
 

 

1. Motinystės valstybiniam socialiniam draudimui 

paprastai keliami du tikslai: 1) kompensuoti 

netektas pajamas nėštumo, gimdymo ir vaiko 

priežiūros laikotarpiu bei 2) skatinti 

gimstamumą. Visgi abejotina, ar vienu iš 

valstybės tikslų turėtų būti siekis paveikti 

susilaukti vaikų. Be to, tarptautiniuose 

tyrimuose nėra vienareikšmiškai įrodytas 

išmokų ryšys su gimstamumu apskritai. 

2. Išlaidos motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros 

išmokoms Lietuvoje 2006-2009 m. laikotarpiu 

nominaliai išaugo daugiau nei 5 kartus. Nors 

vėliau išmokų apimtys sumažėjo dvigubai, 

motinystės draudimas išlieka neigiamą 

biudžeto balansą turinčia valstybinio socialinio 

draudimo rūšimi.  

3. Nors nėštumo ir gimdymo bei tėvystės 

laikotarpiai Lietuvoje yra šiek tiek trumpesni už 

EBPO valstybių vidurkį, vaiko priežiūros 

atostogų trukmė yra gerokai ilgesnė. Pagal 

galiojančias draudimo taisykles, bendras 

apmokamas motinystės ir vaiko priežiūros 

atostogų laikotarpis Lietuvoje gali siekti 114 

savaičių, kai organizacijos narių vidurkis – tik 

55,2 savaitės. Bendra motinystės ir vaiko 

priežiūros atostogų trukmė, išsaugant darbo 

vietą, Lietuvoje gali trukti 148 savaites, kai 

organizacijos narių vidurkis yra 65,7 savaitės.  

4. Motinystės draudimo sistema labiausiai yra 

naudinga mažų pajamų, mažą darbo stažą 

turintiems ir daug vaikų susilaukusiems 

asmenims. Net ir pora 35 metus mokėjusi 

draudimo įmokas už šiek tiek daugiau nei 2 VDU 

siekiantį atlyginimą, dviejų vaikų užauginimo 

atveju gaus mažiau, nei įmokėjo. Aukštesnes 

pajamas gaunantiems asmenims taikomos 

vaiko priežiūros išmokų lubos.  

5. Tolesnės motinystės draudimo sistemos raidos 

kryptys galėtų apimti valstybės paramos 

instrumentų vaikų auginimui konsolidavimą, 

didesnį įmokų susiejimą su išmokomis, esminės 

reformos atveju – neapmokestinamo kaupimo 

instrumentų įdiegimą.  
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1. Motinystės draudimo tikslai ir 

principai  

Motinystės draudimas Lietuvoje apima trijų tipų 

išmokas: 1) išmokas mokamas per nėštumo ir 

gimdymo atostogų (motinystės) laikotarpį, 

trunkantį iki 18 savaičių1; 2) tėvystės laikotarpį, 

trunkantį iki 1 mėnesio, 3) vaiko priežiūros 

laikotarpį, už kurį gali būti mokamos išmokos iki 

vaikui sukaks dveji metai.  

 

Šios išmokos traktuojamos ir priskiriamos 

motinystės valstybinio socialinio draudimo rūšiai, 

nors savyje turi ne vien draudimo, bet ir pašalpos 

bruožų. Motinystės draudimo išmokomis siekiama 

kompensuoti netektas pajamas nėštumo, gimdymo 

ir ankstyvosios vaiko priežiūros periodu.  

 

Lietuvoje motinystės draudimo išmokoms skiriama 

lėšų suma 2006–2009 metų laikotarpiu paaugo 

daugiau nei 5 kartus – nuo 81 mln. eurų 2006 

metais, iki 431 mln. eurų 2009 metais. Šiuo 

laikotarpiu motinystės draudimas buvo plečiamas: 

2006 m. įvestos tėvystės išmokos, 2007 m. 

padidintas vaiko priežiūros išmokų dydis (100 proc. 

atlyginimo pirmąjį vaiko priežiūros pusmetį, 85 

proc. – antrąjį), o nuo 2008 m. įtvirtinta, kad vaiko 

priežiūros išmokas galima gauti ir iki vaikui sukaks 

dveji metai. Būtent šie pakeitimai ir labiausiai 

nulėmė gerokai išaugusias motinystės draudimo 

biudžeto išlaidas. (žr. 1 pav.)   

