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ĮŽANGINIS ŽODIS 

Nacionalinė šeimos taryba (toliau – Taryba, NŠT), Lietuvos 

Respublikos Seimui atskaitinga institucija, 2021-us metus laiko 

pirmaisiais veiklos metais. Taryba pagal savo paskirtį išsiskiria iš kitų 

Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų tuo, kad šeimos 

institutas apima beveik visas gyvenimo sritis, pradedant demografija,  

švietimu, sveikata, socialine apsauga, ūkiu, ekonomika, regionų 

politika ir baigiant  grėsmėmis nacionaliniam saugumui, rūpestis 

šeima – rūpestis valstybės ateitimi.  

Taryba, atlikdama Šeimos stiprinimo įstatyme nurodytas 

funkcijas, dalyvavo formuojant šeimos politiką ir nustatant strategines 

šeimos politikos kryptis bei  prioritetus, palaikė ryšius su Lietuvos 

šeimomis, šeimas atstovaujančiomis ir su šeimomis dirbančiomis 

organizacijomis, analizavo jų lūkesčius, teikė  Seimui ir Vyriausybei 

išvadas bei pasiūlymus. Šeimos politikos formavimo srityje NŠT 

išsikėlė šiuos pagrindinius prioritetus ir juos suderino su Seimo 

Socialinių reikalų ir darbo komitetu: 1) kompleksinių (prevencinių) paslaugų šeimoms situacijos 

analizė ir pasiūlymų teikimas LR Seimui, LR Vyriausybei ir kitoms atsakingoms institucijoms dėl 

šių paslaugų tęstinumo; 2) pagalbos užtikrinimas šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje; 3) 

darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo problemų sprendimas, pradedant ikimokyklinio ugdymo ir 

baigiant pagalbos šeimoms, kurios slaugo  šeimos narį, užtikrinimu, atkreipiant ypatingą dėmesį į 

vaikus su negalia auginančias šeimas. 

Siekdama įgyvendinti pirmąjį prioritetą ir nuostatuose akcentuotą  NŠT funkciją apie 

šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimo skatinimą, 

NŠT organizavo konferenciją, kurioje sutelkė dialogui atsakingus asmenis iš visų šeimos politiką  

formuojančių ir vykdančių institucijų – Prezidentūros, LR Seimo, LR Vyriausybės, Lietuvos 

savivaldybių asociacijos, įtraukiant mokslininkus ir su šeimomis dirbančiųjų ir šeimas 

atstovaujančių organizacijų atstovus. Konferencijos metu nuosekliai išnagrinėta kompleksinių 

(prevencinių) paslaugų poreikio šeimoms situacija nacionaliniu ir savivaldybiniu lygmeniu. 

Konferencijos išvados ir pasiūlymai buvo pateikti visiems Seimo nariams, konferencijoje 

dalyvavusių institucijų  atstovams.  Šių išvadų  pagrindu NŠT teikė pasiūlymus naujai socialinių 

paslaugų įstatymo redakcijai. Į daugumą iš pasiūlymų  buvo atsižvelgta.  

Siekdama įgyvendinti antrąjį prioritetą apie pagalbą šeimoms krizinėje situacijoje, NŠT 

aktyviai dalyvavo pateikdama pasiūlymus svarstomam Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje  

įstatymui. Tam, kad ši tema būtų išnagrinėta giliai ir įvairiapusiškai, NŠT surengė jai skirtą 

apskritojo stalo diskusiją, kurioje dalyvavo mokslininkai, advokatai, praktikai ir ekspertai. 

Diskusijos metu atsiskleidė tarpinstitucinio bendradarbiavimo būtinybės, nešališkumo principo 

taikymo ir daug kitų problemų, susijusių su galimu šio įstatymo įgyvendinimo poveikiu šeimoms. 

NŠT suformulavo pasiūlymus įstatymui ir pateikė svarstymams Seime. Deja, NŠT pasiūlymai  

Seimo ŽTK klausymuose nebuvo svarstyti. 

NŠT trečiasis prioritetas – darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo problemų sprendimas – 

apėmė daug sričių, pradedant ikimokyklinio ugdymo užtikrinimu ir baigiant pagalba šeimoms, 

kurios slaugo  šeimos narį, kuriam būtina ilgalaikė priežiūra / slauga , ypatingą dėmesį atkreipiant į 

šeimas, auginančias vaikus su negalia. NŠT aktyviai dalyvavo SADM surengtame forume ir teikė 

pasiūlymus rengiamam įstatymui, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2019/1158, kuria nustatomas išimtinai tėčiams skirtas vaiko priežiūros atostogų laikotarpis. NŠT 

taip pat rengė pasitarimus dėl ikimokyklinio ugdymo ir teikė pasiūlymus Vyriausybės programai, 

organizavo  apskritojo stalo diskusijas dėl įtraukiojo ugdymo, kompensavimo priemonių tvarkos 

vaikams su negalia, bioetinių iššūkių, susijusių su gyvybės pradžia ir pabaiga. Norint užtikrinti 

šeimos politikos vystymą ir nuoseklią stebėseną reikalingas ne tik finansinis indėlis (kuris, deja, 

nuolat mažėja), bet dar labiau – kryptingi strateginiai sprendimai. Deja, 2020 m. Seimas patvirtino 

Finansų ministerijos inicijuotą Lietuvos Respublikos strateginio valstybės valdymo įstatymą, dėl 
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kurio dingo horizontalaus pobūdžio ilgalaikė šeimos stiprinimo programa, numatyta Šeimos 

stiprinimo įstatyme, nebuvo įgyvendinama LR Seimo patvirtinta Demografijos, migracijos ir 

integracijos politikos 2018–2030 metų strategija bei jos planas. 

Kadangi dialogo kultūros ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas, numatytas NŠT 

nuostatuose,  buvo vienas iš svarbiausių NŠT  uždavinių, tam buvo skirta pagrindinė veikla. Dėl to 

buvo atlikta visų respublikoje veikiančių šeimos tarybų / komisijų apklausa apie šeimos politikos 

įgyvendinimo situaciją savivaldybėse ir kartu su SADM surengta bendra konferencija „Šeimos 

politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“. Jos metu apie bendradarbiavimo galimybes pasisakė 

ne tik mokslininkai, Seimo, ministerijų, savivaldybių, NŠT atstovai, bet ir ekspertai iš užsienio. 

