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DĖL  MOTINYSTĖS,  TĖVYSTĖS,  VAIKO  PRIEŽIŪROS  IŠMOKŲ  SKAIČIAVIMO
VYRIAUSYBĖS  PASKELBTO  KARANTINO  IR  (AR)  EKSTREMALIOSIOS
SITUACIJOS METU 

Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  (toliau  –  Ministerija)
specialistai  pagal  kompetenciją  išnagrinėjo Asociacijos  „Lietuvos tėvų forumas“ kreipimąsi  dėl
„Dėl  motinystės  ir  vaiko priežiūros  išmokų 2021-2022 metams”. Pagal  kompetenciją  teikiame
atsakymą.

Informuojame, kad šiuo metu yra parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas
svarstyti  Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 111,
14, 18, 21, 24 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas  
(toliau  –  Ligos  ir  motinystės  įstatymo  projektas),  kuriuo siekiama  sureguliuoti  motinystės,
tėvystės, vaiko priežiūros kompensuojamojo uždarbio, pagal kurį nustatomas motinystės, tėvystės
ir  vaiko  priežiūros  išmokų dydis, apskaičiavimo tvarką  asmenims,  kuriems laikotarpiu,  kuriuo
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  buvo  paskelbusi  ekstremaliąją  situaciją  ir  (ar)  karantiną  dėl
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir (ar) jos plitimo grėsmės, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju buvo paskelbta prastova, o savarankiškai
dirbantiems asmenims apribota veikla, dėl šių priežasčių sumažėjo jų draudžiamosios pajamos ir
dėl to jie gauna mažesnes motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas.

Ligos ir motinystės įstatymo projektu siūloma:
1)  Alternatyviai  skaičiuoti  kompensuojamąjį  uždarbį  asmenims,  kuriems  Vyriausybės

paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu buvo paskelbta prastova ir prastovos
laikotarpis  ar  jo  dalis  patenka  į  laikotarpį,  imamą  skaičiuojant  motinystės,  tėvystės  ir  vaiko
priežiūros  išmokas.  Šiuo  atveju  kompensuojamasis  uždarbis,  pagal  kurį  nustatomi  motinystės,
tėvystės ir  vaiko priežiūros  išmokų dydžiai,  bus apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias
pajamas, turėtas nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. Taip pat bus apskaičiuojamas
kompensuojamasis uždarbis pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius
12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės,
tėvystės  ar  vaiko  priežiūros  išmoką  atsiradimo  mėnesį.  Apskaičiavus  abiejų  laikotarpių
kompensuojamąjį  uždarbį,  nustatant  motinystės,  tėvystės,  vaiko priežiūros  išmokų dydžius  bus
taikomas didesnis kompensuojamas darbo užmokestis. 

2) Savarankiškai dirbančių asmenų, nurodytų Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kurių kompensuojamąjį užmokestį apskaičiuojant imamas Vyriausybės
paskelbto karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos laikotarpis, kompensuojamas uždarbis, pagal
kurį nustatomi motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydžiai, apskaičiuojamas pagal šių
asmenų nuo 2019 m. vasario 1 d. iki  2020 m. sausio 31 d. turėtas  pajamas iš  sporto, atlikėjo
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veiklos, pagal autorines sutartis ir individualios veiklos ir deklaruotas draudžiamąsias pajamas iš
individualios  veiklos,  nuo  kurių  sumokėtos  valstybinio  socialinio  draudimo  įmokos.  Jeigu
savarankiškai dirbančio asmens kompensuojamasis uždarbis, apskaičiuotas pagal įmokas, turėtas /
deklaruotas  ir  sumokėtas  nuo 2019 m. vasario  1 d.  iki  2020 m. sausio 31 d.,  yra  didesnis  už
kompensuojamąjį  uždarbį,  apskaičiuotą  pagal  apdraustojo  asmens  draudžiamąsias  pajamas,
turėtas  /  deklaruotas  ir  sumokėtas  per  paeiliui  einančius  12 kalendorinių  mėnesių,  buvusių  iki
praeito  kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti  motinystės,  tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką
atsiradimo mėnesį,  motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos jam apskaičiuojamos pagal
didesnį kompensuojamąjį uždarbį. 

Paminėtina,  kad  dalis  savarankiškai  dirbančių  asmenų,  kurie  dėl  to,  kad  Vyriausybė
paskelbė ekstremaliąją situaciją ir karantiną dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir jos
plitimo grėsmės,  ir  taikė  ūkinės veiklos  vykdymo apribojimus,  negalėjo  vykdyti  savarankiškos
veiklos ir dėl to negavo darbinių pajamų ir dėl to nemokėjo / nesumokėjo valstybinio socialinio
draudimo įmokų bei neįgijo reikalingo stažo tėvystės, motinystės ir vaiko priežiūros išmokoms
gauti. Atsižvelgiant į tai, Ligos ir motinystės įstatymo projekte siūloma numatyti, kad nurodytiems
asmenims  motinystės  socialinio  draudimo  stažas  apskaičiuojamas  pagal  Lietuvos  Respublikos
apdraustųjų  valstybiniu  socialiniu  draudimu  ir  valstybinio  socialinio  draudimo  išmokų  gavėjų
registro ir (ar) asmens pateiktus duomenis apie jų turėtas draudžiamąsias pajamas 2020 m. kovo 1
d.  Minėtoji  data  pasirinkta  atsižvelgiant  į  tai,  kad  Teisės  aktų  registro  duomenimis,  2020  m.
vasario 26 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152
„Dėl  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  paskelbimo“,  o  siekiant  paprastesnio  duomenų
administravimo, pasirinkta artimiausio mėnesio pirmoji diena (kovo 1 d.).

3) Atsižvelgiant į tai,  kad reikės perskaičiuoti jau paskirtas motinystės, tėvystės, vaiko
priežiūros išmokas, tam prireiks atskiro asmenų kreipimosi, o  Fondo valdybos teritorinis skyrius
susidariusią  atitinkamos  išmokos  nepriemoką  per  vieną  mėnesį  nuo  sprendimo  skirti  didesnio
dydžio  motinystės,  tėvystės  ar  vaiko  priežiūros  išmoką  priėmimo  dienos,  perves  į  jos  gavėjo
asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje, į  kurią pervedama išmoka, kurios nepriemoka
apskaičiuota. Asmenų, kurie kreipiasi dėl motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos ir kurių
kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą,
prastovos laikotarpį patvirtins darbdavys Fondo valdybos teritoriniam skyriui, o jam per numatytą
terminą to nepadarius, darbuotojas galės Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti dokumentus,
įrodančius jo prastovos faktą. Jeigu darbdavys ar darbuotojas nepateiks tokių dokumentų, paskirtos
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos neperskaičiuojamos, o nepaskirtos minėtos išmokos
bus skaičiuojamos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį. 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už konstruktyvų bendradarbiavimą. 

Viceministras Vytautas Šilinskas

Donata Telišauskaitė-Čekanavičė, tel. 8 658 58 791, el. p. donata.telisauskaite@socmin.lt
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