 

Vėliau, 2010 m. viduryje, vaiko priežiūros išmokos 

buvo sumažintos nuo 100 iki 90 proc. atlyginimo iki 

vaikui sukaks vieneri ir nuo 85 iki 75 proc. 

atlyginimo iki vaikui sukaks dveji metai. Dar po 

metų įsigaliojo iki dabar išlikusi vaiko priežiūros 

atostogų taisyklė, pagal kurią galima pasirinkti 

                                                           
1 Išskirtinais atvejais, pavyzdžiui, komplikuoto gimdymo 

atveju ar kai gimė daugiau negu vienas vaikas, išmokos 
mokėjimo laikotarpis gali būti šiek tiek ilgesnis 

prižiūrėti vaiką iki jam sukaks vieneri metai ir gauti 

100 proc. buvusio atlyginimo dydžio išmoką arba 

pasirinkti prižiūrėti vaiką iki jam sukaks dveji ir 

pirmaisiais metais gauti 70 proc., o antraisiais – 40 

proc. atlyginimo dydžio išmoką.  

 

Motinystės draudimo išmokos apskaičiuojamos 

pagal per paskutiniuosius 12 mėnesių iki teisės 

gauti išmokas atsiradimo buvusio darbo 

užmokesčio vidurkį. Šiuo metu motinystės 

draudimo išmokoms „lubos“ nėra taikomos, o 

tėvystės ir vaiko priežiūros išmokoms taikomos 

dviejų šalies vidutinių darbo užmokesčių lubos. 

 

Prieš tai galiojančios taisyklės lėmė, kad išmokos 

buvo apskaičiuojamos pagal mėnesio (vėliau 6 

mėn. laikotarpio) darbo užmokestį. Tai atverdavo 

kelią lengviau pasinaudoti sukurta sistema: mokėti 

didesnes „Sodros“ įmokas, nei priklauso pagal 

nustatytą darbo užmokestį tuo siekiant įgyti teisę į  

kuo didesnes motinystės draudimo išmokas. 

 

Šiuo metu galioja taisyklė, kad teisė į motinystės 

draudimo išmokas įgyjama, jei asmuo turi sukaupęs 

bent 12 mėnesių darbo stažą per pastaruosius 24 

mėnesius. Toks apribojimas įvestas siekiant 

subalansuoti motinystės draudimo biudžetą ir 

sumažinti atvejų, kai asmenys naudojasi 

motinystės draudimo išmokomis beveik nieko 

neįmokėję į „Sodros“ biudžetą. Šis pavyzdys 

parodo, kad nepriklausomai nuo sumokėtų įmokų 

asmenys, dirbę ir mokėję valstybinio socialinio 

draudimo įmokas prieš minimą 24 mėn. laikotarpį, 

paliekami be teisės į motinystės draudimo išmokas.  
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2017-aisiais metais motinystės socialinis draudimas 

buvo viena iš dviejų valstybinio socialinio draudimų 

rūšių (kartu su ligos draudimu), kurių išmokos 

gerokai viršijo įmokas. Motinystės socialiniam 

draudimui 2017 metais surinkta 262,6 mln. eurų, o 

išmokėta 286,6 mln. eurų.2 Per pirmuosius dešimt 

2018-ųjų metų mėnesių biudžetas taip pat išlieka 

neigiamas: surinkta 231,8 mln. eurų, o išmokėta 

267,7 mln. eurų. Atsiradęs skirtumas dengiamas iš 

perviršį turinčių valstybinio socialinio draudimo 

rūšių, pastaraisiais metais – pensijų draudimo 

įmokų.  

 

Tačiau vaiko gimimas negali būti prilygintas 

draudiminiam įvykiui, nes yra kontroliuojamas ir 

numatomas. Dėl to draudimo principas motinystės 

išmokoms netinka. Be to, šios rūšies išmokų dydis 

nustatomas politizuotai, neatsižvelgiant į realiai 

asmens ar šeimos narių sumokėtų įmokų kiekį arba 

šio draudimo biudžeto surenkamas įmokas.  

