, jis tikisi sulaukti pagalbos iš šalies – artimųjų, ben-
druomenės narių bei institucionalizuota forma iš plačiosios visuome-
nės, kurioje gyvena.  

Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ rezultatai leidžia daryti 
prielaidą, jog Lietuvos gyventojai palaikytų socialinės politikos pagy-
venusiems žmonėms naująją ideologiją, kurioje prioritetinėmis verty-
bėmis laikomas pagyvenusių žmonių iniciatyvumas, aktyvumas bei jų 
gyvenimo patirties maksimalus panaudojimas. Formuojant socialinės 
politikos pagyvenusiems žmonėms gaires, reikėtų atsižvelgti į tai, jog 
vieni pagyvenę žmonės visaverčiam gyvenimui turi daugiau išteklių 
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(sveikata, žinios ir kapitalas), kiti – mažiau. Tad pirmiesiems užtenka 
sukurti galimybes visavertiškai prisidėti prie visuomenės pažangos kū-
rimo, o antruosius reikia įgalinti šių tikslų siekti (pirmiausia suteikiant 
jiems socialinę paramą). Taigi reikėtų atsižvelgti į visą daugialypį pagy-
venusių žmonių galimybių ir poreikių spektrą.  

Apibendrinant Lietuvos gyventojų nuostatas dėl pagyvenusių 
žmonių darbinės veiklos, tikėtina, jog Lietuvos gyventojai palankiai 
vertintų vyriausybės žingsnius, kuriančius vyresnio amžiaus žmonių 
užimtumui palankią aplinką, nes tyrimas parodė, jog beveik pusė su-
augusių Lietuvos gyventojų galimybių pensinio amžiaus žmonėms 
dirbti sudarymą vertino kaip prioritetinį arba antrą svarbiausią sociali-
nės politikos tikslą. Be to, kur kas daugiau šios idėjos rėmėjų yra tarp 
pačių pagyvenusių žmonių nei jaunesnių respondentų. Pensinio am-
žiaus žmonės, skirtingai nuo jaunesnių, pasižymi mažesniu reiklumu 
darbo komforto bei atlygio už darbą aspektams, tuo tarpu darbo as-
pektai, susiję su saviraiškos galimybėmis, jiems yra svarbesni nei jau-
nesniems. Tačiau Lietuvoje tik labai nedidelė dalis vyresniosios kartos 
atstovų turi galimybę realizuoti savo nuostatas dėl pageidaujamos dar-
binės elgsenos.  

Nors šiuo metu Lietuvoje į pensinį amžių įžengia pirmosios pensi-
ninkų kartos anūkai – vadinasi, turime kelių kartų pensininkavimo na-
cionalinį patyrimą, vis dėlto išėjimo į pensiją laikas bei schema, pensi-
ninko statusas visuomenėje, taip pat pensijos kaip gyvenimo įvykio 
vertinimas Lietuvos gyventojų kolektyvinėje sąmonėje neturi aiškių, 
vienprasmiškų įvaizdžių. Daugelio Lietuvos gyventojų pageidavimas 
dėl išėjimo į pensiją būdų bei pensininkų statuso darbo rinkoje būtų 
toks: pajėgūs dirbti pensininkai (turintys norą dirbti, atitinkamą sveika-
tą bei profesinius įgūdžius ir pan.) turėtų turėti galimybių būti aktyvūs 
darbo rinkos dalyviai, ir jų darbo krūvis turėtų priklausyti ne nuo biu-
rokratinių suvaržymų, bet paties dirbančio pensininko sveikatos ir ge-
bėjimų. O išėjimas į pensiją Lietuvos gyventojams labiausiai asocijuo-
jasi su turėto pajamų lygio nuosmukiu. Kas antram gyventojui išėjus į 
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pensiją labiausia trūks ar jau trūksta tos pinigų dalies, kuria gaunama 
pensija yra mažesnė už buvusią algą. 

Lietuvos gyventojų nuomone, svarbiausios priemonės norint suba-
lansuoti pensijų sistemą ateityje yra didinti socialinio draudimo įmokas 
ir panaikinti arba nediegti ankstyvo išėjimo į pensiją programų. Pažy-
mėtina, kad kas penktas apklausos dalyvis parodė pilietinę iniciatyvą ir 
šiuo klausimu savarankiškai pasiūlė, jo manymu, veiksmingiausias prie-
mones galimai pensijų sistemos krizei įveikti.  

Socialinės apsaugos sistema vyresnio amžiaus žmonėms skiria ypa-
tingą dėmesį, o senatvė, kaip ypatingos rūšies socialinė rizika, susilau-
kia net kelių skirtingų socialinės apsaugos formų: socialinio draudimo, 
socialinės piniginės ir nepiniginės paramos, o kai kurių profesinių so-
cialinių sluoksnių atstovai naudojasi ir specialiomis socialinėmis teisė-
mis. Itin daug dėmesio Lietuvoje skiriama socialinių paslaugų (o dau-
guma jų gavėjų yra garbingo amžiaus) plėtrai, nes šiai socialinės ap-
saugos sričiai Lietuvoje suteiktas prioritetinis statusas.  

Šis tyrimas atskleidė, jog Lietuvos gyventojai pirmenybę teikia ar-
timų giminių teikiamai paramai (palyginti su kitų giminių galima para-
ma), arba kitaip – neformaliesiems (natūraliems) paramos šaltiniams 
(palyginti su formaliosios pagalbos teikėjais). Kol absoliuti dauguma 
Lietuvos gyventojų suvokia rūpinimąsi senstančiais tėvais kaip jų su-
augusių vaikų pareigą, kuriant šalies pagyvenusių žmonių ateities so-
cialinės politikos strategiją, pirmiausia reikėtų atsižvelgti į šią visuotinę 
nuostatą, t.y. reikėtų kurti socialines paslaugas, palengvinančias suau-
gusiems vaikams atlikti savo pareigą senstantiems tėvams, ir atkreipti 
dėmesį į tai, kad teikiamos paslaugos palaikytų esamą generacijų artu-
mą ir neinicijuotų jų susvetimėjimo. Vieni svarbiausių uždavinių galėtų 
būti žmonių socialinių ryšių tinklų stiprinimas bei neformaliosios pa-
ramos teikimo optimizavimas (paramos teikėjų fizinio bei psichologi-
nio streso mažinimas, sąlygų, palengvinančių darbo ir senstančių tėvų 
globos derinimą, teisinis įtvirtinimas ir pan.). 

Kartu derėtų įvertinti ir kitų socialinės paramos šaltinių vaidmenį, 
nes ir šiandien ne visi pagyvenę žmonės turi vaikų, iš kurių galėtų tikė-
tis pagalbos. O tarp jaunimo stiprėjant nuostatoms neturėti vaikų, ga-
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lima numatyti, jog ateityje vienišų senelių skaičius didės, o tai reikalaus 
plėsti ir tobulinti ne tik natūraliosios, neformaliosios, bet ir formalio-
sios socialinės paramos tinklą. 
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IŠVADOS 
 

Šeimos transformacijos ir gyventojų politikos tyrimo  
sociodemografinė aplinka 

Sparčios permainos visose Lietuvos visuomenės gyvenimo srityse, 
prasidėjusios XX a. pabaigoje, reiškiasi ir spartaus tempo bei didžiulių 
mastų demografiniais pokyčiais. Iš esmės keičiasi visų demografinių 
procesų – gimstamumo, santuokų, mirtingumo, migracijos – raida. Šio 
periodo ryškiausi Lietuvos demografinės raidos pokyčiai yra šie: greitai 
ir dideliu mastu sumažėjo gimstamumas ir daugėja nesantuokinių vai-
kų; labai sumažėjo santuokų, tačiau gausėja kohabituojančių porų (gy-
venančių neregistruotoje santuokoje); mirtingumo, ypač vyrų, lygis, 
pastarųjų pokyčių periodu svyravęs dideliu diapazonu, šiuo metu tebė-
ra artimas ar net aukštesnis nei XX a. septintojo dešimtmečio pradžio-
je, t.y. prieš 30–40 metų; išorinė gyventojų migracija pasikeitė iš esmės 
– pasikeitė migracijos srautų kryptys, mastai, net tipai. Labai paspartė-
jo gyventojų „senėjimas“.  

Tuo tarpu atsakas į šiuos demografinius pokyčius per vyriausybės 
vykdomą gyventojų politiką yra gana prieštaringas. Šeimos politika 
kuriama sporadiškai, dažnai nesiremiant net ir turimomis parengtomis 
strateginėmis nuostatomis. Be to, šeimos politikos dominuojančios 
idėjos ir motyvai nuo praeito dešimtmečio pradžios keičiasi gana daž-
nai. Išlieka gajos paternalistinės orientacijos ir lūkesčiai, paveldėti iš į 
centralizuoto valdymo sistemos. Tebėra gana paplitusi nuostata, kad 
kažkas, ir visų pirma valstybė, turi pasirūpinti kiekvienu asmeniu, 
kiekviena šeima. Paramos pagyvenusiems žmonėms politika dažniau-
siai suprantama tik kaip pensijų schemų tobulinimas. Tebėra silpnai 
išvystytos paslaugos  pagyvenusiems žmonėms. O pagyvenusių žmo-
nių darbinio akyvumo sąlygų sudarymo idėjos tiek visuomenės nuo-
statų, tiek ir vyriausybės veiksmų lygmeniu reiškiasi nenuosekliai bei 
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prieštaringai. Visa tai reikalauja demografinių pokyčių veiksnių bei 
gyventojų politikos tyrimų. Tuo tikslu ir buvo atliktas tyrimas “Gy-
ventojų politikos vertinimas”.  

Tyrimas „Gyventojų politikos vertinimas“  

Lietuvoje vykdomas tyrimas „Gyventojų politikos vertinimas“ yra 
sudėtinė tarptautinio lyginamojo projekto „Acceptance of Population-
Related Policies (PPA2)“ dalis (koordinatorius – Federalinis demogra-
finių tyrimų institutas, Vysbadenas, Vokietija). Tyrimo instrumentarijus 
buvo sudarytas adaptavus Lietuvai pagrindinę ir papildomas šio tarptau-
tinio tyrimo anketas.  

Respondentų atranka: 1400 respondentų, reprezentuojančių 18–75 
metų amžiaus Lietuvos gyventojus, buvo atrinkta taikant atsitiktinės 
atrankos metodą. Apklausa atlikta 2001 m. rugsėjo mėn.  

Tyrimas yra vienas pirmųjų ir labai išsamių informacijos šaltinių, 
leidžiantis atskleisti suaugusių Lietuvos gyventojų nuostatas ir lūkes-
čius plačiu gyventojų politikos klausimų spektru. Tyrimą Lietuvoje 
atlieka Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centras. 

Šeima ir visuomenė: transformacijų iššūkiai 

Šeima ir vaikai. Vykstant esminėms pastarųjų metų Lietuvos vi-
suomenės transformacijoms, šeima patiria ypač didelių pokyčių. Tarp 
ryškiausių šeimos pokyčių, prasidėjusių nuo XX a. dešimto dešimtme-
čio pradžios, yra šie: labai sumažėjo santuokų, santuokos atidedamos 
vyresniam amžiui, labai sumažėjo gimstamumas, pirmųjų vaikų gimdy-
mas atidedamas vyresniam amžiui, gausėja nesantuokinių vaikų, gau-
sėja porų, kurios gyvena santuokos neregistravusios, gausėja ir niekada 
nesituokusių viengungių.  

Kaip šiuos šeimos pokyčius vertina pati visuomenė ir įvairūs jos 
segmentai? Ar jie yra toleruojami? Turi ar ne jie visuomenės pritarimą? 
Tai išsiaiškinti yra vienas iš būdų suprasti, kiek toli yra pažengę šeimos 
transformacijos reiškiniai bei prognozuoti tolesnius šeimos instituto 
pokyčius. Tai būtina suprasti ir todėl, kad minėti šeimos pokyčiai didi-
na kai kurių paramos šeimai formų poreikį ir reikalauja adekvačios 
paramos šeimai politikos. Tyrimo „Gyventojų politikos vertinimas“ 
metu buvo bandoma aiškintis gyventojų požiūrį į šeimos pokyčius.  
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Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nors apskritai Lietuvos visuomenė 
pasižymi konservatyvumu, tačiau moderni šeima vis labiau įsigali: ne 
tik plinta nauji šeimos bruožai, bet jie yra vis labiau toleruojami arba 
net jiems pritariama. Vis didesnės tolerancijos susilaukia kohabituo-
jančios poros, tokiose šeimose augančių vaikų skaičiaus gausėjimas, 
vis dažniau pasisakoma, kad šeima yra pasenęs socialinis institutas, 
gana neutraliai žiūrima į tai, kad vis daugiau šeimų augina tik vieną 
vaiką. Tačiau į kai kuriuos naujus šeimos bruožus visuomenė reaguoja 
gana jautriai: dauguma respondentų nepritaria tam, kad mažėja gims-
tamumas, daugėja vaikų, kurie dalį vaikystės praleidžia su vienu iš tėvų 
(dažniausiai motina).  

Visuomenė yra susirūpinusi ir dėl vedybų mažėjimo. Be to, tyrimas 
parodė, kad nors daugumos respondentų svarbios vedybų atidėjimo ar 
apsisprendimo nesituokti priežastys nurodomos ekonominės (sunku-
mai susirasti darbą, įsigyti būstą, mažos pajamos), tačiau apie pusė 
respondentų svarbiomis priežastimis laiko ir tas, kurios gali būti pri-
skirtos prie vertybių pokyčių („mažėja santuokos kaip vertybės svar-
ba“, „didėja jaunų žmonių noras būti nepriklausomiems ir autonomiš-
kiems“, „vengiama įsipareigojimų“, „visuomenė vis labiau pritaria ne-
registruotai santuokai“). O tai liudija, kad vyksta fundamentalūs šei-
mos pokyčiai.   

Nors į kohabituojančias poras mūsų šalyje jau žiūrima gana neutra-
liai, tačiau didžioji dauguma (apie tris ketvirtadaliai) respondentų pasi-
sako už tai, kad šeima būtų kuriama vedybų keliu. Tačiau jau daugiau 
nei dešimtadalis respondentų pirmenybę atiduotų šeimai, kuri prasi-
deda gyvenimu kartu nesusituokus, turint ketinimus vėliau tuoktis. 
Gyvenimui kartu su partneriu, neturint ketinimų susituokti, pirmeny-
bę atiduotų labai maža respondentų dalis.  

Nežiūrint gan konservatyvaus požiūrio į kai kuriuos šeimos poky-
čius, mūsų visuomenė pasižymi didele tolerancija. Nors visuomenė 
dar gana rezervuotai žiūri į nesantuokinių vaikų gimimą, kiek mažiau 
rezervuotai – į vaikų gimimą kohabituojančioms poroms, tačiau jei 
vieniša moteris vis dėlto nori turėti vaiką, visuomenė į tai žiūri labai 
tolerantiškai. Atsakymuose vyrauja gaida: tai yra jos apsisprendimo 
teisė ir ji turėtų turėti galimybę tai pasirinkti (84%). 
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Šeimos transformacijos požymių vertinimų skirtumai pagal įvairias 
sociodemografines grupes rodo, kad svarbiausias požiūrį į juos dife-
rencijuojantis veiksnys yra amžius. Kuo jaunesnė karta, tuo vis tole-
rantiškiau ar net palankiau vertina daugumą modernėjančios šeimos 
požymių. Remiantis tyrimo rezultatais galima tvirtinti, kad vyresnioji 
karta dar pasižymi gana radikaliu konservatyvumu visų šeimos poky-
čių atžvilgiu. Tuo tarpu jaunesnioji karta, vedybinio amžiaus sulaukusi 
šalies ekonominių, socialinių, politinių transformacijų ir vertybių vir-
smo periodu, į daugumą šeimos pokyčių žiūri gerokai liberaliau: gero-
kai rečiau juos vertina neigiamai ir gerokai dažniau – neutraliai. Tai 
karta, kurios jau nemažai daliai būdinga moderni matrimonialinė ir 
prokreacinė elgsena. Tačiau ir šios kartos respondentai iš esmės visų  
šeimos pokyčių atžvilgiu retai išsako pritariamą požiūrį (juos vertin-
dami „gerai“ ar „labai gerai“). Tuo požiūriu galima įžiūrėti ir priešta-
ravimus. Tačiau turint omeny, kad šeimos pokyčių pradžioje domina-
vo ekonominių sunkumų ir nestabilumo (priverstiniai) veiksniai, vertę 
jaunimą priimti naujas matrimonialinės elgsenos formas, galima many-
ti, kad visuomenė tiesiog yra įstumta į naujas sąlygas, o vertybinė-
kultūrinė aplinka tokiai elgsenai dar nėra pakankamai pribrendusi. Tad 
ir „susižavėjimo“ (kad tai yra „labai gerai“) net ir jauniausioji karta 
naujais šeimos bruožais neišsako.      

Be to, jaunesnėms kartoms būdingas ryškus poslinkis vis liberalesnių 
vertinimų linkme yra gana skirtingas įvairių šeimos pokyčių atžvilgiu. 
Nors kohabituojančių porų ir jose augančių vaikų gausėjimą jau gana 
neutraliai vertina ir vyresniosios kartos, tačiau poslinkis tolerancijos link 
jauniausiose kartose ypač ryškus. Jauniausioji karta pasižymi ne tik tole-
rancija šių reiškinių atžvilgiu („nei gerai, nei blogai“ vertina apie 60% 
18–34 metų respondentų), bet ir pritarimu jiems (tai, kad daugėja koha-
bituojančių porų, „gerai“ ir „labai gerai“ vertina 22% respondentų). 
 Panaši, tik kiek mažiau išreikšta, slinktis liberalesnio vertinimo link 
būdinga ir nesantuokinių vaikų gausėjimo, vienavaikių šeimų įsigalėji-
mo, vedybų mažėjimo vertinimams. Apskritai, visų šių šeimos pokyčių 
atžvilgiu ryškus tolerancijos didėjimas tarp jauniausių kartų atstovų yra 
svarbus naujo šeimos modelio įsigalėjimo patvirtinimas.  
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Tačiau tokie šeimos pokyčių požymiai, kaip gausėjimas vienišų as-
menų, vaikų, augančių nepilnose šeimose ir skyrybų bei mažėjimas 
gimstamumo tiek vyresnių, tiek ir jauniausių kartų vertinami gana ne-
palankiai, ir vertinimų skirtumai tarp kartų yra nedideli.  

Matome, kad požiūriui į modernėjantį šeimos institutą tebėra bū-
dingi nemaži prieštaravimai: dar tebėra gajos nuostatos dėl tradicinės 
šeimos išsaugojimo, tačiau kelią sau sparčiai skina moderni šeima. 

Tyrimas parodė, kad nežiūrint šeimos transformacijos, vedybų ir 
gimstamumo mažėjimo šeima ir vaikai išlieka labai svarbi gyvenimo 
vertybė. 

Iš tyrimo metu gautų duomenų galima spęsti, kad vaikų turėjimas 
nėra tik viena iš galimų alternatyvių gyvenimo vertybių (darbo, profe-
sinės karjeros, laisvalaikio ir pan.), bet yra vertybė pati savaime.  

Tyrimo metu respondentai nurodė, kad prokreacinius ketinimus 
nemažai varžo išorinės sąlygos. Nenorą turėti (daugiau) vaikų respon-
dentai dažniausiai motyvuoja dideliu susirūpinimu, kurį jiems kelia jų 
vaikų ateitis, ypač išsilavinimo galimybės, bei ekonominio pobūdžio 
priežastimis.  

Šeima: vyro ir moters vaidmenys. Šiandien Lietuvoje pastebimai 
keičiasi visuomenės vertybinės orientacijos, keičiasi gyvenimo priorite-
tų tvarka, formuojasi nauji elgsenos modeliai. Žmonių mąstymui ir 
gyvensenai vis didesnę įtaką daro vakarietiška gyvenimo ir tarpusavio 
santykių samprata, pasireiškianti stiprėjančiu individo atsakomybės už 
save ir savo pasiekimus akcentavimu, didėjančia laisve darant asmeni-
nius pasirinkimus bei tolerancija didėjančiai gyvenimo būdo įvairovei. 
Tačiau greta naujųjų vertybinių gairių galios nepraranda ir tradicinės 
vertybės bei normos. Todėl ir nuostatos vyro ir moters vaidmenų vi-
suomenėje ir šeimoje požiūriu gana prieštaringos, apimančios moder-
numo ir konservatyvumo samplaiką. Egalitarizmas, pabrėžiantis lyčių 
lygybės ir vaidmenų simetriškumo svarbą, susipina su patriarchalizmu, 
nenoru atsisakyti tradicinių nuostatų bei elgsenos modelių. 

Viena vertus, gyventojai nesutinka su tradiciniu lyčių vaidmenų 
apibrėžimu ir pripažįsta, jog moters veikla neturėtų apsiriboti rūpini-
musi namais bei vaikų auginimu. Profesinė saviraiška moterims ne 
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mažiau svarbi, ir apmokamas darbas yra geriausias būdas tapti nepri-
klausomoms. Be to, manoma, kad abu sutuoktiniai (partneriai) turėtų 
prisidėti prie namų ūkio išlaikymo bei dalytis atsakomybe už šeimos 
materialinę gerovę. Tai modernus požiūris į moters vaidmenį ir jos 
poreikius.  

Kita vertus, dar labai populiari nuomonė, kad „vyro pareiga yra 
uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir šeima“. Tvirtinama, kad 
namai ir vaikai yra tai, ko iš tiesų nori moteris, o jai dirbant visą darbo 
dieną, kenčia šeima. Tokios nuostatos rodo, kad daugelio svarbiausia 
moters veiklos sfera tebelaikoma šeima. 

Daugumoje šeimų namų ruošos darbai vis dar gula tik ant moters 
pečių, net jei ji dirba visą darbo dieną. Vaikų auginimas ir priežiūra 
išlieka moters pareiga. Nors tikima, kad abu tėvai gali puikiai prižiūrėti 
vaikus, toks pareigų tarp tėvų pasiskirstymas, kai vyras lieka su vaikais 
namuose, o moteris dirba, nėra vertinamas visiškai palankiai. 

Tačiau iš tyrimo rezultatų matyti, kad jaunesnė karta, tuo nuostatos 
labiau pakitusios. Jaunoji karta pasižymi liberalesniu ir labiau egalitariniu 
požiūriu į šeimą bei partnerių santykius joje negu vyresniosios kartos 
atstovai. Tiesa, realus elgesys neretai prasilenkia su išsakoma nuomone, 
ir čia skirtumai tarp kartų daug menkesni. Belieka tikėtis, kad laikui bė-
gant egalitarinės nuostatos bus dažniau realizuojamos kasdieniniame 
gyvenime. 

Pora ir santuoka: tarpasmeniniai santykiai. Šiuolaikinėje visuo-
menėje ypač stiprėja emocinė santuokos ir šeimos funkcija, tad, kaip 
parodė tyrimo rezultatai, dauguma žmonių pasitenkinimą santuokiniu 
gyvenimu (registruotu ar ne) pirmiausia tapatina su emocinių ir psi-
chologinių poreikių patenkinimu bei kokybiškais partnerių tarpusavio 
santykiais. 

Tyrimas atskleidė, jog sutuoktinių ar sugyventinių tarpusavio san-
tykių harmonija yra bemaž universali Lietuvos gyventojus vienijanti 
vertybė: ji vienodai svarbi daugumai Lietuvos žmonių ir nepriklauso 
nuo jų lyties ar amžiaus. 

Tačiau šios vertybės siekimą apsunkina struktūriniai ir kultūriniai 
barjerai, susiję su visuomenėje egzistuojančia socialinės lyties (gender) 
sistema. Šiuolaikinio tarpusavio santykių harmonijos idealo pagrindas 
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yra intymumas, o pastarojo įgyvendinimui būtinas lygus abiejų lyčių 
dalyvavimas kuriant tarpusavio santykius, lygios emocinio darbo in-
vesticijos, kai abu partneriai dalijasi atsakomybę už tarpusavio santykių 
kokybę ir pareigas. Tačiau Lietuvoje daugiau nei pusė moterų ir vyrų 
pasisako už asimetriškus lyčių santykius (išskyrus 18–34 metų mote-
ris), t.y. už patriarchalius lyčių vaidmenis, kai kartu su namų ruošos, 
vaikų auginimo rūpesčiais pagrindinė atsakomybė už emocinių ir psi-
chologinių poreikių patenkinimą taip pat užkraunama moteriai.  

Tyrimo duomenys leidžia teigti, jog Lietuvos šeimos gyvenimas yra 
persmelktas kultūrinio prieštaravimo, kai kultūriniams idealams (san-
tuokinė santarvė ir harmonija) ir jų siekimui prieštarauja kiti visuome-
nėje egzistuojantys kultūriniai orientyrai ir normos (socialinės lyties 
sistema). 

Vyresnio amžiaus žmonės. Tyrimas parodė, kad Lietuvos gyven-
tojų požiūris į vyresnio amžiaus žmones yra daugialypis ir sudėtingas: 
už „paradinės“, abstrakčios pagarbos vyresnio amžiaus žmonėms ga-
lima aptikti dalies gyventojų diskriminacinį požiūrį konkrečiais pagy-
venusių žmonių galimybių klausimais. Deklaruojama pagarba vyres-
niajai kartai menkai derinasi su dalies gyventojų skelbiamu diskrimina-
cinės elgsenos požiūriu pagyvenusiųjų atžvilgiu.  

Tyrimo rezultatai parodė, jog daugumai Lietuvos gyventojų trūksta 
žinių apie tikruosius gyventojų senėjimo mastus šalyje. Nepakankamos 
žinios apie gyventojų senėjimą sukuria terpę gyventojų senėjimo pro-
ceso dramatizavimui – jo mastai perdedami, proceso vertinimas – iš-
imtinai neigiamas. Todėl, sprendžiant senstančios visuomenės kelia-
mus iššūkius, t.y. priimant politinius ir ekonominius sprendimus, trak-
tuotinus kaip visuomenės atsaką gyventojų amžiaus struktūros kaitai, 
pirmiausia reikėtų iš esmės keisti požiūrį tiek į struktūrinį gyventojų 
senėjimą, tiek į atskiro individo senėjimą. Esamai šių reiškinių sampra-
tai reikėtų sukurti ekvivalentišką pozityvią atsvarą: senstanti visuome-
nė turi būti suprantama kaip iššūkis, atveriantis naujas galimybes, o 
vyresnioji karta – kaip nepanaudoto žmogiškojo kapitalo atsargos.  

 
Parama šeimai, auginančiai vaikus: vertinimai ir lūkesčiai 
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Atliekant tyrimą ypatingas dėmesys buvo skiriamas vertinimui jau 
esamų ir norimų šeimos politikos priemonių, kurios gerintų tėvystės 
(motinystės ir tėvystės) funkcijų atlikimo sąlygas. Vertinant paramą 
šeimai, auginančiai vaikus, buvo tiriamas: gyventojų požiūris į priemonių 
sistemą, skirtą vaikų priežiūrai ir auklėjimui palengvinti; nuomonė ir lū-
kesčiai dėl galimų asmeninės demografinės elgsenos pasikeitimų, jei 
labiausiai norimos priemonės būtų įgyvendintos; nuomonė apie šei-
moms, auginančioms vaikus, skiriamų pašalpas ir  atostogų, skiriamų 
vaikui auginti, trukmę; nuostatos dėl vaiko pašalpos teikimo tvarkos 
(jei ši pašalpa Lietuvoje būtų pradėta skirti).  

Paramos šeimai priemonių sistema. Tiriant paramos šeimai priemo-
nių gerinimo poreikį, respondentams įvertinti priemonės buvo pateik-
tos ne atsitiktinai. Iš esmės tai paramos šeimai, auginančiai vaikus, pa-
grindinių priemonių, kurios taikomas daugelyje Europos šalių, kom-
plektas. Dauguma šių priemonių yra taikomos ir Lietuvoje.  

