
SPROGMUO – NĖŠČIOMS IR DIRBANTIEMS TĖVAMS 

 

„Priėmus naująjį DK, nėščiąją, taip pat motiną auginančią kūdikį iki jam sueis 4 mėn. bus galima 
atleisti abiejų šalių sutarimu, nėščiosios iniciatyva, pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai arba 
nesant darbo sutarties šalių valios  

jei teisėtai atimamos spec. teisės dirbti tam tikrą darbą ar eiti tam tikras pareigas (pvz. vairuotoja 
praranda vairavimo pažymėjimą),  

jei gydytojo pažyma sako, kad to darbo dirbti negali, o kitą darbą dirbti nėščioji atsisako arba kai 
tinkamo darbo darbovietėje nėra; 

jei į darbą grįžta darbuotojas, kurio pareigas eina nėščioji; 

jei nustatomas užsieniečio nelegalaus darbo atvejis; 

jei darbo sutartis prieštarauja įstatymams ir šių prieštaravimų negalima pašalinti, o darbuotojas 
nesutinka arba negali būti perkeltas į kitą toje darbovietėje esančią laisvą darbo vietą. 

Bet kuriuo atveju, darbdavys įgauna papildomas žnyples, kuriomis galės laikyti nėščių moterų 
kaklus tvirtai suspaustus. Juk kiekviena moteris suvokia, kad įrodyti „darbo sutarties šalies 
(darbdavio) valios nebuvimui reikės ilgo teismų maratono, pagal kurių sprendimus ilgainiui bus 
suformuota teisinė praktika ir po keleto metų nėščiosios jau galės žinoti aiškiai kas jų laukia. O tuo 
tarpu nėščiųjų darbo rinkoje galios chaosas kai savo teises ginti teismuose galės tik advokatus 
įperkančios, laiko bei nervų tam negailinčios. Visos kitos bus metamos iš darbo vadovaujantis 
terminu „nesant darbo sutarties šalių valios“. Ačiū seimūnams, daugiau pokyčių DK šiame 
straipsnyje neatsirado.  

 

Kitas paradoksas, jog Seimo nariai greičiausia galvoja, kad gimus vaikui VISOS mamos ir VISI 
tėčiai masiškai išeina motinystės / tėvystės atostogų ir augina vaikus iki 3 metų. Kitaip neįmanoma 
paaiškinti kaip Seimo nariams ir kitiems politikams nuolat kalbant apie būtinybę abu tėvus kiek 
įmanoma greičiau grąžinti į darbo vietą po motinystės / tėvystės atostogų, Darbo kodekse 
įteisinamas reglamentavimas, pagal kurį kiekviena mama ar tėtis, grįžęs į darbo vietą įstatymo 
numatytoms atostogoms nepasibaigus arba nesinaudojantys atostogomis, galės būti automatiškai 
išmesti iš tos darbo vietos, t. y. apsauga nuo atleidimo praktiškai paliekama tik atostogų metu. 
Tokiu būdu tėvai bus išmesti iš tos pačios darbo vietos,  į kurią Europos sąjungos finansuojamomis 
ir biudžeto milijonais remiamomis priemonėmis buvo taip stengtasi juos sugrąžinti. Į konteinerį 
išmetamos visos į darbo rinką mamas ir tėčius stumiančios priemonės, lozungai apie prarandamą 
kvalifikaciją ir raginimai neapkerpėti ir derinti tėvystę ar motinystę su darbu.  

 

Ir visa tai daroma prisidengiant argumentais: „Darbo kodeksas, kuriuo įsipareigojama gerbti 
šeiminius įsipareigojimus ir nediskriminuoti dėl šeiminės padėties ar ketinimo turėti vaiką, neturėtų 
sudaryti prielaidų lengvam nėščiosios, nėštumo ir gimdymo atostogose esančios moters, tėvystės 
atostogose esančio asmens bei atostogas vaikui prižiūrėti turinčio asmens atleidimui.“ 

 



59 straipsnio 1 dalis: 1. Darbdavys [...] turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl priežasčių, 
nenurodytų šio kodekso 57 straipsnio 1 dalyje, įspėjęs prieš tris darbo dienas ir sumokėjęs ne 
mažesnę kaip  šešių mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.“  

Jei jūs esate tiek kvaili ar žiopli, kad norite rizikuoti savo darbo vieta prarasdami garantuotas 
pajamas, – grįžkite į darbą kai vaikui sueina 4 mėnesiai. Darbdavys jus priims, o paskui, bet kokiam 
vėjo gūsiui papūtus, darbdavio valia (t.y. nesant jokių objektyvių priežasčių – tiesiog tokiam 
darbdavio norui) atleis su 6 mėn. išeitine arba, netgi dėl tariamos jūsų kaltės. Pvz. stengdamiesi 
suderinti vaiko auginimą su darbo pareigomis kelis kartus nespėsite laiku grįžti į darbo vietą iš pietų 
pertraukos, kurią tokia dirbanti mama tikriausiai skyrė grįžimui namo pamaitinti su aukle palikto 
kūdikio. Panašu, kad stengiamasi atbaidyti tėvus ir mamas nuo noro turėti daugiau pajamų ir derinti 
darbą su vaiko auginimu. 

