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Pa grin di nė tyrimų sritis – lygių galimybių 
bei ne dis kri mi na vi mo užtikrinimas darbo 
teisėje. Ap gynusi di ser ta ci ją tema „Visuo-
menės senėjimo poveikis dar bo teisinių 
santykių reguliavimui“, pastaruoju me tu gi-
linasi į moterų lygių galimybių darbo san ty
kiuose užtikrinimo problematiką.

Nepaisant pastarųjų amžių lygių galimy-
bių dis kurso bei aktyvaus moterų įsitrauki-
mo į dar bo rinką, lyčių lygybė darbo san-
tykiuose yra daugiau formali deklaracija 
nei įkūnytas prin ci pas. Tai liudija ir vyrų, 
ir moterų atlyginimų ato trū kis, ir mažesnis 
moterų nei vyrų skaičius va do vau jan čio se 
pareigose, ir ryški moterų dalis tarp dėl ar-
timųjų priežiūros įsipareigojimų neaktyvių 
gy ven to jų. Problemą užaštrina ir visuome-
nės se nė ji mo tendencija. Lyčių nelygybės 
reiškinys yra būdingas ir visoms trims Bal-
tijos valstybėms. Šio je studijoje, analizuo-
jant Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbo teisės 
aktus, teismų praktiką, sta tis ti nius duome-
nis, ieškoma atsakymo į klausimą, ko kio mis 
darbo teisės priemonėmis Lietuvos Res
pub li koje galima būtų užtikrinti moterų ly
gias galimybes darbo santykiuose.
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santrumpos

DK arba Darbo kodeksas – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
EDSĮ – Estijos Respublikos darbo sutarčių įstatymas.
ELLĮ – Estijos Respublikos lyčių lygybės įstatymas.
LDĮ – Latvijos Respublikos darbo įstatymas.
ES – Europos Sąjunga. 
ESTT – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.
LMVLGĮ – Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.
LLGĮ – Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas.
Lyčių lygybės direktyva – 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk-

tyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris 
ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (konsoli-
duota redakcija).

DSSĮ – Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
Balanso direktyva – 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

(ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyveni-
mo pusiausvyros.





Įvadas

Ši studija yra orientuota į moterų lygių galimybių darbo teisiniuose santykiuose 
užtikrinimą trijose Baltijos valstybėse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Moterų ir vyrų 
lygių galimybių darbo santykiuose tema gali atrodyti nuvalkiota ir perteklinė. Juk ga-
lima nurodyti nemažą skaičių tarptautinių, Europos Sąjungos, galiausiai nacionalinių 
teisės aktų, įtvirtinančių lyčių lygybės reikalavimą, kuris, inter alia, apima ir darbinę 
sferą. Kaip dėsningus pavyzdžius galima paminėti lyčių lygybės principo įtvirtinimą 
ES chartijos 23 straipsnyje1 bei kitose direktyvose2, taip pat nacionalinėse konstituci-
jose (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje3, Latvijos Respublikos Kons-
titucijos 91 straipsnyje4 ir Estijos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnyje5) ir kituose 
(ordinariniuose) įstatymuose (pvz., Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių gali-
mybių įstatyme6, Estijos Respublikos lyčių lygybės įstatyme7).

Kartu būtina prisiminti teisės doktrinoje daromą perskyrą tarp formaliosios ir tu-
riningosios lygybės8 ir pripažinti, kad pirmoji nebūtinai reiškia ir antrąją. Kaip tik to-
kia neatitiktis pastebima moterų atžvilgiu, kurių padėtis, nepaisant formalaus lygybės 
deklaravimo, darbo rinkoje išlieka blogesnė nei vyrų. Tyrimai vienareikšmiškai rodo, 
jog, nepaisant aktyvaus moterų įsitraukimo į darbo rinką pastaraisiais dešimtme-
čiais9, moterų atliekamos namų ūkio ir artimųjų priežiūros trukmė beveik nepakito, iš 

1 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija // Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 202, 2016-6-7.
2 Pvz., 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris prin-

cipo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, paaukštinimo ir darbo sąlygų // Europos Sąjungos 
oficialusis leidinys L 39, 1976-02-14; 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei 
profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo  // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 204/23, 
2006-07-26.

3 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220.
4 Latvijas Republikas Satversme (Latvijos Respublikos Konstitucija) // Latvijas Vēstnesis, 1993, Nr. 43.
5 Eesti Vabariigi põhiseadus (Estijos Respublikos Konstitucija) // RT, 1992, 26, 349.
6 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas // Valstybės žinios, 1998, Nr. 112-3100.
7 Eesti Vabariigi soolise võrdõiguslikkuse seadus (Estijos Respublikos lyčių lygybės įstatymas) // RT I, 

2004, 27, 181.
8 De Vos M. The European Court of Justice and the march towards substantive equality in European 

Union antidiscrimination law // International Journal of Discrimination and the Law, 2020, Nr. 1 (20), 
p. 63–64.

9 Verta atkreipti dėmesį, kad skirtinguose regionuose moterų į(si)traukimas į darbo rinką buvo skirtin-
gas. Sovietinę praeitį turinčiose valstybėse, įskaitant ir Baltijos valstybes, šis įsitraukimas prasidėjo 
anksčiau nei Vakarų ar Pietų Europoje. Nepaisant ilgesnio įsitraukimo, nelygybė moterų atžvilgiu 
būdinga ir posovietinėms valstybėms. 
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esmės yra moteriška veikla ir vis dar užima reikšmingą moterų aktyvaus laiko dalį 10. 
Toks moterų darbas – namų ūkio ir artimųjų priežiūra – paprastai lieka šešėlio zonoje. 
Viena vertus, ši veikla turi daug pozityvių aspektų, nes ji užtikrina žmogiškųjų ištek-
lių kokybę ir kaitą ir suteikia nemažą paspirtį ekonomikos vystymuisi. Kita vertus, 
artimųjų ir namų ūkio priežiūra nepatenka į jokius valstybių ekonominius rodiklius11 
ir yra nevertinama bei neįvertinama, ir, nors užimdama nemažą dalį moters aktyvaus 
laiko, niekaip neatsispindi jos pajamose. Negana to, labai dažnai priežiūros funkci-
jos vykdymas yra nesuderinamas su darbine karjera ir užkerta kelią tiek visavertiškai 
moters realizacijai darbo santykiuose, tiek finansinio pagrindo sukūrimui12. Nurody-
ta problema būdinga visoms trims Baltijos valstybėms. Statistiniai duomenys rodo, 
kad 2020 metais Estijoje moterys sudarė 43,2 procento dėl priežiūros įsipareigojimų 
neaktyvių gyventojų13, vyrai – tik 6 procentus14; Latvijoje atitinkamai moterys suda-
rė 32,4 procento15, vyrai – 7,4 procento16, Lietuvoje moterys sudarė 28,1 procento17,  

10 Caracciolo di Torella E., Masselot A. Caring Responsibilities in European Law and Policy. Who Cares? 
London  & New York: Routledge, 2020, p.  14; Bisom-Rapp  S., Sargeant  M. Lifetime Disadvantage, 
Discrimination and the Gendered Workforce. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, p. 61; 
Ophir  A., Polos J. Care Life Expectancy: Gender and Unpaid Work in the Context of Population  
Aging // Population Research and Policy Review, 2022, Vol. 41.

11 Nors pastaruoju metu vis dažniau pradedama kalbėti, jog neformalus ir nemokamas darbas prižiūrint 
artimuosius ir namų ūkį turi didelę ekonominę vertę ir reikšmę visuomenei ir turėtų būti vienokia ar 
kitokia apimtimi pripažintas aktyvia ekonomine veikla, tačiau realiais veiksmais tai netampa. Pvz., žr. 
Lawson M., Parvez Butt A., Harvey R., Sarosi D., Coffey C., Piaget K., Thekkudan J. Time to Care Un-
paid and Underpaid Care Work and the Global Inequality Crisis. Oxfam International, 2020. Prieiga 
per internetą: <https://www.oxfam.org/en/research/time-care>.

12 Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V. Moterų ir vyrų pajamų atotrūkis Lietuvoje. Vilnius: 
Mykolo Romerio universitetas, 2020, p.  39; Bisom-Rapp  S., Sargeant  M., 2016, p.  89; Jacobs  J.  C., 
Van Houtven C. H., Tanielian T., Ramchand R. Economic Spillover Efects of Intensive Unpaid Caregiv-
ing // PharmacoEconomics, 2019, Vol. 37.

13 Trading Economics. Estonia - Inactive population due to caring responsibilities: Females, 2022. Prieiga 
per internetą: <https://tradingeconomics.com/estonia/inactive-population-due-to-caring-responsi-
bilities-females-eurostat-data.html>.

14 Trading Economics. Estonia - Inactive population due to caring responsibilities: Males, 2022. Prieiga 
per internetą: <https://tradingeconomics.com/estonia/inactive-population-due-to-caring-responsi-
bilities-males-eurostat-data.html>.

15 Trading Economics. Latvia - Inactive population due to caring responsibilities: Females, 2022. Prieiga 
per internetą: <https://tradingeconomics.com/latvia/inactive-population-due-to-caring-responsibili-
ties-females-eurostat-data.html>.

16 Trading Economics. Latvia - Inactive population due to caring responsibilities: Males, 2022. Prieiga 
per internetą: <https://tradingeconomics.com/latvia/inactive-population-due-to-caring-responsibili-
ties-males-eurostat-data.html>.

17 Trading Economics. Lithuania - Inactive population due to caring responsibilities: Females, 2022. 
Prieiga per internetą: <https://tradingeconomics.com/lithuania/inactive-population-due-to-caring-
responsibilities-females-eurostat-data.html>.
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o vyrai – 7 procentus18. Atotrūkį tarp vyrų ir moterų laiko, skiriamo priežiūrai, ypač 
išryškino dėl COVID-19 epidemijos paskelbti karantinai. Statistiniai duomenys rodo, 
kad karantino metu vaikų iki 12 metų motinos tris kartus dažniau nei tėčiai prisiėmė 
priežiūros veiklas, atsiradusias uždarius švietimo ar priežiūros įstaigas19. 

Papildomą problemų grupę sukuria visuomenės senėjimas20, kuris Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje jaučiamas ypač aštriai. Dėl didėjančio pagyvenusių ir priežiūros 
reikalingų vyresnio amžiaus žmonių skaičiaus, kuriais visais valstybė nebus pajėgi 
pasirūpinti, vis daugiau asmenų bus priversti skirti laiką ir jėgas pagyvenusių arti-
mųjų priežiūrai. Esamos tendencijos leidžia neklystamai teigti, kad tokių priežiūrą 
teikiančių asmenų daugumą sudarys moterys. Tokiu būdu vis mažėjantis prižiūrin-
čiųjų asmenų (daugiausia moterų) skaičius turės pasirūpinti vis didesniu priežiūros 
reikalingų asmenų skaičiumi. Be to, iškyla specifinė, su vyresnio amžiaus moterimis 
susijusi problema: susiduriama su vadinamuoju dvigubos diskriminacijos efektu, 
kuomet grupė diskriminuojama ir dėl lyties, ir dėl amžiaus. Tokia situacija nelygia-
vertę moterų padėtį darbo santykiuose tik pagilins.

Nelygiavertę padėtį liudija ir vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis. 2020 
metais Latvija, kurioje atotrūkis buvo 22,3  proc., bei Estija, kurioje atotrūkis buvo 
21,1 proc., atitinkamai užėmė paskutinę ir priešpaskutinę vietą tarp Europos Sąjun-
gos valstybių. Lietuva buvo įsitvirtinusi valstybių sąrašo viduryje su 13 procentinių 
punktų skirtumu21, tačiau 2018 metais būtent Lietuvoje užfiksuotas didžiausias vyrų ir 
moterų skurdo rodiklių skirtumas (6,3 procentinio punkto). Nedaug atsiliko ir Latvija 
(6,1 procentinio punkto) bei Estija (5,5 procentinio punkto)22. Ypač skurdo rizika aktu-
ali vyresnio amžiaus moterims, sulaukusioms pensinio amžiaus ir susiduriančioms su 
mažesnio darbo užmokesčio (tarp jų ir finansine motinystės „bausme“) pasekmėmis. 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, moterų, sulaukusių 65 metų ir dau-
giau, skurdo rizikos lygis 2021 metais yra 42, o tos pačios amžiaus grupės vyrų – 22,423. 

18 Trading Economics. Lithuania - Inactive population due to caring responsibilities: Males, 2022. Prieiga 
per internetą: <https://tradingeconomics.com/lithuania/inactive-population-due-to-caring-responsi-
bilities-males-eurostat-data.html>.

19 OECD. Caregiving in Crisis: Gender inequality in paid and unpaid work during COVID-19, 2021. 
Prieiga per internetą: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/caregiving-in-crisis-gen-
der-inequality-in-paid-and-unpaid-work-during-covid-19-3555d164/>.

20 Plačiau apie visuomenės senėjimo reiškinį ir jo praktines implikacijas žr. Ambrazevičiūtė K. Vyresnio 
amžiaus žmonių teisės į darbą įgyvendinimas visuomenės senėjimo sąlygomis. Daktaro disertacija. 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018.

21 Eurostat. Gender pay gap statistics. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics>.

22 Eurostat. Skurdžių pajamų statistika. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Archive:Income_poverty_statistics/lt>.

23 Oficialiosios statistikos portalas. Skurdo rizikos lygis. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/
statistiniu-rodikliu-analize?hash=cd5030e8-bd84-4826-bf16-b40788a8a458#/>.
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Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas itin kontrover-
siškai atrodo jį vertinant užimtumo kontekste. Lietuvoje vyrų ir moterų užimtumo 
skirtumas 2020 metais buvo mažiausias tarp Europos Sąjungos valstybių (1,7 procen-
tinio punkto), Latvija šiame sąraše užėmė trečią (3,8 procentinio punkto), o Estija – 
ketvirtą vietą (4,4 procentinio punkto)24. Akivaizdu, kad moterų darbo užmokestis 
Baltijos valstybėse yra neadekvatus jų užimtumui. 

Apibendrinant šiuos duomenis tenka konstatuoti, kad teisės aktuose įtvirtinta for-
mali lyčių lygybė daugiausia lieka tik deklaracija, o moterų lygių galimybių užtikrini-
mas tebėra aktuali problema.

Keltinas klausimas, kokios yra giluminės nurodytos moterų nelygiavertės situ-
acijos priežastys ir kaip ją būtų įmanoma pakeisti. Šioje studijoje remiamasi teisės 
mokslininkų S. Bisom-Rapp ir M. Sargeant pasiūlytu visą moterų gyvenimą trunkan-
čių kliūčių modeliu25. Šiame modelyje išskiriama daugybė socialinių faktorių, kurie, 
pasireikšdami beveik kiekvienu moterų gyvenimo etapu, nulemia prastesnę jų padėtį. 
Tokie faktoriai yra stereotipizavimas, diskriminacija, išsilavinimo profiliavimas, už-
imtumo segregacija, priežiūros funkcija ir nestandartinis užimtumas. Realų nurodytų 
faktorių veikimą patvirtina ir Lietuvos mokslininkų atlikti tyrimai26.

Glaustai pristatant nurodytus faktorius, pirmiausia reikia paminėti stereotipizavi-
mą – svarbiausią faktorių, suteikiantį pagrindą visiems likusiems veiksniams. Stere-
otipai apie moteris daro ypač neigiamą įtaką, kadangi tradiciškai moteris yra siejama 
su motinyste, priežiūra ir namų ūkio darbais, o vyras yra suvokiamas kaip šeimos iš-
laikytojas ir maitintojas27. Darbo santykiuose tokie stereotipai pasireiškia itin dažnai: 
profesijos yra suvokiamos kaip „moteriškos“ arba „vyriškos“, todėl ir darbo skelbimas 
atitinkamai darbo vietai rašomas akcentuojant vyriškas arba moteriškas savybes, ir 
atitinkamai stereotipinio pobūdžio kriterijai dominuoja parenkant būsimą darbuoto-
ją ar atstovą28; stereotipinis moters kaip motinos ir globėjos įvaizdis sukuria pagrindą 
situacijoms, kuriose būtent moteris šeimoje tampa atsakinga už priežiūros reikalingus 
artimuosius (o tai lemia pertraukas moters karjeroje, darbą ne visą darbo dieną ar net 
darbo santykių nutraukimą29); moterį įdarbinti yra finansiškai nenaudinga, kadangi 
tai reikalauja daugiau išlaidų30, kurias paprastai lemia motinystė: darbo vietos saugo-

24 Eurostat. Gender statistics. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Gender_statistics>.

25 Bisom-Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 9. 
26 Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020.
27 Bisom-Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 36; Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020, p. 17; 

Davulis T. Country report. Gender equality. How are EU rules transposed into national law? Lithuania. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021, p. 29.

28 Vyrų dominavimas valstybės valdyme taip pat yra puikus stereotipizavimo pavyzdys.
29 2020  m. sausio 30  d. Europos Parlamento rezoliucija 2019/2870(RSP) dėl vyrų ir moterų darbo 

užmokesčio skirtumo // Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 331/5, 2021-08-17.
30 Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020, p. 17.
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jimas, kol moteris bus motinystės bei vaiko priežiūros atostogose, o vėliau nedarbin-
gumas bei su tuo susijusios išmokos vaiko ligos atveju. 

Netgi aukšto pragyvenimo lygio valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, didžioji dauguma 
atotrūkio negali būti paaiškinama išsilavinimo skirtumais ar kitais tradiciniais veiks-
niais31. Kitaip tariant, egzistuoja paslėptas faktorius, lemiantis nevienodą turtinę lyčių 
padėtį moterų nenaudai – diskriminacija lyties pagrindu. Viena iš problemiškesnių 
darbo santykių sričių, kurioms būdingesnė moterų diskriminacija, yra įdarbinimo 
institutas. Įdomu, kad darbo rinkoje dažnai pasitaiko daugialypė diskriminacija, kuo-
met moteris yra diskriminuojama dėl kelių pagrindų. Jaunesnio amžiaus moterų atve-
ju dažnas papildomas diskriminavimo pagrindas yra vaikų turėjimas ir iš to kylantis 
nelankstumas darbo santykiuose (kriterijai, paprastai taikomi 25–39 metų amžiaus 
moterims)32. O vyresnio amžiaus moterys dažniau susiduria su diskriminacija am-
žiaus pagrindu ir su tuo susijusiu diskriminavimu dėl išvaizdos (kriterijus, taikomas 
40–54 metų amžiaus moterims)33. 

Nors atotrūkis tarp lyčių išsilavinimo srityje nebėra problema, būdinga Vakarų 
valstybėms34, reikia pripažinti, kad svarbu yra ne bendra išsilavinusių moterų ir išsila-
vinusių vyrų dalių pusiausvyra, bet vyrų ir moterų pasiskirstymas (išsilavinimo profilia-
vimas) atskirose studijų srityse. Problema nulemta aplinkybės, kad moterys gerokai re-
čiau nei vyrai renkasi STEM (gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos) mokslų 
sritis, kurios yra susijusios su didesniu darbo užmokesčiu bei mažesniu lyčių atlygini-
mų atotrūkiu35 (atitinkamai tai susiję ir su užimtumo segregacija, apie kurią kalbama 
toliau). Žymiai didesnė moterų dalis dirba tradiciškai „moteriškose“ sferose – sveikatos 
priežiūros, švietimo, socialinės gerovės srityse, o vyrai dominuoja inžinerijos ir inži-
nerinių profesijų, informacijos ir ryšio technologijų, architektūros ir statybų srityse36.

Užimtumo segregacija yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių vyrų ir mote-
rų atlyginimų skirtumus37. Segregacija gali reikštis keliose plotmėse. Horizontalioji  

31 International Labour Office. Global Wage Report 2018/19. What lies behind gender pay gaps. Geneva: 
ILO, 2018, p. 65.

32 Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020, p. 73. Taip pat Lygių galimybių tarnybos kon-
trolieriaus ataskaitoje minimas atvejis, kuomet darbo skelbime buvo nurodyta nesikreipti moterims, 
turinčioms vaikų iki penkerių metų. Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2020  m. 
veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: <https://lygybe.lt/lt/metines-ataskaitos>.

33 Rakauskienė O.G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020, p. 73.
34 Visgi tai išlieka problema kai kuriose kitose valstybėse – čia pakanka prisiminti draudimą vyresnėms 

mergaitėms lankyti mokyklą ar aukštąją mokyklą, šiuo metu vėl taikomą Afganistano Islamo Emyrate.
35 Tyrimai rodo, jog JAV moterys, turinčios STEM išsilavinimą, uždirba 33 proc. daugiau nei moterys, 

turinčios kitų sričių išsilavinimą. Bisom-Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 28.
36 Oficialiosios statistikos portalas. Švietimas (2019 m. leidimas). Prieiga per internetą: <https://osp.stat.

gov.lt/lietuvos-statistikos-metrastis/lsm-2019/gyventojai-ir-socialine-statistika/svietimas>.
37 2017  m. lapkričio 20  d. Europos Komisija patvirtino 2017–2019  m. ES veiksmų planą kovoti su 

vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu. Šiame veiksmų plane identifikuota, kad vyrų ir moterų 
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segregacija, dar vadinama „stiklinėmis sienomis“, reiškiasi kaip vienos lyties domina-
vimas tam tikroje profesijoje. Vyrų ir moterų koncentracija atskirose srityse nepasi-
žymi pusiausvyra: moterys koncentruojasi veiklose, kurios yra mažiau apmokamos, 
mažiau įtakingos ir mažiau prestižinės, o profesijos, kuriose dominuoja vyriškos lyties 
darbuotojai, pasižymi geresniais atlyginimais, galia ir prestižu38. Vertikalioji segrega-
cija nurodo darbo rinkos struktūras, sudarančias nematomas kliūtis ir dirbtinius trik-
džius (organizacines kliūtis, stereotipus, diskriminacines praktikas) moterų karjeros 
mobilumui įmonės viduje. Šiuo atveju vartojamos dvi metaforinės sąvokos: „lipnių 
grindų“ sąvoka žymi barjerus, sulaikančius moteris žemesnėse mažo mobilumo pa-
reigose, o „stiklinių lubų“ sąvoka apibūdina kliūtis, siekiant užimti vadovaujančias, 
didžiausia galia, sprendimų priėmimu ir valdymu pasižyminčias pareigas įmonėse.

Vertinant vyrų ir moterų padėties skirtumus, dažnai lieka tinkamai neįvertintas 
dar vienas faktorius  – paprastai moterų atliekama priežiūros funkcija39. Šiuo atveju 
priežiūra suprantama ne tik kaip rūpestis mažamečiais vaikais, bet ir specialios svei-
katos būsenos ar specialiųjų poreikių turinčių artimųjų priežiūra40, taip pat ir namų 
ruošos darbai – t. y. nemokama veikla namuose41. Atlikti tyrimai rodo, kad tiek iš-
sivysčiusiose, tiek besivystančiose valstybėse moterys nemokamam darbui namuose 
skiria du trečdalius, o mokamai darbinei funkcijai vykdyti – vieną trečdalį savo laiko. 
Kaip jau buvo minėta, priežiūros funkcijos vykdymas užkerta kelią visavertiškai mo-
ters darbinei karjerai. Vaikų turinčios moterys, užsitikrindamos galimybę prižiūrėti 
vaikus, „renkasi darbą ne pilnu etatu, saugesnį ir lankstesnį darbą viešajame sekto-
riuje, koncentruojasi į žemesnio lygio profesines pareigas. Visa tai, kartu su karjeros 
pertraukomis, prisideda prie mažesnio atlyginimo“42. Šiame kontekste reikia kalbėti 

darbo užmokesčio skirtumas nemažėja, nes vyrauja darbo rinkos segregacija, stereotipai, susi-
ję su vyrų ir moterų vaidmeniu visuomenėje ir su tuo, ar jie turėtų dirbti, ar ne (2017 m. lapkričio 
20 d. Komisijos komunikatas COM/2017/0678 final Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos eko-
nomikos ir socialinių reikalų komitetui 2017–2019 m. ES veiksmų planas. Kovoti su vyrų ir mote-
rų darbo užmokesčio skirtumu. Prieiga per internetą: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0678>). Taip pat žr. International Labour Office. Women at Work 
in G20 countries: Progress and policy action. Geneva: ILO, 2019; Rakauskienė O. G., Krinickienė E., 
Servetkienė V., 2020, p. 79; Bisom-Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 131.

38 Bisom-Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 137; Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020, p. 54.
39 Bisom-Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 60; Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020, p. 39; 

Coppa E. Kodėl Lietuvos moterys kasmet beveik du mėnesius dirba už dyką? Lietuvos bankas, 2021. 
Prieiga per internetą: <https://www.lb.lt/lt/naujienos/kodel-lietuvos-moterys-kasmet-beveik-du-
menesius-dirba-uz-dyka>.

40 Moterys per savo gyvenimą išgyvena tris persidengiančius artimųjų priežiūros periodus: prižiūri savo 
vaikus, prižiūri vyresnius ar sergančius šeimos narius bei draugus bei prižiūri savo anūkus. Žr. Bisom-
Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 62.  

41 2020  m. sausio 30  d. Europos Parlamento rezoliucija 2019/2870(RSP) dėl vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo // Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 331/5, 2021-08-17.

42 Coppa E., 2021.
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ir apie „motinystės bausmę“ – ši sąvoka doktrinoje vartojama nusakant pajamų skir-
tumą tarp vaikų turinčių ir neturinčių moterų, taip pat tarp vaikų turinčių moterų 
ir vyrų43. Šiuo atveju atlyginimo atotrūkis skaudžiausias yra moterims, kurios pasi-
traukia iš darbo rinkos dėl vaikų priežiūros, o vėliau į darbo santykius grįžta ne visos 
apimties darbo dienai – kitaip tariant, ryškiausias atlyginimo atotrūkis yra tarp vyro ir 
vaikų turinčios moters, o atlyginimo skirtumas tarp vyro ir vaikų neturinčios moters 
yra minimalus44. 

Tradiciškai nestandartinės, lanksčios darbo sąlygos yra priemonė socialiai silpnes-
nėms socialinėms grupėms – jauniems asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, neį-
galiesiems – patekti ir dalyvauti darbo rinkoje. Ši priemonė yra tinkama ir moterims, 
turinčioms suderinti tiek įsipareigojimus namų ūkyje, tiek vaikų ar kitų pagalbos 
reikalingų artimųjų priežiūrą, tiek darbinę karjerą. Tokį jos populiarumą parodo ir 
statistiniai duomenys – 2020 metais OECD valstybėse darbą ne visą darbo laiką dirbo 
25,1 proc. moterų bei 9,9 proc. vyrų45. Moterys darbą ne visą darbo laiką pirmiausia 
rinkosi dėl poreikio prižiūrėti vaikus ar neįgalius artimuosius46. Empiriniai tyrimai 
patvirtina, kad darbas ne visą darbo laiką padidina moterų užimtumą. Tačiau, moterų 
darbą ne visą darbo laiką vertinant iš finansinės perspektyvos, jis tampa veiksniu, vei-
kiančiu moterų nenaudai: yra gaunamas mažesnis atlyginimas, kuris savo ruožtu le-
mia mažesnes įmokas į socialinio draudimo fondus bei mažesnes pensines išmokas47.

Remiantis išskirtais veiksniais, studijoje vertinami Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nacionaliniai teisiniai reguliavimai bei jų taikymo praktika teismuose ir kitose vals-
tybės institucijose. Tokį pasirinkimą lėmė visų trijų jurisdikcijų socialinis-istorinis 
panašumas, t. y. iki paskelbiant nepriklausomybes Baltijos valstybėse galiojo tie patys 
sovietiniai įstatymai ir socialinės praktikos. Todėl 1990–1991 metais visų trijų vals-
tybių startinės pozicijos teisinio reguliavimo požiūriu buvo maksimaliai vienodos. Ir 
po nepriklausomybių paskelbimo bei tarptautinio pripažinimo socialinė bei politinė 
raida visose trijose valstybėse išliko panaši (pirmiausia narystės ES aspektu), taip pat 
panašios šios valstybės išlieka savo demografine struktūra. Nurodyti panašumai įga-
lina veiksmingai lyginti nurodytas valstybes moterų lygių teisių požiūriu ir išryškinti 
reguliavimo skirtumus. 

43 Grimshaw D., Rubery  J. The motherhood pay gap: A review of the issues, theory and international 
evidence. Geneva: ILO, 2015, p. V.