Didžioji dauguma (4/5 ir daugiau) respondentų visas vertinimui pa-
teiktas priemones (15 priemonių) vertina palankiai („labai palankiai“ 
ar „palankiai“). Tokį didelį palankumą visoms paramos šeimai, augi-
nančiai vaikus, priemonėms galima vertinti kaip  gana didelius visuo-
menės lūkesčius dėl valstybės paramos ir globos, sprendžiant įvairaus 
pobūdžio šeimų problemas, o kartu ir išliekančią orientaciją į paterna-
listinę globą iš šalies. 

Tačiau nežiūrint gana panašaus ir didelio palankumo visoms prie-
monėms, jų vertinimų skirtumų vis dėlto yra, ir šie skirtumai yra gana 
informatyvūs. Jie atskleidžia tiek jau taikomų priemonių racionalumą, 
tiek didžiausius šeimų lūkesčius.    

Iš atsakymų aiškėja, kad respondentai dažniausiai palankiai (per 
90%) ir rečiausiai neutraliai ar nepalankiai vertina Lietuvoje jau taiko-
mas priemones, sprendžiančias šeimų ekonomines/finansines pro-
blemas, ir priemones, leidžiančias mažamečius vaikus auginti namuose 
neprarandant darbo vietos. Iš esmės tai yra palankumo jau esamai pa-
ramos šeimai išraiška. Tarp jau taikomų priemonių dažniausiai palan-
kiai vertinamos: „vienkartinė pašalpa vaikui gimus“, „pašalpa nedir-
bančiai motinai (ar tėvui) ir prižiūrinčiai(-iam) vaikus iki 1 metų am-
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žiaus“, „pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) ir prižiūrinčiai(-iam) 
vaikus nuo 1 iki 3 metų amžiaus)“. Tarp dažniausiai palankiai verti-
namų priemonių yra ir tos, kurios išryškina opiausias ekonomines 
šeimų problemas: „ženklus sumažinimas išlaidų, reikalingų vaikams 
išmokslinti“, „geresnės apsirūpinimo būstu sąlygos šeimoms, turin-
čioms vaikų“, „mažesnis pajamų mokestis žmonėms, auginantiems 
nepilnamečius vaikus“. Labai dažnas pastarųjų priemonių vertinimas 
palankiai išsako ir didžiulius lūkesčius dėl jų įgyvendinimo. Tą išvadą 
patvirtina ir tai, kad tarp priemonių, kurių norima, kad būtų įgyven-
dintos prioritetine tvarka, dažniausiai nurodomas „ženklus sumažini-
mas išlaidų, reikalingų vaikams išmokslinti“. Akivaizdu, kad ši pro-
blema mūsų gyventojams yra ypač opi.  

O tarp priemonių, leidžiančių mažamečius vaikus (iki 3 metų am-
žiaus) auginti namuose neprarandant darbo vietos, dažniausiai palan-
kiai vertinamos šios: „geresnės vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sueis 
1 metai sąlygos dirbančioms ir auginančioms kūdikį moterims“ ir „ge-
resnės vaiko priežiūros atostogų, kai vaikui yra nuo 1 iki 3 metų, są-
lygos dirbančioms ir auginančioms vaiką moterims“. 

Kiek mažiau respondentų palankiai vertina tas priemones, kurios 
mūsų šalyje dar netaikomos, ar kurių taikymas dar yra menkai paplitęs, 
ar į kurias visuomenės požiūris yra gerokai rezervuotas (geresnės lop-
šelių ir darželių sąlygos; lanksčios užimtumo formos; mokyklinio am-
žiaus vaikų priežiūros organizavimas ne pamokų metu; pašalpos vai-
kams, mokamos iki pilnametystės). O juk dauguma šių priemonių leis-
tų lanksčiau derinti vaikų priežiūrą su užimtumu ir galėtų teikti alter-
natyvius vaikų priežiūros būdus. Viena vertus, gana rezervuotas jų 
vertinimas gali būti siejamas tiek su sovietmečio palikimu (dar išlikusiu 
neigiamu požiūriu į ikimokyklines institucijas), tiek su šalies ūkio rai-
dos sunkumais (esant dideliam nedarbui, atrodo, nerealu yra tikėtis 
lanksčių užimtumo formų). Kita vertus, mažesnis šių priemonių verti-
nimas gali reikšti ir patriarchalinių nuostatų gajumą (dar neretai pasi-
taikantis požiūris, kad maži vaikai turėtų būti auginami namuose mo-
tinos) bei paternalistinės orientacijos buvimą (gaji nuostata, kad vals-
tybė pirmiausia šeimoms turi teikti finansinę paramą).  
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Vaiko priežiūros atostogos ir pašalpos šeimoms. Nežiūrint, 
kad vaiko priežiūros atostogų schema (motinystės atostogos, tėvystės 
atostogos, vaiko priežiūros atostogos) Lietuvoje yra viena palankiau-
sių, palyginti su kitomis Europos šalimis, respondentai jų trukmę ver-
tina gana rezervuotai. Beveik pusė respondentų vertina, kad motinys-
tės (56–70 dienų po gimdymo) ir tėvystės (iki vaikui sueina vieneri 
metai) atostogos yra per trumpos. Ir tik vaiko priežiūros atostogų (kai 
vaikas yra nuo 1 iki 3 metų) trukmė vertinama gerokai palankiau (tai, 
kad atostogos pakankamos vertina du trečdaliai respondentų).   

Vertinant pašalpų šeimoms schemą, paaiškėjo, kad dauguma res-
pondentų (70–80%) išsako nuomonę, jog pagrindinės pašalpos šei-
moms, auginančioms vaikus (išskyrus globojančias vaikus), nežiūrint 
ar jos, palyginti su kitomis šalimis, santykinai (palyginti su darbo už-
mokesčiu), yra gana didelės (pašalpos, skiriamos vaiko priežiūros atos-
togų metu, iki vaikui sueis 1 metai), ar jos teikia iš esmės tik simbolinę 
paramą (pašalpos, skiriamos šeimoms, kai vaikas yra nuo 1 iki 3 metų 
amžiaus; pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių 
motina neapdrausta valstybiniu socialiniu draudimu), yra per mažos. 
Tai galima vertinti tiek kaip išraišką didžiulių ekonominių sunkumų, 
su kuriais susiduria šeimos, auginančios vaikus, žemą jų pragyvenimo 
lygį ir finansinės paramos poreikį iš valstybės, tiek ir kaip orientaciją į 
paternalistinę paramą iš šalies. Tačiau požiūris į pašalpas šeimoms, 
globojančioms vaikus, yra iš esmės kitoks: dauguma (beveik 2/3) res-
pondentų mano, kad jos yra pakankamos ir beveik penktadalio res-
pondentų – kad per didelės.    

Vaiko pašalpa. Tyrimo metu Lietuvoje vaiko pašalpos iki pilna-
metystės nebuvo. Tad buvo vertinama nuomonė dėl galimų pašalpos 
teikimo kriterijų, atsižvelgiant į šeimos pajamas, vaiko amžių ir vaikų 
skaičių šeimoje. Didžiausio pritarimo susilaukė vaiko pašalpos mokė-
jimas visiems vaikams ir neatsižvelgiant į vaiko amžių. Dėl pašalpos 
susiejimo su šeimos pajamomis išsiskyrė dvi priešingos nuomonės: 
viena nuomonė, kad vaiko pašalpa turėtų priklausyti nuo šeimos pa-
jamų, kita – kad neturėtų. Tačiau nuomonė dėl šios pašalpos mokėji-
mui taikomo kriterijaus vis dėlto gerokai skiriasi priklausomai nuo 
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respondentų amžiaus. Tyrimo metu gauta informacija galėtų būti ver-
tinga nustatant vaiko pašalpos mokėjimo principus. 

Šeima, vaikai, darbas: derinimo problema. Lietuvos gyventojai 
aukštai vertina Vyriausybės vaidmenį sprendžiant socialines proble-
mas, įskaitant moterų (tėvų) užimtumo bei vaikų auginimo ir darbo 
derinimo problemas. Šios institucijos atsakomybę sprendžiant šiuos 
klausimus akcentuoja dauguma respondentų, nepriklausomai nuo am-
žiaus ar išsilavinimo. Tačiau jauniausios kartos (gimusių 1967–1983 m.) 
ir turinčių aukštąjį išsilavinimą atstovų išsakomose nuostatose ryškėja 
individualios atsakomybės akcentavimas, vyriausybės vaidmuo verti-
namas žemiau. Kuo daugiau vaikų turima, tuo didesnis sąlygų, kurios 
palengvintų vaikų auginimo ir darbo derinimą, poreikis, tad vyriausy-
bės vaidmens svarba jas sudarant pažymima dažniau. Vyriausybės at-
sakomybė už sąlygų moterims derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą sudarymą dažniau pabrėžiama tarp visą darbo dieną dirbančių 
moterų ir dalį darbo laiko dirbančių vyrų. Sudarant tokias sąlygas vy-
rams, vyriausybės atsakomybė dažniau nurodoma tarp nedirbančių 
moterų ir dalį darbo laiko dirbančių vyrų. 

Realių vyriausybės veiksmų sprendžiant socialines gyventojų pro-
blemas vertinimas rodo, jog gyventojų lūkesčiai šios institucijos at-
žvilgiu nėra realizuojami. Šioje dalyje buvo aptartas vyriausybės dė-
mesys „dirbančių moterų problemoms“, „šeimoms, auginančioms 
vaikus“ bei „vaikų priežiūros sąlygoms“. Apie pusė tyrimo metu ap-
klaustų respondentų mano, kad vyriausybė šioms problemoms pas-
taraisiais metais skyrė mažiau dėmesio negu anksčiau. Pozityvių vy-
riausybės veiksmų šioje srityje mato vos dešimtadalis. Palankiau vy-
riausybės veiklą vertina jauniausios kartos, aukštąjį išsilavinimą tu-
rintys respondentai.  

Iš idealių darbo formos ir prokreacinės elgsenos derinimo variantų 
pasirinkimo atsiskleidžia ne tik gyventojų nuostatos dėl vaikų skaičiaus 
šeimoje, bet ir tinkamiausias tėvo ir motinos darbo pobūdis auginant 
juos. Dažniausiai nurodomas idealus vaikų skaičius šeimoje yra du 
vaikai. Daugumai vyrų auginant vaikus idealu atrodo dirbti visą darbo 
dieną. Moterys, kol vaikai yra maži, dažniau yra linkusios nedirbti ir 



Išvados 

 289

vaikus auginti namuose. Šios nuostatos (kad moterys, kol vaikai yra 
maži, turėtų nedirbti) laikosi ir didžioji dalis tyrime dalyvavusių vyrų. 
Antrasis pagal populiarumą moterų nurodytas variantas yra darbas dalį 
darbo laiko. Kuo jaunesnė karta, tuo moterų, kurios kaip idealų va-
riantą renkasi „nedirbti, kol vaikai yra maži“ dalis yra mažesnė. 

Gyventojai pritaria, kad skatindama lygias vyrų ir moterų teises vy-
riausybė turėtų „sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti“ bei 
„siekti, kad tiek moterims, tiek vyrams už tą patį darbą būtų mokamas 
vienodas atlyginimas“. Palaikoma nuomonė, jog būtina keisti stereoti-
pais paremtą lyčių pareigų šeimoje sampratą ir „skatinti tėvo dalyva-
vimą vaiko priežiūroje“ bei tai, „kad vyrai ir moterys namų ruošos 
darbus dalytųsi po lygiai“. Tiesa, moterys už šių veiksmų realizavimą 
pasisako dažniau negu vyrai. Pastebimi nuomonių skirtumai ir tarp 
kartų bei pagal respondentų išsilavinimą. Jauniausios kartos ir aukštąjį 
išsilavinimą turinčių respondentų lūkesčiai sprendžiant lyčių lygiatei-
siškumo problemas vyriausybės atžvilgiu yra mažiausi.  

Vyresnio amžiaus žmonių socialinė apsauga:  
darbas, pensija, parama 
Vis dar progresuojantis gyventojų senėjimas verčia susirūpinti tiek 

dabartine, tiek būsimąja vyresnio amžiaus žmonių karta, jos galimy-
bėmis, gyvenimo kokybe ir statusu visuomenėje. Todėl Lietuvos gy-
ventojų nuomonė apie vyresnio amžiaus žmonių ekonominę veiklą, 
išėjimą į pensiją bei prioritetinius socialinės paramos šaltinius, yra labai 
svarbi, ir tyrime tam skirta daug dėmesio.  

Tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, jog Lietuvos gyventojai 
palaikytų socialinės politikos pagyvenusiems žmonėms naująją ideolo-
giją, kurioje prioritetinėmis vertybėmis laikomas pagyvenusių žmonių 
iniciatyvumas, aktyvumas bei jų gyvenimo patirties maksimalus pa-
naudojimas. Formuojant socialinės politikos pagyvenusiems žmonėms 
gaires, reikėtų atsižvelgti į tai, jog vieni pagyvenę žmonės visaverčiam 
gyvenimui turi daugiau išteklių (sveikata, žinios ir kapitalas), kiti – ma-
žiau. Tad pirmiesiems užtenka sukurti galimybes visavertiškai prisidėti 
prie visuomenės pažangos kūrimo, o antruosius reikia įgalinti šių tiks-
lų siekti (pirmiausia suteikiant jiems socialinę paramą). Taigi reikėtų 
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atsižvelgti į visą daugialypį pagyvenusių žmonių galimybių ir poreikių 
spektrą.  

Tyrimas parodė, jog Lietuvos gyventojai palankiai vertintų vyriau-
sybės žingsnius, kuriančius vyresnio amžiaus žmonių užimtumui pa-
lankią aplinką. Beveik pusė suaugusių Lietuvos gyventojų galimybių 
pensinio amžiaus žmonėms dirbti sudarymą vertino kaip prioritetinį 
arba antrą svarbiausią socialinės politikos tikslą. Tačiau kur kas dau-
giau šios idėjos rėmėjų yra tarp pačių pagyvenusių žmonių nei jaunes-
nių respondentų. Pensinio amžiaus žmonės, skirtingai nuo jaunesnių, 
pasižymi mažesniu reiklumu darbo komforto bei atlygio už darbą as-
pektams. Tuo tarpu darbo aspektai, susiję su saviraiškos galimybėmis, 
jiems yra svarbesni nei jaunesniems. Tačiau Lietuvos statistikos depar-
tamento duomenys rodo, kad tik labai nedidelė dalis vyresniosios kar-
tos atstovų turi galimybę realizuoti savo nuostatas dėl pageidaujamos 
darbinės elgsenos, t.y. tik labai nedidelė dalis pensinio amžiaus žmonių 
yra dirbantys.  

Tyrimas parodė, kad išėjimo į pensiją laikas bei schema, pensi-
ninko statusas visuomenėje, taip pat pensijos kaip gyvenimo įvykio 
vertinimas Lietuvos gyventojų kolektyvinėje sąmonėje neturi aiškių, 
vienprasmiškų įvaizdžių. Žmonių nuostatos yra skirtingos. Daugelio 
Lietuvos gyventojų pageidavimas dėl išėjimo į pensiją grafikų bei 
pensininkų statuso darbo rinkoje būtų toks: pajėgūs dirbti pensinin-
kai (turintys norą dirbti, atitinkamą sveikatą bei profesinius įgūdžius 
ir pan.) turėtų turėti galimybių būti aktyviais darbo rinkos dalyviais, 
ir jų darbo krūvis turėtų priklausyti ne nuo biurokratinių suvaržymų, 
bet paties dirbančio pensininko sveikatos ir gebėjimų. O išėjimas į 
pensiją Lietuvos gyventojams labiausia asocijuojasi su turėto pajamų 
lygio nuosmukiu. Kas antram gyventojui išėjus į pensiją labiausia 
trūks ar jau trūksta tos pinigų dalies, kuria gaunama pensija yra ma-
žesnė už buvusią algą. 

Lietuvos gyventojų nuomone, svarbiausios priemonės norint suba-
lansuoti pensijų sistemą ateityje yra didinti socialinio draudimo įmokas 
ir panaikinti arba nediegti ankstyvo išėjimo į pensiją programų. Pažy-
mėtina, kad kas penktas apklausos dalyvis parodė pilietinę iniciatyvą ir 
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šiuo klausimu savarankiškai pasiūlė, jo manymu, veiksmingiausias prie-
mones potencialiai pensijų sistemos krizei įveikti.  

Tyrimas atskleidė, jog Lietuvos gyventojai pirmenybę teikia artimų 
giminių teikiamai paramai (palyginti su kitų giminių galima parama), 
arba kitaip tariant – neformaliesiems (natūraliems) paramos šaltiniams 
(palyginti su formaliosios pagalbos teikėjais). Kol absoliuti dauguma 
Lietuvos gyventojų suvokia rūpinimąsi senstančiais tėvais kaip jų su-
augusių vaikų pareigą, kuriant šalies pagyvenusių žmonių ateities so-
cialinės politikos strategiją, pirmiausia reikėtų atsižvelgti į šią visuotinę 
nuostatą, t.y. reikėtų kurti socialines paslaugas, palengvinančias suau-
gusiems vaikams atlikti savo pareigą senstantiems tėvams ir atkreipti 
dėmesį į tai, kad teikiamos paslaugos palaikytų esamą generacijų artu-
mą ir neinicijuotų jų susvetimėjimo. Vieni svarbiausių uždavinių galėtų 
būti žmonių socialinių ryšių tinklų stiprinimas bei neformaliosios pa-
ramos teikimo (paramos teikėjų fizinio bei psichologinio streso maži-
nimas, sąlygų, palengvinančių darbo ir senstančių tėvų globos derini-
mą, teisinis įtvirtinimas ir pan.) optimizavimas. Tačiau tai jokiu būdu 
nereiškia formaliosios socialinės paramos sumenkinimo ar nuvertinimo. 
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SUMMARY 
 
Socio-demographic background of the survey on family  
transformation and population policy 

Rapid changes, which started at the end of the 20th century in all the 
spheres of social life of Lithuania, have been manifested through rapid, 
broad-scale demographic reconstruction. In fact, the development 
of all the demographic processes – fertility, marriage, mortality, and 
migration – has been changing. In Lithuania the most outstanding 
features of the demographic changes of the period are: a rapid, large-
scale decrease of fertility and increase of childbirth outside marriage; a 
significantly lower number of marriages and a growing number of 
cohabiting pairs; a rate of mortality, especially for males, which after 
rather broad fluctuations during the period of recent changes, is still 
close to or even higher than the level of mortality registered in the early 
sixties of the 20th century, i.e. 30 or 40 years ago; and radically changed 
patterns of external migration – the flows, amounts, and even types of 
migration have become different. 

Meanwhile, the response to these demographic changes through state 
policy is rather contradictory. Family policy is frequently shaped 
sporadically, with no reference to even those strategic provisions that 
had been developed for the purpose before. Besides, since the last 
decade, the dominant ideas and motives of family policy have changed 
quite frequently. The paternalistic orientations and expectations 
inherited from the earlier centralized management system are still 
quite viable. The attitude that somebody, notably the government, 
should take care of every individual and of every family still prevails 
among certain circles. The policy of support to the elderly is mostly 
interpreted as the improvement of the pension scheme. The services 
for the elderly are inadequate. The idea of providing facilities for the 



Summary 

 290

labour activity of the elderly is inconsistent and controversial, both at 
the level of public attitudes and that of government actions. All this 
calls for research into demographic changes and population policy. 

The survey “Evaluation of the population-related policy” 

The survey “Evaluation of the population-related policy” carried out in 
Lithuania is an integral part of the international comparative project 
“Acceptance of Population-Related Policies” (PPA2), coordinated by 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, Germany. 
The instrumentality of the research was worked out through the 
adaptation of the basic and supplementary questionnaires of the 
international research. 

The sampling of respondents: 1400 respondents aged 18–75 years 
representing the Lithuanian population were selected by the method 
of random sampling. The survey was carried out in September 2001. 

The survey is one of the first and richest sources of information 
revealing the attitudes and expectations of the adult Lithuanian 
population on a broad spectre of questions related to population 
policies. In Lithuania, the survey was carried out by the Demographic 
Research Centre of the Institute for Social Research. 

Family and society: challenges of transformations 

Family and children. The ongoing basic social transformations of 
the recent period have brought about very important changes in the 
family. Among the most pronounced family changes that started in 
the 1990s, the most noteworthy are the following: a greatly decreased 
number of marriages, postponement of marriage to an older age, 
greatly decreased fertility, postponement of first childbirth to an older 
age, a growing number of children born out of wedlock, an increasing 
number of cohabiting pairs, and an increasing number of people who 
never marry. 
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What evaluation is given to these changes by the society itself and by its 
different segments? Are the changes tolerated? Do they find approval in 
society? Clarification of these questions is one of the ways to find out 
how deep the phenomena of family transformation are and to 
forecast further changes in the family. Awareness is also required 
because the family changes require certain forms of support to the 
family and call for an adequate family policy. In the course of the 
survey, an attempt was made to reveal the public attitudes about the 
changes in the family. 

The results of the survey have shown that regardless of the overall 
conservative attitude of the society, the modern family is gaining 
strength: not only are new features of the family becoming more 
universal, but they are being tolerated to a higher degree or even gaining 
approval. Cohabiting pairs are becoming more highly tolerated, the 
number of children born to such couples is growing, more and more 
frequently utterances are heard that the family has become an 
outdated social institution, and the attitudes towards families raising 
only one child are becoming more neutral. Nevertheless, the society is 
rather sensitive to some new features of the family: the majority of 
respondents disapprove of the decrease in fertility and to the increasing 
number of children who spend part of their childhood years with one 
parent (the mother in most cases). 

The society is also concerned about the decreasing number of 
marriages. Besides, the survey reveals that although many 
respondents consider economic reasons plausible enough for 
postponement or renouncement of marriage (difficulty in finding a 
job, acquiring a dwelling, low income), half of the respondents 
consider as important the reasons which could be attributed to value 
changes (“the diminishing value of marriage”, “the increasing desire 
for independence and autonomy among young people”, “refusal to 
accept responsibilities”, “unmarried cohabitation has become more 
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acceptable”). And all this signifies ongoing fundamental changes in 
the family. 
Although the attitude toward cohabitation has of late become almost 
neutral in the country, the majority (about three-quarters) of the 
respondents are in favour of family building by marriage. However, 
over one-tenth of the respondents would prefer starting a family by 
cohabiting with the intention to marry later. And only a very small 
portion would prefer to start cohabiting without the further intention 
to marry. 

Regardless of a highly conservative attitude to some family changes, 
our society is noted for a high level of tolerance. Public opinion about 
the birth of children out of wedlock is rather cool, and it is slightly 
more reserved about the birth of children to cohabiting pairs, whereas 
the wish of a single woman to have a baby is treated with a high 
degree of understanding. The answers are predominated by the note: 
it is her right of self-determination and she should have the 
opportunity to choose (84 per cent). 

Differences in the evaluation of the features of family transformation 
by different socio-demographic groups show that age is the strongest 
differentiating factor for attitudes. The younger the generation is, the 
more it gives a tolerant or even favourable evaluation to the 
modernising family. On the basis of the findings of the survey, it 
could be maintained that with regard to any family changes, the older 
generation still adheres to profound conservatism, whereas the younger 
generation which entered a marriageable age during the period of 
economic, social, and political transformations and of shifting values, 
takes a much more liberal view concerning most family changes: 
negative evaluations are made less frequently and neutral assessments 
are not uncommon. This is the generation in which modern 
matrimonial and reproductive behaviour is typical for a considerable 
portion of the group. However, even in this generation the 
respondents in fact seldom voice approval of all the family changes 
(by giving “good” or “excellent” evaluations). In this respect, some 
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inconsistencies might be observed. However, taking into account the 
fact that at the beginning of the changes, economic hardship and 
instability were prevalent, making the young people adopt new forms 
of matrimonial behaviour, it could be assumed that the society was 
simply pushed into the new conditions, while the value-cultural 
surroundings for this type of behaviour were not yet ready to the 
required extent. Thus, there is no “cheer” (which means giving 
“excellent” evaluations) to the new features of the family, even from 
the youngest generation.  

Besides, the clearly expressed move towards more liberal evaluations 
exhibited by the younger generations varies quite significantly, 
depending on different family changes. Although the older generations 
already make a rather neutral evaluation of pairs who cohabit and the 
increasing number of children born within these unions, the shift 
toward tolerance in the youngest generations is the most strongly 
pronounced. The youngest generation exhibits not only tolerance for 
these phenomena (an evaluation of “neither good, nor bad” is given 
by 60 per cent of respondents aged 18-34), but even approval (22 per 
cent of respondents give an evaluation of “good” or “excellent” to 
the practices). 

A similar, only not so evidently pronounced, move toward more liberal 
evaluations is typical of such phenomena as the increasing number of 
childbirths outside marriage, the prevalence of families with one child, 
and the decreasing number of marriages. Overall, a distinctly growing 
tolerance towards the aforementioned family changes among the 
representatives of the youngest generations is an important 
confirmation of the consolidation of a new type of family pattern.  

Features of family changes such as the growing number of single 
people, of children raised in one-parent families, and of divorces and 
the decline of fertility are given a rather unfavourable evaluation both 
by the older and the younger generations, and the differences in 
evaluation among the generations are not important. 
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It can be seen that the attitudes towards the modernising family are 
still rather inconsistent: the attitudes towards the preservation of the 
traditional family are still alive, even though the modern family is 
gaining strength. 

The survey also shows that regardless of family transformations and 
decreasing marriages and fertility, the family and children remain 
among the most cherished values of life. 

It could be concluded from the survey findings that having children is 
not considered as one of the alternative values of life (work, 
professional career, leisure, etc.), but rather as a value in itself. 
 
During the survey the respondents indicated that reproductive wishes 
are considerably restrained by external factors. Unwillingness to have 
more children is mostly justified by concern about the future of the 
children, specifically, educational opportunities and economic reasons. 

Family: roles of men and women. In Lithuania today, social value 
orientations, as well as the priorities of life have been changing 
noticeably, and new behaviour patterns are shaping. People are under 
the influence of western ideas about life and interpersonal relations, 
and this is manifested through the growing individual responsibility 
for one’s own achievements, the broadening freedom of personal 
choice, and the increasing tolerance for a variety of lifestyles. 
However, alongside the new guidelines, traditional values and norms 
are by no means losing their strength. 

Therefore, the attitudes towards the roles of men and women in the 
society are controversial and contain a mixture of modernism and 
traditionalism. Egalitarianism, stressing the importance of gender 
equality and symmetric roles, is intertwined with patriarchy and the 
unwillingness to give up traditional attitudes and behaviours. 
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On the one hand, the respondents do not agree to the traditional 
definition of gender roles and accept that the woman’s role should 
not be limited to housekeeping and bringing up children. For women, 
professional self-expression is equally important, and paid labour is 
the best way to become independent. Besides, it is believed that both 
partners should contribute to running the household and share the 
responsibility for the financial welfare of the family. This is a modern 
attitude towards a woman’s role and her needs. 

On the other hand, the opinion that “a man’s job is to earn money; a 
woman’s job is to look after the home and family” is still very strong. 
Opinions are voiced that home and children are what a woman 
actually wants, and if she is employed full-time, the family becomes 
disadvantaged. Such attitudes show that many still consider the family 
to be the main sphere of activity for women. 

In most families housework is still the responsibility of the woman, 
even if she is employed full-time. Child rearing and care are a 
woman’s duty. Regardless of the belief that both parents are capable 
of taking care of their children, a distribution of functions such as the 
man staying at home with the children and the woman going out to 
work is not treated in a very favourable light. 

However, the survey results show that the attitudes of every 
subsequent generation are changing. The young generation holds 
more egalitarian views on the family and the partnership relations in 
the family than the representatives of the older generation. True, 
actual behaviour does not always correspond to the views voiced, and 
in this respect the differences between the generations are less 
pronounced. It can only be expected that with the time egalitarian 
views will be more frequently realised in real life. 

Pairs and marriage: interpersonal relations. In contemporary 
society, quality of life is increasingly measured by the ability of partners 
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to fulfil each other’s emotional and psychological needs and by quality 
of interpersonal relationships in pair and marriage.  
According to the results of the survey, harmony in marital or pair 
relationships is almost a universal value in Lithuanian society and is 
one of the most important life values for Lithuanians. Ninety-six per 
cent judged them as “very important” or “important” (60 per cent as 
“very important”), and there are almost no sex or age differences.  