NŠT nariai ir kiti dalyviai moderavo aštuonias darbo grupes, kuriose pasisakyti  galėjo visi 

konferencijos dalyviai. Konferencijos išvados pristatytos Šeimos politikos komisijoje, išsiuntinėtos 

atsakingoms institucijoms. Po šios konferencijos šeimos tarybų/komisijų kūrimosi savivaldybėse 

procesas paspartėjo. Šeimai palankios aplinkos stebėsenai šalyje ir savivaldybėse  reikalingi 

instrumentai. NŠT pastangomis buvo atliktas apžvalginis tyrimas, pagal kurį nustatyti kriterijai 

Šeimai palankios aplinkos indekso kūrimui ateityje. 

NŠT bendradarbiavimas su šeimos tarybomis / komisijomis, jų kūrimosi ir veiklos 

skatinimas vykdomas ir per susitikimus regionuose. Vienas ryškiausias buvo Utenos  regione, 

Karklėje įvyko Šeimų mugė.  

Detali NŠT veikla pateikiama žemiau. Pateikiamą ataskaitą kviečiame vertinti atsižvelgiant 

į didžiulę darbų apimtį, labai ribotus finansinius, žmogiškųjų išteklių bei laiko resursus ir naujos 

biudžetinės įstaigos kūrimosi pradžios sunkumus. Pandemijos kontekste, dažnai pasinaudodama 

savanorių pagalba, Taryba turėjo įsirengti patalpas, gauti baldus, sukurti internetinę svetainę, 

užmegzti ryšius su užsienio ekspertais, atlikti tiriamuosius darbus.  

Akivaizdu, kad į šeimą orientuota politika įmanoma tada, kai valdžios institucijos geba 

komunikuoti ir siekti bendrų tikslų šeimų labui, ko siekė  Nacionalinė šeimos taryba 2021 metais.   

 

  Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė  

dr. Ramunė Jurkuvienė 
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1. BENDRA INFORMACIJA 

1.1. Nacionalinė šeimos taryba, veiklos kryptys ir uždaviniai 

 

Nacionalinės šeimos tarybos (toliau – Taryba)  paskirtis – teikti Seimui ir Vyriausybei 

patariamąją ir ekspertinę nuomonę formuojant nuoseklią šeimos politiką, aiškiai apibrėžiant šeimos 

politikos kryptis ir tikslus, nustatant prioritetus, kuriant bendradarbiavimo mechanizmus tarp šeimų 

(jas atstovaujančių ir su jomis dirbančių organizacijų) ir atsakingų už šeimos politiką institucijų 

(ministerijų bei savivaldybių), kartu atliekant šeimos politikos įgyvendinimo stebėseną. 

Tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 8 ir 9 

straipsniai ir Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. XIII-2704 „Dėl 

Nacionalinės šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo“. 

Tarybos sudėtis patvirtinta 2020 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. 

XIII-3014, kurią sudaro 15 narių: penki savivaldybių šeimų tarybų atstovai, trys mokslo ir studijų 

institucijų atstovai, tyrinėjantys šeimos politikos klausimus, septyni šeimų organizacijų ir su 

šeimomis dirbančių organizacijų atstovai. 

Nacionalinės šeimos tarybos sudėtis 

1) Viktorija Čepukienė – mokslo ir studijų institucijų atstovė; 

2) Lijana Gvaldaitė – mokslo ir studijų institucijų atstovė; 

3) Ramunė Jurkuvienė – savivaldybių šeimų tarybų atstovė; 

4) Roma Jusienė – mokslo ir studijų institucijų atstovė; 

5) Danutė Laivienė – savivaldybių šeimų tarybų atstovė; 

6) Jolanta Lipkevičienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė; 

7) Kristina Malinovska – savivaldybių šeimų tarybų atstovė; 

9) Jolanta Ramonienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė; 

10) Daiva Riklienė – savivaldybių šeimų tarybų atstovė; 

11) Kristina Senkuvienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė; 

12) Rima Sitavičienė – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė; 

13) Vytis Turonis – šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovas; 

14) Inga Ulevičiūtė-

Rukšėnienė 
– šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovė; 

15) Dalia Vilkauskienė – savivaldybių šeimų tarybų atstovė. 

 

 

 

 

https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Viktorija-Cepukiene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Lijana-Gvaldaite.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Ramune-Jurkuviene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Roma-Jusiene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Danute-Laiviene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Jolanta-Lipkeviciene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Kristina-Malinovska.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Jolanta-Ramoniene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Daiva-Rikliene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Kristina-Senkuviene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Rima-Sitaviciene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Vytis-Turonis.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Inga-Uleviciute-Rukseniene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Inga-Uleviciute-Rukseniene.pdf
https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/07/Dalia-Vilkauskiene.pdf
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2020 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-3323 dr. Ramunė 

Jurkuvienė paskirta Nacionalinės šeimos tarybos pirmininke.  

 

 

1 pav. Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė doc. dr. Ramunė Jurkuvienė (ketvirta iš 

kairės) ir Tarybos narės (iš kairės): dr. Lijana Gvaldaitė, prof. dr. Roma Jusienė, Kristina 

Malinovska, Dalia Vilkauskienė, Rima Sitavičienė, Daiva Riklienė, Inga Rukšėnienė 

 

Tarybos veiklos strateginis tikslas – dalyvauti formuojant efektyvią šeimos politiką,   

siekiant sudaryti būtinas teisines, socialines, ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas, stiprinančias 

šeimą, skatinančias jos stabilumą ir visavertį funkcionavimą. 

Tarybos  pagrindiniai veiklos prioritetai aptarti ir patvirtinti 2020 m. lapkričio 5 d. 

Tarybos posėdyje bei 2021-03-04 suderinti su Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir 

darbo komitetu. Prioritetinės  veiklos kryptys apima šias sritis: 

1. Kompleksinių (prevencinių) paslaugų šeimoms savivaldybėse situacijos analizė, 

gerosios patirties kaupimas ir pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl šių paslaugų tęstinumo užtikrinimo.  

2. Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo problemų sprendimas: pradedant 

ikimokyklinio ugdymo užtikrinimu ir baigiant pagalba šeimoms, kurios slaugo  ilgalaikės priežiūros 

/ slaugos reikalingą šeimos narį, ypatingai atkreipiant dėmesį į vaikus su negalia auginančias 

šeimas. 

3. Pagalbos asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje užtikrinimas, atkreipiant 

dėmesį į paauglių krizines situacijas, stiprinant pagalbos plėtrą per kompleksines paslaugas 

šeimoms, kuriose auga paaugliai, turintys emocijų / elgesio sutrikimų ar negalią. 

https://seimostaryba.lt/wp-content/uploads/2021/11/Paskirta-Nacionalines-seimos-tarybos-pirmininke-XII-3323.pdf
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Tarybos uždaviniai:  

 dalyvauti formuojant šeimos politiką ir nustatant strategines šeimos politikos kryptis 

bei šeimos stiprinimo prioritetus, teikti Seimui ir Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl šeimos 

politikos įgyvendinimo gerinimo. 

 skatinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų 

bendradarbiavimą. 

 palaikyti ryšius su Lietuvos šeimomis, šeimų organizacijomis ir su šeimomis 

dirbančiomis organizacijomis, analizuoti jų lūkesčius. 

