
 

 

 
 

 

 
 

 
Didžiausią nusivylimą patyrė 
darbuotojai, kurie buvo 
atleidžiami iš darbo, 
priverstinai išleidžiami į 
nemokamas atostogas, 
siunčiami į prastovas. 

2020 m. kovo-gegužės 
darbo rinkos apžvalga  
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2020 metų kovo mėnesį 
Lietuvoje įvedus karantiną, 
visuose darbo skelbimų 
portaluose, krito darbo 
skelbimų skaičius. Daugėjo 
bedarbių ir sumažėjo laisvų 
darbo vietų. Daugiausia 
atleidžiamų darbuotojų 
buvo tuose sektoriuose, kurie 
labiausiai paveikti karantino 
laikotarpiu: maitinimo, 
apgyvendinimo, turizmo ir 
paslaugų sektoriai.  

Per pirmąsias 2 savaites 
darbdaviai bijojo daryti 
sprendimus, laukė 
Vyriausybės nutarimų dėl 
darbo karantino metu, LR 
Darbo kodekso 47 ir 49 str. 
pakeitimų dėl prastovų, 
darbdaviams skiriamų 
subsidijų. Prioritetinis 
klausimas įmonėms buvo 
ne žmonių samdymas, o 
darbo teisės klausimai, 
prastovų ir darbo 
organizavimas. 

 
 
Karantino laikotarpis stipriai paveikė įprastą žmonių gyvenimo ritmą, 
kasdienius įpročius bei darbą. 

Dardaviai kaip niekada 
aktyviai pradėjo įrenginėti 
nuotolines darbo vietas, 
mokėsi kaip geriausiai 
organizuoti nuotolinį darbą, 
ieškojo efektyviausių 
tarpusavio bendravimo ir 
komunikacijos būdų. O 
nuotolinio darbo rezultatų 
matavimo klausimas, buvo 
ir tebelieka aktuali 
darbdaviams tema. 

Darbuotojams karantino 
pradžia taip pat buvo iššūkis. 
Dirbantiems nuotoliniu būdu 
reikėjo suderinti šeimos, 
vaikų mokymosi ir kitus 
asmeninius interesus, dar ir 
namuose numatant vietos 
darbui. Asmeninio ir darbo 
laiko derinimas ne vienam 
kėlė tikrą stresą, o 
gyvenantiems mažuose 
būstuose asmeninės erdvės 
pritaikymas darbo 
poreikiams įneše sumaištį. 



INOVACIJŲ LAIKOTARPIS 
Pasikeitę darbdavių ir darbuotojų lūkesčiai 

Kokios įmonės samdo darbuotojus? Ko šiuo metu 
dažniausiai ieško darbdaviai? 

Yra sektoriai, kurie nebuvo 
paveikti karantino arba 
kuriuos karantinas paveikė 
ne taip stipriai. E-komercijos, 
edukacinių technologijų, 
maisto ir kitų prekių tiekimo į 
namus priklausantys 
inovatyvūs verslai išgyvena 
pakylėjimą. Kuriami 
sprendimai, leidžiantys 
nuotoliniu būdu stebėti 
pacientus, robotai, galintys 
dezinfekuoti įvairias erdves 
ir pateikti žmonėms maistą, 
apyrankės, kurios geba 
stebėti savijautą ar, 
temperatūrą, aparatai, 
kurie, naudoja UV šviesą ir 
mobiliuose įrenginiuose 
užmuša užkrečiamųjų 
bakterijų. Todėl technologijų 
kūrėjų paieška nesustojo, o 
kaip tik suaktyvėjo.  

Įmonėms neturėjusioms 
galimybės pritraukti 
specialistus, atsirado     
naujos galimybės  
įdarbinti specialistus,  
kurie anksčiau  
nesvarstė darbo  
keitimo. 
Darbdaviai atviriau kalba 
apie darbuotojų trūkumo 
problemą. Ieškoma 
pakeitimo darbuotojams, 
kurių kompetencijos arba 
požiūris netenkina 
darbdavių. Darbdaviai 
tikrina darbo rinką, svarsto 
apie darbuotojų pakeitimą į 
efektyvesnius. 

Tuo tarpu darbuotojai 
kritiškiau vertina darbdavių 
finansinį stabilumą. 
Kandidatai tikrinasi 

 

  

  

 

 

 

informaciją internete apie 
potencialius darbdavius ir 
jeigu randa informacijos 
apie skolas ar pan., būna 
nelinkę priimti darbo 
pasiūlymo. Kur kas dažniau 
kandidatai užduoda 
klausimus apie darbdavių 
klientus, užsakymų 
stabilumą. 

 
Kuriami sprendimai, leidžiantys nuotoliniu būdu stebėti pacientus, robotai, 
galintys dezinfekuoti įvairias erdves. Todėl technologijų kūrėjų paieška 
nesustojo, o kaip tik suaktyvėjo. 



 

Lyderystė ir darbuotojų     Prognozės vietinėje rinkoje ir  
įsitraukimas                        emigracija 
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          Ryški nauja kandidatų elgesio tendencija – lankstumas derantis dėl darbo sąlygų. 
 

 

Asmenys dalyvaujantys 
atrankose noriau kalba apie 
pageidaujamą darbo 
užmokestį, ir kur kas dažniau 
inicijuoja šį klausimą patys. 
Ryški nauja elgesio 
tendencija - lankstumas 
derantis dėl darbo sąlygų. 
Galbūt tai lėmė darbo 
užmokesčio mažinimą, nes 
šiuo metu stebime net 30-
40 % darbo užmokesčio 
kritimą.   

 

Dažna darbdavių klaida – 
mažinant darbuotojui 
darbo užmokestį, turėtų būti 
numatytas terminas, kuriam 
laikui darbuotojas gaus 
mažesnį atlyginimą. 
Neapibrėžtumas įnešą 
nepasitenkinimą ir skatinina 
ieškoti naujo darbo. 

 

Ypač aktualios tapo lyderystės, 
darbuotojų įsitraukimo temos. 
Nekompetentingų vadovų, linkusių 
priešintis pokyčiams ir 
nepasiruošusiems valdyti įmones 
kritiniu metu, sprendimų 
klaidingumas tapo akivaizdus. 

Ši situacija primena 2008-2009 metų 
ekonomikos krizę, kurios metu į 
įmonių valdymą ypač įsitraukė verslų 
savininkai.  

Pasikeitęs požiūris nuotolinį darbą, skatins 
darbdavius motyvuoti darbuotojus 
laisvesniu darbo grafiku. Tai stebėjome iki 
karantino, bet buvo darbdavių, kurie 
nemokėjo organizuoti nuotolinio darbo, 
todėl priešinosi jo įvedimui.  

Tuo tarpu darbuotojai pasiilgę darbo 
komandoje, kasdienės rutinos biuruose, 
kuri į gyvenimą atneša saugumo ir 
stabilumo. Todėl darbuotojai noriai grįš į 
biurus ir mažiau idealizuos nuotolinį darbą. 

Efektyvesnės įmonės su mažesniu 
darbuotojų skaičiumi, nes pasimatė, kad 
kai kurių darbuotojų buvimas įmonėje iš 
esmės neatneša įmonei jokios naudos. 

Nors šiuo metu darbo pasiūlymų darbui 
užsienyje skaičius tikrai yra žymiai mažesnis, 
bet prognozuojame didelę emigraciją, 
kuri palies ir aukštesnės kvalifikacijos 
specialistus.  


