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       Lietuvos Respublikos Seimo 

        2008 m. bir elio 3 d. 

        nutarimo Nr. X-1569 

        pried lis 

 

VALSTYBIN  EIMOS POLITIKOS KONCEPCIJA 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Valstybin s eimos politikos koncepcijos (toliau – Koncepcija) paskirtis – 

pagr sti bendros eimos politikos reikalingum  gyvendinant Lietuvos Respublikos 

konstitucin  nuostat , kad eima yra valstyb s ir visuomen s pagrindas, kad eimoje 

ugdomos esmin s etin s ir kult rin s vertyb s, u tikrinan ios kiekvieno asmens gerov  ir 

Lietuvos valstyb s bei tautos istorin  i likim .  

1.2. Koncepcijos tikslai: 

– atskleisti eimos i skirtin  vert  asmens ir visuomen s gyvenime; 

– apibr ti eimos atliekamas funkcijas, svarbias tenkinant asmens ir visuomen s 

poreikius; 

– apib dinti eimos raidos ir eimos gyvenimo s lyg  problemas Lietuvoje; 

– apibr ti valstybin s eimos politikos tikslus ir principus; 

– numatyti valstybin s eimos politikos veiksm  kryptis. 

1.3. Koncepcija grind iama istori kai susiklos iusiomis eimos vertyb mis ir 

eimos gerov  nusakan iomis sampratomis, kurios atitinka Konstitucij  ir kitus teis s 

aktus. 

1.4. eima – esminis visuomen s g ris, kylantis i  mogaus prigimties ir 

grind iamas savanori ku vyro ir moters santuokiniu pasi ad jimu skirti savo gyvenim  

eiminiams santykiams kurti, u tikrinantis eimos nari  – vyro ir moters, vaik  bei vis  

kart  gerov  ir sveikos visuomen s raid , tautos bei valstyb s gyvybingum  ir 

k rybingum . Tod l valstyb s ir nevyriausybin s institucijos privalo u tikrinti eimos 

integralumui palanki  aplink , pl todamos ir tobulindamos jos teisin  ir socialin  baz . 

1.5. Koncepcijos taikymo ribos 

1.5.1. i koncepcija neapima priva ioje ir kult rin je srityje galimos eimos 

supratimo vairov s. 

1.5.2. Koncepcijoje laikomasi nuostatos, kad gindama motinyst , t vyst  ir 

vaikyst  valstyb  globoja visus artimos giminyst s ry i , ugdymo, tarpusavio pagalbos ir 
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bendro kio siejamus asmenis. Na lai i , vieni  motin  (t v ) ir j  vaik , sugyventini  

vaik  glob  reglamentuoja kiti teis s aktai. 

1.6. Pagrindin s Koncepcijos s vokos  

1.6.1. Artimieji giminai iai – kraujo ry iais tarpusavyje susij  asmenys – t vai ir 

vaikai, seneliai ir vaikai iai, broliai ir seserys. 

1.6.2. Darni eima – eima, atliekanti b dingas eimos funkcijas, kurios u tikrina 

vis  jos nari  fizin , psichin  ir dvasin  gerov . 

1.6.3. Daugiavaik  (gausi) eima – eima, auginanti tris ir daugiau vaik . 

1.6.4. I pl stin  eima – sutuoktiniai, j  vaikai ( vaikiai), jeigu j  yra, ir kartu 

gyvenantys artimieji giminai iai. 

1.6.5. Kriz  i gyvenanti eima – sud ting  gyvenimo tarpsn  d l tam tikr  

psichologini , socialini , sveikatos, ekonomini  ar kt. problem  i gyvenanti eima 

(besiskirianti; eima, kurioje vienas arba abu t vai laikinai gyvena u sienyje, o j  vaikai, 

lik  gyventi gimtin je, da nai gyja na lai io sindrom  (t. y. patiria i siskyrimo traum  ir 

jos pasekm s juntamos psichinei sveikatai bei elgesiui); ligon  slauganti, netekt  ar smurt  

patyrusi ar kit  problem  turinti eima).  

1.6.6. Nepilna eima – eima arba i pl stin  eima, kurioje santuokai pasibaigus 

vaikai yra netek  vieno ar abiej  t v . 

1.6.7. Santuoka – statym  nustatyta tvarka formintas savanori kas vyro ir moters 

susitarimas sukurti eimos teisinius santykius.  

1.6.8. Socialin s rizikos eima – eima, kurioje auga vaik  iki 18 met  ir kurioje 

bent vienas i  t v  piktnaud iauja alkoholiu, narkotin mis, psichotropin mis ar toksin mis 

med iagomis, yra priklausomas nuo azartini  lo im , d l socialini  g d i  stokos 

nemoka ar negali tinkamai pri i r ti vaik , naudoja prie  juos psichologin , fizin  ar 

seksualin  prievart , gaunam  valstyb s param  naudoja ne eimos interesams ir tod l 

i kyla pavojus vaik  fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir saugumui
1
. 

1.6.9. eima – sutuoktiniai ir j  vaikai ( vaikiai), jeigu j  yra. eima taip pat gali 

b ti nepilna ar i pl stin . 

1.7. Koncepcija remiasi iomis teisin mis nuostatomis:  

1.7.1. Konstitucijos ( in., 1992, Nr. 33-1014) 38 straipsniu: „ eima yra 

visuomen s ir valstyb s pagrindas. Valstyb  saugo ir globoja eim , motinyst , t vyst  ir 

vaikyst . Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. (...) Sutuoktini  teis s 

                                                
1
Lietuvos Respublikos socialini  paslaug  statymas ( in., 2006, Nr. 17-589)  
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eimoje lygios. T v  teis  ir pareiga – aukl ti savo vaikus dorais mon mis ir i tikimais 

pilie iais, iki pilnametyst s juos i laikyti. Vaik  pareiga – gerbti t vus, globoti juos 

senatv je ir tausoti j  palikim .“; 

1.7.2. Konstitucijos 39 straipsniu: „Valstyb  globoja eimas, auginan ias ir 

aukl jan ias vaikus namuose, statymo nustatyta tvarka teikia joms param  (...).“;  

1.7.3. Konstitucijos 26 straipsniu: „(...) T vai ir glob jai nevar omi r pinasi vaik  

ir globotini  religiniu ir doroviniu aukl jimu pagal savo sitikinimus.“; 

1.7.4. Civilinio kodekso ( in., 2000, Nr. 74-2262) tre iosios knygos „ eimos teis “ 

3.3 straipsniu:  

„1. eimos santyki  teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grind iamas 

monogamijos, santuokos savanori kumo, sutuoktini  lygiateisi kumo, prioritetin s vaik  

teisi  ir interes  apsaugos ir gynimo, vaik  aukl jimo eimoje, motinyst s visokeriopos 

apsaugos principais bei kitais civilini  santyki  teisinio reglamentavimo principais. 

2. eimos statymai ir j  taikymas turi u tikrinti eimos ir jos reik m s 

visuomen je stiprinim , eimos nari  tarpusavio atsakomyb  u  eimos i saugojim  ir 

vaik  aukl jim , galimyb  visiems eimos nariams tinkamai gyvendinti savo teises ir 

apsaugoti nepilname ius vaikus nuo netinkamos kit  eimos nari  bei kit  asmen  ir 

kitoki  veiksni  takos.“;  

1.7.5. Civilinio kodekso tre iosios knygos 3.161 straipsnio 2, 3, 5, 6 dalimis: 

„2. Vaikas turi teis  inoti savo t vus, jei tai nekenkia jo interesams ar statymai 

nenumato ko kita. 

3. Vaikas turi teis  gyventi kartu su t vais, b ti aukl jamas ir apr pinamas savo 

t v  eimoje, bendrauti su t vais, nesvarbu, ar t vai gyvena kartu, ar skyrium, bendrauti su 

giminai iais, jei tai nekenkia vaiko interesams.“; 

„5. Vaik , gimusi  nesusituokusiems t vams, ir vaik , gimusi  susituokusiems 

t vams, teis s yra lygios. 