44 Bisom-Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 120.
45 OECD. Part-time employment rate (indicator), 2022. Prieiga per internetą: <https://data.oecd.org/

emp/part-time-employment-rate.htm>.
46 Eurostat. Why do people work part-time? Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/

products-eurostat-news/-/DDN-20190918-1>.
47 Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020, p. 62; Šilingienė V., Radvila G. The Differentia-

tion of Gender Wage in the Baltic States // Management Theory and Studies for Rural Business and 
Infrastructure Development, 2016, Nr. 3 (38).
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Atsižvelgiant į visą gyvenimą trunkančių kliūčių modelį, pažymėtina, kad tik dalis 
iš išskiriamų faktorių gali būti tiesiogiai veikiami teisinėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, 
studijų profiliavimas ir iš dalies užimtumo segregacija (turima galvoje horizontalioji 
segregacija, kuri yra natūrali studijų profiliavimo pasekmė) yra nulemti stereotipi-
nių požiūrių. Savo ruožtu stereotipai vien tik teisiniu reguliavimu negali būti pakeisti 
(nors tam tikros informacinės-auklėjamosios teisės funkcijos pamiršti taip pat nega-
lima) ir reikalauja ilgo ir nuoseklaus šviečiamojo darbo visose visuomenės gyvenimo 
srityse. Todėl reikia labai aiškiai suvokti, kad vien tik teisinės priemonės nebus pakan-
kamos moterų turiningai lygybei užtikrinti ir būtina taikyti visą kompleksą teisinių 
ir neteisinių priemonių. Visgi teisinis reguliavimas gali būti nukreiptas bent daliai 
identifikuotų problemų spręsti. Tokios sritys yra: darbo užmokesčio vienodinimas, 
lygių darbo sąlygų užtikrinimas ir prižiūrinčiųjų asmenų interesų užtikrinimas, taip 
pat diskriminacijos draudimas, kuris veikia horizontaliai ir yra kiekvienos nurodytų 
sričių integrali dalis. Jos nulemia ir studijoje analizuojamus klausimus bei studijos 
struktūrą. Pirmojoje dalyje nagrinėjama vienodo darbo užmokesčio tema. Antrojoje 
analizuojamas lyčių lygybės užtikrinimas taikant kitas darbo sąlygas. Galiausiai, atsi-
žvelgiant į aplinkybę, jog būtent moterims šiuo metu tenka didžioji priežiūros dalis, 
trečiojoje dalyje tiriamas prižiūrinčiųjų asmenų interesų užtikrinimas.  

Šios studijos tikslas – nustatyti teisinio reguliavimo sritis, kuriose Lietuva atsilieka 
moterų lygybės darbo santykiuose užtikrinimo požiūriu, bei priemones, kuriomis šį 
atsilikimą būtų galima įveikti. Tikslo siekiama šiais žingsniais – surinkus informaciją 
apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisinį reguliavimą bei jo taikymo praktiką, lemiantį 
moterų dalyvavimą ir padėtį darbo santykiuose, palyginti nurodytų trijų valstybių 
reguliavimą ir (ar) jo taikymo praktiką, nustatyti koreguotinus nacionalinio teisinio 
reguliavimo ir (ar) jo taikymo elementus moterų lygių galimybių užtikrinimo požiū-
riu bei pasiūlyti atitinkamus sprendimus, kurių turėtų imtis Lietuvos įstatymų leidėjas 
ir (ar) teisę taikantys subjektai.

Nepaisant deklaratyvaus politinio dėmesio lyčių lygybei, tyrimų, skirtų moterų 
lygybės principo įgyvendinimui Baltijos šalyse, nėra gausu. Didžioji dauguma tokių 
tyrimų yra ne teisės, bet kitų mokslų – sociologijos, vadybos, ekonomikos ar politi-
kos krypčių. Išsamiausias iš jų – moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį Lietuvoje 
tirianti Onos Gražinos Rakauskienės, Eglės Krinickienės bei Vaidos Servetkienės mo-
nografija „Moterų ir vyrų pajamų atotrūkis Lietuvoje“ (2020 m.). Violeta Šilingienė 
ir Gintautas Radvila straipsnyje „The Differentiation of Gender Wage in the Baltic 
States“ (2016) tiria išorinių veiksnių įtaką vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtu-
mams Baltijos šalyse. Alina Žvinklienė straipsnyje „Innovations in Gender Equality 
Politics in the Baltic States: from Woman to Gender Mainstreaming“48 (2016 m.) na-
grinėja lyčių lygybės užtikrinimo mechanizmų raidą Baltijos valstybėse nuo 1940 m. 
48 Žvinklienė A. Innovations in Gender Equality Politics in the Baltic States: from Woman to Gender 

Mainstreaming // Filosofija. Sociologija,  2016, Nr. 4 (27), p. 353–363.
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ir atskleidžia inovacijas dabartiniame lyčių lygybės mechanizme panaudojant naujojo 
institucionalizmo suvokimo principus. Viktorija Ulickaitė straipsnyje „Lyčių lygybės 
politikos įgyvendinimas: Lietuvos ir Švedijos atvejo analizė“49 (2017  m.) nagrinėja 
Lietuvos ir Švedijos lyčių lygybės politikos įgyvendinimą ir lygina šalių lyčių lygybės 
politikos ypatumus. Tačiau nė vienas iš nurodytų tyrimų neįtraukia teisinio regulia-
vimo analizės.

Užsienio autoriai lyginamojo moterų lygybės įgyvendinimo darbo santykiuose 
trijose Baltijos šalyse tyrimo nėra atlikę. Paprastai dėmesys yra skiriamas situacijai di-
džiosiose valstybėse – Susan Bisom-Rapp ir Malcolm’as Sargeant’as knygoje „Lifeti-
me Disadvantage, Discrimination and the Gendered Workforce“ (2016 m.) analizuoja 
moterų padėtį darbo santykiuose, gilindamiesi į Jungtinės Karalystės bei Jungtinių 
Amerikos Valstijų reglamentavimą. Taip pat galima rasti tyrimų, kuriuose situacija 
vienoje iš trijų Baltijos valstybių nagrinėjama kitų regionų kontekste  – pavyzdžiui, 
Ingrid Bego „Gender Equality Policy in the European Union: a Fast Track to Parity for 
the New Member States“50 (2015 m.), Yuliya Kosyakova, Ellu Saar, Johanna Dämm-
rich straipsnyje „Institutional Change and Gender Inequalities at Labour Market 
Entry: A Comparison of Estonia, Russia, and East and West Germany“51 (2018 m.). 
Ko gero, išsamiausias yra 2013 m. Ulrike Biermann, Christina Boll, Nora Reich, Silvia 
Stiller darbas „Economic Perspectives, Qualification and Labour Market Integration 
of Women in the Baltic Sea Region“52, kuriame iš ekonominės bei demografinės (bet 
ne teisinės) perspektyvos nagrinėjamos visų Baltijos jūros regiono valstybių (įskai-
tant Skandinavijos valstybes bei Vokietiją) moterų išsilavinimo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje temos. Taip pat reikia pažymėti, kad parašius šią studiją buvo publikuota In-
gridos Mačernytės-Panomariovienės, Merle Erikson, Tatjanos Wrocławskos knygos 
dalis „Protection of Women’s Rights in Lithuania, Estonia and Poland: In Search of 
Balance Between Work and Family Life“53, kurioje analizuojama prižiūrinčiųjų asme-
nų situacija Lietuvoje, Estijoje bei Lenkijoje iki Balanso direktyvos perkėlimo į nacio-
nalines teises. Tačiau lyginamojo teisinio tyrimo, skirto moterų lygybės įgyvendini-
mui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, nebuvo. 

49 Ulickaitė V. Lyčių lygybės politikos įgyvendinimas: Lietuvos ir Švedijos atvejo analizė // Informacijos 
mokslai, 2017, Nr. 77. 

50 Bego I. Gender Equality Policy in the European Union. London: Palgrave Macmillan, 2015.
51 Kosyakova Y., Saar E., Dämmrich J. Institutional Change and Gender Inequalities at Labour Market 

Entry: A Comparison of Estonia, Russia, and East and West Germany // Studies of Transition States 
and Societies, 2017, Nr. 2 (9).

52 Biermann U., Boll Ch., Reich N., Stiller S. Economic Perspectives, Qualification and Labour Market 
Integration of Women in the Baltic Sea Region. Books on Demand Gmbh, 2013. 

53 Mačernytė-Panomariovienė I., Erikson M., Wrocławska T. Protection of Women’s Rights in Lithuania, 
Estonia and Poland: In Search of Balance Between Work and Family Life // Legal Protection of Vulner-
able Groups in North-Eastern Europe - Trends and Perspectives. Limantė A., Pūraitė-Andrikienė D. 
(eds). Cham: Springer, 2022.





1. vienodas užmoKestis už vyrų ir  
moterų darbą

Įvade buvo pateikti duomenys, rodantys, jog moterų ir vyrų pajamų nelygybė iš-
lieka aktualia ir spręstina problema. Aptarto visą moterų gyvenimą trunkančių kliūčių 
modelio veiksniai padeda atskleisti pajamų nelygybės priežastis. Tiesioginę ar netie-
sioginę įtaką jai daro visi įvade nurodyti faktoriai, nors lengviausiai pastebimi yra išsi-
lavinimo profiliavimas54, užimtumo segregacija, priežiūros funkcija, nestandartinis už-
imtumas, kurių kumuliatyvus veikimas lemia, jog moteris atsiduria mažiau mokamose 
pozicijose. Klausimai, susiję su priežiūra ir nestandartiniu užimtumu, tiriami trečiojo-
je studijos dalyje, o šioje dalyje gilinamasi į klausimą, ar vyrų ir moterų darbo užmo-
kesčio atotrūkis nėra nulemtas ar veikiamas darbo užmokesčio institutą reglamentuo-
jančių teisės normų. Toks reguliavimas visiškai neprivalo pasireikšti nevienodų darbo 
apmokėjimo sąlygų nustatymu skirtingoms lytims (tai šiandien ir nebūtų įmanoma 
netgi teoriškai, turint galvoje lyčių lygybės, kaip vieno fundamentaliausių principų, 
įtvirtinimą). Tačiau, net ir teisės aktuose deklaruojant lyčių lygybę bei draudimą teik-
ti išskirtines sąlygas lyties pagrindu, tai savaime nereiškia realaus vienodo darbo už-
mokesčio užtikrinimo. Šio principo veikimas ar neveikimas priklauso nuo daugybės 
kriterijų  – skaidrių darbo apmokėjimo ir profesijų klasifikacijos sistemų, darbdavio 
vienvaldiškų galimybių nustatyti darbo užmokesčio dydį, galų gale diferencinių darbo 
teisės normų, saugančių vieną ar kitą lytį nuo ne įprastų ir todėl geriau apmokamų dar-
bo sąlygų, įgalinančių šio principo veikimą. Tokių kriterijų ir mechanizmų, leidžiančių 
veikti vienodo darbo užmokesčio principui, paieškos pastaraisiais dešimtmečiais yra 
viena iš Europos Sąjungos veiklos krypčių. Todėl prieš pradedant analizuoti šio princi-
po įtvirtinimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbo teisės sistemose, bus aptarta vienodo 
darbo užmokesčio principo raida Europos Sąjungos teisės aktuose. 

1.1. vienodo užmokesčio principas es teisiniame 
reguliavime 

Pirmą kartą Europos Sąjungoje vienodo užmokesčio už vyrų ir moterų dar-
bą reikalavimas buvo įtvirtintas 1957 m. Romos sutartyje, kurios 119 straipsnyje55 

54 Kaip jau buvo minėta įvade, išsilavinimo profiliavimas apskritai sunkiai galėtų būti sprendžiamas teisi-
nėmis priemonėmis, nes jis labiausiai nulemtas stereotipinių požiūrių, o ne teisinių-institucinių kliūčių.   

55 1957 m. kovo 25 d. Romos sutartis (EEB). Prieiga per internetą: <https://www.europarl.europa.eu/
about-parliament/lt/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome>.
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(dabar – sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnis56) numatyta pareiga 
kiek vienai valstybei narei užtikrinti, kad vyrai ir moterys gautų vienodą užmokestį už 
vienodą darbą. Sąvoka „darbo užmokestis“ Romos sutartyje yra apibrėžiama plačiai, 
jai priskiriant įprastą bazinį minimalų darbo užmokestį arba atlyginimą ir bet kokį 
kitą atlygį grynaisiais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna už 
savo darbą. Tuo metu Romos sutarties 119 straipsnio nuostatoms tebuvo pripažįsta-
mas tik deklaracinio teiginio vaidmuo – nenuostabu, kad vėliau doktrinoje tai buvo 
apibūdinta kaip „miegančioji gražuolė“57. Vienodo užmokesčio už vyrų ir moterų 
darbą reikalavimo reikšmę pakeitė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Defrenne 
v Sabena bylose58. Šios bylos ne tik tapo pirmuoju diskriminavimo dėl lyties prece-
dentu, bet jose buvo suformuotos trys principinės taisyklės, nulėmusios tolimesnę 
nelygybės teisinės politikos raidą – buvo pripažinta, kad vienodo darbo užmokesčio 
principas yra pamatinė Bendrijos nuostata; kad ja siekiama ne tik ekonominio, bet ir 
socialinio tikslo – užtikrinti socialinę pažangą ir siekti nuolatinio gyvenimo ir darbo 
gerinimo; ir galiausiai, kad 119  straipsnis turi horizontalų tiesioginį poveikį ir yra 
taikomas ne tik valdžios institucijų veiksmams, bet ir visiems susitarimams, kuriais 
siekiama reglamentuoti kolektyvinį mokamą darbą, taip pat sutartims tarp asmenų59. 
Vėlesnėse bylose Teismas padarė išvadą, kad vienodo darbo užmokesčio vyrams ir 
moterims principas yra pagrindinė (fundamentinė) žmogaus teisė60, todėl pripažino 
119 straipsnio socialinio tikslo pirmenybę prieš ekonominį tikslą61. 

Vėliau vienodo darbo užmokesčio principo reglamentavimas buvo išplėtotas an-
trinės Europos Sąjungos teisės dokumentuose. 1975 m. vasario 10 d. priimta Direk-
tyva 75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio principui taikyti, suderinimo, kuria buvo siekiama suvienodinti nacio-
nalines nuostatas ir taip palengvinti praktinį vienodo užmokesčio principo taikymą, 
taip pat apibrėžti principo taikymo ribas. Šios direktyvos nuostatos kartu su kitomis 
lygias galimybes reglamentuojančiomis direktyvomis62 bei ESTT praktika buvo in-

56 1975 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo // Europos Sąjungos oficialusis leidinys 
L 45/19, 1975-02-19.  

57 Ghailani D. Gender equality, from the Treaty of Rome to the quota debate: between myth and reality // 
Natali D. (ed.). Social Developments in the European Union 2013. Brussels: ETUI, 2014, p. 163. 

58 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1971 m. gegužės 2 d. sprendimas byloje Defrenne I (80–70); Eu-
ropos Sąjungos Teisingumo Teismo 1976 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje Defrenne II (C-43/75); 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1978 m. birželio 15 d. sprendimas byloje Defrenne III (C-149/77).

59 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1976 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje Defrenne II (C-43/75). 
60 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1978 m. birželio 15 d. sprendimas byloje Defrenne III (C-149/77). 
61 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2000 m. vasario 10 d. sprendimai Deutsche Post AG (C-270/97 

ir C-271/97). 
62 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 

taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, paaukštinimo ir darbo sąlygų // Europos Sąjungos oficialu-
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korporuotos į 2006 m. liepos 5 d. direktyvą 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių gali-
mybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje 
principo įgyvendinimo63, kurios 4 straipsnyje nustatytas reikalavimas panaikinti bet 
kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją dėl lyties visų aspektų ir sąlygų atžvil-
giu atlyginant už tą patį darbą arba už vienodos vertės darbą. Taip pat numatyta, kad 
tais atvejais, kai nustatant užmokestį naudojama pareigybių klasifikacijos sistema, ji 
turi būti grindžiama moterims ir vyrams vienodais kriterijais ir parengiama taip, kad 
ją taikant nebūtų diskriminuojama dėl lyties.

Naujas vienodo darbo užmokesčio reglamentavimo etapas prasidėjo 2014 me-
tais Europos Komisijai pateikus rekomendacijas dėl vienodo vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą64, kuriose konstatuojama, kad 
vieni iš pagrindinių veiksnių, lemiančių vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkį, yra 
neskaidrios darbo užmokesčio sistemos ir informacijos apie užmokesčio už tą patį 
ar vienodos vertės darbą trūkumas. Todėl valstybėms siūloma paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektoriaus darbdavius ir socialinius partnerius patvirtinti skaidrias po-
litikos priemones darbo užmokesčio struktūros ir sistemų klausimais: darbuotojų 
teisę gauti pagal lytis suskirstytą informaciją apie darbo užmokesčio kitų kategori-
jų darbuotojams už tokį pat ar vienodos vertės darbą lygį; įmonių ir organizacijų, 
kuriose dirba bent 50 darbuotojų, darbdavių pareigą reguliariai teikti struktūruo-
tą informaciją apie vidutinį darbo užmokestį; užtikrinti darbo užmokesčio auditą 
įmonėse ir organizacijose, kuriose dirba bent 250 darbuotojų, bei vienodo darbo 
užmokesčio klausimo svarstymą kolektyvinių derybų metu. Be to, valstybėms na-
rėms rekomenduojama teisės aktuose išaiškinti vienodos vertės darbo sąvoką bei 
kurti lyčių požiūriu nešališkas darbo vertinimo ir klasifikavimo sistemas. Visgi 
2014  m. rekomendacijos kaip neprivalomo ES teisės akto veiksmingumas buvo 
mažesnis, nei tikėtasi – valstybės narės ją įgyvendino ribotai65. Todėl buvo žengtas 
naujausias Europos Sąjungos žingsnis siekiant darbo užmokesčio skaidrumo – ren-
giama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria, siekiant griežtesnio vienodo 

sis leidinys L 39, 1976-02-14; 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/378/EEB dėl vienodo požiūrio 
į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose // Europos Sąjungos 
oficialusis leidinys L 225, 1986-08-12; 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/80/EB dėl įrodinėji-
mo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 14, 1998-01-20.

63 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgy-
vendinimo // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 204/23, 2006-07-26. 

64 2014 m. kovo 7 d. Komisijos rekomendacija 2014/124/ES dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
principo stiprinimo didinant skaidrumą // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 69/112, 2014-03-08. 

65 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos ataskaita COM/2017/0671 final Europos Parlamentui, Tarybai ir Eu-
ropos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Ataskaita dėl Komisijos rekomendacijos dėl vieno-
do vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą įgyvendinimo“. Prieiga 
per internetą: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0671>.
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vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymo, nustatomi minimalieji darbo 
užmokesčio skaidrumo reikalavimai. Rengiamoje direktyvoje numatyti tokie instru-
mentai kaip valstybės narių parengtos metodikos, skirtos įvertinti ir palyginti darbo 
vertę pagal objektyvius kriterijus; reikalavimas darbdaviams nurodyti pradinį darbo 
užmokestį ar jo intervalą (remiantis objektyviais ir lyties atžvilgiu neutraliais kriteri-
jais) būsimam darbuotojui, pateikti darbuotojams lyties atžvilgiu neutralių kriterijų, 
kuriais remiantis nustatomas darbuotojų darbo užmokesčio dydis ir karjeros raida, 
aprašą; viešai skelbti informaciją apie organizacijos darbuotojų moterų ir darbuotojų 
vyrų darbo užmokesčio skirtumą, taip pat ir apie papildomas arba kintamas darbo 
užmokesčio dalis. Taip pat valstybės yra įpareigojamos nustatyti ir taikyti sankcijas 
už teisių ir pareigų, susijusių su vienodu užmokesčiu už vienodą arba vienodos vertės 
darbą, pažeidimus66.

Taigi ES politika vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims srityje nėra sta-
tiška ir, nors prasidėjo prieš daugiau nei pusę amžiaus, per tą laiką suformavo prin-
cipines nuostatas, bet vis dar ieško naujų tinkamų priemonių nelygybei tarp vyrų ir 
moterų spręsti, pastarąjį dešimtmetį koncentruodamasi į skaidrių darbo užmokesčio 
sistemų kūrimą bei įgyvendinimą. 

1.2. Lietuva 

Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijoje vienodo darbo užmokesčio lyties pa-
grindu principas nėra tiesiogiai įtvirtintas, jis neabejotinai kyla iš Konstitucijos 
48 straipsnyje numatyto teisingo apmokėjimo už darbą reikalavimo bei 29 straipsnyje 
įtvirtinto asmenų lygybės bei diskriminavimo dėl lyties draudimo principo. Tokios 
pozicijos laikosi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas67. 

Tiesiogiai vienodo darbo užmokesčio lyties pagrindu principas yra reglamentuo-
tas Lietuvos Respublikos darbo kodekse68, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme 
bei Lygių galimybių įstatyme69, kur numatyta darbdavio pareiga, neatsižvelgiant į lytį, 
už tokį patį ar vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį, įskaitant visus 
papildomus uždarbius, bet kokiu būdu išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. 
Principo turinys yra išplėtotas Darbo kodekse. Pirmiausia numatoma, kad vienodas 

66 2021 m. kovo 4 d. pasiūlymas COM(2021) 93 final, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria 
siekiant griežtesnio vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą 
principo taikymo nustatomi minimalieji darbo užmokesčio skaidrumo reikalavimai. Prieiga per inter-
netą: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0093&from=EN>.

67 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas byloje Nr. 16/2000.
68 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas  // Teisės 

aktų registras, 2016, Nr. 23709.
69 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr. 114-5115. 
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darbo užmokestis mokamas vyrams ir moterims ne tik už tokį patį darbą (tai yra 
darbo veikla, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą 
tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų), 
bet ir už lygiavertį darbą (tai yra darbą, kuris pagal objektyvius kriterijus yra ne ma-
žesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, 
negu kitas palyginamasis darbas) (DK 140 str. 5 d.). Antra, nustatoma, kad nediskri-
minavimo kontekste darbo užmokestis apima bet kokį darbo užmokestį ar atlygį už 
darbą, kuris gali būti mokamas pinigais arba natūra ir tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
gaunamas iš darbdavio už atliktą darbą (DK 26 str. 4 d., 140 str. 6 d.). Taigi Lietuvos 
teisės sistemoje yra įtvirtintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnis, 
numatantis plačią darbo užmokesčio sampratą. 

Lietuvos teismų praktika diskriminacijos darbo užmokesčio srityje nėra gausi. 
Kasacinis teismas yra konstatavęs, jog darbo užmokesčio dydis yra vienas pagrindų, 
dėl kurių gali būti konstatuojamas diskriminacijos faktas70, o Vilniaus apygardos teis-
mas yra pasisakęs, kad nepagrįstas ligos pašalpos dydžio diferencijavimas gali būti 
laikomas objektyviu nepalankaus požiūrio įrodymu71. Kartu pažymėtina, kad bylų, 
susijusių su vienodu darbo užmokesčiu lyties pagrindu, praktiškai nėra. 

Kaip buvo minėta aukščiau, pastarųjų metų Europos Sąjungos politika vienodo 
darbo užmokesčio lyties pagrindu kontekste akcentuoja skaidrias darbo užmokesčio 
sistemas. Darbo kodekse yra nurodomos galimos darbo apmokėjimo sistemos turi-
nio nuostatos: darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją, kiekvienos 
jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), 
papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo 
užmokesčio indeksavimo tvarka (DK 140  str. 3  d.). Be to, keliamas reikalavimas 
darbo apmokėjimo sistemą parengti taip, kad būtų išvengta bet kokio diskriminavi-
mo lyties (ir kitais) pagrindais, o vyrams ir moterims už tokį patį ar lygiavertį darbą 
turi būti mokamas vienodas darbo užmokestis (DK 140  str. 5  d.). Tokios Darbo 
kodekse nurodomos pagrindinės darbo apmokėjimo sistemos nuostatos atspindi 
pastarųjų metų Europos Sąjungos vienodo darbo užmokesčio moterims ir vyrams 
reglamentavimo tendencijas. Objektyviais kriterijais besiremiančios apmokėji-
mo sistemos leidžia nesunkiai verifikuoti darbuotojo darbo užmokestį ir išvengti 
šališko vienos ar kitos lyties darbuotojo finansinio vertinimo. Vilniaus apygardos 
teismas, spręsdamas diskriminavimo dėl amžiaus klausimą, konstatavo, jog darbo 
užmokesčio sistemos, leidžiančios objektyviai įvertinti darbuotojų atliktą darbą, 
darbo užmokestį ir jo priedus, nebuvimas leidžia daryti išvadą apie įmonėje vyk-
dytą diskriminaciją72. Taigi, darbovietėje nenustačius darbo apmokėjimo sistemos 

70 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E3K-3-44-248/2019.
71 Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-573-852/2020. 
72 Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-899-516/2011.
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arba nustačius, kad ji yra neišsami, atsiranda subjektyvaus darbuotojo atliekamo 
darbo vertinimo galimybė ir kartu pagrindas diskriminuoti. Aukščiausiasis Teismas, 
spręsdamas klausimą, ar toje pačioje darbovietėje skirtingų darbo grupių darbuoto-
jams gali būti nustatyti skirtingi pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, pa-
darė išvadą, jog skirtingų koeficientų dydžių skirtingoms grupėms taikymas leidžia-
mas tik tuomet, jei konkrečių koeficientų nustatymo kriterijai yra išdėstyti darbo 
apmokėjimo sistemoje, koeficientai nustatyti pagal iš anksto žinomus kriterijus ir 
atitinkamai pagrįsti73.

Darbo kodekse numatomi du galimi darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo 
būdai. Prioritetas teikiamas darbo apmokėjimo sistemos nustatymui kolektyvinėje 
sutartyje. Tokia situacija būtų palanki darbuotojui – atsižvelgdama į įmonės veiklos 
pobūdį ir joje dirbančių asmenų ypatumus ir poreikius, darbuotojams atstovaujanti 
organizacija gali pasiekti bei įtvirtinti jiems palankiausias sąlygas. Individualiame po-
kalbyje su darbdaviu kolektyvinės galios svertų nebuvimas bei psichologinė įtampa, 
neretai būdinga darbuotojui kaip silpnesnei darbo santykio šaliai, lemia automatinį 
darbdavio siūlomų sąlygų priėmimą. Šiuo požiūriu kolektyvinė sutartis turėtų aiškų 
pranašumą. Tačiau kolektyviniai darbo santykiai nevaidina ryškesnio vaidmens Lie-
tuvos darbo sistemoje; atitinkamai socialiniai partneriai ir kolektyvinės derybos ne-
turi daug įtakos užtikrinant vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims principo 
veikimą. Faktas, jog Lietuvoje darbo užmokesčio dydį lemia ne kolektyviniai susita-
rimai, bet individualios derybos tarp darbuotojo ir darbdavio, yra vienas iš trūkumų, 
neleidžiančių Lietuvos darbo užmokesčio sistemą įvardinti kaip skaidrią74. 

Įstatymų leidėjas yra numatęs ir kitą darbo apmokėjimo sistemos nustatymo dar-
bovietėje būdą. Tais atvejais, kuomet organizacijoje nėra kolektyvinės sutarties arba 
šis klausimas nėra joje reglamentuojamas, darbovietėse nuo dvidešimties ir daugiau 
darbuotojų darbdavys, įvykdęs informavimo ir konsultavimo procedūras, privalo pa-
tvirtinti darbo apmokėjimo sistemas ir sudaryti galimybes su jomis susipažinti vi-
siems darbuotojams (DK 140 str. 3 d.). 

Nepaisant nurodytų priemonių, visiškam darbo užmokesčio skaidrumui dar-
bovietėje užtikrinti egzistuoja rimtų kliūčių. Individualių darbuotojų darbo užmo-
kestis yra laikomas konfidencialia informacija75, kuri priskiriama arba saugomiems 
asmens duomenims, arba komercinėms paslaptims. Susiduriant dviem teisinėms 
vertybėms – asmens duomenų ar komercinių paslapčių apsaugai ir lygių galimybių 
principui, galiojanti teisinė sistema pirmenybę teikia pirmajai. Nesant patikimos 
informacijos apie kitų analogiškas pareigas einančių darbuotojų darbo užmokestį, 
dirbančioms moterims yra labai sunku išsiaiškinti jų atžvilgiu diskriminacinį darbo 

73 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. E3K-3-44-248/2019. 
74 Davulis T., 2021, p. 19.
75 Davulis T., 2021, p. 19.
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užmokesčio pobūdį, o tai savo ruožtu blokuoja jų teisių gynimą. Problemos sprendi-
mas galėtų būti įstatymo lygmeniu nustatyti, kad informacija apie individualų dar-
bo užmokestį nėra konfidenciali tos įmonės kitų darbuotojų, einančių tas pačias ar 
lygiavertes pareigas, atžvilgiu ir pastarieji turi teisę su šia informacija susipažinti. 
Pavojų, jog šie duomenys bus paviešinti už įmonės ribų, galima spręsti raštu įpa-
reigojant darbuotojus išsaugoti pastarosios informacijos konfidencialumą (dažnu 
atveju jokių papildomų veiksmų daryti nereikės, nes informacijos apie darbo už-
mokestį priskyrimas prie konfidencialios informacijos yra nusistovėjusi ir įprasta 
įmonių praktika). 