Tarybos veikla buvo grindžiama ir organizuojama vadovaujantis 2021–2023 m. strateginiu 

veiklos planu ir 2021 m. veiklos planu, su kuriais galima susipažinti institucijos interneto 

svetainėje: 

 

 

2 pav. Tarybos interneto svetainės www.seimostaryba.lt pirmasis puslapis 

 

 

 

 

 

 

http://www.seimostaryba.lt/
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2. NACIONALINĖS ŠEIMOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

2.1.  Dalyvavimas formuojant efektyvią šeimos politiką 

 
Tarybos 2021 m. veiklos planas, patvirtintas Tarybos posėdyje 2021 m. balandžio 22 d. 

nutarimu Nr. 1, sudarytas vadovaujantis Šeimos stiprinimo įstatyme įtvirtintomis Tarybos 

pagrindinėmis veiklos kryptimis.  

Svarbiausioms veiklos kryptims įgyvendinti buvo numatyti Tarybos veiklos funkcijos ir 

priemonės: 

1. 2021 m. vasario 10 d. Taryba pateikė pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai Aštuonioliktosios Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plano prioritetams: 

 Socialiai pažeidžiamiausių visuomenės grupių įgalinimas.  

 Neįgaliųjų teisių apsauga ir paslaugų plėtra. 

 Socialinės apsaugos išmokų adekvatumas ir tvarumas. 

 Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas. lygios galimybės. 

 Socialinės srities darbuotojų įgalinimas. Vaiko teisių apsaugos stiprinimas. 

 Aukštos pridėtinės vertės ekonomika. 

 

2. 2021 m. gruodžio 23 d. Taryba užsakė mokslinį tyrimą dėl Šeimai palankios aplinkos 

indekso kriterijų formavimo metodikos, siekiant pateikti kriterijus (tyrimo duomenų pagrindu), 

kuriais remiantis  bendradarbiaujant su SADM ir mokslo įstaigomis būtų galima inicijuoti Lietuvoje 

šeimai palankios aplinkos valstybėje ir savivaldybėse indeksavimo sistemos sukūrimą. Ji suteiktų 

įrankius nuolatinei šeimai palankios aplinkos stebėsenai ir  analizei, siekiant šeimos stiprinimo 

prioritetų nustatymo bei tikslinimo,  teikiant Seimui ir Vyriausybei išvadas bei  pasiūlymus dėl 

šeimos politikos įgyvendinimo gerinimo bei demografinių duomenų kitimo dinamikos. 

 

2.2. Siūlymų dėl prevencinių paslaugų šeimai plėtros formulavimas 

 

2021 m. birželio 1 d., Tarptautinę pasaulio vaikų gynimo dieną, Taryba surengė 

respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją Prezidentūroje „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: 

kompleksinės paslaugos šeimai“. Konferencijos metu buvo siekiama atskleisti prevencinių 

kompleksinių paslaugų poreikį ir iniciatyvų įvairovę, gerąją prevencinių paslaugų teikimo patirtį 

regionuose bei kylančius iššūkius. Tarybos nariai, suprasdami, kad formuojant šeimos politiką ir 

svarstant valstybės pagalbą šeimai (kaip visumai, įskaitant ir vaikus), svarbu atkreipti dėmesį į 

sąlygų šeimai kurtis ir funkcionuoti sudarymą, konferencijoje patvirtino apibendrinančius teiginius 

ir su jais supažindino Respublikos Prezidentą, Seimo narius, Vyriausybės narius bei Lietuvos 
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savivaldybių asociaciją. Kalbėjusieji pabrėžė, kad formuojant šeimos politiką, atliepiančią į 

kylančius iššūkius (pastaruoju metu ir COVID-19 pandemijos pasekmes), svarbu padėti šeimoms 

stiprinant  kompleksinių paslaugų šeimoms organizavimą bei teikimą. Tai reikšmingas paslaugų 

šeimai plėtros etapas Lietuvoje. Svarbu prieš priimant teisės aktus detaliai išdiskutuoti 

kompleksinių paslaugų turinį ir įgyvendinimo galimybes. Taip pat pažymėjo, kad būtinas efektyvus 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir savivaldybių formuojant 

ir įgyvendinant šeimos stiprinimo politiką valstybėje. Funkcijų delegavimas turi būti susietas su 

savivaldybių finansinėmis galimybėmis. Visų lygių valdžios sutelktumas skatinant šeimą 

stiprinančių priemonių įgyvendinimą yra pagrindinė prielaida valstybės gerovei ir net nacionaliniam 

saugumui.   

 

 

3 pav. Konferencijos dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos pirmoji ponia Diana 

Nausėdienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Seimo Socialinių reikalų ir 

darbo komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė bei Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas 

Mindaugas Sinkevičius. 

Dėl COVID-19 pandemijos šalyje tuo metu galiojusių rekomendacijų renginiams 

konferencija vyko mišriu būdu: konferencijos svečiai bei pranešėjai savo sveikinimus bei 

pranešimus skaitė gyvai, o dalyviai konferenciją stebėjo nuotoliniu būdu.  

 

Konferencijoje skaityti pranešimai: 

 Doc. dr. Ramunė Jurkuvienė (Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė): „Prevencijos 

svarba šeimos politikoje“. 
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 Prof. dr. Roma Jusienė (Nacionalinės šeimos tarybos narė): „COVID-19 iššūkiai 

šeimoms su vaikais“. 

 Dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Daiva Matulevičiūtė: „Kompleksinė pagalba 

šeimai: sisteminis diskursas“. 

 Arūnas Kučikas: „Bendruomenės pagalba šeimai – nevyriausybinių organizacijų 

indėlis“. 

 Dalia Vilkauskienė (Nacionalinės šeimos tarybos narė): „Palankios šeimai politikos 

formavimas savivaldybėse“. 

 Roberta Daubaraitė-Randė: „Pagalbos šeimai tinklo kūrimas – Panevėžio atvejis“. 

 Daiva Riklienė (Nacionalinės šeimos tarybos narė): „Paslaugų šeimoms prieinamumo 

iššūkiai ir galimybės“. 

 Kristina Malinovska (Nacionalinės šeimos tarybos narė): „Bendruomenė, kaip 

socialinės atskirties mažinimo veiksnys“. 