                                                           
2 Atvira.sodra.lt informacija 
3 Goldstein et. al. 2017 m. studijoje “Evaluating How Child 

Allowances and Daycare Subsidies Affect Fertility” 
naudojantis JAV ir Vokietijoje surinktais duomenimis 
prieinama išvados, kad net ir itin dosnios subsidijos turi labai 
ribotą poveikį gimstamumui.  

Lietuvoje išmokų didinimo motyvu dažnai buvo ir 

tebėra įvardijamas siekis didinti gimstamumą, 

tačiau moksliniuose tyrimuose ryšio egzistavimas 

yra nuolatinių diskusijų tarp mokslininkų objektu.3 

Trūksta įrodymų, kurie padėtų pagrįsti teiginį, kad 

didėjančios išmokos padeda gimstamumo augimui.  

 

Taip pat gimstamumo skatinimas apskritai 

neturėtų būti valdžios tikslu, nes valstybinėmis 

priemonėmis siekiama iškreipti individo lygmens 

sprendimą, kuris neišvengiamai yra susijęs ne vien 

su finansine padėtimi, bet ir su daugybe kitų 

individualių moralinių ar socialinių nuostatų.  

 

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918877  
Taip pat JAV  1985 - 2012 metais atliktos apklausos parodė, 
kad mokestinės nuolaidos bendrai demografinei situacijai 
įtakos beveik neturėjo, išskyrus tam tikrą poveikį vyresnių nei 
30 metų ir gaunančių mažas pajamas moterų grupėje. 
www.ntanet.org/wp-
content/uploads/proceedings/2017/NTA2017-253.pdf  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2918877
http://www.ntanet.org/wp-content/uploads/proceedings/2017/NTA2017-253.pdf
http://www.ntanet.org/wp-content/uploads/proceedings/2017/NTA2017-253.pdf
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Suminis gimstamumo rodiklis4 Lietuvoje stabiliai 

augo net 13 metų – nuo 2002 m. iki 2015 m.5 Nors 

išsamių tyrimų, kurie padėtų įvertinti valstybinės 

politikos poveikį gimstamumo rodikliams Lietuvoje, 

trūksta, iš kitose šalyse atliktų tyrimų galima teigti, 

kad teigiamą poveikį gimstamumo augimui suteikė 

ir gerėjanti ekonominė padėtis šalyje, ir tendencija, 

kuri buvo pastebima, ir kitose Vidurio ir Europos 

(VRE) regiono valstybėse – gimdyti ėmė vyresnės 

moterys.6 Kitaip tariant, prieš 2002 m. smukęs 

gimstamumas buvo nulemtas ir kai kurių jaunesnių 

moterų sprendimo tuo metu negimdyti. Teigiama, 

kad būtent nuo 2002 m. kartų slinktis  VRE regione 

teigiamai paveikė gimstamumo statistiką. 

2. Motinystės draudimas 

Lietuvoje ir kitose valstybėse 

Lietuva gerokai išsiskiria iš Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – 

EBPO) valstybių pagal tai, kiek maksimaliai gali 

trukti vaiko priežiūros atostogos išsaugant darbo 

vietą. Lietuvoje darbo vieta išsaugoma 148 

savaites7, o EBPO vidurkis yra 65,7 savaitės. Pagal šį 

rodiklį Lietuva yra ketvirta EBPO valstybė, šiek tiek 

ilgesnės atostogos su darbo vietos apsauga galioja 

tik Lenkijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje. Lietuvoje 

išmokomis apmokamas maksimalus šio laikotarpio 

periodas (motinystės ir vaiko priežiūros atostogų) 

gali trukti 114 savaičių, EBPO vidurkis siekia 55,2 

savaitės.8  

 

                                                           
4 Suminis gimstamumo rodiklis apibrėžia vidutinį gyvų 

gimusiųjų skaičių, kurį moteris pagimdytų per visą savo 
reproduktyvų gyvenimo laikotarpį (būdama 15–49 metų 
amžiaus) ir kiekvienoje amžiaus grupėje išliktų tų metų 
gimstamumo rodiklis. 
5 Lietuvos statistiko departamento pateikiama informacija 
6 Marion Burkimsher, „Evolution of the shape of the fertility 
curve: Why might some countries develop a bimodal 
curve?“, Demographic Research, vol. 37, 2017, 295-324 

Vaiko priežiūros atostogų trukmė EBPO narėse 

svyruoja nuo 3 mėnesių iki 3 metų, o teisės į 

išmokas vienose šalyse gali ir nebūti apskritai, 

kitose – siekti iki 100 proc. buvusio atlyginimo, 

daugelyje atvejų su ne didesnėmis nei dviejų tos 

šalies VDU dydžio „lubomis“. 

