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I. Šeimos kaip teisės kategorijos turinys  
Lietuvos Respublikos įstatymuose

1. ĮVADINĖS MINTYS

Šeima yra viena svarbiausių socialinių kategorijų, tą patvirtina ir Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos nuostata, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.1 Tačiau šeimos 
sąvoka paprastai įstatymuose nėra apibrėžiama, egzistuoja daug įvairių šeimos narių ar 
panašių terminų definicijų reguliuojant skirtingus teisinius santykius.

Bandant pateikti unifikuotą šeimos apibrėžimą, taikytiną visiems teisiniams santy-
kiams, 2008 metais buvo patvirtinta Valstybinė šeimos politikos koncepcija,2 pagal kurią 
šeima turėjo būti laikomi sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai), jeigu jų yra.

Tiesa, vėliau Konstitucinis Teismas konstatavo, kad šioje Koncepcijoje įtvirtintos tik 
santuokos pagrindu sukurtos (buvusios sukurtos) darnios šeimos, daugiavaikės šeimos, 
išplėstinės šeimos, krizę išgyvenančios šeimos, nepilnos šeimos, socialinės rizikos šei-
mos ir šeimos sąvokos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1, 
2 dalims.3 Tokia praktika suteikia prielaidą tyrimams, kuriais siekiama pagrįsti atsaky-
mą į klausimus: ar pozityvioji teisė turėtų įtvirtinti bendrą įvairiems pagal teisinę kilmę 
teisiniams santykiams būdingą šeimos sąvoką, turint omenyje, kad šeima yra vienas iš 
valstybės ir visuomenės pagrindų, ar, atvirkščiai, pozityvioji teisė neturėtų to nustatyti, 
o atsižvelgdama į nacionalinės teisinės sistemos struktūrą ir kontekstą bei į tarptautinius 
įsipareigojimus, įvertindama teisinių santykių reguliavimo tikslus įtvirtinti kiekvienu 
konkrečiu atveju teisinę apsaugą tam tikriems šeimos nariams, užtikrinti teisinę šeimos 
gyvenimo apsaugą pagal konkrečiu laikotarpiu būdingus turininguosius šeimos gyveni-
mo kriterijus ir valstybės vykdomą šeimos politiką.

Egzistuoja įvairios šeimos gyvenimo formos. Pagal formalųjį teisinių santykių atsi-
radimo pagrindą šeimos gali būti skirstomos į santuokines šeimas ir nesantuokines šei-
mas, pagal suaugusiųjų šeimoje skaičių galima išskirti dviejų asmenų šeimą (su vaikais 
arba be vaikų) ir vieno asmens šeimą (su vaikais arba be vaikų); pagal asmenų lytį galima 

1 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 d. // Žin., 1992, Nr. 33-1014.
2 Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos 

koncepcijos patvirtinimo“ // Žin., 2008, Nr. 69-2624.
3 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. 

nutarimu Nr. X-1569 „Dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės šei-
mos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2011, Nr. 118-5564.
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išskirti skirtingos lyties asmenų šeimas ir tos pačios lyties asmenų šeimas ir t. t. Svarbu 
ištirti, kokia apimtimi įvairių teisinių santykių atvejais įstatymų leidėjas ar teismų prak-
tika pripažįsta ir užtikrina teisinę apsaugą įvairias šeimos gyvenimo formas pasirinku-
siems asmenims. Ir jeigu teisinė apsauga nėra vienoda, svarbu ištirti, ar egzistuojantys 
skirtumai yra objektyviai pateisinami, ir kuo jie gali būti ar negali būti grindžiami.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos įstatymų leidėjas, formuluodamas su šeima susijusias 
nuostatas ir apibrėžimus, turi atsižvelgti į tarptautinius įsipareigojimus ir jų doktrininį 
bei teisminį aiškinimą, pirmiausia apibendrintai pateiktini šeimos gyvenimo, atsižvel-
giant į šeimos formų įvairovę, turiningieji kriterijai pagal Lietuvos ir Europos Žmogaus 
Teisių Teismo praktiką. Kadangi įstatymuose nėra vieno bendro šeimos apibrėžimo, be 
to, neretai vartojami skirtingai apibūdinami šeimos narių, bendrai gyvenančių asmenų 
ar pan. terminai, toliau tiriama, kokiais būdais, kokiomis formuluotėmis teisinė šeimos 
kategorija įtvirtinama įstatymuose. Taip pat analizuotina, kokio turinio šeimos sąvo-
ka vartojama Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kokie yra šeimos sąvokos požymiai. 
Pagaliau reikėtų ieškoti atsakymo į klausimą, ar šiuo metu įstatymuose vartojamų šei-
mos apibrėžimų įvairovė yra tikslinga, ar tai tik nenuoseklaus reglamentavimo pasekmė.

2. ŠEIMOS FORMŲ ĮVAIROVĖS PRIPAŽINIMAS

Šeima pirmiausia yra socialinis reiškinys, todėl įvairiais istoriniais laikotarpiais visuo-
meninių santykių kaita, besikeičiančios santvarkos darydavo įtaką ir požiūriui į šeimos 
santykius, lemdavo, kad teisė apskritai arba daugiau reguliuodavo tik tam tikras šeimos 
gyvenimo formas (pvz., tik santuokines šeimas arba santuokinių šeimų nariams buvo 
suteikiama daugiau teisių). Visa tai vienaip ar kitaip turėjo įtakos ir požiūriui į šeimą bei 
teisinių šeimos santykių reguliavimo apimčiai. Šiame tyrime nėra nagrinėjama požiūrio 
į šeimą kaita ir genezė įvairiais istoriniais laikotarpiais, tačiau įvairūs tyrimai rodo,4 kad 
šeimos sampratos ir šeimos teisės kaitai atskirose valstybėse skirtingais istoriniais lai-
kotarpiais turėjo ir turi didelę įtaką papročiai, moralės ir religijos normos. Akivaizdžių 
pokyčių dabartinio laikotarpio šeimos teisėje, taip pat kitų teisinių santykių reguliavi-
me įvyko XX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose. Doktrinoje tai vadinama 
demografiniu perėjimu, lėmusiu šeimos formų pliuralizmą: šeimos gyvenimą susituo-
kus, šeimos santykius tarp nesusituokusių asmenų, vieno tėvo šeimą, šeimos gyvenimą 
(susituokus ar nesusituokus) tarp tos pačios lyties asmenų.5 Turima omenyje ne tai, kad 

4 Žr., pvz.: Fauve-Chamoux A. The stem family, demography and inheritance: the social frontiers of auto-regu-
lation (The European Peasant Family and Society (ed. by R. L. Rudolph). Liverpool University Press, 1995; 
Laslett P. Family life and illicit love in earlier generations. Cambridge University Press, 1980; Marcinkevičienė D. 
Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje–XX amžiaus pradžioje. Vilnius: Lietuvos 
istorijos institutas, 1999.

5 Išsamiau žr. Eekelaar J. Family law and personal life. Oxford university press, 2006, p. 22–26; Eekelaar J., Nhlapo 
T. The Changing Family: Family Forms and Family Law. Hart Publishing, 1998; taip pat Mizaras V. Teisė į šei-
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tik dabartiniu laikotarpiu atsirado gyvenimas nesusituokus ar bendras homoseksualių 
asmenų gyvenimas (atvirkščiai – istoriniai šios srities tyrimai rodo, kad tokios gyveni-
mo formos buvo žinomos visais istoriniais laikotarpiais), o tai, kad dabartiniu laikotar-
piu pradėta reikalauti užtikrinti šeimoms, nesvarbu, kokiu pagrindu atsiradę šie šeimos 
santykiai, teisinį saugumą ir vienodą teisinį įvairias šeimos formas pasirinkusių asmenų 
teisių, pareigų ir atsakomybės reguliavimą.

Nors ir vyko tam tikra socialinių, filosofinių ir teisinių požiūrių į šeimą ir šeimos 
teisę dinamika, iki pat XX a. vidurio šeimos teisės pagrindas visose Vakarų valstybė-
se buvo santuokinio statuso reikšmingumas ir teisinių šeimos santykių formalizavimas. 
Santuokos pagrindu atsirandantys šeimos santykiai, nepaisant kitų faktinių šeimos gy-
venimo formų, iš esmės buvo vieninteliai teisės normomis sureguliuoti teisiniai šeimos 
santykiai, įskaitant ir teisinius santykius tarp tėvų ir vaikų. Nuo 1960 m. šeimos teisei 
pradėjo daryti įtaką socialiniai reiškiniai: sekuliarizmo stiprėjimas, vyrų ir moterų ly-
giateisiškumo stiprinimas, vaikų, nepriklausomai nuo statuso, teisių apsaugos stiprini-
mas, nesantuokinių vaikų gimimų didėjimas, nesantuokinio bendro šeimos gyvenimo 
skaičiaus augimas.6 Globalizacija, moderni visuomenė pradėjo keisti žmonių gyvenimą, 
silpninti senas socialines, moralines ir teisės normas, tai lėmė naujų, labiau besikeičiantį 
pasaulį atitinkančių teisės normų kūrimą.7

Tai, kad šiuo metu valstybės teisė turi pripažinti teisinę apsaugą ne tik santuo kinėms, 
bet ir kitoms šeimos formoms, ryškiausiai rodo Europos Žmogaus Teisių Teismo prakti-
ka aiškinant ir taikant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven-
cijos (toliau vadinama – EŽTK) 8 straipsnį. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos 
analizė leidžia išskirti du reikšmingus dalykus: teisė į šeimos gyvenimo pagarbą turi 
būti užtikrinta įvairioms šeimoms ir kad šeimos santykių, kuriems turi būti užtikrinta 
teisinė apsauga, egzistavimą lemia tam tikri šiuos santykius kvalifikuojantys požymiai. 
Apibūdinsime šiuos aspektus.

EŽTK8 8 straipsnis įtvirtina, kad kiekvienas turi teisę į privataus ir šeimos gyve nimo 
gerbimą, būsto neliečiamybę ir susirašinėjimo slaptumą. Europos Žmogaus Teisių Teismo 
(toliau vadinama – EŽTT) praktika rodo, kad minimas konvencijos straipsnis teisę į šei-
mos gyvenimo pagarbą užtikrina įvairioms šeimoms: santuokinėms šeimoms, šeimos 
gyvenimą gyvenančioms nesusituokusioms šeimoms, vieno tėvo šeimoms ar abiejų tėvų 

mos gyvenimą: konstituciniai ir civiliniai teisiniai aspektai // Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis 
ir ateitis. Liber Amicorum J. Prapiesčiui (mokslinių straipsnių rinkinys). Vilnius, 2012, p. 363–365.

6 Žr. Schwenzer I. Grundlinien eines modernen Familienrechts aus rechtsvergleichenden Sicht // RabelZ Bd. 
2007, 71, p. 705, 708–709.

7 Žr. Mizaras V. Teisė į šeimos gyvenimą: konstituciniai ir civiliniai teisiniai aspektai // Nepriklausomos Lie-
tuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum J. Prapiesčiui (mokslinių straipsnių rinkinys). Vilnius, 
2012, p. 368–369.

8 Žin., 1996, Nr. 15-386.
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ir vaikų, nesvarbu, vaikai gimę tėvams susituokus ar ne, šeimoms, bevaikėms šeimoms, 
tos pačios lyties asmenų šeimoms, šeimoms tarp artimųjų giminaičių (pvz., brolių ir 
seserų).9 Ypač pabrėžtina, kad šeimos sąvoka neapsiriboja tik susituokusiais asmenimis 
ir santuokoje gimusiais vaikais, ir teisės į šeimos gyvenimo pagarbą apsauga suteikiama 
tiek santuoką sudariusių, tiek ir nesusituokusių asmenų bei jų vaikų tarpusavio santy-
kiams. Skirtumas tik tas, kad santuoką sudariusiems asmenims ir jų vaikams bus taiko-
ma šeimos gyvenimo egzistavimo prezumpcija, tačiau šeima yra laikoma ir motina bei 
jos vaikas, nepriklausomai nuo to, ar motina yra susituokusi ar ne.10

Kalbant apie šeimos santykius kvalifikuojančius požymius, kuriais remiantis pripa-
žįstama teisinė šeimos gyvenimo apsauga, visus vertintinus požymius jungianti grandis 
yra artimi stabilūs santykiai tarp šeimos narių. Tokie santykiai gali būti nustatomi ne tik 
tarp susituokusių asmenų ir (ar) vaikų, bet ir tarp nesusituokusių asmenų, jeigu jų ryšiai 
pasižymi stabilumu ir niekuo, išskyrus tai, kad jie nėra sudarę santuokos, nesiskiria nuo 
sutuoktinių gyvenimo.11 Šeimos sąvoka negali būti išimtinai siejama tik su santuoka, ka-
dangi ji apima ir kitus de facto santykius, atsirandančius tarp asmenų, kurie nesusituokę 
gyvena kartu.12 Artimus faktinius šeimos santykius gali patvirtinti įvairios aplinkybės: 
pora gyvena kartu, ilgą laiką trunkantys jų santykiai, bendrų vaikų turėjimas, bendras 
poilsis, tarpusavio išlaikymas, bendro ūkio vedimas, rūpinimasis ir pagarba vienas ki-
tam ir kt.13 Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek santuokos pagrindu, tiek ne-
įregistravus santuokos atsiradusių santykių dalyviams savaime negarantuojama šeimos 
gyvenimo apsauga, tai sprendžiama vertinant juos artimų asmeninių ryšių pagrindu. 
Vertinant artimų asmeninių ryšių buvimą lemiamos reikšmės neturi vien tik biologinė 
giminystė, bet svarbus teisinių ar faktinių elementų, rodančių glaudžių asmeninių ryšių 
egzistavimą, nustatymas.14 

9 Žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1979 m. birželio 13 d. sprendimą byloje Marckx v. Belgija, Nr. 6933/74, 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. birželio 1 d. sprendimą byloje Lebbink v. Nyderlandų Karalystė, Nr. 
45582/99, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus: 1994 m. gegužės 26 d. sprendimą byloje Keegan v. 
Airija, Nr. 16969/90; 2000 m. liepos 13 d. sprendimą byloje Elsholz v. Vokietija, Nr. 25735/94; 2002 m. lap-
kričio 5 d. sprendimą byloje Yousef v. Nyderlandų Karalystė, Nr. 33711/96, Europos Žmogaus Teisių Teismo 
2003 m. liepos 24 d. sprendimą byloje Karner v. Austria, Nr. 40016/98, ECHR 2003-IX; Europos Žmogaus 
Teisių Teismo 2010 m. birželio 24 d. sprendimą byloje Schalk ir Kopf v. Austrija, Nr. 30141/04; Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą byloje Vallianatos ir kiti v. Graikija.

10 Žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. birželio 1 d. sprendimą byloje Lebbink v. Nyderlandų Karalystė, 
Nr. 45582/99.

11 Žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1986 m. gruodžio 18  d. sprendimą byloje Johnston ir kt. v. Airija, Nr. 
9697/82.

12 Žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. gegužės 26 d. sprendimą byloje Keegan v. Airija, Nr. 16969/90.
13 Žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. balandžio 22 d. sprendimą byloje X, Y ir Z v. Jungtinė Karalystė, 

Nr. 21830/93.
14 Žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus: 2004 m. birželio 1 d. sprendimą byloje Lebbink v. Nyderlandų 

Karalystė, Nr. 45582/99; 2004 m. spalio 21 d. sprendimą byloje I. ir U. v. Norvegija, Nr. 75531/01.
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Atskirai pabrėžtina, kad artimi santykiai tarp motinos ir vaiko visada pateks į EŽTK 
8 straipsnio apsaugos sritį. Vaikas, gimęs ne santuokoje, yra pripažįstamas šeimos dali-
mi nuo pat jo gimimo momento jau vien dėl šio fakto.15 Be to, pažymėtina, kad tam ti-
krais atvejais EŽTK taikymo tikslais vien tik vaiko gimimo fakto nepakanka, turi būti 
nustatytas artimų asmeninių ryšių egzistavimas.16 Kita vertus, tai, kad vaiko tėvai vėliau 
kartu nebegyveno, nėra esminė aplinkybė nustatant, ar tarp vaiko ir tėvų egzistuoja šei-
mos ryšiai. Net ir tėvams kartu negyvenant, bet vienam iš jų nuolat bendraujant su vaiku, 
yra išlaikomi artimi asmeniniai ryšiai.17 Kitaip tariant, Europos Žmogaus Teisių Teismas 
savo praktikoje EŽTK 8 straipsnio taikymo tikslais vertina faktinius realius šeiminius 
santykius, nes tai lemia, egzistuoja šeimos gyvenimas ar ne.

Apibendrinant galima teigti, kad šeimos gyvenimo turinys apima ne tik formalizuo-
tus teisinius santykius, bet ir faktinius realius šeimos santykius, t. y. lemiamą reikšmę 
turi socialiniai ryšiai ir tikrovė, o ne biologiniai ryšiai; ar bendras gyvenimas kvalifikuo-
tinas kaip šeimos gyvenimas ir patenka į EŽTK 8 straipsnio taikymo apimtį, lemia san-
tykių artumas (ryšių artumas) tarp santykių dalyvių: ryšių pastovumas (tęstinis ilgalai-
kis pobūdis), santykių intensyvumas, abipusė pagarba, pagalba ir tarpusavio supratimas, 
tarpusavio teisės ir pareigos bei atsakomybė, bendras vaikų (jiems esant) auklėjimas.

Kalbant apie Lietuvos teisę, analizuojamais aspektais vienas iš svarbiausių teisės šalti-
nių yra 2011 m. rugsėjo 28 d. LR Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos 
Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos kon-
cepcijos patvirtinimo“ patvirtintos valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų ati-
tikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau vadinama  –  Nutarimas). Tai pirmasis 
Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Konstitucijos 38 straipsnio, numatančio konstituci-
nę teisinę šeimos apsaugą, turinio. Manytina, šiame tyrime analizuojama tematika pati 
reikšmingiausia teismo pozicija yra ta, kad konstitucinė šeimos samprata negali būti kildi-
nama tik iš santuokos instituto, įtvirtinto Konstitucijos 38 straipsnio 3 dalyje, ir kad san-
tuoka yra vienas iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų šeimos santykiams kurti. Tai 
yra istoriškai susiklostęs šeimos modelis, neabejotinai turintis išskirtinę vertę visuome-
nės gyvenime. Tačiau, pasak Teismo, pagal Konstituciją saugomos ir ginamos ir kitokios 
nei santuokos pagrindu sudarytos šeimos, inter alia, santuokos nesudariusių vyro ir mo-
ters bendras gyvenimas, grindžiamas pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supra-
timo, atsakomybės, pagarbos, bendro vaikų auklėjimo ir panašiais ryšiais bei savanorišku 

15 Žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus: 1994  m. gegužės 26  d. sprendimą byloje Keegan v. Airija, 
Nr. 16969/90; 2000 m. liepos 13 d. sprendimą byloje Elsholz v. Vokietija, Nr. 25735/94; 2002 m. lapkričio 5 d. 
sprendimą byloje Yousef v. Nyderlandų Karalystė, Nr. 33711/96.

16 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. birželio 1 d. sprendimas byloje Lebbink v. Nyderlandų Karalystė, Nr. 
45582/99.

17 Žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1988 m. gegužės 28 d. sprendimą byloje Berrehab v. Nyderlandų Karalystė, 
Nr. 10730/84.



12

SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas. Taigi, Konstitucinis Teismas, be kita 
ko, remdamasis ir tarptautine EŽTK aiškinimo praktika, ir atsižvelgdamas į kitus Lietuvos 
Respublikoje galiojančius įstatymus vadovavosi turininguoju, o ne formaliuoju kriterijumi, 
kuriuo remiantis gali būti nustatoma, egzistuoja šeiminiai santykiai ar ne.

Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų praktikoje sprendžiant tam tikrus turtinius 
(pvz., bendrai sukurto turto padalijimu, pripažinimu nuomininko šeimos nariais (pagal 
Civilinio kodekso 6.588 str.), uzufrukto teise naudotis vieno iš sugyventinių gyvenamąja 
patalpa) klausimus, pripažįstama ganėtinai siaura ir visiškai kitokia apsauga nesantuo-
kinėms šeimoms, lyginant su santuokinėmis šeimomis.18 Bylų praktika, susijusi su gyve-
namosios patalpos nuomos nuomininko šeimos nariais, rodo, kad, be sutuoktinio, kuris 
savaime laikomas nuomininko šeimos nariu, sugyventinis pripažįstamas šeimos nariu, 
jeigu įrodomi faktiniai šeimos gyvenimo santykiai: daugiau nei vieni metai gyvenama 
kartu, vedamas bendras ūkis, išlaikoma gyvenamoji patalpa, auklėjami vaikai ir kt.19

Tačiau teismų praktikoje išsakytos pozicijos yra tik konkrečių bylų detalės ir nerodo 
konceptualaus požiūrio į analizuojamą problemą, nebent liudija tai, kad ne santuokos 
pagrindu atsiradusių šeimos santykių dalyviams suteikiama visiškai kitokia teisinė ap-
sauga ir, negana to, apskritai nėra vienodo požiūrio į jų teisinės apsaugos apimtį ir ribas. 
Tai lemia aiškų teisinį nesaugumą, jeigu manytume, kad esminių teisinės apsaugos skir-
tumų šių laikų šeimos teisėje neturėtų nulemti formalusis šeimos teisinių santykių atsi-
radimo pagrindas. Kita vertus, pastebėtina, kad, pavyzdžiui, Europos Žmogaus Teisių 
Teismo praktikoje yra konstatuojama, kad valstybės gali savo įstatymais, tarkim, mo-
kesčių įstatymais, skatinti kokią nors šeimos gyvenimo formą (pvz., santuokinę šeimą). 
Tą rodo Civilinio kodekso ir kitų įstatymų, kurie vertinami toliau, atitinkamų normų 
analizė. Lietuvoje vyrauja šeimos narių, šeimos, artimųjų giminaičių, asmenų, tvarkan-
čių bendrą ūkį ir pan., sąvokų ir terminų įvairovė, todėl toliau bus apibūdinti įvairūs 
terminai ir išskirti tam tikri požymiai, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 
įstatymus būdingi šeimos santykiams. Bendriausia prasme teisiniai šeimos santykiai CK 
požiūriu yra tęstinio pobūdžio (pastovūs) asmeniniai neturtiniai ir turtiniai santykiai 
tarp fizinių asmenų (dviejų ar daugiau) grupės, atsirandantys tokių juridinių faktų pa-
grindu: santuokos, bendro gyvenimo neįregistravus santuokos (partnerystės) (kol kas 
teisės normos neįsigaliojusios), kraujo giminystės, įvaikinimo, kitokios vaikų priežiūros 
ir auklėjimo teisinės formos (pvz., globos).

18 Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis: 2006 m. birželio 13 d. nutartį civilinė-
je byloje Nr. 3K-7-332/2006; 2008 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje V. J. v. L. L., Nr. 3K-3- 235/2008; 
2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje V. G. v. V. G., J. G., Nr. 3K-3-336/2009; 2010 m. gruodžio 21 d. 
nutartį civilinėje byloje A. K. v. B. U., Nr. 3K-3-553/2010.

19 Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis: 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civi-
linėje byloje Nr. 3K-3-152/2011; 2006 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2006; 2009 m. 
kovo 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2009.
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3. ŠEIMOS KAIP TEISĖS KATEGORIJOS APIBRĖŽIMŲ ĮVAIROVĖ  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE

Prieš tai esančioje dalyje apibūdinta, kad remiantis EŽTT praktika šeimos samprata 
grindžiama ne tik formalizuotais teisiniais santykiais, bet ir faktiniais realiais šeimos 
santykiais. Taip pat buvo pastebėta, kad skirtingais atvejais vertinant, ar asmenis galima 
vadinti šeima ar šeimos nariais, reikia atsižvelgti į skirtingas asmenų ryšį apibūdinan-
čias aplinkybes (pvz., gyvenimas kartu, ilgą laiką trunkantys jų santykiai, bendrų vaikų 
turėjimas, bendras poilsis, tarpusavio išlaikymas, bendro ūkio vedimas, rūpinimasis ir 
pagarba vienas kitam), kurių skirtingas derinys gali būti reikšmingas priklausomai nuo 
teisinio reguliavimo, kuriame vartojama šeimos ar šeimos narių sąvoka, srities.

Siekiant išsiaiškinti šeimos kategorijos įtvirtinimą įstatymuose, buvo atlikta reikšmi-
nių žodžių „šeima“, „šeimos nariai“, „sutuoktiniai“, „artimi asmenys“ ir pan. vartojimo 
analizė Lietuvos Respublikos įstatymuose. Nustatyta, kad šeimos arba šeimos narių są-
voka vartojama beveik 200 įstatymų, o šeimos ar šeimos narių apibrėžimai pateikiami 
maždaug 30 įstatymų. 

Šeimos apibrėžimas pateikiamas penkiuose šiuo metu galiojančiuose įstatymuose, ta-
čiau šie apibrėžimai, kaip matyti iš jų turinio, taikytini tik konkrečių santykių regulia-
vimui. Prokuratūros įstatyme numatyta, kad prokuroro šeima – vaikai (įvaikiai) iki 18 
metų ar gimę po jo mirties vaikai, sutuoktinis, tėvas ar motina, nedarbingi išlaikytiniai;20 
pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnau-
jinti (modernizuoti) įstatymą šeima – sutuoktiniai, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo 
teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų vaikai, arba 
vienas iš tėvų, jų vaikai iki 18 metų. Pagal šį įstatymą į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi 
nedirbantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo 
mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokiniai ar stu-
dentai), taip pat asmenys laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo 
dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. Šeimos nariais taip pat laikomi asmenys, teis-
mo tvarka pripažinti šeimos nariais. Šeimos nariais gali būti laikomi sutuoktinių ar vie-
nišo asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai).21 Pagal Žemės mokesčio įstatymą taikant 
šio mokesčio lengvatas šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus 
(įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 
18 metų.22 Pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas, kalbant apie kom pensacijas mirties 
ar sveikatos sutrikdymo atvejais, šeima laikomi vaikai (įvaikiai, taip pat vaikai, gimę 
po pareigūno mirties), kol jiems sukaks 18 metų, taip pat vaikai (įvaikiai), kurie mokosi 

20 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 1 d. // Žin., 2003, Nr. 42-1919.
21 Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 9 punktas // Žin., 2002, Nr. 116-5188 (2002-12-06).
22 Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktas // Žin., 2011, Nr. 163 7743.
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nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 
24 metai, sutuoktinis, sugyventinis (partneris), tėvas ar motina.23 Pagal Kompensacijų 
nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vyk-
dytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymą šeima laikomi tėvai (įtėviai), sutuoktiniai, 
vaikai (įvaikiai) iki 18 metų bei vyresni negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių 
nedirbantys studentai, pirmą kartą įgyjantys bakalauro ar magistro laipsnį, aukštesnių-
jų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantys moksleiviai, pirmą kartą įgyjantys 
profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.24

Šeimos nariai apibrėžiami beveik trisdešimtyje įstatymų, tačiau analogiškai apibrėži-
mai yra skirtingi. Svarbu tai, kad tiek apibrėžiant šeimą, tiek šeimos narius nurodomi iš 
esmės tie patys asmenys, susiję santuokos, giminystės, gyvenimo kartu, svainystės ar ki-
tais požymiais. Antai pagal Baudžiamąjį kodeksą nusikaltimą padariusio asmens šeimos 
nariai yra kartu su juo gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų 
sutuoktiniai, taip pat nusikaltimą padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo 
nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), su-
tuoktinio tėvai;25 Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatyme šeimos nariais 
laikomi tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, sutuoktinis;26 pagal Nelaimingų atsitikimų dar-
be ir profesinių ligų įstatymą mirusiojo šeimos nariais lai komi jo sutuoktinis, nepilna-
mečiai vaikai (įvaikiai), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat nustatyta tvarka įregistruotose 
švietimo įstaigose pagal bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio mokymo 
programą besimokantys mokiniai ir pagal dieninių ar nuolatinių studijų programą stu-
dijuojantys studentai, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo, bet ne 
ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai, mirusiojo vaikai (įvaikiai), vyresni kaip 18 metų, jeigu 
jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki 18 metų, mirusiojo 
vaikai, gimę po jo mirties, tėvas (įtėvis) ir motina (įmotė)27 ir t. t. Kalbant apie teisinę šei-
mos kategoriją, turinio prasme skirtumo tarp įstatymuose vartojamų sąvokų „šeima“ ir 

„šeimos nariai“ nėra.
Kai kuriais atvejais įstatymuose praktiškai pateikiamas šeimos ar šeimos narių są-

vokos turinio apibrėžimas, tačiau pati sąvoka nėra įvardijama. Pavyzdžiui, Piliečių 

23 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Respublikos tarnybos statuto patvirtinimo 40 straipsnio 1 dalis // 
Žin., 2003, Nr. 42-1927.

24 Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. 
ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas // Žin., 2005, 
Nr. 85-3139.

25 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnio 2 dalis // Žin., 2000, Nr. 89-2741.
26 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 7 dalis // Žin., 1997, 

Nr. 107-2688.
27 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 27 straips-

nio 2 dalis // Žin., 2003, Nr. 114-5114.
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nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme įvardijami sutuok-
tinis, tėvas (įtėvis), vaikai (įvaikiai), šių asmenų sutuoktiniai bei vaikai,28 Smurtiniais 
nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatyme minimi sutuoktinis, vaikai, 
įvaikiai, tėvai, įtėviai ir išlaikytiniai,29 tačiau nenurodyta, kad kalbama apie šeimą ar 
šeimos narius, nors vartojimo prasme atvejai identiški kaip ir pateikiant pačią sąvoką. 
Analogiškų formuluočių yra daugelyje kitų įstatymų.

Įstatymuose egzistuoja nemažai kitokių sąvokų, kurios pagal apibrėžimo turi-
nį yra identiškos (pagal nurodomus požymius) šeimos ar šeimos narių apibrėžimams. 
Pavyzdžiui, remiantis Sodininkų bendrijų įstatymu artimi giminystės ar svainystės ry-
šiai reiškia asmens ryšį su tėvais (įtėviais), vaikais (įvaikiais), broliais, seserimis, taip pat 
sutuoktinių ar sugyventinių broliais, seserimis, tėvais ir vaikais;30 pagal Notariato įstaty-
mą notaro giminaičiais laikomi tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, vaikaičiai, seneliai, broliai, 
seserys;31 pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą ar-
timi asmenys – valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, par-
tneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau vadinama – partne-
ris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, 
vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;32 Apsaugos nuo smurto artimoje 
aplinkoje įstatyme vartojama artimos aplinkos sąvoka, kuri reiškia aplinką, kurią suda-
ro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais 
artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.33 Pagal 
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą34 bendrai gyve-
nantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su 
kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilna-
mečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistra-
vę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai 
vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį 
taip pat įskaitomi nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo 

28 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 
dalies 2 punktas // Žin., 1997, Nr. 65-1558.

29 Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalis // 
Žin., 2008, Nr. 137-5387.

30 Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalis // Žin., 2004, Nr. 4-40.
31 Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 33 straipsnio 2 dalis // Žin., 1992, Nr. 28-810.
32 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 5 

punktas.
33 Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo straipsnio 1 dalis // Žin., 2011, 

Nr.  72-3475.
34 Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems as-

menims įstatymo 2 straipsnio 2 dalis // Žin., 2011, Nr. 155-7353.
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vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pa-
gal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba 
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos 
programas (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), ir dirbantys 
(taip pat savarankiškai dirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pil-
namečiai vaikai (įvaikiai) iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą 
ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, taip pat pilna-
mečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių 
metų rugsėjo 1 dienos. Šiais ir panašiais atvejais vartojamos sąvokos „artimi asmenys“, 

„artima aplinka“, „bendrai gyvenantys asmenys“ ir pan. turiniu yra analogiškos prieš tai 
aptartoms „šeimos“ ir „šeimos narių“ sąvokoms.

Tačiau egzistuoja ir panašių ar net tapačių prieš tai aptartoms sąvokų, kurios pa-
gal savo turinį yra platesnės nei šeimos ar šeimos narių, kaip apibūdinta anksčiau. 
Pavyzdžiui, pagal Kredito unijų įstatymą artimaisiais ryšiais susijusiais asmenimis lai-
komi kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai) ir 
juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jų kvalifikuotą įstatinio kapitalo 
ir (arba) balsavimo teisių dalį;35 pagal Viešųjų įstaigų įstatymą dalininko fizinio asmens 
artimasis giminaitis, sutuoktinis, sutuoktinio artimasis giminaitis, dalininko sugyven-
tinis, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat juridinis asmuo, 
kuris turi daugiau kaip pusę balsų viešosios įstaigos dalininko juridinio asmens dalyvių 
susirinkime, bei juridinis asmuo, kurio dalyvių susirinkime daugiau kaip pusę balsų 
turi viešosios įstaigos dalininkas.36 Išplėstiniai susijusių asmenų apibrėžimai numatyti 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kuriame, be santuoka ir giminyste bei svainyste 
grindžiamų ryšių, numatyti ir vieneto valdymo organų nariai bei jų sutuoktiniai ir gimi-
naičiai bei svainiai;37 Pridėtinės vertės mo kesčio įstatyme38 bei kituose, ypač su mokes-
čiais ir įmonių valdymu susijusiuose įstatymuose. Pastaroji apibrėžimų, kuriuos sudaro 
ne tik santuokos, giminystės ir svainystės ryšiais susijusių asmenų ratas, bet ir kiti tam 
tikrais atvejais svarbiais ryšiais susiję asmenys, grupė neleidžia visų apibrėžimų, į ku-
riuos įtraukti santuokos, giminystės ir svainystės požymiai, laikyti šeimos kategorijos 
teisiniu apibrėžimu.

Atsižvelgiant į tai, kas aprašyta, šeimos ir turiniu susijusių sąvokų bei apibrėžimų pa-
teikimą Lietuvos Respublikos įstatymuose galima apibendrinti taip:
1) pateikiamas šeimos arba šeimos narių sąvokos apibrėžimas (dažniausiai tai komas tik 

konkrečiam įstatymui ar konkrečių įstatymų grupei);

35 Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 4 dalis // Žin., 2008, Nr. 76-3003.
36 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis // Žin., 2004, Nr. 25-752.
37 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 19 punktas // Žin., 2002, Nr. 73 3085.
38 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 2 straipsnio 31 dalis // Žin., 2002, Nr. 35-1271.
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2) faktiškai pateikiamas šeimos (šeimos narių) sąvokos apibrėžimas, konkrečiai ne-
įvardijant pačios apibendrinančios sąvokos (išvardijami tam tikrais ryšiais susiję 
asmenys);

3) pateikiama kita nei šeimos ar šeimos narių sąvoka, tačiau jos turinio apibrė žimas 
analogiškas šeimos ar šeimos narių apibrėžimui (pvz., artimi asmenys, artimi gimi-
nystės ar svainystės ryšiai, bendrai gyvenantys asmenys ir t. t.);

4) egzistuoja platesnės sąvokos (dažniausiai pasitaikančios – „susiję asmenys“), apibūdi-
nančios ir šeimos narius (kaip minėta ankstesniuose punktuose), ir papildomą tam 
tikrais kitais ryšiais susijusių asmenų ratą.
Remiantis pirmiau apibūdintais teisinės šeimos ir susijusių sąvokų vartojimo būdais, 

toliau tyrime kalbant apie „šeimas“ ir „šeimos narius“ turimi omenyje ne tik tiesiogiai 
įstatymuose įtvirtinti apibrėžimai, bet ir kiti, ankstesnės pastraipos 2 ir 3 punkte bei iš 
dalies 4 punkte nurodyti sąvokų ir apibrėžimų vartojimo atvejai.

4. ŠEIMOS SĄVOKOS TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE

Atlikus Lietuvos Respublikoje šiuo metu galiojančių įstatymų analizę matyti, kad šeima 
nė viename galiojančiame įstatyme nėra apibrėžiama pasitelkiant klasikinį apibrėžimą 
gimine ir rūšiniu skirtumu. Kitaip sakant, įstatymų leidėjas nėra tiesiogiai suformula-
vęs jokių šeimos (ar šeimos teisinių santykių) požymių. Vietoje to įstatymuose šeimos 
sąvokos turinys atskleidžiamas išvardijant tam tikras asmenų kategorijas. Todėl, kaip 
minėta ankstesnėje dalyje, neretai vietoje „šeimos“ sąvokos vartojamos „šeimos narių“39, 

„šeimos sudėties“40 sąvokos. Tačiau skirtinguose įstatymuose pateikiamas nevienodas as-
menų kategorijų sąrašas ir nevienodi juos kvalifikuojantys požymiai.

Dėl šios priežasties tolesnė analizė atliekama išryškinus požymius, pagal kuriuos tam 
tikri fiziniai asmenys priskiriami šeimai (šeimos nariams).

4.1. Santuokos ar alternatyvios dviejų asmenų sąjungos požymis

Dažniausiai galiojantys įstatymai šeimos sąvoką (ar nurodytas panašias sąvokas) sieja su 
dviejų asmenų sąjunga. Įstatymai įvardija kelias galimas tokios sąjungos formas: asme-
nys yra sudarę susitarimą tuoktis, asmenys yra sudarę santuoką, asmenys, kurie gyvena 
bendrai nesudarę santuokos (partnerystė). Tam tikrais atvejais šeimos nariams priski-
riami asmenys, kuriuos sieja buvusi santuoka.41

39 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnis // Žin., 2000, Nr. 89-2741; Lietuvos Respu blikos 
policijos rėmėjų įstatymo 11 straipsnio 2 dalis // Žin., 1998, Nr. 60-1705; Lietuvos Respublikos gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 
ligų socialinio draudimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalis ir kiti.

40 Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 9 punktas // Žin., 1996, Nr. 106 2427.
41 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 38 straipsnio 1 dalis // Žin., 2002, Nr. 37-1341.
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Santuokos požymis, ilgą laiką buvęs vieninteliu teisiniu šeimos kaip dviejų žmonių 
sąjungos požymiu, minimas aiškinant kone visų šeimos sąvokų turinį – tiek išsamioje 
Civilinio kodekso formuluotėje, kur santuoka apibrėžiama kaip nustatyta tvarka įfor-
mintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas kurti teisinius šeimos santykius,42 tiek 
ir kitose privatinės bei viešosios teisės normose.43 Tiesa, poroje įstatymų sutuoktinis ne-
minimas tarp kitų šeimos narių  –  pirmiausia Viešojo administravimo įstatyme įtvir-
tinta nuostata, pagal kurią pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas nusišalina 
pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo administracinėje procedūroje, jeigu jis 
yra asmens, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, svainis, sugyventinis, įstaty-
mų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę, ar artimasis giminaitis (kaip tai apibrėžta 
Civiliniame kodekse).44 Šiuo atveju sutuoktinis negali būti priskiriamas nei prie svainių, 
nei prie artimųjų giminaičių pagal Civilinį kodeksą. Manytina, kad tokia spraga atsirado 
dėl netinkamo sąvokų vartojimo ir turėtų būti ištaisyta.

Rinkliavų įstatyme apibrėžiami šeimos nariai, į kurių laidotuves vykstant atleidžia-
ma nuo valstybės rinkliavos už vizų išdavimą pasienio kontrolės punktuose. Todėl vals-
tybinė rinkliava bus renkama iš užsieniečio, vykstančio į sutuoktinio laidotuves, tačiau 
užsieniečiui, vykstančiam į šeimos nario (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) 
laidotuves, mokėti nereikia.45

42 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.7 straipsnis // Žin., 2000, Nr. 74-2262CK.
43 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnis; Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 

38 straipsnis; Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 7 dalis; 
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Respublikos pelno mo-
kesčio įstatymo 26 straipsnio 2 dalis // Žin., 2001, Nr. 110-3992; Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų 
deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis // Žin., 1996, Nr. 50-1197; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis // Žin., 1997, Nr. 64-1502; Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 6 dalis // Žin., 2005, Nr. 76-2741; Lietuvos Respublikos 
karo prievolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 5 punktas // Žin., 1996, Nr. 106-2427; Lietuvos Respublikos įsta-
tymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 4, 22 ir 26 dalys // Žin., 2004, Nr. 73-2539; Lietuvos Respu-
blikos Prezidento įstatymo 2 straipsnio 3 dalis // Žin., 1993, Nr. 5-89; Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 
2 straipsnio 9 dalis // Žin., 2000, Nr. 64-1931; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 
įstatymo 52 straipsnio 2 dalis // Žin., 2002, Nr. 72-3017; Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptauti-
nes ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 2 straipsnio 7 dalis // Žin., 2007, 
Nr. 81-3322; Lietuvos Respubli kos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis // 
Žin., 2008, Nr. 81-3176; Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 
1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas 
// Žin., 1991, Nr. 3-78; Lietuvos Respublikos įstatymo dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant 
būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22  –  1991 12 31) 
5 straipsnis // Žin., 1994, Nr. 59-1162; Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasiprieši nimo 1940-
1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnis // Žin., 1998, Nr. 92-2543; Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13  d. ir po to vykdytos SSRS agresijos 
asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 4 punktai // Žin., 2000, Nr. 5-124.

44 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas // Žin., 1999, Nr. 60-
1945.

