
 

                                                                                                           PATVIRTINTA 
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                                                                                                           2023 m. sausio 27  d. 
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Nacionalinės šeimos tarybos kalendorinis 2023 m. veiklos planas 

 

Tema/Funkcija Darbas/Priemonės  Terminas 

   

1. NŠT strateginis 

veiklos planavimas 

1.1. Patvirtinti NŠT 2023-2025 m. strateginį veiklos 

planą. 

2023 m.  

I ketvirtis 

1.2. Sudaryti ir patvirtinti NŠT 2023 m. veiklos planą. 2023 m.  

I ketvirtis 

1.3. Parengti ir raštu pateikti LR Seimui NŠT 2022 metų 

veiklos ataskaitą. 

2023 m.  

I ketvirtis 

2.  Dalyvavimas 

formuojant 

efektyvią šeimos 

politiką, šeimos 

politikos 

formavimo ir 

įgyvendinimo 

analizė, stebėsena 

ir vertinimas  

 

2.1 Parengti ir raštu pateikti LR Seimui pranešimą apie 

Lietuvos demografinės situacijos tendencijas viešosios 

politikos kontekste. 

2023 m.  

I ketvirtis 

 

2.2. Vertinti teisės aktų ir jų pakeitimų projektus  šeimai 

palankios aplinkos formavimo požiūriu ir teikti 

pasiūlymus LR Seimui, LR Vyriausybei, ministerijoms 

aktualiais šeimos politikos ir vaiko teisių apsaugos bei 

vaiko gerovės užtikrinimo ir teisės aktų tobulinimo 

klausimais. 

2023 m.  

I-IV 

ketvirčiai 

 

2.3. Dalyvauti LR Seimo komitetų, komisijų, LR 

Vyriausybės, ministerijų, LR Vyriausybės įstaigų 

posėdžiuose ir kituose renginiuose, kai svarstomi su 

šeima susiję klausimai. 

2023 m.  

I-IV 

ketvirčiai 

 

2.4. Tęsti Šeimai palankios aplinkos matavimo indekso 

parengimą,  sukuriant šeimos vertinimo ir stebėsenos 

kriterijus, siekiant šeimos būklės analizavimo ir šeimos 

gyvenimo kokybės bei demografinių duomenų gerinimo. 

2023 m.  

I-IV 

ketvirčiai 

3. Kompleksinės 

pagalbos būtinybės 

užtikrinimas visi šeimai 

 

3.1. Analizuoti kompleksinių (prevencinių) paslaugų 

šeimoms savivaldybėse situaciją, kaupti gerąją patirtį ir 

teikti pasiūlymus LR Seimui, LR Vyriausybei ir kitoms 

institucijoms dėl šių paslaugų prieinamumo didinimo ir 

plėtros. 

2023 m.  

I-IV 

ketvirčiai 

3.2. Surengti bendrą NŠT ir Nacionalinės sveikatos 

tarybos posėdį, siekiant aptarti šeimoms, 

išgyvenančioms krizinį nėštumą, kompleksinės pagalbos 

būtinybės užtikrinimą. 

2023 m.  

I-IV 

ketvirčiai 

3.3. Rengti apskritojo stalo diskusijas dėl teisės aktų 

reglamentavimo šeimos politikos srityje. 

Diskusijos temos: 

1. Demografijos tema, susiejant su šeimos 

palaikymu nėštumo, vaiko auginimo metu. 

2. Surengti apskritojo stalo diskusiją kartu su 

švietimo bendruomenių atstovais apie privalomo 

ikimokyklinio ugdymo  ir  sklandaus vaikų  

integravimo problemas, užtikrinant kokybiškas 

2023 m.  

I-IV 

ketvirčiai 



 

nemokamas ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo 

paslaugas. 

4. 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. 

4.1. Tęsti rinkti šeimos tarybų ir komisijų, Lietuvos 

šeimų,  šeimos organizacijų ir su šeimomis dirbančių 

organizacijų pasiūlymus dėl kompleksinių paslaugų 

asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje (ypač 

skyrybų atveju, šeimoms auginančioms paauglius), 

plėtros kitų prevencinių priemonių tobulinimo ir pateikti 

juos LR Seimui ir LR Vyriausybei. 

2023 m.  

I-IV 

ketvirčiai 

4.2. Surengti bendrą NŠT ir VA Caritas mediacijos 

centru pasitarimą, siekiant aptarti bendradarbiavimo 

galimybes ir pasidalinti savo gerąja patirtimi. 

2023 m.  

I-IV 

ketvirčiai 

  