6. T vams nutraukus santuok , j  pripa inus negaliojan ia ar t vams gyvenant 

skyrium, vaik  teis s nesikei ia.“; 

1.7.6. Europos mogaus teisi  ir pagrindini  laisvi  apsaugos konvencijos ( in., 

1995, Nr. 90-987) 12 straipsniu: „Vyrai ir moterys, sulauk  santuokinio am iaus, turi teis  

tuoktis ir sukurti eim  pagal i  teis  reguliuojan ius valstyb s vidaus statymus.“; 

1.7.7. Europos mogaus teisi  ir pagrindini  laisvi  apsaugos konvencijos 

protokolo Nr. 7 5 straipsniu ( in., 2000, Nr. 96-3016): „Sutuoktiniai turi lygias civilin s 

teis s pob d io teises ir atsakomyb  tarpusavio santykiuose bei savo vaik  at vilgiu tiek 
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santuok  sudarius ir jai t siantis, tiek j  nutraukus. is straipsnis netrukdo valstyb ms 

imtis toki  priemoni , kokios yra b tinos vaik  interesams ginti.“; 

1.7.8. 1989 m. Jungtini  Taut  vaiko teisi  konvencijos ( in., 1995, Nr. 60-1501) 

preambule: „(...) eimai, kaip pagrindinei visuomen s l stelei ir nat raliai vis  jos nari , 

ypa  vaik , augimo ir gerov s aplinkai, turi b ti suteikta reikiama apsauga ir pagalba, kad 

ji gal t  prisiimti visas pareigas visuomenei“, „(...) vaikas visapusi kai ir harmoningai 

vystytis gali tik augdamas eimoje, jausdamas laim , meil  ir supratim .“ 

1.8. eimos i skirtin  vert  

1.8.1. Darni eima pati savaime yra g ris, nes atitinka prigimtinius asmens 

poreikius ir socialum  ir leid ia visi kai juos i reik ti: 

– b ti bes lygi kai mylimam ir priimamam, nepaisant gali , gabum  ir pasiekim , 

nes kiekvienas asmuo yra unikalus ir savaime vertingas; 

– b ti atviram kitam asmeniui, pasitik ti ir dalytis gyvenimu su juo (bendrauti ir 

bendradarbiauti); 

– tur ti t vus kaip autoritet , kuriais pasitikima, i  j  mokomasi, lygiuojamasi kaip 

 vyro ir moters tarpusavio santyki  pavyzd , taip atskleid iant ir tvirtinant savo tapatyb .  

1.8.2. Santuoka grind iama eima yra istori kai ir moksli kai patvirtintas 

patikimiausias institutas, sudarantis geriausias s lygas vis  jos nari  visapusi kam ir 

visaver iam prigimtini  gali  bei socialini  g d i  ugdymui(si). Tod l eima yra 

visuomen s pa angos pagrindas, tautos gerov s ir i likimo garantas.  

1.8.3. eima yra pirminis socialinis institutas, kuris kiekvienoje visuomen je 

u tikrina social  gyvenimo b d  grind ian i  vertybi , elgesio norm , formali  ir 

neformali  taisykli  visum . Visuomen s gyvenimas pakrinka, jei eimai stinga 

palaikymo ir apsaugos. 

1.8.4. eima kaip pirmin  bendruomen , susiformavusi pirmiau nei valstyb  ar 

kuris kitas socialinis darinys, yra nat rali ir pagrindin  visuomen s l stel . Gyvenimas 

drauge ir eimos nari  bendryst  bei tarpusavio priklausomyb  grind ia b tinyb  matyti 

eim  kaip visum . mogaus teis s pirmiausia gyvendinamos per eim , ne skaidant j   

atskirus narius, bet stiprinat j  tarpusavio atsakomyb . Vyro ir moters santuokos pagrindu 

sukurta eima, net tapusi nepilna, geriau apsaugo savo nari  teises ir rengia visaver iam 

asmeniniam bei socialiniam gyvenimui negu bet kuri valstyb s steigta ir remiama 

institucija. 

1.8.5. eimoje asmen  ly i  ir kart  skirtybi  papildomumas u tikrina tarpusavio 

santyki  pilnatv . Vyro ir moters lygiavertis bendradarbiavimas, glaud s ry iai tarp kart , 
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lemiantys kult ros vertybi  ir konstruktyvi  elgesio modeli  abipus  perimamum , turi takos 

visuomen s solidarumui, demokrati kumui ir pilieti kumui. Ly i  skirtumai, vis i  naujo 

patvirtinami neurobiologijos ir neuropsichologios studij
2
, savaime nekuria nelygi  

galimybi  ir neveda  diskriminacij , bet yra s lyga skirtingai rai kai, po i riams, 

talentams, patir iai, kurie suteikia galimyb  k rybi kai bendradarbiauti kiekvienoje 

visuomen s gyvenimo srityje.  

1.8.5.1. Ly i  papildomumas, kuris pasirei kia ir ugdomas pirmiausia eimoje, 

rei kia ne gyvenimo sri i  ar darb  dalijim   vyri kus ir moteri kus, bet vyro ir moters 

lygiavert  bendradarbiavim  vis  r i  veikloje (jie abu atsakingi u  eimos gyvenim  ir 

vaik  aukl jim ), atpa stant ir pripa stant abiej  savitum , skirtingos ir tod l viena kit  

papildan ios rai kos ind l , o tai u tikrina mogi kojo k rybi kumo ir tarpusavio santyki  

dinamik .  

1.8.5.2. Sutuoktini  santarv  ir bendradarbiavimas eimoje yra kart  (t v  ir vaik , 

seneli  ir vaikai i ) santarv s ir bendradarbiavimo prielaida. Savo patirtimi, galimyb mis, 

po i riais skirtingi eimos nariai turi daug daugiau prielaid  mokytis tolerancijos, 

supratimo, siklausyti  kito nuomon . 

1.8.6. eimos stabilumas – eimos nari  tarpusavio pasitik jimas ir sugyvenimas – 

laiduoja vis  eimos nari  socialini  ir psichologini  poreiki  tenkinim , tiesiogiai veikia j  

kaip asmen  k rybingum , geb jim  silieti  visuomen , bendradarbiauti ir konstruktyviai 

adaptuotis spar iai kintan iame pasaulyje.  

1.9. eimos pagrindin s funkcijos asmens ir visuomen s gyvenime  

1.9.1. Asmen  bendruomen s k rimas – tarpasmenini  ry i  u mezgimas ir 

pl tot , partneri ko ly i  abipusi kumo ir papildomumo, asmen  tarpusavio pagarbos, 

pasitik jimo ir atsakomyb s ugdymas priimant sutuoktini  ir t v  sipareigojimus.  

1.9.2. Prokreacija – gyvyb s davimas i  meil s, grind iamos atsakingu motinyst s 

ir t vyst s supratimu, vaik  auginimas. 

1.9.3. Ugdymas ir socializacija – kult ros ir vertybi , elgesio norm  bei pirmini  

ini  perteikimas, pa inimo ir bendravimo g d i  ugdymas, mogaus gabum  

atskleidimo ir galimyb s juos gyvendinti u tikrinimas, asmens lytin s tapatyb s ugdymas 

(vyro ir moters vaidmens eimoje ir visuomen je pa inimas), savimon s ugdymas, 

socialin  reabilitacija. 

                                                
2
 Brizendine L., Wels S., The Female Brain, N.Y.: Morgan Road Books, 2006. 
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1.9.4. Globa ir rekreacija – mogi kosios globos, psichologinio saugumo (ypa  

vaik , vyresnio am iaus moni  ir ne gali  moni ) u tikrinimas, psichofizin s brandos 

ugdymas, asmens psichini , fizini  bei dvasini  gali  atk rimas ir palaikymas.  