45 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 6 straipsnio 14 punktas // Žin., 2000, Nr. 52-1484.
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Tam tikrais atvejais įstatymai, skirti reglamentuoti valstybės paramą žuvusiųjų ar 
nukentėjusiųjų nuo okupacijų šeimoms, buvusius sutuoktinius prie šeimos narių pri-
skiria įvesdami papildomą reikalavimą – kad jie nebūtų sudarę naujos santuokos ka-
rio savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties momentu46 arba kompensacijos mokėjimo 
momentu.47

Kaip atskirą šeimos formą kai kurie įstatymai įvardija dviejų žmonių sąjungą, atsi-
randančią sudarius susitarimą tuoktis, tačiau dar nesudarius santuokos48 – Baudžiamojo 
proceso kodeksas šeimos nariais laiko asmenis, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka 
susitarė sudaryti santuoką.49

Partnerystė kaip viena iš šeimos formų atskleidžiama nurodant, kad šeimos nariais 
yra sugyventiniai arba bendrai gyvenantys neįregistravę santuokos asmenys, arba asme-
nys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka.50 Partnerystės arba bendro gy-
venimo neįregistravus santuokos apibrėžimas kyla iš Civilinio kodekso 3.229 straips-
nio, kur tokio bendro gyvenimo tikslas – šeiminių santykių sukūrimas. Tiesa, kalbėti 
apie sugyventinius (partnerius) kaip apie šeimos narius yra keblu, nes Civilinio kodekso 
III knygos XV skyriaus, numačiusio registruotos partnerystės institutą, nuostatos taip 
ir neįsigaliojo, nepriėmus įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimo tvar-
ką.51 Beje, Civilinio kodekso III knygos XV skyriaus analizės kontekste reikia atkreip-
ti dėmesį į netinkamai vartojamus terminus, kai akivaizdžiai painiojamos sutuoktinių 
ir sugyventinių sąvokos: „Sugyventinių bendrai naudojamu turtu pripažįstama vieno 
iš sutuoktinių nuomos, uzufrukto teisė ar kitokia teisė naudotis gyvenamuoju namu ar 
butu, kurį sugyventiniai naudoja bendrai gyvendami“52 bei „kai nustatomas sugyventi-
nių bendrai įgytas ir naudojamas turtas, atimamos sutuoktinių bendros skolos, kurias 
sugyventiniai turėjo pasibaigus jų bendram gyvenimui“.53 Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme galima pastebėti perteklinį lygiaverčių sąvokų 

46 Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šei-
moms įstatymo 2 straipsnis.

47 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą 
sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22–1991 12 31) 5 straips nis.

48 Susitarimas tuoktis reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.8 straipsnyje.
49 38 straipsnis.
50 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnis; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.229 

straipsnis; Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 5 punktas; Lietuvos Respubli-
kos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos 
įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 4, 22 ir 26 dalys.

51 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 28 straipsnis // 
Žin., 2000, Nr. 74-2262.

52 3.230 straipsnio 2 dalies 2 punktas.
53 3.234 straipsnio 1 dalis.
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vartojimą – artimais asmenimis įvardijama ir sugyventinis, ir partneris, kai partnerystė 
įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.54

Kita vertus, įstatymų formuluotės, kuriose apsiribojama sąvoka „sugyventiniai“, arba 
minėtu atveju, kai sugyventiniai minimi greta partnerystę įregistravusių asme nų, palie-
ka galimybę sugyventinio sąvoką aiškinti plačiau, nesiejant tokios sąjungos tik su regis-
truota partneryste. Tokią faktinių sugyventinių kategoriją galima įžvelgti ir Apsaugos 
nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme55 („asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys 
bendrą ūkį“)56.

Pastebėtina, kad, neatsižvelgiant į tai, ar įstatymuose minima santuoka, ar bendras 
gyvenimas nesudarius santuokos (partnerystė), visais atvejais kalbama apie skirtingos 
lyties asmenų – vyro ir moters – sąjungą.57 Tos pačios lyties asmenų sąjungos nė vienas 
dabar galiojantis įstatymas, bent tiesiogiai, nemini.

4.2. Giminystės požymis

Antrasis požymis, kuriuo Lietuvos Respublikos įstatymuose58 apibrėžiama šeima, yra 
giminystė – kraujo ryšys tarp asmenų, kilusių vienas iš kito arba iš bendro protėvio.59 
Giminystė kaip teisinis šeimos požymis yra apribojama artimaisiais giminaičiais – tie-
siosios linijos giminaičiais iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikai-
čiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiais (broliai ir seserys).60 Tačiau vėl skir-
tinguose įstatymuose šeimos nariams priskiriamas skirtingas artimųjų giminaičių ratas.

54 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 5 dalis.
55 2 straipsnio 1 dalis.
56 Tiesa, šis įstatymas tokių asmenų neįvardija šeimos nariais.
57 Žr. santuokos apibrėžimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.7 straipsnis) bei bendro gyvenimo nesu-

darius santuokos sampratą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.229 straipsnis).
58 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnis; Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ko-

dekso 38 straipsnis; Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo 11 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respu-
blikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.588 straipsnis; 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Respublikos valstybės ir savi-
valdybių turto privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Respublikos rinklia vų įstatymo 6 straips-
nio 14 punktas // Žin., 2000, Nr.  52-1484; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 
5 punktas; Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 4, 22 ir 26 dalys; Lietu-
vos Respublikos žvalgybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalis; Lietuvos Res publikos vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nu-
kentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo 1 straips-
nio 2 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos įstatymo dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant 
būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22–1991 12 31) 
5 straipsnis; Lietuvos Respublikos nepri klausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. 
ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo 3 straipsnis ir kt.

59 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.130 straipsnio 1 dalis.
60 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnis.
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Įstatymuose dažniausiai sutinkama giminystės forma, esanti pagrindu priskirti prie 
šeimos narių, yra motinystė ir/ar tėvystė (kai kurie įstatymai atskirai nurodo, kad tė-
vams ir vaikams prilygsta įtėviai bei įvaikiai61). Paprastai teisės normos motinystės ir/ar 
tėvystės požymį mini kartu su anksčiau aptartu santuokos ar alternatyvios dviejų asme-
nų sąjungos požymiu, kas implikuoja, kad šeima suvokiama kaip dviejų asmenų sąjun-
ga ir jų vaikai. Tačiau Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas šeimos nariais įvardija 
asmenis, vienus auginančius vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenančius jų vaikus (įvaikius) 
iki 18 metų.62

Apibrėžiant šeimą tėvystės ar motinystės pagrindu, dažnai papildomai nurodomi rei-
kalavimai vaikų amžiui. Pirmiausia šeimos nariais laikomi tik nepilnamečiai vaikai63 
arba nepilnamečiai vaikai, kurie yra neemancipuoti, nesudarę santuokos ir priklausomi 
nuo tėvų.64 Tam tikrais atvejais prie šeimos narių priskiriami ir vyresni negu 18 metų 
aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantys studentai, pirmą kartą įgyjantys baka-
lauro ar magistro laipsnį, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirban-
tys moksleiviai, pirmą kartą įgyjantys profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 
metai,65 bei vyresni negu 18 metų neįgalūs vaikai.66 Kita vertus, dalyje įstatymų šeimos 
nariais laikomi ir pilnamečiai vaikai. Pavyzdžiui, Civilinis kodeksas numato galimybę 
prie nuomininko šeimos priskirti ir pilnamečius nuomininko vaikus.67 Civilinio proce-
so kodeksas numato, kad procesiniai dokumentai gali būti įteikti pilnamečiams šeimos 
nariams, įskaitant ir vaikus.68 Tam tikrais atvejais šeimos sąvoka aiškinama nurodant 

61 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnis; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokes-
čio įstatymo 7 straipsnio 6 dalis; Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 5 punktas; 
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 6 straipsnio 14 punktas.

62 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 6 dalis.
63 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.588 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gy-

nėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso 
pripažinimo įstatymo 3 straipsnio 5 punktas; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 
įstatymo 52 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 6 
dalis; Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 1 dalis ir kt.

64 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 22 ir 26 dalys; Lietuvos Respubli-
kos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstaty-
mo 2 straipsnio 7 dalis.

65 Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991  m. sausio            
11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktas; Lie tuvos 
Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (moderni-
zuoti) įstatymo 2 straipsnio 9 dalis.

66 Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis.
67 6.588 straipsnio 2 dalis.
68 123 straipsnio 3 dalis.
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tėvus, vaikus, vaikaičius ar tėvus, vaikus ir jų sutuoktinius – tai paprastai suponuoja vai-
kų pilnametystę.69

Taip pat galima paminėti atvejus, kai šeimos nariams priskiriami vaikai, gimę po 
asmens mirties.70 Manytina, tai nėra savarankišką reikšmę turintis kriterijus, nes visais 
atvejais, kai vaikas gimsta po asmens mirties, vaiko kilmės nustatymas turi būti spren-
džiamas remiantis Civilinio kodekso III knygos X skyriaus normomis, nepri klausomai 
nuo to, ar jis yra priskirtas šeimos nariams specialiuose įstatymuose.

Atskirai apžvelgtinas Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje įtvirtintas šeimos turto ins-
titutas. Šeimos turtas apibrėžiamas kaip turtas, nuosavybės teise priklausantis vienam 
arba abiem sutuoktiniams, šeimos turto statusą įgyjantis tik nuo santuokos įregistravi-
mo dienos ir skirtas tik bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Kitaip tariant, įstaty-
muose pateiktas šeimos turto apibrėžimas jį sieja tik su santuokos pagrindu sudaryta šei-
ma. Jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos 
turtas, sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas suformavo praktiką, pagal kurią sudarant šeimų, kuriose yra nepilnamečių vai-
kų, nekilnojamojo turto pardavimo ir įkeitimo sandorius, teismo leidimas reikalingas 
nepriklausomai nuo to, ar turtas priklauso sutuoktiniams, ar nesusituokusiems asme-
nims, ar asmenims, vieniems auginantiems vaikus.71 Taigi praktikoje šeimos turto sam-
prata išplečiama, prie tokio turto savininkų priskiriant ne tik susituokusius asmenis, bet 
visus asmenis, turinčius nepilnamečių vaikų.

Kaip minėta, tėvystė ir motinystė yra dažniausiai sutinkama, bet ne vienintelė pri-
skyrimo prie šeimos narių giminystės forma. Kai kurie įstatymai prie šeimos narių taip 
pat priskiria senelius bei vaikaičius ir/ar brolius bei seseris.72 Šių asmenų priskyrimą šei-
mos nariams nurodo ir Civilinio kodekso III knygos XVI skyriaus, skirto reglamentuoti 
išlaikymo santykius tarp senelių ir vaikaičių, brolių ir seserų, pavadinimas – „Kitų šei-
mos narių tarpusavio išlaikymo pareigos“.

69 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 38 straipsnis; Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodek-
so 248 straipsnis; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straips-
nio 2 dalis.

70 Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo 11 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos prokuratūros įsta-
tymo 52 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 52 straips-
nio 2 dalis; Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis.

71 Tokia pozicija išdėstyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio 5 d. konsultacijoje „Dėl kai kurių 
Civilinio kodekso normų taikymo“ // Teismų praktika, Nr. 18, o vėliau įtvirtinta atskirose bylose: Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005, Lie tuvos Aukščiau-
siojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2006, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 558/2010 ir kt.

72 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Res-
publikos rinkliavų įstatymo 6 straipsnio 14 punktas; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansa-
vimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis.
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Paprastai šių asmenų kaip šeimos narių statusui nėra taikomi jokie papildomi krite-
rijai. Kaip išimtį galima nurodyti Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 
metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymą, kuriame broliai ir seserys žuvusiųjų šei-
mos nariais pripažįstami, tik jei žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo 
abiejų tėvų.73

Jau minėta, kad dalyje įstatymų nurodoma, jog įvaikinimas sukuria įtėviams bei įvai-
kiams tokias pačias teises ir pareigas kaip tėvams bei vaikams. Tačiau minint kitus šei-
mos narius – senelius, vaikaičius, brolius ar seseris, nenurodoma, kad santykiai su įsene-
liais, įvaikaičiais, įbroliais ar įseserėmis prilygsta santykiams su giminaičiais pagal kilmę, 
nors būtent toks principas įtvirtintas Civilinio kodekso 3.130 straipsnio 3 dalyje bei 3.227 
straipsnio 1 dalyje. Todėl svarstytina, ar normos, apibrėžiančios tik įtėvius bei įvaikius 
kaip šeimos narius, nėra perteklinės.

4.3. Svainystės požymis

Civilinis kodeksas svainystę apibrėžia kaip santykį tarp vieno sutuoktinio ir antro su-
tuoktinio giminaičių (posūnio, podukros, patėvio, pamotės, uošvės, uošvio, žento, mar-
čios ir t. t.) bei tarp abiejų sutuoktinių giminaičių (vyro brolio ar sesers ir žmonos brolio 
ar sesers, vyro tėvo ar motinos ir žmonos tėvo ar motinos ir t. t.).74 Svainystės požymis 
minimas gerokai rečiau nei dviejų asmenų sąjungos ar giminystės požymiai.

Analizuojant šeimos sąvokos Lietuvos įstatymuose turinį, galima konstatuoti, kad 
svainystės pagrindu šeimos nariams dažniausiai priskiriami brolių ir seserų sutuokti-
niai, sutuoktinio ar vienišo asmens tėvai,75 tam tikrais atvejais šeimos nariais laikomi 
vaikų sutuoktiniai bei sugyventiniai,76 taip pat sutuoktinių ar partnerių poros auginami 
vieno iš jų vaikai.77

Reikia pastebėti, kad kai kuriuose įstatymuose prie asmenų, susijusių giminystės ar 
svainystės ryšiais, priskiriamas ir sutuoktinis.78 Toks sąvokų turinio išplėtimas gali su-
kelti nemažai painiavos ir turi būti koreguojamas.

73 2 straipsnis.
74 3.136 straipsnio 1 dalis.
75 Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 9 dalis; Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnis; Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 38 straipsnis.

76 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis.
77 Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnis // Žin., 1999, Nr. 7-140; Lietuvos Respu-

blikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 26 dalis.
78 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis // Žin., 2002, Nr. 91-3891; Lietuvos Res-

publikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 3 straipsnio 
1 dalis, 4 straipsnio 6 dalis ir 6 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos darbo kodekso 97 straipsnio 2 dalis // 
Žin., 2002, Nr. 64-2569.
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4.4. Papildomi požymiai

Greta jau minėtų santuokos ar alternatyvios dviejų asmenų sąjungos, giminystės ar svai-
nystės požymių Lietuvos įstatymai numato ir kitus, juos tikslinančius arba papildančius 
požymius.

Pirmiausia kai kuriuose įstatymuose kaip papildomas požymis nurodomas bendro 
gyvenimo požymis: sutuoktiniai, partneriai, giminaičiai ar svainystės ryšiais susiję as-
menys laikomi šeimos nariais tik jei atitinka bendro gyvenimo požymį.79 Prie šio atve-
jo galima priskirti ir Civiliniame kodekse įtvirtintą bendro ūkio ar bendrą namų ūkio 
tvarkymą.80

Kai kuriuose įstatymuose įtvirtintas išlaikymo požymis, kai prie šeimos narių priski-
riami nedarbingi išlaikytiniai,81 išlaikomi vaikai ir giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę 
liniją,82 globotiniai ar asmenys, kuriems nustatyta rūpyba.83

Be to, kai kuriuose įstatymuose minimi atvejai, kai šeimos nario statusas įgyjamas 
teismo tvarka.84 Tokia galimybė įtvirtinta ir Civiliniame kodekse, kur nuomininko šei-
mos nariu teismas gali pripažinti globėjus ir globotinius, kurie globai pasibaigus toliau 
kartu gyvena ir bendrai tvarko namų ūkį; bei artimuosius giminaičius, kitus išlaikyti-
nius, kurie su jo šeimos nariais yra išgyvenę ne mažiau kaip vienus metus ir su jais ben-
drai tvarkę namų ūkį.85

5. ŠEIMOS IR ŠEIMOS NARIŲ APIBRĖŽIMO ĮVAIROVĖS PRIEŽASČIŲ PAIEŠKA

Ankstesnėje dalyje išsiaiškinta, kad Lietuvos įstatymuose nėra vieno bendro šeimos api-
brėžimo, o atskiruose įstatymuose šeimos sąvoka konstruojama pasirenkant skirtingas 
sudedamąsias dalis, kurių pagrindinės yra sutuoktiniai ar faktiškai kartu gyvenantys as-
menys, vaikai ar įvaikiai, tėvai ar įtėviai ir t. t. Kyla klausimas, dėl kokių priežasčių šei-
mos ir šeimos narių sąvoka vartojama skirtingai – ar tai įstatymų leidėjo neapdairumas, 

79 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 248 straipsnis; Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ko-
dekso 38 straipsnis; Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas 
ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 2 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos 
įstatymo 27 straipsnis ir kt.

80 6.588 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys.
81 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 2 

straipsnio 9 dalis.
82 Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 4 ir 26 dalys.
83 Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių 

institucijas įstatymo 2 straipsnio 7 dalis.
84 Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respu-

blikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (mo dernizuoti) 
įstatymo 2 straipsnio 9 punktas.

85 6.588 straipsnio 3 ir 4 dalys.
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teisėkūros kokybės trūkumas, kai šeimos sąvoka įstatymuose vartojama nenuosekliai, ar 
pasirinkimas skirtingai apibrėžti šeimas buvo tikslingas, t. y. buvo specialiai pasirinkta 
šeimą apibrėžti kiekviename įstatyme atskirai. Ketinant atsakyti į šį klausimą, pirmiau-
sia reikėtų išsiaiškinti, ar vienarūšius teisinius santykius reguliuojančiuose įstatymuose 
vartojama identiška šeimos sąvoka. Nustačius, kad reguliuojant vienarūšius teisinius san-
tykius šeimos samprata yra identiška, būtų galima kelti hipotezę, kad skirtingos sąvokos 
vartojamos norint sureguliuoti skirtingos prigimties (nevienarūšius) santykius, t. y. šei-
mos apibrėžimas vartojamas pagal atitinkamą kon tekstą. Pasitvirtinus tokiai hipotezei, 
būtų galima išsiaiškinti, koks šeimos apibrėžimas kokioms santykių grupėms yra ar tu-
rėtų būti taikytinas. Vienas būdų tai nustatyti – patikrinimas, kiek įstatymuose taikomas 
šeimos apibrėžimas yra susijęs su tikslu, dėl kurio apibrėžimas vartojamas (tikslas api-
brėžti asmeninius ryšius, gyvenimą kartu, bendrą ūkį, pareigą auklėti, pareigą išlaikyti).

5.1. Šeimos apibrėžimas reguliuojant vienarūšius teisinius santykius

Iš visų įstatymų, kuriuose vartojama šeimos, šeimos narių ar kitos analogišką reikšmę 
turinčios sąvokos, pasirinkta socialinės apsaugos ir darbo sritis, kadangi čia yra daug 
įstatymų, kuriuose reguliuojami analogiški priėmimo į darbą ar tarnybą, garantijų, su-
sijusių su šeimos nariais, darbuotojams ar tarnautojams, garantijų šeimos nariams, su-
sijusių su darbuotojo ar tarnautojo netektimi ar negalia, socialinio draudimo, socialinės 
paramos santykiai.

Priėmimo į darbą / tarnybą santykiai

Priimant į darbą valstybės įstaigose ar institucijose šeiminis statusas svarbus apsidrau-
džiant nuo šeimos narių pavaldumo santykių. Antai Darbo kodekse86 numatytas drau-
dimas eiti tarnautojų pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės 
ar savivaldybės įmonėje asmenims, kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai 
(tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų su-
tuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), jeigu jų 
tarnyba kartu yra susijusi su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno tei-
se kontroliuoti kitą. Pagal Valstybės tarnybos įstatymą87 į valstybės tarnautojo pareigas 
negali būti priimtas asmuo, kurio sutuoktinis, partneris (kai partnerystė įregistruota 
įstatymų nustatyta tvarka), artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo eina 
valstybės tarnautojo pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu jie 
pagal pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais. O štai pagal Vidaus tarny-
bos statutą priimti į vidaus tarnybą draudžiama: jeigu asmuo skiriamas į pareigas vi-
daus reikalų įstaigoje, kurioje eina pareigas asmens sutuoktinis, sugyventinis (partneris), 

86 97 straipsnio 2 dalis.
87 9 straipsnis.
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artimasis asmens giminaitis ar asmuo, su juo susijęs svainystės ryšiais, jeigu jie pagal 
einamas pareigas būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais. Matyti, kad trijuose įsta-
tymuose, taikomuose didžiausiam valstybinėje tarnyboje bei biudžetinėse įstaigose dir-
bančių asmenų ratui, priėmimo į darbą sąlyga, nurodanti negalimumą būti susijusiam 
pavaldumo santykiais su šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais ar svainiais, im-
plikuoja, kad asmens šeimos nariai yra sutuoktinis (kai kuriais atvejais – sugyventinis 
(partneris), artimieji giminaičiai bei svainiai. Tokiems patiems asmenims ribojimai pri-
imant į tarnybą numatyti kituose statutuose (pavyzdžiui, Tarnybos muitinėje statute,88 
Tarnybos Kalėjimų departamente statute89). Tačiau ne visi įstatymai numato analogišką 
asmenų, kuriems ribojama tarnyba, ratą. Pavyzdžiui, į tarnybą Saugumo departamente 
negali būti priimami asmenys, kurių tėvai, įtėviai, broliai, seserys, sutuoktiniai, vaikai, 
įvaikiai tarnauja saugumo pareigūnais ir su kuriais būtų tiesioginio pavaldumo ryšys.90 
Analogiškai pagal Teismų įstatymą teisėjas negali būti skiriamas dirbti teisme ar teismo 
skyriuje, kuriame atitinkamai teismo pirmininku, pirmininko pavaduotoju arba sky-
riaus pirmininku dirba jo sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys 
(įbroliai, įseserės).91 Kaip matyti, vienais atvejais ribojimai pradėti darbą valstybinėse 
ar biudžetinėse įstaigose bei institucijose taikomi tik sutuoktiniams (kai kuriais atve-
jais – partneriams (sugyventiniams), artimiesiems giminaičiams bei svainiams, kitais 
atvejais (rečiau) – tik sutuoktiniams bei artimiesiems giminaičiams. Atsižvelgiant į tai, 
kad priėmimo į darbą ar tarnybą santykiai yra vienarūšiai ir nėra priežasčių, pateisinan-
čių skirtingą interesų konflikto traktavimą Saugumo departamente bei teismuose, iš vie-
nos pusės, bei kitose biudžetinėse įstaigose bei valstybės tarnyboje, iš kitos pusės, galima 
spręsti, kad šioje srityje reglamentavimas yra nesuderintas.