 

Visos EBPO valstybės, išskyrus JAV, yra įtvirtinusios, 

kad nėštumo ir gimdymo periodu motinos turėtų 

teisę gauti motinystės išmoką, vaiko priežiūros 

išmokų atžvilgiu jų patirtis yra itin skirtinga.9 Pagal 

šių atostogų trukmę Lietuva yra šiek tiek žemiau 

EBPO vidurkio. Motinystės atostogos trunka 18 

savaičių, (EBPO vidurkis – 19,1), tėvystės – 4 

savaites, (EBPO vidurkis – 8,2). Visgi pažymėtina, 

kad vaiko priežiūros atostogos gali būti suteikiamos 

bet kuriam iš tėvų, o gimus dviems vaikams ir 

daugiau, – abiems tėvams iš karto.  

 

Šie duomenys parodo, kad net ir sumažinus 

motinystės draudimo išmokų pakeitimo normą ar 

mokėjimo trukmę, dabartinės išmokų taisyklės 

išlieka dosnesnės, nei daugelyje kitų EBPO 

valstybių.  

 

Pagal 2018 metais galiojančią motinystės, tėvystės 

ir vaiko priežiūros išmokų tvarką, motinystės 

išmokoms „lubos“ nėra taikomos, o vaiko 

priežiūros bei tėvystės išmokoms galioja 2 VDU 

dydžių išmokų „lubos“. Visoms išmokoms taip pat 

taikomos ir „grindys”, nustatančios, kad išmokos 

negali būti mažesnės už 6 bazinės socialinės 

https://www.demographic-
research.org/volumes/vol37/11/37-11.pdf 
7 Skaičiuojamas laikotarpis neįskaitant nėštumo ir gimdymo  

atostogų.  
8 2016 m. EBPO duomenimis,  
http://www.oecd.org/gender/data/length-of-maternity-
leave-parental-leave-and-paid-father-specific-leave.htm  
9 OECD „Key characteristics of parental leave systems“, 2017 
https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_syste
ms.pdf  

http://www.oecd.org/gender/data/length-of-maternity-leave-parental-leave-and-paid-father-specific-leave.htm
http://www.oecd.org/gender/data/length-of-maternity-leave-parental-leave-and-paid-father-specific-leave.htm
https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf
https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf
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išmokos dydžius, arba 2018 m. duomenimis, 228 

eurus prieš mokesčius.   

 

Motinystės draudimo taisyklės Lietuvoje lemia, 

kad, du vaikus užauginę bei vidutinį darbo 

užmokestį uždirbantys asmenys, net ir 35 metus 

dirbę bei mokėję motinystės draudimo įmokas 

vistiek, tikėtina, įmokų sumokės daugiau, nei gaus 

motinystės  draudimo išmokų.10 

 

Paveiksle nr. 2 yra pateikiama keletas pavyzdžių, 

kaip motinystės draudimo įmokų tarifas ir išmokų 

lubos lemia motinystės draudimo išmokų sumą 

vieno ir dviejų vaikų auginimo atvejais. Remiantis 

prielaida, kad abiejų tėvų atlyginimai yra vienodi ir 

jų darbo stažas sieks po 35 metus, tai ceteris 

paribus galima teigti, kad visais atvejais auginant 1 

vaiką tėvai įmokės daugiau, nei gaus motinystės 

draudimo išmokų. Sistema labiausiai nepalanki yra 

daugiau nei 2 VDU uždirbantiems asmenims, 

kuriems dėl vaiko priežiūros išmokų lubų sistema 

tampa nepalanki net ir auginant du vaikus.  

 

Nuo 2019 m. numatyta įvesti „Sodros“ įmokų lubas, 

kurios palaipsniui bus žeminamos iki 5 VDU ribos 

taip labiau susiejant asmenų, uždirbančių daugiau 

nei 5 VDU, įmokas su išmokomis. Tačiau tai 

nepakeis, uždirbančių daugiau nei 3 VDU ar 

daugiau situacijos motinystės draudimo išmokų 

požiūriu – jie pavyzdyje aptariamais atvejais vistiek 

įmokės gerokai daugiau įmokų, nei galės atgauti 

išmokomis augindami du vaikus.  