1.9.5. Nam  kio k rimas – bendros veiklos, solidarumo ir subsidiarumo patirties, 

sipareigojim , atsakomyb s ir savaranki kumo ugdymas, materialinio apsir pinimo 

u tikrinimas, geb jimo derinti eimos gyvenim  ir darbin  u imtum  ugdymas.  

 

2. EIMOS RAIDOS IR EIMOS GYVENIMO S LYG  PROBLEMOS  

 

2.1. Socialinis ir ekonominis nestabilumas, naujos galimyb s ir i kiai (d l to 

suma jo dalies eim  geb jimas prisitaikyti prie nauj  aplinkybi ), bendros eimos 

politikos, skirtos eimos vaidmeniui stiprinti, eimos vertyb ms puosel ti, nebuvimas 

valstyb je ir nepakankamas d mesys darniai, sveikai eimai i ry kino did jan i  eimos 

instituto kriz . i  situacij  iliustruoja toliau i d stytos eimos demografin s, kult rin s 

aplinkos ir vertybi  poky i , ekonomin s, vaik  ugdymo ir visokeriopo saugumo 

u tikrinimo bei kitos problemos. 

2.2. Demografin s problemos 

2.2.1. Ma as santuok  skai ius. Nors per pastaruosius penkerius metus, po 

de imtmet  (1991–2001) trukusio santuok  skai iaus ma jimo, is skai ius m  did ti – 

2006 m. susituok  21,2 t kst. por  (1,3 t kst. por  daugiau nei 2005 m.)
3
, ta iau 1990 m. 

tuok si 36,3 t kst. por , tad santykinai is skai ius yra ma as. 

2.2.2. Tuokiamasi vyresnio am iaus. 2006 m. vidutinis pirm  kart  santuok  

sudaran i  vyr  am ius buvo 27 metai, moter  – 25 metai. 2000 m. – atitinkamai 26 ir 24 

metai.
4
 1989 m. sura ymo duomenimis, tarp 20–24 met  vyr  vedusi  buvo tre dalis (32,8 

proc.), o 2001 m. duomenimis, j  buvo per pus  ma iau – tik e tadalis (16,5 proc.), io 

am iaus i tek jusi  moter  atitinkamai suma jo nuo 55,5 iki 32,5 proc. 

2.2.3. Gana da nos i tuokos. 2006 m. buvo registruota apie 11,2 t kst. i tuok  

(202 poromis daugiau nei 2005 m. 1990 m. imtui santuok  teko 35, 2005 m. – 58 

                                                
3
 Statistikos departamento 2007-05-11 informacija „Lietuvos eima iandien“, 

http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1110  
4
 Statistikos departamento 2007-05-11 informacija „Lietuvos eima iandien“, 

http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1110 
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i tuokos.
5
 Vidutini kai per metus po i tuokos be vieno i  t v  (da niausiai be t vo) lieka 

apie 10 t kst. vaik .
6
  

2.2.4. Vis daugiau por  gyvena kartu, neregistravusios santuokos. Socialini  

tyrim  instituto duomenimis, gyvenimui nesusituokus pritaria beveik pus  (44 proc.) 

apklaust  respondent  nuo 18 iki 24 met . Gyvenimas nesusituokus didina, kaip rodo 

daugelio tyrim  duomenys
7
, tarpusavio santyki  tamp , polink   seksualin  nei tikimyb , 

nenor  ar atid liojim  tur ti vaik , smurto prie  moteris ir vaikus galimyb ; sugyventini  

k diki  mirtingumas yra didesnis nei susituokusi j , sugyventini  vaikai turi daugiau 

elgesio problem , didesn  polink   alkohol , narkotikus, ankstyvus lytinius santykius.  

2.2.5. Ma as gimstamumas. Suminis gimstamumo rodiklis
8
 (2006 m. buvo 1,3, o 

1990 m. – 2,02) neu tikrina kart  kaitos. 2006 m. Lietuvoje gim  31,3 t kst. k diki  (724 

k dikiais daugiau nei 2005 m.). Nors nuo 2003 m. gimim  skai ius did ja, ta iau 

Lietuvoje gimstamumas vis dar i lieka vienas ma iausi  ES valstyb se nar se.
9
 

2.2.6. Ma ja vaik  skai ius. Per 2006 m. vaik  suma jo 23,3 t kst. (3,2 proc.). 

Per de imt  met  nuo 1990 iki 2000 m. vaik  suma jo 125,4 t kst. (12,6 proc.), o nuo 

2000 m. – 175,8 t kst. (20,2 proc.).
10

 

2.2.7. Gimdo vis vyresnio am iaus moterys. 2006 m. vidutinis gimdyvi , 

gimdan i  pirm  vaik , am ius buvo 25 metai
11

, o 1994 m. – 23 metai. 

2.2.8. Gaus ja vaik , gimusi  ne santuokoje. Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb s duomenimis, 1990 m. ne santuokoje gim  7 proc., o 

2003 m. – 29,5 proc. vaik . Santuokos neregistravusiems t vams 2005 m. gim  8,6 t kst., 

o 2006 m. jau 9,3 t kst. vaik . 2000 m. is skai ius siek  tik 7,7 t kst.
12

 

2.2.9. Vaik  iki 1 met  mirtingumas. is rodiklis prilyginamas alies socialinio 

ekonominio i sivystymo ekvivalentui. 2005 m. mir  209 vaikai iki 1 met , 2006 m. – 212. 

                                                
5
 Nacionalin s sveikatos tarybos metinis prane imas, 2006, Vilnius, 2007, p. 11. 

6
 Statistikos departamento 2007-05-11 informacija „Lietuvos eima iandien“, 

http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1110 
7
 Garrison M., „Is Consent Necessary? An Evaluation of the Emerging Law of Cohabitant Obligation“.// 

UCLA Law Review, February, 2005, p. 815-896; Wilcox W.B. et al. Why Marriage Matters: Twenty-Six 

Conclusions from the Social Sciences. N.Y.: Institute for American Values, 2005; Wilcox W.B. and Nock 

S.L., „What’s Love Got to Do with It? Equality, Equity, Commitment, and Women’s Marital Happiness“// 

Social Forces 84: 1321–1345. 
8
 Suminis gimstamumo rodiklis – vidutinis gyv  gimusi  vaik , kuriuos moteris pagimdyt  per savo reproduktyv  

gyvenimo laikotarp , skai ius. 
9
 Statistikos departamento 2007-05-11 informacija „Lietuvos eima iandien“, 

http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1110 
10

 Statistikos departamento 2007-05-31 informacija. „Lietuvos vaikai“, http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1878  
11

 Statistikos departamento 2007-05-11 informacija „Lietuvos eima iandien“, 

http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1110 
12

 Statistikos departamento 2007-05-11 informacija „Lietuvos eima iandien“, 
http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1110 
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K diki  mirtingumo vidurkis – 6,8 t kstan iui gyv  gimusi  k diki , ES valstybi  nari  

vidurkis – 5,2.
13

 

2.2.10. Gaus ja be abiej  t v  gyvenan i  vaik . D l i tuok , skurdo, 

emigracijos daug ja nam  ki , kuriuose vaikus augina vienas i  t v  ar glob jas. 2005 m. 

toki  nam  ki  buvo 11 proc., o 2006 m. – jau 13 proc. Beveik pus  2005 m. i vykusi j  

i  Lietuvos sudar  susituok  asmenys, tod l Lietuvoje formuojasi naujas eimos tipas, kai 

vienas arba abu t vai laikinai gyvena u sienyje, o j  vaikai, lik  gyventi gimtin je, da nai 

gyja na lai io sindrom .  

2.2.11. Kas antra eima – be vaik . 2006 m. daugiau nei pus  (55 proc.) eim  

netur jo vaik , vien  vaik  tur jo – 22 proc., 2 vaikus – 17, 3, o daugiau vaik  – 6 proc. 