The fulfilment of the ideals of interpersonal relationships in marriages 
and pairs is highly dependent upon the prevailing gender models. 
Intimacy, which is the contemporary ideal for interpersonal relations 
in marriages and pairs, is possible only when the patriarchal gender 
division is left behind. Intimacy requires equality in emotional work, 
and this is only possible when asymmetrical gender roles are 
overstepped. 

The survey shows that the private life in Lithuanian society is marked 
by deep cultural contradictions. On one hand, there is a very high 
value on intimacy in marriage, and on the other hand, about half of 
Lithuanian men and women believe that gender relations must be 
ordered according to the patriarchal gender division. This cultural 
contradiction is not so sharp in the generation of younger women 
(aged 18-34), who demonstrate value attitudes that lean towards a 
more symmetrical gender division. Nevertheless these cultural 
contradictions of private life could still shape our future, because the 
value attitudes in the generation of younger men are still similar to 
those of their parents’ generation. Consequently, the future of 
interpersonal marital relations in Lithuanian society will be marked by 
a gap between the attitudes of women and men. 

Older people. The survey has shown that attitudes toward older 
people are manifold and complex: beyond a conspicuous but abstract 
respect for the elderly, a discriminatory attitude of a portion of the 
population towards issues involving older people specific could be 
discerned. The propagated respect for the older generation is poorly 
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matched to the manifestations of discriminatory behaviour towards 
the elderly by a part of the population. 
The survey results show that the majority of the Lithuanian 
population has insufficient knowledge about the actual extent of the 
ageing of the population in the country. Inadequate knowledge about 
ageing gives rise to the dramatisation of the ageing process – the extent 
of ageing is exaggerated and an exceptionally negative evaluation of the 
process is made. Thus in shouldering the challenges posed by the 
ageing society, i.e. in making political and economic decisions as a 
public response to the changing age structure of the population, the 
attitude both to the structural ageing of the population and to the 
ageing of an individual must first be changed. The prevalent concept 
of these phenomena should be counterbalanced by an equivalent 
positive concept: the ageing society should be considered a challenge 
that will open up new horizons, and the older generation should be 
treated as offering stocks of unused human resources. 

Support to families with children: evaluations and expectations 

In the survey, exceptional attention was paid to the evaluation of the 
available and desirable measures of family policy aimed at improving 
the conditions for the performance of parental (paternal and 
maternal) functions. To evaluate the assistance provided to families 
with children, an analysis was made of the following: the attitudes of 
the population to the system of measures aimed at facilitating the care 
and upbringing of children; the opinions and expectations for the 
possible changes of personal demographic behaviour if the most 
needed measures are implemented; the opinion on the allowances and 
the duration of the leave for child care granted to families with 
children; and the attitudes on the procedure of granting a child 
allowance (if such an allowance is introduced in Lithuania). 

A system of family support measures. In examining the need to 
improve family support measures, the proposal to the respondents to 
judge the measures was not an accidental one. In fact, it was a set of 
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key measures for the support of families with children practised by 
many European countries. Most of these measures are practised in 
Lithuania as well. 
An absolute majority (four-fifths or more) of the respondents 
favourably assess (“strongly in favour”, or “in favour”) all the 
proposed measures. Such a favourable disposition to the measures of 
support to families with children could be interpreted as rather high 
expectations of the society for state support and care in addressing 
different family problems and could also be interpreted as evidence of 
persisting paternalistic orientations. 

However, regardless of similar and rather favourable attitude to all the 
measures, some differences in the evaluations exist, and those 
differences are quite telling. They reveal both the rationality of the 
proposed measures and the expectations of the family.  

The answers show that the respondents mostly give favourable 
evaluations (over 90 per cent) and less frequently, neutral or 
unfavourable ones to the measures that are intended to solve 
economic/financial problems and to the measures providing an 
opportunity to stay with the children at home without losing one’s 
workplace. Actually, it is an expression of approval for the existing 
family support measures. Among the measures applied, “an allowance 
at the birth of each child”, “an allowance for a non-working mother 
or father who looks after a child until age one”, and “an allowance for 
a non-working parent who looks after a child until age between one 
and three” were given favourable evaluations most frequently. The 
measures that highlight the most acute economic problems of the 
family – “a substantial decrease in the costs of education”, “better 
housing for families with children”, “lower income tax for people 
with dependent children” – are also among the most favourably 
treated ones. The frequent positive evaluation of these measures also 
signifies high expectations for their implementation. This conclusion 
is seconded by the fact that among the measures a prioritised 
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implementation of which is desired, “a substantial decrease in the 
costs of education” is mentioned the most frequently. Evidently, this 
problem is of the utmost importance to our society. 
Among the measures providing an opportunity to stay at home with 
very young children (until age three) and to preserve one’s workplace, 
the most favourably evaluated are: “better arrangement of child care 
leave (until child is aged one) for working women who have a child” 
and “better arrangement of child care leave (when child is aged from 
one to three) for working women who have a child”. 

The measures that are either not implemented in the country, or of 
which the implementation is inadequate, or about which the public 
attitude is reserved (better pre-school child care facilities; flexible 
forms of employment; out-of-class care for schoolchildren; allowances 
for children until they become of age) are evaluated slightly less 
favourably. However, implementation of most of these measures 
would permit combining childcare and work more easily and would 
provide alternative methods of childcare. On one hand, a rather 
reserved evaluation of these measures might be related to the soviet 
legacy (the persisting negative attitude to pre-school establishments), 
and on the other hand, to the hardships of the national economy (the 
high unemployment rate makes implementation of flexible employment 
forms quite unlikely). Lower approval ratings given to these measures 
could also signify the viability of patriarchal attitudes (the rather 
frequently expressed opinion that the government should first 
provide financial support to families). 

Childcare leave and allowances for families. Although the scheme 
of childcare leave (maternal leave, parental leave, childcare leave) in 
Lithuania is among the most developed in Europe, the respondents 
make a rather reserved evaluation of the length of the leave. Almost 
half of the respondents think that maternal (56-70 days after 
childbirth) and parental (until child is one year of age) leave is too 
short. And only the duration of childcare leave (when child is aged 
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between one and three) is given a much more favourable evaluation 
(two thirds of the respondents indicated that the length of the leave 
was sufficient). 
In the evaluation of the allowances for families, the majority of the 
respondents (70-80 per cent) noted that the basic allowances for 
families with children (except foster children) are too small no matter 
if they are, in comparison to other countries, quite large by 
proportion to the beneficiaries’ wages (the allowance during childcare 
leave until a child is one year of age), or provide, in fact, only 
symbolic support (the allowance for the family to look after a child 
between one and three years of age, and the allowance for families 
with children less than three years old when the mother has no social 
insurance). This can be interpreted both as an expression of major 
economic hardships experienced by families with children and low 
standards of living of such families and a need for state support, and 
also as an orientation to expect paternalistic support from elsewhere. 
However, the attitude to allowances for families with foster children 
is in fact different: the majority (almost two-thirds) of the 
respondents think that they are large enough, and nearly one-fifth 
think that they are too large. 

Child allowance. In Lithuania, there was no allowance for children 
older than three at the time of the survey. Thus the opinions on the 
criteria for such an allowance, taking into consideration family 
income, age of child, and number of children in the family, were 
probed. The most approval was given to granting allowances to all 
children with no differentiation by age. Two opposing opinions 
clashed on the association of the allowance with family income: one 
opinion was that the payment should depend on the income of the 
family, and the other was that it should not. However, it was noticed 
that opinions on the criteria of eligibility for this type of allowance 
depended on the respondent’s age. The information received during 
the survey might be useful in determining the principles of paying a 
child’s allowance. 
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Family, children, work: how to reconcile? The Lithuanian 
population gives a high evaluation to the role of the government in 
dealing with social problems, including the provision of opportunities 
for women and men to reconcile employment and bringing up 
children. Many respondents, irrespective of age and education, stressed 
the importance of government in solving these problems. However, 
in the attitudes expressed by the representatives of the youngest 
generation (born in 1967-1983) and respondents with a university 
education, more emphasis was put on individual responsibility than on 
the role of the government. The more children a family has, the greater 
the need for arrangements to reconcile child rearing and employment is; 
thus the role of the government in providing such arrangements is 
mentioned more frequently. Women who are employed full-time and 
men employed part-time mention the responsibility of the government 
to provide conditions to reconcile paid work and childcare for women 
more frequently. Non-working women and men working part-time 
more frequently mention the responsibility of the government to 
provide such an arrangement for men. 

An evaluation of the real actions of the government in solving the 
social problems of the population shows that the expectations of the 
people have not been dealt with. As far as the attention of the 
government “to the problems of the working women” and “to 
childcare conditions” are concerned, about half of the respondents 
surveyed think that in recent years the government has been paying 
less attention to these issues than before. Only one respondent in ten 
can see some positive actions on the part of the government in this 
respect. The representatives of the youngest generation and those 
with higher education make a more favourable assessment of the 
activities of the government. 

In the ideal types of reconciliation of paid work and reproductive 
behaviour proposed by the respondents, not only the attitudes 
towards the number of children in the family, but also the most 
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suitable types of work for mother and father with children in the 
family, are revealed. Two children is most frequently mentioned as 
the ideal number of children in the family. Most men in families with 
children think that working full-time is the optimal situation for them. 
Women are more frequently inclined not to work but rather stay at 
home with the children while they are very young. This attitude (that 
women should not work while the children are small) is supported by 
the majority of the men participating in the survey. Among the 
women, second in popularity was working part-time. In every younger 
generation, the proportion of women who opt for “not working while 
the children are small” is lower. 

The respondents agree that to encourage equal rights for men and 
women, the government should provide better working opportunities 
for women and “promote equal pay for equal work for men and 
women”. Support is expressed for the ideas that the stereotyped 
distribution of roles in the family should be changed, that a father’s 
involvement in childcare and an equal distribution of housework 
between men and women should be promoted. True, women support 
these ideas more frequently than men. Generation- and education-
specific differences of opinions are also observed. Regarding the 
problems of gender equality, the fewest expectations addressed to the 
government are expressed by the youngest generation and by the 
respondents with higher education. 

Social protection of older people: work, pension, and care 

The continuing ageing of the population causes concern both about 
the present and the future generation of older people – of their 
chances, quality of life, and status in society. Thus the opinion of the 
Lithuanian population on the activity of older-aged people, 
retirement, and priority sources of social support is highly important 
and represented quite extensively in the survey. 
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The survey results allow the assumption that the Lithuanian 
population would support a new ideology in social policy addressed to 
the elderly, a social policy in which activity, initiative, and maximum 
use of their life experience are considered the prioritised values. In the 
development of the guidelines of social policy designed to assist older 
people, the fact that some older people have more resources (health, 
knowledge, property), and some have less, should be taken into 
consideration. Thus for the former, providing opportunities for their 
comprehensive contribution to social progress is sufficient, while the 
others should be enabled to attain these goals (social support 
provided in the first place). Therefore, the broad spectre of the 
potential and needs of elderly people should be taken into 
consideration. 

The survey shows that the Lithuanian population positively evaluates the 
government’s measures intended to create a favourable environment 
for the self-expression of the elderly. Almost half of the adult 
Lithuanian population treats the provision of working opportunities 
for the elderly as the most or second most important goal of social 
policy. Even more supporters of the idea are seen among older 
people. Differently from younger people, the elderly are noted for 
lower requirements in terms of comfort at work and remuneration. 
Meanwhile the aspects of work related opportunities of self-
expression are more important for the elderly than for the young. 
However, data of the Department of Statistics of Lithuania show that 
only a small proportion of older people are working. 

The survey reveals that in the collective consciousness of the 
Lithuanian population, the timing and scheme of retirement, the 
status of the pensioner, and the evaluation of retirement as an event 
in life do not have any clear or definite connotations. People are 
different in their views. The wish of a significant portion of the 
Lithuanian population with respect to the terms of retirement and the 
status of the pensioner on the labour market would be as follows: 
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able-bodied pensioners (having a wish to work, good health, 
professional skills, etc.) should be given the chance to become active 
participants in the labour market, and the workload should depend 
not on bureaucratic restrictions but on the health and capacity of the 
pensioner in question. For the Lithuanian population, retirement is 
mostly associated with a drop in income. 

In the opinion of the Lithuanian population, in order to balance the 
pension system in the future, the premiums of social insurance should 
be increased and the programmes for early retirement should be 
cancelled or not introduced. It should be noted that one participant in 
five produced a civic initiative and proposed, in their opinion, the 
most effective measures to overcome the potential crisis of the 
pension system. 

The survey has shown that the Lithuanian people give priority to the 
support provided by close relatives, in other words, to informal 
(natural) sources of support (compared to formal support). As long as 
an absolute majority of the Lithuanian population perceive taking care 
of senescent parents as the duty of adult children, developing social 
policy for older people should put the utmost emphasis on this 
universal attitude, i.e. providing social services with the goal of helping 
adult children perform their duty with respect to old parents and 
stressing that the services provided should preserve the existing 
closeness of the generations and should not give impetus to their 
alienation. Among the key tasks would be to strengthen the network of 
social relations and optimise informal support (decreasing the physical 
and psychological stress of support donors, legal enforcement of 
provisions to ease the combination of work and care of old parents, 
etc.). However, this does not by any means signify an underestimation 
or devaluation of formal social support. 
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PRIEDAI 
 
 

1.1 priedas 
Demografinės raidos pagrindinių rodiklių dinamika  

1985–2002 m. 
 

Gyventojų skaičiaus ir demografinės raidos rodikliai  
Gyventojų skaičius 

(tūkst. žmonių) 
Reprodukcijos neto 

rodiklis 
Natūralusis prieaugis 

1985 3528,7 0,993 19285 
1988 3635,3 0,997 19078 
1989 3674,8 0,942 17632 
1990 3693,7 0,968 17108 
1991 3702,0 0,951 15206 
1992 3706,3 0,938 12962 
1993 3693,9 0,821 1357 
1994 3671,3 0,749 -4110 
1995 3643,0 0,736 -4111 
1996 3615,2 0,715 -3830 
1997 3588,0 0,697 -3331 
1998 3562,3 0,688 -3738 
1999 3536,4 0,694 -3588 
2000 3512,1 0,658 -4770 
2001 3487,0 0,623 -8853 
2002 3475,6 0,568 -11058 
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1.1 priedas (tęsinys) 
 

Santuokos, gimstamumo rodikliai  
Absoliutus 
santuokų 
skaičius 
(tūkst.) 

  Bendrasis 
santuokų 
rodiklis 

(promilėmis) 

  Absoliutus 
gimusiųjų 
skaičius 
(tūkst.) 

  Bendrasis 
gimstamu-
mo rodiklis 
(promilėmis) 

 Suminis 
gimsta-
mumo 
rodiklis  

  Ne santuo-
koje gimusių 
vaikų dalis  
  (procentais) 

1985 34,2 9,7 58,5 16,5 2,08 7,2 
1988 34,9 9,6 56,7 15,5 2,02 6,5 
1989 34,6 9,4 55,8 15,1 1,98 6,7 
1990 36,3 9,8 56,9 15,4 2,03 7,0 
1991 34,2 9,2 56,0 15,1 2,01 7,0 
1992 30,1 8,1 54,4 14,7 1,97 7,9 
1993 23,7 6,4 47,5 12,9 1,74 9,1 
1994 23,3 6,4 42,4 11,6 1,57 10,9 
1995 22,2 6,1 41,2 11,4 1,55 12,8 
1996 20,4 5,7 39,1 10,8 1,49 14,3 
1997 18,8 5,3 37,8 10,6 1,47 16,5 
1998 18,5 5,2 37,0 10,4 1,46 18,0 
1999 17,9 5,1 36,4 10,3 1,46 19,8 
2000 16,9 4,8 34,1 9,8 1,39 22,6 
2001 15,8 4,5 31,5 9,1 1,30 25,4 
2002 16,2 4,7 30.0 8,6 1,24 27,9 
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1.1 priedas (tęsinys) 
 

Mirtingumo rodikliai 
Vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė (metais) 

 
Absoliutus 
mirusiųjų 

skaičius (tūkst.) 

Bendrasis mirtin-
gumo rodiklis 
(promilėmis) Vyrų Moterų 

Kūdikių 
mirtingumo 

rodiklis 
1985 39,2 11,1 66,79* 75,93* 14,2 
1988 37,6 10,3 67,7 76,6 11,5 
1989 38,2 10,3 66,90 76,31 10,7 
1990 39,8 10,8 66,44 76,27 10,3 
1991 41,0 11,1 65,17 75,92 14,4 
1992 41,5 11,2 64,85 76,00 16,3 
1993 46,1 12,5 63,19 75,04 15,4 
1994 46,5 12,7 62,56 74,86 14,0 
1995 45,3 12,5 63,27 75,06 12,4 
1996 42,9 11,9 64,64 75,89 10,0 
1997 41,1 11,5 65,48 76,64 10,3 
1998 40,8 11,5 66,00 76,66 9,2 
1999 40,0 11,3 66,36 77,01 8,6 
2000 38,9 11,1 66,77 77,45 8,5 
2001 40,4 11,6 65,95 77,58 7,8 
2002 41,1 11,8 66,21 77,58 7,9 

  Šaltiniai: Demografijos, 2003; Demografijos, 1994. 
  *1985–1986 m. duomenys. 
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1.2 priedas 
Pašalpų šeimoms definicijos 

 
PAŠALPOS Tipas Definicija Kriterijai 
UNIVERSALIOS  
Vienkartinė pašal-
pa gimus kūdikiui 

VP 6 MGL  

Nėštumo pašalpa 
besimokančioms 

VP 0,75 MGL kas mėnesį. 70 dienų 
iki gimdymo 

Besimokančiai moteriai, 
kai pagal Ligos ir moti-
nystės socialinio draudi-
mo įstatymą neturi teisės 
gauti motinystės (tėvys-
tės) pašalpos 

Motinystės pašalpa  
 

SDP 100% pašalpos gavėjos kom-
pensuojamo uždarbio dydžio. 
70 dienų iki gimdymo ir 56 (jei  
komplikuotas gimdymas – 70 
dienų)  po gimdymo 

Apdrausta Valstybiniu 
socialiniu draudimu 
 

Motinystės (tėvys-
tės) pašalpa 
 

SDP 60% pašalpos gavėjo kompen-
suojamo uždarbio dydžio, bet 
ne mažiau kaip vidutinių mėne-
sinių draudžiamųjų pajamų 
trečdalis. Iki vaikui sueis vieneri 
metai 

Apdraustas Valstybiniu 
socialiniu draudimu. 
Vienam iš tėvų 
 

Šeimos pašalpa 
 

VP 1) 0,75 MGL kas mėnesį. 
Auginantiems vaiką nuo viene-
rių iki trejų metų 
 
 
2) 0,75 MGL kas mėnesį. 
Nuo vaiko gimimo iki vaikui 
sueis treji metai  
 
 

1) Apdraustas valstybi-
niu socialiniu draudimu. 
 
 
2) Pagal Ligos ir moti-
nystės socialinio draudi-
mo įstatymą neturi teisės 
gauti motinystės (tėvys-
tės) pašalpos 

Pašalpa šeimoms, 
auginančioms 
keturis ir daugiau 
vaikų 

VP 
 

1,3 MGL kas mėnesį už ketvirtą 
vaiką, +0,3 MGL už penktą ir 
kiekvieną paskesnį vaiką iki 
vaikui sueis 16 metų. Jei moko-
si, kol baigs bendrojo lavinimo 
mokyklą, profesinės, aukštes-
niosios ar aukštosios mokyklos 
dieninį skyrių  
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1.2 priedas (tęsinys) 
 

PAŠALPOS Tipas Definicija Kriterijai 
UNIVERSALIOS  
Vaiko globos pa-
šalpa 

VP 4 MGL kas mėnesį, kol vaikui 
sueis 18 metų 

Vaikas be tėvų globos 

Pašalpa tikrosios 
krašto apsaugos 
tarnybos karių 
vaikams 

VP 1,5 MGL kas mėnesį Tėvas yra tikrosios krašto 
apsaugos karys (prievoli-
ninkas) 

Našlaičio stipendi-
ja 

VP Aukštųjų mokyklų dieninių 
skyrių nedirbantiems studen-
tams 4 MGL kas mėnesį 

Vaikai be tėvų globos 

Pašalpa našlaičiams 
ir likusiems be tėvų 
globos vaikams 
įsikurti 

VP Sulaukusiems 18 metų 50 MGL  Našlaičiams  ir likusiems 
be tėvų globos vaikams 

TESTUOJAMOS 
Pašalpa šeimoms, 
auginančioms tris 
vaikus 

VP 1 MGL kas mėnesį iki vaikui 
sueis 16 metų. Jei mokosi, kol 
baigs bendrojo lavinimo mo-
kyklą, profesinės, aukštesniosios 
ar aukštosios mokyklos dieninį 
skyrių 

Jei šeimos pajamos, ten-
kančios vienam jos nariui, 
yra mažesnės už trigubo 
dydžio vyriausybės tvirti-
namas valstybės remia-
mas pajamas 

VP – valstybinė pašalpa;  SDP – socialinio draudimo pašalpa 
Šaltiniai: Lietuvos, 2000; Lietuvos, 2001; Stankūnienė, 2001. 
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3.1 priedas  
Šeimos pokyčių vertinimas (procentais) 

Atsakymai į klausimą: „Kuriant šeimą įvyko daug pasikeitimų.  
Kaip Jūs vertintumėte toliau pateiktus pokyčius?“ 

 

 Labai 
gerai 

Gerai Nei gerai, 
nei blogai 

Blogai Labai 
blogai 

Daugėja porų, gyvenančių 
nesusituokus 

1,6 13,1 45,5 33,4 6,4 

Daugėja vaikų, gimusių nere-
gistruotoje santuokoje 0,7 9,3 48,4 34,3 7,3 

Daugėja ne santuokoje gimu-
sių vaikų 0,3 2,4 32,1 51,0 14,1 

Daugėja šeimų, auginančių tik 
vieną vaiką 

0,4 5,3 32,6 53,5 8,2 

Mažėja vedybų 0,4 2,4 26,9 62,9 7,5 
Mažėja gimimų 0,1 1,0 6,4 63,0 29,5 
Daugėja šeimų, nusprendusių 
likti bevaikėmis 

0,4 1,6 13,1 65,6 19,3 

Daugėja vaikų, kurie dalį vai-
kystės gyvena nepilnoje šei-
moje 

0,1 0,1 11,6 58,7 29,5 

Daugėja skyrybų 0,1 0,5 8,1 62,6 28,6 
Daugėja vienišų žmonių 0,1 0,6 14,2 69,9 15,2 
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3.2 priedas  
Neregistruotų santuokų plitimo vertinimas  

pagal respondentų amžių (procentais) 

Amžius 
Labai 
gerai Gerai 

Nei gerai, 
nei blogai Blogai 

Labai 
blogai 

18–24 2,7 24,2 54,4 16,1 2,7 
25–29 4,4 19,0 54,7 19,7 2,2 
30–34 3,1 14,3 60,2 19,9 2,5 
35–39 1,2 15,2 56,1 23,8 3,7 
40–44 1,6 10,4 49,2 32,8 6,0 
45–49 1,0 16,2 50,5 26,3 6,1 
50–54  12,3 41,5 40,6 5,7 
55–59  9,3 40,2 44,3 6,2 
60–64  8,4 32,6 52,6 6,3 
65–69  3,6 15,3 64,9 16,2 
70+ 1,0 5,1 21,4 52,0 20,4 

Visi respondentai 1,6 13,1 45,5 33,4 6,4 

 

3.3 priedas 
 Neregistruotų santuokų plitimo vertinimas  
pagal respondentų išsilavinimą (procentais) 

 

Išsilavinimas Labai 
gerai 

Gerai Nei gerai, 
nei blogai 

Blogai Labai 
blogai 

Pradinis  7,9 31,7 46,8 13,5 
Vidurinis 1,1 15,0 46,1 32,2 5,6 
Aukštesnysis 2,3 13,6 50,6 30,1 3,4 
Aukštasis 2,3 14,6 48,3 28,5 6,3 
Visi respondentai 1,6 13,1 45,5 33,4 6,4 
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3.4 priedas 
 Santuokų mažėjimo vertinimas  

pagal respondentų amžių (procentais) 
 

Amžius Labai 
gerai 

Gerai Nei gerai, 
nei blogai 

Blogai Labai 
blogai 

18–24 1,3 4,7 41,6 47,7 4,7 
25–29  1,5 46,7 50,4 1,5 
30–34  1,2 37,3 59,0 2,5 
35–39 0,6 3,7 36,6 51,2 7,9 
40–44 0,5 2,7 16,9 72,1 7,7 
45–49 1,0 2,0 29,3 60,6 7,1 
50–54  1,9 26,4 65,1 6,6 
55–59  1,0 12,4 78,4 8,2 
60–64  2,1 7,4 77,9 12,6 
65–69  1,8 9,0 73,0 16,2 
70+  2,0 14,3 70,4 13,3 

Visi respondentai 0,4 2,4 26,9 62,9 7,5 
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Visai 
nesvarbu 

0,7 

0,5 

1,0 

0,9 

1,9 

1,9 

0,8 

2,5 

6,4 

3,9 

Ne-
svarbu 

2,9 

1,6 

8,4 

13,6 

12,7 

16,5 

3,1 

20,7 

29,9 

15,2 

Nei svar-
bu, nei 

nesvarbu 

4,1 

3,1 

29,7 

29,9 

23,2 

32,2 

6,0 

43,0 

31,4 

28,2 

Svarbu 

40,4 

41,4 

47,4 

44,9 

50,1 

41,6 

44,4 

28,9 

26,6 

39,8 

Labai 
svarbu 

51,9 

53,3 

13,4 

10,7 

12,2 

7,8 

45,7 

4,9 

5,7 

12,9 

Priežastys 

Jauniems žmonėms sunku susirasti darbą 

Sunku įsigyti gyvenamąjį būstą 

Mažėja santuokos kaip vertybės svarba 
Didėja jaunų žmonių noras būti nepriklausomiems ir 
autonomiškiems 
Vengiama įsipareigojimų 

Visuomenė vis labiau pritaria neregistruotai santuokai 

Nepakanka pajamų, reikalingų šeimai kurti 

Pastaruoju metu pirmasis vaikas paprastai gimdomas 
vyresniame amžiuje 

Juk labai patogu gyventi su tėvais 

Nesantuokinių intymių santykių plitimas 

3.5 priedas   
Priežastys, dėl kurių vedybos atidedamos ar iš viso neketinama tuoktis 
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3.6 priedas  
Nesantuokinių vaikų gausėjimo vertinimas 

pagal respondentų amžių (procentais) 
 

Amžius Labai 
gerai 

Gerai Nei gerai, 
nei blogai 

Blogai Labai 
blogai 

18–24 0,7 1,3 43,6 45,6 8,7 
25–29  4,4 43,8 44,5 7,3 
30–34 1,9 1,9 46,6 40,4 9,3 
35–39  2,4 34,8 47,6 15,2 
40–44  1,6 31,7 50,3 16,4 
45–49  2,0 29,3 52,5 16,2 
50–54   23,6 59,4 17,0 
55–59  4,1 28,9 54,6 12,4 
60–64  3,2 21,1 57,9 17,9 
65–69  2,7 13,5 60,4 23,4 
70+  4,1 18,4 61,2 16,3 
Visi respondentai 0,3 2,4 32,1 51,0 14,1 

 
3.7 priedas 

Vaikų, gimusių neregistruotoje santuokoje, gausėjimo  
vertinimas pagal respondentų amžių (procentais) 

 

Amžius 
Labai 
gerai Gerai 

Nei gerai, 
nei blogai Blogai 

Labai blo-
gai 

18–24 2,0 9,4 61,1 24,2 3,4 
25–29 1,5 13,9 64,2 17,5 2,9 
30–34 0,6 9,9 66,5 19,3 3,7 
35–39 0,6 8,5 47,6 37,2 6,1 
40–44 0,5 10,4 48,1 31,7 9,3 
45–49  8,1 53,5 33,3 5,1 
50–54 1 7,6 41,9 41,0 8,6 
55–59 1 7,3 40,6 42,7 8,3 
60–64  8,5 29,8 53,2 8,5 
65–69  7,2 27,9 50,5 14,4 
70+  9,2 29,6 46,9 14,3 

Visi respondentai 0,7 9,3 48,4 34,3 7,3 
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3.8 priedas  
Vaikų, kurie dalį vaikystės gyvena nepilnoje šeimoje, 

daugėjimo vertinimas pagal respondentų amžių (procentais) 
 

Amžius Labai 
gerai 

Gerai Nei gerai, 
nei blogai 

Blogai Labai blo-
gai 

18–24  0,7 14,1 55,0 30,2 
25–29   13,1 61,3 25,5 
30–34   15,5 50,9 33,5 
35–39   10,4 55,5 34,1 
40–44   10,4 52,5 37,2 
45–49 1,0  9,1 67,7 22,2 
50–54   10,4 66,0 23,6 
55–59   14,4 56,7 28,9 
60–64   10,5 66,3 23,2 
65–69  0,9 4,5 63,1 31,5 
70+   13,3 63,3 23,5 

Visi respondentai 0,1 0,1 11,6 58,7 29,5 

 
3.9 priedas 

Gimstamumo mažėjimo vertinimas  
pagal respondentų amžių (procentais) 

 

Amžius 
Labai 
gerai Gerai 

Nei gerai, 
nei blogai Blogai 

Labai 
blogai 

18–24 0,7 0,7 6,7 67,8 24,2 
25–29   10,9 66,4 22,6 
30–34  0,6 11,2 60,2 28,0 
35–39 0,6  6,7 63,4 29,3 
40–44  1,1 3,3 60,7 35,0 
45–49  2,0 5,1 67,3 25,5 
50–54  0,9 10,4 63,2 25,5 
55–59  2,1 5,2 58,8 34,0 
60–64   2,1 71,6 26,3 
65–69  1,8 1,8 56,4 40,0 
70+  3,1 4,1 57,7 35,1 

Visi respondentai 0,1 1,0 6,4 63,0 29,5 
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3.10 priedas 
Šeimų, auginančių tik vieną vaiką, daugėjimo vertinimas pagal 

respondentų amžių (procentais) 
 

Amžius Labai 
gerai 

Gerai Nei gerai, 
nei blogai 

Blogai Labai 
blogai 

18–24 0,7 10,7 49,0 37,6 2,0 
25–29  10,2 40,9 37,2 11,7 
30–34 1,2 5,6 44,7 44,7 3,7 
35–39 0,6 6,7 31,7 54,9 6,1 
40–44  1,6 26,8 59,0 12,6 
45–49 1,0 5,1 37,4 51,5 5,1 
50–54  3,8 27,4 55,7 13,2 
55–59  2,1 24,7 66,0 7,2 
60–64  5,3 18,9 67,4 8,4 
65–69 0,9 0,9 20,7 64,9 12,6 
70+  4,1 23,5 63,3 9,2 

Visi respondentai 0,4 5,3 32,6 53,5 8,2 

 
3.11 priedas 

Šeimų, nusprendusių likti bevaikėmis, vertinimas  
pagal respondentų amžių (procentais) 

 

Amžius Labai 
gerai Gerai Nei gerai, 

nei blogai Blogai Labai 
blogai 

18–24 0,7 4,7 19,5 61,1 14,1 
25–29 0,7 0,7 18,2 62,0 18,2 
30–34 0,6 1,9 21,7 56,5 19,3 
35–39 0,6 1,2 18,3 64,0 15,9 
40–44  1,1 9,3 71,0 18,6 
45–49 1,0 2,0 7,1 73,7 16,2 
50–54  0,9 12,3 67,0 19,8 
55–59  2,1 6,2 70,1 21,6 
60–64   4,2 77,9 17,9 
65–69  1,8 6,3 64,9 27,0 
70+  1,0 10,2 60,2 28,6 

Visi respondentai 0,4 1,6 13,1 65,6 19,3 
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3.12 priedas 
Norimas vaikų skaičius pagal respondentų amžių ir lytį 

(procentais) (Atsakymai į klausimą „Kiek iš viso Jūs norėtumėte (norėjote) 
turėti vaikų?) 