 

Seime registruojami pasiūlymai, kuriais siekiama 

įvesti motinystės draudimo išmokų „lubas“, 

atitinkančias įvedamas „Sodros“ įmokų lubas, 

kurios siekia 5 VDU. 2018 m. pradžioje Konstitucinis 

teismas pasisakė, kad net ir nėštumo ir gimdymo 

atostogų išmokos gali būti ribojamos.11 

                                                           
10 Tuo atveju, kai abiejų vaikų priežiūros atostogos truks iki 

vaikams sukaks vieneri metai.  

Įgyvendinus tokį pasiūlymą motinystės draudimo 

rūšis išlaikytų dabar egzistuojantį  su įmokomis. 

Visgi, liekančios vaiko priežiūros išmokų „lubos“, 

sudarančios didžiausią motinystės draudimo dalį, ir 

toliau lemtų įmokų ir išmokų disbalansą daugiau 

nei 2 VDU uždirbančių asmenų grupėje.  

3. Galimos motinystės draudimo 

tobulinimo kryptys 

Be jau išvardintų motinystės draudimo ypatybių 

verta pažymėti, kad valstybinių išmokų vaiko 

gimdymo ir auginimo periodu yra ir daugiau, 

pavyzdžiui, vienkartinė išmoka gimus vaikui (2018 

m. siekianti 418 eurų), mokama savivaldybių 

administracijų, bei 2018 m. įvesti „vaiko pinigai“ 

(2018 m. ši išmoka siekė 30 eurų per mėnesį, o nuo 

2019 m. – 50 eurų), mokami vienam iš tėvų už 

kiekvieną vaiką iki pilnametystės.  

 

Todėl tobulinant Lietuvos motinystės draudimo 

sistemą netektų pajamų kompensavimo kryptimi 

derėtų atsižvelgti į visas priemones ir palikti tas, 

kurios pajamų kompensavimo tikslą pasiekia 

paprasčiausiai ir efektyviausiai. Tai leistų sutaupyti 

lėšų, o dėl sistemos administravimo išlaidų 

mažėjimo sistema taptų aiškesnė ir paprastesnė.  

 

Antra, siekiant, kad motinystės ir kitos išmokos 

taptų proporcingos įmokoms derėtų svarstyti 

kaupimo instrumentų diegimą šioje sistemoje. Tose 

valstybėse, kuriose vaikų priežiūros ar motinystės 

atostogos nėra gausiai apmokamos išmokomis 

(pavyzdžiui Airijoje ar N. Zelandijoje), egzistuoja 

įvairių mokestinių lengvatų bei kaupimo 

instrumentų, padedančių asmenims tinkamai 

finansiškai pasiruošti vaiko gimimui. Specialios 

kaupimo sąskaitos, dažnai leidžiančios panaudoti 

sukauptus pinigus ne tik vaiko gimimo, bet ir 

11 http://www.lrkt.lt/lt/teismo-

aktai/paieska/135/ta1788/content 
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nedarbo, ligos ar pirmojo būsto pirkimo atvejais, 

leidžia vėliau panaudoti sukauptus pinigus 

senatvėje. 

 

Trečia, Lietuvoje taikomas trijų metų darbo vietos 

apsaugos laikotarpis yra vienas iš didžiausių tarp 

EBPO valstybių. Todėl tobulinant motinystės 

draudimo sistemą inkrementiškai verta šį laikotarpį 

sutrumpinti. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad ilgi 

vaiko priežiūros laikotarpiai gali turėti neigiamą 

efektą ne tik asmens situacijai darbo rinkoje, tačiau 

ir pagilina lyčių nelygybę.12 Dėl to JAV moterų 

vadovių yra daugiau nei 3 kartus daugiau, nei EBPO 

valstybių narių vidurkis.13  

 

                                                           
12 Jennifer L. Hook, „Gender Inequality in the Welfare State: 
Sex Segregation in Housework, 1965 – 2003“, American 
Journal of Sociology, no. 5, 2010, I 480-523.  