Vidutinis eimos dydis – 2,4 asmens.
14

 

2.2.12. Visuomen  sen ja. 2006 m. 60 met  ir vyresni gyventojai sudar  20,4 

proc., o vaikai iki 14 met  – 16,5 proc. Sen jimo indeksas
15

 nuo 2001 m. iki 2006 m. 

padid jo nuo 98 iki 124.
16

  

2.3. Kult rin s aplinkos ir vertybi  poky iai 

2.3.1. Santuokos, kaip vertyb s, silpn jimas. J  lemia kintan ios visuomen s 

vertybin s nuostatos – nauj  gyvenimo kartu form  pripa inimas, asmens savirai kos 

svarba, karjeros ir tvirto materialinio pagrindo siekimas, sipareigojim , atsakomyb s 

vengimas. 

2.3.2. ema tarpusavio santyki  kult ra. Visuomen  yra menkai psichologi kai 

i prususi, jos inios apie eimos ir asmens psichosocialin s raidos tarpsnius ribotos, 

bendravimo g d iai skurd s. Konfliktai eimoje neigiamai veikia vaik  ir t v  dvasin  

sveikat . 

2.3.3. Kart  solidarumo ma jimas. Vis da niau visuomen je pasirei kia kart  

susvetim jimas ir prie i kumas. 

 2.3.4. T v  u imtumas. Didelis t v  u imtumas daro poveik  t v  ir vaik  

santykiams, ma ai d mesio skiriama vaik  prie i rai ir aukl jimui, d l to silpn ja ry iai 

tarp eimos nari .  

2.4. Socialin s ir ekonomin s eimos problemos 

                                                
13

 Nacionalin s sveikatos tarybos metinis prane imas, 2006, Vilnius, 2007, p. 11. 
14

 Statistikos departamento 2007-05-11 informacija „Lietuvos eima iandien“, 
http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1110 
15

 Sen jimo indeksas – 60 m. ir vyresni  gyventoj  skai ius, tenkantis imtui vaik  iki 14 m. 
16

 Nacionalin s sveikatos tarybos metinis prane imas, 2006, Vilnius, 2007, p. 10. 
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2.4.1. eim  skurdas. Tarp sunkiausiai besiver ian i  ar skurstan i  eim  

pirmiausia patenka nepilnos ir daugiavaik s eimos, eimos, auginan ios ma ame ius 

vaikus, pri i rin ios ne galius asmenis, ma os motyvacijos, nesugeban ios prisitaikyti 

prie kintan i  gyvenimo s lyg  eimos. Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb s duomenimis, santykinis skurdo rodiklis
17

 nuo 2003 m. (15,9 

proc.) did jo ir 2005 m. sudar  16,9 proc. Nam  ki , kuriuose yra vaik , santykinio 

skurdo rodiklis didesnis nei vidutini kai alyje ir siekia 17,2 proc. Daugiavaik se eimose 

min tas rodiklis siek  36,5 proc.
18

 

2.4.2. B sto problemos. B sto fondo strukt ra neatitinka nam  ki  strukt ros ir 

poreiki . Valstyb s teikiama parama b stui sigyti ar i sinuomoti n ra pakankama.  

2006 m. pabaigoje s ra uose socialiniam b stui nuomoti buvo daugiau kaip 16 t kst. 

asmen  ( eim ) (2005 m. j  buvo 13,5 t kst.), tarp j  jaunos eimos sudar  35,8 proc. Per 

2006 m. tik 890 asmen  ( eim ) buvo suteikta galimyb  i sinuomoti gyvenam sias 

patalpas (2005 m. toki  eim  buvo 956).
19

 B sto problema – tai viena svarbiausi  

santuok  ma jimo, j  atid jimo v lesniam laikui, ma o gimstamumo ir problem , 

susijusi  su vaiko ugdymui palanki  s lyg  sudarymu, prie as i .  

2.4.3. Darbo ir pareig  eimoje suderinamumo problemos. Silpnai i vystytos 

lanks ios u imtumo formos (darbas ne vis  darbo dien , lankstus darbo grafikas, darbas 

namuose ir kt.) ir nepakankamos vaik  prie i ros paslaugos riboja galimybes t vams 

pasirinkti profesinio darbo ir vaik  ugdymo derinimo re im , u tikrinti ly i  lygyb  ir 

siekti demografini  rezultat  ger jimo. 

2.4.4. Emigracija. J  lemia ma i atlyginimai, emas pragyvenimo lygis, 

problemos, kylan ios jaunimui sidarbinant pirm  kart , ilgalaikis nedarbas, gana didelis 

neoficialus u imtumas. Lietuvos gyventoj  emigracijos mastai ir intensyvumas yra labai 

dideli. Per pirmuosius naryst s Europos S jungoje metus (2004 m.) emigrant  i  Lietuvos 

skai ius i augo 1,4 karto – nuo 22,7 t kst. iki 32,5 t kst. Daugiausia – 48,1 t kst. (2 kartus 

daugiau nei 2003 m.) emigravo 2005 m. Per 2006 m. emigrant  skai ius suma jo: 

emigravo apie 27,8 t kst., tai beveik du kartus ma iau nei 2005 m. ir penktadaliu daugiau 

nei 2003 m. I  Lietuvos i vyksta jauni, da niausiai 20–29 met , turintys vidurin , 

auk tesn j  ar auk t j  i silavinim , darbingi mon s.
20

 D l kokybini  Lietuvos gyventoj  

poky i , susijusi  su emigracija, did janti am iaus, lyties disproporcija, prot  

                                                
17

 Santykinis skurdo rodiklis – kai gyventojo i laidos 50 proc. ma esn s u  Lietuvos vartotoj  i laid  vidurk . 
18

 Statistikos departamentas. Gyvenimo lygis ir skurdas 2005 m., Vilnius, 2006, p. 20. 
19

 Statistikos departamentas. Socialinio b sto nuoma ir valstyb s remiami b sto kreditai 2006, Vilnius, 2007, p. 4. 
20

 Statistikos departamento 2007-06-29 informacija, http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1927  
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nutek jimas, darbo j gos modifikacija ir tr kumas neigiamai veikia eimos institut . 

Nepakankamai skatinama gr tamoji migracija. Neefektyvus darbo j gos judumas 

Lietuvos viduje. 

2.4.5. Nepakankama socialin s pagalbos ir paramos eimai sistema. N ra 

ekonominio stabilumo, neu tikrinta paramos eimai pl tra ir kokyb . Esama socialin s 

paramos infrastrukt ra silpnai i pl tota, tr ksta veiksm  koordinavimo, jau iamas 

kvalifikuot  specialist , dirban i  su eima, stygius. Socialin s pagalbos ir paramos 

sistema daugiau orientuota ne  prevencin  darb  ar paslaug  eimai teikim , bet  

padarinius, socialini  i mok  mok jim . I mok  mok jimas netiesiogiai pratina nedarni  

eim  t vus gyventi vaik  s skaita ir vengti socialiai naudingo darbo. Nepakankamai 

u tikrinama jaunimo integracija  darbo rink .  

2.4.6. Nepakankama valstyb s pagalba ir parama eimai krizi  atvejais. 

Stokojama vairiapus s pagalbos ir paramos eimos socialini , psichologini  ir kit  krizi  

atvejais. Stinga institucij , vykdan i  ir koordinuojan i  socialin s, pedagogin s ir 

psichologin s paramos eimai veikl .  