  Vyrai 
Amžiaus grupės 

Norimas vaikų skai-
čius 

V
is

i r
es

-
po

nd
en

ta
i 

18
–2

4 

25
–2

9 

30
–3

4 

35
–3

9 

40
–4

4 

45
–4

9 

50
–5

4 

55
–5

9 

60
+

 

Vienas 5,7 8,5 1,8 4,2 7,3 2,4 2,4 8,9 14,3 5,0 
Du 48,8 63,4 47,4 47,9 45,1 50,6 51,2 40,0 45,2 46,3 
Trys 16,8 7,0 15,8 19,7 26,8 12,0 14,6 22,2 9,5 19,0 
Keturi ir daugiau 4,7 1,4 5,3 2,8 1,2 9,6 7,3 6,7 9,5 3,3 
Skaičių nurodė apy-
tiksliai 7,5 5,6 15,8 9,9 4,9 4,8 7,3 2,2 7,1 9,1 

Nežino 16,5 14,1 14,0 15,5 14,6 20,5 17,1 20,0 14,3 16,2 
Vidutinis norimas 
vaikų skaičius 2,4 2,0 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,4 2,4 

 
          Moterys 

Amžiaus grupės 
Norimas vaikų skai-

čius 

V
is

i r
es

-
po

nd
en

ta
i 

18
–2

4 

25
–2

9 

30
–3

4 

35
–3

9 

40
–4

4 

45
–4

9 

50
–5

4 

55
–5

9 

60
+

 

Vienas 8,8 12,8 6,3 8,9 7,3 15,0 8,6 3,3 5,5 8,6 
Du 52,1 56,4 53,8 62,2 57,3 56,0 55,2 52,5 41,8 39,7 
Trys 17,0 16,7 18,8 11,1 14,6 16,0 13,8 19,7 21,8 19,0 
Keturi ir daugiau 5,5 1,3 5,0 4,4 4,9 2,0 6,9 4,9 7,3 12,1 
Skaičių nurodė apy-
tiksliai 5,3 6,4 6,3 5,6 6,1 4,0 6,9 3,3 10,9 3,3 

Nežino 11,3 6,4 10,0 7,8 9,8 7,0 8,6 16,4 12,7 17,5 
Vidutinis norimas 
vaikų skaičius 

2,3 2,1 2.3 2,2 2,3 2,1 2,3 2,3 2,5 2,4 
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3.13 priedas  
Priežasčių, kodėl nenorima turėti (daugiau) vaikų, vertinimas 

(procentais) 
 

Teiginiai Svarbu1 
Nesvar-

bu2 
Neutralus 

vertinimas3 
Jau turiu vaikų tiek, kiek norėjau jų turėti 62,2 17,8 7,0 
Mano sveikata to neleidžia 36,5 43,3 20,2 
Gyvenu vienas(-a) ir neturiu nuolatinio(-ės) 
partnerio(-ės) 

25,7 56,4 17,9 

Mano darbas ir profesinė veikla to neleidžia 14,0 61,4 24,6 
Turėčiau atsisakyti laisvalaikio pomėgių 9,5 65,8 24,7 
Noriu išlaikyti savo dabartinį pragyvenimo lygį 35,5 41,6 22,9 
Dar vienas vaikas per daug kainuotų 41,1 39,7 19,2 
Man didelį rūpestį kelia mano vaikų ateitis 71,1 16,5 12,4 
Negalėčiau džiaugtis gyvenimu kaip iki šiol 16,6 55,2 28,2 
Aš (mano sutuoktinis(-ė)/partneris (-ė))  
per senas(-a) turėti vaikų 31,0 49,0 20,0 

Mano sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) 
nenori turėti vaiko(-ų) 

31,3 47,3 21,4 

1Svarbu = „labai svarbu“ + „svarbu“. 
2Nesvarbu = „nesvarbu“ + „visiškai nesvarbu“. 
3Neutralus vertinimas = „nei svarbu, nei nesvarbu“. 
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3.14 priedas 
Priežasčių, kodėl nenorima turėti (daugiau) vaikų,  

vertinimas pagal respondentų lytį (procentai) 
     

Teiginiai 

R
es

po
nd

en
to

 
ly

tis
 

Sv
ar

bu
1  

N
es

va
rb

u2  

N
eu

tr
al

us
 

ve
rt

in
im

as
3  

Vyrai 60,4 17,8 21,8 
Jau turiu vaikų tiek, kiek norėjau jų turėti 

Moterys 64,3 17,7 18,0 
Vyrai 35,8 42,8 21,4 

Mano sveikata to neleidžia 
Moterys 37,5 43,8 18,7 
Vyrai 24,1 54,7 21,1 Gyvenu vienas(-a) ir neturiu nuolatinio(-ės) 

partnerio(-ės). Moterys 27,6 58,4 14,0 
Vyrai 13,3 60,8 25,9 

Mano darbas ir profesinė veikla to neleidžia 
Moterys 14,9 62,0 23,0 

Vyrai 8,6 63,0 28,5 
Turėčiau atsisakyti laisvalaikio pomėgių 

Moterys 10,6 69,1 20,3 
Vyrai 33,4 41,3 25,3 Noriu išlaikyti savo dabartinį pragyvenimo 

lygį Moterys 38,0 42,0 20,0 
Vyrai 37,3 40,6 22,1 

Dar vienas vaikas per daug kainuotų 
Moterys 45,6 38,7 15,7 
Vyrai 63,9 20,2 15,9 

Man didelį rūpestį kelia mano vaikų ateitis 
Moterys 79,5 12,2 8,4 
Vyrai 15,2 55,2 29,6 

Negalėčiau džiaugtis gyvenimu kaip iki šiol 
Moterys 18,2 55,2 26,6 
Vyrai 38,8 41,6 19,5 Aš (mano sutuoktinis(-ė)/partneris (-ė)) per 

senas(-a) turėti vaikų Moterys 21,8 57,7 20,5 
Vyrai 35,1 42,8 22,2 Mano sutuoktinis(-ė)/partneris(-ė) nenori 

turėti vaiko(-ų) Moterys 26,8 52,7 20,5 
1Svarbu = „labai svarbu“ + „svarbu“. 
2Nesvarbu = „nesvarbu“ + „visiškai nesvarbu“. 
3Neutralus vertinimas = „nei svarbu, nei nesvarbu“. 
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3.15 priedas 
Vaikų reikšmės tėvų gyvenime vertinimas pagal respondentų 

lytį (procentais) 
 

Teiginiai 

R
es

po
nd

en
to

 
ly

tis
 

P
rit

ar
ia

1  

N
ep

rit
ar

ia
2  

N
eu

tr
al

us
 

ve
rt

in
im

as
3  

Vyrai 80,6 3,8 15,7 Dabartiniame pasaulyje vienintelė vieta, kur 
galima jaustis visiškai laimingam ir saugiam, 
yra savi namai su vaikais Moterys 85,8 2,5 11,7 

Vyrai 88,1 1,0 10,9 
Visada yra džiugu, kai vaikai yra šalia 

Moterys 90,7 1,5 7,8 

Vyrai 85,5 1,5 13,1 Būdamas geru tėvu ar motina, jautiesi labai 
patenkintas(-a) savo gyvenimu Moterys 88,4 1,8 9,8 

Vyrai 87,8 1,5 10,8 Džiugu turėti vaikų, nes jiems tikrai esam 
reikalingi Moterys 92,2 1,1 6,6 

Vyrai 55,0 20,2 24,8 
Turėti vaikų – tai pareiga visuomenei 

Moterys 52,2 22,6 25,2 

Vyrai 54,8 19,7 25,4 Neturint vaikų negalima būti tikrai laimin-
gam Moterys 52,8 24,8 22,4 

Vyrai 66,5 10,0 23,5 Artimiausias ryšys, kokį tik su kuo nors gali-
ma turėti, yra ryšys su savo vaiku Moterys 71,8 9,8 18,4 

1Pritaria = „visiškai sutinku“ + „sutinku“.  
2Nepritaria = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
3Neutralus vertinimas = „nei sutinku, nei nesutinku“. 
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3.16 priedas 
Požiūrio į namų šeimininkės statusą ir darbo vaidmenį  

moters gyvenime vertinimas pagal  
respondentų lytį ir kartas (procentais) 

 
1967–1983 m. 1947–1966 m. 1925–1946 m. 
18–34 m. am-

žiaus 
35–54 m. am-

žiaus 
55 m. ir vyresni 

 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Namų šeimininkės statusas leidžia pajusti tokią pat pilnatvę, kaip ir 
apmokamas darbas 
Sutinka* 24,4 27,2 30,4 27 37 35,8 
Nei sutinka, nei nesutinka 38,6 25,9 37,6 19,9 40,6 27,9 
Nesutinka* 37,1 46,9 32 53,1 22,4 36,3 

Darbas yra geriausias būdas moteriai tapti nepriklausoma 
Sutinka 61,4 67,8 67,2 73,4 66,9 71,7 
Nei sutinka, nei nesutinka 26,4 19,2 23,6 17,5 24,7 18,8 
Nesutinka 12,2 13 9,2 9,1 8,4 9,6 

Darbe moterys yra mažiau ambicingos negu vyrai 
(joms karjera darbe yra mažiau svarbi) 
Sutinka 20,3 31,8 22,8 32,5 35,5 56,7 
Nei sutinka, nei nesutinka 43,1 45,2 40,4 43,2 47 32,5 
Nesutinka 36,5 23 36,8 24,4 17,5 10,8 

Dirbančios moterys labai gerbiamos 
Sutinka 35 31,8 37,2 32,5 41,2 56,7 
Nei sutinka, nei nesutinka 41,1 45,2 45,6 43,2 40 32,5 
Nesutinka 23,9 23 17,2 24,4 18,8 10,8 
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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3.17 priedas 
Požiūrio į namų šeimininkės statusą ir darbo vaidmenį  

moters gyvenime vertinimas pagal respondentų lytį  
ir išsilavinimą (procentais) 

 
Žemesnis nei 

vidurinis 
Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis  

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Namų šeimininkės statusas leidžia pajusti tokią pat pilnatvę, kaip ir apmo-
kamas darbas 
Sutinka* 37,8 39,3 34,8 33 26 25 23,2 25,8 
Nei sutinka, 
nei nesutinka 

35,1 30,7 35,4 24,6 45,7 26,5 34,8 15,8 

Nesutinka* 27 30 29,8 42,4 28,4 48,5 42 58,4 

Darbas yra geriausias būdas moteriai tapti nepriklausoma 
Sutinka 67 71,4 63 74 63 69,7 71,4 70 
Nei sutinka, 
nei nesutinka 

20,5 19,3 28,2 16,7 27,4 19,3 18,8 18,4 

Nesutinka 12,5 9,3 8,8 9,4 9,6 11 9,8 11,6 

Darbe moterys yra mažiau ambicingos negu vyrai 
(joms karjera darbe yra mažiau svarbi) 
Sutinka 31,3 41,4 27,1 39,3 20,7 33,8 25,9 38,6 
Nei sutinka, 
nei nesutinka 

47,3 39,3 42,5 28,8 44,7 34,6 36,6 23,3 

Nesutinka 21,4 19,3 30,4 31,9 34,6 31,6 37,5 38,1 

Dirbančios moterys labai gerbiamos 
Sutinka 43,2 56,4 40,3 41,7 34,1 34,8 33,9 32,1 
Nei sutinka, 
nei nesutinka 

32,4 34,3 46,4 40,6 46,6 45,1 39,3 38,4 

Nesutinka 24,3 9,3 13,3 17,7 19,2 20,1 26,8 29,5 
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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3.18 priedas 
Požiūrio į darbo ir šeimos vietą moters ir vyro gyvenime  

vertinimas pagal respondentų lytį ir kartas (procentais) 
 

1967–1983 m. 1947–1966 m. 1925–1946 m. 
18–34 m. amžiaus 35–54 m. amžiaus 55 m. ir vyresni 

 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 
Dauguma moterų šiais laikais turi dirbti, kad prisidėtų prie šeimos išlai-
kymo 
Sutinka* 86,3 92,9 88 95,1 94 97,1 
Nei sutinka, nei nesutinka 10,7 5,9 9,6 3,3 4,8 2,9 
Nesutinka* 3 1,3 2,4 1,6 1,2 – 
Tiek vyras, tiek moteris turėtų įnešti savo indėlį į namų ūkio biudžetą 
Sutinka 76,5 82,8 84,4 84,7 88 87,9 
Nei sutinka, nei nesutinka 16,3 12,6 12 10,1 8,4 9,6 
Nesutinka 7,1 4,6 3,6 5,2 3,6 2,5 
Vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir šeima 
Sutinka 49,2 34,3 52,2 53,2 64,5 56,7 
Nei sutinka, nei nesutinka 31 33,1 29,7 23,7 24,7 25,8 
Nesutinka 19,8 32,6 18,1 23,1 10,8 17,5 
Darbas yra gerai, bet namai ir vaikai yra tai, ko iš tikrųjų labiausiai nori 
moteris 
Sutinka 48,7 49 63,6 65,9 63,9 69,6 
Nei sutinka, nei nesutinka 36 26,4 27,6 16,6 26,5 16,7 
Nesutinka 15,2 24,7 8,8 17,5 9,6 13,8 
Bet kuriuo atveju šeima nukenčia, kai moteris dirba visą darbo dieną 
Sutinka 53,8 63,2 75,6 76,3 70,5 77,9 
Nei sutinka, nei nesutinka 27,9 18,8 14,8 10,4 24,1 14,6 
Nesutinka 18,3 18 9,6 13,3 5,4 7,5 
Vyrui darbas turėtų būti svarbiau negu šeima 
Sutinka 6,6 5,4 11,2 5,5 11,4 11,7 
Nei sutinka, nei nesutinka 20,3 13,8 22,4 13,3 20,5 15,8 
Nesutinka 73,1 80,8 66,4 81,2 68,1 72,5 
Dažnai šeima nukenčia dėl to, kad vyrai per daug dėmesio skiria savo dar-
bui 
Sutinka 51,8 62,3 57,2 68,2 57,8 71,3 
Nei sutinka, nei nesutinka 32,5 25,1 28 21,1 27,7 18,8 
Nesutinka 15,7 12,6 14,8 10,7 14,5 10 
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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3.19 priedas 
 Požiūrio į darbo ir šeimos vietą moters ir vyro gyvenime  
vertinimas pagal respondentų lytį ir išsilavinimą (procentais) 

 
Žemesnis 

nei vidurinis Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis  

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Dauguma moterų šiais laikais turi dirbti, kad prisidėtų prie šeimos išlai-
kymo 
Sutinka* 96,4 96,4 91,7 92,7 86,1 95,8 83 95,3 
Nei sutinka, nei nesutinka 2,7 3,6 7,7 5,8 9,6 3 14,3 3,7 
Nesutinka* 0,9 – 0,6 1,6 4,3 1,1 2,7 1,1 

Tiek vyras, tiek moteris turėtų įnešti savo indėlį į namų ūkio biudžetą 
Sutinka 88,4 90 87,3 83,3 81,6 88,3 72,3 78,9 
Nei sutinka, nei nesutinka 6,3 7,9 8,8 13,5 15 8,3 19,6 13,2 
Nesutinka 5,4 2,1 3,9 3,1 3,4 3,4 8 7,9 

Vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir šeima 
Sutinka 67 67,9 57,5 51 49 48,1 47,7 32,1 
Nei sutinka, nei nesutinka 17,9 19,3 29,3 25 32,7 29,5 31,5 32,1 
Nesutinka 15,2 12,9 13,3 24 18,3 22,3 20,7 35,8 

Darbas yra gerai, bet namai ir vaikai yra tai, ko iš tikrųjų labiausiai 
nori moteris 
Sutinka 67 72,9 63 64,6 53,8 64 53,6 47,9 
Nei sutinka, nei nesutinka 25,9 15,7 27,6 18,2 35,1 20,5 28,6 22,6 
Nesutinka 7,1 11,4 9,4 17,2 11,1 15,5 17,9 29,5 

Bet kuriuo atveju šeima nukenčia, kai moteris dirba visą darbo dieną 
Sutinka 68,8 74,3 70,7 74,5 63,5 74,2 67 67,9 
Nei sutinka, nei nesutinka 18,8 15,7 21 10,9 24 14,8 20,5 15,8 
Nesutinka 12,5 10 8,3 14,6 12,5 11 12,5 16,3 

Vyrui darbas turėtų būti svarbiau negu šeima 
Sutinka 9,8 12,1 11,6 7,3 6,3 5,3 13,4 6,8 
Nei sutinka, nei nesutinka 17 17,1 23,2 15,6 22,1 12,5 20,5 13,2 
Nesutinka 73,2 70,7 65,2 77,1 71,6 82,2 66,1 80 

 Dažnai šeima nukenčia dėl to, kad vyrai per daug dėmesio skiria savo darbui 
Sutinka 55,4 68,6 51,4 67,2 54,8 67 64,3 66,8 
Nei sutinka, nei nesutinka 29,5 21,4 28,7 22,4 33,2 20,5 23,2 22,6 
Nesutinka 15,2 10 19,9 10,4 12 12,5 12,5 10,5 
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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3.20 priedas  
Vertinimų, ar vyrai turėtų įsitraukti į namų ruošos darbus, pasi-

skirstymas pagal respondentų lytį ir kartas (procentais) 
 

1967–1983 m. 1947–1966 m. 1925–1946 m. 
18–34 m. amžiaus 35–54 m. amžiaus 55 m. ir vyresni 

 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Taip, bet kuriuo atveju 
Sutinka 80,2 87,8 76,7 91,2 77,0 87,0 
Nesutinka 19,8 12,2 23,3 8,8 23,0 13,0 

Taip, jei moteris dirba 
Sutinka 87,2 90,3 87,9 86,9 88,6 87,4 
Nesutinka 12,8 9,7 12,1 13,1 11,4 12,6 

Taip, jei vyras yra bedarbis arba jei jo darbas nėra toks svarbus kaip 
moters 
Sutinka 82,1 86,1 87,5 85 90,3 85,4 
Nesutinka 17,9 13,9 12,5 15 9,7 14,6 

Ne, tai nėra vyro pareiga 
Sutinka 10,2 10,5 16,1 7,2 18,2 8,4 
Nesutinka 89,8 89,5 83,9 92,8 81,8 91,6 

Ne, vyrai nesugeba dirbti namų ruošos darbų 
Sutinka 10,2 6,7 16,1 5,9 18,2 10,5 
Nesutinka 89,8 93,3 83,9 94,1 81,8 89,5 
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3.21 priedas 
Vertinimų, ar vyrai turėtų įsitraukti į namų ruošos darbus, pasi-

skirstymas pagal respondentų lytį ir išsilavinimą  
(procentais) 

 
Žemesnis nei 

vidurinis 
Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis  

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Taip, bet kuriuo atveju 
Sutinka 77,7 83,5 76,1 91,1 79,2 89,4 78,6 90,0 
Nesutinka 22,3 16,5 23,9 8,9 20,8 10,6 21,4 10,0 

Taip, jei moteris dirba 
Sutinka 87,5 90,6 91,7 86,9 83,5 89,7 90,2 85,3 
Nesutinka 12,5 9,4 8,3 13,1 16,5 10,3 9,8 14,7 

Taip, jei vyras yra bedarbis arba jei jo darbas nėra toks svarbus kaip 
moters 
Sutinka 87,5 87 87,8 84,2 83,9 89,7 88,4 79,5 
Nesutinka 12,5 13 12,2 15,8 16,1 10,3 11,6 20,5 

Ne, tai nėra vyro pareiga 
Sutinka 16,1 12,9 17,8 8,4 13,1 7,6 11,6 6,8 
Nesutinka 83,9 87,1 82,2 91,6 86,9 92,4 88,4 93,2 

Ne, vyrai nesugeba dirbti namų ruošos darbų 
Sutinka 16,1 18,7 17,8 5,8 13,1 6,1 11,6 3,2 
Nesutinka 83,9 81,3 82,2 94,2 86,9 93,9 88,4 96,8 
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3.22 priedas 
Atsakymų į klausimą „Kas paprastai atlieka namų ruošos  

darbus“ pasiskirstymas pagal respondentų lytį ir kartas  
(procentais) 

 
1967–1983 m. 1947–1966 m. 1925–1946 m.  