 Inga Rukšėnienė (Nacionalinės šeimos tarybos narė): „Pagalba šeimai, kurioje auga 

autizmo spektro sutrikimų turintis vaikas“. 

 Rima Sitavičienė (Nacionalinės šeimos tarybos narė): „Šeimų, auginančių kurčius ir 

neprigirdinčius vaikus, aktualijos“. 

Iš viso konferencijoje sudalyvavo virš 400 asmenų iš visų Lietuvos savivaldybių.  

Konferencijos įrašą rasite sekdami nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=f7gkDcLZTT0  

 

 

2.2.1. Siūlymų socialinių paslaugų įstatymui dėl prevencinių paslaugų šeimai plėtros 

formulavimas 

 

Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos pasitarimuose rengiant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo projektą, 

siekiant  nustatyti naują socialinių paslaugų rūšį – prevencines socialines paslaugas, kurias sudarytų 

klientų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene bei kitos 

paslaugos. Į daugelį Tarybos teikiamų pasiūlymų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsižvelgė 

ir 2021 m. gruodžio 23 d. Seime sėkmingai buvo priimtas minėtas Įstatymas. Taryba 2022 m. 

veiklos plane patvirtino – teikti pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Socialinių 

paslaugų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, susijusių su prevencinių paslaugų šeimai 

prieinamumo didinimu ir plėtra. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7gkDcLZTT0
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2.3. Siūlymų dėl darbo ir šeimos įsipareigojimų  derinimo priemonių 

tobulinimo formulavimas 

 

Įgyvendinant Tarybos veiklos prioritetą dėl darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo 

problemų sprendimo, ypatingai atkreiptas dėmesys  į paslaugas šeimoms, kuriose  yra slaugomas 

šeimos narys su nustatytu nuolatinės slaugos poreikiu.  

Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė 2021 m. spalio 4 d. ir lapkričio 15 d. dalyvavo 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų svarstymuose, kuriais buvo siekiama užtikrinti 

atokvėpio paslaugas šeimoms, kuriose  yra slaugomas šeimos narys su nustatytu nuolatinės slaugos 

poreikiu. 

Įgyvendinant šį Tarybos veiklos prioritetą dėl darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo 

problemų sprendimo atkreiptas dėmesys  į vaikus su negalia auginančias šeimas. Tuo tikslu  2021 

m. gruodžio 17 d. Taryba inicijavo nuotolinę apskritojo stalo diskusiją, kurioje buvo kalbėta apie 

iššūkius, kylančius ruošiantis įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus. Diskusijos dalyviai 

akcentavo, kad šiuo metu nėra aišku, kaip bus užtikrintas darbas mokyklose tam tikrų specialistų, 

reikalingų spec. poreikių turintiems vaikams. Yra tik švietimo sistemos pagalbos specialistai: 

psichologai, specialieji pedagogai ir socialiniai darbuotojai. Ergoterapeutai nėra numatyti švietimo 

sistemos darbuotojų sąraše. Apskritojo stalo dalyviai diskusijų metu pritarė šiuo klausimu kurti 

darbo grupę, į kurios sudėtį turėtų būti įtraukti atitinkamų organizacijų, šeimų nevyriausybinių 

organizacijų atstovai. Darbo grupės tikslas turėtų būti – išanalizuoti esamą situaciją, pateikti darbo 

pasiūlymus, pasidalinti tarptautine patirtimi. Savo darbo išvadas ir pasiūlymus pateikti raštu 

penkiems Seimo komitetams (Ateities,  Švietimo ir mokslo, Kultūros, Sveikatos reikalų, Socialinių 

reikalų ir darbo komitetams) bei Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijai, kad tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo dėka vyktų vis kokybiškesnis pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. 
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4 pav. Diskusijoje dalyvavo Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkė doc. dr. R. 

Jurkuvienė, Seimo narė Asta Kubilienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro sutrikusios 

raidos vaikų konsultavimo skyriaus prie ŠMSM vedėja Gintarė Šatė, Lietuvos ergoterapeutų 

draugijos pirmininkas doc. dr. Sigitas Mingaila, atstovai Ksenija Stasiuliene ir Giedrė Sasnauskienė, 

specialioji pedagogė Paulina Kuraitienė ir mokytojos padėjėja Rumšiškių mokyklos tarybos 

pirmininkė Žydrūnė Marčiulionienė. 

 

2.4.  Siūlymų dėl pagalbos asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje (ypač 

šeimoms auginančioms paauglius) tobulinimo formulavimas ir pateikimas 

 

Įgyvendinant veiklos prioritetą dėl pagalbos asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, 

užtikrinimo 2021 m. spalio 14 d. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 

bendrija PAGAVA kartu su Taryba surengė nuotolinį susitikimą, kuriame buvo pristatyta naujoji 

klausos aparatų kompensavimo tvarka ir jų kompensacijos dydžiai. Rima Sitavičienė, Nacionalinės 

šeimos tarybos narė, klausos aparatų kompensavimo iš VLK lėšų Tarybos posėdžiuose kėlė ne 

vieną kartą ir nuogąstavo, kad PAGAVA nebuvo informuojama apie rengiamus pakeitimus, kad 

trūksta SAM ir NVO bendradarbiavimo. Po ilgų diskusijų su SAM atstovais, bendrijos PAGAVA 

pirmininkė ir Tarybos narė pasidžiaugė, kad į jų pasiūlymus buvo atsižvelgta, nes tai svarbus 

žingsnis, besirūpinant šeimomis, kuriose auga neprigirdintys vaikai.  

 

 

5  pav. Susitikime dalyvavo Valstybinės ligonių kasos prie SAM Medicinos priemonių 

kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas, Tarybos pirmininkė Ramunė Jurkuvienė, 

Nacionalinės šeimos tarybos narė Rima Sitavičienė  ir PAGAVA atstovai. 
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2.5.  Šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų 

bendradarbiavimo skatinimas 

 

2021 metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Taryba, įgyvendindama Tarybos nuostatuose 

patvirtintus uždavinius – skatinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų 

bendradarbiavimą, rinko informaciją apie Lietuvos savivaldybėse įsteigtas šeimos tarybas ir 

komisijas. Buvo susisiekta su visomis 60 savivaldybių. Atsakymai buvo gauti iš 38 savivaldybių.  

Iš gautos informacijos paaiškėjo, kad šeimos tarybas yra įsisteigusios 12 savivaldybių. 

Šeimos komisijas yra įsisteigusios 27 savivaldybės. Viena savivaldybė yra įsisteigusi ir šeimos 

tarybą, ir šeimos komisiją. Tai – Švenčionių rajono savivaldybė. 