Analizuojant ir vertinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio priežastis, 
verta atkreipti dėmesį į vieną iš sudedamųjų darbo apmokėjimo sistemos elementų – 
priemokas už nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų. Tokios priemokos yra re-
glamentuojamos Darbo kodekso 144 straipsnyje numačius minimalias apmokėjimo 
dydžių ribas, taikomas už darbą poilsio ir švenčių dieną (ne mažiau kaip dvigubas 
darbuotojo darbo užmokestis), už darbą naktį (ne mažiau kaip pusantro darbuo-
tojo darbo užmokesčio), už viršvalandinį darbą (ne mažiau kaip pusantro darbuo-
tojo darbo užmokesčio, bet priklausomai nuo situacijos apatinė riba gali būti ir ne 
mažesnė nei du su puse darbuotojo darbo užmokesčio), taip pat Darbo kodekso 
118 straipsnyje nustačius ne mažesnę kaip dvidešimt procentų dydžio vidutinio dar-
bo užmokesčio per mėnesį priemoką už kiekvieną budėjimo ne darbovietėje savaitę. 
Visgi darbas neįprastomis darbo sąlygomis tam tikrais atvejais yra sąlyginis  – kai 
kurios darbuotojų kategorijos  – nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maiti-
nančios darbuotojos gali būti skiriamos viršvalandiniams darbams, taip pat budėti, 
dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis tik su jų sutikimu76. Motinystę ir pirmųjų 
žmogaus gyvenimo etapų saugą ir kokybę užtikrinančių normų vertė yra nekves-
tionuojama, tačiau tuo pat metu kyla prezumpcija, jog darbdavys, rinkdamasis tarp 
darbuotojo, kurio darbui yra reikalingas jo sutikimas, ir tarp darbuotojo, kuriam to-
kio sutikimo nereikia, visgi dažnu atveju galimybei daugiau dirbti ir užsidirbti pa-
sirinks pastarąjį. O moteriai darbas neįprastomis darbo sąlygomis leistų suderinti 
darbo ir šeimos įsipareigojimus. Problemą, jog socialiai labiau pažeidžiamoms gru-
pėms nustatyta garantijų gausa turi neigiamą įtaką darbo užmokesčiui ir užimtumui, 
2013 metais identifikavo ir V. Granickas77. Apie padidintą, nei būtina, motinystės bei 
maitinimo krūtimi apsaugą nacionaliniu lygiu galima spręsti ir iš Europos Sąjungos 
lygiu numatyto reglamentavimo – Direktyvoje 92/85/EEB nustatyta tik nėščių bei 
neseniai pagimdžiusių darbuotojų teisė nebūti įpareigotoms dirbti naktinį darbą, jei 
pateikia sveikatos pažymą, kurioje nurodoma, kad tai yra būtina dėl tos darbuotojos 

76 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas // Valstybės žinios, 2003, Nr. 70-3170.
77 Granickas V. Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai. Daktaro diser-

tacija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.
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saugos ir sveikatos78. Vadinasi, galima kelti klausimą, ar Lietuvos darbo įstatymuose 
įtvirtinta biologinės moters funkcijos apsauga, kartu turinti įtakos ir ribotesnėms jos 
galimybėms gauti didesnį darbo užmokestį, yra tikslinga ir atspindi šių laikų gyve-
nimo realijas. 

Lyčių darbo užmokesčio atotrūkio kontekste labai svarbi Darbo kodekso 
131 straipsnio 2 dalis, numatanti darbuotojo teisę po tikslinių atostogų gauti tą patį 
arba padidėjusį darbo užmokestį, į kurį jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs. Viena 
vertus, šia nuostata sprendžiama praktikoje nereta situacija, kuomet būdama nėš-
tumo ar gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose moteris79 netenka teisės į dar-
bovietėje vykstantį darbo užmokesčio didinimą. Pavyzdžiui, į kasmetinį darbuotojų 
kvalifikacijos bei darbo rezultatų įvertinimą neįtraukiama moteris, dirbusi visus ka-
lendorinius metus, kitų metų pradžioje išėjusi nėštumo ir gimdymo atostogų, o vė-
liau vaiko priežiūros atostogų ir taip netekusi priedų ir priemokų už realiai atidirbtus 
metus. Vertinant priedus ir priemokas, pagal įmonės tvarką mokamus už produk-
tyvumą bei pasiektus rezultatus už tuos metus, kai moteris buvo vaiko priežiūros 
atostogose, Darbo kodekso 131 straipsnio 2 dalies taikymo sąlygos kelia daug klau-
simų. Juolab kad įstatymų leidėjas, reglamentuodamas viešojo sektoriaus darbuoto-
jų darbo užmokesčio sąlygas80, numatė, kad biudžetinės įstaigos darbuotojui grįžus 
iš atostogų vaikui prižiūrėti jo pareiginės algos kintamoji dalis negali būti didesnė 
kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, o vaiko priežiūros atostogomis 
nesinaudojusių darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėju-
sių metų veiklos vertinimą, gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios 
dalies. Tokią situaciją suponuoja ir Valstybės tarnybos įstatymas, kurio 27 straips-
nio 6 dalis numato, jog valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais 
metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius 
metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje 
yra vertinama jo tarnybinė veikla81. Kitaip tariant, moteris, praleidusi metus ar porą 

78 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta 
geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nusta-
tymo // Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 348, 1991-11-28. 

79 Statistika rodo, jog paprastai vaiko priežiūros atostogomis naudojasi motinos, pavyzdžiui, 2021  m. 
Lietuvoje šią priemonę naudojo 75,6 proc. moterų ir tik 24,4 proc. vyrų (Brazienė R. Lithuania coun-
try note // Koslowski A., Blum S., Dobrotić I., Kaufman G., Moss P. (eds.). 18th International Review of 
Leave Policies and Related Research, University of Hagen, 2022, p. 342), o tais atvejais, kuomet vaiko 
priežiūros atostogomis naudojasi vyrai arba seneliai, jie dirba toliau ir gauna išmoką, o moterys nedir-
ba ir prižiūri vaikus (Kalinkaitė-Matuliauskienė V. Motinystės kainą Lietuvoje moka moterys: statistika 
rodo, kad tėčiai padeda ne prižiūrėti vaikus, o gauti išmoką. 2022.05.16. Prieiga per internetą: <https://
www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1695289/motinystes-kaina-lietuvoje-moka-moterys-statistika-rodo-
kad-teciai-padeda-ne-priziureti-vaikus-o-gauti-ismoka>).

80 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 
atlygio už darbą įstatymas // Teisės aktų registras, 2017, Nr. 1764. 

81 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas // Valstybės žinios, 1999, Nr. 66-2130.
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metų augindama vaiką, praleidžia tarnybinės veiklos vertinimą ir galimybę į atlygi-
nimo pakėlimą. 

Tikėtina, kad neaiškumus skaičiuojant ir taikant darbo užmokestį po vaiko prie-
žiūros atostogų ateityje išspręs teismų praktika, kuri šiuo metu yra minimali. Kol kas 
Lietuvos teismai, spręsdami klausimą dėl darbuotojo grįžimo po tikslinių atostogų 
į tas pačias, lygiavertes ar pagerintas darbo sąlygas, yra pripažinę ne imperatyvų Dar-
bo kodekso 131 straipsnio 2 dalies šios normos pobūdį ir nurodę, kad šios darbuotojų 
garantijos negali būti suabsoliutintos bei paneigti darbdavio teisės atlikti tam tikrus 
būtinus pakeitimus82. 

Aptarus problemas, kylančias iš darbo apmokėjimo sistemos ir turinčias įtakos 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkiui, būtina įvardyti ir pozityvius pastarųjų 
metų veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti lyčių lygybę darbo užmokesčio srityje. 
Pirmoji priemonių grupė yra susijusi su vienodo darbo užmokesčio principo įgyven-
dinimu įmonės viduje. Reaguojant į 2014 metų Komisijos rekomendacijas, numatyta 
pareiga darbdaviui, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkias-
dešimt, priimti ir darbovietėje paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir 
vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones (DK 26 str. 6 d.). Nors Darbo 
kodeksas tokių priemonių turinio nedetalizuoja, tačiau buvo tikimasi, kad ši norma 
paskatins darbdavio ir darbuotojų atstovų diskusijas apie lygybės politikos įgyvendi-
nimą įmonėje83. Lietuvos Valstybinės darbo inspekcijos 2020 metais atlikto 20 finan-
sų ir draudimo įstaigų patikrinimo metu nustatyta, jog nors visose jose yra patvirtin-
tos bei paskelbtos lygių galimybių politikos priemonės, tačiau dauguma jų sudarytos 
tik formaliai bei deklaratyviai84. Tačiau taip pat buvo identifikuotos gerosios prakti-
kos priemonės, leidžiančios sumažinti darbo užmokesčio atotrūkį tarp vyrų ir mo-
terų. Viena iš jų  – lygybės tarp skirtingų lyčių matrica: „Vykdant atlygio peržiūrą 
yra atsižvelgiama į tai, kuri lytis konkrečiame pareigybių lygyje yra dominuojanti 
pagal gaunamą darbo užmokestį. Tokiu atveju priešingos lyties darbuotojams pa-
pildomai yra padidinamas darbo užmokestis, siekiant mažinti atlygio atotrūkį tarp 
skirtingos lyties darbuotojų (prieš tai įvertinus visas būtinąsias sąlygas).“ Kitos pozi-
tyviai įvertintos Valstybinės darbo inspekcijos priemonės – įstaigose atliekamas dar-
bo užmokesčio auditas, darbo užmokesčio atotrūkio analizė, stebėsena, kiek vyrų ir 
kiek moterų pasinaudojo vertikaliosios karjeros galimybėmis, dalyvavo mokymuose, 
vyko į komandiruotes, bei anoniminės darbuotojų apklausos apie darbo užmokesčio 
atotrūkį tarp vyrų ir moterų ir kitus diskriminacijos klausimus85.

82 Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-2282-567/2019.
83 Davulis T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. Vilnius: Registrų centras, 2018, p. 113. 
84 Valstybinė darbo inspekcija. Neplaninių patikrinimų finansų ir draudimo įstaigose apibendrinimas. 

Prieiga per internetą: <https://www.vdi.lt/PdfUploads/Neplaniniai_2020.pdf>.
85 Valstybinė darbo inspekcija. Neplaninių patikrinimų finansų ir draudimo įstaigose apibendrinimas. 

Prieiga per internetą: <https://www.vdi.lt/PdfUploads/Neplaniniai_2020.pdf>.
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Antroji priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti lyčių lygybę darbo užmokesčio 
srityje, grupė yra susijusi su viešumo principu. Įgyvendinant 2014 metų Komisijos 
rekomendacijas, Darbo kodekse įtvirtinta pareiga darbdaviui, kurio vidutinis dar-
buotojų skaičius yra daugiau kaip dvidešimt, pareikalavus darbo tarybai ar darbda-
vio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai, teikti bent kartą per metus atnaujinamą 
nuasmenintą informaciją apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų 
grupes ir lytį (išimtis taikoma vadovaujančias pareigas einantiems darbuotojams) 
(DK 23 str. 2 d.). Tikimasi, kad toks įpareigojimas identifikuos probleminius vienodo 
darbo užmokesčio vyrams ir moterims principo įgyvendinimo aspektus86 bei, kaip ir 
DK 26 straipsnio 6 dalies atveju, paskatins dialogą tarp darbdavio ir darbuotojų apie 
darbo užmokesčio įmonėje politiką bei lygias galimybes87. 

Dar viena priemonė, skirta vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principui 
įtvirtinti, yra 2019 metais numatytas reikalavimas darbdaviui siūlomo darbo skelbi-
me nurodyti informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydį ir 
(arba) dydžio intervalą88. Nors darbdavys įpareigojamas viešinti tik dalį informaci-
jos apie darbuotojo darbo užmokestį, tai prisideda prie darbo užmokesčio principo 
skaidrumo. 

Galiausiai reikėtų paminėti nuo 2021-04-01 įsigaliojusius Lietuvos Respublikos 
valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kurie įpareigojo „Sodrą“ viešin-
ti vidutinį vyrų ir moterų darbo užmokestį šalies įmonėse, kuriose dirba ne mažiau 
kaip 8 darbuotojai, ir iš jų yra daugiau negu 3 moterys ir daugiau negu 3 vyrai89. Nea-
bejotina, kad viešumas prisideda sprendžiant darbo užmokesčio atotrūkio problemas, 
bet, atsižvelgiant į faktą, kad „Sodra“ faktus apie įmonėse mokamą darbo užmokestį 
skelbs nedetalizuodama darbuotojų pareigų, taip pat ir į faktą, kad įmonėse yra itin 
paplitusi horizontalioji ir vertikalioji segregacija, galima spėti, kad „Sodros“ pradėta 
viešinimo politika ateityje turės būti tikslinama. 

1.3. Latvija 

Priešingai nei Lietuvos ar Estijos atveju, Latvijos Konstitucijos 91 straipsnyje nu-
matytas tik bendrasis lygybės principas ir diskriminacijos draudimas, bet jokie nedis-
kriminavimo pagrindai nėra išskirti. Toks reglamentavimas yra aiškinamas kaip atvi-
ras ir lankstus reagavimas į kintantį visuomenės jautrumą skirtingiems požiūriams 

86 Burri S. National cases and good practices on equal pay. Luxembourg: Publications Office of the Euro-
pean Union, 2019, p. 41, 65. 

87 Davulis T. Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. Vilnius: Registrų centras, 2018, p. 92. 
88 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 ir 139 straipsnių pakeitimo įstatymas // Teisės aktų registras, 

2019, Nr. 12397. 
89 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas // Lietuvos aidas, 1991, Nr. 107-0. 
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skirtingose srityse90. Latvijos Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad Konstitucijos 
91 straipsnio tikslas – užkirsti kelią galimybei, kad demokratinėje ir teisinėje šalyje 
tokie neleistini kriterijai, kaip rasė, tautybė ar lytis, apribotų asmenis91. Be to, Latvijos 
jurisprudencijoje Konstitucijos 91  straipsnis, kuriuo įtvirtinamas lygybės principas 
ir draudžiama diskriminacija, yra aiškinamas kartu su Konstitucijos 89  straipsniu, 
numatančiu, jog pagrindines žmogaus teises reikia saugoti pagal Latvijai privalomus 
tarptautinius susitarimus92. Vienas iš dažniausiai nurodomų Latviją įpareigojančių 
dokumentų šiame kontekste – Europos pagrindinių teisių chartija. Toks aiškinimas 
neleidžia abejoti, kad lytis yra vienas iš draudžiamų diskriminavimo pagrindų pagal 
Latvijos Respublikos Konstituciją. Vienodo darbo užmokesčio principas nėra tiesio-
giai įtvirtintas Latvijos Respublikos Konstitucijoje – 107 straipsnyje yra numatyta, jog 
kiekvienas dirbantis asmuo turi teisę gauti už atliktą darbą proporcingą darbo užmo-
kestį, tačiau proporcingumo principas nėra pakankamas vienodo darbo užmokesčio 
principo apibrėžimui. Tačiau, kaip jau minėta, pagal Konstitucijos 91 straipsnio aiš-
kinimą, į jo saugomų teisių apimtis patenka ir vienodo darbo užmokesčio principas. 

Latvijos nediskriminavimo teisės reglamentavimas išsiskiria ir tuo, jog, priešingai 
nei Lietuva ar Estija, neturi specialių įstatymų, skirtų lygioms galimybėms užtikrinti. 
Vietoj to, lyčių lygybės principas yra įgyvendintas atskiruose konkrečias visuomenės 
santykių sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose. Todėl pagrindinės lyčių lygybės 
nuostatos darbo santykiuose yra įtvirtintos Latvijos darbo įstatyme93. 

Vienodo darbo užmokesčio principas yra numatytas Latvijos darbo įstatymo 
60  straipsnio 1  dalyje kaip darbdavio pareiga nustatyti vienodą darbo užmokes-
tį vyrams ir moterims už tą patį ar vienodos vertės darbą, tačiau nėra pateikiamas 
nei vienodo darbo užmokesčio apibrėžimas, nei išsamiau atskleidžiamas turinys ar 
nustatomi kriterijai. Vienintelis Darbo įstatymo 59 straipsnyje nurodytas darbo už-
mokesčio apibrėžimas yra bendroji darbo užmokesčio, o ne vienodo darbo užmo-
kesčio sąvoka. Nepaisant to, Latvijos Aukščiausiasis Teismas 2010 metais pripažino, 
kad kompensacija už neteisėtą atleidimą iš darbo turi būti laikoma „užmokesčio“ 
dalimi vienodo darbo užmokesčio prasme, bei darbo užmokesčio sąvoką išaiškino 
pagal ESTT praktikoje įsitvirtinusį vienodo darbo užmokesčio apibrėžimą94. Vėliau 

90 Levits E. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez 
jebkādas diskriminācijas  // Balodis R. (ed.) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. 
Cilvēka pamattiesības. Riga: Latvijas Vēstnesis, 2011, p. 98. 

91 Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimas byloje Nr. 2008-37-03; 
Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimas byloje Nr. 2005-02-0106.

92 Dupate K. Country report. Gender equality. How are EU rules transposed into national law? Latvia. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021, p. 7; Levits E., 2011, p. 103.

93 Latvijas Republikas darba likums (Latvijos Respublikos darbo įstatymas) // Latvijas Vēstnesis, 2001, 
Nr. 105.

94 Latvijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Senato Civilinių reikalų departamento 2010 m. gruodžio 
15 d. sprendimas byloje Nr. SKC-694/2010.



30 1. VIENoDAS užMoKESTIS už VyRų IR MoTERų DARBą

Latvijos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog siekiant nustatyti, ar buvo atliekamas 
toks pats ar vienodos vertės darbas ir už jį buvo mokamas nediskriminuojantis darbo 
užmokestis, turi būti atsižvelgiama į darbuotojo profesinę kvalifikaciją (pavyzdžiui, 
išsilavinimą ir darbui atlikti reikalingus įgūdžius), darbo pobūdį ir su juo susiju-
sias darbo sąlygas ir tuomet šie veiksniai lyginami su kitų bendradarbių, įskaitant 
turinčius ilgesnį darbo stažą, analogiškais kriterijais95. Taip pat Aukščiausiasis Teis-
mas yra nurodęs, kad tais atvejais, kuomet tas pats darbas buvo atliktas skirtingais 
laikotarpiais, turi būti lyginamas tą patį darbą skirtingais laikotarpiais dirbusių as-
menų darbo užmokestis96. Todėl galima teigti, jog, net ir nesant pakankamo teisinio 
reglamentavimo, Latvijos teismai taiko ESTT praktikoje suformuotą vienodo darbo 
užmokesčio principą. 

Latvijos darbo įstatymuose nėra numatyta nei darbo apmokėjimo sistemos (Dar-
bo įstatyme numatyta, jog užmokestį įmonėje nustato darbdavys vadovaudamasis 
norminiais teisės aktais ir kolektyvine darbo sutartimi, jis turi pareigą tik prieš 1 mė-
nesį informuoti darbuotojus apie esamos darbo apmokėjimo sistemos įvedimą ar pa-
keitimus (LDĮ 62 str. 1 ir 4 d.)), nei pareigybių vertinimo ir klasifikavimo sistemos 
reikalavimo. Tiesa, pastaroji yra patvirtinta viešojo sektoriaus pareigūnams bei vals-
tybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams97. Kadangi kolektyviniai darbo santykių 
reguliavimo būdai Latvijoje veikia neefektyviai, vienintelis būdas nustatyti darbuotojo 
darbo užmokestį belieka individualios derybos. Latvijos darbo teisėje nėra numatyti 
jokie objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, verifikuoti ir kontro-
liuoti darbuotojų darbo užmokestį, todėl egzistuoja didelė neskaidrumo ir finansinio 
lyčių atotrūkio rizika.

Taip pat tenka konstatuoti, kad Latvijos darbo įstatyme nėra numatytas moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio skaidrumo reikalavimas: nėra įtvirtinta darbdavio pareigos 
informuoti būsimą darbuotoją apie darbo užmokesčio dydį ar galimą intervalą, darb-
daviai nėra įpareigoti teikti informaciją apie vyrų ir moterų atlyginimus jų įmonėje 
nei valdžios institucijoms, nei darbuotojams ar jų atstovams. Kaip ir Lietuvos atveju, 
negatyvios įtakos skaidrumui turi darbo užmokesčiui suteikiamas konfidencialios in-
formacijos pobūdis.

Aptariant skirtingą vyrų ir moterų darbo užmokestį, negalima nepaminėti skirtin-
go reguliavimo, taikomo moterims dėl motinystės funkcijos vykdymo. Latvijos darbo 
įstatymas numato, jog dirbant neįprastomis darbo sąlygomis – viršvalandžius ar nak-

95 Latvijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Civilinių reikalų departamento 2017 m. balandžio 27 d. 
sprendimas byloje Nr. SKC-792/2017.

96 Latvijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Senato Civilinių reikalų departamento 2007  m. vasario 
14 d. sprendimas byloje Nr. SKC-67/2007.

97 Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 
(Lat vijos Respublikos valstybės ir vietos valdžios institucijų pareigūnų ir darbuotojų apmokėjimo įsta-
tymas) // Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 199. 
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tinį darbą, priklauso priedai prie atlyginimo. Viršvalandinio darbo atveju priedas yra 
ne mažiau kaip 100 procentų dydžio (LDĮ 68 str. 1 d.), o naktinio darbo atveju priedas 
yra ne mažiau kaip 50 procentų dydžio (LDĮ 67 str. 1 d.). Tačiau motinystės laikotar-
piu moterų galimybė dirbti šiomis darbo sąlygomis yra ribota. Pirmiausia, dirbti virš-
valandžius nėščia moteris, moteris pogimdyminiu laikotarpiu iki vienų metų ir krūti-
mi maitinanti moteris visą maitinimosi laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks 
dveji metai, gali būti skiriama, tik jei ji davė raštišką sutikimą (LDĮ 136 str. 7 d.). Ant ra, 
darbui naktį yra numatoma dviguba apsauga – draudžiama naktimis įdarbinti nėščias 
moteris ir moteris pogimdyminiu laikotarpiu iki vienų metų, o maitinančią krūtimi 
moterį – per visą maitinimo laikotarpį, jei yra medicininė pažyma, kad atitinkamas 
darbas kelia grėsmę moters ar jos vaiko saugai ir sveikatai (LDĮ 138 str. 6 d.), o kita to 
paties straipsnio norma numato, jog darbuotoją, turintį vaiką iki trejų metų, įdarbinti 
nakties metu leidžiama tik jo sutikimu (LDĮ 138 str. 7 d.). Vadinasi, moterį, turinčią 
vaiką iki trejų metų, galima įdarbinti nakties metu tik jei ji sutinka ir jei nėra tokį 
įdarbinimą draudžiančios gydymo įstaigos išduotos pažymos. Kaip ir Lietuvos atveju, 
kyla klausimas, ar papildomos garantijos – sutikimo – reikalavimas neapriboja moters 
galimybės gauti pasiūlymą dirbti viršvalandžius. Kita vertus, medicininio kriterijaus 
įvedimas leidžia realiai vertinti esamą situaciją, be to, atitinka Europos Sąjungos regu-
liavimą98. Pagrindiniu kriterijumi numačius moters ar vaiko sveikatą, galima suderin-
ti moters teisę į darbą (ir atitinkamai didesnį darbo užmokestį) bei motinystės saugą, 
kartu neapsunkinant darbuotojo ir darbdavio papildomomis formaliomis prašymo ir 
raštiško sutikimo procedūromis. 

Taip pat būtų galima paminėti Darbo įstatymo 149 straipsnio 6 dalyje, 154 straips-
nio 5 dalyje bei 156 straipsnio 4 dalyje reglamentuojamą moters situaciją po nėštumo, 
motinystės ar vaiko priežiūros atostogų grįžti į tą patį darbą bei gauti visus darbo 
sąlygų pagerinimus, į kuriuos būtų turėjusi teisę, jei nebūtų išėjusi atostogų. Latvijos 
Aukščiausiasis Teismas šiai normai pripažino imperatyvią galią99. Visgi nei reglamen-
tavimas, nei teismų praktika kol kas neatsako, kokiais kriterijais remiantis grįžusioms 
moterims turėtų būti apskaičiuojama kintamoji darbo užmokesčio dalis. 

Galiausiai darbuotojų galimybės ginti savo teises nuo diskriminuojančios darb-
davio politikos dėl darbo užmokesčio yra apribotos. Bendras darbo teisinių santy-
kių ieškinio senaties terminas yra dveji metai (LDĮ 31 str. 1 d.). Tuo tarpu Darbo 
įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog, darbdaviui pažeidus vienodo darbo 
užmokesčio dėl lyties reikalavimą, darbuotojas ieškinį gali pareikšti per tris mėne-
sius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šio straipsnio pirmosios 
dalies nuostatų pažeidimą. Tokio termino laikėsi ir Latvijos Aukščiausiasis Teismas 
2018 metų byloje, kurioje darbuotoja teigė, kad ji buvo diskriminuojama dėl lyties, 

98 Direktyvos 92/85/EEB 7 straipsnio 1 dalis.
99 Latvijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Civilinių reikalų departamento 2014 m. lapkričio 12 d. 

sprendimas byloje Nr. SKC-2608/2014.
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nes tose pačiose pareigose dirbęs vyras gavo apie 850 eurų daugiau nei ji. Aukščiausia-
sis Teismas nurodė, kad ieškovė praleido vienodo darbo užmokesčio ieškinio senaties 
terminą, todėl neteko galimybės reikalauti moralinės kompensacijos100. Ataskaitoje 
apie lyčių lygybės principo įgyvendinimą Latvijoje atkreipiamas dėmesys, jog dar-
buotojai dažniausiai ryžtasi pradėti bylinėtis su darbdaviu tik pasibaigus darbo santy-
kiams, todėl trijų mėnesių ieškinio senaties terminas pareikšti ieškinį dėl diskrimina-
cijos yra per trumpas. Toks teisinis reguliavimas neatitinka teisės gynimo priemonių 
lygiavertiškumo principo101.

1.4. estija

Asmenų lygybės principas Estijoje yra įtvirtintas aukščiausiosios galios teisės 
akte – Estijos Respublikos Konstitucijoje, kurios 12 straipsnyje nurodomas baigtinis 
draudžiamų diskriminavimo pagrindų, iš kurių vienas yra lytis, sąrašas. Estijos Aukš-
čiausiasis Teismas yra nurodęs, jog šis pagrindų sąrašas yra tik pavyzdinis, Konstituci-
jos 12 straipsniu yra draudžiama diskriminacija bet kokiu pagrindu102, taip pat ir visose 
gyvenimo srityse103. Taigi galima daryti išvadą, kad Estijos jurisprudencija leidžia net 
ir tiesiogiai neįvardintą vienodo darbo užmokesčio lyties pagrindu principą kildinti 
iš Estijos Respublikos Konstitucijos. Toliau šis principas yra plėtojamas specialiame 
Lyčių lygybės įstatyme, kuriame draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija 
lyties pagrindu (ELLĮ 5  str. 1 d.), o lygių galimybių užtikrinimas darbo santykiuo-
se yra darbdavio pareiga. Be to, Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte įvardijama, 
jog darbdavio veiksmai bus laikomi diskriminaciniais, jei vienos lyties darbuotojui ar 
darbuotojams bus nustatomos mažiau palankios darbo apmokėjimo ar kitų su darbo 
santykiais susijusių išmokų teikimo ir gavimo sąlygos nei kitos lyties darbuotojui, at-
liekančiam tokį patį ar jam prilygintą darbą. Kartu tai yra vienintelė norma, kurioje 
netiesiogiai nurodomas vienodo darbo užmokesčio lyties pagrindu principas, nors ir 
nėra pateikiamas nei jo apibrėžimas, nei turinys, nei kriterijai, leidžiantys apibrėžti, 
kas yra toks pats ar vienodos vertės darbas (Darbo sutarčių įstatymo 59 straipsnyje yra 
įtvirtintas tik bendras darbo užmokesčio apibrėžimas). Buvo mėginama reglamen-
tuoti vienodo darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą taikymą moterims ir vy-

100 Latvijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Civilinių reikalų departamento 2018  m. birželio 6  d. 
sprendimas byloje Nr. C31247015, SKC-79/2018.

101 Dupate K. Country report. Gender equality. How are EU rules transposed into national law? Latvia. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021, p. 73.

102 Estijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo en banc 2011 m. birželio 7 d. konstitucinis sprendimas by-
loje Nr. 3-4-1-12-10.

103 Estijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo konstitucinės peržiūros kolegijos 2002 m. kovo 6 d. konsti-
tucinis sprendimas byloje Nr. 3-4-1-1-02.
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rams viešajame sektoriuje104, tačiau planuojamų pakeitimų įgyvendinimo aplinkybės 
sulaukė labai daug kritikos, todėl svarstymų Parlamente stadijos nepasiekė105. Teismų 
praktikos, susijusios su vienodos vertės darbu, taip pat nėra106. 

Estijos darbo sutarčių įstatymas nenumato reikalavimo darbovietėms įsivesti dar-
bo apmokėjimo sistemą ar pareigybių vertinimo ir klasifikavimo sistemą (tokie rei-
kalavimai yra numatyti tik asmenims, dirbantiems viešajame sektoriuje, kurių darbo 
santykiai yra reglamentuojami Valstybės tarnybos įstatymo 10  str. 1 d. 4 p.107). Pa-
prastai darbo užmokesčio dydis nustatomas individualiai susitarus darbdaviui ir dar-
buotojui, bet jei nėra susitarta, darbo užmokesčio dydis nustatomas kolektyvinėje su-
tartyje, nesant kolektyvinės sutarties paprastai mokama už panašų darbą panašiomis 
aplinkybėmis (EDSĮ 29 str. 2 d.). Turint omenyje dauguma atvejų silpnesnę darbuo-
tojo padėtį individualių derybų su darbdaviu metu, taip pat nežymų Estijos profesi-
nių sąjungų vaidmenį ir menką darbuotojų norą kovoti už savo teises108, darbovietėse 
paprastai neatliekamą darbo apmokėjimo sistemų stebėseną ir analizę109 galima daryti 
išvadą, jog Estijos darbo santykiuose yra neįgyvendintas nei vienodo darbo užmo-
kesčio lyties pagrindu principas, nei darbo apmokėjimo sistemos skaidrumo priemo-
nės. Vienintelė priemonė, kuria darbuotojas gali siekti skaidrumo, yra Lyčių lygybės 
įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta darbdavio pareiga per 15 dienų pateikti 
rašytinį paaiškinimą darbuotojui, kuriam kilo įtarimas, kad jis buvo diskriminuoja-
mas nustačius mažiau palankias darbo apmokėjimo sąlygas. Darbuotojas turi teisę 
reikalauti iš darbdavio paaiškinimo dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo pagrindo ir 
kitos informacijos, leidžiančios įvertinti galimą diskriminacijos faktą. Visgi šios prie-
monės veikimas yra ganėtinai ribotas, kadangi Darbo sutarčių įstatymo 28 straipsnio 

104 Eesti Vabariigi soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muu-
tmise seadus 683 SE (Estijos Respublikos lyčių lygybės įstatymo pakeitimo ir su juo susijusių kitų įsta-
tymų pakeitimo įstatymas 683 SE). Prieiga per internetą: <https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/
eelnou/920bb10b-1e71-48fa-896d-c8f2c473867a/Soolise%20v%C3%B5rd%C3%B5iguslikkuse%20se-
aduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus>.

