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DĖL  LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-110 1, 5, 

111, 16, 19, 20, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU 

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1439 

 

  

Nacionalinė šeimos taryba (toliau – Taryba), išnagrinėjusi Ligos ir motinystės socialinio 

draudimo įstatymo Nr. IX-110 1, 5, 111, 16, 19, 20, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo priedu įstatymo projektą Nr. XIVP-1439 (toliau – Įstatymo projektas), pritaria 

pagrindiniam Įstatymo projekto tikslui – įgyvendinti 2019 m. birželio 20 d. priimtą Europos Parla-

mento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1158, sudaryti geresnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipa-

reigojimus, skatinti vyrų ir moterų lygybę dėl galimų darbo rinkos iššūkių ir požiūrio darbe principo 

įgyvendinimo, teikia pastabas ir pasiūlymus: 

 

1. Taryba pažymi, kad kalbant apie tėčių įsitraukimą į mažamečių vaikų priežiūrą, tyrimų 

duomenys rodo, kad vienose šalyse labiau negu kitose tėčiai noriau išeina tėvystės atostogų (Jurado-

Guerrero ir Munoz-Comet 2020), o viena geriausiai veikiančių skatinamųjų priemonių, kurias, 

2021 m. duomenimis, naudojo vienuolika pasaulio valstybių, yra skirti papildomus (bonus) tėvystės 

atostogų mėnesius su sąlyga, jeigu pasinaudojama viena dalimi atostogų (pavyzdžiui, jeigu tėčiai 

pasinaudoja dviem tėvystės atostogų mėnesiais Vokietijoje, jie gauna dar du papildomus tėvystės 

atostogų mėnesius, taigi bendra tėčiams priklausanti vaiko priežiūros dalis padidėja iki keturių 

mėnesių) (Koslowski ir kt. 2021). Kadangi Lietuvoje taikomas sąlyginis vaiko priežiūros modelis, 

nukreiptas į dirbančius asmenis (Brazienė 2021, 36), jis taip pat gali gilinti ir socialinę nelygybę. Be 

to, mažamečius vaikus auginančių moterų užimtumas yra glaudžiai susijęs su ikimokyklinio amžiaus 

ugdymo įstaigų trūkumu Lietuvoje (Čižauskaitė ir Gruževskis 2018), ir dėl to joms tenka didesnė 

priežiūros namuose našta (Pilinkaitė-Sotirovič ir Kontvainė 2020). 

 

              Taryba atkreipia dėmesį, kad šeimos neprieštarauja direktyvos perkėlimui. Jos sutinka, kad 

tėvas gali būti skatinamas lanksčiai rinktis apmokamas neperleidžiamas tėvystės atostogas ir pabūti 

su vaiku suminius du mėnesius, tokiu būdu gerinant vaiko ir tėvo emocinį ryšį, padedant motinai 

ruoštis integracijai į darbo rinką, kai tėvas gali imti šias neperleidžiamas tėvystės atostogas kad ir po 

savaitę 8 mėnesius ar pora dienų per savaitę 24 mėnesius(taip susidarytų 60dienų), atsižvelgiant į 

šeimos poreikius, susitarimą tarpusavyje ir su darbdaviu. 

 

              Tačiau daugeliui šeimų nepriimtinas dabartinės išmokų tvarkos keitimas, kuris nėra susijęs 

su direktyva. Naujai siūloma išmokų tvarka pablogina dalies šeimų situaciją, ko direktyva 

nerekomenduoja. Tai vyksta, kai: 
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⚫ darbdavys nesutinka išleisti šeimos tėvo į neperleidžiamas atostogas dėl darbo pobūdžio. Tada 

tėvas patiria dvigubą spaudimą-iš darbdavio neimti atostogų, o iš valstybės bei šeimos -imti 

atostogas. Tai nepagerina darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo, kelia įtampą; 

⚫ tėvai išsiskyrę (tėvas turi priklausomybes, smurtauja, nedirba ar dėl kitų analogiškų priežasčių 

įvyksta 70% skyrybų) ir toks tėvas negali vienas tinkamai pasirūpinti vaiku, o motinai 

sutrumpinamos motinystės atostogos dviem mėnesiais ir sumažėja jai skiriamos išmokos dydis, 

lyginant su dabartine tvarka. Vienos motinos(ir vieno tėčio) šeimos ir dabar daug dažniau 

susiduria su skurdu negu abiejų tėvų šeimos. Šia reforma dar pablogintų jų situaciją. Ypač, kai 

vaikams iki 24 mėnesių neužtikrinamos priežiūros paslaugos; 