Su šeimos nariais siejamos garantijos darbuotojams

Pagrindinės su šeimos nariais siejamos garantijos darbuotojams ar tarnautojams yra len-
gvatos, siejamos su vaikų auginimu, bei laisvadieniai ar išmokos šeimos narių mirties atve-
ju. Daugiausia su vaikų auginimu siejamų garantijų numatyta Darbo kodekse (ten varto-
jamos sąvokos „auginantys vaikus“92, „vieni auginantys vaikus“93 bei „faktiškai auginantys 
vaikus“94, tačiau nepateikiamas ne tik išsamus šeimos apibrėžimas, bet ir nenurodoma, ką 

88 10 straipsnio 3 punktas.
89 11 straipsnio 1 dalies 3 punktas.
90 Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento statuto patvirtinimo įstatymo 16 straipsnio 9 punk-

tas // Žin., 2002, Nr. 73-3101.
91 Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 62 straipsnis // Žin., 2002, Nr. 17-649.
92 Pvz., 129 straipsnio 4 dalis.
93 Pvz., 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas.
94 Pvz., 180 straipsnio 1 dalis.
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reiškia „ auginantys vaikus“ ar „vieni auginantys vaikus“. Pavyzdžiui, nėra aišku, ar vienas 
vaiko tėvų, su kuriuo po santuokos nutraukimo nenustatyta vaiko gyvenamoji vieta, ta-
čiau kuris rūpinasi vaiku, nuolat bendrauja su juo ir dalyvauja jo auklėjime, Darbo kodek-
so prasme gali būti pripažįstamas „auginančiu vaiką“). Tačiau kiti įstatymai tokių formu-
luočių nenumato, todėl reguliavimo palyginimas šioje srityje neįmanomas.

Darbo kodekse ir kituose darbo ar tarnybos santykius reguliuojančiuose įstatymuose 
numatytos lengvatos nelaimės atveju. Pagal Darbo kodeksą, mirus šeimos nariui, dar-
buotojo reikalavimu suteikiamos ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos nemokamų 
atostogų. Pagal Tarnybos muitinėje statutą, Specialiųjų tyrimų tarnybos statutą, Vidaus 
tarnybos statutą ir Tarnybos Kalėjimų departamente statutą pareigūnams, kurių mate-
rialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar 
turto netekimo, gali būti skiriama pašalpa. Muitinės statute, Specialiųjų tyrimų tarny-
bos statute nepateiktas šeimos narių sąvokos išaiškinimas. Tiesa, Vidaus tarnybos statu-
te yra pareigūno šeimos apibrėžimas, tačiau jis taikomas tik kalbant apie kompensacijų 
žuvus pareigūnui suteikimą, todėl svarstomu atveju nėra aktualus. Tai, kad vartojama 
šeimos narių sąvoka, bet nepateiktas apibrėžimas ar nuoroda į teisės aktą, apibrėžiantį 
šią sąvoką, vertintina kaip teisėkūros trūkumas.

Su darbuotojo netektimi siejamos garantijos šeimos nariams

Tiek Darbo kodekse, tiek atskirų tarnybų statutuose numatyta galimybė šeimos nariams 
gauti tam tikras išmokas, susijusias su darbuotojo, tarnautojo ar pareigūno mirtimi ar 
negalia. Remiantis Darbo kodeksu, darbuotojui mirus, jam priklausantis darbo užmo-
kestis ir kitos sumos išmokamos mirusiojo šeimos nariams arba tiems asmenims, ku-
rie jį laidojo. Kaip minėta, Darbo kodekse nepateiktas šeimos narių apibrėžimas, taip 
pat nepateikta nuoroda į teisės aktą, kuriame toks apibrėžimas būtų. O štai Nelaimingų 
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme, Valstybės tarnybos 
įstatyme, Specialiųjų tyrimų tarnybos statute, Vidaus tarnybos statute, Valstybės sau-
gumo departamento statute mirusiojo šeimos nariais laikomi jo sutuoktinis, nepilname-
čiai vaikai (įvaikiai (su tam tikromis amžiaus sąlygomis), tėvas (įtėvis) ir motina (įmotė). 
Visgi ne visuose teisės aktuose pateikiamas vienodas šeimos narių apibrėžimas, antai 
pagal Tarnybos muitinėje statutą pašalpa išmokama mirusio muitinės pareigūno šeimai, 
pilnamečiam vaikui (vaikams), įvaikiui (įvaikiams), tėvams (įtėviams). Iš tokio regulia-
vimo matyti, kad nustatant garantijas šeimos nariams, susijusias su darbuotojo netekti-
mi, bent keliuose įstatymuose buvo bandoma suderinti šeimos sąvokas.

Su šeiminiu statusu siejami socialinio draudimo santykiai

Jau buvo užsiminta apie Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio drau-
dimo įstatymo nuostatas, apibrėžiančias šeimos sąvoką, tačiau socialinio draudimo 
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srityje šeimos sąvoka vartojama ir kituose kontekstuose. Deja, ir šioje srityje nuoseklaus 
šeimos bei šeimos narių sąvokų apibrėžimo nėra. Pavyzdžiui, Ligos ir motinystės socia-
linio draudimo įstatyme šeimos nariais laikoma labai siaura artimų asmenų grupė: su-
tuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (tėvas), įmotė (įtėvis).95 Valstybinio socialinio draudi-
mo pensijų įstatyme96 neapibrėžta, kas laikomi šeimos nariais, nėra nuorodos į jokį tai 
apibrėžiantį teisės aktą, tačiau nurodoma, kad valstybinės socialinio draudimo pensijos 
skiriamos asmenims, atitinkantiems įstatyme nurodytus reikalavimus, o tokiems asme-
nims mirus – jų šeimos nariams. Taigi ir socialinio draudimo santykiuose ne tik nėra 
vieno bendro šeimos apibrėžimo, bet nurodant šeimos narius nepaaiškinama, kokią as-
menų grupę ši sąvoka apibūdina.

Su šeimos narių ekonomine padėtimi ar specialiu statusu siejama socialinė parama

Ankstesnėje dalyje buvo minėta, kad kai kuriais atvejais tam tikriems santykiams žy-
mėti įprastai vartojamos šeimos, šeimos narių ir panašios sąvokos pakeičiamos kito-
mis. Tai aiškiai matoma socialinės paramos srityje priimtuose įstatymuose. Pavyzdžiui, 
Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems 
asmenims įstatyme pateikiamas platus bendrai gyvenančių asmenų apibrėžimas.97 
Tai – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo 
sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vai-
kai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę san-
tuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vy-
ras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Bendrai gyvenančių asmenų kategorijai 
priskiriami ir nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vai-
kų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pa-
gal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba 
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos 
programas (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), ir dirbantys 
(taip pat savarankiškai dirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pil-
namečiai vaikai (įvaikiai) iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą 
ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, taip pat pilna-
mečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių 
metų rugsėjo 1 dienos. Kituose socialinę paramą reguliuojančiuose įstatymuose, pavyz-
džiui, Išmokų vaikams įstatyme,98 Socialinės paramos mokiniams įstatyme99 dėl šeimos 

95 3 straipsnio 6 dalis.
96 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas // Žin., 2005, Nr. 71-2555.
97 2 straipsnio 2 dalis.
98 2 straipsnio 2 dalis.
99 2 straipsnio 1 dalis.
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apibrėžimo yra nuoroda į Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 
įstatymą. Įdomu tai, kad asmenys laikomi ne šeima, o „bendrai gyvenančiais asmenimis“ 
tik nuo 2012 m. sausio 1 dienos: iki šios datos galiojusioje Piniginės socialinės paramos 
mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo re-
dakcijoje100 buvo vartojama šeimos sąvoka, ir šeima apibrėžiama kaip „sutuoktiniai arba 
bendrai gyvenantys neįregistravę santuokos pilnamečiai vyras ir moteris, taip pat susi-
tuokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę 
gyventi jų vaikai, arba vienas iš tėvų, jų vaikai iki 18 metų“. Į šeimos sudėtį taip pat buvo 
įskaitomi nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys asmenys 
nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų for-
maliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokiniai ar studentai), taip pat asmenys 
laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų 
rugsėjo 1 dienos. Galima numanyti, kad toks pakeitimas buvo atliktas siekiant faktinį 
gyvenimą kartu neregistravus santuokos nevadinti šeima.

Tačiau net ir socialinės paramos sritis svarstomame kontekste nėra nuosekli. Nors 
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujin-
ti (modernizuoti) įstatyme apibrėžiant nepasiturinčius gyventojus esama nuorodos į 
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą,101 pateikiamas au-
tonomiškas šeimos apibrėžimas,102 neapimantis neįregistravusių santuokos, bet bendrą 
ūkį tvarkančių pilnamečių ar veiksniais nepripažintų nepilnamečių. Todėl ir socialinės 
paramos srityje, nepaisant nuorodų į vieną bendrą šeimos (tiksliau – bendrai gyvenan-
čių asmenų) apibrėžimą, trūksta nuoseklumo.

Atlikus vienarūšius ar panašius darbo ir socialinės saugos santykius reguliuojančių 
įstatymų analizę matyti, kad net ir vienarūšiams santykiams reguliuoti vartojami skir-
tingi šeimos, šeimos narių apibrėžimai. Iš pasikartojančių formuluočių matyti, kad buvo 
bandoma sukurti ar suderinti vienarūšiams santykiams vartojamas formuluotes, tačiau 
tas procesas nebuvo nuoseklus ir vienodų bendrų formuluočių nėra. Atlikus vienarūšių 
darbo bei socialinės saugos santykius reguliuojančių įstatymų analizę matyti, kad nors 
yra keli atvejai, kai reguliuojant vienarūšius santykius pateikiami suderinti šeimos api-
brėžimai, tačiau vienos bendros sistemos nėra. Atsižvelgiant į tai siūlytina struktūruotai 
keisti šeimos ir šeimos narių sąvokas.

5.2. Šeimos apibrėžimas pagal sąvokos vartojimo tikslą

Įstatymuose šeimos sąvoka vartojama labai įvairiuose kontekstuose. Sąvokos vartojimą 
bent tam tikra dalimi galima susisteminti darbo ir socialinės saugos santykių reguliavimo 

100 3 straipsnio 7 dalis.
101 2 straipsnio 6 dalis.
102 2 straipsnio 9 dalis.
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srityje, tačiau tiriant kitas teisės šakas to neįmanoma, nes santykiai pernelyg skirtingi. 
Pavyzdžiui, Baudžiamajame kodekse šeimos nariai svarbūs nurodant, koks turtas gali 
būti konfiskuotas,103 Baudžiamojo proceso kodekse dėl nelaimės šeimos nariui leidžiama 
neatvykti į posėdį,104 apie asmens suėmimą turi būti pranešta jo šeimos nariams,105 apie 
mirties faktą turi būti pranešta giminėms ar artimiesiems,106 pagal Konkurencijos įstaty-
mą kontroliuojantis asmuo ir jo šeimos nariai laikomi vienu kontroliuojančiu asmeniu107 
ir daugybė kitų atvejų. Atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu (ne kokiais atvejais) vartojamos 
šeimos ir šeimos narių sąvokos, galima išskirti kriterijus, pagal kuriuos būtų prasminga 
vartoti tam tikrą šeimos apibrėžimą, pavyzdžiui, giminystės ryšiai, giminystės ir svainys-
tės ryšiai, asmeninio prieraišumo ryšiai, gyvenimas kartu, bendras ūkis, pareiga išlaikyti, 
pareiga auklėti ar prižiūrėti. Natūralu, kad kiekvieną kartą apibrėžiant šeimą turėtų būti 
naudojamas ne „visas“ kriterijų rinkinys – vienais atvejais svarbiausia asmeninio prierai-
šumo santykiai (pavyzdžiui, mirusįjį laidojantis asmuo, informacijos apie asmens sveika-
tą gavėjas ir pan.), kitais atvejais – pareiga išlaikyti, auklėti ar prižiūrėti (reguliuojant mo-
kesčių lengvatų teikimą), gyvenimas kartu (gyvenamosios patalpos nuomos santykiai), 
bendras ūkis (socialinės paramos teikimas). Atsižvelgiant į šiuos kriterijus būtų galima 
formuluoti šeimos apibrėžimus konkretiems atvejams. Tačiau išanalizavus Lietuvos įsta-
tymuose vartojamus šeimos ir susijusius apibrėžimus, nematyti, kad apibrėžimų turinys 
atspindėtų konkrečios situacijos, kurioje apibrėžimas vartojamas, poreikį. Pavyzdžiui, 
minėtu priėmimo į darbą ar tarnybą atveju šeimos narių išvardijimo tikslas yra apibrėžti 
asmenų ratą, kurių darbas įstaigoje, institucijoje ar tarnyboje galėtų sukelti interesų konf-
liktą. Šiuo atveju turėtų būti siekiama išvardyti tuos asmenis, kurie susiję su darbuotoju ar 
tarnautoju bendru ūkiu, išlaikymu, asmeninio prieraišumo santykiais. Į tokį apibrėžimą 
turėtų patekti ne tik sutuoktiniai (kaip numatyta šiuo metu visuose šiuos santykius regu-
liuojančiuose įstatymuose), bet ir asmenys, kurie gyvena kartu ir veda bendrą ūkį nesu-
darę santuokos. Analogiškas tikslas preziumuojamas ir kituose įstatymuose, kur šeimos 
narių sąvoka vartojama siekiant išvengti interesų konflikto. Pavyzdžiui, Finansų įstaigų 
įstatyme108 numatyta, kad finansų įstaigos dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją finansų įstai-
gos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, gali būti asmuo, kuris savo artimo-
sios giminystės, taip pat svainystės santykiais negalėtų susilpninti finansų įstaigos veiklos 
kontrolės, kurią atlieka finansų įstaigos dalyviai.

103 72 straipsnio 4 dalies 3 punktas // Žin., 2000, Nr. 89-2741.
104 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 37 straipsnio 1 d. 6 p.
105 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 128 straipsnio 1 d.
106 Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo 12 straipsnio 3 dalis // Žin., 2002, 

Nr. 43-1601.
107 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalis // Žin., 2012, Nr. 42-2041.
108 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis.
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Remiantis tuo, kas minėta, galima daryti keletą išvadų. Pirma, įstatymuose pateikiamos 
skirtingo ar net neaiškaus turinio šeimos bei šeimos narių sąvokos. Antra, šiuo metu įstaty-
muose vartojamos šeimos bei šeimos narių sąvokos pagal savo turinį nėra suderintos nei re-
guliuojant vienarūšius santykius, nei susistemintos pagal vartojimo tikslus. Tačiau remian-
tis konstitucine ir tarptautine teise šeimos samprata apima ne tik formalizuotus teisinius 
santykius, bet ir faktinius realius santykius. Šeimos santykių atsiradimui lemiamą reikšmę 
turi socialiniai ryšiai ir tikrovė, o ne biologiniai ryšiai ir tikrovė; ar bendras gyvenimas 
kvalifikuotinas kaip šeimos gyvenimas ir patenka į šeimos teisinę apsaugą, lemia santykių 
artumas (ryšių artumas) tarp santykių dalyvių: ryšių pastovumas (tęstinis pobūdis), abipu-
sė pagarba, pagalba ir tarpusavio supratimas, tarpusavio teisės ir pareigos bei atsakomybė, 
bendras vaikų (jiems esant) auklėjimas.

6. ŠEIMINIUS RYŠIUS NUSAKANČIŲ SĄVOKŲ  
VARTOJIMO DĖSNINGUMŲ ANALIZĖ

Taigi ligšiolinė analizė leidžia padaryti keletą išvadų – pirma, Lietuvos Respublikos tei-
sinėje bazėje nėra įtvirtinta viena bendra šeiminius ryšius nusakanti sąvoka ar tokių są-
vokų sistema, antra – skirtinguose įstatymuose nurodomos skirtingos šeimų formos bei 
skirtingi kvalifikuojantys požymiai ir nė vieno įstatymuose nurodyto šeimos sąvokos 
apibrėžimo negalima išskirti kaip dominuojančio. Konkrečios šeiminius ryšius nusa-
kančios sąvokos turinys konstruojamas kiekviename įstatyme atskirai ir paprastai yra 
skirtas tik konkretaus įstatymo veikimo sferai. Egzistuojanti apibrėžimų gausa verčia 
kelti klausimą apie priežastis – ar toks pliuralizmas yra atsitiktinės ir nesuderintos tei-
sėkūros rezultatas, ar priešingai – liudija tikslingą ir nuoseklią įstatymų leidėjo veiklą. 
Ieškant atsakymo tyrimo metu žengtas dar vienas žingsnis – apibrėžimo vartojimo kon-
teksto analizė. Keliama hipotezė, jog skirtingos formuluotės yra nulemtos skirtingo tei-
sinių santykių pobūdžio ir kiekvienoje teisės šakoje išskiriamas tik jai būdingas šeimos 
apibrėžimas. Todėl tyrimas buvo atliekamas klasifikuojant įstatymus pagal jų reglamen-
tuojamų teisinių santykių pobūdį ir tiriant atskirų teisės šakų įstatymuose įtvirtintus 
šeimos apibrėžimus. 

Dauguma įstatymų, kuriuose vartojamos šeiminius ryšius nusakančios sąvokos, gali 
būti skiriami į reglamentuojančius civilinius109, darbo110, mokesčių111, socialinės ap-

109 Civilinis kodeksas, Civilinio proceso kodeksas, Sodininkų bendrijų įstatymas, Notariato įstatymas, Vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymas ir kt. 

110 Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Tarnybos Kalėjimų departamente prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas, Diplomatinės tarnybos įstatymas, Asmenų delegavimo 
į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas, Vyriausiosios tarny-
binės etikos komisijos įstatymas ir kt. 

111 Finansų įstaigų įstatymas, Kredito unijų įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, Gyventojų pajamų mokes-
čio įstatymas, Pelno mokesčio įstatymas, Rinkliavų įstatymas, Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas ir kt. 
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saugos112 ir baudžiamuosius113. Tyrimui pasirinkta socialinės apsaugos ir darbo teisės 
šakos, kadangi jose yra didesnė dalis įstatymų, reglamentuojančių analogiškus priė-
mimo į darbą ar tarnybą, garantijų, susijusių su šeimos nariais, darbuotojams ar tar-
nautojams, garantijų šeimos nariams, susijusių su darbuotojo ar tarnautojo netektimi 
ar negalia, socialinio draudimo, socialinės paramos santykius. Tačiau atlikus darbo ir 
socialinės saugos santykius reguliuojančių įstatymų analizę matyti, kad net ir viena-
rūšiams santykiams reguliuoti vartojami skirtingi šeimos, šeimos narių apibrėžimai. 
Pasikartojančios sąvokos rodo, kad buvo bandoma sukurti ar suderinti vienarūšiams 
santykiams vartojamas formuluotes, tačiau procesas nebuvo nuoseklus ir vienodų ben-
drų sąvokų nėra. Be to, atlikta analizė rodo, jog nors yra keli atvejai, kai reguliuojant 
vienarūšius santykius pateikiami suderinti šeimos apibrėžimai, tačiau vienos bendros 
sistemos nėra.114 Todėl negalima išskirti tik darbo ar socialinės saugos teisės šakoms 
būdingų šeimos apibrėžimų ir patvirtinti anksčiau suformuluotą hipotezę. Kitaip ta-
riant, atskirų teisės šakų teisės aktuose įtvirtintų šeimos apibrėžimų analizė rodo, jog 
skirtingos teisinės šeimos formos Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra tikslingos ir 
nuoseklios įstatymų leidėjo veiklos rezultatas. 

Visgi, paneigus šeimos apibrėžimo konstravimo pagal teisės šakas galimybę, atsitik-
tinės teisėkūros veiklos šioje srityje pripažinimas būtų pernelyg skubotas žingsnis. Todėl 
būtų tikslinga patikrinti teisės aktuose įtvirtintus šeimos apibrėžimus naudojant kitą 
kriterijų  –  apibrėžimų vartojimo tikslą. Tiriant teises ir pareigas, siejamas su konkre-
čiame šeimos apibrėžime įvardytomis šeimos formomis, siekiama atrasti dėsningumus, 
liudijančius skirtingų šeimos formų vartojimo sistemiškumą. Kitaip tariant, keliama hi-
potezė, jog skirtingos formuluotės yra nulemtos skirtingo tikslo, todėl išskyrus tokius 
tikslus ir pagal juos grupuojant visus šeimos apibrėžimus galima atrasti šeimos apibrėži-
mo vartojimo dėsningumus. 

