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Gerbiamieji, 

Reaguoju į 2015 m. kovo 20 d. straipsnyje “Bręsta reforma: blogės sąlygos ir vaikus auginančioms 

dirbančioms mamoms“ pristatomas Ligos ir motinystės socialinio draudimo pataisas, pagal kurias 

vaiką iki dvejų metų auginančios mamos ar tėčiai antraisiais metais nebegalėtų tuo pat metu gauti 

visos 40 proc. dydžio išmokos ir darbo užmokesčio (nuoroda: 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/bresta-reforma-bloges-salygos-ir-vaikus-auginancioms-

dirbancioms-mamoms.d?id=67483298). Straipsnyje rašoma, kad pataisų tikslas – skatinti laipsnišką 

vaikus auginančių tėvų grįžimą į darbo rinką. 

Kartu su vyru auginame vaiką ir remdamiesi savo patirtimi manome, kad dabar galiojanti sistema 

bent jau antraisiais metais skatina mamas (tėčius) dirbti labiau nei siūlomos pataisos. Pavyzdžiui, 

mama Jurgita uždirba 1000 eurų ir pasirenka vaiko priežiūros išmoką gauti 2 metus. Būdama vaiko 

priežiūros atostogose antraisiais vaiko auginimo metais, ji iš dalies dirba ir kas mėnesį gauna po 250 

eurų. Pagal dabar galiojančią tvarką, antraisiais metais šeimos biudžetas padidėja 400 + 250 = 650 

eurų. Įvedus siūlomas pataisas, Jurgitai antraisiais metais valstybė mokėtų 300 eurų (400 – (400 ÷4)), 

todėl moters pajamos būtų tik 550 eurų. Taigi dabartinė sistema labiau skatina mamas (arba tėvus) 

dirbti. 

Be to, ar mama (tėtis) dirbs priklauso ir nuo to, ar yra kur palikti vaiką mamos darbo valandomis, ir 

kokia priežiūros kaina. Tarkime, mama gauna pasiūlymą dirbti puse etato už 250 eurų per mėn., o 

vaikui savivaldybės darželyje vietos negauna. Auklės paslaugos kainuoja 3 eurus / val. ir ji samdoma 4 

val. per dieną (arba 3 eurai x 4 val. x 20 d. = 240 eurų per mėn.). Tuomet mamai teoriškai apsimokėtų 

eiti dirbti pagal dabar galiojančią tvarką, tačiau pagal siūlomą tvarką geriau būtų pasilikti namuose ir 

gauti tik pašalpą (400 eurų). 

Manome, kad tėvus sugrįžti į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų reikia skatinti kitais būdais. 

Pirmiausia svarbu gerinti vaiko priežiūros paslaugų sistemos prieinamumą ir kokybę. Lietuvoje ne visi 

vaikai gali gauti vietą darželyje, ypač mažieji nuo 1 metų amžiaus. Mes savo 2 m. ir 4 mėn. vaiko vis 

dar negalime leisti į darželį Vilniuje, nes negavome vietos. Be to, kai kurių darželių būklė ir paslaugų 

kokybė tokia prasta, kad vaiko nenorėtume ten leisti. Todėl pirmiausia turėtų būti sutvarkyta 

savivaldybės darželių sistema, kad visos šeimos už prieinamą kainą galėtų darželiuose palikti vaikus 

nuo tokio amžiaus, kai tėvai turi sugrįžti į darbą. Galima būtų pasiremti Švedijos pavyzdžiu, kur veikia 

vaučerių sistema. Ten kiekviena šeima gauna paslaugų vaiko priežiūrai paketą, kurį gali naudoti 

leisdama vaikus į valstybinius, bendruomeninius, arba privačius darželius, arba auklių paslaugoms. 

Jeigu mama arba tėtis augina vaikus namuose, tuomet jie netenka vaučerio.   

http://www.delfi.lt/temos/romas-lazutka


Antra, įsilieti į darbo rinką po vaiko auginimo atostogų moterų neskatina ir darbdavių požiūris, 

susiformavęs dėl eilės priežasčių, tame tarpe kultūrinių ir teisinių. Moterys dažniausia yra vienos 

atsakingos už vaikų priežiūrą. Darbdaviai nori įdarbinti vyrus vietoj moterų, nes tikisi, kad šie neišeis 

ilgų vaiko priežiūros atostogų ir taip nepraras kompetencijos. Švedijoje tuo tarpu galioja sistema, kai 

mokamų vaiko priežiūros atostogų trukmė ilgėja, jeigu abu tėvai pasidalindami augina atžalas tam 

tikrą nustatytą mėnesių skaičių. Taigi vyrai yra skatinami įsitraukti į vaikų priežiūrą. Tuo pačiu 

darbdaviai yra mažiau linkę diskriminuoti moteris, nes žino, kad tiek vyrai, tiek moterys gimus 

kūdikiui gali laikinai palikti darbo vietą. Įgyvendinus šią priemonę Lietuvoje, moterims būtų lengviau 

sugrįžti į darbo rinką, ir mažėtų vyrų ir moterų atlyginimo atotrūkis. 

Tikimės, kad į pasiūlymus atsižvelgsite ir priimsite tokius įstatymus, kurie iš tiesų skatins tėvus būti 

aktyviais darbo rinkos dalyviais. 

 

Pagarbiai, 

Raminta Andziulytė 