18–34 m. 
amžiaus 

35–54 m. 
amžiaus 

55 m. ir vy-
resni 

Vyrai 
Paprastai aš 1,9 2,8 4,9 
Dažniausiai mano sutuoktinė 

(partnerė) 53,7 50,7 46,3 

Paprastai dalijamės po lygiai 43,5 44,2 48,0 
Dažniausiai kiti šeimos nariai 0,9 1,9  
Dažniausiai asmenys, kurie nėra  
mūsų šeimos nariai – 0,5 0,8 

Moterys 
Paprastai aš 64,5 60,9 47,5 
Dažniausiai mano sutuoktinis 

(partneris) 
1,3 1,8 5,9 

Paprastai dalijamės po lygiai 32,3 36,4 45,5 
Dažniausiai kiti šeimos nariai 1,3 0,9 1,0 
Dažniausiai asmenys, kurie nėra  
mūsų šeimos nariai 

0,6 – – 

 
 
 
 



Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai 

 338 

3.23 priedas 
Atsakymų į klausimą „Kas paprastai atlieka 

 namų ruošos darbus“ pasiskirstymas pagal respondentų 
 lytį ir išsilavinimą (procentais) 

 
 
 

Žemesnis 
nei viduri-

nis 
Vidurinis Aukštes-

nysis 
Aukštasis 

Vyrai 
Paprastai aš 5,3 1,7 3,7 2,3 
Dažniausiai mano sutuoktinė 
(partnerė) 40,8 49,6 57,7 45,3 

Paprastai dalijamės po lygiai 53,9 45,5 37,4 51,2 
Dažniausiai kiti šeimos nariai – 2,5 0,6 1,2 
Dažniausiai asmenys, kurie nėra 
mūsų šeimos nariai 

– 0,8 0,6 – 

Moterys 
Paprastai aš 50,9 68,8 60,3 53,1 
Dažniausiai mano sutuoktinis 
(partneris) 

5,5 1,8 3,9  

Paprastai dalijamės po lygiai 41,8 27,7 35,2 45,4 
Dažniausiai kiti šeimos nariai 1,8 1,8 0,6 0,8 
Dažniausiai asmenys, kurie nėra 
mūsų šeimos nariai 

– –  0,8 
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3.24 priedas 
Vyro ir moters vaidmens prižiūrint vaikus vertinimas 

pagal respondentų lytį ir kartas (procentais) 
 

1967–1983 m. 1947–1966 m. 1925–1946 m. 
18–34 m. amžiaus 35–54 m. amžiaus 55 m. ir vyresni 

 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 
Moteris neturėtų dėl vaikų aukoti savo profesinės karjeros 
Sutinka* 35,5 35,6 32,4 42,9 34,3 42,5 
Nei sutinka, nei nesutinka 35 33,1 38,4 25,6 39,8 30 
Nesutinka* 29,4 31,4 29,2 31,5 25,9 27,5 
Dirbanti moteris gali turėti tokius pat šiltus ir tvirtus ryšius su vaikais, kaip ir 
nedirbanti 
Sutinka 70,1 69,9 66,4 65,9 63,9 66,3 
Nei sutinka, nei nesutinka 13,7 13,8 13,6 10,4 17,5 13,8 
Nesutinka 16,2 16,3 20 23,7 18,7 20 
Ikimokyklinio amžiaus vaikas, matyt, nukenčia, jeigu jo motina dirba  
Sutinka 46,9 56,1 67,6 72,4 77,1 77,5 
Nei sutinka, nei nesutinka 30,1 21,8 20,8 16,2 15,1 14,2 
Nesutinka 23 22,2 11,6 11,4 7,8 8,3 
Niekas negali taip gerai pasirūpinti vaiku, kaip jo motina 
Sutinka 69,5 74,5 82,8 79,9 88,6 91,7 
Nei sutinka, nei nesutinka 17,8 12,6 12,4 10,1 9,6 5,8 
Nesutinka 12,7 13 4,8 10,1 1,8 2,5 
Tiek tėvas, tiek motina gali puikiai prižiūrėti savo vaikus 
Sutinka 86,3 93,7 86,4 90,6 83,1 90,4 
Nei sutinka, nei nesutinka 10,7 4,6 10 7,8 14,5 6,7 
Nesutinka 3 1,7 3,6 1,6 2,4 2,9 
Tai nėra gerai, jei vyras lieka namuose ir prižiūri vaikus, o moteris eina į darbą 
Sutinka 43,7 36 46 41,7 51,2 49,6 
Nei sutinka, nei nesutinka 32,5 32,2 29,6 26,4 25,9 28,8 
Nesutinka 23,9 31,8 24,4 31,9 22,9 21,7 
Auklės ir vaikų priežiūros įstaigų darbuotojai gali puikiai prižiūrėti mažamečius 
vaikus 
Sutinka 36 35,6 30 35 33,7 32,5 
Nei sutinka, nei nesutinka 38,6 38,9 35,6 35 41 35,4 
Nesutinka 25,4 25,5 34,4 30,1 25,3 32,1 
Be tėvų, vaikus puikiausiai gali prižiūrėti ir giminės 
Sutinka 32,5 30,5 26,8 27,3 32,5 34,7 
Nei sutinka, nei nesutinka 33,5 38,1 34 30,2 42,2 33,9 
Nesutinka 34 31,4 39,2 42,5 25,3 31,4 
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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3.25 priedas 
Vyro ir moters vaidmens prižiūrint vaikus vertinimas 

pagal respondentų lytį ir išsilavinimą (procentais) 
 

Žemesnis nei 
vidurinis 

Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis  

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 
Moteris neturėtų dėl vaikų aukoti savo profesinės karjeros 
Sutinka* 34,8 39,3 38,7 40,6 32,7 37,9 27,7 45,3 
Nei sutinka, nei nesutin-
ka 

38,4 29,3 31,5 28,6 38,9 29,5 44,6 29,5 

Nesutinka* 26,8 31,4 29,8 30,7 28,4 32,6 27,7 25,3 
Dirbanti moteris gali turėti tokius pat šiltus ir tvirtus ryšius su vaikais, kaip 
ir nedirbanti 
Sutinka 67 67,9 70,2 62,5 64,4 64,8 66,1 74,7 
Nei sutinka, nei nesutin-
ka 

13,4 11,4 12,7 14,6 17,8 12,1 13,4 11,6 

Nesutinka 19,6 20,7 17,1 22,9 17,8 23,1 20,5 13,7 
Ikimokyklinio amžiaus vaikas, matyt, nukenčia, jeigu jo motina dirba 
Sutinka 68,8 74,3 62,4 68,8 59,4 71,6 67,9 61,6 
Nei sutinka, nei nesutin-
ka 

17,9 13,6 22,7 18,8 25,1 14,8 20,5 22,1 

Nesutinka 13,4 12,1 14,9 12,5 15,5 13,6 11,6 16,3 
Niekas negali taip gerai pasirūpinti vaiku, kaip jo motina 
Sutinka 84,8 91,4 83,4 84,4 74 80,3 81,3 74,2 
Nei sutinka, nei nesutin-
ka 

10,7 7,1 11,6 7,8 17,3 8,7 11,6 14,2 

Nesutinka 4,5 1,4 5 7,8 8,7 11 7,1 11,6 
Tiek tėvas, tiek motina gali puikiai prižiūrėti savo vaikus 
Sutinka 86,6 93,6 88,4 88 85,1 94,3 80,4 90 
Nei sutinka, nei nesutin-
ka 

9,8 4,3 9,4 8,9 12,5 4,9 14,3 7,4 

Nesutinka 3,6 2,1 2,2 3,1 2,4 0,8 5,4 2,6 
Tai nėra gerai, jei vyras lieka namuose ir prižiūri vaikus, o moteris eina į darbą 
Sutinka 49,1 51,4 44,2 38,5 48,1 44,3 45,5 37 
Nei sutinka, nei nesutin-
ka 

27,7 27,1 28,7 33,3 31,3 27,7 29,5 27,5 

Nesutinka 23,2 21,4 27,1 28,1 20,7 28 25 35,4 
Auklės ir vaikų priežiūros įstaigų darbuotojai gali puikiai prižiūrėti maža-
mečius vaikus 
Sutinka 38,4 35 36,5 35,9 32,2 35,2 23,2 31,4 
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Nei sutinka, nei nesutin-
ka 

36,6 37,9 34,3 37 40,9 34,5 40,2 37,2 

Nesutinka 25 27,1 29,3 27,1 26,9 30,3 36,6 31,4 
Be tėvų, vaikus puikiausiai gali prižiūrėti ir giminės 
Sutinka 31,3 30,2 35,9 33,9 25,5 28 28,6 31,1 
Nei sutinka, nei nesutin-
ka 

46,4 35,3 29,8 27,6 38,5 37,5 31,3 33,7 

Nesutinka 22,3 34,5 34,3 38,5 36,1 34,5 40,2 35,3 
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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3.26 priedas 
Gyvenimo vertybės pagal respondentų lytį ir amžių (procentais) 

 Iš viso Vyrai Moterys 
Turėti pakankamai pajamų (pinigų) 
Labai svarbu 65,3 65,3 65,2 
Svarbu 32,8 32,6 32,9 
Nei svarbu, nei nesvarbu 1,7 1,8 1,7 
Nesvarbu 0,2 0,2 0,3 
Visai nesvarbu 0,1 0,2 – 

Gyventi su savo sutuoktiniu(-e)(partneriu (-e)) santarvėje ir harmonijo-
je 
Labai svarbu 59,5 56,3 62 
Svarbu 36,9 39,8 34,6 
Nei svarbu, nei nesvarbu 2,4 3,1 1,8 
Nesvarbu 0,9 1,1 1,1 
Visai nesvarbu 0,4 0,3 0,5 

Bent kartą per metus turėti atostogas  
Labai svarbu 46,6 42,1 50,1 
Svarbu 45,1 48,3 42,7 
Nei svarbu, nei nesvarbu 5,9 6,7 5,2 
Nesvarbu 1,6 2 1,4 
Visai nesvarbu 0,8 1 0,6 

Būti patenkintam (-ai) savo darbu 
Labai svarbu 46,6 43,7 48,8 
Svarbu 48,6 51,1 46,8 
Nei svarbu, nei nesvarbu 3,3 4,1 2,7 
Nesvarbu 1,1 1,1 1,1 
Visai nesvarbu 0,4 – 0,6 

Teikti saugumą artimiems žmonėms 
Labai svarbu 39,5 36,9 41,6 
Svarbu 56 57,6 54,8 
Nei svarbu, nei nesvarbu 3,8 4,6 3,2 
Nesvarbu 0,6 1 0,4 
Visai nesvarbu – – – 

Gyventi gražiame erdviame name 
Labai svarbu 30,1 31 29,4 
Svarbu 45,9 44,5 47 
Nei svarbu, nei nesvarbu 17 17,3 16,8 
Nesvarbu 6,4 6,7 6,1 
Visai nesvarbu 0,6 0,5 0,8 
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3.26 priedas (tęsinys) 
 

 Iš viso Vyrai Moterys 
Būti vertinamam ir gerbiamam už šeimos ribų 
Labai svarbu 28,1 26,4 29,5 
Svarbu 61,1 62,3 60,2 
Nei svarbu, nei nesvarbu 8,8 8,8 8,8 
Nesvarbu 1,6 2,1 1,3 
Visai nesvarbu 0,3 0,3 0,3 

Turėti pakankamai laiko sau ir savo interesams 
Labai svarbu 25 21,7 27,6 
Svarbu 60,6 61 60,2 
Nei svarbu, nei nesvarbu 10,8 14 8,3 
Nesvarbu 3,3 2,8 3,7 
Visai nesvarbu 0,4 0,5 0,3 

Kad abu, tiek vyras, tiek žmona, užsidirbtų sau pajamų 
Labai svarbu 24,9 20,6 28,2 
Svarbu 55,7 56,5 55 
Nei svarbu, nei nesvarbu 14,2 16,3 12,5 
Nesvarbu 4,6 5,9 3,7 
Visai nesvarbu 0,6 0,7 0,6 

Siekti saviraiškos 
Labai svarbu 15,5 13,6 17,1 
Svarbu 50,6 48,4 52,4 
Nei svarbu, nei nesvarbu 24 26,1 22,3 
Nesvarbu 8,5 10,5 7 
Visai nesvarbu 1,3 1,5 1,1 

Turėti pakankamai laiko savo draugams 
Labai svarbu 10,7 12,1 9,9 
Svarbu 45,1 46,4 44,1 
Nei svarbu, nei nesvarbu 29,6 27,3 31,4 
Nesvarbu 13,7 13,1 14,1 
Visai nesvarbu 0,9 1,1 0,8 
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3.27 priedas 
Kokybiškų tarpusavio santykių vertinimas  

amžiaus grupėse pagal lytį (procentais) 
 

Gyventi su savo sutuoktiniu (-e) ar partneriu(-e) santarvėje ir harmoni-
joje 
 Iš viso Vyrai Moterys 

                       18–34 m. 
Labai svarbu 61,1 57,3 64,1 
Svarbu 36,5 38,7 34,7 
Nei svarbu, nei nesvarbu 2 3,5 0,8 
Nesvarbu 0,4 0,5 0,4 
Visai nesvarbu – – – 

                         35–54 m. 
Labai svarbu 58,5 57 57 
Svarbu 37,7 39,8 39,8 
Nei svarbu, nei nesvarbu 2 2 2 
Nesvarbu 1,3 0,8 0,8 
Visai nesvarbu 0,5 0,4 0,4 

                       55+ 
Labai svarbu 59,1 54 62,6 
Svarbu 36,2 41,1 32,8 
Nei svarbu, nei nesvarbu 3,2 4,3 2,5 
Nesvarbu 0,7 – 1,3 
Visai nesvarbu 0,7 0,6 0,8 
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3.28 priedas  
Moterų ir vyrų tapatumo modelių vertinimas amžiaus  

grupėse pagal respondentų lytį (procentais)  
  

 Iš viso Vyrai Moterys 
Vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o moters – rūpintis namais ir šeima 

                       18–34 m. 
Sutinka 40,5 48,7 33,9 
Nei taip, nei ne 32,7 31,7 33,5 
Nesutinka 26,8 19,6 32,7 

                      35–54 m. 
Sutinka 53,4 52,4 54,2 
Nei taip, nei ne 25,8 28,8 23,3 
Nesutinka 20,9 18,8 22,6 

                       55+ 
Sutinka 60,1 65 56,7 
Nei taip, nei ne 25,4 25,2 25,6 
Nesutinka 14,5 9,8 17,7 
Darbas yra gerai, bet namai ir vaikai yra tai, ko iš tikrųjų labiausiai 
nori moteris 

                     18–34 m. 
Sutinka 49,9 49,2 50,4 
Nei taip, nei ne 30,2 35,7 25,8 
Nesutinka 19,9 15,1 23,8 

                       35–54 m. 
Sutinka 64,1 63,6 64,8 
Nei taip, nei ne 21,6 27,5 16,6 
Nesutinka 14,3 9,2 18,6 

                        55+ 
Sutinka 67,6 63,8 70,2 
Nei taip, nei ne 20,9 27 16,8 
Nesutinka 11,5 9,2 13,0 
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4.1 priedas 
Priemonių, skirtų vaikų priežiūrai ir auklėjimui palengvinti, 

sistemos vertinimas (procentais) 
 

Priemonės 

Labai 
palan
kiai 

Palan
kiai 

Nei palan-
kiai, nei 

nepalankiai 

Esu 
prieš 

Esu 
labai 
prieš 

Geresnės vaiko priežiūros atostogų (iki 
vaikui sueis 1 metai) sąlygos dirbančioms 
ir auginančioms kūdikį moterims 

43,2 49,9 5,9 0,9 0,1 

Geresnės vaiko priežiūros atostogų (kai 
vaikas yra nuo 1 iki 3 metų) sąlygos dir-
bančioms ir auginančioms vaiką mote-
rims 

41,9 50,8 6,3 0,9 0,1 

Mažesnis pajamų mokestis žmonėms, 
auginantiems nepilnamečius vaikus 

49,0 43,1 5,2 2,4 0,3 

Geresnės lopšelių sąlygos vaikams iki 
trejų metų amžiaus 

34,4 50,6 12,9 1,2 1,0 

Geresnės darželių sąlygos vaikams nuo 
trejų metų iki mokyklinio amžiaus 

33,5 53,2 12,3 0,7 0,3 

Pašalpos vaikų turinčioms šeimoms, pri-
klausančios nuo šeimos pajamų dydžio 

37,7 47,9 9,6 4,1 0,7 

Vienkartinė pašalpa vaikui gimus 51,9 44,0 3,2 0,8 0,1 
Pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) 
ir prižiūrinčiai(-iam) vaikus iki 1 metų 
amžiaus 

48,7 46,5 3,9 0,9 0,1 

Pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) 
ir prižiūrinčiai(-iam) vaikus nuo 1 metų  
iki 3 metų amžiaus 

45,2 48,4 5,1 1,1 0,1 

Pakankamai didelės pašalpos vaikams, 
mokamos iki pilnametystės 38,8 40,4 16,0 4,3 0,5 

Mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros 
organizavimas iki pamokų, po pamokų 
ir mokyklinių atostogų metu 

35,3 46,1 15,3 2,8 0,5 

Lankstus darbo grafikas tėvams, augi-
nantiems nepilnamečius vaikus 

38,3 47,9 11,9 1,5 0,3 

Didesnės galimybės vaikus auginantiems 
tėvams dirbti ne visą darbo laiką 

34,9 49,0 13,4 2,5 0,2 

Ženklus sumažinimas išlaidų, reikalingų 
vaikams išmokslinti 

54,1 36,8 5,9 2,1 1,0 

Geresnės apsirūpinimo būstu sąlygos 
šeimoms, turinčioms vaikų 

48,1 42,1 8,5 1,2 0,1 
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4.2 priedas 
 Priemonių, skirtų vaikų priežiūrai ir auklėjimui palengvinti, 

sistemos vertinimas pagal respondentų amžių (procentais) 

Priemonės 
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18–39 46,0 46,8 6,2 1,0 – 
40–49 43,6 50,0 6,0 – 0,4 

Geresnės vaiko priežiūros atostogų 
(iki vaikui sueis 1 metai) sąlygos dir-
bančioms ir auginančioms kūdikį 
moterims 50+ 39,6 53,6 5,3 1,2 0,2 

18–39 43,0 48,8 6,9 1,3 – 
40–49 41,1 52,5 5,7 0,4 0,4 

Geresnės vaiko priežiūros atostogų 
(kai vaikas yra nuo 1 iki 3 metų) sąly-
gos dirbančioms ir auginančioms 
vaiką moterims 50+ 40,9 52,2 5,9 0,8 0,2 

18–39 49,6 40,6 6,1 3,4 0,3 
40–49 52,5 42,9 2,8 1,8 – 

Mažesnis pajamų mokestis žmonėms, 
auginantiems nepilnamečius vaikus 

50+ 46,4 46,4 5,5 1,4 0,4 

18–39 36,5 49,1 12,9 1,1 0,3 
40–49 35,5 52,1 10,3 1,8 0,4 

Geresnės lopšelių sąlygos vaikams iki 
trejų metų amžiaus 

50+ 31,2 51,5 14,2 1,0 2,2 

18–39 35,1 51,6 12,3 0,8 0,2 
40–49 34,9 54,8 9,3 0,7 0,4 

Geresnės darželių sąlygos vaikams 
nuo trejų metų iki mokyklinio am-
žiaus 50+ 30,8 54,2 14,0 0,6 0,4 

18–39 39,0 45,4 10,2 4,9 0,5 
40–49 39,7 46,8 9,2 3,5 0,7 

Pašalpos vaikų turinčioms šeimoms, 
priklausančios nuo šeimos pajamų 
dydžio 50+ 34,9 51,5 9,1 3,6 1,0 

18–39 53,8 40,3 4,3 1,5 0,2 
40–49 54,3 43,6 1,8 0,4 – 

Vienkartinė pašalpa vaikui gimus 

50+ 48,2 48,6 2,8 0,2 0,2 

18–39 48,9 45,8 3,9 1,1 0,2 
40–49 50,2 46,3 2,8 0,7 – 

Pašalpa nedirbančiai motinai (ar tė-
vui) ir prižiūrinčiai(-iam) vaikus iki 1 
metų amžiaus 50+ 47,5 47,5 4,3 0,6 – 

18–39 44,7 48,3 5,4 1,3 0,3 
40–49 48,2 46,8 4,3 0,7 – 

Pašalpa nedirbančiai motinai (ar tė-
vui) ir prižiūrinčiai(-iam) vaikus nuo 
1 metų  iki 3 metų amžiaus 50+ 44,1 49,4 5,3 1,2 – 
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4.2 priedas (tęsinys) 
  

Priemonės 
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18–39 38,5 40,6 15,5 4,7 0,7 
40–49 43,3 38,3 14,5 3,2 0,7 

Pakankamai didelės pašalpos vai-
kams, mokamos iki pilnametystės 

50+ 36,7 41,4 17,4 4,3 0,2 

18–39 34,3 46,6 16,4 2,1 0,5 
40–49 35,1 47,5 13,8 2,8 0,7 

Mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros 
organizavimas iki pamokų, po pamo-
kų ir mokyklinių atostogų metu 50+ 36,7 44,6 14,8 3,6 0,4 

18–39 37,7 45,9 14,1 2,1 0,2 
40–49 39,4 50,0 10,3 ,4 – 

Lankstus darbo grafikas tėvams, au-
ginantiems nepilnamečius vaikus 

50+ 38,5 49,2 10,3 1,4 0,6 

18–39 32,1 48,4 16,4 2,9 0,2 
40–49 37,6 48,9 12,1 1,4 – 

Didesnės galimybės vaikus auginan-
tiems tėvams dirbti ne visą darbo 
laiką 50+ 36,7 49,7 10,7 2,6 0,4 

18–39 53,2 35,8 8,0 2,3 0,7 
40–49 57,8 37,2 2,8 1,1 1,1 

Ženklus sumažinimas išlaidų, reika-
lingų vaikams išmokslinti 

50+ 53,3 37,9 5,1 2,4 1,4 

18–39 50,1 39,9 8,7 1,3 – 
40–49 49,5 42,3 7,8 ,4 – 

Geresnės apsirūpinimo būstu sąlygos 
šeimoms, turinčioms vaikų 

50+ 45,1 44,7 8,5 1,6 0,2 
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4.3 priedas 
Vaikų priežiūros ir auklėjimo sąlygas gerinančios priemonės,  

kurių įgyvendinimo norima labiausiai1 (procentais)  
 

Respondentų amžius 
Priemonės 

18–39 40–49 50+ 
Visi 

Geresnės vaiko priežiūros atostogų (iki vaikui 
sueis 1 metai) sąlygos dirbančioms ir auginan-
čioms kūdikį moterims 

10,0 8,9 7,7 8,9 

Geresnės vaiko priežiūros atostogų (kai vaikas 
yra nuo 1 iki 3 metų) sąlygos dirbančioms ir 
auginančioms vaiką moterims 

11,6 7,4 11,0 10,6 

Mažesnis pajamų mokestis žmonėms, auginan-
tiems nepilnamečius vaikus 32,2 34,4 26,8 30,7 

Geresnės lopšelių sąlygos vaikams iki trejų metų 
amžiaus 4,7 3,2 4,5 4,4 

Geresnės darželių sąlygos vaikams nuo trejų 
metų iki mokyklinio amžiaus 

4,3 2,8 2,6 3,4 

Pašalpos vaikų turinčioms šeimoms, priklau-
sančios nuo šeimos pajamų dydžio 

20,6 25,5 17,2 20,4 

Vienkartinė pašalpa vaikui gimus 15,4 15,6 17,0 16,0 
Pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) ir prižiū-
rinčiai(-iam) vaikus iki 1 metų amžiaus 

12,4 9,9 12,0 11,8 

Pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) ir prižiū-
rinčiai(-iam) vaikus nuo 1 metų  iki 3 metų am-
žiaus 

16,0 11,3 16,4 15,2 

Pakankamai didelės pašalpos vaikams, moka-
mos iki pilnametystės 31,8 32,6 29,2 31,0 

Mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organiza-
vimas iki pamokų, po pamokų ir mokyklinių 
atostogų metu 

11,9 11,0 9,7 10,9 

Lankstus darbo grafikas tėvams, auginantiems 
nepilnamečius vaikus 16,5 17,7 15,0 16,2 

Didesnės galimybės vaikus auginantiems tė-
vams dirbti ne visą darbo laiką 

7,0 11,3 9,7 8,9 

Ženklus sumažinimas išlaidų, reikalingų vai-
kams išmokslinti 43,4 50,4 42,2 44,4 

Geresnės apsirūpinimo būstu sąlygos šeimoms, 
turinčioms vaikų 36,8 31,2 34,7 34,9 

1 Buvo galima nurodyti tris priemones. 
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4.4 priedas  
Vyriausybės vaidmens sprendžiant moterų (vyrų) 

 užimtumo bei vaikų auginimo ir darbo derinimo problemas 
vertinimas pagal respondentų lytį ir kartas (procentais) 

 
1967–1983 m. 1947–1966 m. 1925–1946 m. 

18–34 m. amžiaus 35–54 m. amžiaus 55 m. ir vyresni 
 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 
Sąlygų sudarymas moterims dalyvauti profesinėje veikloje 
Visiškai atsakinga 13,2 18,0 14,1 14,8 15,8 13,0 
Gerokai atsakinga 19,3 21,8 16,5 23,3 26,7 25,2 
Atsakinga 36,0 37,2 41,4 37,7 37,0 42,4 
Nelabai atsakinga 20,8 18,0 22,1 18,7 15,8 16,8 
Neatsakinga 10,7 5,0 6,0 5,6 4,8 2,5 

Galimybių sudarymas moterims derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą 
Visiškai atsakinga 27,6 29,4 27,6 36,0 20,7 30,8 
Gerokai atsakinga 25,0 30,7 24,0 26,0 29,9 30,4 
Atsakinga 36,7 32,8 40,0 31,2 40,9 34,6 
Nelabai atsakinga 8,7 4,6 7,2 5,5 7,3 2,9 
Neatsakinga 2,0 2,5 1,2 1,3 1,2 1,3 

Galimybių sudarymas vyrams derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą 
Visiškai atsakinga 21,0 22,2 16,1 16,9 13,9 18,8 
Gerokai atsakinga 22,1 20,5 20,5 22,8 24,8 25,4 
Atsakinga 36,4 38,1 33,3 34,2 39,4 33,3 
Nelabai atsakinga 16,9 16,7 23,7 21,2 20,0 18,3 
Neatsakinga 3,6 2,5 6,4 4,9 1,8 4,2 
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4.5 priedas 
Vyriausybės vaidmens sprendžiant moterų (vyrų) užimtumo bei 
vaikų auginimo ir darbo derinimo problemas vertinimas pagal 

respondentų lytį ir išsilavinimą (procentais) 
 

Žemesnis nei 
vidurinis 

Vidurinis Aukštes-
nysis 

Aukštasis  

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Sąlygų sudarymas moterims dalyvauti profesinėje veikloje 
Visiškai atsakinga 7,2 9,4 13,8 17,3 17,9 16,0 15,2 16,5 
Gerokai atsakinga 27,0 25,9 21,5 25,7 17,9 22,4 15,2 20,7 
Atsakinga 40,5 44,6 39,8 33,5 38,2 41,8 34,8 36,2 
Nelabai atsakinga 17,1 20,1 19,3 18,8 19,8 14,8 24,1 19,7 
Neatsakinga 8,1 – 5,5 4,7 6,3 4,9 10,7 6,9 

Galimybių sudarymas moterims derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą 
Visiškai atsakinga 18,9 25,0 28,2 31,4 29,1 35,6 22,3 34,7 
Gerokai atsakinga 33,3 31,4 19,3 29,8 27,7 28,8 25,9 25,8 
Atsakinga 36,0 37,1 45,9 33,0 33,5 32,6 42,0 28,9 
Nelabai atsakinga 7,2 4,3 6,1 4,7 9,2 1,9 8,0 7,9 
Neatsakinga 4,5 2,1 0,6 1,0 0,5 1,1 1,8 2,6 

Galimybių sudarymas vyrams derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą 
Visiškai atsakinga 13,4 15,7 18,8 15,7 20,0 22,0 12,6 21,1 
Gerokai atsakinga 27,7 26,4 22,7 21,5 21,0 23,1 18,0 21,6 
Atsakinga 39,3 36,4 34,3 35,1 33,7 39,0 39,6 28,9 
Nelabai atsakinga 17,0 17,9 22,1 24,1 19,0 11,7 24,3 24,2 
Neatsakinga 2,7 3,6 2,2 3,7 6,3 4,2 5,4 4,2 
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4.6 priedas 
Vyriausybės vaidmens sprendžiant moterų (vyrų) užimtumo bei 
vaikų auginimo ir darbo derinimo problemas vertinimas pagal 

respondentų lytį ir užimtumą (procentais) 
 

Dirba visą darbo 
dieną 

Dirba dalį darbo 
laiko 

Nedirba  

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 
Sąlygų sudarymas moterims dalyvauti profesinėje veikloje 
Visiškai atsakinga 13,7 18,3 16,2 12,1 14,6 13,1 
Gerokai atsakinga 18,9 21,5 10,8 17,2 23,2 25,9 
Atsakinga 37,5 34,1 56,8 39,7 37,0 42,9 
Nelabai atsakinga 21,0 19,6 5,4 22,4 20,7 16,0 
Neatsakinga 8,8 6,6 10,8 8,6 4,5 2,2 

Galimybių sudarymas moterims derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą 
Visiškai atsakinga 26,0 35,6 32,4 20,7 24,4 31,4 
Gerokai atsakinga 25,7 28,4 16,2 32,8 27,6 28,5 
Atsakinga 38,2 29,1 40,5 39,7 40,2 34,6 
Nelabai atsakinga 8,6 5,0 8,1 3,4 6,5 4,2 
Neatsakinga 1,5 1,9 2,7 3,4 1,2 1,2 

Galimybių sudarymas vyrams derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą 
Visiškai atsakinga 16,9 19,4 21,6 12,1 16,7 19,9 
Gerokai atsakinga 20,9 21,6 10,8 25,9 25,6 23,5 
Atsakinga 37,1 33,2 35,1 36,2 34,6 36,3 
Nelabai atsakinga 20,2 20,1 29,7 22,4 19,5 17,6 
Neatsakinga 4,9 5,6 2,7 3,4 3,7 2,7 
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4.7 priedas 
Vyriausybės vaidmens sprendžiant moterų (vyrų) užimtumo bei 
vaikų auginimo ir darbo derinimo problemas vertinimas pagal 

respondentų lytį ir turimų vaikų skaičių (procentais) 
 

Neturi vaikų 1–2 vaikai 3 ir daugiau vaikų  
Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

Sąlygų sudarymas moterims dalyvauti profesinėje veikloje 
Visiškai atsakinga 10,0 14,2 14,9 15,3 18,2 15,3 
Gerokai atsakinga 19,3 25,2 19,8 23,5 22,7 21,4 
Atsakinga 37,9 38,6 39,9 37,9 33,0 44,3 
Nelabai atsakinga 23,6 17,3 18,8 19,5 19,3 12,2 
Neatsakinga 9,3 4,7 6,5 3,8 6,8 6,9 

Galimybių sudarymas moterims derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą 
Visiškai atsakinga 15,8 25,4 29,8 32,8 23,6 37,4 
Gerokai atsakinga 30,2 30,2 24,3 28,0 25,8 30,5 
Atsakinga 43,2 36,5 37,2 32,8 41,6 29,0 
Nelabai atsakinga 7,9 5,6 7,6 4,7 7,9 2,3 
Neatsakinga 2,9 2,4 1,0 1,7 1,1 0,8 