Analizuojant teisinius apibrėžimus ir su jais siejamas skirtingoms šeimos formoms 
taikomas teises ir pareigas, galima skirti keletą skirtingų tikslų. Pirma, dalis šeimos api-
brėžimų yra siejami su pagarba šeimos ryšių stabilumui. Antra, teisės aktuose šeima re-
glamentuojama kaip tam tikras ūkinis vienetas, turintis bendrų turtinių ar finansinių 

112 Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, 
Šeimynų įstatymas, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas, Išmokų 
vaikams įstatymas, Socialinės paramos mokiniams įstatymas, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymas, Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas, Nelaimingų atsiti-
kimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 
darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas, Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymas ir kt. 

113 Baudžiamasis kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas, Bausmių vykdymo kodeksas, Policijos rėmėjų įstaty-
mas, Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas ir kt. 

114 Plačiau žr.: Ambrazevičiūtė K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Mizaras V. Šeimos kaip teisės kategorijos turinys 
Lietuvos Respublikos įstatymuose // Teisės problemos, 2012, Nr. 4 (78).
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interesų. Trečioji sąvokos vartojimo grupė susijusi su tam tikromis procesinėmis teisė-
mis arba atstovavimo galimybe asmenims, susijusiems šeiminiais ryšiais. Ketvirtuoju 
atveju siekiama išvengti interesų konflikto dėl vieno iš šeimos narių užimamų pareigų 
ar statuso. Penktuoju, bene dažniausiu atveju šeimos sąvoka vartojama reglamentuojant 
galimybę gauti paramą šeimos nariams. 

6.1. Šeimos ryšių stabilumo užtikrinimas

Įstatymuose įtvirtintų šeimos apibrėžimų analizė leidžia daryti išvadą, jog tam tikrais 
atvejais šeima suvokiama kaip atskiras subjektas, o ne tik ją sudarančių pavienių subjek-
tų grupė. Kitaip tariant, šeima yra vienetas, kurį jungia artimi vidiniai ryšiai. Valstybė, 
pripažindama tokių ryšių svarbą, ne tik tam tikrose srityse jiems suteikia teisinį priorite-
tą, bet ir skatina jų apsaugą bei plėtojimą. Teisės aktuose tai pasireiškia gyvenimo šeimo-
je pirmenybės,115 šeimos narių tarpusavio bendravimo ar susižinojimo teisės,116 lojalumo 
ir pagarbos šeimai117 įtvirtinimu. 

Santykinai visus šeimos apibrėžimus, kylančius iš šeimos ryšių stabilumo užtikri-
nimo, galima skirstyti į apimančius siauresnį ir platesnį asmenų, susijusių šeiminiais 
ryšiais, ratą. Siauresnieji apibrėžimai118 iš esmės yra nukreipti į tėvų (įtėvių), vaikų 
(įvaikių), sutuoktinio ar sugyventinio santykių reglamentavimą. Rinkliavų įstatyme 
įtvirtintu apibrėžimu toks šeimos narių sąrašas papildomas broliais ir seserimis, tačiau 
netaikomas sutuoktiniui. Platesnieji apibrėžimai paprastai remiasi ir svainystės ar gi-

115 Pavyzdžiui, kai priverčiamąsias medicinos priemones taikyti nepakaltinamam, ribotai pakaltinamam, sutri-
kusios psichikos asmeniui nebūtina, taip pat jeigu teismas panaikina šių priemonių taikymą, asmuo gali būti 
teismo perduodamas giminaičių ar kitų asmenų globai ar rūpybai (Baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 7 dalis), 
vaikų auginimas yra vienas iš pagrindų švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimui (Baudžiamojo 
kodekso 62 straipsnis), bausmės atidėjimui (Baudžiamojo kodekso75 straipsnis), nuosprendžio vykdymo ati-
dėjimui (Baudžiamojo proceso kodekso 338 straipsnis), taip pat jeigu suimtasis, ar areštu ar laisvės atėmimu 
nuteistas asmuo turi vaikų iki aštuoniolikos metų, kurie lieka be reikalingos priežiūros, prokuroras arba teis-
mas privalo atiduoti juos šeimos nariams (Baudžiamojo proceso kodekso 129 straipsnis), vaiko teisė gyventi 
šeimoje (Civilinio kodekso 3.161 straipsnis), sutuoktinio gyvenamoji vieta yra faktas, į kurį atsižvelgiama nu-
statant kito sutuoktinio gyvenamąją vietą (Civilinio kodekso 2.12 straipsnio 5 dalis), šeimų susijungimo teisė 
(Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnio 27 dalis, Rinkliavų įstatymo 6 straipsnis) ir kt. 

116 Prokuroras privalo sudaryti galimybę įtariamajam pranešti apie jo suėmimą vienam iš suimtojo (nurodytų) šei-
mos narių (Baudžiamojo proceso kodekso 128 straipsnis), prieš pateikiant nuosprendį vykdyti teisėjas gali leisti 
šeimos nariams pasimatyti su nuteistuoju (Baudžiamojo proceso kodekso 341 straipsnis), skyrium gyvenančio 
tėvo ar motinos teisė bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (Civilinio kodekso 3.161 straipsnis) ir kt. 

117 Asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai neatsako už nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpi-
mą ir nepranešimą apie nusikaltimą (Baudžiamojo kodekso 237 ir 238 straipsniai), šeimos narių ar artimųjų 
giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė – pateisinama asmens nedalyvavimo bau-
džiamajame procese priežastis (37 straipsnis), įtariamojo ir kaltinamojo šeimos narių teisė neduoti parodymų 
arba neatsakyti į kai kuriuos pateiktus klausimus (Baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnis ), sutuoktinių 
pareiga vienas kitą remti (Civilinio kodekso 3.27 straipsnis) ir kt. 

118 Karo prievolės įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 9 punktas, Prezidento įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, Civilinio 
proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis ir kt. 
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minystės ryšiais ir nurodo kartu gyvenančius tėvus (įtėvius), vaikus (įvaikius), brolius, 
seseris ir jų sutuoktinius, taip pat asmens sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo asmuo ben-
drai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvus.119 Stabilių šei-
mos ryšių imperatyvas gali būti taikomas ir asmeniui, su kuriuo Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarta sudaryti santuoką, taip pat ir buvusiam su-
tuoktiniui120 arba tik tiems vaikams, kurie nesukakę 21 metų arba yra išlaikytiniai, taip 
pat išlaikomiems giminaičiams.121 

Analizuojant šeimos apibrėžimus, įtvirtintus teisės aktuose siekiant šeimos ryšių sta-
bilumo, galima pastebėti keletą nesuderintų nuostatų. Pirmiausia lojalumo ir pagarbos 
šeimai imperatyvas, pasireiškiantis teise atsisakyti apklausos ar atsakymų į tam tikrus 
pateiktus klausimus, neduoti parodymų prieš šeimos narį, atsakomybės nebuvimu už 
nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimą skirtinguose teisės aktuose sie-
jamas su netapačiu asmenų ratu. Baudžiamuoju kodeksu tokia teisė suteikiama kartu su 
nusikaltimą padariusiu asmeniu gyvenantiems tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), 
broliams, seserims ir jų sutuoktiniams, taip pat nusikaltimą padariusio asmens sutuokti-
niui arba asmeniui, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo bendrai gyvena neįregistravęs 
santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvams. Baudžiamojo proceso kodekse šeimos na-
rių ratas praplečiamas asmeniu, su kuriuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nusta-
tyta tvarka susitarta sudaryti santuoką, ir buvusiais sutuoktiniais. Galiausiai Civilinio 
proceso kodekse nustatomas nebaigtinis šeimos narių sąrašas, nurodant vaikus (įvai-
kius), tėvus (įtėvius) ir sutuoktinį. 

Nesuderintos skirtingų teisės aktų normos ir apibrėžiant asmens teisę neatlikti tam 
tikros pareigos – nedalyvauti baudžiamajame ar vykdymo procesuose, nevykdyti karo 
prievolininko pareigų dėl šeimos nario mirties, ligos ar sunkios būklės. Baudžiamojo 
proceso kodekse nustatomas itin platus šeimos narių, dėl kurių mirties ar pavojingos gy-
vybei būklės galima nedalyvauti procese, ratas – kartu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai 
(įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo as-
muo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, arba asmuo, su kuriuo tas asmuo Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarė sudaryti santuoką, taip pat su-
tuoktinio tėvai, buvę sutuoktiniai. Civilinio proceso kodekse numatyta, jog vykdomoji 
byla dėl iškeldinimo gali būti visiškai ar iš dalies sustabdyta arba vykdymo veiksmai gali 
būti atidėti susirgus vienam iš šeimos narių – vaikui (įvaikiui), tėvams (įtėviams), su-
tuoktiniui ir pan. Giminingą situaciją reglamentuojančios Karo prievolės įstatymo nor-
mos nuo karo prievolininko pareigų atleidžia mirus tėvams, įtėviams, sutuoktiniui ar 
sugyventiniui, vaikams, įvaikiams. 

119 Baudžiamojo kodekso 248 straipsnio 2 dalis. 
120 Baudžiamojo proceso kodekso 38 straipsnis.
121 Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 4, 22 ir 26 dalys.
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Taigi šeimos apibrėžimai, orientuoti į šeimos ryšių stabilumą, nėra vartojami dėsnin-
gai. Nors visuose teisės aktuose prie šeimos narių priskiriami tėvai, vaikai ir sutuoktinis, 
kitų asmenų susiejimas su šeima greičiau yra atsitiktinis. 

6.2. Bendri turtiniai interesai

Šeimai kaip atskiram vienetui būdingi ne tik stiprūs vidiniai ryšiai, bet ir bendri ūkiniai, 
turtiniai interesai. Todėl vieno šeimos nario teisės gali tapti kitų šeimos narių teisėmis ir 
atitinkamai vieno šeimos nario pareigos gali tapti kitų šeimos narių pareigomis. Tokių 
teisių ir pareigų, sekančių iš bendrų šeimos interesų, yra nemažai: turto konfiskavimas,122 
mokesčių mokėjimas,123 turto ir pajamų deklaravimas,124 teisės į šeimos ar bendrosios 
jungtinės nuosavybės teise valdomą turtą paveldėjimas, laikinas turto administravimas, 
žalos atlyginimo pareiga125 ir pan. 

Analizuojant apibrėžimus, siejamus su šeima kaip bendrų turtinių, finansinių ir ūki-
nių interesų subjektu, pirmiausia galima išskirti mokesčių teisinius santykius reglamen-
tuojančius įstatymus. Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, Nekilnojamojo tur-
to mokesčio, Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymuose šeima apibrėžiama 
tokiu pat asmenų ratu – sutuoktiniai ir vaikai (įvaikiai).126 Tiesa, Nekilnojamojo turto 
mokesčio įstatymas papildomai išskiria ir asmenis, vienus auginančius vaikus (įvaikius). 

Kitiems teisės aktams vienas bendras šeimos apibrėžimas nebūdingas. Ypač didele 
įvairove išsiskiria Civilinis kodeksas, kur reglamentuojant skirtingus teisinius santy-
kius įtvirtinami skirtingi šeimos apibrėžimai. Išsamiausiai šeima reglamentuojama tei-
siniuose nuomos santykiuose: nuomininko šeimos nariai yra kartu gyvenantys sutuok-
tinis (sugyventinis), jų nepilnamečiai vaikai, nuomininko ir jo sutuoktinio tėvai, taip pat 
ir pilnamečiai vaikai, jų sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nuomininko vaikaičiai, jei jie su 
nuomininku turi bendrą ūkį.127 

Kitose Civilinio kodekso normose įvardijamas siauresnis asmenų ratas  –  vaikai 
(įvaikiai), sutuoktiniai, tėvai (įtėviai). Būtent tokiems asmenims taikomos privalomo-
sios palikimo dalies instituto normos. O štai Civilinio kodekso 6.284 straipsnyje nu-
statyta teisė į žalos atlyginimą fizinio asmens mirties atveju priklauso nepilnamečiams 
vaikams, sutuoktiniui, nedarbingiems tėvams ir kitiems faktiniams nedarbingiems 
išlaikytiniams. Sąvokos „kiti nedarbingi išlaikytiniai“ turinys gali būti suvokiamas 

122 Baudžiamojo kodekso 72 straipsnis.
123 Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio 2 dalis; Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 7 dalis, Ne-

kilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 6 dalis. 
124 Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2 straipsnis. 
125 Civilinio kodekso 6.268 straipsnio 4 dalis. 
126 2 straipsnio 2 dalis.
127 Civilinio kodekso 6.588 straipsnis.
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dviprasmiškai, tačiau bet kokiu atveju CK 5.20 ir 6.284 straipsniuose įtvirtintomis nor-
momis saugomos šeimos narių, likusių be lėšų vieno iš jų mirties atveju, teisės taikomos 
skirtingam subjektų ratui. 

Visuose įstatymuose šeimos apibrėžimas paprastai siejamas su sutuoktiniais. Tačiau 
Civilinis kodeksas kaip šeiminius ryšius akcentuoja vien tik sutuoktinių ryšius, kitaip ta-
riant, nemažai teisės normų skirta tik dviejų sutuoktinių šeimos tarpusavio turtiniams 
ir kitokio pobūdžio santykiams.128 Be to, partnerystės instituto normų analizė rodo, jog 
atskira šeima yra įvardijami ir tik sugyventinių santykiai.129 

Šeima, kaip bendrus turtinius interesus turintis vienetas, įtvirtintas ir Baudžiamajame 
kodekse, apibrėžiant šeimos narius, kuriems perleistas turtas gali būti konfiskuojamas. 
Šiuo atveju taikoma bendroji Baudžiamojo kodekso šeimos narių definicija: kartu gyve-
nantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, taip pat nusikal-
timą padariusio asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo nusikaltimą padaręs asmuo 
bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (partnerystė), sutuoktinio tėvai.130

Apibendrinant šeimos kaip atskiro vieneto, turinčio bendrus finansinius ir turtinius 
interesus, apibrėžimus Lietuvos Respublikos įstatymuose, tam tikrais atvejais jau galima 
kalbėti apie sistemišką šios sąvokos vartojimą. Kita vertus, sistemiškumas būdingas tik 
vienos srities teisės aktams, kitose normose įtvirtinami skirtingo turinio, kai kada tar-
pusavyje nesuderinti apibrėžimai. Be to, nors partnerystės institutas pirmiausia skirtas 
reglamentuoti turtinius vyro ir moters, siekiančių šeiminio gyvenimo, santykius, sugy-
ventiniai neretai nėra priskiriami prie šeimos, kaip bendrų turtinių ar finansinių intere-
sų turinčio vieneto, narių rato. 

6.3. Atstovavimas ir/arba procesinės teisės 

Su šeimos vidinių ryšių intensyvumu ir bendrais interesais yra susijęs trečiasis šeimos 
sąvokos vartojimo tikslas – vieno asmens kompetencija veikti kito asmens, priskiriamo 
tam pačiam šeimos narių ratui, vardu arba jo interesais. Tai yra, dalimi įstatymuose 
įtvirtintų apibrėžimų siekiama reglamentuoti vieno šeimos nario galimybes atstovauti 
kitam šeimos nariui. Toks atstovavimas gali būti skirstomas į dvi veikimo sritis: šeimos 
narių teises civiliniame ir baudžiamajame procesuose bei atstovavimą kitose įstaigose ir 
organizacijose. 

128 Sutuoktinio sutikimas perleisti, įkeisti, išnuomoti ar kitokiu būdu suvaržyti teisę į kilnojamąjį daiktą, naudo-
jamą šeimos namų ūkyje (3.35 straipsnis); sutuoktinio sutikimas kitam sutuoktiniui įvaikinti vaiką (3.216 
straipsnis); preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (3.117 straipsnis); šeimos turtas 
nuosavybės teise priklauso vienam arba abiem sutuoktiniams (3.84 straipsnis) ir pan. 

129 Partnerystė – turtiniai santykiai tarp vyro ir moters, kurie, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvar-
ka, bendrai gyvena ne mažiau kaip vienus metus neįregistravę santuokos (sugyventiniai), turėdami tikslą su-
kurti šeiminius santykius (3.229, 3.230 straipsniai). 

130 248 straipsnio 2 dalis. 
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Šeimos nariams suteikiamų teisių ir pareigų analizė leidžia teigti, jog, viena vertus, 
šeimos nariams suteiktų teisminių procesinių teisių nėra daug, kita vertus, šios teisės 
pasižymi pakankamai skirtingu pobūdžiu, ir galų gale galima išvesti tam tikras parale-
les tarp Baudžiamojo proceso, Civilinio ir Civilinio proceso kodeksuose įtvirtintų teisių, 
siejamų su šeimos apibrėžimais.

Pirmiausia galima paminėti šeimos narių teisę atlikti tam tikrus procesinius veiksmus 
teisme. Pavyzdžiui, inicijuoti procesą ar tam tikrą proceso stadiją teisme – Baudžiamojo 
proceso kodekse131 numatyta šeimos narių teisė apskųsti teismo nutartį taikyti priverčia-
mąją medicinos priemonę apeliacine ir kasacine tvarka, Civiliniame132 ir Civilinio pro-
ceso133 kodeksuose – šeimos narių teisė paduoti prašymą pripažinti asmenį neveiksniu, 
apriboti civilinį asmens veiksnumą arba, atvirkščiai, kreiptis į teismą dėl asmens pripa-
žinimo veiksniu, Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių 
atkūrimo įstatyme134 įtvirtinta teisė inicijuoti pilietinių teisių atkūrimo bylos atnaujini-
mą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. 

Baudžiamajame procese vienas šeimos narys atstovo pagal įstatymą teisėmis gali ats-
tovauti kitam šeimos nariui, kuris nėra pripažintas neveiksniu, tačiau dėl senatvės, ne-
įgalumo, ligos ar kitų svarbių priežasčių negali tinkamai pasinaudoti įstatymų suteik-
tomis teisėmis. Taip pat šeimos nariai turi teisę dalyvauti teismo posėdyje nagrinėjant 
kasacinę bylą žodinio proceso tvarka ir pasikviesti gynėją. Civilinio proceso teisme fizi-
nių asmenų atstovais pagal pavedimą gali būti asmenys, turintys aukštąjį universitetinį 
teisinį išsilavinimą, kai jie atstovauja savo artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui 
(sugyventiniui), be to, asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, 
kartu gyvenantys jo šeimos nariai teismo iniciatyva gali būti įtraukti dalyvauti byloje 
kaip suinteresuoti asmenys. 

Be tiesioginio dalyvavimo teisme vykstančiame procese, šeimos nariams priskiria-
mos ir kitos procesinės teisės. Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtinta, jog pilnametis 
savininko, nuomotojo, valdytojo šeimos narys yra vienas iš asmenų, turinčių dalyvauti 
buto, namo ar kitų patalpų kratoje, poėmio daryme, turto aprašyme, tyrime, o turtas, į 
kurį nuosavybės teisė laikinai apribota, prokuroro nuožiūra gali būti perduodamas sau-
goti ir turto savininko šeimos nariui, be to, šeimos nariai turi teisę sumokėti užstatą už 
įtariamąjį. Civilinio proceso kodekse numatyta, kad jei skolininkas nedalyvauja apra-
šant jo turtą, turtas aprašomas dalyvaujant kuriam nors iš pilnamečių jo šeimos na-
rių. Reikėtų paminėti ir procesines šeimos narių teises po šeimos nario mirties – teisę 

131 404 straipsnis.
132 2.11 straipsnio 6 dalis.
133 463 straipsnis.
134 6 straipsnio 2 dalis. 



38

SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

dalyvauti mirusiojo šeimos nario ekshumacijoje,135 duoti sutikimą skelbti informaciją 
apie šeimos nario privatų gyvenimą po asmens mirties,136 taip pat pareikšti ieškinį dėl 
neteisėtai pasisavinto svetimo vardo, teisės į atvaizdą pažeidimo, duomenų, žeminan-
čių jo garbę ir orumą, paskelbimo po fizinio asmens mirties.137 Be to, Civilinio proceso 
kodeksas numato pilnamečių šeimos narių teisę priimti šeimos nariui skirtą procesinį 
dokumentą.138

Galima daryti išvadą, jog anksčiau paminėti teisės aktai reglamentuoja pakanka-
mai giminingas šeimos narių teises. Skirtumas pasireiškia nevienodu asmenų, kurie gali 
naudotis šiomis santykinai panašiomis teisėmis, ratu. Baudžiamojo proceso kodekse šei-
mos nariais pripažįstami kartu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, sese-
rys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena 
neįregistravęs santuokos, arba asmuo, su kuriuo tas asmuo Lietuvos Respublikos civili-
nio kodekso nustatyta tvarka susitarė sudaryti santuoką, taip pat sutuoktinio tėvai, buvę 
sutuoktiniai.139 Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių 
atkūrimo įstatyme proceso inicijavimo teisė priklauso sutuoktiniui, vaikams, įvaikiams, 
broliams ir seserims.140 Tačiau Civiliniame ir Civilinio proceso kodeksuose dauguma 
anksčiau aptartų teisių suteikiama tik asmens sutuoktiniui, tėvams ir pilnamečiams 
vaikams.141 

Teisės aktuose įtvirtinta šeimos sąvoka gali būti siejama ir su šeimos narių atstova-
vimu kitose įstaigose ir organizacijose. Keli įstatymai numato tą patį atstovauti galinčių 
asmenų ratą: sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, taip pat broliai ir seserys gali prašyti išduoti 
pažymėjimą apie šeimos nario nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės ap-
ribojimo laiką bei apskųsti sprendimą,142 taip pat kreiptis dėl kario savanorio ir laisvės 
kovų dalyvio statuso pripažinimo šeimos nariui.143 O štai Civiliniame kodekse įtvirtinta 
nuostata, pagal kurią visos asmens priežiūros paslaugų teikėjo pareigos, jei jų negalima 
vykdyti pilnamečiam pacientui ir jis nėra įgaliojęs jokio kito asmens, turi būti vykdomos 
paciento sutuoktiniui ar sugyventiniui (partneriui), tėvui arba vaikui.