13 Vanessa Brown Calder, „Parental Leave. Is There a Case 
for Government Action?“, Cato Institute, no. 850, 2018 
www.cato.org/publications/policy-analysis/parental-leave-
there-case-government-action 
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2 pav. Motinystės draudimo įmokų ir išmokų skaičiuoklė pagal 2018 m. galiojančias taisykles 

Atlyginimų grupės MMA  VDU  2 VDU  3 VDU 5 VDU 

 1 mėn. atlyginimas, pagal 2018 m. II 
ketv. duomenis, bruto          400,00 €          926,70 €       1 853,40 €  2 780,10 €       4 633,50 €  

 Mėnesinė įmoka motinystės 
draudimui             11,54 €             26,74 €         53,49 €  80,23 €          133,72 €  

 Visa motinystės išmokų suma, neto        1 678,50 €       3 373,16 €       6 588,84 €  9 883,26 €     16 472,09 €  

 Visa vaiko priežiūros išmokų suma, 
pasirinkus prižiūrėti vaiką iki 1 m., 
neto       3 369,60 €       6 746,31 €     13 065,30 €   13 065,30 €     13 065,30 €  

 Visa vaiko priežiūros išmokų suma, 
pasirinkus prižiūrėti vaiką iki 2 m., 
neto       4 940,64 €       8 493,68 €     16 112,91 €   16 112,91 €     16 112,91 €  

 Visa tėvystės išmokų suma, neto          373,00 €          749,59 €       1 451,70 €  1 451,70 €       1 451,70 €  

Dviejų, vienodą atlyginimą uždirbančių asmenų šeima susilaukia vaiko ir pasinaudoja visomis šios rūšies draudimo 
išmokomis. Daroma prielaida, kad jų abiejų darbo stažas sieks po 35 metus.  

 Vieno asmens įmokų suma per 35 
metus        4 846,80 €     11 232,56 €     22 465,12 €  33 697,68 €     56 162,80 €  

I scenarijus 
(1 vaikas, vaiko 
priežiūros 
atostogos – 1 m.) 

 Kiek iš viso bus 
išmokėta         5 421,10 €     10 869,06 €     21 105,84 €  24 400,26 €     30 989,09 €  

 Skirtumas tarp 
įmokų ir išmokų        4 272,50 €     11 596,06 €     23 824,40 €  42 995,11 €     81 336,51 €  

II scenarijus (1 
vaikas, vaiko 
priežiūros 
atostogos -– 2 m.) 

 Kiek iš viso bus 
išmokėta      6 992,14 €     12 616,43 €     24 153,45 €  27 447,87 €     34 036,70 €  

 Skirtumas tarp 
įmokų ir išmokų        2 701,46 €       9 848,69 €     20 776,79 €  39 947,50 €     78 288,90 €  

III scenarijus (2 
vaikai, vaiko 
priežiūros 
atostogos – 1 m.) 

 Kiek iš viso bus 
išmokėta   10 842,20 €     21 738,12 €     42 211,67 €  48 800,51 €     61 978,19 €  

 Skirtumas tarp 
įmokų ir išmokų   -   1 148,60 €          727,00 €       2 718,57 €  18 594,85 €     50 347,42 €  

IV scenarijus (2 
vaikai, vaiko 
priežiūros 
atostogos – 2m.)  

 Kiek iš viso bus 
išmokėta   13 984,28 €     25 232,86 €     48 306,89 €  54 895,73 €     68 073,41 €  

 Skirtumas tarp 
įmokų ir išmokų   -   4 290,68 €  -   2 767,73 €  -   3 376,65 €  12 499,63 €     44 252,20 €  

*Lentelėje žalsvai pažymėti tie atvejai, kuomet asmenys motinystės draudimo išmokų gaus daugiau, nei įmokėjo įmokų.  
Šaltinis: sudaryta autorių14 

 

                                                           
14 Lentelėje motinystės išmokos apskaičiuotos pagal standartinį 18 savaičių laikotarpį. Pasirinktas sąlyginis 35 metų darbo stažas, 

nes būtent toks stažas numatytas kaip būtinasis senatvės pensijai gauti. Pavyzdyje daroma prielaida, kad auginant du vaikus abiejų 
vaiko priežiūros atostogos truks vienodai.  