2.5. Vaik  ugdymo ir visokeriopo saugumo u tikrinimo problemos 

2.5.1. Daug d l t v  emigracijos be t v  prie i ros palikt  vaik . Emigracijos 

problemos yra kompleksin s, susijusios su vaiko juridinio atstovavimo aspektais, jo 

emocine, moraline b kle, jo ugdymo ir ugdymosi procesu, tinkamomis gyvenimo 

s lygomis. Ma daug pus  emigrant  tur jo vaik , bet tik kas antras i  j  i vyko kartu su 

vaikais. Emigracijos tyrimo rezultatai rodo, kad kas antro emigranto vaikai liko Lietuvoje 

su vienu i  t v , seneliais ar kitais giminai iais.
21

 

2.5.2. Nema ja globos namuose augan i  vaik  skai ius. 2007 m. prad ioje 

buvo 13,3 t kst. be t v  globos likusi  vaik . 2006 m. pabaigoje, kaip ir 2005 m., globos 

namuose gyveno 6,1 t kst. vaik .
22

 

2.5.3. Daug socialin s rizikos eim  ir jose augan i  vaik . 2007 m. prad ioje 

vaiko teisi  apsaugos tarnyb  skaitose buvo ra yta 13,5 t kst. socialin s rizikos eim , 

jose augo 31,4 t kst. vaik .
23

 Apie du tre daliai eim  ra yta  skait  d l girtavimo. ios 

eimos da nai neturi pakankamai socialini  geb jim  ir motyvacijos savaranki kai 

tvarkyti savo gyvenim , tod l nesugeba aukl ti savo vaik , naudoja prie  juos 

                                                
21

 Statistikos departamento 2007-06-29 informacija, http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=1927 
22

 Statistikos departamento 2007-04-27 informacija, Socialin s paslaugos, 2006 m., p. 1. 
23

 Statistikos departamento 2007-04-27 informacija, Socialin s paslaugos, 2006 m., p. 1. 
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psichologin , fizin  prievart , gaunam  valstyb s param  naudoja ne eimos interesams. 

Manytina, kad savo gyvenimo b do pro ius jos perduos kitoms kartoms. 

2.5.4. Smurtas prie  vaikus. 2006 m. nuo nuskalstam  veik  nukent jo 5,1 t kst. 

vaik  (186 vaikais daugiau nei 2005 m.). Da niausiai nuken ia 14–17 met  paaugliai, du 

tre daliai nukent jusi j  – berniukai. U registruojama vis daugiau vaik  seksualin s 

prievartos atvej . Vaikai sudaro daugiau nei pus  vis  u registruot  nukent jusi j  nuo 

i  nusikalstam  veik . 2006 m. nuo seksualinio pob d io nusikalstam  veik  nukent jo 

272 vaikai (2005 m. – 239).
24

 

2.5.5. Gaus ja vaik , turin i  vairi  sveikatos sutrikim . Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s duomenimis, 2005 m. bent viena 

liga sirgo trys ketvirtadaliai vaik . 2005 m. i  vis  patikrint  vaik  iki 16 met  visai 

sveik  buvo tik 43 proc., o 2000 m. is skai ius siek  46 proc. 2006 m. Lietuvoje buvo 15 

667 ne gal s vaikai, tai sudar  2,7 proc. vis  Lietuvos vaik .
25

  

2.5.6. Nepakankamas jaunimo rengimas eimai. Mokyklose vangiai diegiamos 

pedagogi kai pagr stos jaunimo rengimo eimai programos. Da niausiai orientuojamasi tik 

 eimos prokreacin  funkcij , nepakankamai atskleid iami atsakingos t vyst s bei 

motinyst s principai, neugdomas mergai i  ir berniuk  geb jimas kartu svarstyti 

tarpusavio santyki  problemas, atpa inti ir priimti j  po i ri  ir psichologini  reakcij  

skirtumus. 

2.5.7. Dalis paaugli  per anksti pradeda lytin  gyvenim . Tai neigiamai veikia 

skirtingos lyties asmen  geb jimus ateityje u megzti ilgalaikius atsakomybe, pagarba ir 

meile gr stus tarpusavio santykius ir ry ius, b tinus visavertei eimai sukurti ir pl toti. 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, 2006 m. gimdym  skai ius moter  

iki 18 m. am iaus grup je – 443 (1,5 proc. vis  gimdym ), dirbtini  abort  skai ius 

moter  nuo 15 iki 17 m. am iaus grup je – 213 (2,2 proc. vis  abort  skai iaus). 

2.5.8. Tarp jaunimo spar iai plinta alingi pro iai. Atlikt  tyrim  duomenimis, 

19 proc. 15–17 met  vaik  globos nam  aukl tini  yra band  bent vien  i  narkotik  nors 

kart  gyvenime, 12 proc. – nors kart  per paskutinius 12 m nesi , 8 proc. – per paskutines 

30 dien . 2006 m. u registruoti 1 042 asmenys, padar  nusikalstamas veikas, susijusias su 

disponavimu narkotin mis ar psichotropin mis med iagomis (2005 m. – 1010, 2004 m. – 

869). 2006 m. u registruota 47 nepilname iai asmenys, padar  nusikalstamas veikas, 

                                                
24

 Statistikos departamento 2007-05-31 informacija „Lietuvos vaikai“, http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1878 
25

 Vaiko teisi  apsaugos kontrolieriaus staigos atliktas tyrimas „Ne gali j  vaik  situacija ir problemos Lietuvoje“, 

http://www3.lrs.lt/docs2/XRIAERBQ.DOC 
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susijusias su neteis ta narkotik  apyvarta, (2005 m. – 46, 2004 m. – 49, 2003 m. – 37, 

2002 m. – 15 asmen ).
26

 

2.5.9. Nepakankamas vaik  ir jaunimo u imtumas. Tr ksta vaik  ir jaunimo 

u imtumo program  ir konkre i  paslaug , dienos centr , kit  vaik  papildomo ugdymo 

staig ; nei spr stos vaik  ir jaunimo vasaros poilsio ir u imtumo problemos. Mokes iai 

u  papildomo ugdymo paslaugas mokyklose ar kitose institucijose daliai eim  yra per 

sunki na ta.  

2.5.10. Ikimokyklinio ugdymo staig  stygius ir teikiam  paslaug  neatitiktis 

poreikiams. Lietuvoje did ja ikimokyklinio ugdymo staig  poreikis. 2006 m. pabaigoje 

alyje buvo 652 ikimokyklinio ugdymo staigos, arba 62 staigomis ma iau negu 2000 m. 

Ikimokyklines ugdymo staigas lanko vis daugiau alies ikimokyklinio am iaus vaik : 

2000 m. – 41 proc., 2006 m. – 55 proc., i  j  mieste – 75 proc., kaime – 20 proc.
27

 Did ja 

vienkartini  ir periodini  prie i ros paslaug , trunkan i  kelias valandas (da niausiai 

vaik  iki 1 met ) arba orientuot   atskir  vaiko geb jim  ugdym , poreikis namuose ir 

dar eliuose. 

2.5.11. T v  su vaikais kartu praleid iamas laikas. Ugdymo s km  eimoje 

priklauso nuo drauge su vaiku praleisto laiko ir jo pedagoginio turiningumo. Tai bendras 

darbas nam  kio ruo oje, pa intin s i kylos ir atostogos, bendras eimos tradicij  ir 

ven i  k rimas, bendri aidimai, kiti laisvalaikio praleidimo b dai drauge ir pan. Ta iau 

Lietuvoje menkai atsi velgiama  tai, kad t v , auginan i  mokyklinio am iaus vaikus, 

darbo laikas ir atostog  laikas turi b ti derinamas prie vaik  mokyklinio u imtumo.  

2.5.12. Neigiamas vie osios informacijos poveikis nepilname iams. Vienas 

did iausi  sunkum , su kuriais susiduria t vai, augindami vaikus, – emos kult ros, 

seksualizuotos ir smurtin s informacijos plitimas televizijoje, internete ir kitose 

visuomen s informavimo priemon se. Tai daro did iul  neigiam  poveik  vaiko 

asmenyb s vystymuisi, jo vertybini  nuostat  formavimuisi. 2006 m. duomenimis, 

kriminalai, erotika ir seksas – populiariausios iniasklaidos temos. ia pateikiama 

informacija nepilname iams formuoja i kreipt  vertybi  sistem , nepagarb  mogui, yra 

skatinama neapykanta ir agresija. 