Galimybių sudarymas vyrams derinti apmokamą darbą ir vaikų augi-
nimą 
Visiškai atsakinga 12,2 17,3 19,9 19,5 12,5 18,5 
Gerokai atsakinga 23,0 20,5 21,2 24,1 25,0 20,8 
Atsakinga 41,0 33,9 34,3 35,0 35,2 36,9 
Nelabai atsakinga 18,0 24,4 21,7 16,9 19,3 22,3 
Neatsakinga 5,8 3,9 2,9 4,5 8,0 1,5 
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4.8 priedas  
Vaikų auginimo ir darbo derinimo problemos sprendimo 

variantai pagal respondentų lytį (procentais) 
 

Vyrai Moterys 

 

Aš teikčiau 
 pirmenybę 

Savo  
sutuoktinei/ 

partnerei  
rinkčiau 

Aš teik-
čiau  

pirmenybę 

Savo sutuok-
tiniui 

/partneriui 
rinkčiau 

Visa darbo diena ir jokių vaikų 7,2 2,3 2,9 10,0 
Visa darbo diena ir 1 vaikas 11,1 3,8 5,4 14,2 
Visa darbo diena ir 2 vaikai 43,3 10,4 8,2 40,3 
Visa darbo diena ir daugiau 
negu 2 vaikai 16,6 1,7 2,6 15,6 

Dalis darbo laiko ir jokių vaikų 0,2  0,3 0,6 
Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 2,2 3,6 5,4 3,0 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 7,3 16,1 16,2 8,0 
Dalis darbo laiko ir daugiau 
negu 2 vaikai 3,7 7,0 7,4 3,6 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 8,3 51,3 48,4 4,2 
Visai nedirbti, kol kartu yra 
vaikai 0,2 3,8 3,3 0,6 
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4.9 priedas 
Vaikų auginimo ir darbo derinimo problemos sprendimo va-

riantai pagal respondentų lytį ir kartas (procentais) 
 

Aš teikčiau pirmenybę Savo sutuoktiniui/ 
partneriui rinkčiau 

1967–
1983 

1947–
1966 

1925–
1946 

1967–
1983 

1947–
1966 

1925–
1946 

 

18–34 m. 
amžiaus 

35–54 m. 
amžiaus 

55 m. ir 
vyresni 

18–34 m. 
amžiaus 

35–54 m. 
amžiaus 

55 m. ir 
vyresni 

Vyrai 
Visa darbo diena ir jokių 
vaikų 8,3 8,5 3,7 1,6 2,3 3,2 

Visa darbo diena ir 1 vaikas 13,5 8,1 13,0 3,9 4,5 2,4 
Visa darbo diena ir 2 vaikai 43,5 42,3 44,4 9,4 10,5 11,2 
Visa darbo diena ir daugiau 
negu 2 vaikai 13,5 17,9 18,5 – 2,3 2,4 

Dalis darbo laiko ir jokių 
vaikų – – 0,6 – – – 

Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 2,1 2,4 1,9 3,9 3,2 4,0 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 10,9 6,9 3,7 16,5 16,8 14,4 
Dalis darbo laiko ir daugiau 
negu 2 vaikai 4,7 3,3 3,1 11,8 5,9 4,0 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 3,6 10,2 11,1 50,4 50,0 54,4 
Visai nedirbti, kol kartu yra 
vaikai – 0,4 – 2,4 4,5 4,0 

Moterys 
Visa darbo diena ir jokių vaikų 2,6 4,0 1,7 9,1 10,7 9,9 
Visa darbo diena ir  
1 vaikas 5,1 4,3 7,0 17,6 13,4 9,9 

Visa darbo diena ir 2 vaikai 9,4 7,0 8,7 40,3 42,4 35,6 
Visa darbo diena ir daugiau 
negu 2 vaikai 1,3 4,3 1,7 14,8 15,6 16,8 

Dalis darbo laiko ir jokių 
vaikų 0,4 – 0,4 1,1 0,4 – 

Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 10,7 2,6 3,5 3,4 2,2 4,0 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 20,9 17,9 9,1 7,4 6,7 11,9 
Dalis darbo laiko ir daugiau 
negu 2 vaikai 8,5 7,0 7,0 2,3 3,6 5,9 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 38,9 50,3 55,7 3,4 4,0 5,9 
Visai nedirbti, kol kartu yra 
vaikai 2,1 2,6 5,2 0,6 0,9 – 
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4.10 priedas 
Vaikų auginimo ir darbo derinimo problemos sprendimo  
variantai pagal respondentų lytį ir išsilavinimą (procentais) 

 
Aš teikčiau pirmenybę Savo sutuoktiniui/ 

partneriui rinkčiau 
 

Ž
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Vyrai 
Visa darbo diena ir jokių vaikų 8,3 6,1 7,9 6,3 2,6 1,5 2,3 3,3 
Visa darbo diena ir 1 vaikas 17,4 8,4 11,9 8,1 3,9 6,8 2,3 2,2 
Visa darbo diena ir 2 vaikai 38,5 48,6 39,1 46,8 11,7 12,1 8,8 9,8 
Visa darbo diena ir daugiau negu 2 
vaikai 

13,8 12,8 19,3 20,7 1,3 3,0 1,2 1,1 

Dalis darbo laiko ir jokių vaikų – – – 0,9 – – – – 
Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 2,8 3,9 0,5 1,8 3,9 3,0 3,5 4,3 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 1,8 7,8 10,9 5,4 11,7 16,7 16,4 18,5 
Dalis darbo laiko ir daugiau negu 2 
vaikai 

4,6 5,0 3,0 1,8 6,5 4,5 7,6 9,8 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 12,8 7,3 6,9 8,1 53,2 47,7 54,4 48,9 
Visai nedirbti, kol kartu yra vaikai 0,0 – 0,5 – 5,2 4,5 3,5 2,2 

Moterys 
Visa darbo diena ir jokių vaikų 3,7 2,7 1,9 3,8 12,7 13,3 11,5 3,7 
Visa darbo diena ir 1 vaikas 6,6 5,3 6,2 3,3 10,9 15,0 15,1 13,4 
Visa darbo diena ir 2 vaikai 6,6 7,5 9,6 8,2 21,8 40,0 37,0 53,0 
Visa darbo diena ir daugiau negu 2 
vaikai 

0,7 1,6 2,7 4,9 21,8 15,0 13,5 16,4 

Dalis darbo laiko ir jokių vaikų 0,7 – – 0,5 – 0,8 0,5 0,7 
Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 2,9 7,5 5,4 4,9 3,6 2,5 4,7 0,7 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 5,9 21,9 12,3 23,6 16,4 4,2 7,8 8,2 
Dalis darbo laiko ir daugiau negu 2 
vaikai 

7,4 9,6 5,4 8,2 7,3 3,3 3,1 3,0 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 57,4 42,8 53,1 40,7 5,5 5,0 5,7 0,7 
Visai nedirbti, kol kartu yra vaikai 8,1 1,1 3,5 1,6 – 0,8 1,0 – 
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4.11 priedas 
Vaikų auginimo ir darbo derinimo problemos sprendimo  
variantai pagal respondentų lytį ir užimtumą (procentais) 

 
Aš teikčiau pirme-

nybę 
Savo sutuoktiniui/ 
partneriui rinkčiau 
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Vyrai 
Visa darbo diena ir jokių vaikų 8,3 13,9 4,6 2,5 4,0 1,8 
Visa darbo diena ir 1 vaikas 9,5 19,4 12,1 2,8 24,0 2,4 
Visa darbo diena ir 2 vaikai 43,7 41,7 42,9 11,0 8,0 9,8 
Visa darbo diena ir daugiau negu 2 
vaikai 

17,8 8,3 16,3 1,4 – 2,4 

Dalis darbo laiko ir jokių vaikų – – 0,4 – –  
Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 2,8 – 1,7 4,6 – 2,4 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 8,0 5,6 6,7 16,6 8,0 16,5 
Dalis darbo laiko ir daugiau negu 2 
vaikai 4,0 2,8 3,3 7,8 16,0 4,3 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 5,5 8,3 12,1 49,1 40,0 56,7 
Visai nedirbti, kol kartu yra vaikai 0,3 – – 4,2 – 3,7 

Moterys 
Visa darbo diena ir jokių vaikų 2,9 5,2 2,5 9,0 14,3 10,2 
Visa darbo diena ir 1 vaikas 4,2 6,9 6,1 15,5 16,7 12,4 
Visa darbo diena ir 2 vaikai 9,9 6,9 7,1 44,2 33,3 37,6 
Visa darbo diena ir daugiau negu 2 
vaikai 3,8 1,7 1,8 14,2 2,4 19,5 

Dalis darbo laiko ir jokių vaikų – – 0,5 0,9 – 0,4 
Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 6,1 8,6 4,1 3,0 7,1 2,2 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 19,6 25,9 12,2 7,3 11,9 8,0 
Dalis darbo laiko ir daugiau negu 2 
vaikai 7,7 8,6 7,1 2,6 2,4 4,9 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 43,9 32,8 54,4 3,4 9,5 4,0 
Visai nedirbti, kol kartu yra vaikai 1,9 3,4 4,3 – 2,4 0,9 
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4.12 priedas 
 Vaikų auginimo ir darbo derinimo problemos sprendimo  
variantai pagal respondentų lytį ir turimų vaikų skaičių 

(procentais) 
 

Aš teikčiau pirme-
nybę 

Savo sutuoktiniui/ 
partneriui rinkčiau 
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Vyrai 
Visa darbo diena ir jokių vaikų 14,0 4,8 6,9 3,8 1,5 5,1 
Visa darbo diena ir 1 vaikas 11,8 12,

4 
4,6 5,7 4,1 1,3 

Visa darbo diena ir 2 vaikai 44,9 50,
3 

10,3 9,4 12,0 3,8 

Visa darbo diena ir daugiau negu 2 
vaikai 

11,0 10,
8 

50,6 1,9 – 9,0 

Dalis darbo laiko ir jokių vaikų – 0,3 – – – – 
Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 0,7 3,2 – 3,8 4,4 – 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 6,6 8,2 4,6 7,5 19,6 6,4 
Dalis darbo laiko ir daugiau negu 2 
vaikai 3,7 2,6 8,0 11,3 4,1 16,7 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 7,4 7,1 14,9 52,8 50,4 53,8 
Visai nedirbti, kol kartu yra vaikai – 0,3 – 3,8 3,8 3,8 

Moterys 
Visa darbo diena ir jokių vaikų 5,9 2,3 2,4 11,1 9,0 12,2 
Visa darbo diena ir 1 vaikas 5,9 6,3 0,8 20,0 16,2 3,3 
Visa darbo diena ir 2 vaikai 5,1 10,

4 
2,4 35,6 49,0 7,8 

Visa darbo diena ir daugiau negu 2 
vaikai 

1,7 1,0 10,2 15,6 6,8 51,1 

Dalis darbo laiko ir jokių vaikų 1,7 – – – 0,5 1,1 
Dalis darbo laiko ir 1 vaikas 10,2 5,6 – 4,4 3,6 – 
Dalis darbo laiko ir 2 vaikai 16,1 19,

6 
2,4 4,4 9,3 4,4 
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Dalis darbo laiko ir daugiau negu 2 
vaikai 5,9 5,0 18,9 2,2 1,9 11,1 

Nedirbti, kol vaikai yra maži 43,2 48,
1 

54,3 6,7 3,3 6,7 

Visai nedirbti, kol kartu yra vaikai 4,2 1,7 8,7 – 0,3 2,2 
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4.13 priedas 
Priemonių, kurių vyriausybė turėtų imtis skatinant lygias vyrų 

ir moterų teises, vertinimas pagal respondentų lytį ir kartas  
(procentais) 

 
1967–1983 m. 1947–1966 m. 1925–1946 m. 
18–34 m. am-

žiaus 
35–54 m. am-

žiaus 
55 m. ir vyresni 

 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 
Sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti 
Sutinka* 78,6 90,3 84,0 93,5 90,4 94,2 
Nei sutinka, nei nesutinka 15,8 7,6 14,8 5,9 8,4 5,0 
Nesutinka* 5,6 2,1 1,2 0,7 1,2 0,8 

Siekti, kad tiek moterims, tiek vyrams už tą patį darbą būtų mokamas vie-
nodas atlyginimas 
Sutinka 86,3 92,0 86,4 94,8 94,0 95,0 
Nei sutinka, nei nesutinka 10,7 4,6 11,2 3,9 4,8 3,8 
Nesutinka 3,0 3,4 2,4 1,3 1,2 1,3 

Skatinti tėvo dalyvavimą prižiūrint vaiką 
Sutinka 71,6 83,2 71,2 83,8 73,5 84,2 
Nei sutinka, nei nesutinka 22,8 10,5 23,2 12,3 18,1 10,4 
Nesutinka 5,6 6,3 5,6 3,9 8,4 5,4 

Skatinti, kad vyrai ir moterys namų ruošos darbus dalytųsi po lygiai 
Sutinka 66,0 75,6 64,8 80,8 75,9 83,3 
Nei sutinka, nei nesutinka 22,8 15,1 22,0 13,0 15,7 9,6 
Nesutinka 11,2 9,2 13,2 6,2 8,4 7,1 
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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4.14 priedas 
Priemonių, kurių vyriausybė turėtų imtis skatinant lygias  
vyrų ir moterų teises, vertinimas pagal respondentų lytį ir  

išsilavinimą (procentais) 
 

Žemesnis 
nei vidurinis 

Vidurinis Aukštesnysis Aukštasis  

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Mote-
rys 

Sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti 
Sutinka* 88,3 96,4 83,4 94,3 85,6 92,8 77,7 88,3 
Nei sutinka, nei nesutinka 11,7 3,6 14,9 5,2 12,5 6,1 14,3 9,0 
Nesutinka* – – 1,7 0,5 1,9 1,1 8,0 2,7 

Siekti, kad tiek moterims, tiek vyrams už tą patį darbą būtų mokamas vieno-
das atlyginimas 
Sutinka 91,1 92,9 86,7 92,7 88,5 95,5 88,4 94,2 
Nei sutinka, nei nesutinka 8,0 5,7 11,6 5,2 8,7 2,3 8,0 4,2 
Nesutinka 0,9 1,4 1,7 2,1 2,9 2,3 3,6 1,6 

Skatinti tėvo dalyvavimą prižiūrint vaiką 
Sutinka 69,6 81,4 73,5 84,9 71,6 84,5 72,3 83,1 
Nei sutinka, nei nesutinka 22,3 12,9 23,2 8,9 21,6 12,5 18,8 10,6 
Nesutinka 8,0 5,7 3,3 6,3 6,7 3,0 8,9 6,3 

Skatinti, kad vyrai ir moterys namų ruošos darbus dalytųsi po lygiai 
Sutinka 75,9 83,6 70,7 78,1 64,4 80,2 63,4 78,8 
Nei sutinka, nei nesutinka 17,0 12,1 21,0 12,5 23,6 12,9 17,9 12,7 
Nesutinka 7,1 4,3 8,3 9,4 12,0 6,8 18,8 8,5 
* Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai 
nesutinku“. 
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4.15 priedas 
 Priemonių, kurių vyriausybė turėtų imtis skatinant lygias vyrų 

ir moterų teises, vertinimas pagal respondentų lytį  
ir užimtumą (procentais) 

 
Dirba visą darbo 

dieną 
Dirba dalį darbo 

laiko Nedirba 
 

Vyrai Mote-
rys Vyrai Mote-

rys Vyrai Mote-
rys 

Sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti 
Sutinka* 81,0 93,4 86,5 84,5 87,5 93,4 
Nei sutinka, nei nesutinka 15,0 5,6 8,1 12,1 12,1 5,7 
Nesutinka* 4,0 0,9 5,4 3,4 0,4 1,0 

Siekti, kad tiek moterims, tiek vyrams už tą patį darbą būtų mokamas vie-
nodas atlyginimas 
Sutinka 89,9 92,5 75,7 93,1 88,3 95,3 
Nei sutinka, nei nesutinka 7,3 5,3 21,6 1,7 10,1 3,4 
Nesutinka 2,7 2,2 2,7 5,2 1,6 1,2 

Skatinti tėvo dalyvavimą prižiūrint vaiką 
Sutinka 75,9 82,2 59,5 75,9 68,5 86,0 
Nei sutinka, nei nesutinka 18,9 12,2 32,4 15,5 23,8 9,8 
Nesutinka 5,2 5,6 8,1 8,6 7,7 4,2 

Skatinti, kad vyrai ir moterys namų ruošos darbus dalytųsi po lygiai 
Sutinka 67,4 77,5 64,9 75,9 69,8 82,5 
Nei sutinka, nei nesutinka 20,4 14,7 21,6 13,8 20,6 10,8 
Nesutinka 12,2 7,8 13,5 10,3 9,7 6,7 
*Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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4.16 priedas 
Priemonių, kurių vyriausybė turėtų imtis skatinant lygias  
vyrų ir moterų teises, vertinimas pagal respondentų lytį  

ir turimų vaikų skaičių (procentais) 
 

Neturi vaikų 1–2 vaikai 3 ir daugiau vai-
kų 

 

Vyrai Moterys Vyrai Mote-
rys 

Vyrai Moterys 

Sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti 
Sutinka* 74,1 88,9 85,9 92,8 91,0 96,2 
Nei sutinka, nei nesutinka 20,1 7,9 12,0 6,6 9,0 2,3 
Nesutinka* 5,8 3,2 2,1 0,6  1,5 

Siekti, kad tiek moterims, tiek vyrams už tą patį darbą būtų mokamas vie-
nodas atlyginimas 
Sutinka 80,7 91,3 89,6 93,9 95,5 96,9 
Nei sutinka, nei nesutinka 14,3 6,3 9,1 4,0 2,2 2,3 
Nesutinka 5,0 2,4 1,3 2,1 2,2 0,8 

Skatinti tėvo dalyvavimą prižiūrint vaiką 
Sutinka 65,7 81,7 72,4 83,9 79,8 84,7 
Nei sutinka, nei nesutinka 25,0 11,1 21,6 11,0 16,9 12,2 
Nesutinka 9,3 7,1 6,0 5,1 3,4 3,1 

Skatinti, kad vyrai ir moterys namų ruošos darbus dalytųsi po lygiai 
Sutinka 62,9 73,8 68,8 79,7 74,2 87,8 
Nei sutinka, nei nesutinka 23,6 16,7 20,8 12,9 14,6 6,9 
Nesutinka 13,6 9,5 10,4 7,4 11,2 5,3 

*Sutinka = „visiškai sutinku“ + „sutinku“; Nesutinka = „nesutinku“ + „visiškai nesutinku“. 
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Priedas  AA    
Tyrimo “Gyventojų politikos vertinimas” anketa 

  
CI BENDRO POBŪDŽIO KLAUSIMAI  

 
Pirmiausia norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie kai kuriuos klausimus, nuolat diskutuojamus 

per radiją, televiziją bei spaudoje.  
 
CI 1 Socialiniai pokyčiai, vykstantys visuomenėje, kiekvienam kelia nemažą susirūpinimą. Vy-
riausybės vaidmuo visame tame gali būti labai svarbus arba visiškai nesvarbus. Kaip Jūs mano-
te, kiek Vyriausybė turėtų būti atsakinga žemiau pateiktų problemų atžvilgiu.  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Visiškai 

atsakinga 
Gerokai 
atsakinga 

Atsa-
kinga 

Nelabai 
atsakinga 

Neatsa-
kinga 

a. Senyvo amžiaus žmonių priežiūra 1 2 3 4 5 
b. Galimybės kiekvienam apsirūpinti būstu  1 2 3 4 5 
c. Sąlygų sudarymas moterims dalyvauti 

profesinėje veikloje 
1 2 3 4 5 

d. Galimybių sudarymas moterims derinti 
apmokamą darbą ir vaikų auginimą  

1 2 3 4 5 

e. Galimybių sudarymas vyrams derinti 
apmokamą darbą ir vaikų auginimą  

1 2 3 4 5 

f. Parama jauniems žmonėms, ieškantiems 
darbo 

1 2 3 4 5 

g. Tinkama sveikatos priežiūra kiekvienam 1 2 3 4 5 
 
CI 2 Kaip Jums atrodo, ar pastaraisiais metais žemiau pateiktoms problemoms Vyriausybė 
teikė mažiau, daugiau ar tiek pat dėmesio negu anksčiau (negu prieš kokius penketą metų)? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Mažiau Tiek pat Daugiau 
a. Skurstančioms šeimoms 1 2 3 
b. Šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus 1 2 3 
c. Dirbančių moterų problemoms 1 2 3 
d. Vaikų priežiūros  sąlygoms 1 2 3 
e. Senyvo amžiaus žmonių priežiūrai 1 2 3 
f. Sveikatos apsaugai 1 2 3 
g. Gyventojų užimtumui 1 2 3 
h. Aplinkosaugai 1 2 3 

i. Švietimui 1 2 3 
 
CI 3 Kaip Jums atrodo, kiek gyventojų šiuo metu gyvena Lietuvoje?  
(įrašykite)            milijonų  
 
CI 4 Kiek migrantų, Jūsų nuomone, į Lietuvą atvyko praėjusiais metais?  
(įrašykite)    
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CI 4a Kiek gyventojų, Jūsų nuomone, išvyko iš Lietuvos praėjusiais metais? (įrašykite) 
 
         1. Legaliai           Ä        2(į  2. Nelegaliai                  Ä 2( 
 
CI 5 Kokią Lietuvos gyventojų dalį, Jūsų manymu, sudaro 65-erių metų amžiaus ir vyresni 
žmonės?    …….% 
 
CI 6 Kaip Jums atrodo, ar gyventojų skaičius Lietuvoje po 20 metų bus didesnis, toks pat ar 
mažesnis negu dabar? 
 
1. Didesnis 2. Beveik toks pat 3. Mažesnis 

 
CI 7 Ar Jūs labiau norėtumėte, kad Lietuvos gyventojų skaičius ateityje padidėtų, liktų daug-
maž toks pat ar kad sumažėtų? 
 
1. Padidėtų 2. Liktų toks pat 3. Sumažėtų 

 
CI 8 Ateityje jaunų žmonių (iki 20 metų) dalis labai sumažės. Šiuo metu 100-ui Lietuvos gyven-
tojų tenka 27 jauni žmonės, o po penkiasdešimties metų šis skaičius bus 19. Kaip Jūs vertintu-
mėte šiuos pokyčius?  
 
1. Labai gerai 2. Gerai 3. Nei gerai, nei blogai 4. Blogai 5. Labai blogai 

 
 

CL  GYVENIMO BŪDAS  

 
 
Pastaraisiais metais šeimos gyvenime stebimi dideli pokyčiai. Labai pasikeitė ir pačios visuomenės požiū-
ris į šiuos pokyčius. Kurie iš žemiau pateiktų atsakymų labiausiai atitinka Jūsų nuomonę? 
 
CL 1 Kuriant šeimą įvyko daug pasikeitimų. Kaip Jūs vertintumėte toliau pateiktus pokyčius?  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Labai 

gerai 
Gerai Nei gerai, 

nei blogai 
Blogai Labai 

blogai 
a. Daugėja porų, gyvenančių nesusituokus 1 2 3 4 5 
b. Daugėja porų, nusprendusių likti bevaikėmis  1 2 3 4 5 
c. Mažėja vedybų skaičius  1 2 3 4 5 
d. Mažėja gimimų skaičius  1 2 3 4 5 
e. Daugėja vaikų, kurie dalį vaikystės gyvena 

nepilnoje (vienos motinos ar vieno tėvo) šeimoje  
1 2 3 4 5 

f. Daugėja šeimų, auginančių tik vieną vaiką 1 2 3 4 5 
g. Daugėja vienišų žmonių 1 2 3 4 5 
h. (1) Didėja ne santuokoje gimusių vaikų skai-

čius 
1 2 3 4 5 

h. Didėja skaičius vaikų, gimusių sugyventinių 
porose  

1 2 3 4 5 

i. Daugėja skyrybų 1 2 3 4 5 
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CL 2 Vis daugiau jaunų žmonių vedybas atideda vyresniam amžiui arba iš viso neketina tuok-
tis. Kaip Jums atrodo, kiek svarbios vedybų atidėjimui ar jų atsisakymui yra šios priežastys? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Labai 

svarbu 
Svarbu Nei svarbu, 

nei nesvarbu 
Nesvar-

bu 
Visai 

nesvarbu 
a. Jauniems žmonėms sunku susirasti darbą 1 2 3 4 5 
b. Sunku įsigyti gyvenamąjį būstą 1 2 3 4 5 
c. Mažėja santuokos kaip vertybės svarba 1 2 3 4 5 
d. Didėja jaunų žmonių noras būti nepri-

klausomiems ir autonomiškiems 
1 2 3 4 5 

e. Vengiama įsipareigojimų 1 2 3 4 5 
f. Visuomenė vis labiau pritaria neregistruo-

tai santuokai 
1 2 3 4 5 

g. Nepakanka pajamų, reikalingų šeimai 
kurti 

1 2 3 4 5 

h. Pastaruoju metu pirmasis vaikas paprastai 
gimdomas vyresniame amžiuje 

1 2 3 4 5 

i. Juk labai patogu gyventi su tėvais 1 2 3 4 5 
j. Nesantuokinių intymių santykių papliti-

mas 
1 2 3 4 5 

 
=> PARODYKITE KORTELĘ CL 3. 
 
CL 3 Kuriam iš šių šeimos (namų ūkio) tipų Jūs atiduotumėte pirmenybę?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 

1. Gyvenimas vienišu (-a) 

2. Intymūs santykiai gyvenant atskirai 

3. Gyvenimas kartu su partneriu (-e), ketinant susituokti 

4. Gyvenimas kartu su partneriu (-e), neturint ketinimų susituokti 

5. Įteisinta santuoka 

6. Gyvenimas bendrame bute  su keliais draugais  

7. Kita (nurodykite): ………………………………………………………… 
 
CL 3a Ar Jūsų aukščiau nurodytoje šeimoje (namų ūkyje) Jūs norėtumėte gyventi: 
 
1. Su vaikais 2. Be vaikų 
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CL 4 Ar Jūs sutinkate, ar ne su šiais teiginiais? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 

 Sutinku Nesutinku 
a. Santuoka (registruota) yra pasenęs dalykas 1 2 
b. Jei moteris, neturinti pastovių ryšių su vyru nori turėti vaiką vieniša, ji 

turėtų turėti galimybę tai pasirinkti 
1 2 

c. Būtų labai gerai, jei ateityje šeimai būtų skiriama daugiau dėmesio  1 2 
d. Kad vaikas augtų laimingas, jam reikalinga šeima su tėvu ir motina  1 2 
e. Susituokę žmonės paprastai yra laimingesni už nesusituokusius  1 2 
f. Žmonės, kurie nori turėti vaikų, privalo susituokti  1 2 
g. Vieniša motina (ar tėvas) gali taip pat gerai išauklėti vaiką, kaip ir abu 

tėvai 
1 2 

h. Yra visiškai normalu, jei pora gyvena kartu neketindama kada nors susi-
tuokti  

1 2 

i. Geriau būti nesėkmingai vedusiam/ištekėjusiai nei likti vienišam (-ai) 1 2 
j. Santuoka – tai vienintelis priimtinas būdas vyrui ir moteriai gyventi 

kartu  
1 2 

 
CL 5 Tėvai įvairiai vertina vaikų reikšmę savo gyvenime. Prašom nurodyti, ar Jūs sutinkate, ar 
nesutinkate su šiais teiginiais?  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Visiškai 

sutinku 
Sutin-
ku 

Nei sutinku, 
nei nesutinku 

Nesutin-
ku 

Visiškai 
nesutinku 

a. Dabartiniame pasaulyje vienintelė vieta, 
kur galima jaustis visiškai laimingam ir 
saugiam, yra savi namai su vaikais 

1 2 3 4 5 

b. Visada yra džiugu, kai vaikai yra šalia 1 2 3 4 5 
c. Būdamas geru tėvu ar motina, jautiesi 

labai patenkintas (-a) savo gyvenimu 
1 2 3 4 5 

d. Džiugu turėti vaikų, nes jiems tikrai esam 
reikalingi 

1 2 3 4 5 

e. Turėti vaikų - tai pareiga visuomenei  1 2 3 4 5 
f. Neturint vaikų, negalima būti tikrai lai-

mingam  
1 2 3 4 5 

g. Artimiausias ryšys, kokį tik su kuo nors 
galima turėti, yra ryšys su savo vaiku  

1 2 3 4 5 
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CF LENGVATOS, PAŠALPOS 

 
MOTERIS, VYRESNES NEI 50 METŲ, TOLIAU PRAŠOM ŽIŪRĖTI CF 3 KLAUSIMĄ. 
 