105 Buvo priekaištaujama, jog naujasis reglamentavimas bus taikomas tik viešajam sektoriui, išaugins fi-
nansinę naštą darbdaviams bei padidins biurokratinį aparatą. Žr. Directorate-General for Justice and 
Consumers (European Commission). Key developments at national level in legislation, case law and 
policy. Estonia // European Equality Law Review, 2019, Nr. 1, p. 88.

106 Laas A. Country report. Gender equality. How are EU rules transposed into national law? Estonia. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022, p. 31.

107 Eesti Vabariigi avaliku teenistuse seadus (Estijos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas) // RT I, 
2012, 1.

108 Laas A., 2022, p. 90.
109 Pastaruoju metu yra pradėtas vykdyti projektas „Reporting 3.0“, kurį įgyvendinus valstybės institu-

cijoms bus automatiškai perduodami įmonių duomenys apie darbo užmokestį ir darbuotojus. Tokiu 
žingsniu siekiama spręsti darbo užmokesčio skaidrumo problemas neapsunkinant darbdavių papil-
doma našta. Plačiau žr.: Statistics Estonia. Project Reporting 3.0 for reducing administrative burden. 
Prieiga per internetą: <https://www.stat.ee/en/reporting-30>.
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13 dalis numato, kad darbdavys neturi teisės be darbuotojo sutikimo ar be teisinio 
pagrindo atskleisti informacijos apie darbuotojui apskaičiuotą, išmokėtą ar mokėtiną 
darbo užmokestį. Taigi darbo užmokesčio konfidencialumas riboja darbo užmokes-
čio skaidrumo įgyvendinimą. 

Kaip jau buvo minėta, Lietuvos ir Latvijos darbo teisės sistemose yra numatyta 
papildoma apsauga moterims ankstyvuoju motinystės laikotarpiu neįprastomis darbo 
sąlygomis atvejais, kuri kartu riboja ir jų galimybes gauti papildomus priedus prie 
darbo užmokesčio. Estijoje tokia apsauga yra minimali ir taikoma tik nėščioms mo-
terims ir darbuotojoms, turinčioms teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas, – darbda-
vys negali reikalauti, kad jos dirbtų viršvalandžius dėl nenumatytų aplinkybių (EDSĮ 
44 str. 5 d.). 

Pažeisto vienodo darbo užmokesčio principo gynimas Estijos teismuose ir iki-
teisminėse institucijose yra minimalus110. Kaip pavyzdį galima paminėti bylą, kurioje 
ieškovė nurodė, kad buvo diskriminuojama, kadangi jai buvo mokamas mažesnis at-
lyginimas negu tą patį darbą dirbantiems vyrams. Teismas ieškovės paprašė pateikti 
lyginamųjų asmenų duomenis, pavyzdžiui, pavardes. Ieškovei nurodžius, kad pavar-
dės nėra būtinos kaip įrodymas diskriminacijos byloje, teismas nusprendė, kad ieš-
kovė atsisakė ieškinio dėl diskriminacijos, todėl šio klausimo toliau nebenagrinėjo111.

1.5. apibendrinimas

Vertinant vienodo darbo užmokesčio principo įgyvendinimą visose trijose Balti-
jos valstybėse, akivaizdu, kad Lietuvos darbo teisės reglamentavimas pastaruoju metu 
pasižymi tinkamu Europos Sąjungos lygybės darbo užmokesčio srityje normų įgy-
vendinimu. Be to, Lietuva jau yra įgyvendinusi daugumą darbo užmokesčio skaidru-
mo priemonių, dėl kurių dar tik diskutuojama Europos Sąjungoje. Tačiau principo 
įgyvendinimas praktikoje vis dar susiduria su iššūkiais: minimali kolektyvinių darbo 
santykių įtaka darbo užmokesčio dydžiui, deklaratyvus lygybės politikos įgyvendini-
mo įmonėse pobūdis, konfidencialus darbo užmokesčio pobūdis yra faktoriai, truk-
dantys Lietuvos darbo užmokesčio sistemą įvardinti kaip skaidrią.

Su šiomis problemomis susiduria ir Latvija bei Estija. Tačiau šiose valstybėse ir 
pats vienodo darbo užmokesčio principo įgyvendinimas yra itin fragmentiškas – dar-
bo santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra pateikiamas vienodo darbo 
užmokesčio apibrėžimas, nėra numatyta reikalavimo darbovietėms įsivesti darbo 
apmokėjimo ar pareigybių vertinimo ir klasifikavimo sistemą ar darbo apmokėjimo 
sistemos skaidrumo priemonių. Neabejotina, kad tai turi ir negatyvios įtakos vyrų ir 
110 Burri S., 2019, p. 37.
111 Estijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Civilinės kolegijos 2018  m. lapkričio 21  d. sprendimas 

Nr. 2-16-708.
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moterų darbo užmokesčio atotrūkiui. Turint omenyje, kad Latvijoje ir Estijoje šie ato-
trūkiai yra didžiausi tarp Europos Sąjungos valstybių, tikėtina, kad artimiausiu metu 
darbo santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose bus įgyvendinti sprendimai, lei-
džiantys spręsti problemas, susijusias su vienodo darbo užmokesčio principu.

Be to, moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turi ir normos, ribojan-
čios moterų galimybes ankstyvuoju motinystės periodu dirbti neįprastomis, tačiau 
geriau apmokamomis darbo sąlygomis.

 Toks reglamentavimas ypač būdingas Lietuvai, kur darbo santykius reglamentuo-
jančiuose įstatymuose numatyta daugiausia padidintu tarifu apmokamų darbo sąlygų 
(viršvalandiniai darbai, budėjimas, darbas naktį, poilsio ir švenčių dienomis), kurio-
mis nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos gali būti ski-
riamos dirbti tik gavus jų sutikimą. Atitinkamai tai reiškia, jog ankstyvuoju motinys-
tės laikotarpiu moters galimybės gauti didesnį darbo užmokestį yra apribotos.





2. Lygių darbo sąLygų moterims ir  
vyrams užtiKrinimas 

Lygių darbo sąlygų (darbo sąlygos čia suprantamos plačiai, kaip apimančios įdar-
binimą, darbo sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą, bet neįtraukiant darbo 
užmokesčio, kuris aptariamas ankstesniame šios studijos skyriuje) taikymą moterims 
ir vyrams galima laikyti lyčių lygių galimybių natūralia pasekme ir reguliavimo šerdi-
mi. Jis ypač svarbus atliepiant į vieną iš išskirtų faktorių – moterų diskriminaciją (kuri 
savo ruožtu tiesiogiai veikiama stereotipizavimo metafaktoriaus). 

2.1. Lygių darbo sąlygų reglamentavimas es 

Vienodų darbo sąlygų tiek vyrams ir moterims reikalavimas ES legislatūroje, ju-
risprudencijoje ir doktrinoje sulaukė mažiau dėmesio nei vienodo atlyginimo prin-
cipas. Amsterdamo sutartimi112 įtvirtintas sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
19  straipsnis suteikė teisę Tarybai imtis teisinių žingsnių kovoti su diskriminacija 
lyties pagrindu. Vėliau moterų ir vyrų lygybės principas buvo reglamentuotas Eu-
ropos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje113, kuriame galima išskirti 
du svarbius aspektus: pirma, pabrėžtinai akcentuojama lyčių lygybės darbo santykių 
(priėmimo į darbą, darbo ir atlyginimo) srityje užtikrinimo svarba ir, antra, numato-
ma diferencinio reguliavimo galimybė siekiant padėti nepakankamai atstovaujamai 
lyčiai. Lisabonos sutartimi prilyginus Chartijos teisinę galią ES steigimo sutartims, 
lyčių lygybės darbo santykiuose principas įgijo pirminės ES teisės normos reikšmę. 

Antrinėje ES teisėje lygių darbo sąlygų moterims ir vyrams principas buvo 
pradėtas plėtoti gerokai anksčiau. Pirmą kartą ši norma buvo numatyta 1976  m. 
vasario 9  d. Tarybos direktyvoje 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir mo-
teris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštini-
mo ir darbo sąlygų atžvilgiu114. Direktyvoje vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principas taikomas užtikrinant nediskriminavimą įvairiais darbinės karjeros eta-
pais: įsidarbinant, siekiant profesinės karjeros, keliant ar keičiant kvalifikaciją, 

112 Amsterdamo sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį, Europos Bendrijų steigimo sutartis 
ir tam tikrus susijusius aktus // Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 340, 1997-11-10.

113 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija // Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 202, 2016-6-7.
114 1976 m. vasario 9 d. Tarybos direktyva 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 

taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, paaukštinimo ir darbo sąlygų // Europos Sąjungos oficia-
lusis leidinys L 39, 1976-02-14.
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taip pat reglamentuojant atleidimą iš darbo (Direktyvos 76/207/EEB 3–5  str.). 
Tuo tarpu valstybės narės įpareigojamos informuoti darbuotojus bei sudary-
ti galimybes ginti savo dėl vienodo požiūrio principo pažeistas teises pateikiant 
reikalavimus ikiteismine bei teismine tvarka ir tokiu atveju apsaugoti juos nuo 
atleidimo iš darbo (Direktyvos 76/207/EEB 6–8 str.). Vėliau šios normos buvo per-
keltos į 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/73/EB 
dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio 
mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu115, o iš šios – į 2006 m. lie-
pos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų 
lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės vei-
klos srityje principo įgyvendinimo (konsoliduota redakcija), kuri išlieka svarbiausiu 
antrinės ES teisės šaltiniu reglamentuojant lygias vyrų ir moterų darbo sąlygas. 

Dabartinis ES reguliavimas vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą taiko (bei 
draudžia tiesioginę bei netiesioginę diskriminaciją) trijose individualių darbo san-
tykių srityse: pirma, įsidarbinant, įskaitant atrankos kriterijus ir priėmimo į darbą 
sąlygas visoms veiklos rūšims ir visais profesinės karjeros etapais, įskaitant paaukš-
tinimą; antra, gaunant profesinį mokymą, orientavimą, perkvalifikavimą, praktinę 
darbo patirtį; trečia, darbo sąlygų, įskaitant atleidimus iš darbo ir darbo užmokestį. 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad vienodo požiūrio principas yra taikomas tiek viešajame, 
tiek privačiajame sektoriuose, įskaitant ir viešąsias įstaigas (Lyčių lygybės direktyvos 
14 str.). Tiesa, Lyčių lygybės direktyvoje numatyta ir išimtis – galimybė taikyti skirtin-
gą požiūrį dėl lytims būdingų savybių, jei dėl konkrečios profesinės veiklos pobūdžio 
arba dėl tokios veiklos sąlygų tokia savybė yra tikras lemiamas profesinis reikalavi-
mas, jeigu šis tikslas yra teisėtas, o reikalavimas proporcingas. Šios išimties taikymo 
ribos buvo formuojamos ESTT praktikoje. 1988 m. buvo pripažinta, kad Prancūzijos 
nacionalinės policijos įdarbinimo sistema, nustačiusi, koks moterų procentas gali būti 
priimtas į darbą, prieštarauja Direktyvai 76/207/EEB (kurioje buvo nustatyta platesnė 
išimties taisyklė nei Užimtumo direktyvoje). Nuostata buvo pripažinta neproporcinga 
siekiamam tikslui, kadangi argumentas, jog tam tikroms pareigoms reikalinga fizinė 
jėga, kurios tikimasi iš vyrų, negali pateisinti moterų ir vyrų skaičiaus ribojimo įsi-
darbinant visose kitose pareigose, kur ta jėga nėra reikalinga. Taigi, išimtis galima 
pateisinti tik labai konkrečioje profesinėje veikloje specifine pareigų prigimtimi, o ją 
reglamentuojančios nuostatos turi būti skaidrios116. Tokio pat požiūrio ESTT laikėsi 
ir vėlesnėse bylose, nustatydamas, kad moterų apsauga nuo rizikos siekiant užtikrinti 

115 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/73/EB, iš dalies keičianti Ta-
rybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, 
profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu // Europos Sąjungos oficialusis 
leidinys L 269, 2002-10-05.

116 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1998 m. birželio 30 d. sprendimas byloje Europos Bendrijų Ko-
misija prieš Prancūziją (C-318/86).
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visuomenės saugumą nėra tinkamas tikslas taikyti ribojimus, o išimtys turi būti taiko-
mos siaurai, išskirtiniais ir aiškiai apibrėžtais atvejais117. 

Taip pat nemažą dalį ESTT praktikos vienodų vyrų ir moterų darbo sąlygų kon-
tekste sudaro netiesioginės diskriminacijos bylos dėl darbo ne viso darbo laiko režimu 
bei iš to kylančių pasekmių. Kadangi tradiciškai ne visą darbo dieną gerokai dažniau 
dirba moterys, o dirbantiems tokiu režimu buvo taikomos skirtingos (prastesnės) 
darbo sąlygos (apmokėjimo, profesinių pensijų ir kt.), Teismas tokį reguliavimą laikė 
diskriminacija dėl lyties, nebent jį būtų galima pateisinti neatsižvelgiant į lytį objekty-
viu tikslu ir proporcingomis priežastimis118. Akivaizdu, kad, sprendžiant tokio pobū-
džio bylas, išryškėja priešprieša tarp tradicinio požiūrio į šeimą (moteris nedirba arba 
dirba mažai, nes šeimą išlaiko vyras) ir lyčių lygybės principo. Tai ypač akivaizdu, 
kuomet diskriminacija dėl lyties buvo pripažintos situacijos, kai išėjusiems į pensiją 
darbuotojams buvo suteikiama nemokama kelionė geležinkeliu, bet tik vyrai galėjo 
keliaudami nemokamai pasiimti savo šeimos narius119.

2.2. Lietuva

Nors moterims ir vyrams lygių darbo sąlygų principas nėra reglamentuotas Lie-
tuvoje aukščiausiu, konstituciniu lygiu, tačiau netiesiogiai jis kyla iš Konstitucijos 
29 straipsnyje įtvirtinto lyčių lygybės principo. Konstitucinio Teismo jurispruden-
cijoje120 bei teisės doktrinoje121 29 straipsnyje išdėstytų pagrindų sąrašas aiškinamas 
plečiamai. Taip pat Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, kad diferencijuotas teisi-
nis reguliavimas negali būti laikomas diskriminacija ar privilegijomis, kai jis taiko-
mas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu taip 

117 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1986 m. gegužės 15 d. sprendimas byloje Johnston (C-222/84); 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2000 m. sausio 11 d. sprendimas byloje Tanja Kreil prieš Bundesre-
publik Deutschland (C-285/98); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 11 d. sprendimas 
byloje Dory v. Germany (C-186/01); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. balandžio 28 d. spren-
dimas byloje Commission v. Italy (C-337/05); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2007 m. gruodžio 
6 d. sprendimas byloje Ursula Vofi prieš Land Berlin (C-300/06); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
1986 m. gegužės 13 d. sprendimas byloje Bilka - Kaufhaus GmbH prieš Karin Weber von Hartz (C-170/84).

118 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1981 m. kovo 31 d. sprendimas byloje Jenkins v. Kingsgate Cloth-
ing Productions (C-96/80).

119 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1982 m. vasario 9 d. sprendimas byloje Eileen Garland v. British 
Rail Eng’g Ltd (C-12/81).

120 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada byloje Nr. 22/94.
121 Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė  D. Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lie-

tuvos darbo teisėje. Daktaro disertacija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011, p. 73; Sinke-
vičius V. Konstitucinio lygiateisiškumo principo raida: aiškinimo teorija ir praktika  // Teisės raida: 
retrospektyva ir perspektyva. Liber Amicorum Mindaugui Maksimaičiui. Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2013, p. 520.
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siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų122, o „pozityvioji diskriminacija“ 
negali būti traktuojama kaip privilegijų teikimas123. 

Konstitucinio lyčių lygybės principo taikymas darbo santykiams yra plėtojamas 
trijuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose – Darbo kodekse, Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatyme bei Lygių galimybių įstatyme. Visi trys įstatymai draudžia tiesio-
ginę ir netiesioginę diskriminaciją lyties pagrindu visuose darbo santykių etapuose 
bei numato darbdavio pareigą įgyvendinant lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais 
pagrindais principus: (1) priimant į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir są-
lygas; (2) sudaryti vienodas darbo sąlygas bei galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti 
profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teik-
ti vienodas lengvatas bei (3) taikyti vienodus darbo vertinimo ir atleidimo iš darbo 
kriterijus124. Tiesa, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 6  straipsnyje nėra nu-
matyta darbdavio pareiga laikytis lyčių lygybės nutraukiant darbo sutartį. Manytina, 
kad tokia spraga yra įstatymų leidėjo neapsižiūrėjimas, ir taikymo problemų neturėtų 
kilti, kadangi šis klausimas yra reglamentuojamas tiek Lygių galimybių įstatyme, tiek 
Darbo kodekse. 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 10  straipsnyje numatytos ir išimtys iš 
lyčių lygybės darbo santykiuose reikalavimo – leidžiama teikti pirmenybę moterims 
nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu; taip pat taikant darbuotojų saugos ir 
sveikatos darbe reikalavimus, kuriais, atsižvelgiant į moterų fiziologines savybes, sie-
kiama išsaugoti jų sveikatą bei tuomet, kai atliekamas tam tikras darbas, kurį atlikti 
gali tik konkrečios lyties asmuo, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio 
arba dėl jų vykdymo sąlygų lytis yra būtinas (neišvengiamas) ir lemiantis profesinis 
reikalavimas, šis traktavimas yra teisėtas ir reikalavimas yra tinkamas (proporcingas). 
Ši nuostata nėra išplėtota nei teisės aktuose, nei doktrinoje, kita vertus, pastarojoje 
galima aptikti poziciją, jog bet kokie sąrašai, apibrėžiantys darbus, kuriuos gali atlikti 
tik tam tikros lyties, rasės, amžiaus asmuo, įtvirtina ir stereotipines nuostatas bei gi-
lina šios kategorijos asmenų segregaciją ir diskriminacijos apraiškas visuomenėje ir 
neįgyvendina antidiskriminacinės teisės siekiamų tikslų125. 

Įprastai Darbo kodekse lyčių lygybės principą atspindi vienodas darbo sąlygų 
taikymas tiek moterims, tiek vyrams. Išimtinis, diferencijuotas darbo sąlygų regla-
mentavimas lyties pagrindu taikomas tik moterims, siekiant apsaugoti jas pažeidžia-
miausiais ankstyvaisiais motinystės – nėštumo, gimdymo bei kūdikio maitinimo krū-
timi – laikotarpiais. Apsauga paprastai numatoma nuo to momento, kai darbdavys 
buvo informuotas apie nėštumą pateikus gydytojo išduotą pažymą, ir baigia galioti, 

122 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimas byloje Nr. 10/95; Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas byloje Nr. 27/01-5/02-01/03.

123 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada byloje Nr. 22/94.
124 DK 2 str. 1 d., 26 str. 2 d. 1–3 p.; LMVLGĮ 6 ir 11 str.; LLGĮ 7 str. 
125 Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė D., 2011, p. 91.
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kuomet kūdikiui sukanka keturi mėnesiai arba kitais atvejais, kai moteris baigia mai-
tinti krūtimi. Lietuvos teisinėje sistemoje numatytos papildomos lengvatos susijusios 
su tinkamomis darbo sąlygomis, darbo laiku, vieta bei darbo sutarties nutraukimu. 
Pirmu atveju darbdavys privalo užtikrinti nėščioms, neseniai pagimdžiusioms, krū-
timi maitinančioms darbuotojoms saugias ir sveikas darbo sąlygas (DSSĮ 37 str. 1 d.). 
Antra, darbdavys privalo tenkinti šiai grupei priklausančių darbuotojų prašymą dirbti 
ne viso darbo laiko sąlygomis (DK 40 str. 5 d.) ir pageidaujamu darbo laiko režimu 
(DK 113 str. 1 d.), taip pat turi gauti sutikimą, jei nori skirti nėščias, neseniai pagim-
džiusias ir krūtimi maitinančias darbuotojas dirbti viršvalandinius darbus, budėti, 
dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis (DSSĮ 37 str. 7, 8 d.; DK 114 str. 3 d., 118 str. 
5  d.). Krūtimi maitinančiai darbuotojai skiriamos papildomos pertraukos kūdikiui 
maitinti (DSSĮ 37 str. 9 d.), o nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti dar-
buotoja privalo būti atleista nuo darbo, jei jai reikia pasitikrinti sveikatą (DSSĮ 37 str. 
10 d.). Be to, Darbo kodeksas numato lengvatas nėščioms darbuotojoms pasirenkant 
kasmetinių atostogų laiką (DK 128 str. 2 d. 1 p.; 4 d. 1 p.). Trečia, darbdavys privalo 
tenkinti nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos prašy-
mą dirbti nuotoliniu būdu (Darbo kodekso 52 str. 2 d.). Be to, šios darbuotojos gali 
būti siunčiamos į komandiruotes tik su jų sutikimu (DSSĮ 37 str. 8 d.). Galiausiai yra 
ribojamas darbo sutarties nutraukimas bei įspėjimas apie nutraukimą darbdavio valia 
su nėščia darbuotoja iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai (DK 61 str. 1 d.). Tokiu 
atveju, kai darbo sutartis su nėščia darbuotoja nutraukiama teismui ar darbdavio or-
ganui priėmus sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys (DK 57 str. 1 d. 5 p.), įspė-
jimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai yra trigubinami ir, priklausomai nuo 
darbo santykių trukmės, gali būti šešios savaitės arba trys mėnesiai (DK 57 str. 3 d.). 

Moterų ir vyrų lygių darbo sąlygų kontekste svarbi Darbo kodekso 131 straips-
nio 2 dalyje nustatyta garantija darbuotojams, pasinaudojusiems tikslinėmis (pvz., 
nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros) atostogomis, grįžti į tą pačią ar 
lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis negu buvusios darbo sąly-
gomis ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu 
būtų dirbęs. Nors ši norma yra skirta visiems darbuotojams nepaisant jų lyties, aki-
vaizdu, kad būtent moterys dažniausiai pasitraukia iš darbo santykių dėl mažamečių 
vaikų priežiūros. Šia norma stengiamasi koreguoti daugiausia moterims tenkančius 
negatyvius pasitraukimo iš darbo dėl mažamečio vaiko gimdymo ir auginimo pa-
darinius. Visgi normos įgyvendinimas praktikoje yra neaiškus, juolab kad 2019 m. 
Vilniaus apygardos teismas yra pažymėjęs neimperatyvų jos pobūdį. Tirtoje byloje 
buvo nagrinėjama situacija, kuomet fizikos mokytoja po vaiko auginimo atostogų 
gavo mažesnį nei turėtą iki atostogų darbo krūvį. Buvo nustatyta, kad susiklosčiusią 
situaciją lėmė objektyvios ir nuo darbdavio nepriklausančios aplinkybės – pasikei-
tęs mokytojų darbo apmokėjimo reglamentavimas bei sumažėjęs mokinių skaičius 
mokykloje, o pats darbdavys stengėsi grįžusiai darbuotojai atstatyti kuo didesnį 
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krūvį. Todėl teismas nusprendė, jog 131 straipsnio 2 dalyje nustatytos darbuotojų 
garantijos negali būti suabsoliutinamos ir negali paneigti darbdavio teisės atlikti 
tam tikrus būtinus pakeitimus. Situacija, kai po tikslinių atostogų darbdavys pri-
valėtų išsaugoti darbuotojui visiškai identiškas darbo sąlygas, buvusias iki tikslinių 
atostogų suteikimo, nepaisant objektyvių ir nuo darbdavio valios nepriklausančių 
aplinkybių, būtų neteisinga126. 

Teismų praktika dėl vienodų darbo sąlygų vyrams ir moterims reikalavimo pažei-
dimų yra minimali. Vieninteliame šioje srityje 2013 metais nagrinėtame ginče buvo 
keliamas klausimas apie galimą diskriminaciją dėl lyties Užsienio reikalų ministeri-
jai vykdant atranką į ekspertų pareigas Europos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos rinkimų stebėjimo misijai Baltarusijoje. Teismas nusprendė, kad viena iš 
atrankos sąlygų, numačiusių, jog į misiją bus atrenkamas vienodas skaičius vyrų ir 
moterų, nėra lygybės principo pažeidimas, o priešingai – pozityvi diskriminacija, nes 
vykdant atranką buvo siekiama lygaus abiejų lyčių atstovavimo, nežiūrint į tai, koks 
kiekvienos lyties kandidatų skaičius pretenduoja tapti misijos dalyviais. Nors pareiš-
kėjas diskriminaciją dėl lyties grindė pozicija, jog būtų buvęs atrinktas, jei būtų ne vy-
ras, o moteris, teismas siekimą lygiai misijoje atstovauti abiem lytims laikė pozityviu 
ir visuomenei reikšmingu tikslu, kuris pateisina egzistavusią nežymią diskriminaciją 
pagal lytį, vykdant pretendentų atranką127. 

Lygių galimybių kontrolierės priimtų sprendimų, kuriuose nagrinėjamos lygios 
darbo sąlygos, yra kiek gausiau. Didesnė dalis tyrimų yra atliekama dėl įdarbinimo 
skelbimų, kuriuose nurodoma, kad ieškoma konkrečios lyties darbuotojo. Pavyz-
džiui, 2021 metais moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu buvo pripažinta situacija, 
kuomet padavėjų darbui klube buvo ieškomi vyriškos lyties atstovai, o indų plovėjo 
pareigybei – moteriškos lyties atstovė128. Analogiškas sprendimas buvo priimtas kita-
me tyrime, taip pat susijusiame su įdarbinimo santykiais, kurio metu buvo nustatyta, 
jog įdarbinimo paslaugas teikianti platforma yra nustačiusi automatinį filtrą, kuris 
pagal asmens lytį pateikia darbo ieškantiems asmenims skirtingus darbo skelbimus, 
t. y. moterims nerodo darbo skelbimų, kuriuose siūlomi daugiau nei 10 kilogramų 
sveriančių krovinių krovos darbai129. Į lygių galimybių kontrolierės tarnybą yra krei-
piamasi ir dėl diskriminuojančių darbo sąlygų – specialių vyrams skirtų tualetų neį-
rengimo mokykloje130 ar indaplovės įrengimo moterų tualete, taip nesudarant sąlygų 

126 Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-2282-567/2019.
127 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013  m. gegužės 2  d. nutartis administracinėje byloje 

Nr. A-552-314-13.
128 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2021 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. (21)

SI-1)SP-37.
129 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2021 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. (21)SN-140)

SP-56.
130 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2021-03-23 sprendimas Nr. (21)SN-13)SP-5.
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ja naudotis vyrams131 (abiejuose tyrimuose lygių galimybių pažeidimo faktas nebuvo 
nustatytas). 

2.3. Latvija

Pagal susiklosčiusią teisminę ir jurisprudencinę praktiką Latvijos Respublikos 
Konstitucijos 91 straipsnis, kuriame įtvirtintas visų asmenų lygybės ir nediskrimina-
vimo principas, yra aiškinamas kartu su šios Konstitucijos 89 straipsniu, numatančiu 
įsipareigojimą pagrindines žmogaus teises saugoti pagal Latvijai privalomus tarptau-
tinius susitarimus. Todėl neabejotina, kad iš šiuose straipsniuose deklaruotų principų 
išplaukia ir vienodų darbo sąlygų vyrams ir moterims reikalavimas. 

Latvijos darbo įstatyme numatyta kiekvieno asmens teisė į teisingas, saugias 
ir sveikas darbo sąlygas bei tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos lyties pa-
grindu draudimas (LDĮ 7 str.), taip pat išimtys iš lygių galimybių principo taikymo 
(LDĮ 29  str.  2 d.). LDĮ 29  straipsnio 1 dalyje skirtingas darbuotojų traktavimas ly-
ties pagrindu yra draudžiamas visuose darbo santykių etapuose: sudarant darbo san-
tykius, taip pat jų vykdymo laikotarpiu, ypač darbuotoją skatinant nustatant darbo 
sąlygas, darbo užmokestį, mokymąsi bei įspėjant apie darbo sutarties nutraukimą. 
Profesorė K. Dupate atkreipia dėmesį, kad skirtingo traktavimo draudimas nėra pa-
kankamai sureguliuotas, kadangi nėra jokios aiškios apsaugos nuo terminuotos sutar-
ties nepratęsimo nėštumo ar motinystės atveju132. 