2.6. Kitos problemos 

                                                
26

 Narkotik  kontrol s departamentas. Statistin  informacija apie narkotik  ir psichotropini  med iag  vartojimo 

paplitim  bei neteis t  apyvart  Lietuvoje, Vilnius, 2007, p. 3–4. 
27

 Statistikos departamentas. vietimas 2006, p. 37. 
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2.6.1. N tumo nutraukimo ir nevaisingumo problemos. Pasitaiko atvej , kad 

n tumo nutraukimas atliekamas prie  tai moteriai nesuteikus reikiamos socialin s, 

pedagogin s, psichologin s, juridin s, materialin s ar kitokio pob d io pagalbos. 

Nepakankamai d mesio skiriama nevaisingumo prevencijai ir gydymui. Nepakanka 

d mesio pedagogi kai pagr stam paaugli  ir jaunimo lytiniam ugdymui, atsakingos lytin s 

elgsenos formavimui. 

2.6.2. Daug ja smurto atvej . Lietuvos nacionalinio Jungtini  Taut  Vaik  fondo 

komiteto (UNICEF) tyrimo duomenimis, psichologinis arba fizinis smurtas b dingas 65 

proc. eim  (tyrimo duomenyse nenurodoma, ar smurtas vyksta sutuoktini , ar 

sugyventini  porose). Apie du tre dalius moter  bent kart  patyr  vyr  fizin , psichologin  

ar seksualin  smurt . 2006 m. nuo t v  nukent jo 730 vaik , tai 38 proc. daugiau nei  

2005 m.
28

  

2.6.3. Nepakankamas d mesys prevenciniam, intervenciniam, postvenciniam 

darbui su eima – stinga eim  pedagoginio, psichologinio, medicininio ir ekonominio 

vietimo bei konsultavimo, eimos nari  fizin s, psichin s bei dvasin s reabilitacijos 

paslaug .  

2.6.4. N ra bendros koordinavimo sistemos eimos politikos srityje. 

Neatliekamas sistemingas ir i samus eim  pad ties ir poreiki  tyrimas, ne visada 

vadovaujamasi jau priimtomis strategin mis nuostatomis. N ra bendros eimos politikos 

sistemos, o esan ios politikos priemon s gyvendinamos nenuosekliai ir fragmenti kai.  

2.6.5. I vardytos problemos daro neigiam  tak  eimos institutui, ir tik stipri, 

atsakinga eima yra paj gi veikti ias problemas. 

 

3. VALSTYBIN S EIMOS POLITIKOS TIKSLAS, PRIORITETAS IR 

PRINCIPAI  

 

3.1. Valstybin s eimos politikos tikslas – numatyti ir vykdyti eimos institut  

palaikan i  ir stiprinan i  bendr  politik , kuri u tikrint  bendr sias s lygas teikiant 

diferencijuot  valstyb s ir visuomenini  institucij  pagalb  eimai visose srityse, siekiant, 

kad b t  sudarytos s lygos jai b ti autonomi ku, atsakingu, tvirtu, stabiliu, aktyviu ir 

savaranki ku institutu, geban iu visaverti kai atlikti savo funkcijas.  

3.2. Kadangi gyvenimas eimoje yra palankiausias kiekvieno asmens visavertei 

socializacijai, valstybin s eimos politikos prioritetas – kurti eimai palanki  aplink :  

                                                
28

 Statistikos departamento 2007-05-31 informacija „Lietuvos vaikai“, http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1878 
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– sudaryti s lygas gyvendinti eimos prokreacin  funkcij , ypa  j  derinti su 

kitomis eimos socializacij  u tikrinan iomis funkcijomis;  

– pl toti diferencijuotas kompleksines paslaugas eimai, stiprinant t v  kaip 

pirm j  ir svarbiausi  vaiko ugdytoj  vaidmen , siekiant eimos i saugojimo ir deramos 

vaik  socializacijos;  

– remti vietimo ir socialin s pagalbos programas, padedan ias atkurti pozityvi  

eimos patirt , tuo ugdant jos neturin i  asmen  (na lai i , nepilnoje eimoje augusi  

vaik , i siskyrusi , vieni ) dr s  ir geb jim  kurti eim  sipareigojant santuokai; 

– formuoti teigiam  visuomen s po i r   eim , pirmiausia per valstyb s vietimo 

sistem  ir kitas valstyb s institucijas, visuomenines organizacijas, bendruomenes, riboti 

eimos institut  griaunan ius vie umos veiksnius. 

3.3. Valstybin s eimos politikos gyvendinimo principai 

3.3.1. Prioritetas eimai. Grind iamas istori kai ir moksli kai patikrintu eimos, 

kaip pirminio visuomen s instituto, patikimumu, u tikrinan iu tautos, visuomen s ir 

valstyb s gerov s bei pa angos pl tot , nes eima, pagr sta santuoka, sudaro geriausias 

s lygas vis  jos nari  kaip asmen  visapusi kam ir visaver iam prigimtini  gali  ir 

socialini  g d i  ugdymui. 

3.3.2. Gyvyb s kult ros puosel jimas. Grind iamas atsakingos t vyst s ir 

motinyst s pl tote, pagarba gyvybei ir mogi kajam orumui bet kuriame mogaus kaip 

asmenyb s raidos etape, ypa  teikiant prioritet  pagalbos stokojantiems vaikams, 

seneliams, ne galiesiems, moterims, abejojan ioms, ar i saugoti prad t  gyvyb , ar auginti 

gimus  k dik . 

3.3.3. Kompleksi kumas. Parama apima visas eimos atliekamas funkcijas, 

u tikrinan ias eimos materialin , socialin  ir dvasin  gerov . 

3.3.4. Diferencijuotumas. Teikiama diferencijuota parama, atsi velgiant  realius 

eimos gerov s poreikius, vykdant eimos gyvenimo kriz s ar irimo prevencij . 

3.3.5. Subsidiarumas. Teikiama pagalba ir parama eimai palaiko ir skatina 

eimos savaveiksmi kum  visose jos gyvenimo srityse, t. y. padeda eimai pa iai 

atsakingai vykdyti tai, k  ji gali daryti savo j gomis, o ne perima ir dubliuoja jos 

funkcijas. eimos subsidiarumui palaikyti ir stiprinti turi b ti rengiami eimotyros ir 

eimos konsultavimo specialistai, pl tojama vietimo ir socialin s pagalbos sistema, 

kuriant jaunimo rengimo eimai, t v  vietimo ir konsultavimo programas, eim  

tarpusavio pagalbos grupes, padedan ias eimoms spr sti i kylan ias problemas ir stiprinti 

eimos stabilum .  
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3.3.6. Ly i  lygiaverti kumas. Teikiama parama eimai padeda jos nariams 

i reik ti ir realizuoti savo prigimtines ir i siugdytas galias, b ti savimi ir tuo geriausiai 

tarnauti atliekant eimos misij , i rei kiam  per pagrindines eimos funkcijas.  

 

4. VALSTYBIN S EIMOS POLITIKOS VEIKSM  KRYPTYS 

 

4.1. eimos politikos veiksm  kryptys kult ros, vaik  ugdymo, vietimo 

srityje 

vietimo ir kult ros sistema grind iama glaud iu eimos, mokyklos ir visuomen s 

bendradarbiavimu, padedant eimai ugdyti asmen , paj g  suvokti pasaul , savaranki kai ir 

kartu su kitais spr sti savo ir visuomen s gyvenimo problemas. 

Siekis – pad ti eimai parengti vaikus ir jaunim  savaranki kam gyvenimui, kurti 

funkcionali  ir darni  eim , ugdyti brand ias, dorovingas ir savaranki kas, geban ias 

kurti savo ir bendruomen s gyvenim  asmenybes.  

