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ATASKAITA 
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Vadovaudamasi  Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų, patvirtintų 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-1183, 5.5. 

punktu, teikiame 2020 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos (toliau – Šeimos 

komisija) veiklos ataskaitą. 

2019 m. spalio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-217 „Dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ patvirtinta naujos sudėties Šeimos 

komisija: 

1.  Žilvinas Gelgota, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys; 

2.  Gedeminas Gudaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys; 
3.  Daiva Riklienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja, šeimos komisijos pirmininkė; 
4.   Simona Bikaitė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus vedėja; 
5.   Rita Viktoravičienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė); 
6.  Evaldas Plečkaitis, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys; 
7.  Lijana Jančauskienė – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro darbuotoja; 
8.  Robertas Mickevičius – Vilkaviškio „Lions“ klubo narys. 
Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisija  per 2020 metus organizavo 5 posėdžius, 

kuriuose svarstė 10 klausimų: dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos pirmininko 

pavaduotojo rinkimo; dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sekretoriaus rinkimo; dėl 

Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos funkcijų ir šeimos stiprinimo prioritetų Vilkaviškio 

rajono savivaldybėje;  dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų tvarkos; dėl 

rengiamo Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo tvarkos aprašo aptarimo; dėl rodiklių, 

kuriais remiantis bus galima atlikti palyginimą su kitomis savivaldybėmis (2 posėdžiai); dėl Šeimos 

kortelės galimybių Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo, kultūros ir sveikatos 

priežiūros įstaigose; dėl Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pateikto ir pakoreguoto 

Šeimos stiprinimo programos priemonių projekto „Aš tau, tu man padėt gali“ vertinimo ir 

finansavimo skyrimo (2 posėdžiai).    

Informacija apie Šeimos komisijos veiklą, posėdžių protokolai talpinami savivaldybės 

interneto svetainėje „Šeimos politikos informacija“ https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-

sritys/seimos-politika/ 

Šeimos komisijos pirmininkė D. Riklienė 4 metų kadencijai išrinkta į Nacionalinę šeimos 

tarybą. Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. XIII-3014 „Dėl Nacionalinės 

šeimos tarybos sudėties patvirtinimo“. Nacionalinės šeimos tarybos pagrindiniai uždaviniai: 

1. Skatinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų 

bendradarbiavimą, palaikyti ryšius su Lietuvos šeimomis, šeimų organizacijomis ir su šeimomis 

dirbančiomis organizacijomis, analizuoti jų lūkesčius; 

2. dalyvauti formuojant šeimos politiką ir nustatant strategines šeimos politikos kryptis bei 

šeimos stiprinimo prioritetus.  

Vilkaviškio rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai 

teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo 

lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1ESFA-V-416 

„Kompleksinės paslaugos šeimai“. Teikiamos paslaugos šeimoms: pozityvios tėvystės mokymai 

https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/seimos-politika/
https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/seimos-politika/


(STEP tėvų mokymų programa; Paskaitų ciklas skirtas tėvystės įgūdžių ugdymui; Programa 

besilaukiantiems kūdikio), psichosocialinė pagalba (Individualios psichologinės konsultacijos 

suaugusiems; Individualios psichologinės konsultacijos vaikams ir paaugliams; Paauglių savęs 

pažinimo meno terapijos grupės; Individualios konsultacijos priklausomybę turintiems asmenims bei 

jų šeimos nariams; Grupinės konsultacijos priklausomybę turintiems asmenims bei jų šeimos 

nariams), šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos (Šeimų klubai. Sveikatos problemos 

šeimoje: ypatumai, sprendimai, prevencija; Programa „Pasimatymas" sutuoktiniams; Šeimų klubas 

„Darna"; Seminarai „Vyro kelionė šeimoje"; Mažasis šeimų kino klubas; Kursas apie namų 

tvarkymą; Vaikų priežiūros paslaugos). Buvo planuota buvo iš viso apie 700 dalyvių, tačiau jau 

perkopėme šį skaičių. 

Šeimos komisija pateikė siūlymą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriui į Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vertinimo 

kriterijus įtraukti ir skirti papildomus balus, jei Programos teikėjas į veiklas įtraukia visą šeimą. 

Šeimos komisijos posėdyje aptartas Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo 

tvarkos aprašas, pateikti siūlymai. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama 

Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B-ĮV-526 patvirtintą 

Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos stiprinimo programos priemonių finansavimo tvarkos 

aprašą, kvietė viešąsias įstaigas, biudžetines įstaigas, visuomenines organizacijas ir kitus juridinius 

asmenis teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui. Šeimos stiprinimo 

programos priemonių projektams skirta 5000 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Buvo gautas 

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų (dabartinis Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių 

paslaugų centras) Šeimos stiprinimo programos priemonių projektas „Aš tau, tu man gali padėti“. 

Šeimos komisijos nariai įvertinę minėtą projektą, skyrė dalinį finansavimą (3000 Eur), visos Projekto 

lėšos buvo įsisavintos. Likusias lėšas (2000 Eur) Šeimos komisijos nariai nutarė skirti, suteikiant 

papildomas lengvatas Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, turintiems Šeimos kortelę.  