Kaip ir Lietuvos atveju, Latvijos darbo įstatyme nėra numatyta specifinių darbo 
sąlygų vyrams ar moterims. Vienintelė išimtis iš lygybės principo taikymo yra su vai-
ko gimimu ir auginimu pirmaisiais metais susijusios diferencinės normos. Didžioji 
dauguma tokių diferencinių normų garantuoja lengvesnes sąlygas motinoms. Darbo 
įstatymas reglamentuoja, kad šios apsauginės normos pradeda galioti darbdaviui įtei-
kus gydytojo išduotą pažymą apie nėštumą, tuo tarpu galiojimo pabaigos terminas 
skiriasi – gali baigtis sulig kūdikiui sueis vieni metai, o žindymo atveju gali tęstis ir iki 
2 metų nuo vaiko gimimo. 

Moteris motinystės atveju saugančias normas galima suskirstyti į keturias grupes. 
Pirmoji normų grupė numato tinkamų darbo sąlygų reikalavimą – nėščiai darbuoto-
jai darbdavys turi suteikti saugias ir sveikas darbo sąlygas (LDĮ 99 str.), yra draudžia-
ma įdarbinti nėščią moterį likus dviem savaitėms iki numatomo gimdymo ir moterį 
dvi savaites po gimdymo (LDĮ 37 str. 7 d.), darbuotojos po gimdymo ar motinystės 
atostogų turi teisę grįžti į tokias pačias ar ekvivalentiškas darbo sąlygas (LDĮ 145 str. 
5 d.). Antroji diferencinių normų grupė yra susijusi su darbo laiku. Nėščios moterys, 

131 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2017-03-13 sprendimas Nr. (17) SN-40)SP-28.
132 Dupate K., 2021, p. 27.
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darbuotojos, auginančios vaiką iki metų arba visu žindymo laikotarpiu, turi teisę dirbti 
ne visos darbo dienos režimu (LDĮ 134 str. 2 d.), gali būti siunčiamos dirbti viršva-
landžius tik gavus jų sutikimą (LDĮ 136 str. 7 d.), joms draudžiama dirbti naktį (LDĮ 
138 str. 6 d.) ir savaitinio poilsio dienomis (LDĮ 143 str. 5 d.), perkelti jų kasmetines 
atostogas į kitus metus (LDĮ 149 str. 4 d.). Taip pat darbuotojoms priklauso papildomas 
laisvas laikas kūdikiui žindyti (LDĮ 146 str.), teisė priderinti kasmetinių atostogų laiką 
prie nėštumo ir gimdymo atostogų (LDĮ 150 str. 4 d.). Galiausiai nėščios darbuotojos, 
norėdamos pasitikrinti sveikatą gydymo įstaigoje, turi teisę palikti darbo vietą (LDĮ 
147 str. 1 d.). Tuo tarpu trečiąją diferencinių normų grupę, numatančią lengvatas dar-
bo vietos atžvilgiu, sudaro tik viena lengvata – reikalavimas, jog nėščia moteris, mote-
ris po gimdymo iki vienų metų ir krūtimi maitinanti moteris gali būti siunčiama į tar-
nybinę komandiruotę arba į komandiruotę, jeigu ji davė raštišką sutikimą (LDĮ 53 str. 
3 d.). Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Latvijos darbo įstatymas nenumato jokių lengvatų 
norint dirbti nuotoliniu būdu. Galiausiai nėščios bei mažametį vaiką auginančios mo-
terys yra saugomos darbo sutarties nutraukimo darbdavio valia atveju (išskyrus dėl 
darbuotojos kaltės ar likvidavus darbdavį) (LDĮ 109 str. 1 d.). Vyrams apsauga tėvystės 
atveju suteikiama tik vieninteliu atveju – užtikrinant, kad po tėvystės atostogų jie turi 
teisę grįžti į tokias pačias ar ekvivalentiškas darbo sąlygas (LDĮ 155 str. 6 d.). 

Latvijos teismų bei Ombudsmeno įstaigos praktika rodo, jog daugiausia teismi-
nės gynybos prireikia ne dėl lygių darbo sąlygų užtikrinimo pažeidimo, bet dėl di-
ferencinių normų taikymo. Ombudsmeno įstaiga taip pat yra sprendusi klausimus, 
susijusius su įspėjimu apie darbo sutarties nutraukimą maitinimo krūtimi metu, 
vaiko priežiūros atostogų metu, sveikatai tinkamų darbo sąlygų nesudarymą nėščiai 
darbuotojai133. Analogiški ginčai buvo sprendžiami ir teismuose. Viena iš daugiau 
dėmesio sulaukusių temų – papildomos apsaugos nėščioms moterims galiojimo pra-
džios momentas. Teismų praktika šiuo klausimu ne visada buvo nuosekli: 2006 me-
tais, sprendžiant darbo sutarties su nėščiomis darbuotojomis nutraukimo bylą, Rygos 
miesto apylinkės teismas nepritaikė tinkamų gynybos priemonių bei neatsižvelgė į 
Europos Sąjungos reglamentavimą. Tai lėmė sprendimą, jog galima atleisti nėščią 
darbuotoją, jeigu ji nepranešė darbdaviui apie savo nėštumą iki įspėjimo apie atlei-
dimą gavimo134. Vėliau teismų pozicija pasikeitė ir Aukščiausiasis Teismas pripaži-
no, kad nėščios darbuotojos apsauga nuo atleidimo iš darbo galioja ir bandomuoju 
laikotarpiu, o pranešimo apie nėštumą pateikimo momentas nėra svarbus, darbdavį 
galima informuoti ir po įspėjimo apie atleidimo iš darbo gavimą135. Galiausiai Dano-

133 Latvijas Republikas tiesībsarga 2014.gada ziņojums. Prieiga per internetą: <https://www.tiesibsargs.
lv/par-mums/gada-zinojumi/>; Latvijas Republikas tiesībsarga 2013.gada ziņojums. Prieiga per 
internetą: <https://www.tiesibsargs.lv/par-mums/gada-zinojumi/>. 

134 Dupate K. The Implications of the EU Labour Law in Latvia // Juridiskā zinātne / Law, 2013, Nr. 5.
135 Dupate K., 2013; Latvijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Senato Civilinių reikalų departamento 

2010 m. gruodžio 8 d. sprendimas byloje Nr. SKC-1170/2010.
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sa byloje (tai buvo pirmasis atvejis, kuomet Latvijos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi 
į ESTT prejudicinio sprendimo lyčių lygybės klausimu) ESTT pasisakė, kad darbuo-
tojai netaikant apsaugos nuo atleidimo iš darbo situacijose, kai darbdavys žinojo apie 
darbuotojos nėštumą, nors ji pati apie tai jam oficialiai nepranešė, būtų pažeisti Di-
rektyvos 92/85 tikslai ir prasmė, taip pat pripažino, kad atleidimas iš darbo dėl nėštu-
mo yra tiesioginė diskriminacija dėl lyties136. 

Kaip ir Lietuvos atveju, Latvijos teismuose buvo sprendžiamas klausimas dėl 
tokio pat ar ekvivalentiško darbo suteikimo po vaiko priežiūros atostogų. Latvijos 
Aukščiausiojo Teismo Senatas pripažino, kad norma, reikalaujanti užtikrinti tokį 
patį ar lygiavertį darbą grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, yra imperatyvioji teisės 
norma, kuriai netaikomos jokios Darbo įstatyme numatytos išimtys. Darbo įsta-
tymas nenustato šios pareigos priklausomybės nuo faktinių darbdavio galimybių, 
darbdavys turi pareigą suteikti tokį pat ar lygiavertį darbą, net jeigu darbuotojo pa-
reigybė panaikinama dėl struktūrinių ar kitų objektyvių priežasčių137. Tokiu spren-
dimu Latvijos Aukščiausiasis Teismas įvedė didesnę apsaugą darbuotojui, nei ESTT 
prejudiciniame šio klausimo sprendime Riežniece byloje, kurioje Teisingumo Teis-
mas nurodė, jog darbdaviui nedraudžiama atleisti iš darbo tėvystės atostogų išėjusio 
darbuotojo, jeigu šio atleidimo pagrindas nesusijęs su prašymu gauti tėvystės atosto-
gas ar naudojimusi jomis138. 

Nepaisant aukščiau paminėtų bylų, kuriose buvo sėkmingai taikomi ES lyčių ly-
gybės principo reikalavimai, nediskriminavimo teisės ekspertė profesorė K. Dupate 
atkreipia dėmesį, jog pasitaiko teismų sprendimų, kurie parodo stereotipinį teisėjų 
požiūrį į vyriškas ir moteriškas profesijas bei būtinybę tobulinti žinias ES nediskrimi-
navimo, ypač netiesioginės diskriminacijos, srityje139. Dar vienas priekaištas, išsako-
mas nediskriminavimo principo įgyvendinimui Latvijos teisės sistemoje – nevisiškai 
tinkamas terminų vartojimas. Nemažoje dalyje teisinių dokumentų vietoj termino 
„nediskriminavimo principas“ vartojamas terminas „skirtingo požiūrio draudimas“, 
kuris reiškia skirtingo požiūrio į panašiose situacijose esančius asmenis draudimą, bet 
neapima vienodo požiūrio į skirtingose situacijose asmenis draudimo. Todėl Latvijoje 
vartojama terminologija atspindi tik pusę nediskriminavimo principo140.

136 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje Dita Danosa v. LKB 
Lizings SIA (C-232/09).

137 Latvijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Civilinių reikalų departamento 2014 m. lapkričio 12 d. 
sprendimas byloje Nr. SKC-2608/2014.

138 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2013 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Nadežda Riežniece v. 
Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests (C-7/12).

139 Dupate K., 2013; Dupate K. Application of the Concept of Indirect Discrimination by Latvian Courts // 
Juridiskā zinātne / Law, 2020, Nr. 13.

140 Dupate K., 2021, p. 9.
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2.4. estija

Kaip ir vienodo darbo užmokesčio principas, teisė į lygias darbo sąlygas taip pat 
patenka į Estijos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio, numatančio visų asmenų 
lygybę bei diskriminavimo draudimą, apimtį. Išsamiau lygių darbo sąlygų vyrams ir 
moterims principo turinys plėtojamas Lyčių lygybės įstatyme. Įstatyme yra apibrėžia-
mi visi darbo santykių etapai, kuriuose gali atsirasti diskriminacija dėl lyties – priė-
mimas į darbą, siuntimas mokytis, darbo sąlygų nustatymas, darbo sutarties nutrau-
kimas (ELLĮ 6 str.), darbdavys yra įpareigojamas skatinti lyčių lygybę (ELLĮ 11 str.), 
taip pat darbuotojui suteikiama teisė reikalauti darbdavio pateikti paaiškinimą, jei 
darbuotojui kyla įtarimas, kad jis buvo diskriminuojamas (ELLĮ 7 str.). Taip pat yra 
numatomos išimtys, nustatančios, kad diskriminacija nėra laikomas skirtingas požiū-
ris dėl asmens lyties įsidarbinant ar mokantis, jeigu lytis yra svarbus ir lemiamas rei-
kalavimas dėl tam tikros profesinės veiklos pobūdžio ar su ja susijusių sąlygų, ir tokio 
skirtingo požiūrio tikslas yra pagrįstas, o reikalavimas yra proporcingas tikslui; taip 
pat mažinant lyčių nelygybę naudojamos specialios laikinos priemonės bei ypatinga 
moterų apsauga nėštumo ir gimdymo metu (ELLĮ 5 str.).

Pastaroji išimtis yra detalizuojama Estijos darbo sutarčių įstatyme. Lietuvos ar 
Latvijos atveju apsauga moterims dėl motinystės funkcijos vykdymo suteikiama gana 
ilgą laikotarpį (pavyzdžiui, kol darbuotoja maitina krūtimi), o Estijoje moterims pa-
didintas saugumas suteikiamas tik nėštumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų laiko-
tarpiais. Tokios normos gali būti skirstomos į keturias grupes. Pirmajai priskiriamos 
tinkamas darbo sąlygas užtikrinančios normos – nėščia moteris ir darbuotoja, turinti 
teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas, turi teisę reikalauti iš darbdavio jos sveikatą 
atitinkančio darbo, o moteris, grįžusi į darbą po nėštumo ir gimdymo atostogų, turi 
teisę naudotis pagerintomis darbo sąlygomis (EDSĮ 18 str.). Antroji grupė yra susijusi 
su darbo laiką numatančiomis normomis – nėščios moterys ir darbuotojos, turinčios 
teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas, negali būti skiriamos dirbti viršvalandžių dėl 
nenumatytų aplinkybių (EDSĮ 44 str. 5 d.), taip pat turi teisę reikalauti kasmetinių 
atostogų tinkamu laiku (EDSĮ 69 str. 7 d.). Trečioji grupė numato reikalavimus darbo 
vietai – nėščia moteris gali būti išsiųsta į komandiruotę tik jos sutikimu (EDSĮ 21 str. 
3 d.). Galiausiai ketvirtajai grupei gali būti priskiriamos normos, saugančios nėščią ar 
turinčią teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas darbuotoją darbo sutarties nutraukimo 
atveju – su šiai grupei priskiriamomis moterimis nutraukti darbo sutartį galima tik 
darbdavio veiklos nutraukimo ar bankroto atveju, neskelbiant bankroto, dėl pasibai-
gimo sumažėjus darbuotojo darbingumui (EDSĮ 93 str.).

Kaip ir Lietuvos bei Latvijos teisės aktuose, Estijos darbo sutarčių įstatymo 
18 straipsnio 5 dalyje bei 181 straipsnio 3 dalyje numatyta darbuotojų teisė po nėštu-
mo bei gimdymo, taip pat tėvystės, vaiko priežiūros ir kitų su vaiko auginimu susiju-
sių atostogų grįžti į pagerintas darbo sąlygas, į kurias jie būtų turėję teisę, jei nebūtų 



išėję atostogų. Kadangi teismų praktikos šiuo klausimu dar nėra, neaišku, kaip prak-
tikoje spręsis šios garantijos įgyvendinimas.

Kaip rodo specialių diskriminacines bylas nagrinėjančių institucijų ataskaitos, 
daugiausia neteisminių ginčų dėl teisės į lygias darbo sąlygas yra susiję su nėščių dar-
buotojų teisių pažeidimais. Pavyzdžiui, Darbo inspekcijos darbo ginčų komitetai yra 
sprendę keletą bylų dėl neteisėto nėščių darbuotojų atleidimo141, lyčių lygybės ir vie-
nodo požiūrio komisaras atkreipia dėmesį į didėjantį pretenzijų, susijusių su nėštu-
mu, skaičių142. Teismuose bylų, susijusių su diskriminacija dėl lyties nustatant darbo 
sąlygas, yra ypač mažai. Kaip vieną pavyzdį, kuriame, tiesa, diskriminacijos faktas ne-
buvo pripažintas, galima nurodyti 2012 metais Estijos Aukščiausiajame Teisme spręs-
tą bylą, kurioje dalyvavo du bendrovės „Olympic Casino“ darbuotojai: moteris, ėjusi 
kasininkės pareigas, ir vyras vadybininko padėjėjas. Abu darbuotojai savo darbo metu 
Naujųjų Metų išvakarėse išgėrė po taurę šampano. Darbdavys, tai sužinojęs iš vaizdo 
įrašų, atleido vyrą iš darbo, o moteriai paskyrė drausminę nuobaudą. Atleistas dar-
buotojas kreipėsi į teismą, darbdavį kaltindamas diskriminacija bei prašydamas kom-
pensacijos. Apylinkės ir apygardos teismai bei Kancleris pripažino, kad buvo diskri-
minacija, kadangi abu darbuotojai buvo panašioje situacijoje, po kurios vienas buvo 
atleistas, o kitas – ne. Tačiau Aukščiausiasis Teismas nusprendė priešingai – jeigu du 
darbuotojai negali būti laikomi panašiais asmenimis, dviejų skirtingų rūšių teisinių 
priemonių taikymas jiems negali būti laikomas diskriminacija. Vadybininko padėjė-
jas ėjo aukštesnes pareigas bei turėjo didesnę atsakomybę, todėl daugiau pažeidė tai-
sykles ir pakenkė darbdavio reputacijai. Tais atvejais, kuomet su dviem darbuotojais 
iš tiesų elgiamasi skirtingai, bet dėl objektyvių priežasčių, nesusijusių su darbuotojų 
lytimi, diskriminacijos nėra. 

2.5. apibendrinimas

Visų trijų Baltijos valstybių darbo teisės sistemose numatyta iš esmės vieno-
da lygių darbo sąlygų vyrams ir moterims sistema. Teisės aktuose abiem lytims yra 
užtikrinamos vienodos darbo sąlygos; išimtinis reguliavimas galimas vieninteliu 
atveju  – saugant moteris labiausiai pažeidžiamu ankstyvuoju motinystės laikotar-
piu. Tačiau šio išimtinio reguliavimo turinys kiekvienoje iš trijų valstybių pasižymi 
savais ypatumais. Estijos įstatymai numato trumpiausią garantijų moterims veikimo 
laikotarpį – čia specialios sąlygos moterims suteikiamos tik nėštumo bei nėštumo ir 
gimdymo atostogų metu. Lietuvos įstatymuose prie nėštumo bei gimdymo atosto-
gų priskiriamas ir žindymo laikotarpis, o Latvijos teisiniame reguliavime tam tikrais 

141 Laas A., 2022, p. 14.
142 Laas A., 2022, p. 35.



atvejais išskirtinių teisių laikotarpio galiojimo pabaiga apibrėžiama vienų metų vaiko 
amžiaus terminu. Be to, Estijos darbo teisėje numatytas ir siauriausias garantijų mo-
terims ratas, pavyzdžiui, nėra numatyta jokių sąlyginių apribojimų dirbti naktį ar po-
ilsio dienomis, o daugiausia apsaugos moterims ankstyvuoju motinystės laikotarpiu 
suteikiama Lietuvos darbo teisės sistemoje, kur numatyta tiek teisė dirbti nuotoliniu 
būdu, tiek pageidaujamu darbo laiko režimu. Visgi padidinta apsauga ne visada yra 
naudinga pačioms moterims – garantijų gausa reiškia ne tik palengvintas darbo są-
lygas moterims, bet kartu ir papildomą naštą darbdaviui. Natūralu, kad darbdavys, 
siekdamas efektyvios įmonės veiklos, nebūtinai bus suinteresuotas palaikyti darbo 
santykius su darbuotojais, kurių darbui reikalingi papildomi sutikimai, laisvas laikas 
ar sudėtingesnis atleidimas. Todėl bet kokios lengvatos ar garantijos turi būti verti-
namos ne vienpusiškai, atsižvelgiant ne tik į darbuotojo ar tik į darbdavio interesus, 
bet ir į abiejų darbo sutarties šalių interesų kontekstą. Garantijų darbo sutarties nu-
traukimo atveju nauda yra neabejotina (tai liudija ir dažni teisminiai ar ikiteisminiai 
ginčai dėl nėščių darbuotojų atleidimo iš darbo), vis dėlto papildoma moterų apsauga 
ribojant darbą poilsio, švenčių dienomis ar budint ne visuomet yra tikslinga. Be to, 
diskutuotina ir dėl pertraukų kūdikiui žindyti poreikio. Turint omenyje, kad vyresni 
nei vienų ar dvejų metų vaikai paprastai žindomi tik kartą ar du per parą, papildomas 
laikas jiems žindyti gali būti reikalingas tik iki vienų metų amžiaus. Taip pat reikėtų 
atkreipti dėmesį, jog nors visos trys Baltijos valstybės garantuoja moterims ir vyrams 
teisę po visų atostogų, susijusių su mažamečio vaiko gimdymu ir auginimu, grįžti 
į tokias pačias ar pagerintas darbo sąlygas, Lietuvos ir Latvijos teismų praktika šiuo 
klausimu skiriasi: Latvijos jurisprudencijoje, priešingai nei Lietuvoje, šiai garantijai 
suteikiamas imperatyvus vaidmuo.



3. Prižiūrinčiųjų asmenų teisės 

Kaip nurodyta studijos įvade, viena iš svarbiausių priežasčių, lemiančių prastesnę 
moterų padėtį darbo rinkoje, yra nusistovėję ir toliau išliekantys stereotipiniai moters 
socialinių vaidmenų vaizdiniai ir tokių vaizdinių pagrindu susiformuojanti elgesio 
praktika. Tradiciškai moteriai buvo priskiriama namų ūkio priežiūra – rinkti, saugo-
ti ir gaminti maistą, prižiūrėti buitį ir ūkį, globoti dėmesio reikalingus artimuosius, 
o vyro veiklos zona buvo už namų ūkio ribų, materialiai aprūpinant šeimą. Tokie 
stereotipiniai vaizdiniai ir praktikos143, nepaisant XX–XXI amžiaus diskurso apie ly-
gias galimybes, plačiai cirkuliuoja ir šiuolaikinės visuomenės sąmonėje: moterys daug 
dažniau nei vyrai rūpinasi vaikais ir kitais artimaisiais bei prižiūri namų ūkį144. Greta 
šios priežiūros moderniojoje visuomenėje moterims ne ką mažesnis krūvis tenka ir už 
namų ūkio ribų – taip pat kaip ir vyrai, jos dalyvauja darbo santykiuose. Tačiau mėgi-
nimas suderinti įsipareigojimus namų ūkyje ir darbo santykiuose paprastai reiškia ne 
abiejų sričių balansą, o prioriteto suteikimą vienai iš sričių, dėl to labai dažnai moteris 
nukenčia finansiškai. 

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, įskaitant Lietuvą, Latviją ir Estiją, imasi 
įvairių priemonių esamai padėčiai pakeisti. Kadangi problema yra sukelta „priežiūros 
bausmės“, ieškoma būdų, kaip rasti optimalius variantus, sudarančius galimybes prie-
žiūrą atliekančioms moterims likti darbo rinkoje ir užtikrinti jų pajamų lygį. Todėl 
toliau bus apžvelgiamos, palyginamos ir įvertinamos teisinės priemonės – nediskri-
minacinės darbo teisės normos, lanksčios darbo sąlygos bei laisvas nuo darbo lai-
kas – kurios numatytos Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbo teisės sistemose, siekiant 
pagerinti moterų, atliekančių nemokamą priežiūros funkciją, padėtį. 

Paprastai priežiūra apima dvi persidengiančias ir nemokamas veiklas – tiesioginę, 
susijusią su žmogiškaisiais santykiais, kuomet yra rūpinamasi vaikais ar kitais prie-
žiūros reikalingais artimaisiais, bei netiesioginę, susijusią su namų ūkio priežiūros 
veikla145. Šiame skyriuje bus tiriama tiesioginė priežiūra ir daroma perskyra tarp vaikų 
priežiūros ir priežiūros, nukreiptos ne į vaikus, tačiau į kitus asmenis – tėvus, brolius 

143 Neabejotina, kad stereotipinis lyčių suvokimas daro žalą abiem lytims, tačiau šiame skyriuje apsiribo-
jama moters atliekamų rūpybos funkcijų arba neapskaityto moterų darbo tyrimu. 

144 Lietuvos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atliktame tyrime „Šeimos, darbo ir asmeninio gy-
venimo derinimo iššūkiai mamoms“ pažymima, jog „sprendimai, kas eis vaiko priežiūros atostogų, 
būdavo dažniau priimami intuityviai arba „pagal nutylėjimą“. Tai iš esmės reikšdavo socialinių normų 
ir matytų pavyzdžių sekimą, kad vaikus turi auginti moterys, o vyrai – dirbti ir siekti karjeros. Moterys 
taip pat minėjo, kad tarsi savaime suprantamu laikė požiūrį, kad vyro karjera yra aktualesnis šeimai 
klausimas, o pasiskirstymas „aš auginsiu vaikus, o vyras dirbs“ atrodė natūralus ir organiškas“.

145 International Labour Office. Care work and care jobs for the future of decent work. Geneva: ILO, 2018.
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ar seseris, kitus giminaičius ar artimuosius, kuriems dėl senatvės ar negalios reikalin-
ga nuolatinė priežiūra (toliau – kitų asmenų priežiūra). Nors abiem atvejais prižiū-
rinčiųjų asmenų interesai turi būti užtikrinami, tai nepaneigia fakto, kad nurodytos 
priežiūros rūšys pasižymi savo specifika ir skirtumais, dėl to skiriasi ir abiem rūšims 
taikomas teisinis reguliavimas. 

3.1. nediskriminacinės darbo teisės normos

Neretai prižiūrintieji asmenys turi ribotesnes galimybes vykdyti darbinę veiklą 
lyginant su asmenimis, neturinčiais priežiūros įsipareigojimų. Todėl nemaža tikimy-
bė, kad asmenys, vykdantys priežiūrą, susidurs su vienokia ar kitokia diskriminacijos 
grėsme. Kyla klausimas, kokiais bendraisiais apsaugos nuo diskriminavimo mechaniz-
mais, veikiančiais lygiagrečiai darbo teisės institutams, tokie asmenys gali pasinaudoti. 
Europos Sąjungoje, kurios viena iš esminių veiklos krypčių yra lygybės principo plėto-
jimas, tarp įvairių diskriminavimo draudimo pagrindų nėra numačiusi diskriminavi-
mo dėl priežiūros draudimo. Tačiau 2022 m. rugpjūčio 2 d. valstybėse narėse pradėjus 
veikti teisės normoms, įgyvendinančioms Balanso direktyvos nuostatas, buvo žengtas 
naujas etapas apsaugant prižiūrinčiųjų asmenų teises. Balanso direktyva draudžia dis-
kriminuoti darbuotojus, jiems naudojantis savo teisėmis derinti darbinį ir šeimos gy-
venimą: valstybės narės yra įpareigotos imtis būtinų priemonių, kad būtų uždraustas 
mažiau palankus požiūris į darbuotojus dėl to, kad jie pateikė prašymą suteikti tėvys-
tės, vaiko priežiūros ar prižiūrinčiojo asmens atostogas ar atleisti nuo darbo dėl force 
majeure aplinkybių, susijusių su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimin-
go atsitikimo atveju, arba pasinaudojus teise į susitarimą dėl lanksčių darbo sąlygų. 

Be to, prižiūrinčiųjų asmenų teisių gynybos praktika per daugybę metų susiforma-
vo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Prižiūrintieji asmenys, norėdami įrodyti 
diskriminavimo faktą, turi parodyti ryšį tarp patirtos žalos, atsirandančios dėl prie-
žiūros teikimo, ir vieno iš saugomų pagrindų146. Pirmiausia, turint omenyje faktą, jog 
dauguma prižiūrinčiųjų asmenų yra moterys, prižiūrinčiųjų asmenų teisių gynybai 
gali būti naudojama netiesioginė diskriminacija lyties pagrindu147. Antroji prižiūrin-
čiųjų asmenų gynybos galimybė yra siejama ne su asmeniu, vykdančiu priežiūrą, bet 
su asmeniu, kuriam ta priežiūra reikalinga. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
išvystė praktiką148, pagal kurią priežiūrą vykdantys asmenys yra saugomi dėl ryšio su 

146 Caracciolo di Torella E., Masselot A., 2020, p. 107.
147 Tačiau tokio gynybos būdo taikymas ne visada yra vienareikšmis, kadangi kai kuriais atvejais, pvz., 

prižiūrint sutuoktinį, priežiūros paslaugas teikia tiek vyrai, tiek moterys. Todėl šiuo atveju netiesioginė 
diskriminacija dėl lyties pasinaudoti būtų sunku. Žr. Caracciolo di Torella E., Masselot A., 2020, p. 110.

148 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 17 d. sprendimas byloje Coleman v Attridge Law 
and Steve Law (C-303/06); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. liepos 16 d. sprendimas 
byloje “CHEZ Razpredelenie Bulgaria” AD v Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Case C-83/14).
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prižiūrimu asmeniu, kuris pasižymi nediskriminavimo normomis ginama savybe149. 
Prižiūrinčiųjų asmenų atveju apsauga turėtų būti taikoma dėl ryšio su neįgaliu ar tam 
tikro amžiaus globojamu asmeniu. 

3.1.1. Lietuva 

Nieko stebėtino, kad gana naujas teisinis konstruktas, siejamoji diskriminacija, 
nėra draudžiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29  straipsnyje. Viena vertus, 
Konstitucinio Teismo jurisprudencija Konstitucijos 29 straipsnyje nurodytą nediskri-
minavimo pagrindų sąrašą aiškina plečiamai, todėl galima daryti prielaidą, jog apima 
ir prižiūrinčiųjų asmenų diskriminacijos draudimą. Kita vertus, prižiūrinčiųjų asme-
nų nediskriminavimo darbo santykiuose principo gynyba numatyta kituose įstaty-
muose. Pirmiausia, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnyje uždrausta 
tiek tiesioginė, tiek netiesioginė diskriminacija dėl lyties, ypač kai tai susiję su šeimine 
ar santuokine padėtimi. Be to, Lygių galimybių įstatymo 2  straipsnyje draudžiama 
tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija lyties pagrindu, taip pat draudžiama diskri-
minuoti dėl socialinės padėties, kuri įstatyme apibrėžiama ir kaip šeiminė padėtis. 
Abu aukščiau minėti įstatymai numato, kad lygių galimybių įgyvendinimas darbe 
yra darbdavio pareiga ir privalo būti užtikrinamas visuose darbo santykių etapuose. 
Tačiau nė vienas iš šių įstatymų nenumato draudimo diskriminuoti dėl priežiūros. 
Kadangi prižiūrinčiųjų asmenų diskriminacijos atveju ne visada netiesioginė diskri-
minacija dėl lyties yra pakankama, diskriminacijos dėl priežiūros nepripažinimas 
savarankišku diskriminacijos pagrindu apsunkina prižiūrinčiųjų asmenų galimybes 
ginti savo teises. 2019  metais Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas Lygių galimy-
bių įstatymo pakeitimo projektas150, kuriame siejamoji diskriminacija (kuri apima ir 
prižiūrinčiųjų asmenų diskriminaciją) yra įvardijama kaip asmens diskriminacija dėl 
realios ar tariamos sąsajos su kitu asmeniu dėl šio asmens lyties, rasės, tautybės, pi-
lietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 
lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir yra apibrėžiama kaip 
atskira diskriminacijos forma, tačiau iki šiol šis projektas nėra priimtas. Tuo tarpu tre-
čiasis teisės aktas, kuriame galima rasti prižiūrinčiųjų asmenų lygias galimybes įtvirti-
nančių normų, Darbo kodeksas, numato platų draudžiamų diskriminavimo pagrindų 
sąrašą (DK 2 ir 26 str.). Prižiūrinčiųjų asmenų atveju aktualiausi nediskriminavimo 

149 Angl. „discrimination by association“. Lietuvos teisės aktuose bei teismų praktikoje ši sąvoka nėra var-
tojama, tačiau Seimo kol kas nepriimtame 2019 metų Lygių galimybių įstatymo pakeitimo projekte ji 
yra įvardijama kaip siejamoji diskriminacija. Siejamosios diskriminacijos sąvoka yra vartojama ir šioje 
studijoje. 