4.1.1. U daviniai 

4.1.1.1. Diegti mokyklose rengimo eimai ir lyti kumo ugdymo programas, kurios 

ugdyt  brand i , savaranki k  ir kriti kai m stan i  asmenyb  ir pad t  rengti mokinius 

eimos gyvenimui, skatint  eimos vertybi  suvokim  ir puosel jim ;  

4.1.1.2. ugdyti atsakomyb  ir pagarb  mogaus gyvybei nuo jos prad jimo iki 

nat ralios mirties; 

4.1.1.3. stiprinti bendra mogi kumo, bendruomeni kumo, pilieti kumo ir 

tauti kumo nuostatas, pagarb  aplinkiniams, formuoti teigiam  po i r   moni  lygyb . 

Ugdyti atsakomyb  u  savo elges  ir jo padarinius, geb jim  pasiprie inti neigiamai takai; 

4.1.1.4. suteikti t vams, glob jams ar r pintojams ini  ir g d i , reikaling  

visaver iam bendravimui su vaikais;  

4.1.1.5. u tikrinti palankias s lygas t vams laisvalaik  leisti drauge su vaikais, 

remti kult ros, sporto ir poilsio renginius eimoms; 

4.1.1.6. pl toti neformal j  vaik  ugdym , kurti psichologin s, pedagogin s, 

socialin s pagalbos sistem , prieinam  kiekvienai eimai. Ypating  d mes  skirti 

ikimokyklini  ir vaiko dienos prie i ros institucij  veiklos organizavimui; 

4.1.1.7. galioti nacionalin  transliuotoj  propaguoti eimos vertybes rodant 

teigiamus pavyzd ius.  

4.2. eimos politikos veiksm  kryptys u imtumo srityje 
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U imtumas – esmin  integracijos  visuomen  prielaida, u tikrinanti eimos 

materialin  gerov , visavert  gyvenim  ir socialin  apsaug .  

Siekis – sudaryti galimyb  sidarbinti ir gauti pakankamas pajamas, pl toti 

lanks ias u imtumo formas, padedan ias derinti profesinius interesus su eimin mis 

pareigomis, tuo sudarant palankias s lygas kurti eimas ir auginti vaikus. 

4.2.1. U daviniai 

4.2.1.1. Formuoti u imtumo politik , orientuot   s lyg  dalyvauti darbo rinkoje 

sudarym  ir emigracijos sraut  ma inim , siekiant u tikrinti eim  ekonomin  ir socialin  

saugum ; 

4.2.1.2. sudaryti palankias s lygas eimos verslui, gerinant informavimo, 

konsultavimo ir mokymo kokyb ; 

4.2.1.3. sudaryti palankias s lygas derinti profesin  u imtum , mokym si ir eimos 

gyvenim ; kurti lanks ias u imtumo formas;  

4.2.1.4. didinti eimos nari  u imtum , teikti param  smulkiojo verslo paslaug  

sektoriaus pl trai, ugdyti eim  motyvacij  ir geb jim  prisitaikyti prie vairi  u imtumo 

form ; 

4.2.1.5. pl toti vaiko prie i ros atostog  sistem , kuri garantuot  galimyb  

lanks iai jomis naudotis abiem t vams, kartu jiems i liekant darbo rinkoje, sudaryti 

palankias s lygas sidarbinti pasibaigus vaiko prie i ros atostogoms, sudarant galimyb  

atnaujinti profesines inias ar persikvalifikuoti; 

4.2.1.6. prie akademini  miesteli  steigti student  eim  vaikams skirtus vaik  

dienos centrus, kuriuose vaikai b t  pri i rimi t v  paskait  metu. 

4.3. eimos politikos veiksm  kryptys apsir pinimo gyvenamuoju b stu, 

palankios gyvenamosios aplinkos eimai k rimo srityse 

Apsir pinimas gyvenamuoju b stu ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas eimos 

poreikiams – vienas i  eimos gyvenimo s lyg  suk rimo veiksni , turin i  lemiam  tak  

eimos k rimui, jos stabilumui, gimstamumui. 

Siekis – suformuoti eimos poreikius atitinkant  b sto fond  ir sukurti eimai 

palanki  gyvenam j  aplink . 

4.3.1. U daviniai 

4.3.1.1. Tobulinti b sto kreditavimo ir subsidijavimo sistem , kuri atitikt  eimos 

poreikius; 

4.3.1.2. pl toti savivaldybi  socialinio b sto fond ; 

4.3.1.3. skatinti savivaldybi  nuomojamo b sto ne pelno sektoriaus pl tr ; 
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4.3.1.4. atsi velgiant  eimos galimybes, lanks iai kompensuoti b sto ildymo ir 

kitas b sto i laikymo i laidas; 

4.3.1.5. didinti valstyb s param  sigyjant b st  eimoms, auginan ioms vaikus, 

ypa  gausioms eimoms; 

4.3.1.6. gyvenamuosiuose rajonuose sukurti eimai palanki  aplink , atitinkan i  

kiekvieno eimos nario poreikius ( rengti aliuosius plotus, vaik  aidimo, sporto 

aik teles, poilsio zonas; sukurti eimai palanki  infrastrukt r ; skatinti varios 

gyvenamosios aplinkos puosel jim ). 

4.4. eimos politikos veiksm  kryptys socialin s paramos ir paslaug  eimai 

srityje 

Socialin  parama ir paslaugos eimoms – tai viena i  sri i , kuria u tikrinama 

socialin  integracija eim , turin i  socialini  problem  ar stokojan i  tinkam  geb jim  

ir galimybi  savaranki kai r pintis savo eimos gyvenimu.  

Siekis – u tikrinti galimybes eimoms gauti b tin  pagalb , orientuot   eimos 

geb jim  savaranki kai spr sti savo socialines problemas stiprinim , motyvacij  kurti 

saugi , sveik  ir darni  aplink  savo eimoje. Sudaryti palankias s lygas suaugusiems 

eimos nariams, pri i rintiems vaikus, ne galius, senyvo am iaus eimos narius, derinti 

darbo ir eimos sipareigojimus.  

4.4.1. U daviniai 

4.4.1.1. Pl toti aktyvios socialin s paramos eimoms politik , u tikrinant 

veiksmingesn  pinigin s socialin s paramos ir socialini  paslaug  sistemos derinim , 

stiprinant veiksming  socioedukacin  pagalb  eimai, skatinan i  jos pa ios motyvacij  ir 

atsakomyb , padedan i  veikti socialin  atskirt ; 

4.4.1.2. sukurti bendr , veiksming , prieinam  socialini  paslaug  sistem , 

u tikrinan i  kompleksin  pagalb  eimai, orientuot   individualius eimos poreikius ir 

interesus, tinkamai finansuojam  tiek i  savivaldybi , tiek i  valstyb s biud eto; 

4.4.1.3. kurti ir pl toti kompleksin s psichologin s pagalbos ir socialini  paslaug  

teikimo sistem  kriz  i gyvenan ioms ir socialin s rizikos eimoms, stiprinti param  

speciali j  poreiki  eimoms ir vaikams. Pl toti krizi  ir pagalbos eimoms centrus; 

4.4.1.4. tobulinti specialist , dirban i  prevencin , intervencin  ir postvencin  darb  

su eimomis, rengimo ir kvalifikacijos k limo sistem ; 

4.4.1.5. siekti glaud ios socialin s partneryst s, paremtos bendruomeni kumu, 

savitarpio pagalba, inyb  bendradarbiavimu, panaudojant nevyriausybini  organizacij  

potencial , profesin  pasirengim  ir patirt  socialini  paslaug  teikimo srityje; 



 

 

19 

 

4.4.1.6. didinti neapmokestinam j  pajam  dyd  eimoms, auginan ioms vaikus ir 

pri i rin ioms senus ir ne galius eimos narius;  

4.4.1.7. pertvarkyti sveikatos draudimo ir pensinio draudimo sistemas – motin , 

auginan i  vaikus namuose, na   bendr  gerov  prilyginti valstyb s atlyginamam 

darbui;  

4.4.1.8. suteikti papildom  u imtumo garantij  asmeniui, kuris yra vienintelis 

eimos, kurioje auga vaikai ar yra kit  prie i ros reikaling  asmen , maitintojas; 

4.4.1.9. palankiomis s lygomis teikti vaik  ir kit  eimos nari  prie i ros 

paslaugas (ikimokyklinio ugdymo staig , pailgint  dienos grupi , aukli  tarnyb  ar 

priva i  dar eli  k rimas ar veiklos pl tojimas, senelius ar ne galius asmenis namuose 

lankan i  prie i ros darbuotoj  paslaug  tinklo i pl timas), taip u tikrinant galimyb  

lanks iai derinti darb  ir eimos pareigas; 

4.4.1.10. numatyti paramos student , doktorant  ir rezident  eimoms sistem . 