Taryba pažymi, kad Šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnyje numatyta, kad savivaldybės 

taryba nustato šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetus, sudaro šeimos komitetus, komisijas ar 

savivaldybės šeimos tarybas.  

 

 

6 pav. Remiantis apklausos rezultatais sudarytas Lietuvos savivaldybių šeimos tarybų ir 

komisijų žemėlapis. 
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2.5.1. Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija konferencijos „Šeimos 

politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“ surengimas 

 

2021 m. lapkričio 9 d. įvykusią konferenciją, kurioje sudalyvavo beveik 300 suinteresuotų 

asmenų iš 58 Lietuvos savivaldybių, skirtą aptarti įvairiems šeimos politikos aspektams, reiktų 

laikyti reikšmingu įvykiu šalies politiniame gyvenime. Konferencijos dalyviai atstovavo institucijų, 

formuojančių ir įgyvendinančių šeimos politiką nacionaliniu lygiu, ir pavienių šeimų, gyvenančių 

kaimiškose Lietuvos teritorijose, situacija besirūpinančius darbuotojus.  

 

 

 

7 pav. Konferencijoje dalyvavo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Mindaugas 

Lingė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė, 300 suinteresuotų asmenų iš 58 

Lietuvos savivaldybių, svečiai  iš Prancūzijos, p. Antoine Renard ir p. Elizabeth Gualtherie van 

Weezel  iš Olandijos. 

 

Taryba, suprasdama šeimos politikos stiprinimo svarbą, nuoseklaus sisteminio 

bendradarbiavimo tarp ministerijų, savivaldybių bei šeimų nevyriausybinių organizacijų užtikrinimą 

ir savivaldybių šeimos tarybų įgalinimo, konferencijoje priėmė apibendrinančius teiginius ir 

supažindino su jais Respublikos Prezidentą, Seimo narius, Vyriausybės narius, Savivaldybių šeimos 

tarybas ir šeimos komisijas. Pabrėždama, kad į šeimą orientuotų paslaugų poreikis reikalauja 

glaudaus bendradarbiavimo ne tik nacionaliniu mastu tarp šakinių ministerijų, bet ir savivaldybėse. 

Egzistuojantis komunikacijos modelis bei darbo bendram tikslui stoka kartais trukdo efektyviai 

užtikrinti paslaugų šeimoms prieinamumą ir plėtrą pagal šeimų poreikius. Tai sudaro prielaidas 

pagerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, paslaugų šeimai efektyvumą ir paslaugų šeimoms plėtros 

galimybes. Taip pat prieita nuomonės, kad savivaldybių šeimų paramos organizavimui, didesniam 

visuomenės ir NVO įsitraukimui į šios politikos praktinį įgyvendinimą bei sklaidą regionuose 



15 

 

būtinas didesnis metodinis, konsultacinis dėmesys iš nacionalinio lygmens institucijų, atsakingų už 

šeimos politikos formavimą ir  įgyvendinimą. 

Konferencijoje pranešimus skaitė: 

 Prof. habil. dr. G. Merkys pristatė tyrimo „Paslaugų šeimoms prieinamumo analizė“ 

rezultatus. 

 Eglė Kanopaitė-Gruodienė (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Socialinių paslaugų skyriaus vyresnioji patarėja): „Socialinių paslaugų prieinamumas 

šeimoms ir bendradarbiavimas su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, kuriant šeimų 

gerovę. 

 Ilona Šakienė (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos 

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja): „Sveikatos paslaugų prieinamumas 

šeimoms ir bendradarbiavimas su kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis, kuriant šeimų 

gerovę“. 

 Jolanta Navickaitė (Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Bendrojo ugdymo departamento direktorė): „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumas šeimoms“. 

 Rasa Karūžaitė (Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus vedėja): „Paslaugų prieinamumas šeimoms ir bendradarbiavimo su kitomis paslaugas 

teikiančiomis institucijomis stiprinimas, kuriant šeimų gerovę“. 

 Elizabeth Gualtherie van Weezel (supervisorė, socialinio darbo ekspertė, Driebergeno 

aukštosios mokyklos lektorė-emeritė (Nyderlandai): „Bendradarbiavimo tarp skirtingų institucijų 

patirtis šeimų įgalinimo procese Olandijoje“. 

 Antoine Renard (Europos katalikų šeimų asociacijų federacijos prezidentas): „Šeimos 

tarybų veikla Prancūzijoje“. 

 Kristina Malinovska (Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių 

paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja, Vilniaus rajono savivaldybės Šeimos tarybos 

pirmininkė, Nacionalinės šeimos tarybos narė): „Bendradarbiavimas nacionaliniu ir savivaldos 

lygmeniu: iššūkiai ir galimybės“. 

 Jolanta Ramonienė (VšĮ „Šeimos Institutas“ direktorė, Nacionalinės šeimos tarybos 

narė): „Šeimos taryba – bendradarbiavimo tarp skirtingų institucijų skatintoja šeimų įgalinimo 

procese (Lietuvos patirtis)“. 
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2.5.2. Susitikimas „Savivaldybės šeimos tarybos / komisijos veiklos stiprinimas 

Utenos apskrityje“ 

 

2021 m. rugpjūčio 19 d. įvyko Tarybos organizuotas susitikimas „Savivaldybės šeimos 

tarybos / komisijos veiklos stiprinimas Utenos apskrityje“. Susitikimo tikslas – plėtoti šeimos 

politikos formavimo galimybes per šeimos tarybų / komisijų veiklą, kuriant šeimai palankią aplinką 

savivaldybėse, regioniniu ir nacionaliniu mastu. Pasidalinti gerąja veiklos patirtimi, įtraukiant šeimų 

bei su šeimomis dirbančių organizacijų atstovus, stiprinant šeimų interesų atstovavimo iniciatyvas, 

sprendžiant kylančius iššūkius, plėtojant tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo galimybes. 

Sveikinimo žodį tarė Nacionalinės šeimos tarybos narė, Utenos savivaldybės Šeimos komisijos 

pirmininkė ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė. 

 

 

8 pav. Susitikime dalyvavo 18 atstovų iš visų šešių Utenos apskrities savivaldybių: 

savivaldybės šeimos tarybų, komisijų nariai ar savivaldybės deleguoti atstovai. 
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3. NACIONALINĖS ŠEIMOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS REZULTATAI 

3.1.Nacionalinės šeimos tarybos posėdžiai ir darbo grupių posėdžiai 

 

Tarybos posėdžiai yra pagrindinė Tarybos darbo forma. Tarybos nuostatai nustato, kad 

posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 2021 m. įvyko 9 Tarybos posėdžiai (8 iš 

jų vyko nuotoliniu būdu, 1 – mišriu).  

