
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius,  tel. (8 5) 266 8176, (8 5) 266 8169, faks. (8 5) 266 4209,
el. p.  post@socmin.lt, https://socmin.lrv.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1886 03515

____________________________________________________________________________________________________

Asociacijai „Nacionalinis aktyvių mamų 
sambūris“

Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

     
Į 2020-12-30
  

Į   2021-01-27

Nr. (     )SD -  
Nr. 20201230/1 

Nr. S-226

 

DĖL ŠEIMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ IR DARBO SANTYKIŲ DERINIMO SISTEMOS 
TOBULINIMO

Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerija,  išnagrinėjusi  Jūsų
2020-12-30 raštą Nr.  20201230/1 dėl šeimos įsipareigojimų ir darbo santykių derinimo sistemos
tobulinimo,  informuoja,  kad  Asociacijos  „Nacionalinis  aktyvių  mamų  sambūris“  užsakyto
reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimo „Dirbančių Lietuvos gyventojų labiausiai
vertinamos šeimos įsipareigojimų ir  darbo derinimo priemonės  Lietuvoje“  rezultatai  ir  pateikti
pasiūlymai dėl šeimos įsipareigojimų bei darbo santykių derinimo balanso yra itin aktualūs, jiems
pritariame. Dedamos įvairiapusės pastangos siekiant sumažinti neatlygintinos asmenų priežiūros ir
namų  ruošos  netolygumus,  padidinti  vyrų  įsitraukimą  į  vaikų  priežiūrą  ir  šeimos  gyvenimą.
Pažymėtina,  kad šie klausimai  taip pat  yra įtraukti  į  rengiamą 2021-2030 m. Šeimos politikos
stiprinimo plėtros programą. Šiais klausimais nuolat konsultuojamasi su socialiniais partneriais bei
įgyvendinamos tarptautinės rekomendacijos. 

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  2020  m.,  bendradarbiaujant  su  partneriais,  buvo
įgyvendinta  intensyvi  informacinė  kampanija,  skirta  sumažinti  atotrūkį  tarp  moterų  ir  vyrų
įsitraukimo į vaikų priežiūrą ir šeimos gyvenimą (lyčių nelygybę šioje srityje). Kampanija susidėjo
iš:  reklaminio  videoklipo,  skatinančio  pozityvų tėvo (šiuolaikinio  vyro,  galinčio  derinti  darbą,
laisvalaikį  ir  tėvystę)  vaidmenį,  kuris  vieną  mėnesį  buvo transliuojamas  televizijos  kanaluose,
reklaminių žinučių radijuje, teminių plakatų viešosiose erdvėse didžiuosiuose Lietuvos miestuose,
informacinių žinučių socialiniuose tinkluose, straipsnių spaudoje, teminių tinklalaidžių ir sukurto
(ir  pildomo)  tinklalapio  kuriame  yra  pateikiamos  pozityvios  tėčių  istorijos  ir  kita  naudinga
informacija apie galimybes vyrams ir moterims derinti darbą ir šeimyninius įsipareigojimus.

2020  m.  buvo  atlikta  Lietuvos  Respublikos  gyventojų  reprezentatyvi  apklausa
“Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas“, kurios tikslas - nustatyti asmeninio gyvenimo ir darbo
derinimo tendencijas Lietuvoje. 

Taip pat, 2020 m. buvo atliktas didelės apimties tyrimas „Visi apie tai kalba: darbo ir
asmeninio  gyvenimo  derinimas  virsta  realybe“,  skirtas  nustatyti  vyrų  veiksmus  (ne  nuostatas)
šeimos  ir  darbo  įsipareigojimų  derinime,  siekiant  išsiaiškinti  kliūtis,  kodėl  nesinaudojama
dirbantiems  tėvams  suteikiamomis  galimybėmis  bei  parengti  rekomendacijas,  kaip  situaciją
pagerinti.  Remiantis  pastarojo  tyrimo rezultatais  yra rengiamos  rekomendacijos  dėl  priemonių,
kurios  skatintų  vyrus  dažniau  naudotis  jiems  priklausančiomis  lankstaus  darbo  ir  kitomis
galimybėmis,  leidžiančiomis  derinti  darbo  ir  šeimos  įsipareigojimus  bei  efektyviau  dalintis
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priežiūros  pareigomis  šeimoje.  Tyrimo rezultatus  ir  rekomendacijas  planuojama viešai
paskelbti iki 2021 m. pirmojo ketvirčio pabaigos.

Taip  pat  svarbu paminėti,  kad 2021 m.  planuojama atlikti  Europos lyčių  lygybės
instituto (EIGE) Lyčių lygybės indekso analizę, ir parengti siūlymus dėl priemonių, skirtų įtakoti
lyčių  lygybės  indekso teigiamą  pokytį  Lietuvoje,  ypatingą  dėmesį  kreipiant  į  šeimos  ir  darbo
įsipareigojimų derinimo sritį.

Pažymėtina,  kad,  įgyvendinant  vieną  iš  Demografijos,  migracijos  ir  integracijos
politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano
priemonių „Sukurti Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – VDI) interneto svetainėje skiltį ir užtikrinti darbdavių ir darbuotojų
konsultavimą  dėl  šeimos  ir  darbo  įsipareigojimų  derinimo  (lanksčių  užimtumo  formų,  vaiko
priežiūros paslaugų zonų steigimo ir kt.)“, 2020 m. gruodžio mėn. sukurta, nuolat prižiūrima ir
atnaujinama  VDI  interneto  svetainės  skiltis  „Šeima  ir  darbas“,  kurioje  skelbiama  informacija
darbdaviams, darbuotojams, gerosios praktikos pavyzdžiai, rekomendacijos.

Taip  pat  bus  siūloma  Trišalėje  taryboje  su  socialiniais  partneriais  svarstyti
pasiūlymus dėl Darbo kodekso nuostatų,  numatančių: 1) papildomas darbuotojų grupes, taikant
jiems teisę ar prioritetą  pasirinkti  ir  (ar)  taikyti  lakstesnes darbo sąlygas; 2) teisę  į  papildomą
poilsio laiką darbuotojams, auginantiems vieną vaiką ir  prižiūrintiems senyvo amžiaus tėvus; 3)
šiuo metu  itin aktualią  teisę atjungti skaitmeninius prietaisus po darbo valandų ir dėl to neturėti
neigiamų pasekmių.

Įgyvendinant 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES)
2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria
panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES bus tobulinamas teisinis reglamentavimas, numatant 
2 mėnesių neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų taikymą abiem tėvams.
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