4.5. eimos politikos veiksm  kryptys eimos sveikatos srityje 

Sveikata yra visapus  fizin , psichikos ir socialin  gerov . 

Siekis – stiprinti eim  sveikat , vykdyti palanki  eimai sveikatos politik , 

skatinti eimos narius aktyviai prisid ti prie sveikatinimo. 

4.5.1. U daviniai 

4.5.1.1. U tikrinti sveikatos prie i ros paslaug  kokyb  visiems eimos nariams, 

gerinti gyvenimo kokyb  visais mogaus am iaus tarpsniais;  

4.5.1.2. skatinti saugi , eimos sveikat  stiprinan i  aplink , vykdant aling  

pro i  prevencijos programas, gerinant ankstyvosios lig  diagnostikos kokyb ; 

4.5.1.3. teikti vairiapus  (psichologin , informacin , konsultacin , slaugos g d i  

apmokymo ar pan.) pagalb  ligonius ar senelius slaugantiems eimos nariams; 

4.5.1.4. skirti ypating  d mes  eimos psichikos sveikatai stiprinti. Remti 

programas, kurios priklausomybi , psichikos lig  ir savi udybi  pavojaus atvejais teikia 

pagalb  visai eimai; 

4.5.1.5. u tikrinti, kad b t  prieinama informacija apie vaisingumo funkcij  ir 

lytin s sistemos fiziologij , dirbtini  kontraceptik  alutinius poveikius ir 

kontraindikacijas. Pl toti mokslin  baz  sutuoktini  vaisingumo funkcijai atkurti; 

4.5.1.6. pl toti kompleksin  motinos ir vaiko sveikatos prie i ros sistem . Gerinti 

n i  moter  konsultavimo ir ugdymo, gimdymo, naujagimi  ir k diki  sveikatos 

prie i ros paslaug  sistem ; 
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4.5.1.7. sukurti n ios moters, patirian ios krizin  b sen , konsultavimo sistem . 

Moteriai, kuri kaip kra tutin  priemon  renkasi abort , turi b ti u tikrinama konsultacin  

psichologin , socialin , juridin  ir kitokio pob d io pagalba; 

4.5.1.8. gerinti vaik  ir paaugli  sveikatos prie i ros paslaugas formuojant vaik  

s mon je sveikos gyvensenos pagrindus. Sudaryti prielaidas sveikat  stiprinan ios 

mokyklos pl totei. 

4.6. eimos politikos veiksm  kryptys u tikrinant vaiko saugum  eimoje, 

stiprinant t v  atsakomyb  u  vaiko teisi  ir teis t  interes  gyvendinim  

Vaiko teisi  apsauga – vaiko teisi  gyventi visavert  gyvenim  eimoje, jo teis s  

apsaug , apr pinim  ir dalyvavim  visuomen s gyvenime u tikrinimas. 

Siekis – sudaryti palankias s lygas vaikams augti biologin je t v  eimoje, teikiant 

tinkam  param  bei pagalb  eimai ir vaikams.  

4.6.1. U daviniai 

4.6.1.1. Tobulinti kompleksini , koordinuot  veiksm  ir priemoni  sistem , 

didinant t v  atsakomyb  u  tinkam  teisi  ir pareig  vaikui gyvendinim ; 

4.6.1.2. skatinti pagarb  vaik  nuomonei ir ugdyti vaiko geb jim  prisiimti 

tinkamas pagal savo am i  pareigas eimoje; 

4.6.1.3. skatinti vaik  glob  eimoje, siekiant ma inti vaikus globojan i  

institucij  skai i ; 

4.6.1.4. u kirsti keli  visoms smurto prie  vaikus formoms. Teikti kvalifikuot , 

kompleksin  pagalb  nuo smurto nukent jusiems vaikams ir j  eimoms, skatinti 

smurtauti linkusi  moni  reabilitacij ; 

4.6.1.5. remti ir pl toti nemokamos telefonin s psichologin s pagalbos vaikams ir 

jaunimui linij  veikl ; 

4.6.1.6. vykdyti visuomen s teisin  vietim , sukurti ir diegti taikaus eimos gin  

sprendimo sistem ; 

4.6.1.7. stiprinti nepilname i  apsaug  nuo neigiamo vie osios informacijos 

poveikio. 

 

5. KONCEPCIJOS GYVENDINIMAS 

 

5.1. eimos politikos koordinavimas. Siekiant u tikrinti eimos politikos 

nuoseklum , konceptualum  ir ilgalaiki kum  bei veiksm  vientisum  ir koordinavim , 

steigiama eimos politik  kurianti ir gyvendinanti institucija (pvz., pertvarkant vietimo 
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ir mokslo, Socialin s apsaugos ir darbo bei kitas ministerijas, kuriama eimos ir vaiko 

reikal  ministerija). Seime kuriamas eimos ir vaiko reikal  komitetas. 

5.2. eimos tyrim  ir steb senos srityje. Sukuriama eimos vertinimo, steb senos 

kriterij  ir rodikli  sistema, kuri naudojama nuolatiniam eimos b kl s analizavimui, 

siekiant matyti eimos gyvenimo kokyb s bei demografini  duomen  kitimo dinamik , ir 

pagr stiems bei patikimiems tyrimams atlikti.  

5.3. Socialini  paslaug  srityje. Sukuriamas b tin  socialini  paslaug  

infrastrukt ros tinklas, apimantis socialini  darbuotoj  rengimo ir kvalifikacijos k limo 

sistem . Teikiamos paslaugos pl tojant, kuriant, perorganizuojant ir gerinant tiek 

prevencini , tiek terapini  paslaug  eimai kokyb . 

5.4. vietimo srityje. Sukuriama priemoni  brand iai asmenybei ugdyti sistema.  

5.5. Planuojant mogi kuosius i teklius. Analizuojamas eimos specialist  

poreikis, kompetencijos lygis ir rengimas, kvalifikacijos k limas. Auk tosios mokyklos 

traukiamos  nauj  program  eimos specialistams rengti k rim .  

5.6. Planuojant ir skirstant finansinius i teklius. Skirstant valstyb s i teklius, 

finansuojant eimos gerov  pl tojan ias programas, tolygiai atsi velgiama  eimos 

funkcij  realizavimo materialin  pagrindim  ir vis   visavert  eimos funkcij  vykdym  

traukiam  strukt r  skatinim . 

5.7. Visuomen s informavimo srityje. iniasklaida skatinama propaguoti eimos 

vertybi  svarb , aktyvinti visuomen  stiprinti eimos institut . 

5.8. eimos politikos teisinis reglamentavimas. Seimas ir Vyriausyb , rengdami 

teis s aktus eimos politikos srityje, atsi velgia ir derina juos su ios koncepcijos 

nuostatomis.  

 

 

 

 

 