CF 1 Ar ketinate ateityje turėti (dar turėti) vaiką (-ų)? 
1. Ne 2. Nežinau, nesu tikras (-a)  
3. Taip: ______ (skaičius) 
=> pereikite prie CF 3 klausimo 

4. Aš esu (mano žmona/partnerė yra) nėščia; ir po to dar 
ketinu turėti ______ (skaičius)        vaiką (-us)                   
=> pereikite prie CF 3 klausimo 

 
CF 2 Yra daugybė priežasčių, dėl kurių žmonės nenori turėti vaikų (daugiau vaikų). Ar negalė-
tumėte atsakyti, kuri iš šių priežasčių šiuo metu Jums asmeniškai yra svarbi ir kuri nesvarbi?  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą.  
 Labai 

svarbu 
Svarbu Nei svarbu, nei 

nesvarbu 
Nesvar-

bu 
Visiškai 
nesvarbu 

a. Jau turiu vaikų tiek, kiek norėjau jų 
turėti  

1 2 3 4 5 

b. Mano sveikata to neleidžia  1 2 3 4 5 
c. Gyvenu vienas (-a) ir neturiu nuola-

tinio (-ės) partnerio (-ės) 
1 2 3 4 5 

d. Mano darbas ir profesinė veikla to 
neleidžia 

1 2 3 4 5 

e. Turėčiau atsisakyti laisvalaikio po-
mėgių 

1 2 3 4 5 

f. Noriu išlaikyti savo dabartinį pra-
gyvenimo lygį  

1 2 3 4 5 

g. Dar vienas vaikas per daug kainuotų  1 2 3 4 5 
h. Man didelį rūpestį kelia mano vaikų 

ateitis  
1 2 3 4 5 

i. Negalėčiau džiaugtis gyvenimu, 
kaip iki šiol   

1 2 3 4 5 

j. Aš (mano sutuoktinis (-ė)/partneris 
(-ė)) per senas (-a) turėti vaikų  

1 2 3 4 5 

k. Mano sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) 
nenori turėti vaiko (-ų) 

1 2 3 4 5 

 
=> CF 3 KL. KLAUSTI  TIK TUOS, KURIE TURI VAIKŲ. 
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CF 3 Ar Jūs turite tokį pat skaičių vaikų, kaip Jūsų draugai, giminės ar kaimynai?  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Taip Ne 

a. Turiu tiek pat vaikų, kiek ir mano sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) tėvų šeima 1 2 

b. Turiu tiek pat vaikų, kiek ir mano tėvų šeima 1 2 

c. Dauguma mūsų draugų turi tiek pat vaikų, kiek ir mes 1 2 

d. Dauguma mūsų kaimynų turi tiek pat vaikų, kiek ir mes 1 2 

e. Dauguma mūsų pažįstamų su tokiu pat pragyvenimo lygiu turi tiek pat vaikų, kiek ir 
mes 

1 2 

f. Turintys aukštesnį pragyvenimo lygį negu mūsų turi tiek pat vaikų, kiek ir mes 1 2 
 

CF 3a Kiek iš viso Jūs norėtumėte (norėjote) turėti vaikų? (Įrašykite norimą vaikų skaičių. Jei 
norite (norėjote) turėti du - taip ir rašykite "2", jei du-tris, tai rašykite - "2-3"). 
 

 1. __________  2. Nežinau 
 

CF 4 Kaip Jūs vertintumėte šias priemones, skirtas palengvinti vaikų priežiūrą ir auklėjimą? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
Pastaba: Šios paramos šeimai priemonės nėra šiaip sugalvotos. Dauguma jų jau yra įgyvendintos kai ku-
riose Europos šalyse, o kai kurios jų jau vykdomos arba diskutuojama dėl jų įdiegimo ir Lietuvoje. 
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1. (1) Geresnės vaiko priežiūros atostogų (iki vaikui sueis 1 
metai) sąlygos dirbančioms ir auginančioms kūdikį moterims 

1 2 3 4 5 

a. (2) Geresnės vaiko priežiūros atostogų (kai vaikas yra nuo 1 iki 
3 metų) sąlygos dirbančioms ir auginančioms vaiką moterims 

1 2 3 4 5 

b. Mažesnis pajamų mokestis žmonėms, auginantiems nepilna-
mečius vaikus  

1 2 3 4 5 

c. Geresnės lopšelių sąlygos vaikams iki trejų metų amžiaus  1 2 3 4 5 
d. Geresnės darželių sąlygos vaikams nuo trejų metų iki mokyk-

linio amžiaus  
1 2 3 4 5 

e. Pašalpos vaikų turinčioms šeimoms, priklausančios nuo šei-
mos pajamų dydžio 

1 2 3 4 5 

f. Vienkartinė pašalpa vaikui gimus 1 2 3 4 5 
g. (1) Pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) ir prižiūrinčiai (-iam) 

vaikus iki 1 metų amžiaus 
1 2 3 4 5 

g. (2) Pašalpa nedirbančiai motinai (ar tėvui) ir prižiūrinčiai 
(-iam) vaikus nuo 1 iki 3 metų amžiaus 

1 2 3 4 5 

h. Pakankamai didelės pašalpos vaikams, mokamos iki pilname-
tystės 

1 2 3 4 5 

i. Mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimas iki pa-
mokų, po pamokų ir mokyklinių atostogų metu  

1 2 3 4 5 

j. Lankstus darbo grafikas tėvams, auginantiems mažamečius vaikus 1 2 3 4 5 
k. Didesnės galimybės vaikus auginantiems tėvams dirbti ne visą 

darbo laiką  
1 2 3 4 5 

l. Ženklus sumažinimas išlaidų, reikalingų vaikams išmokslinti  1 2 3 4 5 
m. Geresnės apsirūpinimo būstu sąlygos šeimoms, turinčioms 

vaikų 
1 2 3 4 5 
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CF 5 Jei galėtumėte rinktis, kurias iš šių priemonių Jūs labiausiai norėtumėte, kad Lietuvos 
vyriausybė įgyvendintų? 
=> Nurodykite ne daugiau kaip tris. 
a. Aš pageidaučiau, kad būtų įgyvendintos šios priemonės:  
1.  
2. 
3. 

b. Aš nenorėčiau, kad kuri nors iš šių priemonių būtų įgyvendinta   
 
CF 6 Jeigu tos priemonės, kurių Jūs pageidaujate, būtų įgyvendintos, ar tai turėtų kokios nors 
įtakos Jūsų asmeniniam gyvenimui? Prašom nurodyti, ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate su šiais 
teiginiais: 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Sutinku Nesutin-

ku 
Netinkamas 
klausimas 

a. Man būtų lengviau turėti tiek vaikų, kiek ketinu turėti  1 2 3 
b. Tai leistų man kito vaiko susilaukti anksčiau  1 2 3 
c. Dar kartą pamąstyčiau apie galimybę turėti vaiką (dau-

giau vaikų)  
1 2 3 

d. Aš tada tikriausiai nuspręsčiau turėti vaiką (daugiau 
vaikų)  

1 2 3 

 
Tarkime, kad Lietuvoje pradėtos mokėti vaiko pašalpos, skiriamos vaikams, kol jie yra tėvų išlaiko-
mi. Mes norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie tai. 
 
=> PARODYKITE KORTELĘ CF 7. 
 
CF 7 Kuriai vaiko pašalpos mokėjimo sistemai pagal šeimos pajamas Jūs atiduotumėte pirme-
nybę?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
 

1. Vaiko pašalpa, priklausanti nuo šeimos pajamų (mažesnės pajamos, didesnė 
vaiko pašalpa) 

2. Vaiko pašalpa tik šeimoms, turinčioms mažai pajamų  
3. Vaiko pašalpa, nepriklausanti nuo šeimos pajamų  

 
=> PARODYKITE KORTELĘ CF 8. 
 
CF 8 Kuriai vaiko pašalpos mokėjimo sistemai pagal vaikų amžių Jūs atiduotumėte pirmenybę?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
 

1. Kuo vyresnis vaikas, tuo didesnė pašalpa 
2. Kuo jaunesnis vaikas, tuo didesnė pašalpa  
3. Pašalpos dydis nepriklauso nuo vaiko amžiaus  

 
=> PARODYKITE KORTELĘ CF 9. 
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CF 9 Kuriai vaiko pašalpos mokėjimo sistemai, priklausančiai nuo vaikų skaičiaus Jūs atiduo-
tumėte pirmenybę?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
 

1. Vaiko pašalpa tik pirmiesiems dviem vaikams  
2. Vaiko pašalpa tik trečiajam ir po jo gimusiems vaikams  
3. Vaiko pašalpa, teikiama visiem vaikams  
4. Kiekvienam vėliau gimusiam vaikui mokama vis didesnė pašalpa 

 
Dabar norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie vaikų auginimo ir priežiūros atostogų bei pašalpų, ski-
riamų šeimoms, turinčioms vaikų, sistemą, šiuo metu taikomą Lietuvoje. 
 
CF 9a Kaip vertinate motinystės atostogas (56-70 dienų po gimdymo) pagal jų trukmę? 
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
 
1. Manau, kad jos 
per ilgos 

2. Manau, kad jos per 
trumpos 

3. Manau, kad jos pa-
kankamos 

4. Neturiu 
nuomonės 

 
CF 9b Ar esate apdraustas (-a) valstybiniu socialiniu draudimu (SODRA)? 
 

1. Taip  2. Ne => Pereikite prie CF 10b klausimo. 
 

 
CF 10a Ar Jūs (o gal Jūsų sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė)) šiuo metu esate vaiko priežiūros atos-
togose iki vaikui sukaks vieneri metai (motinos/tėvo atostogose) ir gaunate pašalpą? 
 

1. Taip 2. Ne 
 
 
CF 10b Ar Jūs arba Jūsų sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) kada nors buvote išėję vaiko priežiūros 
atostogų iki vaikui sukaks vieneri metai (motinos/tėvo atostogų)?  
 
Jūs pats (pati)      Jūsų sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė)  
1. Taip 1. Taip 
2. Ne 2. Ne 
3. Ketinu tai daryti 3. Ketina tai daryti 
4. Netinkamas klausimas, nes nėra tokios 

galimybės  
4. Netinkamas klausimas, nes nėra tokios 

galimybės  
9. Nežinau 9. Nežinau  
 
CF 10c Kaip vertinate vaiko priežiūros atostogas iki vaikui sukaks vieneri metai (motinos/tėvo 
atostogas) pagal jų trukmę?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
 
1. Manau, kad jos 

per ilgos 
2. Manau, kad jos per 

trumpos 
3. Manau, kad jos pa-

kankamos 
4. Neturiu 

nuomonės 
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CF 10d Ką Jūs galvojate apie pašalpos, skiriamos vaiko priežiūros atostogų metu iki vaikui 
sukaks vieneri metai (motinos/tėvo atostogų metu), dydį1? 
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
 
1. Ji yra per maža 2. Ji yra per didelė 3. Ji yra pakankama 4. Neturiu nuomonės 

 
=> CF 11a KL. KLAUSTI TIK TUOS, KURIE YRA APDRAUSTI VALSTYBINIU SOCIALINIU 
DRAUDIMU (SODRA). 
 
CF 11a Ar Jūs (o gal Jūsų sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė)) šiuo metu esate vaiko priežiūros atos-
togose, skiriamose prižiūrėti nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaiką, ir gaunate pašalpą2?  
 

1. Taip 2. Ne 
 
CF 11b Ar Jūs arba Jūsų partneris (-ė) kada nors buvote išėję vaiko priežiūros atostogų, ski-
riamų prižiūrėti nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaiką?  
 
Jūs pats (pati)      Jūsų sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) 
1. Taip 1. Taip 
2. Ne  2. Ne 
3. Ketinu tai daryti  3. Ketina tai daryti  
4. Netinkamas klausimas, nes nėra tokios 

galimybės  
4. Netinkamas klausimas, nes nėra tokios 

galimybės  
 9. Nežinau  
 
CF 11c Kaip vertinate vaiko priežiūros atostogas, skiriamas prižiūrėti nuo 1 iki 3 metų amžiaus 
vaiką, pagal jų trukmę?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
 
1. Manau, kad jos 
per ilgos 

2. Manau, kad jos per 
trumpos 

3. Manau, kad jos pa-
kankamos 

4. Neturiu 
nuomonės 

 
CF 11d Ką Jūs galvojate apie pašalpos, skiriamos vaiko priežiūros atostogų metu (prižiūrėti 
nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaiką), dydį3?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
 
1. Ji yra per maža 2. Ji yra per didelė 3. Ji yra pakankama 4. Neturiu nuomonės 

 
 

                                                            
1 Motinos (tėvo) pašalpa mokama draustiems tėvams (po motinystės atostogų - 56-70 dienų po gimdymo) iki vaikui 

sueis 1 metai ir sudaro 60% kompensuojamo darbo užmokesčio. 
2 Vaiko priežiūros atostogos skiriamos motinai (ar tėvui) prižiūrėti vaiką nuo vienerių iki trejų metų. 
3 Už kiekvieną vaiką nuo 1 iki 3 metų mokama 0,75 MGL dydžio (apie 93 Lt) pašalpa. 
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CF 11e Kaip Jūs vertintumėte pašalpos, skiriamos šeimoms, globojančioms be tėvų likusius 
vaikus, dydį1? 
 
1. Ji yra per maža 2. Ji yra per didelė 3. Ji yra pakankama 4. Neturiu nuomonės 

 
CF 11f Kaip Jūs vertintumėte pašalpos dydį šeimoms, auginančioms vaikus iki 3 metų, kurių 
motina yra neapdrausta valstybiniu socialiniu draudimu (SODRA)2? 
 
1. Ji yra per maža 2. Ji yra per didelė 3. Ji yra pakankama 4. Neturiu nuomonės 

 
=> KLAUSDAMI CF 14a, CF 14b IR CF 14c KL., PARODYKITE KORTELĘ CF 14. 
 
CF 14a Klausimas moterims: Ką Jūs darėte iš karto po Jūsų (paskutinių) motinystės atostogų 
(56 arba 70 dienų po gimdymo)? => Galimas tik vienas atsakymas. 
 Klausimas vyrams: Ką Jūs darėte iš karto po Jūsų žmonos/partnerės (paskutinių) motinys-
tės atostogų (56 arba 70 dienų po gimdymo)? => Galimas tik vienas atsakymas. 
 

1. Visai nustojau dirbti 
2. Laikinai nustojau dirbti, o vėliau darbą tęsiau  
3. Pradėjau dirbti mažesnį valandų skaičių nei anksčiau 
4. Ir toliau dirbau tokį pat valandų skaičių ar net didesnį  
5. Mano atveju klausimas netinkamas 
 
CF 14b Klausimas moterims: Ką Jūs darėte iš karto po Jūsų (paskutinių) vaiko priežiūros atos-
togų iki vaikui sukako vieneri metai (motinos/tėvo atostogų)?  => Galimas tik vienas atsakymas. 
 Klausimas vyrams: Ką Jūs darėte iš karto po Jūsų žmonos/partnerės (paskutinių) vaiko 
priežiūros atostogų iki vaikui sukako vieneri metai (motinos/tėvo atostogų)?  => Galimas tik 
vienas atsakymas. 
 
1. Visai nustojau dirbti 
2. Laikinai nustojau dirbti, o vėliau darbą tęsiau  
3. Pradėjau dirbti mažesnį valandų skaičių nei anksčiau 
4. Ir toliau dirbau tokį pat valandų skaičių ar net didesnį  
5. Mano atveju klausimas netinkamas 
 
 

                                                            
1 Šeimai, globojančiai be tėvų likusį vaiką, kas mėnesį, kol vaikui sukaks 18 metų, mokama 4 MGL dydžio (500 Lt) 

pašalpa. 
2 Motinai, kuri nėra apdrausta valstybiniu socialiniu draudimu (SODRA), kas mėnesį už kiekvieną vaiką nuo jo 

gimimo iki 3 metų mokama 0,75 MGL dydžio (apie 93 Lt) pašalpa. 
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CF 14c Klausimas moterims: Ką Jūs darėte iš karto po Jūsų (paskutinių) vaiko priežiūros atos-
togų, skiriamų prižiūrėti nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaiką?  => Galimas tik vienas atsakymas. 
 Klausimas vyrams: Ką Jūs darėte iš karto po Jūsų žmonos/partnerės (paskutinių) vaiko 
priežiūros atostogų, skiriamų prižiūrėti nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaiką?  => Galimas tik vienas 
atsakymas. 
 
1. Visai nustojau dirbti 
2. Laikinai nustojau dirbti, o vėliau darbą tęsiau  
3. Pradėjau dirbti mažesnį valandų skaičių nei anksčiau 
4. Ir toliau dirbau tokį pat valandų skaičių ar net didesnį  
5. Mano atveju klausimas netinkamas 
 

G VYRO IR MOTERS VAIDMENYS 
 
G 1 O dabar keletas klausimų apie šiuo metu kintančius vyrų ir moterų vaidmenis. Norėtume 
žinoti Jūsų asmeninę nuomonę.  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Visiškai 

sutinku 
Sutin-
ku 

Nei sutinku, 
nei nesutin-

ku 

Nesu-
tinku 

Visiškai 
nesutinku 

a. Dirbanti moteris gali turėti tokius pat šiltus ir 
tvirtus ryšius su vaikais, kaip ir nedirbanti  

1 2 3 4 5 

b. Ikimokyklinio amžiaus vaikas, matyt, nuken-
čia, jeigu jo motina dirba  

1 2 3 4 5 

c. Bet kuriuo atveju šeima nukenčia, kai moteris 
dirba visą darbo dieną 

1 2 3 4 5 

d. Darbas yra gerai, bet namai ir vaikai yra tai, 
ko iš tikrųjų labiausiai nori moteris 

1 2 3 4 5 

e. Namų šeimininkės statusas leidžia pajusti 
tokią pat pilnatvę, kaip ir apmokamas darbas 

1 2 3 4 5 

f. Darbas yra geriausias būdas moteriai tapti 
nepriklausoma 

1 2 3 4 5 

g. Dauguma moterų šiais laikais turi dirbti, kad 
prisidėtų prie šeimos išlaikymo 

1 2 3 4 5 

h. Darbe moterys yra mažiau ambicingos negu 
vyrai (joms karjera darbe yra mažiau svarbi) 

1 2 3 4 5 
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G 2 Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate, kad…?  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Visiškai 

sutinku 
Sutinku Nei sutin-

ku, nei 
nesutinku 

Nesu-
tinku 

Visiškai 
nesutinku 

a. Tiek vyras, tiek moteris turėtų  įnešti savo 
indėlį į namų ūkio biudžetą 

1 2 3 4 5 

b. Vyro pareiga yra uždirbti pinigus, o moters – 
rūpintis namais ir šeima 

1 2 3 4 5 

c. Tai nėra gerai, jei vyras lieka namuose ir pri-
žiūri vaikus, o moteris eina į darbą 

1 2 3 4 5 

d. Dažnai šeima nukenčia dėl to, kad vyrai per 
daug dėmesio skiria savo darbui 

1 2 3 4 5 

e. Vyrui darbas turėtų būti svarbiau negu šeima  1 2 3 4 5 

f. Dirbančios moterys yra labai gerbiamos 1 2 3 4 5 
 
G 3 Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate, kad vyrai turėtų įsitraukti į namų ruošos darbus? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą.  
 Sutinku Nesutinku 
a. Taip, bet kuriuo atveju 1 2 
b.  Taip, jei moteris dirba 1 2 
c. Taip, jei vyras yra bedarbis arba jei jo darbas nėra toks svarbus kaip 

moters 
1 2 

d. Ne, tai nėra vyro pareiga 1 2 
e. Ne, vyrai nesugeba dirbti namų ruošos darbų 1 2 

 

=> PARODYKITE KORTELĘ G 5. 
 

G 5 Kaip Jūs ir Jūsų sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) tvarkote savo pajamas? 
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Visus pinigus tvarkau aš ir savo sutuoktiniui (-ei)/partneriui (-ei) duodu jo (s) dalį 
2. Visus pinigus tvarko mano sutuoktinis (-ė)/parneris (-ė) ir man duoda mano dalį 
3. Mes pinigus dedame kartu, o po to kiekvienas pasiimame tiek, kiek reikia 
4. Kažkiek pinigų mes dedame kartu, o likusius laikome atskirai 
5. Kiekvienas savo pinigus laikome atskirai 
6. Neturiu sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) 
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G 6 Ką manote apie šiuos teiginius? Ar Jūs sutinkate, ar nesutinkate? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Visiškai 

sutinku 
Sutinku Nei su-

tinku, nei 
nesutinku 

Nesu-
tinku 

Visiškai 
nesu-
tinku 

a. Moteris neturėtų dėl vaikų aukoti savo profesi-
nės karjeros 

1 2 3 4 5 

b. Labai svarbu, kad šeima bent vakarieniautų 
kartu 

1 2 3 4 5 

c. Niekas negali taip gerai pasirūpinti vaiku, kaip 
jo motina 

1 2 3 4 5 

d. Auklės ir vaikų priežiūros įstaigų darbuotojai, 
gali puikiai prižiūrėti mažamečius vaikus 

1 2 3 4 5 

e. Tiek tėvas, tiek motina gali puikiai prižiūrėti 
savo vaikus 

1 2 3 4 5 

f. Be tėvų, vaikus puikiausiai gali prižiūrėti ir giminės 1 2 3 4 5 

 
=> G 7 KL. KLAUSTI TIK TUOS, KURIE GYVENA KARTU SU SUTUOKTINIU (-E)/PARTNERIU (-
E). 
 

G 7 Kas paprastai atlieka namų ruošos darbus?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Paprastai aš 
2. Dažniausiai mano sutuoktinis (-ė) (partneris (-ė)) 
3. Paprastai dalinamės po lygiai 
4. Dažniausiai kiti šeimos nariai  
5. Dažniausiai asmenys, kurie nėra mūsų šeimos nariai 

 
=> PARODYKITE KORTELĘ H 3. 
 

H 3 Daugelis moterų ir vis daugiau vyrų susiduria su vaikų auginimo ir darbo derinimo pro-
blema. Kuris iš šių variantų Jums atrodo idealus ir kuris iš jų būtų idealus Jūsų sutuoktiniui (-
ei)/partneriui (-ei)?  
=> Pirmame stulpelyje pažymėkite Jums labiausiai tinkantį variantą, o antrame stulpelyje - ką rinktu-
mėte savo sutuoktiniui (-ei)/partneriui (-ei). 
 Aš teikčiau 

pirmenybę 
Savo sutuoktiniui (-ei)/ 
partneriui (-ei) rinkčiau 

a. Visa darbo diena ir jokių vaikų 1 1 
b. Visa darbo diena ir vienas vaikas  2 2 
c. Visa darbo diena ir du vaikai  3 3 
d. Visa darbo diena ir daugiau negu du vaikai 4 4 
e. Dalis darbo laiko ir jokių vaikų 5 5 
f. Dalis darbo laiko ir vienas vaikas  6 6 
g. Dalis darbo laiko ir du vaikai  7 7 
h. Dalis darbo laiko ir daugiau negu du vaikai  8 8 
i. Nedirbti, kol vaikai yra maži  9 9 
j. Visai nedirbti, kol vaikai su Jumis  10 10 
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G 11 Kaip Jums atrodo, ar vyriausybė turėtų imtis šių priemonių, skatinančių lygias vyrų ir moterų 
teises?  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Visiškai 

sutinku 
Sutinku Nei sutin-

ku, nei 
nesutinku 

Nesu-
tinku 

Visiškai 
nesutin-

ku 
a. Sudaryti geresnes galimybes moterims dirbti 1 2 3 4 5 
b. Siekti, kad tiek moterims, tiek vyrams už tą 

patį darbą būtų mokamas vienodas atlygini-
mas  

1 2 3 4 5 

c. Sudaryti geresnes galimybes moterų dalyva-
vimui politikoje  

1 2 3 4 5 

d. Skatinti moterų užimtumą techninio profilio 
darbuose  

1 2 3 4 5 

e. Siekti, kad būtų sudarytos galimybės mote-
rims dalyvauti aukščiausio lygio valdyme  

1 2 3 4 5 

f. Skatinti tėvo dalyvavimą prižiūrint vaiką  1 2 3 4 5 
g. Skatinti, kad vyrai ir moterys namų ruošos 

darbus dalytųsi po lygiai 
1 2 3 4 5 

 

V GYVENIMO VERTYBĖS    

 
V 1 Išvardinsime keletą dalykų, kurie žmogaus gyvenime gali būti svarbūs arba nesvarbūs. 
Kurie iš jų svarbūs Jums?  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
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a. Turėti pakankamai laiko sau ir savo interesams 1 2 3 4 5 
b. Darniai gyventi su savo sutuoktiniu (-e)(partneriu (-e)) san-

tarvėje ir harmonijoje (Gyventi su savo sutuoktiniu  
(-e)/partneriu (-e) santarvėje ir harmonijoje) 

1 2 3 4 5 

c. Teikti saugumą artimiems žmonėms  1 2 3 4 5 
d. Būti vertinamam ir gerbiamam už šeimos ribų 1 2 3 4 5 
e. Turėti pakankamai laiko savo draugams 1 2 3 4 5 
f. Turėti pakankamai pajamų/pinigų 1 2 3 4 5 
g. Turėti atostogas bent kartą per metus (bent kartą per metus 

turėti atostogas) 
1 2 3 4 5 

h. Gyventi gražiame, erdviame name 1 2 3 4 5 
i. Siekti saviraiškos 1 2 3 4 5 
j. Kad abu, tiek vyras, tiek žmona, užsidirbtų sau paja-

mas(pajamų) 
1 2 3 4 5 

k. Būti patenkintam (-ai) savo darbu  1 2 3 4 5 
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V 2 Jūsų klausėme, kiek svarbūs Jūsų gyvenime yra tam tikri dalykai. Ar galėtumėte pasakyti 
savo nuomonę, kiek galima turėti vaikų ir kartu realizuoti tuos dalykus? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
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a. Turėti pakankamai laiko sau ir savo interesams 1 2 3 4 5 
b. Gyventi su savo sutuoktiniu (-e)(partneriu (-e)) santarvėje ir 

harmonijoje 
1 2 3 4 5 

c. Teikti saugumą artimiems žmonėms 1 2 3 4 5 
d. Būti vertinamam ir gerbiamam už šeimos ribų 1 2 3 4 5 
e. Turėti pakankamai laiko savo draugams 1 2 3 4 5 
f. Turėti pakankamai pajamų/pinigų 1 2 3 4 5 
g. Turėti atostogas bent kartą per metus 1 2 3 4 5 
h. Gyventi gražiame, erdviame name 1 2 3 4 5 
i. Siekti saviraiškos 1 2 3 4 5 
j. Kad abu, tiek vyras, tiek žmona, užsidirbtų sau pajamas 1 2 3 4 5 
k. Būti patenkintam (-a) savo darbu 1 2 3 4 5 
 
 

H PRIEŽIŪRA, GLOBA  

 
H 1 Įsivaizduokite, kad Jūsų šeimoje (namų ūkyje) netikėtai iškilo problema. Ar turite kokį giminaitį 
(-ę) ar draugą (-ę), kuris su Jumis kartu negyvena ir į kurį galėtumėte kreiptis pagalbos?  
 