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B-TS-526 

„Dėl papildomų lengvatų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, turintiems Šeimos 

kortelę, tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintas papildomų lengvatų suteikimo Vilkaviškio rajono 

savivaldybės gyventojams, turintiems Šeimos kortelę, tvarkos aprašas. Šiuo Aprašu sudarytos 

didesnės galimybės gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, 

apsilankyti kultūriniuose renginiuose, kino filmuose, šių šeimų vaikams lankyti neformaliojo ugdymo 

būrelius ir dalyvauti neformaliojo ugdymo programose bei sudaryti sąlygas gauti platesnes sveikatos 

priežiūros paslaugas, suteikiamos papildomos lengvatos Vilkaviškio rajono savivaldybės 

gyventojams, turintiems šeimos kortelę. Turintiems šią kortelę Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre 

bus taikoma 50 proc. nuolaida už ugdymą nuo mokamos sumos už mėnesį. Lankantis Vilkaviškio 

kultūros centro renginiuose taip pat bus taikoma 50 proc. nuolaida 2 renginiams per kalendorinį 

mėnesį. Skiepijimo paslaugai, kraujo paėmimui iš venos ir kraujo paėmimui iš piršto paslaugoms, 

skiepijantis mokama vakcina arba atliekant mokamą kraujo tyrimą Kybartų ar Vilkaviškio pirminės 

sveikatos priežiūros centruose, bus taikoma 100 proc. nuolaida. Savivaldybės teikiamos papildomos 

lengvatos šeimos kortelės turėtojams bus finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir nepanaudotų 

savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti. Lengvatos teikiamos 

atsižvelgiant į turimą finansavimą. 

 Bendradarbiaujant su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru, Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų atstovybe Vilkaviškyje, Vilkaviškio rajone veiklą vykdančios įmonės buvo 

kviečiamos tapti Šeimos kortelių draugais arba partneriais. 2020 m. į socialinę partnerystę įsijungė 

dvi naujos įmonės, kurios įsipareigojo suteikti Šeimos kortelės turėtojams specialias lengvatas, 

paslaugas, privilegijas ar nuolaidas: 

Degalinė „Vildega“, esanti  Vytauto g. 2D, Vilkaviškyje, Šeimos kortelės turėtojams teikia  

6ct/l  nuolaidą degalams (dyzelinui, benzinui ir suskystintoms naftos dujoms);  

UAB „Simedva“, esanti Žemdirbių g. 53G, Vokiškėlių k., 70198 Vilkaviškio raj., suteikia 

Šeimos kortelės turėtojams 15 procentų nuolaidą visiems mediniams žaislams elektroninėje 

parduotuvėje www.medinisarkliukas.lt su nuolaidos kodu „ŠEIMA1“.  

http://www.medinisarkliukas.lt/


Kaip gauti šeimos kortelę, apie jos naudą šeimai, informacija aktyviai dalinomės su rajone 

gyvenančiomis daugiavaikėmis šeimomis.  

Vilkaviškio rajone 3924 sunkiai gyvenančios šeimos, kurios gauna išmokas už vaikus, iš jų 

724 daugiavaikės šeimos auginančios tris ir daugiau vaikų. Šeimos komisija prisidėjo prie šeimos 

įsipareigojimų ir darbo derinimo klausimų analizavimo. Vilkaviškio rajone akredituota 10 vaikų 

dienos centrų. Tėvai užtikrinti, kad jų vaikai saugūs, kad paruoš pamokas, dalyvaus neformalaus 

švietimo veiklose kol jie dirbs. Vilkaviškio rajono savivaldybė dalyvauja pilotiniame projekte 

kuriame ilgalaikiai bedarbiai integruojami į darbo rinką. Taikant šį modelį ilgalaikiai bedarbiai, 

patiriantys socialinę riziką ir turintys daugybinių problemų, motyvuojami grįžti į darbo rinką, 

skatinama jų socialinė integracija ir užimtumas. 

Dažniausiai buvo teikiamos tokios paslaugos (galimos visos, išvadintos Socialinių paslaugų 

kataloge): 

✔Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos; 

✔Teisinės paslaugos (informavimas ir konsultavimas, susijęs su įsipareigojimais, 

įsiskolinimais ir kita); 

✔Mokymai įvairiomis temomis (savivertė, finansinis raštingumas, skaitmeninis 

raštingumas, sveika gyvensena, savęs projektavimas darbo rinkoje); 

✔Krizių valdymo paslaugos (priklausomybės); 

✔Asmens sveikatos priežiūros paslaugos (stomatologija, psichiatro konsultacijos dėl 

priklausomybių ar kitų ligų); 

✔Lydimoji pagalba; 

✔Pavėžėjimas (paslaugos, darbas); 

✔Grupiniai užsiėmimai (pagalbos sau grupės). 

Moterų ir vyrų lygybė yra pamatinė Europos Sąjungos vertybė, įteisinta ES sutartimi, ir yra 

grindžiama lygiomis moterų ir vyrų teisėmis, galimybėmis, atsakomybe ir vienodos elgsenos su 

abiem lytimis taisyklėmis. Tačiau moterys ir vyrai vis dar susiduria su diskriminacija lyties pagrindu 

darbo rinkoje. Viena iš tokios diskriminacijos apraiškų – moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis. 

2020 m. rugsėjo 24 d. konferencijoje „Verti po lygiai“ Šeimos komisijos pirmininkė Daiva Riklienė 

dalijosi patirtimi, bei paskaitė pranešimą „Iššūkiai ir rekomendacijos mažinant moterų ir vyrų pajamų 

atotrūkį Lietuvoje“.  

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) tarybos posėdžio metu aštuonioms šalies 

savivaldybėms įteikti apdovanojimai už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones, suplanuotas 

savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose ir įgyvendintas 2020 metais. Vilkaviškio 

rajono savivaldybė buvo pastebėta ir apdovanota – Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje 

ir už jos ribų.  

  

  

 


