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Šeimos politika

Valstybinio valdymo principų ir pl÷tros krypčių, 
tikslų bei uždavinių nustatymas ir įgyvendinimas, 
siekiant sudaryti būtinas teisines, socialines, 

ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas, 
stiprinančias šeimą, skatinančias jos stabilumą ir 

visavertį funkcionavimą.



Institucijų tikslai įgyvendinant šeimos 
politikos priemones (I):

� Įgyvendinti užimtumo r÷mimo priemones, skirtas jaunų
asmenų įsitvirtinimui darbo rinkoje skatinti (atsakingas 
vykdytojas – Lietuvos darbo birža prie Socialin÷s 
apsaugos ir darbo ministerijos); 

� Įgyvendinti  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pl÷tros 2011-2013 metų programos priemones, 
gerinsiančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
organizavimą (atsakingas vykdytojas – Švietimo ir 
mokslo ministerija, savivaldyb÷s); 



Institucijų tikslai įgyvendinant šeimos 
politikos priemones (II):

� Steigti pailgintos dienos grupes bendrojo lavinimo 
mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
(atsakingas vykdytojas – savivaldyb÷s);

� Rengti ir dalyvauti įgyvendinant priemones, 
skatinančias verslumą, tarp jų ir šeimų verslumą
(atsakingas vykdytojas – Ūkio ministerija);

� Rengti ir įgyvendinti priemones, skatinančias šeimai 
palankių darboviečių pl÷trą (atsakingas vykdytojas –
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija) 



Teisin÷s sąlygos. Darbo kodekso nuostatos

� 108 str. 4 d. nuostata d÷l nuotolinio darbo;
� 149 str. 1 d. nuostata d÷l  sumin÷s darbo laiko apskaitos;
� 147 str. 5 d. nuostata d÷l pirmumo teis÷s pasirenkant 

darbo laiko pradžios ir pabaigos;
� 179 str. d÷l n÷štumo ir gimdymo atostogų;
� 132 str. d÷l darbo sutarties nenutraukimo su n÷ščia 

moterimi;
� 129 str. d÷l darbo sutarties nenutraukimo su darbuotojais, 

auginančiais vaiką iki 3 metų;
� 146 str. d÷l ne viso darbo laiko;
� 214 str. d÷l papildomų laisvų dienų t÷vams, 

auginantiems neįgalų vaiką ar vaikus iki 12 metų.



Teisin÷s sąlygos. Ligos ir motinyst÷s 
socialinio draudimo įstatymas

Trečiasis skirsnis “Motinyst÷s, t÷vyst÷s ir Motinyst÷s 
(t÷vyst÷s) pašalpos”:

pasirinktinai 1 ar 2 metai vaiko priežiūros atostogų,
galimyb÷ palaipsniui grįžti į darbo rinką, pamažu didinti 

darbo krūvį, gauti papildomų pajamų neprarandant 
“Sodos” mokamos pašalpos.



Ikimokyklinis ugdymas

� Supaprastintos higienos normos;
� Patalpų paskirties keitimo supaprastinimas;
� 10 žingsnių programa, kaip steigti privačią

ikimokyklinio ugdymo įstaigą;
� Ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimas;
� Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pl÷tros 

programa.



Europos socialinio fondo remiami projektai

� 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas 
užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ VP-1.1-SADM-
04-K priemon÷ „Šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimas“. Vykdomi 22 projektai.



Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas

Metų darboviet÷s nominacija įvertinama:
� - darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis, 
� - nusiskundimų patikrinimo tvarka, 
� - premijų/paskatinimų tvarka, 
� - sveikatingumo ir darbuotojų tobul÷jimo skatinimas, 
� - verslo etika, 
� - antikorupcin÷s nuostatos, 
� - gerų ir patrauklių darbo sąlygų, kuomet derinami darbuotojo šeimyniniai 

ir profesiniai įsipareigojimai, sukūrimas;
� - laisvo darbo grafiko taikymas; 
� - neįgaliųjų ir kitų socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas ir sąlygų jiems 

sukūrimas veiksmingai dalyvauti darbo rinkoje; 
� - mokymosi visą gyvenimą skatinimas tarp darbuotojų; 
� - aktyvus įmon÷s vadovyb÷s dialogas su darbuotojais; 
� - darbuotojų nusiskundimų pateikimo ir jų sprendimo sistemos įmon÷je diegimas; 
� - priekabiavimo d÷l lyties ir mobingo prevencijos politika įmon÷je; 
� - skaidrus darbo užmokesčio mok÷jimas ir reikalavimas iš partnerių taikyti tuos 

pačius principus; 
� - gerų darbo sąlygų reikalavimo taikymas tiekimo grandin÷je ir pan.



Šeimai palankios darbo kultūros ugdymas

� Akcija “Šeimos popiet÷ darbe” 2009 m.
� Debatų ciklas “Šeima-visuomen÷-valstyb÷” 2010 

m.



Ačiū už d÷mesį ☺☺☺☺