 

 

9 pav. Nuotolinio Nacionalinės šeimos tarybos posėdžio, vykusio 2021 m. lapkričio 29 d. 

ekrano nuotrauka. 

Tarybos sudarytos darbo grupės surengė iš viso 3 posėdžius: Savivaldybių šeimų tarybų 

atstovai, mokslininkų atstovai, šeimų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovai. Pasirengimai 

apvalaus stalo diskusijoms, konferencijoms ir  susitikimams su SADM ir SRDK taip pat vyko per 

darbo grupes. 

 

3.1.1. Tarpinstituciniai pasitarimai 

 

1. 2021 m. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo visuose Šeimos 

politikos komisijos posėdžiuose. Balandžio 30 d. Šeimos politikos komisijos posėdyje ji pristatė 

Nacionalinės šeimos tarybos veiklą. 

2. 2021 m. liepos–gruodžio mėn. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė kartu su 

NŠT nariais dalyvavo tęstinėje tarptautinėje darbo grupėje skyrybų klausimais. Šioje darbo grupėje 

dalyvavo ekspertai iš Nyderlandų, VVTAĮT atstovai, mokslininkai, socialinių paslaugų skyrių 

vadovai iš regionų, šeimų NVO, dirbančių su išsiskyrusiomis šeimomis, atstovai. Svarstytos 
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galimybės teikti pasiūlymus teisės aktams dėl svarbių spręstinų problemų, vykstant skyrybų 

procesui, kad vaikai nebūtų traumuojami skyrybų metu ir po jų. 

3. 2021 m. liepos–gruodžio mėn. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo 

daugelyje susitikimų su SADM bei SAM atstovais, mokslininkais, ligoninių vadovais  dėl socialinių 

paslaugų šeimoms, auginančioms vaiką su dirbtine plaučių ventiliacija, dėl paliatyvių ligonių 

slaugymo namuose, jų orumo užtikrinimo ir pagalbos šeimos nariams. Lapkričio 22 d. dalyvavo 

nuotolinio apvalaus stalo diskusijoje šiais klausimais dėl mirštančių ligonių orumo užtikrinimo.   

4. 2021 m. liepos 30 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo susitikime 

su Lietuvos savivaldybių asociacijos nariais svarstant pasiūlymus įstatymui dėl motinystės atostogų 

pratęsimo vienišoms mamoms ir savivaldybių įtraukimo į šį procesą. Pasiūlymai pateikti SADM. 

5. 2021 m. rugpjūčio 11 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo 

susitikime su SADM atstovais, Socialinių darbuotojų asociacijos vadovais ir savivaldybių 

asociacijos nariais dėl socialinių paslaugų įstatymo pakeitimų. 

6. 2021 m. rugsėjo 7 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo 

tarpkultūriniame susitikime su atstovais iš Kongo ir Belgijos šeimos politikos klausimais. 

7. 2021 m. rugsėjo 15 d., spalio 13 d., lapkričio18 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė 

Jurkuvienė dalyvavo susitikimuose su Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

vadovybe, kurių metu vyko pasitarimai, kaip derinti šeimos politiką su vaiko teisėmis, siekiant vaiko 

interesų viršenybės konfliktų šeimoje atvejais. 

8. 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo 

daugelyje susitikimų su šeimų organizacijomis regionuose. 

9. 2021 m. rugsėjo 24  d., rugsėjo 30 d., spalio 7 d., spalio 14 d.  Tarybos pirmininkė dr. 

Ramunė Jurkuvienė dalyvavo susitikimuose su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais 

aptariant pasirengimo darbus konferencijai „Šeimos politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“. 

10. 2021 m. rugsėjo 20 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo Šeimos 

politikos komisijos posėdyje, kuriame pasisakė dėl paslaugų negalią turintiems tėvams plėtros, 

prieinamumo didinimo galimybių. 

11. 2021 m. lapkričio 3 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo 

susitikime su Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininku Mindaugu Linge aptarti konferencijos 

„Šeimos politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“ tikslų ir uždavinių, siektinų rezultatų. 

12. 2021 m. lapkričio 8 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo ir 

pasisakė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje dėl socialinių paslaugų įstatymo 

pakeitimų. 

13. 2021 m. lapkričio 8 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo Šeimos 

politikos komisijos posėdyje, kuriame pasisakė aptariant atlikto tyrimo „Paslaugų šeimoms 

prieinamumo analizė“ ataskaitos rezultatus. 
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14. 2021 m. gruodžio 8 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo Seimo 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 

projekto. 

15. 2021 m. gruodžio 13 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo Seimo 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto klausymuose dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 

projekto. 

16. 2021 m. lapkričio 8 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo Šeimos 

politikos komisijos posėdyje. 

 

3.2. Nacionalinės šeimos tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo 

 

Taryba 2021 m. pateikė siūlymus dėl 6 teisės aktų projektų tobulinimo: 

1. 2021 m. vasario 10 d. Taryba pateikė pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai Aštuonioliktosios LR Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planui. 

2. 2021 m. balandžio 9 d. Taryba pateikė pasiūlymus  Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai „Dėl ilgalaikės šeimos politikos plėtros programos“. 

3. 2021 m. birželio 15 d. Taryba pateikė nuomonę raštu Švietimo, mokslo ir sporto 

ministrei, Seimo Švietimo ir mokslo komitetui „Dėl rengimo šeimai ir gyvenimo įgūdžių 

programos“. 

4. 2021 m. rugpjūčio 2 d. Taryba pateikė pastabas bei pasiūlymus Socialinės apsaugos ir  

darbo ministerijai parengtiems projektams: Lietuvos Respublikos darbo kodekso įstatymo projektui, 

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektui ir Lietuvos 

Respublikos lygių galimybių įstatymo projektui. 

5. 2021 m. gruodžio 6 d. Taryba pateikė pastabas Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių 

reikalų ir darbo komitetui dėl vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 18 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-845. 

6. 2022 m. sausio 4 d. Taryba pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus 

teisių komitetui dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo 

įstatymo projekto (naujos redakcijos). 

 

3.3. Nacionalinės šeimos tarybos surengti ar inicijuoti renginiai 

 

2021 m. Taryba surengė 2 konferencijas, 4 apskritojo stalo diskusijas. Tarybos pirmininkė   

dalyvavo šeimų, NVO, kitų institucijų bei visuomeninių organizacijų surengtose konferencijose, 

apskritojo stalo diskusijose skaitė pranešimus, aktyviai dalyvavo diskusijose. 
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3.3.1. Nacionalinės šeimos tarybos surengtos konferencijos 

1. 2021 m. birželio 1 d., Tarptautinę pasaulio vaikų gynimo dieną, Taryba surengė 

respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją Prezidentūroje „Šeimos politikos iššūkiai ir galimybės: 

kompleksinės paslaugos šeimai“. 