135 Baudžiamojo proceso kodekso 206 straipsnio 3 dalis. 
136 Civilinio kodekso 2.23 straipsnio 1 dalis. 
137 Civilinio kodekso 2.21, 2.22, 2.24 straipsniai. 
138 123 straipsnio 3 dalis.
139 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 38 straipsnis. 
140 Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis.
141 Civilinio kodekso 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 straipsniai; Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis. 
142 Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 4 

straipsnio 6 dalis ir 6 straipsnio 2 dalis. 
143 Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo 6 straipsnio 1 dalis. 
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6.4. Interesų konfliktas

Ankstesniuose skyriuose buvo aptarti atvejai, kai šeima įstatymuose laikoma specifiniu 
savarankišku vienetu, pasižyminčiu valstybės pripažįstamais ir saugomais intensyviais 
vidiniais ryšiais, bendrais interesais, galimybe vienam šeimos nariui veikti kito šeimos 
nario vardu. Tačiau tam tikrais atvejais valstybės santykis su šeima pasireiškia ir nega-
tyviai, tai yra asmenų, priklausančių šeimos narių ratui, teisių ribojimu. Šeiminių ryšių 
kaip vienų intensyviausių ir stipriausių socialinių ryšių pobūdis yra priežastis, dėl kurios 
teisės aktuose įtvirtinami saugikliai, padedantys išvengti galimo viešųjų ir privačiųjų 
interesų konflikto. Įstatymuose konstruojamos dvi galimos interesų susidūrimo sritys. 
Pirma, pavaldumo santykiai tarp šeimos narių, užimančių tam tikras pareigas,144 antra, 
veiksmų, galinčių turėti įtakos šeiminiams interesams, atlikimas.145 Siekdamas išvengti 
tokių situacijų atsiradimo, įstatymų leidėjas, numatydamas šeiminiais ryšiais susijusius 
asmenis, riboja darbo toje pačioje įstaigoje ar organizacijoje bei tam tikrų veiksmų atli-
kimo galimybes. 

Siekiant interesų konflikto prevencijos paprastai stengiamasi nustatyti kuo platesnes 
šeimos ribas arba neatskleidžiant turinio pateikti šeiminius ryšius nurodančias artimos 
giminystės ar svainystės sąvokas. Kita vertus, dalyje įstatymų numatomas ir pakanka-
mai siauras šeimos ratas.

Lakoniškiausias apibrėžimas įtvirtintas Specialiųjų tyrimų tarnybos statute, kur nu-
matyta, jog asmenų, pareiškusių norą tarnauti Specialiųjų tyrimų tarnyboje, tėvai, vai-
kai ir sutuoktinis tikrinami pagal valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų turimas 
įskaitas bei asmenų registrus.146 Kredito unijų įstatyme su unijos vadovu artimais ryšiais 
susijusiais asmenimis laikoma ne tik sutuoktinis, vaikai ir tėvai, bet ir sugyventinis.147 
Dar vienas šeimos apibrėžimas, ribojantis interesų konflikto galimybę, šeimos narių ratą 
praplečia šoninės giminystės linija ir apima tėvus, įtėvius, brolius, seseris, sutuoktinius, 
vaikus, įvaikius.148 

Tačiau, kaip jau minėta, dažniau interesų konflikto siekiama išvengti apibrėžiant pla-
tų asmenų ratą. Tai gali būti sutuoktiniai ar sugyventiniai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), 
broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai.149 

144 Pavyzdžiui, prokuroras, teisėjas, valstybės tarnautojas, sodininkų bendrijos ar daugiabučių namų bendrijos re-
vizijos komisijos narys, kalėjimų departamento pareigūnas ir pan. 

145 Sandorių sudarymas, civilinės būklės aktų įrašų įrašymas, notarinių veiksmų atlikimas, bylos nagrinėjimas, da-
lyvavimas varžytinėse ir pan. 

146 Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 2 straipsnio 7 dalis. 
147 Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 4 dalis // Žin., 2008, Nr. 76-3003.
148 Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 5 straipsnio 7 dalis; Civilinio kodekso 3.283 straipsnis. 
149 Sodininkų bendrijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalis; Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 18 straips-

nio 2 dalis. 
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Toks apibrėžimas nurodomas ir Teismų įstatyme, jį siejant su teisėjo galimybės nagrinėti 
tam tikras bylas ar dirbti tam tikrame teisme, ribojimu.150 Baudžiamojo proceso kodekse, 
nustatant įvairių pareigūnų, tarp jų ir teisėjo, pareigą nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, 
įtvirtintas iš pirmo žvilgsnio panašus apibrėžimas, tačiau šeimos nariais laikomi brolių 
ir seserų sutuoktiniai, bet ne sutuoktinio ar sugyventinio broliai ir seserys.151 Kitaip ta-
riant, du skirtingi įstatymai numato nevienodas sąlygas siekiant vienodo tikslo analo-
giškose situacijose. 

Notariato ir finansų įstaigų įstatymas sutuoktinių ar sugyventinių, tėvų (įtėvių), vai-
kų (įvaikių), brolių, seserų, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių brolių, seserų, tėvų ir 
vaikų ratą papildo seneliais ir vaikaičiais.152 Kredito unijų ir finansų įstaigų įstatymai 
numato panašaus pobūdžio veiklos ribojimus panašios prigimties įstaigose, tačiau skir-
tingiems asmenims – pirmuoju atveju nustatomos papildomos skolinimo sąlygos kredi-
to unijos vadovo sutuoktiniui (sugyventiniui), vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams),153 
antruoju atveju ribojama rizika dėl finansinių paslaugų teikimo finansų įstaigos vadovų 
sutuoktiniui, jų vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), seneliams, vaikaičiams, taip pat 
vadovo ir jo sutuoktinio broliams (įbroliams), seserims (įseserėms) ir šių brolių (įbro-
lių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniams, taip pat asmenims, įregistravusiems partnerystę 
įstatymų nustatyta tvarka.154

Pagaliau Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvir-
tintas kone visas šias asmenų kategorijas susiejantis apibrėžimas: tėvai (įtėviai), vaikai 
(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis, sugyven-
tinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat sutuok-
tinio, sugyventinio, partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, 
vaikai, vaikų, brolių, seserų, vaikaičių sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai, kai par-
tnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.155

Trumpai apibendrinant galima teigti, jog šeimos apibrėžimai, siejami su interesų konf-
likto rizika, teisės aktuose randami gana dažnai, tačiau tokia normų gausa ne tik nepasižymi 
vienodu turiniu, bet nėra suderinta tarpusavyje. Visgi dauguma apibrėžimų siekiama susais-
tyti kuo platesnį asmenų ratą, be kita ko, į šeiminiais ryšiais susijusių asmenų ratą įtraukiant 
ir sugyventinį bei (ar) jo šeimos narius.

150 Teismų įstatymo 34 straipsnio 2 dalis.
151 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 38 straipsnis ir 58 straipsnio 1 dalies 1 punktas. 
152 Notariato įstatymo 33 straipsnio 2 dalis; Finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis. 
153 Kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 4 dalis.
154 Finansų įstaigų įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
155 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 5 punktas. 
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6.5. Parama 

Valstybė šeimos atžvilgiu gali veikti ne tik negatyviai, tai yra ribodama tai pačiai šeimai 
priklausančių asmenų veikimo galimybes, bet ir pozityviai, suteikdama paramą tam ti-
krus kriterijus atitinkantiems asmenims, turintiems šeimą. Todėl dalis šeimos apibrėži-
mų teisės aktuose yra siejami su šeiminiais ryšiais susijusių asmenų galimybėmis gauti 
paramą. Tokia parama gali būti įvairaus pobūdžio. Neretai valstybės suteikiamos privi-
legijos ar garantijos priklauso nuo asmens užimamų pareigų ar statuso, pavyzdžiui, pro-
kuroro, valstybės tarnautojo, diplomato, Prezidento, žvalgybos tarnautojo ir pan. Kitaip 
tariant, tokiu atveju parama yra siejama su dviem juridiniais faktais: pirma, asmuo turi 
būti susijęs atitinkamais šeiminiais ryšiais ir, antra, turi užimti tam tikras pareigas.

Viena dažnesnių teisės aktuose minimų garantijų yra parama sergant ar mirus šei-
mos nariui. Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Žvalgybos įstatyme nustatyti tapatūs api-
brėžimai: tokia parama skiriama vaikams (įvaikiams), kol jiems sueis 18 metų, taip pat 
vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų die-
niniuose skyriuose, kol jiems sueis 24 metai, sutuoktiniui, tėvui ar motinai bei išlaiko-
miems nedarbingiems asmenims.156 Prokuratūros įstatyme materialinė parama siejama 
su šiek tiek siauresniu apibrėžimu: vaikais (įvaikiais) iki 18 metų, sutuoktiniu, tėvu ar 
motina, nedarbingais išlaikytiniais.157 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos statute prie šeimos narių nepriskiriami nedarbingi 
išlaikytiniai,158 o Valstybės tarnybos įstatymu materialinės paramos garantija suteikia-
ma tik valstybės tarnautojo sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams (įvaikiams).159

Neretai šeimos apibrėžimas vartojamas finansinės paramos šeimai, mirus ar žuvus 
tam tikras pareigas užėmusiam ar statusą turėjusiam šeimos nariui, kontekste. Paprastai 
tokia parama pasireiškia piniginių kompensacijų ar išlaidų apmokėjimu. Analizuojant 
šeimos apibrėžimus, vartojamus nusakant paramą mirties atveju, galima išskirti keletą 
šiek tiek dažniau vartojamų apibrėžimų. Lakoniškiausiame apibrėžime prie šeimos na-
rių priskiriami tik sutuoktinis ir vaikai.160 Antra šiuo atveju vartojamų apibrėžimų grupė 
nurodo vaikus ir įvaikius, kol jiems sueis 18 metų arba kurie mokosi nustatyta tvarka 
įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sueis 24 metai, sutuoktinį, 

156 Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 35 straipsnio 4 dalis; Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 70 straips-
nio 1 dalis. 

157 52 straipsnio 10 dalis. 
158 50 straipsnio 2 dalis. 
159 43 straipsnio 11 dalis. 
160 Valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnis; Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 4 dalis; Aplinkos apsaugos 

valstybinės kontrolės įstatymo 13 straipsnio 4 dalis; Policijos rėmėjų įstatymo 11 straipsnio 3 dalis; Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas. 
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tėvą ir motiną.161 Prie šios grupės galima priskirti ir apibrėžimus, kuriuose prie šeimos 
narių, be anksčiau išvardytų asmenų, priskiriami vyresni kaip 18 metų vaikai, jeigu jie 
pripažinti neįgaliaisiais iki 18 metų.162 Trečioji apibrėžimų grupė apima nepilnamečius 
vaikus (įvaikius), taip pat besimokančius nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų 
dieniniuose skyriuose vaikus (įvaikius), kol jiems sukaks 24 metai, sutuoktinį, tėvą ar 
motiną bei nedarbingus asmenis, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną 
turėjo teisę gauti jo išlaikymą.163 Kai kurie teisės aktai trečiajai grupei priskiriamų asme-
nų ratą plečia arba siaurina, pavyzdžiui, prie šeimos narių priskiriant ir sugyventinį,164 
paramą mirusiojo ar žuvusiojo vaikams siejant tik su vaikais iki aštuoniolikos metų165 
arba tik su broliais ir seserimis, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo 
metu buvo jaunesni kaip 18 metų, o abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę.166

Kai kurie teisės aktai numato specialų statusą turinčio asmens ir jo šeimos narių 
apsaugą. Pavyzdžiui, Prokuratūros įstatyme tokia garantija yra suteikiama prokuroro 
vaikams (įvaikiams) iki 18 metų ar gimusiems po jo mirties vaikams, sutuoktiniui, tė-
vui ar motinai, nedarbingiems išlaikytiniams.167 Beveik tokį patį asmenų ratą įtvirtina 
Žvalgybos įstatymas, skiriasi tik vaikų, priskiriamų šeimai, amžius: nustatyta 24 metų 
riba, jei vaikas mokosi nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų nuolatinėse studi-
jose.168 Vis dėlto Prezidento atveju tokia garantija suteikiama tik sutuoktiniui ir vaikams 
(įvaikiams), o tėvai bei nedarbingi išlaikytiniai nėra priskiriami prie šeimos narių, ku-
riems užtikrinama apsauga.169 

Grupė teisės aktų šeimos apibrėžimą sieja su parama apsirūpinant gyvenamuoju plo-
tu periodiškai mokant išmokas gyvenamųjų patalpų nuomai, komunalinėms išlaidoms 
padengti arba suteikiant tinkamas gyvenamąsias patalpas. Taip pat neretai kompen-
suojamos persikėlimo į kitą gyvenamąją vietovę išlaidos. Diplomatinės tarnybos įsta-
tymas anksčiau paminėtas garantijas numato sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams 

161 Tarnybos kalėjimų departamente statuto 48 straipsnio 1 ir 2 dalys; Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 31 
straipsnio 1 dalis. 

162 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 16 straipsnio 4 dalis; Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 dalys, 26 straipsnis. 

163 Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 69 straipsnio 1 dalis; Prezidento įstatymo 2 straipsnis ir 17 straipsnio 
1 dalis. 

164 Šaulių sąjungos įstatymo 34 straipsnio 1 ir 2 dalys. 
165 Prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 1 dalis; Įstatymo „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant 

būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22–1991 12 31)“ 5 
straipsnis; Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalis. 

166 Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straips-
nio 2 dalis. 

167 23 straipsnio 4 dalis ir 52 straipsnio 1 dalis.
168 9 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 69 straipsnio 1 dalis. 
169 2 straipsnis ir 14 straipsnio 2 dalis. 
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(įvaikiams) arba nepilnamečiams sutuoktinio vaikams, jeigu jie įstatymų nustatyta tvar-
ka nėra emancipuoti ar sudarę santuokos, pilnamečiams vaikams ar diplomato sutuok-
tinio pilnamečiams vaikams (įvaikiams) iki 20 metų, jeigu jie su diplomatu turi ben-
drą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo, išlaikytiniai.170 
Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių 
institucijas įstatyme gyvenamųjų patalpų ir persikėlimo garantijos numatomos siaures-
niam asmenų ratui: vaikams iki 18 metų, jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka eman-
cipuoti ar sudarę santuokos.171 Tarnybos Kalėjimų departamente statutas tokiu atveju 
prie šeimos narių priskiria vaikus ir įvaikius, kol jiems sukaks 18 metų, o besimokan-
čius nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ir bendrojo lavi-
nimo mokyklų dieniniuose skyriuose – kol jiems sukaks 24 metai, taip pat sutuoktinį, 
tėvus.172 Tokiam pat asmenų ratui valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės dar-
buotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme numatyta persikėlimo iš-
laidų garantija.173 

Tam tikrais atvejais valstybės parama nėra siejama su tam tikromis pareigomis ar sta-
tusu, bet su šeimos gaunamomis pajamomis. Parama žemesnes pajamas gaunančioms 
šeimoms, pasireiškianti teise į socialinį būstą, subsidija būsto kredito daliai apmokėti, 
pinigine socialine parama, teisės aktuose siejama su plačiu šeimos narių ratu. Tai gali 
būti sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, susituokęs asmuo, su kuriuo teismo 
sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai 
(įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, neįregistravę santuokos ir 
bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir mote-
ris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) ne-
susituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, 
kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo 
programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės 
studijų formos programas (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laiko-
tarpį), ir dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) 
neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ug-
dymo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, 
taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos 
iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.174 Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 
ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas teisę į paramą suteikia 

170 27 straipsnis ir 57 straipsnio 1 dalis.
171 2 straipsnio 7 dalis ir 22 straipsnio 4 dalis. 
172 48 straipsnio 2dalis ir 50 straipsnio 1 dalis.
173 2 straipsnio 2 dalis ir 11 straipsnis.
174 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 2 straipsnio 2 ir 9 dalys. 
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dar platesniam ratui, nurodydamas ir asmenis, teismo tvarka pripažintus šeimos nariais, 
taip pat ir sutuoktinių ar vienišo asmens kartu gyvenančius tėvus.175 

Apibendrinant šeimos apibrėžimus, siejamus su tam tikra paramos forma, galima pa-
stebėti, jog dažnai prie šeimos narių priskiriami asmenys, susiję santuokos ar alternaty-
vios dviejų asmenų sąjungos ar motinystės bei tėvystės ryšiais, o svainystės ryšiai papras-
tai nėra minimi. Be to, šiems apibrėžimams yra būdingas vaikų amžiaus laipsniavimas, 
prie šeimos narių priskiriant nepilnamečius arba pilnamečius besimokančius vaikus. 

IŠVADOS

Galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra įtvirtinta viena bendra šeiminius 
ryšius nusakanti sąvoka ar tokių sąvokų sistema. Skirtinguose įstatymuose nurodomos 
skirtingos šeimų formos bei skirtingi kvalifikuojantys požymiai ir nė vieno įstatymuose 
įtvirtinto šeimos sąvokos apibrėžimo negalima išskirti kaip dominuojančio. Tik keliuo-
se Lietuvos Respublikos įstatymuose pateikiami šeimos apibrėžimai, maždaug dešimtyje 
įstatymų pateikiami šeimos narių apibrėžimai, o daugelyje įstatymų šeimos apibrėžimo 
nėra, tik vartojama šeimos ar šeimos narių sąvoka. Tokia situacija lemia asmenų statuso 
neaiškumą ir neaiškumą, kokių formų šeimoms taikomos įsta tymo nuostatos. 

Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų šeimos apibrėžimų analizė leidžia daryti 
išvadą, jog nėra ir nuoseklaus šeiminius ryšius išreiškiančių sąvokų vartojimo – dažnai 
vartojamos skirtingos sąvokos, kurių turinys iš dalies yra tapatus. Be to, nėra nuoseklaus 
šeimos ir giminingų sąvokų apibrėžimo. 

Šeimos sąvokos turinys įstatymuose konkretizuojamas įvardijant kvalifikuojančius 
požymius (santuokos ar alternatyvios dviejų asmenų sąjungos, giminystės, svainystės ar 
kt.) atitinkančius asmenis, priskiriamus šeimos nariams. Tačiau skirtinguose įstatymuo-
se nurodomos skirtingos asmenų kategori jos bei skirtingi kvalifikuojantys požymiai ir 
nė vieno įstatymuose pateikto šeimos sąvokos apibrėžimo negalima išskirti kaip domi-
nuojančio. Dėl nurodytos priežasties vienos bendros šeimos narių (o kartu ir šeimos) 
sampratos pateikti remiantis teisės aktų analize neįmanoma.

Teisės aktuose įtvirtintų požymių analizė ir jų grupavimas kaip pagrindinius leidžia 
išskirti santuokos ar alternatyvios dviejų asmenų sąjungos ir giminystės požymius. Tačiau 
pastebėtina, kad abu nurodyti požymiai susieja gana skirtingas siauresnių požymių gru-
pes, pvz., pirmasis požymis apima tiek sudariusius santuoką asmenis, tiek sudariu sius 
susitarimą tuoktis asmenis, tiek įregistravusius partnerystę asmenis, be to, lieka neaišku, 
ar prie šeimos narių kai kurie galiojantys įstatymai leistų priskirti faktinius sugyventi-
nius. Giminystės požymis įstatymuose taip pat vartojamas nevienareikšmiškai – moti-
nystės ir/ar tėvystės kriterijus vartojamas beveik visuose įstatymuose šeimos nariams 

175 Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 
2 straipsnio 9 dalis ir 4 straipsnis. 
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apibrėžti, o tolimesni giminaičiai skirtinguose teisės aktuose priskiriami nevienodai. Be 
nurodytų požymių, rečiau sutinkamas svainystės požymis, taip pat kai kuriuose įstaty-
muose – papildomi požymiai (išlaikymas ar bendras gyvenimas).

Galiausiai atlikta analizė rodo, jog nėra aiškus kriterijus, pagal kurį tam tikrai šei-
mos ryšius nusakančiai sąvokai priskiriamas konkretus turinys. Pirma, nevienodos for-
muluotės nėra nulemtos skirtingo teisinių santykių pobūdžio, todėl negalima išskirti 
konkrečiai teisės šakai būdingo šeimos apibrėžimo. Antra, nors šeimos sąvoka paprastai 
vartojama tikslingai – siekiant reglamentuoti pagarbą šeimos ryšių stabilumui, bendrus 
turtinius ar finansinius interesus, šeimos narių procesines teises ar atstovavimo galimy-
bes, galimą interesų konfliktą dėl vieno iš šeimos narių užimamų pareigų ar statuso bei 
galimybę gauti paramą, tačiau toks tikslingumas nepasireiškia šeimos apibrėžimų varto-
jimo dėsningumu, tai yra vienodiems tikslams pasiekti įtvirtinami skirtingi apibrėžimai. 
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II. Lietuvos šeimos politikos priemonių sistema 

1. ŠEIMOS POLITIKOS PRIEMONIŲ KLASIFIKACIJOS 

Norint atsakyti į klausimą, kokiomis priemonėmis turėtų būti vykdoma šeimos politika 
norint pasiekti geriausią rezultatą, pirmiausia reikia apsibrėžti, kokia įmanoma priemo-
nių visuma, kokie jos naudojimo būdai ir ribos bei kas turi reikšmės renkantis tam ti-
krus priemonių derinius. Šeimos politikos įgyvendinimo priemonės gali būti klasifikuo-
jamos pagal sritis, išreikštumo laipsnį, adresatus ir kitus kriterijus. 