⚫ auga kainos, didėja infliacija ir bedarbystė ir esama išmoka vaiko auginimui dažnai nepakankama 

ir ją mažinti reiškia bloginti šeimų finansinę būklę; 

⚫ šeimos ir taip išgyvena būtinybę įveikti vis daugiau įtampų, kylančių dėl išorinio chaoso, 

susijusio su pandemija, karu, vykstančiu kaimyninėje valstybėje ir kitomis grėsmėmis. Vykdyti 

pokyčius, kurie neišvengiamai įneša dar daugiau įtampos ir netikrumo šeimai, reiškia bloginti 

šeimos psichoemocinę būklę. 

 

Todėl Taryba pažymi, kad teikiamame Įstatymo projekte nėra numatyta įvesti skatinamųjų priemonių, 

bet siūloma eiti veikiau tam tikro ekonominio spaudimo keliu, kai tėčiams nepasirinkus pasinaudoti 

savo neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, šeima bendroje sumoje gaus trumpesnes 

atostogas. Tarybos manymu, įvedus neperleidžiamus mėnesius ne pridedant atostogų mėnesius 

tėčiams papildomai, bet trumpinant vaiko priežiūros atostogų trukmę neperleidžiamų atostogų 

mėnesių sąskaita, šeimų finansinė gerovė, lyginant su dabartine (renkantis ilgesnės trukmės vaiko 

priežiūros atostogas), gali nukentėti.  

 

Todėl Taryba siūlo prie pateiktų vaiko priežiūros atostogų trukmės alternatyvų – 18 ir 

24 mėnesių – papildomai pridėti du neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius 

tėčiams. Tokiu būdu nenukentės tėvai, įregistravę ištuokas, o tėčiai bus labiau suinteresuoti 

pasinaudoti savo atostogų dalimi, nesijausdami, kad „atima“ ją iš mamų. 

 

              Šeimos situacija tokiu būdu nebūtų bloginama. Šeimos, kurios galėtų, be įtampos ir 

spaudimo, pasinaudotų tėčiui skirtomis neperleidžiamomis vaiko priežiūros atostogomis, ir be 

pasipriešinimo priimtų direktyvos idėją. Tokiu būdu nenukentėtų tėvai, vieni auginantys vaikus (net 

tie, kurie yra išsiskyrę), o šeimos/poros, kartu auginančios vaikus, gautų realią pozityvią paskatą 

pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais. 

 

2. Tarybos manymu, Įstatymo projekte siūlomos išmokos, kol vaikui sueis 24 mėnesiai - 

45 procentai ir 25 procentai gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžiai pablogina finansinę šeimų 

situaciją. Pagausėjus šeimai ir padidėjus išlaidoms, reikėtų vertinti šeimos pajamų ir  išlaidų santykį, 

atsižvelgiant į jų dydžius iki vaiko gimimo.  

 

               Todėl Taryba kartoja savo pasiūlymą, kurį teikė Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 2021 m. rugpjūčio mėnesį (Nr. 21-8-2-1) pirmais vaiko priežiūros atostogų metais 

įvesti 54,31 procento, o antraisiais – 31,03 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio 

dydžio. 

 

3. Tarybos manymu, Įstatymo projekte siūlomas reglamentavimas, antraisiais vaiko 

auginimo metais riboti darbo pajamas vaiko priežiūros metu, kompensuojant  iki vaiko gimimo gautą 

uždarbį ir nustatyti mažą vaiko išmokos procentą, gali pabloginti kai kurių šeimų finansinę padėtį 

gimus vaikui.  

 

Todėl Taryba siūlo ateityje papildomai svarstyti galimybę didinti vaiko pinigus.  
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Pridedama: iliustracija, pademonstruojanti, kaip gali pablogėti šeimos situacija, atsižvelgiant į 

konkrečios šeimos pajamų kaitą. Pavyzdyje atsiskleidžia, kaip numatyta išmokų pertvarka 

finansiškai paveiks visos šeimos pajamas, jeigu tėtis neturės galimybės pasinaudoti savo 

neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų dalimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkė                                                  dr. Ramunė Jurkuvienė 
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