
Visoje Europoje moterys, palyginti su vyrais, 
beveik du mėnesius per metus dirba nemokamai!

Moterų ir vyrų
darbo užmokesčio 
atotrūkis

Darbo užmokesčio atotrūkis 2018 m.  Pensijos atotrūkis 2017 m.  

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo dinamika Lietuvoje 
(pramonė, statyba ir paslaugos), % 

Moterų ir vyrų darbo pajamų atotrūkis išlieka visą gyvenimą. 
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Atotrūkio mažėjimas paskutiniu metu siejamas su makroekonominėmis priežastimis – padidėjusiu vyrų nedarbu 
(ypač regionuose), moterų ir vyrų nedarbo lygių skirtumu, taip pat – augusiais viešojo sektoriaus darbuotojų 
atlyginimais. 

2019 m. didžiausias darbo užmokesčio atotrūkis Lietuvoje buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse – 36,3% 

ŠALTINIAI
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#
Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631033/IPOL_BRI(2019)631033_EN.pdf
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://www.lygybe.lt/lt/moteru-ir-vyru-darbo-uzmokescio-atotrukis-sumazejo
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=7721428
https://www.sodra.lt/uploads/documents/files/20190829_Sodra_2019%202%20ketvircio%20darbo%
20pajam%C5%B3%20ap%C5%BEvalga_PR.pdf
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Moterų dvigubas užimtumas. Dėl dvigubo užimtumo šeimoje ir profesinėje veikloje moterims sunkiau 
įsitvirtinti darbo rinkoje, kilti karjeros laiptais ir pasiekti aukštą darbo užmokesčio lygį. 

Moteriškos ir vyriškos profesijos. Moteriškos ir vyriškos profesijos pradeda formuotis, kai jauni 
žmonės renkasi profesiją ir mokymo įstaigas. Stereotipiškai vyrai dažniau renkasi technines specialybes, 
o moterys – socialines ir humanitarines.

Sunkumai moterims siekiant profesinės karjeros. „Stiklinės lubos“ – nematomi dirbtiniai barjerai 
profesinės karjeros siekiančiai moteriai. Išankstiniai darbdavių ir visuomenės nusistatymai, kad moterys 
yra mažiau vertinga darbo jėga.

Darbas ne visą darbo dieną. Europos Sąjungoje moterų, dirbančių ne visą darbo dieną, yra žymiai 
daugiau nei vyrų (2018 m. 31 % moterų ir tik 9 % vyrų). 

Moterų diskriminacija priimant į darbą. Tyrimai rodo, kad, įdarbinant moteris, darbdaviui stereotipiškai 
vis dar svarbu tai, ar ji turi vaikų ir kokia yra jos išvaizda.

Suteikti galimybę visiems vaikams lankyti visuomeninės priežiūros ir ugdymo institucijas, pailgintos dienos grupes, 
vasaros atostogų stovyklas ir pan. 

Užtikrinti neįgaliųjų, ligotų bei senyvo amžiaus žmonių visuomeninę priežiūrą.

Įstatymiškai įtvirtinti neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų dalį abiem tėvams, pakeisti vaiko priežiūros išmokų 
mokėjimo tvarką.

Skatinti ir remti lanksčias darbo organizavimo formas.

Teisės aktuose įtvirtinti vienodo darbo užmokesčio ir vienodų darbo sąlygų politiką.

Panaikinti profesinę, ūkio šakų ir pareigų segregaciją pagal lytį.

Skatinti moteris užimti aukštesnes pareigas. 

Moterų ir vyrų pensijų atotrūkis. 2018 m. „Sodros“ duomenimis, Lietuvoje atotrūkis tarp 
vidutinių moterų ir vyrų senatvės pensijų siekė 17 %.

Moterų skurdo rizikos lygis senatvėje. Moterys paprastai gyvena 
ilgiau, tačiau dažniausiai vienos, o visą gyvenimą patirtas pajamų 
atotrūkis lemia mažas pensijas, tad atsiranda grėsmė patirti skurdą.

Skurdo ir socialinės atskirties feminizacijos reiškinys. Darbo 
užmokesčio ir pensijų atotrūkis daro poveikį moterų bei jų šeimos 
narių materialinei gerovei.