Kiekviena valstybė siekdama užsibrėžtų šeimos politikos tikslų renkasi skirtingą tam 
naudojamų priemonių derinį. Todėl, išanalizavus įmanomus priemonių variantus, bus 
pereita prie klausimo, kas nulemia vienų ar kitų priemonių pasirinkimą.

Priemonių, kuriomis galima siekti šeimos politikos tikslų, yra labai daug ir įvairių, 
pradedant nuo tiesioginių išmokų vaikus auginančioms šeimoms iki tokių iš pirmo 
žvilgsnio, atrodytų, tolimų sričių, kaip ikimokyklinio/mokyklinio ugdymo darbuotojų 
motyvavimas dirbti. Bendriausia prasme viešosios šeimos politikos įgyvendinimo prie-
monės yra tam tikros intervencijos, kurios „palengvina“ šeimos padėtį visuomenėje, su-
teikia šeimai tam tikrų privilegijų, sudaro galimybes derinti darbą ir šeimą ir kuriomis, 
kaip jau minėta, daromos prielaidos siekti platesnių socialinių valstybės tikslų.

Bene daugiausia šeimos politikos priemonių skirstymų yra susiję su skirstymu pagal 
sritis, kuriose priemonės yra taikomos. Labai dažnas yra skirstymas pagal horizontalias 
visuomenės gyvenimo sritis. Pvz., Australijos mokslininkas Peteris McDonaldas išskiria 
šias šeimos politikos vykdymui naudojamas intervencijas176:
1) Finansinės intervencijos: periodinės išmokos, vienkartinės išmokos gimus vaikui, 

paskolos, mokesčių lengvatos, kreditai, nuolaidos, nemokamos ar remiamos paslau-
gos ar prekės vaikams, subsidijos apgyvendinimui.

2) Darbo ir šeimos derinimo intervencijos: motinystės ir tėvystės atostogos, vaikų prie-
žiūros paslaugos, lanksčios darbo sąlygos ir trumpalaikės atostogos šeimos tikslais, 
antidiskriminaciniai įstatymai ir lyčių lygybė darbo santykiuose, trumpesnės darbo 
valandos.

176 McDonald P. The “Toolbox” of Public Policies to Impact on Fertility – a Global View. Paper prepared for the 
Annual Seminar 2000 of the European Observatory on Family. 

 Matters, Low Fertility, families and Public Policies, Sevilla (Spain), 15-16 September 
 2000 [interaktyvu]. Prieiga per internetą: <http://adsri.anu.edu.au/pubs/popfutures/sevillemcd1.pdf>.
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3) Socialinės intervencijos, remiančios vaikus ir tėvystę: įdarbinimo iniciatyvos, drau-
giška vaikams aplinka, lyčių lygybė, šeimos kūrimo palaikymas, pozityvaus visuo-
menės požiūrio į vaikus ir tėvystę formavimas.
Šveicarų mokslininkas Beatas Fuxas išskiria šias intervencijų sritis: 1) šeimos pašal-

pos; 2) motinystės ir vaiko priežiūros atostogų schemos; 3) vaikų priežiūros viešųjų pas-
laugų teikimas bei 4) mokesčių lengvatos.177

Toks šeimos politikos priemonių skirstymas dažnai naudojamas ir Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, šeimos politikos intervencijos buvo numatomos užimtumo, būsto užtikrini-
mo, mokesčių, pašalpų ir lengvatų (įvairių kompensacijų, paramos natūra ir kt.), vaiko 
saugumo, vaikų ugdymo, šeimos sveikatos ir sveikatos planavimo srityse.178 Šiuo metu 
pagal Valstybinę šeimos politikos koncepciją numatomos intervencijos kultūros, vaikų 
ugdymo, švietimo srityje, taip pat užimtumo, apsirūpinimo gyvenamuoju būstu, palan-
kios gyvenamosios aplinkos šeimai kūrimo srityse, socialinės paramos ir paslaugų šei-
mai srityje, šeimos sveikatos srityje bei užtikrinant vaiko saugumą šeimoje, stiprinant 
tėvų atsakomybę už vaiko teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą.179 

Galimas ir vertikalus priemonių skirstymas (nuo bendriausių su šeima susijusių iki 
tiesiogiai asmenis liečiančių klausimų). Franzas-Xaveras Kaufmannas išskiria šias šei-
mos politikos priemonių sritis180:
1) Statuso (teisinės) priemonės  –  apibrėžiant asmenis, jų teises ir pareigas visuomenėje. 

Tokiomis nuostatomis arba apibrėžiama šeimos struktūra (pvz., santuokos sudarymo, 
nutraukimo ir pan. reguliavimas, tėvystės santykių reguliavimas, vaiko teisės, paveldė-
jimo klausimai ir pan.), arba nustatomos trečiųjų asmenų pareigos šeimos (ar jos narių) 
atžvilgiu (pvz., motinų apsauga darbo vietoje, vienišų tėvų atleidimas nuo karo tarnybos, 
teisė į motinystės arba tėvystės atostogas, tėvų teisės vaikų ugdymo programose ir pan.).

2) Ekonominės priemonės, pirmiausia susijusios su mokesčių teise, socialinės apsaugos 
lengvatomis bei kovos prieš skurdą programomis, įskaitant vaiko ar šeimos pašalpas. 
Ekonominės priemonės valstybėse labai skiriasi atsižvelgiant į tai, kiek šeimoje yra 
maitintojų, kokia ekonominė valstybės padėtis, kiek egzistuoja vaiko priežiūros įstai-
gų, koks moterų užimtumas ir pan.

177 Fux B. Which Models of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family 
Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 375.

178 Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu 2000  m. rengtą vaikus auginančių šeimų rėmimo 
programą. Žr. Stankūnienė V., Eidukienė V., Gruževskis B. ir kt. Paramos šeimai politika. Samprata ir patyrimas. 
Vilnius, 2001, p. 175–180.

179 Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. X-1569 Dėl valstybinės šeimos politikos kon-
cepcijos patvirtinimo // Žin., 2008, Nr. 69-2624.

180 Žr. Kaufmann F.-X. Politics and Policies towards the Family in Europe: A Framework and an Inquiry into their 
Differences and Convergences // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family Life and Family Policies in Europe, 
vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 426–428.
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3) Ekologinės priemonės, kitaip tariant, šeimos politikos priemonės, darančios poveikį 
šeimų ir vaikų galimybėms, visų pirma gyvenviečių ir teritorijų planavimas (pvz., po-
ilsio zonų bei vaikų žaidimų aikštelių planavimas ir įrengimas), popamokiniai vaikų 
būreliai, apgyvendinimo politikos priemonės, mokyklų, ikimokyklinių įstaigų tinklo 
kūrimas ir šių įstaigų prieinamumas šeimoms, mamų klubai, socialinių darbuotojų 
paslaugos. Vaikų švietimo ir ugdymo rezultatai bei galimybė abiem tėvams dirbti la-
bai glaudžiai susiję su tinkamu infrastruktūros ir paslaugų tinklu.

4) Asmeninės priemonės arba šeimos politikos priemonės, kuriomis siekiama skatinti 
ar atkurti asmenų galimybes, kurias jie turėjo prieš susilaukdami vaikų. Šios priemo-
nės susijusios su individualiai prieinamomis ugdymo, švietimo, sveikatos apsaugos, 
patarimų tėvams, psichologinės pagalbos ir panašiomis paslaugomis. Daugelyje gy-
venimo atvejų modernioje visuomenėje reikalinga individuali profesionali pagalba. 
Tačiau tokia intervencija yra brangi, ir ji turi būti nuolat tobulinama, atsižvelgiant į 
visuomenės raidą. Subtilus klausimas, kiek valstybė turėtų kištis finansuodama bei 
gerindama šias paslaugas, kadangi tokios paslaugos nuo „pagalbos“ gali pereiti prie 

„socialinės kontrolės“ formos. 
Vienas glausčiausių šeimos politikos priemonių skirstymų mokslinėje literatūro-

je –  tai skirstymas į finansines priemones (motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros atos-
togos, mokesčių lengvatos, nuo pajamų dydžio priklausančios pašalpos, pašalpa gimus 
vaikui, išmokos vaikams, išmokos vaikų auginimui namuose ir pan.) ir institucines 
priemones (galimybė auginti vaiką namuose iki trejų metų, vaiko priežiūros ir ugdy-
mo institucijų pasiekiamumas ikimokyklinio amžiaus vaikams, lanksčios darbo valan-
dos, galimybė dirbti ne visą darbo dieną).181 Remiantis A. Miettinen ir kt. atliktu tyri-
mu, Lietuvos gyventojai, neturintys vaikų, kartu su tokių ES valstybių, kaip Slovėnija, 
Lenkija, Čekijos Respublika, Estija, Vengrija ir Rumunija, gyventojais pirmenybę teikia 
finansinėms priemonėms, o Nyderlandų, Suomijos, Austrijos, Vokietijos ir Kipro gyven-
tojai pirmenybę teikia institucinėms priemonėms.182

Šiame tyrime pasirinktas valstybinės šeimos politikos priemonių skirstymas į teisi-
nes, ekonomines ir socialines. Atsižvelgiant į tai, kad teleologiniu požiūriu bet kokios 
priemonės gali būti tiek socialinės (skirtos tam tikroms visuomenės dalims), tiek ir tei-
sinės (t. y. įtvirtintos teisės aktuose), šis išskyrimas reikalauja išsamesnio paaiškinimo. 
Nustatant priemonių klasifikaciją vienas svarbiausių prioritetų buvo klasifikacijos glaus-
tumas ir galimybė susieti kuo daugiau individualių priemonių. Teisinėmis priemonė-
mis laikomos bendriausio pobūdžio teisinį statusą, pagrindines žmogaus teises įtvirti-
nančios priemonės (priemonės, kuriomis užtikrinama asmenų lygybė, trečiųjų asmenų 

181 Hohn Ch., Avramov D., Kotowska I. et al. People, Population Change and Policies. Lessons from the Population 
Policy Acceptance Study. Volume 1. Springer, 2008. 

182 Ten pat, p. 360.
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pareigos šeimos narių atžvilgiu ir t.  t.), kurių neįmanoma pagrįstai įvertinti pinigine 
verte. Ekonominės priemonės – priemonės, kurios tiesiogiai išreikštos ekonomine ver-
te –  t. y. įvairios pašalpos, išmokos, lengvatos bei kompensacijos. Galiausiai socialinė-
mis laikomos kitos paramos priemonės, kurios nėra tiesiogiai išreikštos ekonomine ver-
te, tokios kaip darbo ir šeimos derinimo priemonės, vaikų priežiūros priemonės ir t. t. 
Šiame tyrime tokia priemonių klasifikacija padeda suskirstyti priemones į didžiausias 
grupes siekiant aiškumo preliminariai vertinant atskirų priemonių grupių reikšmingu-
mo gimstamumo reiškiniui ištyrimo galimybes.

Yra nemažai tarptautinių tyrimų, kuriuose lyginamos šeimos politikos priemonių 
skirtingose valstybėse sistemos arba atskiros priemonių grupės.183 Tačiau vertinant 
Lietuvos šeimos politikos turinį, tokie tyrimai nėra aktualūs vien dėl to, kad Lietuvoje 
naudojamos šeimos politikos priemonės yra labai nestabilios, dažnai kintančios. Antai 
vienas paskutinių išsamiausių tyrimų apie šeimos politikos priemones demografiniame 
kontekste184 buvo išleistas 2008 metais, tačiau jame naudojami vėliausiai 2003 metų duo-
menys apie išmokas ir pašalpas šeimoms ir lyginamuoju aspektu Lietuvos atvejui yra vi-
siškai nereikšmingi. 

2. EKONOMINĖS ŠEIMOS POLITIKOS PRIEMONĖS LIETUVOJE

Ekonominės šeimos politikos priemonės yra bene labiausiai pastebimos, aiškiausiai pa-
lyginamos ir sukeliančios daugiausia diskusijų viešojoje erdvėje. Tai natūralu, nes finan-
sinės intervencijos aiškiausiai susijusios su skirtingų interesų sąveika: šeimos suintere-
suotos gauti kuo didesnes išmokas, tačiau visuomenė, ypač pagyvenę asmenys, kurių 
gaunamos išmokos mokamos iš to paties biudžeto kaip ir išmokos šeimoms, suintere-
suotos didesnę dalį biudžeto „rezervuoti“ saviems interesams tenkinti. Trečioji grupė su-
interesuotų asmenų – politikai, turintys reikiamus instrumentus skirstyti išmokas, taip 
gaudami vienų ar kitų socialinių grupių palankumą. Kalbant apie finansines šeimos po-
litikos priemones objektyvią tiesą išgirsti sunku – tiek tokių priemonių nustatymas, tiek 
vertinimas, tiek kritika yra labai glaudžiai susiję su tai atliekančių asmenų asmeniniu 
suinteresuotumu.

183 Pvz., žr. Stropnik N. et al. Preferences Versus Actual Family Policy Measures // Hohn Ch., Avramov D., Kotowska 
I. et al. People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy Acceptance Study. Volu-
me 1. Springer, 2008; Tarpvalstybinis tyrimas Improving Policy Responses and Outcomes to SocioEconomic 
Challenges: Changing Family Structures, Policy and Practice, atliktas vadovaujant L. Hantrais [interaktyvus]. 
Prieiga per internetą: <http://www.xnat.org.uk/CrossNatResesearchPapers/index.html>; Fux B. Which Models 
of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family Life and Family Poli-
cies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006. Ir kt.

184 Hohn Ch., Avramov D., Kotowska I. et al. People, Population Change and Policies. Lessons from the Population 
Policy Acceptance Study. Volume 1. Springer, 2008.
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Kitų Europos Sąjungos valstybių kontekste Lietuvos finansinės priemonės šeimai 
ir vaikams labai išsiskiria. Lietuvoje net ir skiriant didžiausią išlaidų sumą išmokoms 
vaikams (t. y. 2008 metais), šios išlaidos sudarė tik 0,45 proc. BVP, o ES šalių vidurkis 
yra daugiau nei 1 proc. BVP. 2010 metais Lietuvoje skirtos išmokos vaikui sudarė tik 
0,13 proc. BVP.185 O štai 2008 metais mokamos motinystės (tėvystės) pašalpos (tuo metu, 
kai šių pašalpų dydis buvo didžiausias) sudarė net 0,71 proc. BVP ir buvo net 7 kartus 
didesnės už ES valstybių vidurkį (0,1 proc. BVP).

1 grafikas. Socialinė parama šeimoms, pašalpa vaikui ir motinystės (tėvystės) išmokos 
Lietuvoje ir ES-27 procentais nuo BVP186
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Valstybėse žinoma ir tokia paramos šeimoms forma, kaip atleidimas nuo tam ti-
kros dalies mokesčių, atsižvelgiant į vaikų skaičių. Egzistuoja keletas tokių lengvatų 
formų, kurių populiariausios yra mokesčio normos mažinimas, atsižvelgiant į vaikų 
skaičių, arba apmokestinamųjų pajamų mažinimas, atsižvelgiant į šeimos narių skai-
čių. Tokiomis priemonėmis galima daryti skirtingą poveikį: mažinant mokesčio nor-
mą, vienodai skatinami susilaukti vaikų ir juos auginti bet kokio dydžio pajamas gau-
nantys asmenys, nes mokesčiai mažinami proporcingai pagal gaunamą atlyginimą, o 
štai mažinant apmokestinamąsias pajamas kur kas didesnę lyginamąją naudą pajunta 
mažesnes pajamas gaunantys asmenys. Lietuvoje pasirinkta antroji mokesčių lengvatos 
forma, t. y. numatytas papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis. Remiantis šiuo 
metu galiojančiomis Gyventojų pajamų įstatymo nuostatomis, už kiekvieną auginamą 

185 Apskaičiuota remiantis informacija iš Statistikos departamento „Bendrasis vidaus produktas“. Prieiga per inter-
netą: <http://www.stat.gov.lt/lt/news/view?id=9151>.

186 Šaltinis: „Eurostat“ duomenų bazė.
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vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau vadi-
nama – PNPD). Už pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 100 litų PNPD, už antrą ir kiekvieną 
paskesnį vaiką (įvaikį) – 200 litų PNPD.187 Taigi šiuo metu vieną vaiką auginantis vienas 
tėvų per mėnesį pajunta 7,5 Lt finansinį palengvinimą, tuo tarpu, pavyzdžiui, keturis 
vaikus auginantis vienas tėvų kas mėnesį pajunta 52,5 Lt finansinį palengvinimą. Iš tiesų 
tokios finansinės intervencijos vaikus auginantiems asmenims yra labai mažos, palygin-
ti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis.188 

Istoriniu atžvilgiu mokesčių lengvatos už vaikų auginimą Lietuvoje keitėsi nereikš-
mingai. Pagal tvarką, galiojusią iki 2008 m. gruodžio 31 d., buvo taikomas papildomas 
neapmokestinamasis dydis – 32 Lt už vaiką per mėnesį – šalia pagrindinio neapmokes-
tinamojo dydžio 320 Lt, vieniems vaikus auginantiems tėvams neapmokestinamasis 
pajamų dydis buvo didinamas 60 Lt per mėnesį, be to, buvo numatytas padidintas ne-
apmokestinamasis pajamų dydis tris ar daugiau vaikų auginantiems tėvams (475 Lt per 
mėnesį).189 Taigi vienas vaiką auginančių tėvų dėl vaiko auginimo per mėnesį pajus-
davo 3,84 Lt palengvinimą, tuo tarpu keturis vaikus auginantis vienas tėvų pajusdavo 
37,2  Lt per mėnesį palengvinimą, neatsižvelgiant į gaunamas pajamas. Kaip matyti, 
mokesčių naštos mažinimas vaikus auginantiems asmenims yra labai menkas, galima 
numanyti, kad didesnes pajamas uždirbantys asmenys tokių lengvatų net nepajuto.

Vertinant ekonomines priemones vaiko amžiaus atžvilgiu, labai aiškiai matyti, kad 
visa finansinė pagalba sukoncentruota į pirmuosius dvejus vaiko metus. Nuo to momen-
to, kai vaikui sukanka dveji metai, finansinė parama skiriama išimtinai nepasiturin-
čioms šeimoms. Tą iliustruoja ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009–2010190, 

187 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 8 dalis // Žin., 2002, Nr. 73-3085 (su vėlesniais pakeiti-
mais ir papildymais).

188 ES valstybių narių mokesčių lengvatų schemos yra labai skirtingos, dėl to trumpas jų palyginimas neįmano-
mas. Žr. Government Financial Policies towards Families. Fiscal Policies [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
<http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/Source/2_2_i%20Tax%20deductions%20and%20benefits%20for%20
families.pdf>.

189 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) re-
dakcija iki Įstatymo pakeitimo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13(1), 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu 
įstatymo // Žin., 2008, Nr. 149-6033. 

190 2009–2010 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas [interaktyvus]. Prieiga per in-
ternetą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/714_socpranesimas2009-2010.pdf>.
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2010–2011191, 2011–2012192 bei 2012–2013193 metų socialiniai pranešimai. Juose visos nu-
rodytais metais taikomos finansinės priemonės vyresnius nei 2 metų vaikus auginan-
čioms šeimoms susijusios su pajamų slenksčiu. Tačiau finansinės šeimos politikos prie-
monės, net ir daugiavaikėms šeimoms, neegzistuoja. Lietuvoje finansinės priemonės 
taikomos tik kaip parama skurdžioms šeimoms.

Vertinant ekonomines Lietuvos šeimos politikos priemones laiko atžvilgiu, matyti, 
kad jos didėjo nuo 2003 iki 2009 metų. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo 2007 
metų stipriai augo: iki 2007 metų sausio 1 d. ši pašalpa buvo 70 procentų pašalpos ga-
vėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio (mokama iki vaikui sueis vieni metai), nuo 
2007 m. sausio 1 d. šios pašalpos dydis buvo 85 procentai pašalpos gavėjo kompensuo-
jamojo uždarbio dydžio, nuo 2007 m. liepos 1 d. šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir 
gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis 6 mėnesiai, buvo 100 procentų, o likusį 
laiką iki kol vaikui sueina vieni metai – 85 procentai pašalpos gavėjo kompensuojamo-
jo uždarbio dydžio.194 Ypač didelis šuolis pastebimas 2008–2009 metais, kai buvo pri-
imtas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimas,195 pagal kurį mo-
tinystės (tėvystės) pašalpa visais pirmaisiais vaiko metais buvo mokama 100 procentų 
pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, taip pat ši pašalpa pradėta mokėti 
ir antraisiais vaiko gyvenimo metais, mokant 85 procentus pašalpos gavėjo kompen-
suojamojo uždarbio dydžio.