Įdomu, kad siekiant riboti tokius atleidimus darbdavio valia, Seimas svarstydamas pataisą buvo 
pakėlęs išeitinės išmokos kartelę iki 12 VDU, tačiau Seime išeitinė nuleista iki 6 VDU, kaip 
techninė pataisa. Ištrauka iš Seimo posėdžio stenogramos dėl šio dydžio „59 straipsnis. Yra Seimo 
nario D. Kreivio pasiūlymas. Prašom pristatyti. (Balsai salėje) . d. Kreivys (TS-LKDF). Čia 
techninė pataisa yra. Pirmininkė. Ar galime pritarti bendru sutarimu, kad svarstytume? Galime. Ar 
galime bendru sutarimu pritarti Seimo nario pasiūlymui, komitetas pritarė? Galime. Pritarta. Pastaba 
priimta. Čia ir kitų Seimo narių, ir K.Daukšio, taip pat lygiai tas pats. Nereikia svarstyti. “. Viskas 
klausimas išspręstas. Nuo dabar kiekvienas, atleidžiamas darbdavio valia gaus D. Kreivio 
nesuvokimu, Graužinienės iniciatyva ir už balsavusių seimūnų rankomis per pusę sumažintas 
išeitines. 

Nepaisant to, kad  buvo registruotos Seimo nario M. Zasčiurinsko pataisos, kurios draustų atleisti iš 
darbo tėvus auginančius vaikus iki 3 metų amžiaus darbdavio valia (t. y. buvo pateiktas siūlymas 
papildyti DK taip, kad apsauga nuo atleidimo darbdavio valia galiotų visiems darbuotojams, 
auginantiems vaikus iki 3 metų ). Šis siūlymas sulaukė tiek profsąjungų  tiek tėvų interesus 
atstovaujančių organizacijų pritarimui, socialinių reikalų komitetas taip pat deklaravo siekiantis 
mažamečių tėvų apsaugos nuo atleidimo darbdavio valia, deja šis Seimo nario siūlymas buvo Seimo 
nesuprastas ir atmestas. O gal būtent todėl ir atmestas, kad nesuprastas. Tik štai klausimas, kiek 
Seimo narių suvokia kokius kiekvieno piliečio gyvenimą įtakojančius sprendimus jie priima ir kaip 
jie veiks praktiškai.  

Vyriausybė ir Seimo nariai ne vieną dešimtį kartų daužėsi į krūtines prisiekdami, kad tėvų situacijos 
naujasis situacijos DK nepablogins. O priimtame DK ne tik nubrauktos papildomos atostogos 
tėvams, bet panaikinta galiojusi apsauga nuo atleidimo tėvams iki vaikui sueis 3 metai. Ši apsauga 
galios tik tėvams auginantiems kūdikį iki 4 mėn. ir tai tik su sąlyga, jog darbdavys nesurizikuos 
paieškoti priežasčių atleidimui dėl drausmės pažeidimo. Ir kodėl darbdaviui to nepamėginus, kai 
neteisėto atleidimo pasekmės darbdaviui dar labiau sušvelnintos, o teismo priteista išeitinė išmoka 
neteisėto atleidimo atveju galės būti netgi mažesnė nei ta, kurią darbdavys turėtų sumokėti 
laikydamasis DK nuostatų.  

Ir pabaigai –išskirtinis dėmesys vienišiems tėvams. Dabar galiojantis Darbo kodeksas aiškiai 
įvardina pailgintų atostogų lengvatą, kai mama ar tėtis gali bent atostogų metu daugiau laiko skirti 
vaikams. Ne paslaptis, kad būtent tėvų dėmesio labiausiai stokoja vienišų šeimose augantys vaikai, 
nes Konstitucinė prievolė išlaikyti vaikus iki pilnametystės Lietuvoje vangiai galioja. Dažniausia 
visa vaikų išlaikymo našta krenta ant atsakomybę prisiimančios mamos ar, retais atvejais, tėčio. 
Vadinasi, tokiam ir dirbti tenka dvigubai ar net kelis kartus daugiau, kad vaikai nebadautų. Laiko 



būti su vaikais lieka pusryčių ar naktipiečių metu. Tokioms šeimoms bendros atostogos ne tik 
užpildo bendravimo spragą, bet ir tampa laiko rezervu neatliktiems darbams padaryti (pvz. įvairios 
pažymos, vaiko dantų taisymas, būrelių ar stovyklų paieška).  

Deja, bet „šeimų situacijos nebloginančiame“ kodekse nuo jo įsigaliojimo datos vienišo tėčio ar 
mamos atostogos sutrumpėja nuo 35 kalendorinių dienų iki 20 darbo dienų.  

Manantiems, kad vieniši tėvai turi kažkokias mistines išskirtines teises reikėtų žinoti, kad naujame 
Darbo kodekse lieka vienintelė lengvata vienam auginančiam vaikus asmeniui – prioritetinė 
galimybė išsaugoti darbą mažinant etatus. Viskas. Daugiau nieko. 

Kad ir kiek Premjeras, Soc.Komiteto pirmininkė ar SADM atstovai pūstų miglą į akis apie 
nebloginamą dirbančių šeimų situaciją – ji akivaizdi. Ir, panašu, net balsuojantys už tokį Darbo 
kodeksą kelia rankas ramia sąžine galvodami, kad veda mus į šviesų rytojų su liberalia darbo rinka. 
Kaip tai vertins rinkėjai, pamatysime jau labai greitai. O po rinkimų galima bus aiškiai įsivardinti, 
ar mes patys suvokiame, kas griauna šeimų gerovę ir stumia mus ieškotis darbo svetur. 

 