1. Ne => Pereikite prie H 2 klausimo.     2. Taip 
 
H 1a Kas jis/ji?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Mano vyras/žmona (partneris (-ė)) 7. Giminaitis 
2. Dukra 8. Kaimynė 
3. Sūnus 9. Kaimynas 
4. Draugė 10. Kiti (nurodykite): …..…………………… 
5. Draugas 11. Motina 
6. Giminaitė 12. Tėvas 
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H 2 Su amžiumi dėl silpnos sveikatos Jums gali reikėti nedidelės priežiūros ar šiaip pagalbos 
kasdieniniame gyvenime (apsiperkant, gaminant valgį, tvarkant administracinius reikalus ir 
t.t.). Tokiu atveju, iš ko Jūs tikėtumėtės pagalbos?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Mano vyro/žmonos (partnerio (-ės)) 8. Kaimynės 
2. Dukros 9. Kaimyno 
3. Sūnaus 10. Kitų (nurodykite): …..……………….. 
4. Draugės 11. Neturiu nieko, iš ko galėčiau tikėtis pagalbos 
5. Draugo 12. Tėvo 
6. Giminaitės 13. Motinos 
7. Giminaičio  

 

A SENĖJIMAS  

 
A 1 Tikimasi, kad ateityje 65-erių ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius ir jų dalis bendrame 
gyventojų skaičiuje gerokai padidės. Šiuo metu 100-ui Lietuvos gyventojų tenka 13 pagyvenusių 
žmonių, o po 50 metų – 24. Kaip Jūs vertinate šį visuomenės “senėjimo” procesą? 
 
1. Labai gerai 2. Gerai 3. Nei gerai, nei blogai 4. Blogai 5. Labai blogai 

 
A 2 Mūsų visuomenėje vyrauja labai įvairūs požiūriai į senyvus žmones. Prašome pasakyti savo 
nuomonę apie šiuos teiginius.  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
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a. Senyvo amžiaus žmonės savo patirtimi yra vis dar naudingi 
visuomenei 

1 2 3 4 5 

b. Jie užtikrina tradicinių vertybių išsaugojimą visuomenėje 1 2 3 4 5 
c. Jaunesnės kartos gali pasinaudoti jų buvimu, žiniomis ir patirtimi 1 2 3 4 5 
d. Visuomenė turėtų atkreipti dėmesį į senyvo amžiaus žmonių 

teises  
1 2 3 4 5 

e. Visuomenė turėtų atkreipti dėmesį į senyvo amžiaus žmonių 
problemas 

1 2 3 4 5 

f. Senyvo amžiaus žmonės daugiau nebėra produktyvūs ir eikvoja 
ekonominius visuomenės išteklius  

1 2 3 4 5 

g. Senyvo amžiaus žmonės stabdo visuomenės pokyčius  1 2 3 4 5 
h. Senyvo amžiaus žmonės yra našta visuomenei  1 2 3 4 5 
i. Senyvo amžiaus žmonės yra svarbus dvasinės paramos šaltinis 1 2 3 4 5 
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A 3 Mūsų visuomenėje vyrauja labai įvairūs požiūriai į senyvo amžiaus žmonių priežiūrą. Pra-
šome pasakyti savo nuomonę apie šiuos teiginius.  
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
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a. Visuomenė turėtų rūpintis senyvojo amžiaus žmonėmis, pir-
miausia kurdama jiems įstaigas ir paslaugas 

1 2 3 4 5 

b. Senyvojo amžiaus žmonėmis turėtų rūpintis jų vaikai 1 2 3 4 5 
c. Rūpintis senyvojo amžiaus žmonėmis - jų giminaičių pareiga  1 2 3 4 5 
d. Norėčiau, kad mano senyvo amžiaus tėvai gyventų kartu su 

manimi 
1 2 3 4 5 

e. Jeigu vienam iš mano senyvo amžiaus tėvų reikėtų priežiūros, 
aš prašyčiau juos gyventi su manimi 

1 2 3 4 5 

f. Turint mažamečių vaikų, neprivalu rūpintis savo senyvo am-
žiaus tėvais  

1 2 3 4 5 

g. Jei niekas negali pasirūpinti senyvojo amžiaus žmonėmis iš 
šeimos narių, tik tada jie turėtų gyventi senelių namuose 

1 2 3 4 5 

h. Senyvojo amžiaus  žmonės turėtų gyventi senelių namuose  1 2 3 4 5 
i. Rūpintis savo senyvo amžiaus tėvais nėra vaikų pareiga  1 2 3 4 5 
 
A 4 Senyvo amžiaus žmogui gali reikėti, kad kas nors jam šiek tiek padėtų kasdieniniame gyve-
nime. Kam, Jūsų nuomone, tai galėtų būti patikėta? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Visiškai 

sutinku 
Sutinku Nei su-

tinku, nei 
nesutinku 

Nesu-
tinku 

Visiškai 
nesu-
tinku 

a. Vyrui, žmonai (partneriui,-ei) 1 2 3 4 5 
b. Vaikams  1 2 3 4 5 
c. Kitiems giminėms  1 2 3 4 5 
d. Draugams ir kaimynams 1 2 3 4 5 
e. Visuomeninėms organizacijoms 1 2 3 4 5 
f. Savanoriškoms ir savitarpio pagalbos organi-

zacijoms 
1 2 3 4 5 

g. Religinėms organizacijoms 1 2 3 4 5 
h. Asmenims ir privačioms organizacijoms, tei-

kiančioms mokamas paslaugas (jas atleidžiant 
nuo mokesčių)  

1 2 3 4 5 

i. Valstybei/savivaldybėms 1 2 3 4 5 
 
=> PARODYKITE KORTELĘ A 5. 
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A 5 Įsivaizduokite, kad esate senyvo amžiaus ir daugiau negalite tvarkytis namuose vienas. 
Kaip Jūs pageidautumėte gyventi?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Savo namuose, tačiau su profesionalia pagalba (slauga namuose) 

2. Savo namuose, tačiau su reguliaria vaikų ir šeimos pagalba  

3. Savo namuose, tačiau su reguliaria profesionalia ir vaikų pagalba 

4. Kitokio tipo būste (pvz., mažesniame), kuris geriau atitiktų senyvo amžiaus žmogaus poreikius  

5. Būste, kuriame ir dabar gyvenu, tačiau su vienu iš savo vaikų arba su giminaičiu (-e), kuris 
persikeltų gyventi pas mane  

6. Norėčiau gyventi pas vieną iš savo vaikų 

7. Norėčiau gyventi kartu su giminaičiu (-e) arba draugu (-e)  

8. Pensiono kambaryje  

9. Senelių namuose 

10. Kita (nurodykite):…………………………………………………………………………. 
 
=> PARODYKITE KORTELĘ A 6. 
 
A 6 Daugelis žmonių yra susirūpinę, kad kai jie išeis į pensiją, vyriausybė nebepajėgs finansuoti 
Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemos. Yra keletas būdų, kaip Vyriausybė galėtų 
užtikrinti, kad ir ateityje pensijų išmokos būtų mokamos. Jeigu Jums reikėtų rinktis, kuriems iš 
šių būdų Jūs atiduotumėte pirmenybę? 
=> Pažymėkite ne daugiau kaip du atsakymus. 
1. Didinti išėjimo į pensiją amžių   
2. Didinti socialinio draudimo įmokas  
3. Sumažinti senatvės pensijas 
4. Priversti vaikus finansiškai remti savo senyvo amžiaus tėvus  
5. Panaikinti ankstyvo išėjimo į pensiją programas  
6. Padaryti, kad senatvės pensijos būtų priklausomos nuo vaikų skaičiaus: kuo daugiau 

vaikų, tuo didesnė pensija  
 
O dabar pasirinktus atsakymus nurodykite pagal jų svarbą (įrašykite atsakymų numerius):      

1. _____ ,     2. _____ . 
 
 
A 6c O gal Jūs turite visai kitokią nuomonę šiuo klausimu? Jei taip, prašytume ją pateikti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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A 6d Ar Jūs jau esate pensijoje? 
 

 1. Taip => Pereikite prie A 9 klausimo.  2. Ne    
 
A 7 Kada tikitės išeiti į pensiją? 
 

Sulaukęs (-usi) ______ metų amžiaus (įrašykite)  
 

A 8 Jeigu galėtumėte pasirinkti, kada norėtumėte išeiti į pensiją?  
 

______ metų amžiaus (įrašykite) 
 
A 9 Dabar paminėsime keletą paramos senyvo amžiaus  žmonėms priemonių, kurias Lietuvos 
vyriausybė galėtų įgyvendinti. Kurios iš jų Jums atrodo svarbiausios?  
=> Pažymėkite du atsakymus. 
1. Sudaryti senyvo amžiaus žmonėms galimybes išėjus į pensiją dirbti 
2. Skirti lėšas, kad būtų panaikintos architektūros (pastatų) kliūtys, trukdančios senyvo am-

žiaus žmonėms judėti  
3. Didinti vietų skaičių, kur senyvo amžiaus žmonės galėtų susitikti, bendrauti, organizuoti 

renginius  
4. Plėtoti sveikatos apsaugos paslaugas  
5. Plėtoti paslaugas į namus  
6. Steigti daugiau įstaigų, skirtų senyvo amžiaus žmonėms (senelių namų)  
7. Priimti įstatymus, kurie leistų šeimos nariams (laikinai) rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis 

(pvz., būtų suteikiamos priežiūros atostogos, panašios į vaiko priežiūros atostogas) 
 
O dabar pasirinktus atsakymus nurodykite pagal jų svarbą (įrašykite atsakymų numerius):     

 1. _____ ,          2 ._____ . 
 

A 10 Ar turite giminių/draugų, vyresnių nei 65-erių metų? 
 

1. Taip, ir giminių, ir draugų  
2. Taip, tik giminių  
3. Taip, tik draugų  
4. Ne, nei giminių, nei draugų => Pereikite prie A 15 klausimo. 

 

A 11 Kaip dažnai juos aplankote? 
=> Kiekviename stulpelyje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Tėvus Gimines Draugus 
a. Kiekvieną dieną 1 1 1 
b. Keletą kartų per savaitę 2 2 2 
c. Kartą per savaitę 3 3 3 
d. Kartą per mėnesį 4 4 4 
e. Tik keletą kartų per metus (ypatingomis progomis) 5 5 5 
f. Niekada 6 6 6 
g. Mes gyvename kartu 7 7 7 
 
Jei visuose trijuose stulpeliuose atsakymas yra “g. Mes gyvename kartu”, => Pereikite prie A 13 
klausimo. 
 
A 12 Jums šie vizitai yra: 
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=> Kiekviename stulpelyje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Pas tėvus Pas gimines Pas draugus 
1. Pareiga 1 1 1 
2. Malonumas 2 2 2 
3. Kartais tai būna pareiga, kartais - malonu-

mas 
3 3 3 

4. Sunku pasakyti 4 4 4 
 
A 13 Ar padedate jiems kasdieniniame gyvenime? 
=> Kiekviename stulpelyje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Tėvams Giminėms Draugams 
1. Taip, dažnai 1 1 1 
2. Taip, bet gana retai 2 2 2 
3. Taip, bet tik jiems to paprašius 3 3 3 
4. Ne, jiems nereikia mano pagalbos 4 4 4 
5. Ne, aš pernelyg užsiėmęs (-usi) 5 5 5 
 
=> PARODYKITE KORTELĘ A 15. 
 

A 15 Yra daugybė požymių, pagal kuriuos mes sprendžiame, jog žmogus yra senas. 
=> Nurodyti tris, Jūsų nuomone, svarbiausius požymius. 
1. Amžius 
2. Fizinė sveikatos būklė  
3. Savarankiškumo praradimas ir priklausomybė nuo kitų žmonių pagalbos  
4. Psichinė sveikatos būklė 
5. Išėjimas į pensiją 
6. Sunku prisitaikyti prie naujovių 
7. Sunku spręsti problemas 
8. Anūko (-ės) gimimas 
9. Kita (nurodykite): ……………………………………….……………… 

 
A 16 Šiandien vis daugiau ir daugiau žmonių sulaukę 60-65-erių metų yra gana geros sveikatos, 
ir todėl jie gali būti nepatenkinti standartine išėjimo į pensiją tvarka. Kokiai išėjimo į pensiją 
politikai Jūs pritartumėte?  
=> Galimas tik vienas atsakymas. 

1. Sulaukęs tam tikro amžiaus, žmogus privalo visiškai nustoti dirbti  

2. Sulaukęs tam tikro amžiaus, žmogus privalo išeiti į pensiją, tačiau jam turi būti suteikta galimybė derinti 
pensiją ir darbą 

3. Lankstus išėjimo į pensiją būdas: žmogus, atsižvelgdamas į sveikatą, pamažu, per tam tikrą laiką, 
mažina darbo krūvį (pvz., nuo 60 iki 65 arba iki 70 metų amžiaus)  

 
A 16a O gal Jūs turite visai kitokią nuomonę šiuo klausimu? Jei taip, prašytume ją pateikti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
A 17 Kokia darbo tvarka labiausiai tiktų pensininkams, norintiems dirbti? 
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
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1. Jiems turėtų būti leista pasirinkti dirbti visą darbo dieną arba dalį darbo laiko  
2. Jie turėtų būti įdarbinami dirbti tik dalį darbo laiko 
3. Jie turėtų būti įdarbinami tik į atsitiktinius, laikinus darbus 

 
=> PARODYKITE KORTELĘ A 19. 
 
A 19 Išėjimas į pensiją yra svarbus posūkis gyvenime.  
Tiems, kurie dar nėra pensininkai (-ės): Ko Jums labiausiai trūks, išėjus į pensiją? 
Tiems, kurie yra pensininkai (-ės): Ko Jums labiausiai trūksta, išėjus į pensiją? 
=> Pažymėkite du atsakymus. 

1. Užimtumo jausmo 

2. Pinigų (tos pinigų dalies, kuria gaunama pensija yra mažesnė už buvusią algą) 

3. Jausmo, kad esi naudingas (-a) 

4. Bendravimo su bendradarbiais  

5. Bendravimo su klientais ir verslo partneriais 
 
O dabar pasirinktus atsakymus nurodykite pagal jų svarbą (įrašykite atsakymų numerius):     
1. _____ , 
                     2. _____ . 
 

B VAIKO PRIEŽIŪRA  

 
 
B 1 Prašytume nurodyti, ar sutinkate, ar nesutinkate su šiais teiginiais? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 
 

Visiškai 
sutinku 

Iš da-
lies 

sutinku 

Nei sutinku, 
nei nesutin-

ku 

Iš dalies 
nesutinku 

Visiškai 
nesutin-

ku 
a. Jei nuo mažumės vaiku retkarčiais rūpinasi 

ir kiti šeimos nariai/draugai, tai padeda 
jo(s) vystymuisi 

1 2 3 4 5 

b. Tolesniame gyvenime daugiau problemų 
turės tie vaikai, kurie didžiąją savaitės dalį 
praleidžia vaikų priežiūros įstaigoje  

1 2 3 4 5 

c. Geriausia, kai vaiką prižiūri patys tėvai  1 2 3 4 5 
 
=> PARODYKITE KORTELĘ B 2. 
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B 2 Ar kada nors naudojotės šiais vaikų priežiūros būdais? 
=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Ne Taip 
a. Vaikų lopšelis (iki 3 metų) 1 2 
b. Žinybinis vaikų lopšelis (iki 3 metų) 1 2 
c. Vaikų darželis (nuo 3 metų)  1 2 
d. Apmokama vaiko priežiūra namuose (auklė) 1 2 

e. Apmokama šeimyninė vaikų priežiūra (kelių svetimų vaikų priežiūra namuose) 1 2 
f. Kooperacija su kitais tėvais, prižiūrint vaikus (pasikeitimas paslaugomis)  1 2 
g. Šeimos narių, draugų, kaimynų ir kt. pagalba, prižiūrint vaiką (-us) (nemoka-

ma)  
1 2 

h. Prižiūrėjo sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) 1 2 
i. Prižiūrėjo senelė (-ės)  1 2 
j. Prižiūrėjo senelis (-iai) 1 2 

 
=> PARODYKITE KORTELĘ B 2k. 
 
B 2k Kaip, Jūsų nuomone, reikėtų prižiūrėti ikimokyklinio amžiaus vaikus?  
=> Pirmame ir antrame stulpeliuose pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Iki 3 

metų 
Virš 3 metų 
amžiaus 

1. Visą dieną lopšelyje/darželyje 1 1 
2. Dalį dienos lopšelyje/darželyje 2 2 
3. Tik namuose, prižiūrint auklei 3 3 
4. Tik namuose, paeiliui prižiūrint dirbantiems tėvams, padedant seneliams 4 4 
5. Tik namuose, prižiūrint nedirbančiai motinai (tėvui) 5 5 
6. Kita (įrašykite): .…………………………………………………….. 6 6 
7. Nežinau 7 7 
 
 
B 3 AR JŪSŲ GYVENAMOJE VIETOVĖJE PAKANKA VAIKŲ PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ?  
PAŽYMĖKITE TIK VIENĄ ATSAKYMĄ. 

 
1. Taip, pasirinkimas yra platus (nėra eilių) 

2. Taip, tačiau reikia kiek palaukti, kol vaikas būna priimtas  

3. Ne, yra tik keletas, ir jos perpildytos 

4. Ne, vargu, ar tokių yra  

5. Nežinau 
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CQ  PABAIGAI KELETAS BENDRO POBŪDŽIO KLAUSIMŲ  

 
 
CQ 1 Kada Jūs gimėte? 
 

1. Metai ____________ 2. Mėnuo __________________ 
 
CQ 2 Jūsų lytis: 
 

1. Vyras 2. Moteris 
 
CQ 3 Koks Jūsų vedybinis statusas? 
1. Niekada nebuvau vedęs/ištekėjusi 
2. Esu vedęs/ištekėjusi nuo                m. (įrašykite dabartinės santuokos sudarymo metus) 
3. Esu vedęs/ištekėjusi, bet nuo               m. negyvenu kartu (įrašykite metus, nuo kada negyvenate 

kartu) 
4. Esu našlys (-ė) nuo               m. (įrašykite vyro/žmonos mirimo metus) 
5. Esu išsiskyręs (-usi) nuo               m. (įrašykite skyrybų metus) 
 
CQ 4 Kuri iš šių situacijų atitinka Jūsų atvejį? 
1. Turiu sutuoktinį (-ę), su kuriuo (-ia) kartu gyvenu nuo              m. (įrašykite metus)  
2. Turiu partnerį (-ę), su kuriuo (-ia) kartu gyvenu nuo              m. (įrašykite metus) 
3. Turiu sutuoktinį (-ę), bet kartu negyvename  
4. Turiu partnerį (-ę), bet kartu negyvename 
5. Neturiu sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės)  

 
CQ 5 Kokia yra Jūsų pilietybė? 
 

Mano pilietybė:  ____________________________________________________ 
 
=>KLAUSTI, JEI RESPONDENTAS (-Ė) TURI SUTUOKTINĮ (-Ę)/PARTNERĮ (-Ę). 
 
          Kokia yra Jūsų sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) pilietybė? 
 

Mano sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) pilietybė: ___________________________ 
 
CQ 5c Kokia yra Jūsų tautybė? 
 

Mano tautybė:  _____________________________________________________ 
 
=>KLAUSTI, JEI RESPONDENTAS (-Ė) TURI SUTUOKTINĮ (-Ę)/PARTNERĮ (-Ę). 
 
          Kokia yra Jūsų sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) tautybė? 
 

Mano sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) tautybė:  ____________________________ 
 
CQ 6 Kokie asmenys gyvena šiame bute (namų ūkyje) kartu su Jumis? 
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=> Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Taip Ne 
a. Gyvenu vienas (-a) 1 2 
b. Sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) 1 2 
c. Mano paties (pačios) vaikai 1 2 
d. Kiti vaikai 1 2 
e. Vienas/abu mano tėvai 1 2 
f. Vienas/abu mano sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) tėvai 1 2 
g. Mano brolis (-iai) ir/arba sesuo (seserys) 1 2 
h. Mano sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) brolis (-iai) ir/arba sesuo (seserys) 1 2 
i. Kiti mano ir/arba mano sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) šeimos nariai  1 2 
j. Kiti, ne šeimos nariai 1 2 

 
CQ 7 Kiek iš viso asmenų gyvena šiame bute (namų ūkyje)? 

 

_____  asmuo (-enys/-ų) 
 
CQ 8 Kiek iš viso vaikų gyvena šiame bute (namų ūkyje)? 
 

_____  vaikas (-ai/-ų) 
 
CQ 9 Ar turite savų vaikų? (Įskaitant posūnius, podukras bei įvaikintus vaikus; mirusių ir globo-
tinių neskaičiuokite). 
0. Ne, aš neturiu vaikų 
1. Taip, aš turiu _______ vaiką (-us) (įrašykite skaičių) 
2. Iš kurių _______ tebegyvena namuose (įrašykite skaičių)  
3. Vyriausiojo vaiko gimimo metai: _______ 
4. Jauniausio vaiko gimimo metai: _______ 
 
CQ 10 Ar Jūs tikintis (-i)? 
 

1. Taip 2. Ne 
 

CQ 11 Kokį vaidmenį religija vaidina Jūsų gyvenime? 
 
1. Labai svarbų 2. Svarbų 3. Nesvarbų 4. Visiškai jokio 

 
=> PARODYKITE KORTELĘ CQ 12. 
 
CQ 12 Koks yra pagrindinis Jūsų šeimos (namų ūkio) pajamų šaltinis?  
=> Galimas tik vienas atsakymas.  
1. Darbinės pajamos 7. Invalidumo pensija (pašalpa) 
2. Turto pajamos 8. Kitos socialinio draudimo pašalpos  
3. Valstybės finansuojama senatvės pensija  9. Mokymosi stipendija 
4. Privati pensija 10. Tėvų (globėjų) parama  
5. Socialinės išmokos 11. Alimentai 
6. Bedarbio pašalpa 12. Kita (įrašykite): ………………………. 
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CQ 13 Įsivaizduokite, kad Lietuvoje dabar yra penkios gyvenimo lygio pakopos. Aukščiausias yra 5 
laiptelis – tai tie, kurie gyvena labai gerai. Žemiausias – 1, tai patys vargingiausi. Ant kokio laiptelio, 
Jūsų nuomone, Jūs esate?  
=> Pažymėkite žemiau pateiktoje skalėje. 

 
(Vargingiausi) 1 2 3 4 5     (Turtingiausi) 

 
CQ 14 Ar Jūs dirbate? (Privaloma karinė tarnyba, uždarbiavimas atostogų metu ir pan. nepri-
skiriami prie darbinės veiklos). 
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Taip, dirbu visą darbo dieną => pereikite prie CQ 18 klausimo 
2. Taip, dirbu dalį darbo laiko (daugiau negu 10 valandų per 

savaitę) 
=> pereikite prie CQ 18 klausimo 

3. Taip, dirbu dalį darbo laiko (mažiau negu 10 valandų per 
savaitę) 

=> pereikite prie CQ 18 klausimo 

4. Ne, aš nedirbu  
 
CQ 15 Ar anksčiau esate dirbęs (-usi)?  
1. Taip, tačiau ___m. nustojau dirbti (nurodykite metus)  
2. Ne, niekada nesu dirbęs (-usi) => pereikite prie CQ 17 klausimo 

 
CQ 16 Kodėl nustojote dirbęs (-usi)? 
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Vedžiau/ištekėjau/ 6. Mano sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) nebeno-

rėjo, kad aš dirbčiau  
2. Aš (mano sutuoktinė/partnerė) pradėjau (-jo) 

lauktis kūdikio, pagimdžiau (-ė) 
7. Tapau bedarbiu (-e) 

3. Namų ūkio rūpesčiai tapo per sunkia našta 8. Buvau pripažintas (-a) nedarbingu (-a) dėl 
sveikatos būklės  

4. Dėl vaikų tapo per sunku dirbti 9. Išėjau į pensiją (įskaitant ankstesnį išėjimą) 
5. Tai finansiniu požiūriu tapo nebebūtina 10. Kita (įrašykite): ……………………….. 

 
=> PARODYKITE KORTELĘ CQ 17. 
 
CQ 17 Prašom nurodyti, kurie iš pateiktų teiginių atitinka Jūsų atvejį? 
=> Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Aš atlieku namų ruošos (namų ūkio) darbus. Šis užsiėmimas man mielesnis negu apmokamas 

darbas  
2. Aš atlieku namų ruošos (namų ūkio) darbus ir dar nežinau, ar pradėsiu dirbti apmokamą darbą 
3. Aš atlieku namų ruošos (namų ūkio) darbus. Pasitaikius galimybei, pradėsiu dirbti apmokamą 

darbą 
4. Norėčiau dirbti, bet negaliu rasti tinkamo darbo  
5. Studijuoju/ mokausi mokykloje/ lankau kursus  
6. Esu pensininkas, gaunu senatvės pensiją, gyvenu iš investicijų, anksčiau išėjau į pensiją  
7. Kita (įrašykite): ………………………………………………………………………….. 
 
CQ 18 Ar Jūsų sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) dirba? (Privaloma karinė tarnyba, uždarbiavimas 
atostogų metu ir pan. nepriskiriami prie darbinės veiklos). 
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=> Galimas tik vienas atsakymas. 

1. Šis klausimas man netinka, nes aš neturiu sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės)  

2. Taip, jis/ji dirba visą darbo dieną 

3. Taip, jis/ji dirba dalį darbo laiko (daugiau negu 10 valandų per savaitę) 

4. Taip, jis/ji dirba dalį darbo laiko (mažiau negu 10 valandų per savaitę) 

5. Ne, jis/ji yra dirbęs (-usi), tačiau ……… m. nustojo dirbti (nurodykite metus)  

6. Ne, jis/ji niekada nėra dirbęs (-usi) 
 

CQ 19 Kaip apibūdintumėte vietovę, kurioje gyvente?  => Galimas tik vienas atsakymas. 
1. Kaimo vietovė 
2. Mažas miestelis (iki 10.000 gyventojų) 
3. Vidutinio dydžio miestas (nuo 10.000 iki 100.000 gyventojų) 
4. Didelis miestas (100.000 ir daugiau gyventojų) 

 

CQ 20 Ar Jūs esate patenkintas (-a) savo būstu, darbu ir kitais Jums gyvenime svarbiais daly-
kais?  => Kiekvienoje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Labai 

paten-
kintas (-a) 

Gana 
paten-

kintas (-a) 

Patenkin- 
tas (-a) 

Nelabai 
patenkin- 
tas(-a) 

Visai nepa-
tenkin- 
tas(-a) 

a. Namu, butu ar kambariu, kuriame 
gyvenate 

1 2 3 4 5 

b. Gyvenamąja vieta (miesto dalimi, 
kurioje gyvenate, kaimu ir pan.) 

1 2 3 4 5 

c. Pragyvenimo lygiu 1 2 3 4 5 
d. Bendromis namų ūkio pajamomis 1 2 3 4 5 
e. Dabartiniu darbu (apmokamu dar-

bu arba darbu namuose) 
1 2 3 4 5 

f.  Tuo, kiek laiko galite skirti savo 
pomėgiams 

1 2 3 4 5 

 

CQ 20g Kaip Jūs vertinate savo sveikatą? Prašome įvertinti pagal penkių balų skalę. 
 

(Labai blogai) 1 2 3 4 5 (Labai gerai) 
 

CQ 21. Koks yra Jūsų ir Jūsų sutuoktinio (-ės)/partnerio (-ės) išsilavinimas? 
=> Pirmame ir antrame stulpeliuose pažymėkite po vieną atsakymą. 
 Jūs Jūsų sutuoktinis (-ė)/partneris (-ė) 
1. Nebaigtas pradinis 1 1 
2. Pradinis 2 2 

3. Nebaigtas vidurinis/pagrindinis 3 3 
4. Vidurinis 4 4 
5. Aukštesnysis/spec. vidurinis 5 5 
6. Aukštasis pagal seną sistemą 6 6 
7. Aukštasis - bakalauras 7 7 
8. Aukštasis - magistras 8 8 
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pais paremtą lyčių pareigų šeimoje sampratą ir „skatinti tėvo dalyva-
vimą prižiūrint vaiką“, taip pat skatinti, „kad vyrai ir moterys namų 
ruošos darbus dalytųsi po lygiai“. Tiesa, moterys už šių veiksmų reali-
zavimą pasisako dažniau negu vyrai. Pastebimi nuomonių skirtumai ir 
tarp kartų, ir tarp skirtingą išsilavinimą turinčių respondentų. Jauniau-
sios kartos ir aukštąjį išsilavinimą turinčių respondentų lūkesčiai 
sprendžiant lyčių lygiateisiškumo problemas vyriausybės atžvilgiu yra 
mažiausi.  

 
 

 

 