150 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projektas. Prieiga per 
internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/96f31cf082b411e98a8298567570d639?jfw
id=-12zuhbwy9p>. 
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pagrindai yra darbo teisės subjektų lygybės nepaisant jų lyties, šeiminės padėties ir 
aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, bei dėl to, kad dar-
buotojas naudojasi ar naudojosi Darbo kodekse numatytomis teisėmis. Pastarasis pa-
grindas, įsigaliojęs tik 2022 metų rugpjūčio 1 dieną įgyvendinant Balanso direktyvoje 
numatytą priežiūrą teikiančių asmenų apsaugą, apima visus prižiūrinčiųjų asmenų 
diskriminavimo atvejus ir išsprendžia iki tol buvusią spragą. Lygybės principų įgyven-
dinimas yra darbdavio pareiga, o tiek tiesioginė, tiek netiesioginė diskriminacija yra 
draudžiama bet kuriuose darbdavio ir darbuotojo santykių etapuose. Diskriminacinio 
pobūdžio veiksmai kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo 
vietoje yra vertinami kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas ir yra pagrindas dar-
bo sutarties nutraukimui darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 str. 5 d.). 

Taigi galima daryti išvadą, kad lygybės principas Lietuvos darbo teisės sistemoje 
yra įtvirtintas pakankamai detaliai ir atspindi ES direktyvose keliamus tikslus. Tačiau 
vertinant jo taikymą praktikoje, reikia pažymėti, kad diskriminacinio pobūdžio bylų, 
o atitinkamai ir bylų, susijusių su prižiūrinčiųjų asmenų pažeistų teisių gynyba, teis-
mų praktikoje beveik nėra. Pirmasis su prižiūrinčiųjų asmenų teisėmis susijęs ir į ly-
gių galimybių balansą nukreiptas sprendimas buvo priimtas Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo 2003 metais151. Šioje byloje kilo kausimas dėl galimybės atleisti vyrą, auginantį 
vaiką iki trejų metų. Tuometinis Darbo kodeksas draudė nutraukti darbo sutartį darb-
davio iniciatyva ar valia su nėščia moterimi ir motina, auginančia vaiką iki trejų metų, 
o tik tada, jeigu nėra motinos – su tėvu arba globėju, auginančiu vaiką iki tokio pa-
ties amžiaus. Byloje tirtoje situacijoje darbdavys ne tik netenkino darbuotojo skundo 
išleisti vaiko priežiūros atostogų, kol jam sueis treji metai, bet ir atleido iš darbo dėl 
darbuotojų skaičiaus mažinimo. Kasacinė instancija pasisakė, kad tai yra nesuderina-
ma su nediskriminacinėmis teisės normomis bei lyčių lygybe, kadangi vyras gali rū-
pintis jau gimusiu vaiku taip pat kaip ir moteris. Kitoje byloje, kurioje ginamos lygios 
prižiūrinčiųjų asmenų galimybės, 2021 metais kasacinės instancijos teismas nagrinėjo 
situaciją152, kurioje, darbuotojai darbdavį informavus apie nėštumą, darbdavys be pa-
grindo priėmė įsakymą dėl prastovos, atėmė visas darbuotojai suteiktas darbo prie-
mones, ją atjungė nuo visų elektroninių sistemų, nesuteikė atostogų, nors ji, būdama 
nėščia, įgijo pirmumo teisę gauti kasmetines atostogas. Šioje byloje teismas pripažino 
netiesioginę diskriminaciją lyties pagrindu. 

Didžiąją dalį kreipimųsi į lygių galimybių kontrolierių sudaro skundai lyties pa-
grindu. Tačiau tarp jų priežiūros aspektu pasižyminčios situacijos sudaro nedidelę 
dalį: 2021 metais dėl galimos diskriminacijos buvo gauta 1011 kreipimųsi, iš jų 32 ly-
ties pagrindu darbo santykių srityje153, o tarp pastarųjų galima išskirti vos porą, susi-

151 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-747/2003. 
152 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-286-943/2021.
153 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2021 m. veiklos infografikas. Prieiga per interne-

tą: <https://lygybe.lt/lt/metines-ataskaitos>.
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jusių su prižiūrinčiųjų asmenų teisių pažeidimais154. Pagrindiniai asmenų, vykdančių 
priežiūrą, lygių galimybių pažeidimai, kurie pateko į Lygių galimybių kontrolierės 
akiratį, buvo situacijos, kuriose darbdaviai teiravosi apie darbo ieškančių žmonių šei-
minę padėtį, planus susilaukti vaikų, galimybes derinti vaikų auginimą su darbine 
veikla. Lygių galimybių kontrolierės tarnyba atkreipia dėmesį, kad tokius klausimus 
darbdaviai pateikdavo išskirtinai moterims155. Kaip galima pastebėti, tiek teismo, tiek 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tirtos bylos yra susijusios su vaikų priežiū-
ros ir darbo funkcijos derinimu. Tačiau bylų, susijusių su diskriminacija dėl artimųjų 
slaugos ar priežiūros, nėra. Natūralu, kad, nesant teismų praktikos, teismai negalėjo 
išplėtoti ir ESTT praktikoje išvystytos diskriminacijos dėl ryšio su prižiūrimu asme-
niu taikymo. Be to, ekspertų teigimu, žemas bylų dėl diskriminavimo skaičius yra 
susijęs su nukentėjusiųjų nenoru pradėti teisinių veiksmų teismuose ar ikiteisminio 
tyrimo darbo bylose156.

3.1.2. Latvija 

Kaip jau buvo minėta ankstesniuose šios studijos skyriuose, Latvijos Konstitucijos 
91 straipsnyje diskriminacija draudžiama neišskiriant jokių konkrečių nediskrimina-
vimo pagrindų, tačiau Konstitucijos 89 straipsnis įpareigoja taikyti nacionalinę teisę 
pagal ES teisę bei ESTT pateiktus išaiškinimus. Todėl galima daryti išvadą, kad net 
ir konkrečiai neįvardinta, siejamoji diskriminacija arba diskriminacija dėl priežiūros 
patenka į diskriminacijos draudimo principo apimtį. 

Tiesiogiai šios diskriminacijos draudimas nenumatytas ir Latvijos darbo įstatyme, 
pagrindiniame darbo santykius reglamentuojančiame teisės akte, kuriuo gali remtis 
savo teises ginantys priežiūrą teikiantys asmenys. Tačiau iš dalies prižiūrinčiųjų as-
menų apsauga kyla iš tiesioginę bei netiesioginę diskriminaciją dėl lyties draudžian-
čių normų (LDĮ 29 str. 1, 5 ir 6 d.), draudimo diskriminuoti dėl šeiminės padėties 
(29 str. 9 d.) bei mažiau palankaus požiūrio dėl nėštumo ir gimdymo arba vaiko tėvui 
suteiktų atostogų kaip tiesioginės diskriminacijos įvardijimo. Taigi, į diskriminaciją 
draudžiančių normų apsaugos zoną patenka asmenys, prižiūrintys savo šeimos na-
rius, tačiau asmenų, teikiančių priežiūrą ne šeimos nariams, teisės lieka neapsaugotos. 
Tiesa, kadangi Darbo įstatymo 29 straipsnyje nurodytas draudžiamų diskriminacijos 
pagrindų sąrašas yra nebaigtinis, egzistuoja tikimybė, jog prižiūrinčiųjų asmenų tei-
sės yra ginamos nuo diskriminacijos „kitų aplinkybių“ pagrindu, tačiau kol nėra tai 
išaiškinančios teismų praktikos, tokia interpretacija yra tik teorinė. 

154 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Lytis. Prieiga per internetą: <https:// 
lygybe.lt/lt/lytis>.

155 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2021 metų veiklos ataskaita. Prieiga per internetą: 
<https://lygybe.lt/lt/metines-ataskaitos>, p. 17.

156 Davulis T., 2021, p. 5.
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Latvijos teismuose bylos dėl diskriminacijos priežiūros pagrindu nėra nagrinė-
tos. Tiesa, ne vienoje byloje teismai pripažino, jog laiko, kurį moterys praleido vaiko 
priežiūros atostogose, nepripažinimas darbo stažu skaičiuojant socialinio draudimo 
išmokas yra netiesioginė diskriminacija, kadangi teise į vaiko priežiūros atostogas 
naudojasi daugiausia moterys157. Ombudsmeno įstaigoje tirti skundai taip pat buvo 
susiję su motinystės funkcijos įgyvendinimu. Pavyzdžiui, 2021 metais buvo tiriama 
situacija, kuomet mokslininkei, kuri dirbo projekte pagal PostDoc Latvia programą, 
finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, ir norėjo išeiti gimdymo ir vaiko 
priežiūros atostogų, buvo neleista atidėti projekto užbaigimo termino, kadangi to ne-
leidžia padaryti teisinis reguliavimas. Ombudsmenas pripažino, jog tiriamojoje situ-
acijoje moterys mokslininkės dėl nėštumo yra atsidūrusios nepalankesnėje padėtyje 
nei vyrai mokslininkai158. Taip pat diskriminacija dėl lyties buvo pripažinta situacijoje, 
kuomet įmonė, sužinojusi apie konkursą į darbo vietą laimėjusios kandidatės nėštu-
mą, atsisakė sudaryti su ja darbo sutartį159. 

2020 metais Ombudsmeno įstaiga, atlikusi apklausą dėl diskriminacijos lyties pa-
grindu darbovietėse, padarė išvadas, kad apie 30 procentų kandidatų į darbo vietą 
buvo darbdavių paklausti apie jų šeiminę padėtį arba vaikus; o moterų kandidatų apie 
vaikus buvo klausiama dažniau nei vyrų; be to, moterys dažniau nei vyrai pripaži-
no, jog darbo santykiuose egzistuoja diskriminacija dėl lyties (jos priežastis – vaikų 
turėjimas)160. 2017 metų nacionalinio lygmens tyrime dėl dirbančių tėvų, auginančių 
mažamečius vaikus, nediskriminavimo buvo nustatyta, jog darbuotojai pokalbiuose 
dėl darbo yra klausiami apie jų šeiminę padėtį bei vaikus, o darbdaviai nepatenkinti, 
jei darbuotojas per dažnai nedirba prižiūrėdamas sergantį vaiką161.

3.1.3. estija 

Visų trijų Baltijos valstybių teisės sistemose lygybės principas vystėsi panašiu keliu: 
kaip jau buvo minėta, Estijos teisminė doktrina pripažino Konstitucijos 12 straipsnį 
draudžiančiu diskriminaciją bet kokiu pagrindu, o patį pagrindų sąrašą – nebaigtiniu 
ir pavyzdiniu. Taigi, kaip ir kitose Baltijos valstybėse, nusistovėjusi Estijos Konsti-

157 Dupate K., 2021, p. 13.
158 Latvijas Republikas tiesībsarga 2021.gada ziņojums. Prieiga per internetą: <https://www.tiesibsargs.lv/

par-mums/gada-zinojumi/>; Report on the European Ombudsman closing Query (Q2/2022/MHZ) 
by the Latvian Ombudsman concerning the right to maternity and parental leave for scientists par-
ticipating in EU-funded projects. Prieiga per internetą: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/deci-
sion/en/157017>. 

159 Latvijas Republikas tiesībsarga 2021.gada ziņojums. Prieiga per internetą: <https://www.tiesibsargs.lv/
par-mums/gada-zinojumi/>.

160 Dupate K., 2021, p. 20.
161 Dupate K., 2021, p. 20.
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tucijos aiškinimo tradicija leidžia draudimą diskriminuoti prižiūrinčiuosius asmenis 
priskirti prie 12 straipsniu saugomų pagrindų. 

Konstituciniam lyčių lygybės principui įgyvendinti skirtame specialiame Lyčių ly-
gybės įstatyme yra draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija lyties pagrin-
du (5 str. 1 d.). Nors siejamoji diskriminacija ar diskriminacija dėl priežiūros nemini-
ma ir nedraudžiama, tačiau kaip draudžiamas tiesioginės diskriminacijos pagrindas 
nurodoma mažiau palankus elgesys su asmeniu, susijęs su šeimos pareigų vykdymu, 
įskaitant rūpinimąsi asmeniu, kuriam reikalinga didelė priežiūra ar parama dėl rimtos 
sveikatos problemos ar kitų su lytimi susijusių aplinkybių. Be to, prižiūrinčiųjų asme-
nų apsaugos atveju yra svarbus 6 straipsnis, kuriame numatyta, kad darbdavio veikla 
laikoma diskriminuojančia, jei darbdavys nepaiso darbuotojo arba su juo elgiasi ma-
žiau palankiai dėl nėštumo, gimdymo, tėvystės, šeimos įsipareigojimų vykdymo ar 
kitų su lytimi susijusių aplinkybių. Kitaip tariant, Lyčių lygybės įstatymu suteikiama 
apsauga nuo diskriminacijos šeimos narius prižiūrintiesiems asmenims. 

Vertinant prižiūrinčiųjų asmenų diskriminavimo atvejus teismų praktikoje, tenka 
pripažinti, kad diskriminacijos bylų Estijos aukščiausio lygio teismuose yra nedaug, 
o diskriminacijos bylų, kuriose būtų tiesiogiai nagrinėjami prižiūrinčiųjų asmenų ly-
gių teisių pažeidimai, nėra. Taip pat nėra jokių bylų, susijusių su netiesiogine diskri-
minacija lyties pagrindu162 ar diskriminacija dėl susiejimo163. Tokią situaciją, ekspertų 
teigimu, lemia ilga bylinėjimosi trukmė ir didelės bylinėjimosi išlaidos, dėl kurių bylos 
nekeliamos į Aukščiausiąjį Teismą, o sprendžiamos tik darbo ginčų komisijose arba 
pirmosios instancijos teisme164. Be to, pastebimas ir žinių trūkumas, tiek teismams su-
vokiant netiesioginės diskriminacijos esmę165, tiek darbuotojams įsisąmoninant, kas 
yra neleistinas nevienodas požiūris į darbuotoją166. Galiausiai, nors yra keletas bylų, 
kuriose apygardų teismai nagrinėjo nėščiųjų diskriminacijos atleidžiant iš darbo klau-
simus, tačiau Estijos teismų praktikoje dažnai prioritetas yra suteikiamas darbdavio 
teisėms. Pavyzdžiui, kalbant apie darbo sutarties nutraukimo bylas, kuriose nėščia 
darbuotoja kaltina darbdavį ją diskriminavus dėl nėštumo, darbuotoja pralaimės bylą, 
jei darbdavys gali nurodyti prastus darbo rezultatus ir įrodyti, kad ji yra atleista iš 
darbo ne dėl nėštumo167. Taip pat galima paminėti Tartu apygardos teismo bylą dėl 

162 Laas A., 2022, p. 16.
163 Poleshchuk V. Country report. Non-discrimination. Estonia. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2021, p. 15. 
164 Laas A., 2022, p. 29; European Committee of Social Rights. Conclusions 2020. Estonia, p. 36. Prieiga 

per internetą: <1680a1c0f4 (coe.int)>.
165 Gavriloski Z. Note on the Anti-Discrimination Legislation and Good Practices in the OSCE Region, 

Opinion-Nr.: NDISCR/TAJ/329/2018. Warsaw, 2019, p. 57. Prieiga per internetą: <https://www.osce.
org/odihr/434810?download=true>. 

166 Laas A., 2018, p. 7. 
167 Laas A., 2022, p. 44.
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nėščios darbuotojos atleidimo iš darbo bandomuoju laikotarpiu. Darbdavys įrodinė-
jo, kad darbuotojos išvaizda nebuvo pakankamai tinkama jos užimamoms pareigoms. 
Nors darbo ginčų komisija nusprendė, kad darbdavys privalo išmokėti šešių mėnesių 
vidutinį darbo užmokestį ir 1000 eurų moralinei žalai atlyginti, bet teismas sumaži-
no kompensaciją iki trijų mėnesių darbo užmokesčio ir panaikino kompensaciją už 
moralinę žalą168. 

Be teismo, diskriminavimo ginčus Estijoje nagrinėja kelios institucijos: teisingu-
mo kancleris, Darbo ginčų komitetas, taip pat Lyčių lygybės ir lygių galimybių kon-
trolierius. Tačiau reikia pabrėžti, kad, kaip ir teismų atveju, ginčų dėl prižiūrinčiųjų 
asmenų diskriminavimo darbo santykiuose yra labai nedaug. Pavyzdžiui, Darbo gin-
čų komitetas 2018 metais gavo 2716 darbo ginčų peticijų, iš jų tik trys buvo dėl diskri-
minacijos šeimos ryšių pagrindu169. Teisingumo kanclerio ataskaitoje pažymima, kad 
2020–2021 m. periodu kancleris nepradėjo jokio taikinimo proceso, o 2019–2020 m. 
kancleris išsprendė 11 peticijų su skundais dėl diskriminacijos, bet tik vienas iš tokių 
kreipimųsi buvo susijęs su pažeistomis prižiūrinčiųjų asmenų teisėmis, kuomet per 
pokalbį dėl darbo darbdavys pirmiausia paklausė į darbą pretenduojančio asmens 
apie vaikų skaičių ir senelių galimybę juos prižiūrėti. Išgirdęs, kad vaikui šešeri me-
tai, o seneliai Estijoje negyvena, darbdavys atsisakė tęsti pokalbį dėl darbo170. Kaip 
ir Lietuvos ar Latvijos atveju, dažnesni ginčai dėl nėščių darbuotojų lygių galimybių 
darbo santykiuose – Lyčių lygybės ir lygių galimybių kontrolieriaus teigimu, daugėja 
su nėštumu susijusių ieškinių171.

3.1.4. apibendrinimas 

Prižiūrinčiųjų nediskriminavimo principo sąsaja su konstitucijose įtvirtintu 
diskriminavimo draudimo principu yra analogiška visose Baltijos valstybėse: pri-
pažinus, kad principo turinys yra platesnis nei jo žodinė išraiška, tampa įmanoma 
konstitucinį lygybės principą taikyti ir prižiūrinčiųjų asmenų teisėms. Visos trys 
valstybės į savo nacionalinę teisę yra perkėlusios Europos Sąjungos nediskrimi-
navimo teisės normas bei seka ES Teisingumo Teismo jurisprudencija. Tai sudaro 
pagrindą plačiam ir visapusiškam asmenų lygybės principo taikymui. Kartu kons-
tatuotina, jog Lietuvos darbo teisėje nediskriminavimo principas yra įtvirtintas 
nuosekliau ir plačiau nei Latvijos ir Estijos teisės sistemose. Tai turi dvejopą po-

168 Tartu apygardos teismo (Estija) 2016 m. gegužės 23 d. sprendimas byloje Nr. 2-14-57370.
169 Estonian Labour Inspectorate. Overview of Working Environment 2018, p. 35–37. Prieiga per internetą: 

<https://www.ti.ee/en/government-agency-news-and-contacts/statistics/annual-reports-work-envi-
ronment>.

170 Chancellor of Justice of Estonia. Chancellor’s Year in Review 2019-2020. Equal Treatment. Prieiga per 
internetą: <https://www.oiguskantsler.ee/annual-report-2020/equal-treatment>.

171 Laas A., 2022, p. 36.
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veikį  – pirmiausia tai reiškia, kad darbuotojams paprasčiau ginti savo teises, nes 
galima remtis tiesiogine jų teises apsaugančia norma, kita vertus, platus nediskri-
minavimo normų įtvirtinimas atlieka darbuotojų informavimo ir švietimo funkciją. 
Tai lemia ir didesnį prižiūrinčiųjų asmenų aktyvumą ginant savo teises teismuose ir 
ikiteisminėse instancijose. Visgi apsauga nuo diskriminavimo visose trijose valsty-
bėse daugiausia yra skiriama prižiūrinčiųjų asmenų, vykdančių šeimos narių, ypač 
mažamečių vaikų, priežiūrą. Prižiūrinčiųjų asmenų, besirūpinančių artimaisiais, ne-
susijusiais šeiminiais ryšiais, apsaugos praktiškai nėra. Visų trijų valstybių teismų 
praktika vis dar neišvystė diskriminavimo siejimo pagrindu taikymo, nors tai būtų 
labai naudinga gynybos priemonė asmenims, vykdantiems artimųjų priežiūrą. Vi-
sose valstybėse teismų bei ikiteisminių ginčų institucijų praktika sprendžiant ginčus 
dėl prižiūrinčiųjų asmenų teisių pažeidimų nėra gausi, tačiau apibendrinus galima 
daryti išvadą, kad dėl savo pažeistų teisių dažniausiai kreipiasi nėščios moterys bei 
mažamečių vaikų tėvai. 

3.2. Prižiūrinčiųjų asmenų darbo sąlygos

Vienas iš būdų, kuriuo yra sprendžiamos „priežiūros bausmės“ neigiamos pasek-
mės, yra papildomos priežiūrą atliekančių moterų apsaugos ir papildomų galimybių 
darbo teisiniuose santykiuose įtvirtinimas. Konkrečiai, priežiūrą teikiantiems as-
menims galimybė dalyvauti darbo santykiuose yra sudaroma nustatant diferencines 
normas. Palengvinant tam tikras darbo sąlygas bei sukuriant galimybę derinti mo-
kamą darbą bei nemokamą priežiūrą, sudaromos sąlygos konkuruoti su priežiūros 
nevykdančiais asmenimis. Nors tyrimo objektas yra moterų apsauga, tačiau šiame 
kontekste tampa esmingai svarbus ir palengvintų darbo sąlygų suteikimas priežiūrą 
galintiems atlikti vyrams, kadangi kartu tai nuima krūvį nuo moterų ir suvienodina 
abiejų lyčių įsipareigojimus šeimai. Tokios adaptuotos darbo sąlygos gali būti skiria-
mos į dvi kategorijas – lanksčios ir saugios darbo sąlygos ir atostogos bei kitos laisvos 
nuo darbo dienos. 

3.2.1. Lanksčios darbo sąlygos

Lanksčios darbo sąlygos paprastai suvokiamos ne tik kaip darbdavio galimybė 
reaguojant į ekonominius bei kitus išorinius pokyčius greitai ir be didelių sąnaudų 
sumažinti ar padidinti darbuotojų skaičių, bet ir kaip darbo organizavimo forma, 
pasižyminti nestandartinėmis darbo sąlygomis ir todėl sudaranti galimybę dalyvauti 
darbo rinkoje socialiai jautrių kategorijų asmenims, kuriems dėl įvairių priežasčių 
darbas standartinėmis sąlygomis yra sudėtingas: jauniems, neįgaliems ar vyresnio 
amžiaus asmenims ar motinoms su mažamečiais vaikais ir pan. Lanksčios darbo 
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sąlygos padeda rasti balansą tarp mokamo ir nemokamo darbo funkcijų vykdymo172, 
todėl vertinant, kiek darbo teisės sistema yra palanki nemokamai prižiūrinčių asme-
nų dalyvavimui, reikia įvertinti sistemos teikiamas galimybes derinti darbą ir prie-
žiūrą namų ūkyje, pagal priežiūros funkciją vykdančio darbuotojo poreikius modifi-
kuojant darbo laiką arba darbo formą. 

Nors tradiciškai lanksčios darbo sąlygos yra skirtos mažamečius vaikus prižiū-
rintiems tėvams, tačiau tyrimai rodo, kad jos gali būti sėkmingai taikomos ir šeimos 
narių ar kitų asmenų nemokamos priežiūros atveju173. 2019 m. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asme-
ninio gyvenimo pusiausvyros174, skirtoje prižiūrinčiųjų asmenų galimybių dalyvauti 
darbo santykiuose užtikrinimui, numatyta, jog lanksčios darbo sąlygos, kurių gali 
prašyti darbuotojai, norėdami suderinti darbinę ir priežiūros veiklą, apima galimybę 
koreguoti savo darbo režimą, įskaitant susitarimus dėl nuotolinio darbo, lankstaus 
darbo grafiko ar sutrumpinto darbo laiko. Darbuotojų kategorijos, kurioms taikomas 
toks reglamentavimas, apima tėvus, kurie turi vaikų iki amžiaus, ne mažesnio nei aš-
tuoneri metai, ir prižiūrinčiuosius asmenis, kurie apibrėžiami kaip darbuotojai, as-
meniškai prižiūrintys arba padedantys giminaičiui arba asmeniui, kuris gyvena tame 
pačiame namų ūkyje kaip ir darbuotojas ir kuriam dėl rimtos medicininės priežasties 
reikia didelės priežiūros ar pagalbos.

Kita vertus, tradiciškai darbo teisė formavosi kaip saugumą darbuotojams darbo 
santykiuose užtikrinanti teisės šaka. Tiek Lietuvos, tiek Latvijos, tiek Estijos teisės sis-
temose yra normų, saugančių prižiūrinčiųjų asmenų dalyvavimą darbo santykiuose. 
Neabejotina, kad saugumo užtikrinimas yra labai svarbus, tačiau pernelyg didelis ga-
rantijų darbuotojams suteikimas apsunkina darbdavį ir todėl socialiai jautrių katego-
rijų darbuotojai tampa nepatrauklūs įdarbinimui. Todėl, sprendžiant problemas, ky-
lančias prižiūrintiesiems asmenims derinant įsipareigojimų namuose ir darbovietėje 
vykdymą, tuo pat metu reikia nepamiršti, kad būtina atsižvelgti į darbdavio interesus 
efektyviai vykdyti savo veiklą ir būti kuo mažiau suvaržytam darbuotojus saugančių 
normų, kitaip tariant, rasti tinkamą balansą tarp lankstumo ir saugumo. 

172 Chung H., van der Lippe T. Flexible Working, Work–Life Balance, and Gender Equality: Introduc-
tion // Social Indicators Research, 2020, Nr. 151; Jurkutė M. Šeimos, darbo ir asmeninio gyvenimo de-
rinimo iššūkiai mamoms. Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2021. Prieiga 
per internetą: <https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/seimos-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-
derinimo-issukiai-mamoms.pdf>.

173 Bainbridge H. T. J., Townsend K. The effects of offering flexible work practices to employees with un-
paid caregiving responsibilities for elderly or disabled family members // Human Resource Manage-
ment Journal, 2020, Nr. 5 (59).

174 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrin-
čiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros // Europos Sąjungos oficialusis leidinys 
L 188/79, 2019-07-12.
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3.2.1.1. Lietuva 

Aptariant specifines darbo sąlygas, kuriomis gali naudotis prižiūrintieji asmenys, 
pirmiausia reikėtų paminėti, jog Lietuvos Respublikos darbo kodekse yra deklaruo-
jamas profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros principas, tiesiogiai apimantis 
prižiūrinčiųjų asmenų galimybes derinti nemokamos priežiūros ir darbinės funkcijos 
vykdymą. Darbo kodekso 28 straipsniu darbdavys yra įpareigojamas imtis priemonių 
padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. Tais atvejais, kuomet dar-
buotojas pateikia prašymą, susijusį su šeiminių įsipareigojimų vykdymu dėl Darbo 
kodekse nustatytų atvejų, darbdavys privalo jį apsvarstyti ir motyvuotai atsakyti raš-
tu. Be to, darbdavys privalo vertinti darbuotojo elgesį ir jo veiksmus darbe darbo ir 
šeimos darnos principo įgyvendinimo kontekste. Darbo ir šeimos darnos principo 
turinį atskleidžiančios normos yra plėtojamos Darbo kodekse, kur numatytos kelios 
grupės priemonių, galinčių padėti balansuoti darbinius bei šeiminius įsipareigojimus: 
normos, reglamentuojančios darbo laiką, darbo vietą bei darbo sutarties nutraukimą. 

Pirmoji grupė apima su darbo laiku susijusias priemones, iš kurių plačiausios 
apimties ir labiausiai prižiūrintiesiems asmenims naudinga lankstumo prasme yra 
darbdavio pareiga leisti dirbti pageidaujamu darbo laiko režimu nėščiai, neseniai 
pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką 
iki aštuonerių metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų 
arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Įstatymų leidėjas numato vienintelį kriteri-
jų, kuriuo vadovaudamasis darbdavys gali neatsižvelgti į darbuotojo prašymą – jeigu 
dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų jam tai sudarytų pernelyg 
dideles sąnaudas (DK 113 str. 1 d.). 