2. 2021 m. lapkričio 9 d., kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija surengė 

konferenciją „Šeimos politikos stiprinimas: bendradarbiavimo link“. 

 

3.3.2. Nacionalinės šeimos tarybos surengtos apskritojo stalo diskusijos 

 

1. 2021 m. spalio 14 d. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, 

bendrija PAGAVA kartu su Taryba surengė nuotolinį susitikimą, kuriame buvo pristatyta naujoji 

klausos aparatų kompensavimo tvarka ir jų kompensacijos dydžiai. 

2. 2021 m. gruodžio 3 d. Taryba inicijavo apskritojo stalo diskusiją dėl smurto artimoje 

aplinkoje. Į Tarybos organizuotą apskritojo stalo diskusiją  aktyviai įsijungė Lietuvos teisininkų 

bendruomenę atstovaujantys advokatai, teisės analitikai, praktikai, dirbantys su smurto problema, 

mokslininkai, visuomeninių organizacijų, dirbančių su asmenimis, nukentėjusiais nuo smurto, 

atstovai, Lietuvos savivaldos institucijų atstovai. 

3. 2021 m. gruodžio 6 d. Taryba suorganizavo Lietuvos ir užsienio ekspertų, dirbančių 

medicininės bioetikos, prenatalinės ir perinatalinės psichologijos, psichiatrijos bei šeimos 

psichologijos srityse, apskritojo stalo diskusiją „Dėl pagalbinio apvaisinimo ir surogatinės 

motinystės taikymo Lietuvos visuomenėje. Nauji iššūkiai ir pavojai“. 

4. 2021 m. lapkričio 25 ir  gruodžio 17 d. Taryba inicijavo apskritojo stalo diskusijas, 

kuriose svarstyti iššūkiai,  kylantys ruošiantis įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus. 

 

3.3.3. Nacionalinės šeimos tarybos dalyvavimas kituose renginiuose 

 

1. 2021 m. liepos 2–4 d. Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė kartu su daugiau nei 

30 šeimų organizacijų bei savivaldybių administracijų atstovų dalyvavo „Šeimos instituto“, kurio 

vadovė Jolanta Ramonienė yra Nacionalinės šeimos tarybos narė, inicijuotoje Šeimų NVO mugėje 

Karklėje. 

2. 2021 m. rugpjūčio 19 d. įvyko Tarybos organizuotas susitikimas „Savivaldybės 

šeimos tarybos / komisijos veiklos stiprinimas Utenos apskrityje“ Utenos A. ir M. Miškinių 

viešojoje bibliotekoje. Susitikime dalyvavo 18 atstovų iš visų šešių Utenos apskrities savivaldybių: 

savivaldybės šeimos tarybų, komisijos nariai ar savivaldybės deleguoti atstovai. 

3. 2021 m. rugsėjo 4 d Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo Šeimų 

organizacijos surengtoje šventėje – Šeimų bendrystės diena. Kauno Draugystės parke miesto 
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gyventojai ir svečiai, ypač šeimos, buvo kviečiamos į bendrystės dieną, kurioje daugiausiai dėmesio 

buvo skiriama šeimoms ir vaikams bei įvairių šeimų organizacijų prisistatymui. Šeimų bendrystės 

dienos Kaune rengiamos jau dešimt metų. 

4. 2021 m. rugsėjo 6 d., Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo 

konferencijoje „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“ ir skaitė pranešimą tema 

„Vaikų interesų viršenybės principas“. 

5. 2021 m. lapkričio 17 d.  įvyko nuotolinė konferencija „Kaip valstybė galėtų padėti 

krizinio nėštumo situacijoje?“ Pranešimus skaitė Tarybos pirmininkė doc. dr. R. Jurkuvienė tema 

„Kompleksinės pagalbos krizinio nėštumo atveju poreikis ir galimybės.“ Nacionalinės šeimos 

tarybos narys, teisininkas, Vytis Turonis, kuris pristatė Nacionalinės krizinio nėštumo prevencijos ir 

kompleksinės pagalbos sistemos koncepcijos gaires, paaiškino koncepcijos tikslus, struktūrą ir 

perspektyvas. 

6. 2021 m. lapkričio 22 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas organizavo nuotolinę 

nacionalinę mokslinę-praktinę konferenciją „Orumo užtikrinimas gyvenimo pabaigoje: požiūriai, 

realijos ir galimybės“. Po konferencijos įvykusioje apskritojo stalo diskusijoje „Sunkiomis ir 

nepagydomomis ligomis sergančių asmenų orumo užtikrinimas: kliūtys ir galimybės“, šalia 

sveikatos politikos atstovų, sveikatos priežiūros specialistų bei pacientų organizacijų atstovų 

aktyviai buvo pristatytas Nacionalinės šeimos tarybos požiūris šia aktualia Lietuvos šeimoms tema. 

 

3.3.4. Nacionalinės šeimos tarybos tyrimai ir apklausos 

 

1. 2020 m. Taryba inicijavo apklausą, kurios tikslas buvo išaiškinti koks yra šeimos 

tarybų ir šeimos komisijų tinklas Lietuvoje, siekdama užtikrinti šeimų atstovavimą regione, 

palaikyti ryšius su regionuose veikiančiomis šeimų organizacijomis, taip pat sužinoti realią šeimos 

tarybų situaciją Lietuvoje. Tuo tikslu buvo sudaryta anketa, kuri buvo išsiųsta visų savivaldybių 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams. Apklausa parodė, kad į daugumos (73.1%) 

patariamųjų institucijų šeimų klausimais sudėtį įeina Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorius. Apklausa leidžia teigti, kad vykdant bendradarbiavimą tarp Tarybos ir patariamųjų 

institucijų šeimos klausimais savivaldybėse (šeimos komisijų ir šeimos tarybų) Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriaus vaidmuo gali būti svarbus. Plėtojant Tarybos veiklą, svarbu kurti 

įvairius bendradarbiavimo modelius ir mechanizmus. Vienas iš galimų bendradarbiavimo 

mechanizmų yra savivaldybėse esanti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė. 

