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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO  

ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Nacionalinė šeimos taryba (toliau – Taryba) susipažino su pateiktu derinti Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo 

plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-06 „Stiprinti atstovavimą šeimos 

interesams ir keisti stigmatizuotą visuomenės požiūrį į tam tikras šeimas“ aprašo projektu ir pagal 

savo kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus: 

– Atkreiptinas dėmesys, kad Pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-06 „Stiprinti 

atstovavimą šeimos interesams ir keisti stigmatizuotą visuomenės požiūrį į tam tikras šeimas“ (toliau 

– Priemonė) įgyvendinimas apima 10 metų laikotarpį. Vienas iš siektinų rodiklių numatytas 

Savivaldybių šeimos tarybų ar komisijų, kaip vieno svarbiausių šeimų atstovavimo institutų 

savivaldybėse, sukūrimas.   

Pažymėtina, kad Šeimos komisijos ar tarybos sukūrimas savivaldybėse įtvirtintas Lietuvos 

Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo (2017 m. spalio 17 d.) (toliau – Įstatymas) 14 straipsnyje, 

kur apibrėžiama Savivaldybių kompetencija šeimos politikos srityje – ,,Savivaldybės taryba sudaro 

šeimos komitetus ar komisijas, gali sudaryti savivaldybės šeimos tarybą.“ Tačiau Priemonės aprašo I 

skyriaus lentelėje ,,Plėtros programos pažangos priemonės siekiami rezultatai“ skiltyje ,,Pradinė 

rodiklio reikšmė (metai)“ matome, kad 2021 m., t.y. praėjus 5 metams nuo įstatymo priėmimo, tik 60 

proc. savivaldybių turi sudariusios šeimos tarybas ar komisijas. Įgyvendinant priemonę planuojama, 

kad 2030 metais 85 proc. savivaldybių bus sukūrusios šeimos tarybas ar komisijas.  

Vertinant Įstatymo 15 straipsnyje įtvirtintą Savivaldybės šeimos tarybos paskirtį – ,,padeda 

įgyvendinti savivaldybės šeimos stiprinimo funkcijas ir stiprina savivaldybės institucijų ar įstaigų ir 

šeimų organizacijų bei su šeimomis dirbančių organizacijų bendradarbiavimą. Savivaldybės šeimos 

taryba analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, darančių įtaką šeimų padėčiai 

savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą, teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės 

prioritetų, susijusių su šeimos stiprinimu savivaldybėje, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų 

sprendimo, teikia savivaldybių institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl šeimos stiprinimo 

savivaldybėje veiksmų įgyvendinimo tobulinimo.“ Tarybos manymu būtų tikslinga siekti 95 proc. 

Įstatymo nuostatų įgyvendinimo, t. y, kad visose savivaldybėse būtų sukurtos šeimos tarybos ar 

komisijos. Tik kiekvienoje savivaldybėje veikiant šeimos tarybai (komisijai) galima tikėtis 

Priemonės III skyriuje nurodytų plėtros programos pažangos priemonių veiklų įgyvendinimo 

ir jų rezultato.   
ؘ– Įstatymo 4 straipsnyje apibrėžiamos Bendrosios šeimos stiprinimo nuostatos. Šio 

straipsnio 3 papunktyje įtvirtinta viena iš nuostatų – ,,stiprinti visuomenėje teigiamą požiūrį į šeimą“. 

Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 papunktyje nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau 

– Vyriausybė), siekdama įgyvendinti šeimos stiprinimo kryptis, parengia ilgalaikę šeimos stiprinimo 
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programą, kurioje numato priemones, užtikrinančias galimybes: formuoti teigiamą visuomenės 

požiūrį į šeimą kaip visuomenės ir valstybės pagrindą, puoselėti šeimos vertybes, jas propaguoti 

pasitelkus visuomenės informavimo priemones, renginių metu ar kitais būdais“. Todėl Tarybos 

manymu priemonė ,,Informuoti visuomenę apie tam tikras šeimas (daugiavaikes, patiriančias 

socialinę riziką, neįgaliųjų), siekiant keisti stigmatizuotą požiūrį į jas“ yra svarbi ir reikšminga. 

Pažymėtina, kad mažai tikėtina, kad viena priemonė per 5 metus gali padėti pakeisti 

visuomenės požiūrį, kuris kinta kartu su besikeičiančia ekonomine, socialine, politine situacija 

Lietuvoje ir pasaulyje. Taryba siūlo  apsvarstyti galimybę sukurti savivaldybėse tinklą, per kurį 

būtų galima vykdyti informacijos sklaidą, institucijoms padedančioms formuoti šeimos politiką 

su vietos bendruomenėmis bei šeimų organizacijomis ar su šeimomis dirbančiomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis, aktyvinant bendruomenes stiprinti šeimos institutą,  

aptariant bendradarbiavimo galimybes ir pasidalinant savo gerąja patirtimi. 

Taip pat Priemonės komunikacijos veiklos įgyvendinimui skirta tik 10000 Eur visam 

Priemonės įgyvendinimo laikotarpiui, t.y. 10 metų, jas konkurso būdu paskirstant savivaldybių 

šeimos taryboms (komisijoms). Tokios mažos lėšos neskatins savivaldybių dalyvauti viešinimo 

paslaugų pirkimo konkurse, o gautos mažos lėšos neleis sukurti efektyvios viešinimo 

kampanijos, kitų priemonių, kurios būtų paveikios ir prisidėtų prie šeimos vertybių 

puoselėjimo. Konkurso būdu išrinktų priemonių įgyvendinamas tik keliose savivaldybėse taip 

pat mažai prisidės prie pažangos siekimo keisti stigmatizuotą visuomenės požiūrį į tam tikras 

šeimas plačiąja prasme. Taryba siūlo skirti lėšų organizavimui susitikimų, kuriuose dalyvautų 

jau įsikūrusių savivaldybių šeimos tarybų/komisijų atstovai, kad jie galėtų dalintis gerąja 

patirtimi. Viešindami savo pasiekimus jie skatintų ir kitas savivaldybes steigti veiklias 

savivaldybės tarybas/komisijas, kuriose efektyviau galėtų būti įgyvendinamas Priemonėje 

numatytas tikslas 5-10 metų laikotarpiu: prisidėti prie šeimos vertybių puoselėjimo.  

 

 

Pirmininkė                                                                  Ramunė Jurkuvienė 
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