Dar viena Darbo kodekse numatyta ir prižiūrintiesiems asmenims palanki prie-
monė yra darbas ne visą darbo laiką. Tyrimai rodo, kad darbas ne visą darbo laiką pa-
didina moterų dalyvavimą darbo rinkoje175, o moterų, pagimdžiusių vaikus, grįžimą 
į darbo rinką paskatina galimybė grįžti į ankstesnes pareigas, tačiau ne visu, o tik dali-
niu krūviu176. Tačiau taip pat reikėtų įvertinti, kad ši priemonė laiko perspektyvoje at-
sisuka prieš ją naudojančius darbuotojus, kadangi mažesnis atlyginimas lemia mažes-
nes įmokas į socialinio draudimo fondus, mažesnes pensines išmokas ir atitinkamai 
didesnę skurdo tikimybę177. Todėl darbas ne visą darbo laiką kaip darbdavį įpareigo-
janti priemonė turėtų būti taikoma proporcingai, atsižvelgiant į darbuotojo įsiparei-
gojimų šeimai apimtis. Darbo kodekse numatyta, jog susitarimo dėl ne viso darbo lai-
ko turi teisę reikalauti nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, 
darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojas, vienas auginantis 

175 Barbieri P., Cutuli G., Guetto R., Scherer S. Part-time employment as a way to increase women’s em-
ployment: (Where) does it work? // International Journal of Comparative Sociology, 2019, Nr. 4 (60).

176 Jurkutė M., 2021.
177 Rakauskienė O. G., Krinickienė E., Servetkienė V., 2020, p. 62; Šilingienė V., Radvila G., 2016.  



60 3. PRIžIŪRINČIųjų ASMENų TEISĖS

vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų (DK 40 str. 5 d.). 
Toks platus subjektų ratas atitinka proporcingumo reikalavimą, kadangi atsižvelgia-
ma į šeiminę darbuotojo padėtį. Kitos su darbo laiku susijusios Darbo kodekse įtvir-
tintos priemonės yra nukreiptos į prižiūrinčiojo asmens saugumo užtikrinimą: teisė 
pasirinkti darbo pamainą skirta asmenims, auginantiems vaiką iki trejų metų, bei, 
esant galimybei, asmenims, auginantiems vaiką iki septynerių metų (DK 115 str. 3 d.), 
bei ribota darbdavio galimybė skirti pasyvų budėjimą namie, – neseniai pagimdžiusių 
ir krūtimi maitinančių darbuotojų, taip pat darbuotojų, auginančių vaiką iki keturio-
likos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, atveju reikalingas jų sutikimas 
(DK 118 str. 5 d.). Be to, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme 
numatytos papildomos apsaugos priemonės, kai darbo santykiuose dalyvauja nėščia, 
neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja – jai dirbti viršvalandžius, bu-
dėti, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis gali būti skiriama tik gavus jos sutikimą 
(DSSĮ 37  str.). Tuo tarpu lengvatinių darbo sąlygų prižiūrintiesiems asmenims yra 
mažiau. Darbuotojas, turintis būtinybę slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu gyve-
nantį asmenį, gali paprašyti susitarimo dėl ne viso darbo laiko (DK 40 str. 5 d.), taip 
pat dirbti pageidaujamu darbo laiko režimu (DK 113 str. 1 d.), o neįgalųjį slaugantis 
asmuo gali būti skiriamas pasyviai budėti tik gavus jo sutikimą (DK 118 str. 5 d.).

Antroji lanksčių darbo priemonių, skirtų balansuoti darbinius bei šeiminius įsi-
pareigojimus, grupė yra susijusi su darbo forma. Tyrimai rodo, jog moterų, pagim-
džiusių vaikus, greitesnį grįžimą į darbo santykius lemtų galimybė dirbti nuotoliniu 
būdu178. Skirtingai nei darbas ne visą darbo laiką, nuotolinis darbas neturi neigiamos 
įtakos juo besinaudojančio asmens pajamoms, todėl jo naudojimas prižiūrinčiųjų as-
menų atžvilgiu turėtų būti mažiau ribojamas. Darbo kodekse numatyta, kad nuoto-
linė darbo forma privalo būti skiriama tam pačiam asmenų ratui kaip ir darbas ne 
visą darbo laiką – pareikalavus neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai dar-
buotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojui, vienam 
auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų 
(DK 52 str. 2 d.), bet įveda vieną sąlygą – jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio 
būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas. Reikėtų 
pabrėžti, kad šios normos turinys yra praplėstas reaguojant į Balanso direktyvoje nu-
matytus reikalavimus. Ankstesnėje šio straipsnio versijoje aukščiau paminėtai prižiū-
rinčiųjų asmenų grupei buvo suteikta teisė nuotoliniu būdu dirbti tik vieną penktadalį 
jų darbo laiko. Toks reglamentavimo pokytis vertintinas teigiamai, nes ne tik atspindi 
Balanso direktyvos reikalavimus, bet ir juos praplečia prižiūrinčiųjų asmenų naudai: 
teisę į nuotolinį darbą suteikia platesniam subjektų ratui bei sukonkretina Direkty-
voje numatytą darbdavio teisę atsižvelgti į savo ir darbuotojų poreikius gamybinio 
būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų kriterijumi. Be to, reaguojant į Balanso 
178 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2018 m. veiklos ataskaita, p. 50. Prieiga per inter-

netą: <https://lygybe.lt/lt/metines-ataskaitos>. 
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direktyvos reikalavimus teisė dirbti nuotoliniu būdu (nebent darbdavys įrodo, jog dėl 
gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų pernelyg dideles 
sąnaudas) suteikta ir kai kuriems kitus artimuosius asmenis prižiūrintiems darbuoto-
jams, tai yra darbuotojui, pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pateikusiam pra-
šymą, pagrįstą sveikatos būkle, neįgalumu arba būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos 
narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Kita lanksti darbo forma yra Darbo kodekso 93 straipsnio 3 dalyje numatyta dar-
bo vietos dalijimosi darbo sutartis, kuri, esant organizacinei ir gamybinei galimybei, 
privalo būti sudaroma darbuotojo, auginančio vaiką iki septynerių metų, prašymu. 
Tokia darbo forma leidžia darbuotojui lanksčiai planuoti savo darbo laiką, bet, kita 
vertus, paprastai reiškia ir trumpesnį darbo laiką bei mažesnį užmokestį. Įstatymo 
leidėjo pasirinkta priemonės taikymo riba – septyneri vaiko metai yra priderinta prie 
amžiaus, kai vaikas pagal LR galiojančią tvarką pradeda lankyti mokyklą, ir suteikia 
vaikus prižiūrintiems asmenims daugiau lankstumo. 

Trečioji darbo priemonių grupė, kuria gali pasinaudoti tiek darbuotojai, auginan-
tys vaikus, tiek slaugantys artimuosius, yra diferencinės darbo sutarties nutraukimo 
normos. Tai reiškia, kad prižiūrintieji asmenys yra labiau saugomi darbo sutarties nu-
traukimo darbdavio valia atveju. Kelios darbuotojų grupės yra imperatyviai apsau-
gotos nuo darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva – pirmiausia, negalima 
nutraukti darbo sutarties ar įspėti apie sutarties nutraukimą nėščią darbuotoją, iki 
kol jos kūdikiui sueis keturi mėnesiai (DK 61 str. 1 ir 2 d.), antra, negalima nutraukti 
darbo sutarties darbdavio valia, jeigu nėra darbuotojo kaltės, su darbuotojais, augi-
nančiais vaiką iki trejų metų (DK 61  str. 3  d.), trečia, negalima nutraukti sutarties 
darbdavio valia su darbuotojais, esančiais nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko prie-
žiūros atostogose (DK 61 str. 3 d.).

Taip pat Darbo kodekse yra numatytos apsaugos priemonės, taikomos, kuomet 
darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Pirme-
nybės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai, kurie augina daugiau kaip tris vaikus 
iki keturiolikos metų arba vieni augina vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki 
aštuoniolikos metų (DK 57 str. 3 d. 2 p.). Antroji priemonė – ilgesni įspėjimo terminai 
apie darbo sutarties nutraukimą (trys mėnesiai arba šešios savaitės) šiuo atveju sutei-
kiami darbuotojams, kurie augina vaiką iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie 
augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų (DK 57 str. 7 d.).

Prižiūrintieji asmenys, kurie vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas 
mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, 
sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialių-
jų poreikių lygis, taip pat turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti nutraukiant darbo 
sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 57  str. 3 d. 2 p.). Taip 
pat slaugantys šeimos narį (vaiką, tėvą (įtėvį, rūpintoją), motiną (įmotę, rūpintoją), 
vyrą, žmoną) ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis 
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nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, norėdami 
inicijuoti darbo sutarties nutraukimą, gali pasinaudoti trumpesniu nei įprastai (5 dar-
bo dienų) įspėjimo terminu (DK 56 str. 1 d. 3 p.). 

3.2.1.2. Latvija 

Latvijos darbo teisėje taip pat galima išskirti tris grupes priemonių, galinčių pa-
dėti balansuoti darbinius bei šeiminius įsipareigojimus, be to, reaguojant į Balanso 
direktyvos reikalavimus, pastaruoju metu derinimo galimybės buvo praplėstos. 

Aptariant darbo laiko normas, reikia pažymėti, kad naujausia Latvijos darbo 
įstatymo redakcija nustato plačią prižiūrinčiųjų asmenų grupę – darbuotoją, turintį 
vaiką iki aštuonerių metų arba turintį asmeniškai rūpintis sutuoktiniu, tėvu, vaiku 
ar kitu artimu šeimos nariu, arba asmeniu, kuriam dėl rimtos medicininės priežas-
ties reikalinga didelė priežiūra ar parama. Šiai kategorijai priskiriami asmenys turi 
teisę prašyti darbdavio nustatyti darbo laiko organizavimo koregavimą. Atitinkamai 
darbdavys ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo darbuotojo prašymo gavimo dienos 
privalo informuoti darbuotoją apie darbo laiko koregavimo galimybes (LDĮ 148 str. 
4, 5 d.). Taigi dabartinis reglamentavimas darbo laiko organizavimo galimybes su-
teikia ne tik darbuotojams, prižiūrintiems savo vaikus, bet ir teikiantiems priežiūrą 
kitiems šeimos nariams ar artimiesiems. Kol nėra susiformavusios praktikos, šios 
normos efektyvumą vertinti sunku. Viena vertus, normos neimperatyvus pobūdis 
ir darbdavio teisė nuspręsti, kiek rimta yra medicininė priežastis, leidžia darbdaviui 
reaguoti atsižvelgiant į įmonės poreikius ir galimybes ir kartu nesukuria situaci-
jos, kuomet vengiama priimti į darbą priežiūrą teikiančius asmenis. Kita vertus, 
darbdaviui nepatenkinus prašymo koreguoti darbo laiko organizavimą, darbuotojas 
yra priverstas arba teikti prioritetą darbo funkcijos vykdymui, arba nutraukti darbo 
santykius ir galbūt ieškoti balansą tarp darbo ir šeimos funkcijos užtikrinančios 
darbovietės. 

Nustatant kitas darbo laiko kategorijas darbdavio galimybės pasirinkti yra ribotos. 
Pirmiausia, darbdavys privalo nustatyti darbo ne visą darbo dieną režimą, jei to reika-
lauja nėščia moteris, moteris pogimdyminiu laikotarpiu iki vienų metų, jeigu moteris 
žindo – visą maitinimo krūtimi laikotarpį, darbuotojas, turintis vaiką iki 14 metų arba 
vaiką su negalia iki 18 metų, arba darbuotojas, kuris kaip vienas iš tėvų nuo vaikystės 
globoja suaugusį asmenį su negalia, kuriam reikia ypatingos priežiūros (LDĮ 134 str. 
2 d.). Antra, darbuotoją, turintį vaiką iki trejų metų, įdarbinti nakties metu leidžiama 
tik jo sutikimu (LDĮ 138 str. 7 d.). Galiausiai nėščia moteris, moteris pogimdyminiu 
laikotarpiu iki vienų metų ir krūtimi maitinanti moteris visą maitinimo laikotarpį, bet 
ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks dveji metai, gali būti skiriama dirbti viršvalandžius tik 
su jos raštišku sutikimu (LDĮ 136 str. 7 d.). Taigi tiek darbo ne visą darbo laiką, tiek 
naktinio darbo, tiek viršvalandžių atveju Darbo įstatymo normos yra skirtos vaikus 
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(paprastai mažamečius) auginančių tėvų apsaugai ir yra orientuotos į saugumo, bet ne 
į lankstumo užtikrinimą. 

Vienintelė lanksti darbo forma, kuria gali pasinaudoti šeimos ir kitų asmenų prie-
žiūrą teikiantys asmenys, yra nuotolinis darbas. Ilgą laiką Latvijos darbo įstatymai 
nereglamentavo darbuotojų galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Nepaisant to, per CO-
VID-19 pandemiją darbas nuotoliniu būdu buvo itin paplitusi darbo forma. Progno-
zuojama, kad ir toliau darbas ne iš darbovietės bus dažnas darbdavių ir darbuotojų 
pasirinkimas. Be to, kaip jau buvo minėta, nuotolinis darbas yra viena iš priemonių, 
leidžiančių priežiūrą teikiantiems asmenims derinti pareigas darbe ir šeimoje. Re-
aguojant į Balanso direktyvoje numatytus įpareigojimus, nuo 2022 metų rugpjūčio 
1  dienos Latvijoje įsigaliojo nuotolinio darbo reglamentavimas (LDĮ 148  str. 7  d.), 
kurio nustatymas iš esmės yra analogiškas aukščiau aptartai specialiai darbo laiko or-
ganizavimo tvarkai, t. y. teisę prašyti dirbti nuotoliniu būdu turi platus prižiūrinčiųjų 
darbuotojų ratas – darbuotojas, turintis vaiką iki aštuonerių metų arba turintis asme-
niškai rūpintis sutuoktiniu, tėvu, vaiku ar kitu artimu šeimos nariu, arba asmeniu, 
kuriems dėl rimtos medicininės priežasties reikalinga didelė priežiūra ar parama. Ati-
tinkamai darbdavys, įvertinęs savo įmonės ir darbuotojo poreikius, per mėnesį laiko 
priima sprendimą dėl darbuotojo prašymo tenkinimo. 

Normų, skirtų prižiūrinčiųjų darbuotojų apsaugai darbo sutarties nutraukimo 
atveju, Darbo įstatyme nėra daug. Pirmoji šių normų grupė suteikia pirmenybės tei-
sę dirbti darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų, vaiką su negalia iki 18 metų, 
suaugusį vaiką, turintį nuo vaikystės negalią, kuriam reikia ypatingos priežiūros, arba 
turi du ar daugiau išlaikytinių, arba kurių šeimos nariai neturi nuolatinių pajamų 
darbdaviui mažinant darbuotojų skaičių (LDĮ 108  str. 2 d.). Kitaip tariant, apsauga 
nuo atleidimo yra suteikiama plačiam subjektų ratui, tiek tėvams, auginantiems vai-
kus, tiek darbuotojams, teikiantiems išlaikymą artimiems žmonėms. Tuo tarpu antroji 
normų grupė yra skirta tik motinoms ankstyvuoju motinystės laikotarpiu ir saugo jas 
nuo darbo santykių nutraukimo ir atitinkamai pajamų praradimo. Darbo įstatymo 
109 straipsnio 1 dalis leidžia darbdaviui nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi, 
taip pat su moterimi pogimdyminiu laikotarpiu iki vienų metų, o jei moteris maitina 
krūtimi, – per visą žindymo laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip iki vaikui sukaks dveji me-
tai, tik išimtiniais atvejais, dėl darbuotojo kaltų veiksmų arba likviduojant darbdavį. 

3.2.1.3. Estija 

Estijos darbo teisės sistemoje šeimos ir darbo balanso principas numatytas Lyčių 
lygybės įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punkte kaip darbdavio pareiga atsižvelgiant 
į darbuotojų poreikius gerinti darbo ir šeimos gyvenimo derinimą. Kartu tenka kons-
tatuoti, kad Estijos darbo teisės normos numato labai ribotą lanksčių darbo priemonių, 
skirtų prižiūrinčiųjų asmenų šeiminiams ir darbiniams interesams suderinti, skaičių. 
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Iš esmės lengvatinės sąlygos yra skirtos nėščioms bei teisę į nėštumo ir gimdymo atos-
togas turinčioms darbuotojoms, taip pat mažamečių bei neįgalių vaikų tėvams. Estijos 
darbo sutarčių įstatymas numato, kad iš nėščių bei teisę į nėštumo ir gimdymo atosto-
gas turinčių darbuotojų negali būti reikalaujama dirbti viršvalandžių (EDSĮ 44 str. 5 d.). 
Be to, šias darbuotojas, taip pat ir darbuotoją, auginantį vaiką iki trejų metų arba neį-
galų vaiką, galima išsiųsti į komandiruotę tik jų sutikimu (EDSĮ 21 str.). Kitaip tariant, 
šiomis normomis yra orientuojamasi į saugumo užtikrinimą, o jokių lanksčių darbo 
sąlygų – nuotolinio darbo, darbo ne visą dieną ar lankstaus darbo grafiko – prižiūrin-
tiesiems asmenims Estijos darbo sutarčių įstatymas nenumato. Kita vertus, darbo teisės 
specifika suteikia galimybę darbo sąlygas suderinti darbdavio ir darbuotojo tarpusavio 
susitarimu. Lyčių lygybės įstatymo 11 straipsnio 3 punkte numatyta, kad darbdaviai pri-
valo sudaryti tinkamas darbo sąlygas ir moterims, ir vyrams bei gerinti darbo ir šeimos 
gyvenimo derinimą. Darbo sutarčių įstatymo 43 straipsnio 1 dalis numato, kad darbo 
sutarties šalys gali sutarti dėl darbo ne visą darbo laiką. Tačiau konkrečios garantijos 
nenumatymas, taip pat praktikoje siekiant abipusio susitarimo dažnai kylančios pro-
blemos179, darbo sąlygų balansavimo priklausomumas nuo darbdavio valios lemia tai, 
kad prižiūrinčiųjų asmenų galimybės derinti šeimos ir darbo interesus yra itin ribotos. 

Platesnė apsauga prižiūrintiesiems asmenims yra numatyta darbo sutarties nu-
traukimo atveju. Kaip ir Lietuvos ar Latvijos reguliavimo atveju, yra ribojamas darbo 
sutarties nutraukimas su asmenimis, vykdančiais priežiūros funkciją. Pirmiausia, yra 
saugomos nėščios moterys ar moterys, turinčios teisę į nėštumo ir gimdymo atosto-
gas. Sumažėjus jų darbingumui, darbdavys negali nutraukti su jomis darbo sutarties 
(EDSĮ 93 str. 2 d.). Taip pat darbdavys negali nutraukti darbo sutarties su nėščia mo-
terimi arba darbuotojais, kurie yra atostogose, skirtose vaiko priežiūrai (motinystės 
atostogos, tėvystės atostogos, įtėvių atostogos ar vaiko priežiūros atostogos dėl atlei-
dimo iš darbo), išskyrus atvejus, kai nutraukiama darbdavio veikla arba paskelbiamas 
darbdavio bankrotas (EDSĮ 93 str. 1 d.). Tiesa, ši norma savaime prižiūrinčiųjų as-
menų nesaugo, kadangi taikoma tik tuo atveju, jeigu darbuotoja įspėjo darbdavį apie 
nėštumą arba teisę į su vaiko auginimu susijusias atostogas prieš gaudama pareiškimą 
apie atleidimą arba per 14 kalendorinių dienų po to (EDSĮ 43 str. 3 d.). Doktrinoje 
yra kvestionuojamas tokios sąlyginės apsaugos suderinamumas su europiniais ir tarp-
tautiniais motinystės apsaugos standartais180. Antrąja paramos priemone kai kuriems 
prižiūrintiesiems asmenims suteikiama pirmumo teisė išlaikyti savo darbo vietą, kuo-
met darbdavys dėl ekonominių priežasčių nutraukia darbo sutartį (EDSĮ 89 str. 5 d.). 
Ši teisė priskirta darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų. 

Tuo tarpu jokių lanksčių ar saugių priemonių, skirtų artimus asmenis slaugantie-
siems, Estijos darbo teisėje nėra numatyta. 

179 Laas A., 2022, p. 43.
180 Tavits G. Estonian Employment Contracts Act: Cornerstone in Applying the Flexicurity in Estonia? // 

Juridiskā zinātne / Law, 2014, Nr. 6.
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3.2.2. atostogos bei kitos laisvos nuo darbo dienos

Lanksčios ir saugios darbo sąlygos sudaro galimybę prižiūrintiesiems asmenims 
derinti šeiminių ir darbinių funkcijų vykdymą dalyvaujant darbo santykiuose, o štai 
antroji priemonių grupė, atostogos ir laisvas nuo darbo laikas, suteikia galimybę 
jiems laikinai nedalyvauti aktyviuose darbo santykiuose tam, kad galėtų skirti laiko 
savo šeiminiams įsipareigojimams vykdyti. Kartu tokiems darbuotojams išsaugo-
mos darbo vietos bei dažnai apmokami nebuvimo darbe laikotarpiai. Tradiciškai 
atostogos yra siejamos su biologine moters funkcija – nėštumu, gimdymu ir vaiko 
priežiūra ankstyvaisiais jo raidos metais, todėl dažniausiai būtent moteris pasitrau-
kia iš darbo santykių vaikų auginimo laikotarpiu. Nekvestionuojant motinos įtakos 
ir svarbos vaiko raidai pirmųjų jo metų etapais, reikia pripažinti, kad ilgas motinos 
pasitraukimas iš darbo santykių turi negatyvių pasekmių jos karjerai ir finansinei 
padėčiai. Pirmiausia, iš darbo santykių pasitraukusiai moteriai vėliau dažnai kyla 
problemų į juos grįžti181. Ši tendencija koreliuoja su šeimoje auginamų vaikų skai-
čiumi – Lietuvos mokslininkės pastebi, jog „moterų dalyvavimas darbo rinkoje ma-
žėja su kiekvienu sekančiu vaiku“182. Grįžusios į darbo santykius moterys neretai 
susiduria su „motinystės bausme“ – atlyginimo atotrūkiu: tyrimai rodo, jog ryškiau-
sias atlyginimo atotrūkis yra tarp vyro ir vaikų turinčios moters, o tarp vyro ir vaikų 
neturinčios moters atotrūkis yra minimalus183. Doktrinoje netgi yra skaičiuojamas 
motinystės baudos dydis184. Be to, kaip jau buvo minėta, būtent moterims tenka di-
desnė artimųjų priežiūros našta: vaiko priežiūros atostogomis 2020 metais Lietuvoje 
naudojosi 75,6 procento moterų185, Latvijoje – 83,2 procento moterų186, 2021 metų 
pradžioje Estijoje – 87,3 procento moterų187. Todėl, siekiant užtikrinti lyčių balansą 
ir palengvinti moterims tenkančios nemokamos priežiūros krūvį bei pasekmes, pas-
tarojo meto ES politikoje išryškėjo didesnio vyrų įtraukimo į prižiūrinčiųjų asmenų 
veiklą tendencija. Šioje situacijoje didelio proveržio tikimasi iš Balanso direktyvos 
įgyvendinimo, kurioje numatytos trys atostogų rūšys: tėvystės (10  darbo dienų 

181 Morosow K. A Family Leave Length Trade-off? Women’s Labour Force Status in Comparative Perspec-
tive. Stockholm: Stockholm University, 2019.

182 Brazienė R., Vyšniauskienė S. Paid Leave Policies and Parental Leave Choices in Lithuania  // Tiltai, 
2021, Nr. 2 (85).

183 Spendžiant šią problemą, visų trijų valstybių įstatymai numato teisę tėvams po atostogų, susijusių su 
vaiko priežiūra, grįžti į ankstesnį ar ekvivalentišką darbą tokiomis pačiomis arba pagerintomis (jei 
buvo gerinama kitiems bendradarbiams), sąlygomis. Apie tai plačiau žr. pirmame ir antrame šios 
studijos skyriuose. 

184 Bisom-Rapp S., Sargeant M., 2016, p. 120.
185 Brazienė R. Lithuania country note // Koslowski A., Blum S., Dobrotić I., Kaufman G., Moss P. (eds.), 

2022, p. 342.
186 Upite I. Latvia country note // Koslowski A., Blum S., Dobrotić I., Kaufman G., Moss P. (eds.), 2022, p. 337.
187 Pall K. Estonia country note // Koslowski A., Blum S., Dobrotić I., Kaufman G., Moss P. (eds.), 2022, p. 221.
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truk mės, kai darbuotojui gimsta vaikas), vaiko priežiūros (kiekvienas darbuotojas 
turi individualią teisę į keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas, iš kurių nega-
lima perduoti dviejų mėnesių vaiko priežiūros atostogų) ir prižiūrinčiojo asmens 
(penkių darbo dienų trukmės atostogos per metus). 

3.2.2.1. Lietuva

Darbo kodekse numatytos kelios prižiūrinčiųjų asmenų atostogų ir poilsio laiko 
rūšys. Pirmoji iš jų yra su vaikų gimimu ir jų auginimu ankstyvaisiais metais susiju-
sios atostogos, kurios gali būti suteikiamos gana plačiam prižiūrinčiųjų asmenų ra-
tui. Pirmiausia, moterims suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos (DK 132 str.), 
kurios apima septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt 
šešias kalendorines dienas po gimdymo. Antra, vyrams laikotarpiu nuo vaiko gimi-
mo, iki kol jam sukaks vieni metai, yra suteikiamos tėvystės atostogos (DK 133 str.), 
kurios trunka trisdešimt kalendorinių dienų ir yra nepertraukiamos188. Galiausiai, 
yra numatytos atostogos vaikui prižiūrėti (DK 134  str.), kurios trunka, iki vaikui 
sukanka treji metai, ir gali būti suteikiamos šeimos pasirinkimu plačiam artimųjų 
ratui: motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, 
faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju. Vaiko 
priežiūros atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis, taip pat skirtingi arti-
mieji, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis189. Tiek nėštumo 
ir gimdymo, tiek tėvystės, tiek vaiko priežiūros atostogos apmokamos Ligos ir mo-
tinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka (vaiko priežiūros atostogos 
yra mokamos,  kol vaikui sueina dveji metai). Taigi, Lietuvos darbo įstatymai nu-
mato pakankamai ilgos trukmės ir pakankamai plačiam asmenų ratui suteikiamas 
atostogas, kurių tikslas – prižiūrėti vaiką. Tik motinoms suteikiama priežiūra vaikui 
trunka iki 56 dienų po vaiko gimimo, o vėliau atsiranda teisinė galimybė į priežiūrą 
įsitraukti kitiems artimiesiems. 

Antroji lengvatų grupė, kuria gali pasinaudoti prižiūrintieji asmenys, yra susijusi 
su atostogų kiekvienais metais suteikimu. Pirmiausia, kai kurie prižiūrintieji asme-
nys – nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki trejų metų; 
darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki 
188 Nuo 2023 m. sausio 1 dienos tėvystės atostogos galės būti skaidomos į ne daugiau kaip dvi dalis. Žr. 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72-1, 75, 79, 
107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas // Teisės aktų 
registras, 2022, Nr. 15178.

189 Įgyvendinant Balanso direktyvos reikalavimus, nuo 2023 m. sausio 1 dienos įsigalios darbo kodekso 
pakeitimas, numatantis neperleidžiamas dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogas kiekvie-
nam iš tėvų. Žr. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 
72-1, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas // 
Teisės aktų registras, 2022, Nr. 15178.
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aštuoniolikos metų; darbuotojai, auginantys du ir daugiau vaikų, prioriteto tvarka gali 
pasirinkti atostogų laiką (DK 128  str. 4  d.). Taip pat Darbo kodeksas numato, kad 
darbdavys privalo suteikti kasmetines atostogas nėščioms darbuotojoms prieš nėštu-
mo ir gimdymo atostogas arba po jų bei darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir 
gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų (DK 128 str. 5 d.). Antra, 
tėvams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aš-
tuoniolikos metų, suteikiamos ilgesnės kasmetinės atostogos (dvidešimt penkių arba 
trisdešimties darbo dienų trukmės) (DK 138 str. 1 d.). Trečia, darbuotojams, augi-
nantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena 
per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris 
mėnesius), darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du 
vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba 
sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir 
daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo 
laikas keturiomis valandomis per savaitę). Darbuotojams, kurie augina vaiką iki ke-
turiolikos metų ir neturi teisės į papildomas atostogas, įstatymas suteikia ne mažiau 
kaip pusę darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną 
(DK 138 str.). Visos aukščiau išvardintos atostogos yra mokamos. 

Galiausiai, prižiūrintieji asmenys turi galimybę gauti nemokamas atostogas. Dar-
buotojui, auginančiam vaiką iki keturiolikos metų, yra suteikiama iki keturiolikos 
kalendorinių dienų nemokamų atostogų, darbuotojui, auginančiam neįgalų vaiką iki 
aštuoniolikos metų, – iki trisdešimties kalendorinių dienų trukmės bei tėvui vaiko 
motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vienam iš tėvų  – kito tėvo vaiko 
priežiūros atostogų metu gali būti suteikiamos ne ilgesnės nei trijų mėnesių bendros 
trukmės nemokamos atostogos (DK 137 str. 1 d. 1 ir 3 p.). Taip pat darbdavys privalo 
suteikti darbuotojui nemokamą laisvą laiką darbo dienos (pamainos) metu, jeigu jo 
prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, pvz., liga ar nelaimingu atsi-
tikimu (DK 137 str. 3 d.). 

