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Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui ir nariams 

Lietuvos Respublikos Seimo nariams 

 

KREIPIMASIS 

 

DĖL MMA IR VDU RODIKLIŲ SUSIEJIMO 

Asociacija Nacionalinis aktyvių mamų sambūris (toliau NAMS) reiškia palaikymą Darbo kodekso 

pataisai, liesiančiai susieti du esminius ir tiesiogiai susijusius su minimalaus darbo apmokestinimu 

rodiklius (DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO (NAUJA REDAKCIJA) Nr. XIIP-3234), kurios pagrindu minimali 

mėnesinė alga (toliau MMA) būtų reguliuojama pagal darbo rinkos situaciją valstybės vykdomą 

apsaugos nuo skurdo politiką, o ne priešrinkiminę politinę ar lobistinę valią. 

 

Argumentai: 

 

 Šeimos ir vaiko teisių politika vis dar dichotomiška - viena vertus, šeimos skirstomos į 

"blogas" ir "geras", tačiau tuo pačiu dėmesys ir pagalba kažkodėl skiriama tik "blogoms". 

Jei jau norima, kad vaikai augtų šeimose, kurios yra rūpestingos ir mylinčios, būtina 

palaikyti skatinti šeimas, kurios dar neatsidūrė probleminiuose sąrašuose: žemiau skurdo 

ribos, socialinės rizikos grupėje, ir t.t. Šeimos politikos skatinamosios priemonės išlieka 

minimalios, ribotos ir nepakankamai efektyvios, t.y. neskatina dirbančių šeimų dirbti ir 

išlaikyti save ir savo vaikus patiems. Taikomos šeimų skatinimo priemonės yra mažiausios 

Europos sąjungoje: PNPD (papildomas neapmokestinamų pajamų dydis) yra vienas 

mažiausių Europoje ir neužtikrina realių dirbančių asmenų poreikių auginant vaikus, o 

vaikų poreikiams perskirstoma BVP dalis mažai analizuojama bei aiškiai nepakankama, 

todėl paslaugos vaikams vis mažiau prieinamos. 

 

 Kas ketvirtas vaikas Lietuvoje gyvena skurde – tai akis bado net ES ir tarptautiniams 

ekspertams. Prasčiau už mus tėra tik dviejose šalyse. ,,Ataskaitoje, kurią skelbia Europos 

Komisijos Spaudos ir komunikacijos generalinis direktoratas, teigiama, kad Lietuvai ir 

kitoms šios grupės šalims būtina plėtoti socialinę paramą šeimai ir didinti kvalifikuoto 

darbo prieinamumą nors vienam iš šeimos maitintojų“. „Jau daugybę metų būtent vaikai 

yra skurdo taikinio centre. Jei, sakykim, neturinčios vaikų šeimos skurdo rizikos lygis 

siekė apie 20 proc., tai šeimoje, kur vienas suaugęs žmogus augina vaikų skurdo riziką 

patiria nuo 26 iki 50 proc.“ (http://www.stopskurdui2010.lt/). Vadinasi, tai pasitaiko 

dažniau nei pensijų ar negalios atveju. Skurdo lygis Lietuvoje smarkiai pakilo ir jau 

įsiveržė į pilnas, vidutines pajamas uždirbančias šeimas, o socialinės išmokos problemos 

nesprendžia. Socialinės išmokos nepakankamai veiksmingai veikia mažinant skurstančiųjų 

skaičių, ir tik darbinės pajamos yra viena veiksmingiausių priemonių kovojant su skurdu, 

taip išryškinant aiškios ir stabilios MMA nustatymo sistemos svarbą, kai dirbantys tėvai 

turi uždirbti vis daugiau lėšų sau ir savo vaikams išlaikyti. 

 

 Darbinės pajamos kitų šalių kontekste. Palyginimui pateikiame minimalaus darbo 

užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio ir mokesčių lengvatų atskirose šalyse lyginamąją 

analizę. Minimalus atlyginimas – vienas mažiausių ES ir priklauso tik nuo politinės valios. 

Taip suformuota ydinga sistema, kai darbdaviai negali planuoti įmonių išlaidų ilguoju 

laikotarpiu ir dėl to privalo būti atsargesni priimant naujus darbuotojus ar didinant darbo 

krūvį jau dirbančiam asmeniui  (mažėja darbo vietų) arba didinant atlyginimus, o 

dirbančios šeimos negali planuoti savo ateities ir nejaučia stabilumo bei apsaugos. 

 

http://www.nams.lt/
mailto:aktyviumamusamburis@gmail.com
http://www.stopskurdui2010.lt/index.php?2011300383
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 Krizės metu MMA gaunantys nuo skurdo būtų apsaugoti. Siūlomame DK pakeitime 

MMA yra nustatomas ne mažesnis nei 50 (60) proc. VDU sudaro galimybę apsaugoti 

darbuotojus nuo skurdo, jei VDU dėl neigiamų pokyčių darbo rinkoje ar krizės šalyje bei 

pasaulyje drastiškai sumažėtų. Tokiu atveju vis tiek liktų alternatyva pagal poreikį ir šalies 

galimybes MMA nustatyti didesnį nei dabar siūloma minimali riba (t.y. gali būti net ir 80 

proc. nuo VDU). 

 

 

Vadovaudamiesi išdėstyta argumentacija, prašome  

Palaikyti DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO NAUJĄ REDAKCIJĄ (Nr. XIIP-3234), kurios pagrindu MMA būtų 

reguliuojama pagal darbo rinkos situaciją ir valstybės vykdomą apsaugos nuo skurdo politiką. 

 

Prašome Komiteto su šiuo raštu supažindinti visus Komiteto narius. 

 

Atstovė viešiesiems ryšiams 

Rasa Žemaitė 

+370 611 11125;  

rasa@nams.lt 
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