2. 2021 metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Taryba, įgyvendindama Tarybos nuostatuose 

patvirtintus uždavinius – skatinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų 

bendradarbiavimą, rinko informaciją apie Lietuvos savivaldybėse įsteigtas šeimos tarybas ir 

komisijas. Buvo susisiekta su visomis 60 savivaldybių. Atsakymai buvo gauti iš 38 savivaldybių. Iš 
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gautos informacijos paaiškėjo, kad šeimos tarybas yra įsisteigusios 12 savivaldybių. Šeimos 

komisijas yra įsisteigusios 27 savivaldybės. Viena savivaldybė yra įsisteigusi ir šeimos tarybą, ir 

šeimos komisiją. Tai – Švenčionių rajono savivaldybė. 

3. 2021 m gruodžio 14 d. Taryba užsakė mokslinį tyrimą dėl Šeimai palankios aplinkos 

indekso kriterijų formavimo metodikos, siekiant pateikti kriterijus (tyrimo duomenų pagrindu), 

kuriais remiantis būtų galima inicijuoti Lietuvoje šeimai palankios aplinkos savivaldybėse 

indeksavimo sistemos sukūrimą,  kuri būtų naudojama nuolatiniam šeimos būklės analizavimui, 

siekiant matyti šeimos gyvenimo kokybės  bei demografinių duomenų kitimo dinamiką. 

 

3.3.5. Nacionalinė šeimos taryba žiniasklaidoje 

Apie Nacionalinę šeimos tarybą 2021 m. rašė didžiausios šalies žiniasklaidos priemonės: 

lrt.lt, delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt.  

2021 m. lapkričio 10 d. Tarybos pirmininkė doc. dr. Ramunė Jurkuvienė dalyvavo „Žinių 

radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“, kurios tema buvo „Šeimos politika: kokias paslaugas užtikrina 

valstybė“. Laidoje taip pat diskutavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos horizontalios 

politikos ir projektų valdymo grupės vadovė Daina Urbonaitienė ir Akmenės rajono savivaldybės 

meras Vitalijus Mitrofanovas. 

 

  

10 pav. Tarybos pirmininkė dalyvauja „Žinių radijo“ laidoje „Aviras pokalbis“ 

 

2021 m. gruodžio 11 d. Lietuvos radijo ir televizijos laidos „Kas geresnio, kaimyne?“ 

rengėjai žiūrovus supažindino su Nacionalinės šeimos tarybos narės Kristinos Malinovskos 

gyvenimu bei veiklomis. 
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11 pav. Nacionalinės šeimos tarybos narė Kristina Malinovska Lietuvos radijo ir televizijos 

laidoje „Kas geresnio, kaimyne?“ 
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4. NACIONALINĖS ŠEIMOS TARYBOS STRATEGINIO VEIKLOS 

PLANO 2021 M. ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 

Tarybos veiklos strateginis tikslas – dalyvauti formuojant efektyvią šeimos politiką, 

siekiant sudaryti būtinas teisines, socialines, ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas, stiprinančias 

šeimą, skatinančias jos stabilumą ir visavertį funkcionavimą.  

Strateginiam tikslui pasiekti Taryba vykdo tęstinę programą „Nacionalinės šeimos tarybos 

veiklos užtikrinimas“ (kodas 09-001). Programos tikslas – kryptingai analizuoti šeimos politikos 

formavimo ir įgyvendinimo eigą ir nustatyti aktualias šeimoms problemas ir prioritetus. Taip pat 

stebėti ir analizuoti šalies demografinių rodiklių pokyčius, ilgalaikės šeimos stiprinimo 2020–2028 

metų programos įgyvendinimo procesus, ugdyti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą, užtikrinti 

būtiną paramą ir pagalbą šeimoms, stiprinant šeimos gebėjimus įgyvendinant šeimos funkcijas ir 

padėti įveikti kylančius iššūkius priimamais teisiniais aktais ir kitais šeimoms kylančių problemų 

sprendimais. 

Vykdant programą planuojama netiesiogiai prisidėti prie Lietuvos pažangos strategijos 

„Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 

patvirtintame 2021-2030 metų Nacionaliniame pažangos plane nustatyto strateginio tikslo Nr. 2 

„Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę 

padėtį“ ir siekiant strateginio tikslo, numatoma įgyvendinti šiuos pažangos uždavinius „sukurti 

tinkamą, skatinančią, palankią šeimai aplinką, kuri leistų tinkamai atlikti šeimos funkcijas ir drauge 

aktyviau ir sėkmingiau įsitraukti į darbo rinką, stiprinti moterų ir vyrų lygias galimybes, skatinti 

gimstamumą, užtikrinti ir palaikyti šeimų ir vaikų emocinę gerovę, plėtoti kokybiškas, visoms 

šeimoms, auginančioms vaikus, prieinamas paslaugas“. 

 

 

1 grafikas.2021–2023 m. asignavimų pasiskirstymas pagal programą. 
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Strateginis tikslas siejamas su svarbiausiais Tarybos, kaip kolegialios ekspertinės 

institucijos bei Tarybos sekretoriato vykdomais darbais pagal Įstatyme nustatytas Tarybos 

strategines veiklos kryptis. 

Atsižvelgiant į veiklos specifiką, 2021 metais Taryba savo veiklai vertinti numatė šiuos 

kriterijus, kuriais būtų matuojamas numatyto tikslo įgyvendinimas bei vertinama Tarybos veikla: į 

šeimą orientuotos politikos principo įgyvendinimo būklės vertinimo ir veiklos koordinavimo 

efektyvumo kitimo tendencijos (proc.); surengtų Tarybos posėdžių, darbo grupių posėdžių skaičius 

(vnt.); suorganizuotų diskusijų, konferencijų ir kitų renginių aktualiais šeimos politikos klausimais 

skaičius (vnt.), nagrinėtų aktualių šeimos politikos klausimų skaičius (vnt.); surengtų 

tarpinstitucinių pasitarimų skaičius (vnt). 

 

 

 

2 grafikas. Efekto vertinimo kriterijų reikšmių kaita 2020–2023 m. (matavimo vnt. balai) 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

5. INSTITUCIJOS VALDYMAS 

 

Vadovaujantis Seimo valdybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. SV-S-150 „Dėl 

didžiausio leistino Nacionalinės šeimos tarybos sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės 

pinigų fondų, pareigybių skaičiaus“ patvirtintas didžiausias Nacionalinės šeimos tarybos 

sekretoriato leistinas pareigybių skaičius – 5.  

2021 metais Nacionalinės šeimos tarybos sekretoriatą sudaro – 1 valstybės pareigūnas, tai 

Tarybos pirmininkas / įstaigos vadovas dirbantis 1 etatu ir 4 darbuotojai dirbantys pagal darbo 

sutartį po 0,5 etato. 

 

3 grafikas. Tarybos struktūros schema 

 