Kalbant apie kitus artimuosius prižiūrinčius asmenis, Lietuvos darbo teisė-
je jiems yra numatytos dvi poilsio laiko galimybės. Pirmiausia, darbdavys privalo 
tenkinti darbuotojo, slaugančio sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, prašymą 
suteikti kasmetines mokamas atostogas (DK 128 str. 5 d. 4 p.). Antra, artimuosius 
slaugančiam darbuotojui suteikiamos nemokamos atostogos – iki trisdešimties die-
nų trukmės darbuotojui, slaugančiam neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolati-
nės slaugos būtinumas, o darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį arba kartu 
gyvenantį asmenį, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga 
(DK 137 str. 1 d. 2 ir 4 p.). 
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3.2.2.2. Latvija 

Latvijos darbo įstatyme numatytos atostogos tiek darbuotojams, auginantiems 
vaikus, tiek darbuotojams, prižiūrintiems kitus artimus asmenis. Kalbant apie atos-
togas, skirtas užtikrinti saugias ir tinkamas vystymosi sąlygas vaikui pirmaisiais jo 
gyvenimo metais, pirmiausia reikia paminėti vaiko motinai suteikiamas 112 dienų 
trukmės nėštumo ir gimdymo atostogas (LDĮ 154 str. 1 d.). Antra, vaiko tėvas turi 
teisę į 10 darbo dienų atostogas, kurias gali išnaudoti laikotarpiu nuo vaiko gimi-
mo, iki vaikui sueis šeši mėnesiai (LDĮ 155 str. 1 d.). Galiausiai, kiekvienam dar-
buotojui yra suteikiamos pusantrų metų trukmės vaiko priežiūros atostogos, kurios 
gali būti išnaudotos iki tos dienos, kai vaikui sueis aštuoneri metai. Vaiko priežiūros 
atostogos gali būti suteikiamos ir dalimis, tačiau viena atostogų dalis negali būti 
trumpesnė nei viena ištisinė kalendorinė savaitė, o darbdaviui sutikus, darbuotojas 
turi teisę naudotis šiomis atostogomis lanksčiai (LDĮ 156 str. 1, 2 ir 6 d.). 2020 m. 
Latvijos Konstitucinis Teismas sprendė klausimą dėl atostogų trukmės suderina-
mumo su lygiateisiškumo principu klausimą. Buvo tiriamas įstatyminis reguliavi-
mas, pagal kurį, gimus neišnešiotam vaikui, jo tėvams priklausančios nėštumo ir 
gimdymo bei vaiko priežiūros atostogos yra trumpesnės nei laiku gimusio vaiko 
tėvams priklausančios atostogos. Konstitucinis Teismas nusprendė, jog nėra pa-
grindo konstatuoti vienodo požiūrio principo pažeidimą, ir priėmė sprendimą, kad 
ilgesnių vaiko priežiūros atostogų nesuteikimas neišnešiotų vaikų tėvams neprieš-
tarauja Konstitucijai, nes valstybė įvykdė savo pareigą apskritai teikti paramą šei-
moms su vaikais190.

Antra priežiūrą teikiantiems asmenims priklausančių atostogų grupė yra susijusi 
su poilsiu kiekvienais metais. Latvijos darbo įstatymas garantuoja tėvams papildomas 
mokamas atostogas  – auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 16 metų arba neįgalų 
vaiką iki 18 metų priklauso trys darbo dienos papildomų atostogų, o tėvams, auginan-
tiems mažiau kaip tris vaikus iki 14 metų, ne mažiau kaip viena darbo diena papildo-
mų atostogų (LDĮ 151 str. 1 d. 1 ir 3 p.). 

Dar viena lengvata, suteikiama priežiūrą teikiantiems asmenims – teisė pasirinkti 
kasmetinių atostogų laiką. Ši teisė suteikiama darbuotojui, turinčiam vaiką iki tre-
jų metų arba vaiką su negalia iki 18 metų (LDĮ 150 str. 5 d.), taip pat moteriai jos 
prašymu priderinant kasmetines mokamas atostogas prie jos nėštumo ir gimdymo 
atostogų (LDĮ 150 str. 4 d.). Be to, nėščioms moterims ir moterims po gimdymo iki 
vienų metų, o jeigu moteris maitina krūtimi, per visą maitinimo laikotarpį, bet ne 
ilgiau kaip iki vaikui sukaks dveji metai, priklausančių atostogų negalima perkelti į ki-
tus metus (LDĮ 149 str. 4 d.), bet to, šios kategorijos darbuotojams draudžiama skirti 
dirbti kassavaitinio poilsio laikotarpiu (LDĮ 143 str. 5 d.).

190 Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 19 d. sprendimas byloje Nr. 2020-13-01.
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Galiausiai, Latvijos darbo įstatymas priežiūrą teikiantiems asmenims suteikia 
teisę į nemokamas atostogas. Ši teisė priklauso plačiam asmenų ratui – darbuotojui, 
kuriam reikia asmeniškai prižiūrėti sutuoktinį, tėvą, vaiką ar kitą artimą šeimos narį 
arba asmenį, kuris gyvena su darbuotoju bendrame namų ūkyje ir kuriam dėl rimtų 
medicininių priežasčių reikalinga didelė priežiūra ar parama. Tokių atostogų truk-
mė – ne daugiau kaip penkios darbo dienos per vienus metus. Darbuotojas turi teisę 
išnaudoti tokias atostogas dalimis (LDĮ 153 str. 13 d.).

3.2.2.3. Estija

Estijos darbo sutarčių įstatyme numatytos kelios atostogų ir laisvo nuo darbo lai-
ko atostogų rūšys, kuriomis gali pasinaudoti prižiūrintieji asmenys. Kaip ir Lietuvos 
ar Latvijos atveju, pirmoji grupė atostogų yra skirta užtikrinti saugias ir tinkamas 
gimimo sąlygas bei mažamečių vaikų auginimą. Pirmiausia, visos darbuotojos turi 
teisę į iki 100 dienų trukmės motinystės (nėštumo ir gimdymo) atostogas, kurias gali 
pradėti naudoti likus 70 dienų iki numatomos vaiko gimimo dienos (EDSĮ 59 str.). 
Antroji su vaikų priežiūra susijusi atostogų rūšis – 30 kalendorinių dienų trukmės 
tėvystės atostogos (EDSĮ 60 str.). Šias atostogas darbuotojas gali naudoti lanksčiai – 
visas iš karto ar dalimis per laikotarpį nuo 30 dienų iki numatomos vaiko gimimo 
datos iki vaiko trejų metų amžiaus. Trečioji atostogų rūšis – vaiko priežiūros atosto-
gos (EDSĮ 62 str.), lanksčiai suteikiamos vienam iš tėvų, išskyrus 60 dienų trukmės 
laikotarpį, kurį vaiko tėvai gali būti kartu vaiko priežiūros atostogose ir abu gauti 
vaiko priežiūros išmokas191. Galimybė abiem tėvams vienu metu imti 60 dienų truk-
mės vaikų atostogas atspindi Balanso direktyvos reikalavimą užtikrinti kiekvienam iš 
tėvų dviejų mėnesių trukmės neperleidžiamas atostogas. Tačiau Estijoje pasirinktas 
reglamentavimas kelia klausimą, ar jis atitinka tikslą į vaiko priežiūrą įtraukti tėvą, 
nuimant dalį vaiko priežiūros krūvio nuo motinos. Tuo tarpu kitos pastaruoju metu 
įgyvendintos vaiko auginimo atostogų reformos padeda siekti lyčių balanso deri-
nant darbines ir šeimines funkcijas. Pavyzdžiui, nuo 2020 m. birželio 1 d. tėvystės 
atostogos vietoj 10 dienų trukmės tapo 30 dienų trukmės, o nuo 2022 m. balandžio 
1 d. 140 dienų trukmės nėštumo ir gimdymo atostogos pakeistos 100 dienų trukmės 
atostogomis. 

Antroji laisvo nuo darbo laiko lengvatų grupė, reglamentuojanti kasmetinio po-
ilsio prižiūrintiesiems asmenims suteikimą, apima kasmetines atostogas ir teisę pasi-
rinkti kasmetinių atostogų laiką. Pastaroji teisė yra įtvirtinta Darbo sutarčių įstatymo 
69 straipsnio 7 dalyje ir numato, kad teisę pasirinkti atostogų laiką turi moteris prieš 
pat nėštumo ir gimdymo atostogas ir po jų arba iškart po vaiko priežiūros atostogų; 

191 Eesti Vabariigi perehüvitiste seadus (Estijos Respublikos išmokų šeimai įstatymo 34 str. 3 d. 1 p.) // RT 
I, 2016, 1.



vyras iš karto po vaiko priežiūros atostogų arba moters nėštumo ir gimdymo atos-
togų metu; vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki septynerių metų; tėvas, auginantis 
vaiką nuo septynerių iki dešimties metų, – per vaiko mokinių atostogas. Tuo tarpu 
vaiko atostogos priklauso vaiko iki 14 metų bei neįgalaus vaiko iki 18 metų tėvams. 
Mokamų atostogų atveju abu tėvai turi teisę į dešimties darbo dienų vaiko atostogas 
vienam vaikui, kol vaikui sukaks 14 metų (bet ne ilgiau trisdešimties dienų trukmės, 
jei šeimoje yra daugiau vaikų) (EDSĮ 63  str.). Vaiko atostogos neįgalaus vaiko tė-
vams yra ilgesnės – jiems priklauso viena darbo diena per mėnesį iki vaikui sukaks 
18 metų (EDSĮ 631  str.). Galiausiai, tėvams, auginantiems vaiką iki 14 metų arba 
neįgalų vaiką iki 18 metų, priklauso ir iki 10 dienų trukmės nemokamos atostogos 
(EDSĮ 64 str.). 

Estijos darbo sutarčių įstatymas numato ir atostogų lengvatas prižiūrintiesiems 
kitus artimuosius. Asmenims, kurie rūpinasi pilnamečiu asmeniu, turinčiu didelį ne-
įgalumą, priklauso iki penkių darbo dienų trukmės atostogos per kalendorinius me-
tus. Už šias atostogas darbuotojui yra kompensuojama neviršijant minimalaus darbo 
užmokesčio pagal Darbo sutarčių įstatymo 29 straipsnio 5 dalį (DSĮ 651 str.).

3.2.3. apibendrinimas

Apibendrinant trijų Baltijos valstybių darbo teisės politiką prižiūrinčiųjų asmenų 
atžvilgiu, pirmiausia reikia pažymėti, kad Lietuvos darbo teisės normos numato tiek 
daugiausia darbo priemonių, galinčių padėti suderinti šeiminių ir darbinių funkcijų 
vykdymą, tiek plačiausią subjektų ratą. Visų trijų valstybių teisinėse sistemose itin 
didelis dėmesys skiriamas prižiūrinčiųjų asmenų saugumui. Estijos atveju tai netgi 
viršija lankstų prižiūrinčiųjų asmenų darbo santykių reguliavimą. Tačiau Lietuvos 
ir Latvijos atveju nemažas dėmesys skiriamas ir lanksčioms darbo sąlygoms – nuo-
tolinei darbo formai ar darbui ne visą darbo dieną. Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, 
tiek Estijoje pagrindinė prižiūrinčiųjų asmenų grupė, kuriai skiriama didžioji dau-
guma priemonių, yra nėščios darbuotojos ir tėvai su mažamečiais vaikais. Lietuvoje 
ir Latvijoje tiek lanksčios, tiek saugios priemonės tam tikrais atvejais skiriamos ir 
vienišiems vaikų iki 14 metų ar neįgalių vaikų iki 18 metų tėvams, tačiau Estija šios 
grupės tarp prižiūrinčiųjų asmenų nenumato. Pastaruoju metu, įgyvendinus Balanso 
direktyvą, Lietuvoje ir Latvijoje praplėstas ne tik vaikus, bet ir kitus artimuosius as-
menis prižiūrinčiųjų asmenų galimybes derinti darbo ir šeimos gyvenimą reglamen-
tuojančių normų sąrašas, vis dėlto Estijos atveju jiems nėra numatyta jokių lanksčių 
ar saugių darbo sąlygų. 

Taip pat visos trys valstybės numato panašias prižiūrinčiųjų asmenų atostogų 
ir laisvo laiko sistemas, be to, didžioji dalis šių normų yra skirta asmenų, prižiūrin-
čių vaikus, teisėms reglamentuoti. Kalbant apie mažamečių vaikų priežiūrai skirtas 
atostogas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato platų asmenų, galinčių iš-



eiti vaiko priežiūros atostogų, ratą ir taip leidžia šeimai pasirinkti jai priimtiniausią 
vaiko priežiūros modelį. Tuo tarpu Estijos ir Latvijos darbo teisė prižiūrinčiųjų as-
menų, galinčių išeiti vaiko priežiūros atostogų, ratą susiaurina iki motinos ir tėvo. 
Be to, Lietuvą galima išskirti kaip valstybę, numatančią ilgiausias tiek nėštumo ir 
gimdymo, tiek tėvystės atostogas, tačiau visos trys valstybės numačiusios ilgas tri-
jų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogas. Turint omenyje, jog, nepaisant vis 
didėjančių galimybių tėčiams įsitraukti į vaiko priežiūrą, pagrindinis krūvis vis dar 
tenka moterims, todėl tokia politika yra nepalanki moterų karjeros galimybėms ir 
finansiniam saugumui. 

Vertinant kitų artimųjų priežiūrai skirtas atostogas, Lietuva suteikia ilgiausios 
trukmės nemokamas atostogas – iki 30 dienų (arba ilgiau, jei rekomenduoja sveikatos 
priežiūros įstaiga), o Latvijoje ir Estijoje jos gerokai trumpesnės (iki 5 dienų), be to, 
Estijoje už jas yra mokama neviršijant minimalaus darbo užmokesčio. Ilgos trukmės 
nemokamos atostogos prisideda prie finansinio lyčių atotrūkio ir neturėtų būti popu-
liari priemonė tarp prižiūrinčiųjų asmenų. 





išvados ir reKomendacijos

1. Lietuva savo darbo teisės sistemoje yra įgyvendinusi tiek Europos Sąjungos teisės 
aktuose numatytą vienodo darbo užmokesčio principą, tiek daugumą darbo už-
mokesčio skaidrumo priemonių ir šioje srityje yra gerokai pralenkusi Latviją bei 
Estiją. 2017 metais įsigaliojusiame Darbo kodekse numatytos antidiskriminacinės 
bei skaidrumą užtikrinančios priemonės ir jų įgyvendinimas turi teigiamos įtakos 
moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkio mažinimui. Didesnių problemų nenustatyta 
ir Lietuvos teismų praktikoje, kuri iš esmės atitinka teisinio reguliavimo tikslus ir 
kryptį. Tačiau praktinis vienodo darbo užmokesčio principo įgyvendinimas vis 
dar susiduria su iššūkiais: minimali kolektyvinių darbo santykių įtaka darbo už-
mokesčio dydžiui, deklaratyvus lygybės politikos įgyvendinimo įmonėse pobūdis, 
konfidencialus darbo užmokesčio pobūdis yra faktoriai, trukdantys Lietuvos dar-
bo užmokesčio sistemą įvardyti kaip skaidrią.  

2. Prioritetinė kryptis darbo užmokesčio lygybei užtikrinti yra darbo užmokesčio 
sistemos skaidrumas. Darbo apmokėjimo sistemos nustatymas kolektyvinėse 
sutartyse galėtų būti efektyvi priemonė siekiant skaidrumo bei mažinant darbo 
užmokesčio atotrūkį tarp lyčių. Tačiau Lietuvoje kolektyviniai darbo santykiai 
neatlieka ryškesnio vaidmens, todėl kolektyvinės derybos neturi daug įtakos užti-
krinant vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims principo veikimą. 

3. Visose trijose Baltijos valstybėse darbuotojo darbo užmokestis yra laikomas kon-
fidencialia informacija – priskiriamas arba saugomiems asmens duomenims, arba 
komercinėms paslaptims. Tai itin apsunkina darbo užmokesčio skaidrumo bei ly-
gių galimybių principo įgyvendinimą: nesant patikimos informacijos apie analo-
giškas pareigas einančių darbuotojų darbo užmokestį, dirbančioms moterims yra 
labai sunku išsiaiškinti jų atžvilgiu diskriminacinį darbo užmokesčio pobūdį, o 
tai savo ruožtu blokuoja jų teisių gynimą. Todėl siūlytina Lietuvos Respublikos 
darbo kodekse numatyti, kad informacija apie individualų darbo užmokestį nėra 
konfidenciali kitų tos įmonės darbuotojų atžvilgiu, bei nustatyti tvarką, pagal kurią 
darbuotojas galėtų susipažinti su tas pačias ar lygiavertes pareigas užimančių ben-
dradarbių darbo užmokesčiu. 

4. Visų trijų Baltijos valstybių darbo teisės sistemose nustatyta iš esmės vienoda lygių 
darbo sąlygų vyrams ir moterims sistema. Teisės aktuose abiem lytims numatytos 
vienodos darbo sąlygos; išimtinis reguliavimas galimas vieninteliu atveju, saugant 
moteris labiausiai pažeidžiamu ankstyvuoju motinystės laikotarpiu. Būtent šiuo 
aspektu Baltijos valstybių skirtumai yra didžiausi. Lietuvos darbo teisės sistemoje 
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gerokai daugiau nei Latvijoje ar Estijoje įtvirtintos papildomos darbo sąlygų ga-
rantijos socialiai pažeidžiamoms moterims motinystės periodu (nėščioms, ne-
seniai pagimdžiusioms bei krūtimi maitinančioms motinoms) liudija padidintą 
motinystės apsaugą. Visgi padidinta apsauga ne visada yra naudinga pačioms mo-
terims. Ir nors garantijų darbo sutarties nutraukimo atveju nauda yra neabejo-
tina (tai liudija ir dažni teisminiai ar ikiteisminiai ginčai dėl nėščių darbuotojų 
atleidimo iš darbo), vis dėlto papildoma moterų apsauga ribojant darbą poilsio, 
švenčių dienomis ar budint ne visuomet yra tikslinga. Be to, padidinta ankstyvojo 
motinystės laikotarpio apsauga turi įtakos ir ribotesnėms moters galimybėms gauti 
didesnį darbo užmokestį. Todėl siūlytina svarstyti teisinio reguliavimo siaurinimą, 
numatant, jog nėščios, neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios motinos 
darbuotojos negali būti įpareigotos dirbti viršvalandinius darbus ir naktį, jei patei-
kia sveikatos pažymą, kurioje nurodoma, kad toks darbo pobūdis yra draudžiamas 
dėl darbuotojos ar jos kūdikio saugos ir sveikatos. 

5. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turi ir Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso 131 straipsnio 2 dalies taikymas apskaičiuojant kintamąją darbo 
užmokesčio dalį už laikotarpį, kuomet moteris buvo tikslinėse nėštumo, gimdymo 
bei vaiko priežiūros atostogose. Tai lemia, jog, grįžusi į darbo santykius po vaiko 
auginimo atostogų, moteris netenka darbo užmokesčio padidinimo arba jo didini-
mui yra nubrėžiamos maksimalios ribos. Todėl siūlytina teisės aktuose numatyti, 
kad po nėštumo bei gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų grįžę darbuotojai ne tik 
turi teisę į darbo užmokesčio padidėjimą, į kurį jie būtų turėję teisę, jei būtų dirbę, 
bet ir į ne mažesnę kintamąją darbo užmokesčio dalį, nei buvo nustatyta prieš 
tikslines atostogas. 

6. Įgyvendinant lygias moterų ir vyrų galimybes darbo santykiuose ir atsižvelgiant 
į  senėjančios visuomenės iššūkius, neabejotina, kad pagrindinis dėmesys nuo 
saugumo užtikrinimo ankstyvuoju motinystės periodu kryps prie lanksčių darbo 
sąlygų prižiūrintiesiems asmenims plėtros. Papildomų garantijų prižiūrintiesiems 
asmenims suteikimas jų neskirstant pagal lytį leidžia į artimųjų priežiūrą įsitraukti 
ir vyrams. Tai nuima papildomą krūvį nuo moterų ir leidžia joms aktyviau daly-
vauti darbo santykiuose. 

7. 2022 metais nacionalinėje Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisėje įgyvendinus Balanso 
direktyvos normas, daug dėmesio buvo skirta prižiūrinčiųjų asmenų teisių ir ga-
rantijų išplėtimui ir įtvirtinimui darbo teisės įstatymuose. Apibendrinant trijų Bal-
tijos valstybių darbo teisės politiką prižiūrinčiųjų asmenų atžvilgiu, galima konsta-
tuoti, kad Lietuvos darbo teisės normos numato tiek daugiausia prižiūrintiesiems 
asmenims skirtų garantijų, tiek plačiausią subjektų ratą. Be to, Lietuva išsiskiria 
daug dėmesio teikdama ne tik prižiūrinčiųjų asmenų saugumui, bet ir lanksčioms 
galimybėms derinti darbinius ir šeiminius įsipareigojimus – nuotolinei ar darbo 
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vietos dalijimosi darbo formai, pageidaujamam darbo laiko režimui ar darbui 
ne visą darbo dieną. Visgi tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje pagrindinė 
prižiūrinčiųjų asmenų grupė, kuriai skiriama didžioji dauguma priemonių, yra 
nėščios darbuotojos bei tėvai su mažamečiais vaikais. Nors, įgyvendinus Balanso 
direktyvos reikalavimus, kitus nei vaikai artimuosius prižiūrinčių asmenų teisės ir 
garantijos buvo papildytos, neabejotina, kad netolimoje ateityje, reaguojant į se-
nėjančios visuomenės iššūkius, kitus artimuosius prižiūrinčių asmenų galimybės 
derinti darbo ir priežiūros įsipareigojimus turi būti dar labiau praplėstos numatant 
darbdavio pareigą sudaryti sąlygas jiems dirbti pagal darbo vietos dalijimosi sutar-
tį ar suteikti papildomų mokamų poilsio dienų per mėnesį. 

8. Nors Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta nemažai teisių ir garantijų 
asmenims, patenkantiems į prižiūrinčiųjų asmenų kategoriją, tačiau pati prižiū-
rinčiųjų asmenų sąvoka nėra įtvirtinta. Darbo kodekse numatytas platus priežiūrą 
teikiančių asmenų katalogas, kuriame kiekvienai prižiūrinčiųjų asmenų katego-
rijai suteikiamos skirtingos teisės ar garantijos. Visgi dabartinis sąvokų pliuraliz-
mas įneša daugiau painiavos nei aiškumo, ypač kai kalbama apie itin panašias arba 
persidengiančias asmenų kategorijas. Pavyzdžiui, nėra tikslinga numatyti tą pačią 
garantiją ir neseniai pagimdžiusioms bei krūtimi maitinančioms darbuotojoms, 
ir darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kadangi antroji dar-
buotojų kategorija apima ir pirmąją kategoriją. Todėl siūlytina panaikinti Darbo 
kodekse siauresnės apimties persidengiančių prižiūrinčiųjų asmenų kategorijų 
vartojimą arba įvesti bendrą prižiūrinčiųjų asmenų sąvoką.  

9. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, numatydamas platų asmenų, galinčių išeiti 
vaiko priežiūros atostogų, ratą (greta vaiko tėvo čia patenka ir seneliai bei kiti gi-
minaičiai, faktiškai auginantys vaiką), leidžia šeimai pasirinkti jai priimtiniausią 
vaiko priežiūros modelį. Tuo tarpu Estijos ir Latvijos darbo teisės prižiūrinčiųjų 
asmenų, galinčių išeiti vaiko priežiūros atostogų, ratą susiaurina iki motinos ir 
tėvo. Tačiau, nepaisant didėjančių galimybių tėčiams įsitraukti į vaiko priežiūrą, 
visose trijose valstybėse pagrindinis vaiko priežiūros krūvis vis dar tenka mote-
rims. Turint omenyje, kad Lietuva, Latvija ir Estija garantuoja ilgas vaiko priežiū-
ros atostogas, tokia situacija yra nepalanki moterų karjeros galimybėms ir finansi-
niam saugumui. Tikėtina, kad šią problemą sumažins (bet neišspręs) nuo 2023 m. 
sausio 1  d. įsigaliojęs Darbo kodekso pakeitimas, numatantis neperleidžiamas 
dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogas kiekvienam iš tėvų. 
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summary

ensuring equaL oPPortunities for Women  
in Labour reLations in the baLtic states

This study examines the problems of equal opportunities for women in the labour 
markets of Lithuania, Latvia and Estonia. Despite the formal declaration of equality 
in international, European Union and national legislations, the position of women in 
the labour market remains worse than that of men. Although women have actively 
participated in the labour market in recent decades, at the same time, they still have 
a more significant share of household and family care responsibilities. Such work of 
women usually remains in the shadow zone as it is not included in any economic in-
dicators of the states and is not reflected in their income. In addition, very often, the 
performance of the care function is incompatible with a career and prevents both the 
full realization of a woman in working relationships and the creation of a financial 
basis. Statistical data show that this problem is common in all three Baltic countries. 
It is aggravated even more by the ageing of the society, which is felt especially acutely 
in Lithuania, Latvia and Estonia. In addition, older women face the specific prob-
lem of double discrimination. Such a situation only deepens the unequal position 
of women in labour relations. The worse position of women in the labour market is 
also evidenced by the large wage gap between men and women, which in the case of 
Lithuania, Latvia and Estonia looks highly controversial in the context of high female 
employment.

The unequal position of women is determined by social factors that affect wom-
en’s entire lives - stereotyping, discrimination, educational profiling, employment 
segregation, caregiving and non-standard employment. Part of these factors can be 
answered by utilizing labour law - establishing the principle of equal work, ensuring 
equal working conditions and providing the rights and guarantees of persons provid-
ing supervision. These three categories of measures are analyzed in this study in order 
to assess the position of women in the labour relations of Lithuania, Latvia and Esto-
nia to determine the areas of legal regulation in which Lithuania is lagging behind in 
terms of ensuring women’s equality in labour relations and the means by which this 
backwardness could be overcome.

It was found that Lithuania has implemented both the principle of equal pay 
provided for in the European Union legislation and most of the wage transparency 
measures in its labour law system, and in this area, it has far surpassed Latvia and 
Estonia. However, the practical implementation of the principle of equal pay still faces 
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challenges, such as the minimal influence of collective labour relations on the size 
of wages, the declarative implementation of equality policy in companies, the confi-
dential nature of wages are factors that prevent the Lithuanian wage system from be-
ing labelled as transparent. Also, the procedure for calculating wages after pregnancy, 
childbirth and childcare leave is unclear. 

In the Lithuanian labour law system, much more than in Latvia or Estonia, the 
additional guarantees of working conditions for socially vulnerable women during 
the maternity period (pregnant, recently given birth and breastfeeding mothers) tes-
tify to increased and not always adequate maternity protection. This limits a woman’s 
ability to receive a higher salary and reduces her chances of employment. Therefore, 
the main focus should not be on ensuring safety during early motherhood but on 
developing flexible working conditions for caregivers. 

Finally, the labour law norms of Lithuania provide for both the labour law norms 
mainly aimed at supervising persons and the most comprehensive circle of subjects 
than the laws of Latvia or Estonia. However, in the near future, in response to the 
challenges of an ageing society, the opportunities for caregivers to combine work and 
care obligations must be further expanded by providing for the employer’s obligation 
to enable them to work under a workplace sharing agreement, provide additional paid 
rest days per month, and other measures.





Moterų lygių galimybių 
užtikrinimas darbo 
santykiuose  
Baltijos valstybėse

LSMC Teisės instituto mokslo tyrimai

Kristina Ambrazevičiūtė

Kristina Ambrazevičiūtė 
Mokslų daktarė, Lietuvos socialinių mokslų 
cent ro Teisės instituto mokslo darbuotoja. 
Pa grin di nė tyrimų sritis – lygių galimybių 
bei ne dis kri mi na vi mo užtikrinimas darbo 
teisėje. Ap gynusi di ser ta ci ją tema „Visuo-
menės senėjimo poveikis dar bo teisinių 
santykių reguliavimui“, pastaruoju me tu gi-
linasi į moterų lygių galimybių darbo san ty
kiuose užtikrinimo problematiką.

Nepaisant pastarųjų amžių lygių galimy-
bių dis kurso bei aktyvaus moterų įsitrauki-
mo į dar bo rinką, lyčių lygybė darbo san-
tykiuose yra daugiau formali deklaracija 
nei įkūnytas prin ci pas. Tai liudija ir vyrų, 
ir moterų atlyginimų ato trū kis, ir mažesnis 
moterų nei vyrų skaičius va do vau jan čio se 
pareigose, ir ryški moterų dalis tarp dėl ar-
timųjų priežiūros įsipareigojimų neaktyvių 
gy ven to jų. Problemą užaštrina ir visuome-
nės se nė ji mo tendencija. Lyčių nelygybės 
reiškinys yra būdingas ir visoms trims Bal-
tijos valstybėms. Šio je studijoje, analizuo-
jant Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbo teisės 
aktus, teismų praktiką, sta tis ti nius duome-
nis, ieškoma atsakymo į klausimą, ko kio mis 
darbo teisės priemonėmis Lietuvos Res
pub li koje galima būtų užtikrinti moterų ly
gias galimybes darbo santykiuose.
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