191 2010–2011 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas [interaktyvus]. Prieiga per  in-
ter netą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/710_socpranesimas2010-2011.pdf>.

192 2011–2012 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas [interaktyvus]. Prieiga per interne-
tą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/709_socpranesimas2011-2012.pdf>.

193 2012–2013 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas [interaktyvus]. Prieiga per interne-
tą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/707_socpranesimas2012-2013.pdf>.

194 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, galiojusio nuo 2007-07-12 iki 2007-12-14, redakcijos 21 
straipsnis // Žin., 2000, Nr. 111-3574.

195 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 181, 183, 19, 20, 21 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo įstatymas // Žin., 2007, Nr. 132-5346. 
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2 grafikas. Piniginės išmokos šeimoms Lietuvoje milijonais litų. Statistikos departamen-
to duomenys.
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Tačiau nuo 2010 m. liepos 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpos sumažintos iki 90 pro-
centų kompensuojamojo darbo užmokesčio pirmaisiais vaiko metais ir 75 procentų an-
traisiais vaiko metais,196 o nuo 2011  m. liepos 1  d. motinystės (tėvystės) pašalpos, pa-
sirinkus jas mokėti vienus metus, yra lygios 100 procentų kompensuojamojo darbo 
užmokesčio, o pasirinkus jas mokėti dvejus metus – 70 procentų kompensuojamojo dy-
džio pirmaisiais metais ir 40 procentų dydžio antraisiais metais šios sumos neišskaičiuo-
jant iš turimų darbo pajamų.197

Kaip matyti, motinystės (tėvystės) pašalpos pastaraisiais metais kito labai radikaliai. 
Ne mažiau keitėsi ir išmokos vaikams. Speciali išmokų rūšis – išmokos vaikams – eg-

zistuoja daugelyje valstybių. Tai sumos, mokamos kas mėnesį (rečiau – kasmet) už kie-
kvieną auginamą vaiką, dažniausiai neatsižvelgiant į šeimos pajamas ir tai, ar vaiko tė-
vai dirba. Daugelyje valstybių šios pašalpos yra reikšmingas priedas prie šeimos pajamų. 
Teoriškai tokia pašalpa turėtų užpildyti skirtumą tarp asmenų turimų pajamų ir su šei-
ma susijusių naujų išlaidų. Šį skirtumą padengia visuomenė, kuri „yra skolinga“ vaikams 
avansu už tai, kad šie ateityje bus mokesčių mokėtojai, savo pajamomis pildantys valsty-
bės biudžetą ir remiantys pagyvenusius, o šiuo metu dar darbingus asmenis.198

196 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymas // Žin., 2009, Nr. 117-4992.
197 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 6, 16, 18, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas // 

Žin., 2010, Nr. 86-4533.
198 Kamerman S. B. Child care and family benefits: policies of six industrialized countries // Monthly Labor Re-

view, 1980, 24.
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Lietuvoje iki 2009 metų remiantis Išmokų vaikams įstatymu kiekvienam vaikui, atsi-
žvelgiant į šeimoje augančių vaikų skaičių, bent iki 18 metų buvo mokama išmoka, ku-
rios dydis svyravo nuo 0,4 iki 1,1 BSI.199 Nuo 2009 m. kovo 1 d. vieną arba du vaikus 
nuo 3 metų auginančioms šeimoms išmokų vaikui mokėjimas buvo nutrauktas,200 o nuo 
2010  m. sausio 1  d., priėmus Laikinąjį socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo 
įstatymą,201 išmokos vaikui mokamos tik nepasiturinčioms šeimoms, neatsižvelgiant į 
vaikų skaičių. Taigi šeimų, gaunančių išmokas vaikams, nuo 2010 metų stipriai sumažėjo. 

3 grafikas. Išmokų šeimoms, auginančioms vaikus, gavėjų skaičius. (Išmoka vaikui mo-
kama nuo 2004 m. liepos 1 d.). Statistikos departamento duomenys.

Išmokų vaikams gavėjų skaičius ir nedidės, nepaisant pirminės išmokų vaikams pa-
skirties. Nors Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas bai-
gė galioti 2011 m. gruodžio 31 d. ir išmokų vaikams mokėjimas turėjo būti pratęstas, 
Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. gruodžio 1 d. pakeitė Išmokų vaikams įstatymą 
nuostatomis, pagal kurias išmokos vaikams mokamos tik nepasiturinčiose šeimose au-
gantiems vaikams (t. y. kai šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės 
negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).202 Yra įregistruotas Finansų minis-
terijos pateiktas Išmokų vaikams įstatymo projektas.203 

199 Išmokų vaikams įstatymas // Žin., 2004, Nr. 88-3208 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
200 Išmokų vaikams įstatymo 6, 8, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas // Žin., 2010, Nr. 41-1933.
201 Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas // Žin., 2009, Nr. 152-6820 (su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais).
202 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 

trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas // Žin., 2011, Nr. 155-7350.
203 Išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir trečiojo skirsnio pa-

vadinimo pakeitimo įstatymo projektas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=408693&p_query=&p_tr2=>.
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Analizuojant išmokų vaikams išlaidas, nuo 2010 metų matyti didelis išlaidų suma-
žėjimas: 2008 metais (iki pirmojo išmokų vaikams sumažinimo) šios išlaidos sudarė 481 
930,3 tūkstančio litų, o 2010 m. šios išlaidos buvo tik 127 285,5 tūkstančio litų.

4 grafikas. Šeimos ar vaiko pašalpa netikrinant šeimų materialinės padėties milijonais 
litų. Statistikos departamento duomenys.

19
96

20
04

20
00

20
08

19
98

20
06

20
02

20
10

19
97

20
05

20
01

20
09

19
99

20
07

20
03

20
11

0

500

300

200

100

400

600

Grafike matyti, kad nuo 2010 metų, kai išmokos vaikams mokamos tik įvertinus šei-
mos pajamas, netikrinant materialinės padėties, išmokos sumažėjo daugiau nei 10 kartų: 
nuo 496,8 mln. litų 2008-aisiais iki 39,4 mln. litų 2010-aisiais. 

Projekto „Teisinės, ekonominės ir socialinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir 
plėtros“ metu sudarytame kataloge yra daugiau nei 120 priemonių, kurios išreikštos eko-
nomine verte. Kitaip tariant, Lietuvos Respublikos įstatymuose kalbama apie tokį skai-
čių ekonominių priemonių šeimoms vykdant viešąją valstybės politiką. Šios priemonės 
yra tokios: subsidija būsto kredito daliai apmokėti, vienkartinė išmoka gimus vaikui 
(įvaikinus); mėnesinė išmoka vaikui (nuo 0 iki 7 m.); mėnesinė išmoka vaikui (nuo 7 iki 
18 (24) m.); parama mokinio reikmenims įsigyti; socialinė pašalpa; komunalinių išlaidų 
kompensacijos; išlaidų kompensavimas perkeliant vidaus tarnybos pareigūną į kitą vie-
tą; vienkartinė kompensacija vidaus tarnybos pareigūno mirties atveju suaugusiesiems; 
vienkartinė kompensacija pareigūno mirties atveju vaikams (įvaikiams); vienkartinė 
kompensacija kario mirties atveju suaugusiesiems; vienkartinė kompensacija kario mir-
ties atveju vaikams; vienkartinė kompensacija žuvus valstybės tarnautojui, atlikinėjusiam 
pareigas (suaugusiesiems); vienkartinė kompensacija žuvus valstybės tarnautojui, atliki-
nėjusiam pareigas (vaikams); pašalpa valstybės tarnautojams, kurių materialinė būklė 
sunki; pašalpa muitininkams, kurių materialinė būklė sunki; vienkartinė kompensacija 
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žuvus muitininkui, atlikinėjusiam pareigas; kompensacija už mirtinus draudžiamuosius 
įvykius darbe suaugusiesiems; kompensacija už mirtinus draudžiamuosius įvykius darbe 
vaikams; atlyginimas už su nukentėjusiojo mirtimi darbe susijusią žalą suaugusiesiems; 
atlyginimas už su nukentėjusiojo mirtimi darbe susijusią žalą vaikams; nedarbo sociali-
nio draudimo išmoka IAE; atleistų iš darbo IAE darbuotojų artimiesiems mokama sti-
pendija; atleistų IAE darbuotojų persikėlimo išlaidos; ligos pašalpa; tėvystės (motinystės) 
pašalpa; vienkartinė pašalpa tarnyboje žuvus KD pareigūnui; vienkartinė pašalpa tar-
nyboje žuvus KD pareigūnui (vaikams); KD pareigūno šeimos persikėlimo išlaidų kom-
pensacija; vienkartinė kompensacija žuvus VSD pareigūnui, atlikinėjusiam pareigas (su-
augusiajam); vienkartinė kompensacija žuvus VSD pareigūnui, atlikinėjusiam pareigas 
(vaikui); pašalpa VSD pareigūnams, kurių materialinė būklė sunki; kompensacija už mir-
tinus draudžiamuosius įvykius darbe (suaugusiesiems); kompensacija už mirtinus drau-
džiamuosius įvykius darbe (vaikams); našlių ar našlaičių pensija (suaugusiesiems); našlių 
ar našlaičių pensija (vaikams); socialinio draudimo įmokų lengvatos, neskaičiuojant mo-
kesčių nuo pašalpų mirus draudžiamajam asmeniui; diplomatinės tarnybos privilegijos ir 
imunitetai; pašalpa kariams ir statutiniams tarnautojams, kurių materialinė būklė sunki; 
kompensacijos už komunalines paslaugas nepriklausomybės gynėjams; vienkartinė kom-
pensacija žuvus STT pareigūnui, atlikinėjusiam pareigas (suaugusiesiems); vienkartinė 
kompensacija žuvus STT pareigūnui, atlikinėjusiam pareigas (vaikams); pašalpa STT pa-
reigūnams, kurių materialinė būklė sunki; teisė gauti pareigūnų ir karių valstybines našlių 
pensijas; teisė gauti pareigūnų ir karių valstybines našlaičių pensijas; vienkartinė pašalpa 
policijos rėmėjui, žuvus atliekant policijos rėmėjo funkcijas (suaugusiesiems); vienkartinė 
pašalpa policijos rėmėjui, žuvus atliekant policijos rėmėjo funkcijas (vaikams).

Kaip matyti, dauguma nuostatų taikomos tais pačiais atvejais (ligos, netekties, sun-
kios materialinės padėties ir pan.), tačiau skiriasi šiuos santykius reguliuojantys įstaty-
mai pagal asmenų pareigas bei darbovietes. 

Apžvelgus tiesioginę finansinę išraišką turinčių priemonių, taikomų šeimoms ir šei-
mos nariams, atvejus, galima išskirti šiuos pastebėjimus:
1) dauguma ekonominę vertę turinčių priemonių, skirtų šeimoms ir šeimos nariams, yra 

skiriamos pagalbos atvejais (netekties, nelaimingo atsitikimo, ligos, sunkios materia-
linės padėties ir pan.), tačiau jų sąsajos su šeimų stabilumu ir plėtra yra labai nutolu-
sios. Šios priemonės daugiau laikytinos socialinės paramos priemonėmis, orientuoto-
mis į pagalbą asmenims, netekusiems savo įprasto pajamų šaltinio arba neplanuotai 
prireikusiems materialinės pagalbos;

2) svarstomos priemonės orientuotos ne į šeimų kūrimo ir stabilumo išsaugojimo pers-
pektyvą, o yra retrospektyvios. Kitaip tariant, dauguma jų ne skatina kurti ir puose-
lėti šeimas, o skirtos šeimos nariams nelaimės atveju. Tik nedaugelis (išmoka gimus 
vaikui, išmoka vaikams ir pan.) yra nesiejamos su neigiamais pokyčiais šeimoje; 
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3) absoliuti dauguma išmokų ir pašalpų nelaimės šeimoje atveju siejamos tik su san-
tuoka grindžiamais šeimos ryšiais, t. y. jei šeimos nariai nėra susituokę, jie pagal 
atitinkamus įstatymus ir statutus neturi teisės pretenduoti į valstybės skiriamą pa-
galbą nelaimės atveju; 

4) asmenys, gyvenantys šeimoje, bet nesudarę santuokos ir turintys didesnes nei 
Vyriausybės remiamos pajamas, gali pretenduoti tik į su vaikų gimimu susijusias tie-
siogines pašalpas (išmoka gimus vaikui; motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) 
pašalpa);

5) atsižvelgiant į tai, kad santuokos nesudarę asmenys nelaikomi šeimos nariais, skai-
čiuojant šeimos pajamas atitinkamoms išmokoms ir pašalpoms, kurių mokėjimas 
priklauso nuo šeimos gaunamų pajamų, gauti, nesusituokę asmenys, ypač turintys 
vaikų, yra palankesnėje padėtyje siekdami gauti pašalpas nei santuoką sudariusių šei-
mų nariai.

3. SOCIALINĖS ŠEIMOS POLITIKOS PRIEMONĖS LIETUVOJE

Socialinės priemonės – tai priemonės, kurių vertė yra apskaičiuojama, tačiau jos nėra tie-
siogiai išreikštos finansiškai. Šios priemonės dažniausiai skirtos šeimų ar asmenų gyve-
nimui palengvinti dėl tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių – nepritekliaus, naujų pareigų 
atsiradimo, laisvo laiko trūkumo (pvz., gimus vaikui) ir pan.

Didžiausią socialinių priemonių grupę sudaro priemonės, palengvinančios darbo ir 
šeimos pareigų suderinimą. Antai Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytos šios 
priemonės: galimybė dirbti ne visą darbo laiką darbuotojo ir darbdavio susitarimu, taip 
pat pareikalavus nėščioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims, asmenims, auginan-
tiems vaiką iki trejų metų, taip pat vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba 
neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.204 Taip pat numatyta galimybė dirbti pagal nuoto-
linę darbo sutartį, kurioje gali būti nustatyta, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją arba 
dalį sulygtų darbo funkcijų darbuotojas atliks kitose negu darbovietė darbuotojui priim-
tinose vietose. 205 Vaikus auginantiems asmenims nustatytos papildomos lengvatos, susi-
jusios su atostogų suteikimu: darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturioli-
kos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, nustatytos trisdešimt penkių dienų 
kasmetės minimaliosios atostogos,206 nėščioms moterims nuo 30-os nėštumo savaitės 
suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos,207 vaikų tėvams pirmąjį vaiko gyvenimo 

204 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnis // Žin., 2002, Nr. 64-2569 (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais).

205 Ten pat, 115 straipsnis.
206 Ten pat, 166 straipsnis.
207 Ten pat, 179 straipsnis.
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mėnesį suteikiamos tėvystės atostogos,208 taip pat pagal šeimos pasirinkimą motinai 
(įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginan-
tiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui 
prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Šias atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis, 
taip pat pakaitomis.209 Kaip matyti, Darbo kodeksas suteikia daug šeimos ir darbo deri-
nimo pasirinkimo variantų.

Vis dėlto atlikti sociologiniai ir statistiniai tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojai nėra 
patenkinti šeimos ir darbo derinimo galimybėmis. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos 
statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010  m. antrąjį ke-
tvirtį atlikto karjeros ir šeimos derinimo statistinio tyrimo duomenimis, kas aštuntas 
(12,9 proc.) 15–64 metų amžiaus samdomasis darbuotojas turėjo galimybę organizuoti 
savo darbo laiką taip, kad galėtų pasiimti laisvų dienų dėl šeiminių priežasčių, nenaudo-
damas kasmečių atostogų. Daugiau nei pusė (51,3 proc.) pasiimti laisvų dienų dėl šeimi-
nių priežasčių galėjo palyginti retai, daugiau nei trečdalis (35,8 proc.) neturėjo galimybės 
pasiimti laisvų dienų dėl šeiminių priežasčių, nenaudodami kasmečių atostogų. Tyrimo 
duomenimis, vyrai dažniau nei moterys negalėjo pasiimti laisvų dienų dėl šeiminių prie-
žasčių (atitinkamai 37,6 ir 34,4 proc.).210 Tyrimo vertinimais, 2010 m. antrąjį ketvirtį de-
vyni iš dešimties (87,6 proc.) 15–64 metų amžiaus samdomųjų darbuotojų dirbo pagal 
darbdavio nustatytas darbo dienos pradžios ir pabaigos valandas arba nepastovias darbo 
valandas be teisės pasirinkti tinkamesnį darbo laiko grafiką. Tyrimo rezultatai parodė, 
kad tik kas penkta moteris (20,5 proc.) ir kas aštuntas vyras (13,1 proc.), auginantys vai-
ką iki aštuonerių metų, turėjo galimybę dirbti sutrumpintas darbo valandas, kad galėtų 
prižiūrėti vaiką.211 Taigi, remiantis tyrimo rezultatais, būtų galima daryti prielaidą, kad 
nors ir egzistuoja teisinės galimybės derinti šeimą ir darbą, darbuotojai yra priversti pa-
klusti darbdavių spaudimui jomis nesinaudoti, tačiau pačiame tyrime nebuvo siekiama 
išsiaiškinti, ar apklaustieji apskritai turėjo poreikį dirbti sutrumpintas darbo dienas, kad 
galėtų prižiūrėti vaiką.

Be to, Lietuva Europos Sąjungos valstybių kontekste išsiskiria dideliu moterų užim-
tumu, neatsižvelgiant į auginamų vaikų skaičių. Neretai tokį išskirtinumą lemia vaikų 
ir darbo derinimui pritaikytas įstatyme įtvirtintas lyčių lygybės reguliavimas. Tačiau 
tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkai pabrėžia, kad pagrindinė didelio Centrinės ir 
Rytų Europos moterų užimtumo priežastis – ekonominiai šeimos išlaikymo sunkumai. 

208 Ten pat, 179(1) straipsnis.
209 Ten pat, 180 straipsnis.
210 Lietuvos Respublikos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pranešimas spaudai. 

Karjeros ir šeimos derinimas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=
 7837&PHPSESSID=>.
211 Ten pat.
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Pavyzdžiui, lietuvių mokslininkų atliktame tyrime nurodoma, kad moterų santuoki-
nė padėtis daugiau lemia užimtumo lygį nei vyrų santuokinė padėtis, ir tyrimo auto-
riai mano, kad sudėtingos gyvenimo sąlygos verčia moteris būti vis aktyvesnes darbo 
rinkoje, nors jos labiau apkrautos vaikų priežiūra ir namų ūkio darbais.212 Tokia išvada 
peršasi ir analizuojant Lietuvos ir ES valstybių moterų užimtumo pagal auginamų vai-
kų skaičių statistiką. 20–54 metų moterų, neturinčių vaikų, užimtumas Lietuvoje 2009 
metais buvo 68,2 procento, o Europos Sąjungos valstybių vidurkis buvo didesnis net de-
šimčia procentų ir sudarė 78,2 procento. Tačiau tos pačios amžiaus grupės moterų, tu-
rinčių vieną, du, tris ir daugiau vaikų, užimtumas Lietuvoje buvo didesnis nei Europos 
Sąjungos vidurkis. Tai leidžia daryti prielaidą, kad turinčios vaikų moterys, nepaisy-
damos nepalankių darbo sąlygų, imasi dirbti, nes vieno šeimos maitintojo nepakanka. 
Tokią prielaidą patvirtina ir atliktos vaikus auginančių asmenų apklausos. Antai pro-
jekto „FORWARD! – šeima ir darbas suderinami“ tyrime paprašius nurodyti pagrindi-
nes su šeima susijusias problemas, net 57,5 procento respondentų nurodė nepakanka-
mas šeimų pajamas.213 O Lietuvos mokslininkų atliktos darbdavių apklausos rezultatai 
parodė, kad šiek tiek daugiau nei pusė darbdavių taiko tam tikras palankios šeimai 
politikos priemones, tokias kaip lankstus darbo laiko grafikas, lanksti darbo vieta, dar-
bas ne visą darbo dieną ir darbo pasidalijimas su kitu darbuotoju. Tačiau tas pats tyri-
mas atskleidė, kad viena svarbiausių priežasčių, kodėl darbdaviai darbovietėje nėra lin-
kę taikyti palankios šeimai politikos priemonių, yra poreikio nebuvimas. Darbdaviai 
mano, kad jų darbuotojams tai neaktualu, nes patys darbuotojai neprašo taikyti jiems 
kokių nors nuolaidų: net 46 procentai respondentų kaip priežastį, dėl ko darbovietėje 
netaikomos darbo ir šeimos derinimo priemonės, nurodė tai, jog darbuotojai to nerei-
kalauja.214 Nors apklausos rodo, kad darbdaviai oficialiai deklaruoja teigiamą požiūrį į 
darbuotojų šeimos ir darbo derinimą, jų atsakymai leidžia daryti prielaidą, jog darb-
daviai vis dėlto nėra lankstūs priimti iššūkius palankios šeimai politikos priemonėms 
įgyvendinti: dauguma jų mano, kad darbuotojai privalo asmenines problemas palikti 
už darbovietės ribų.215

212 Stankūnienė V., Eidukienė V., Gruževskis B. ir kt. Paramos šeimai politika. Samprata ir patyrimas. Vilnius, 2001, 
p. 130.

213 Vystymo bendrijos FORWARD! projekto „Šeima ir darbas – suderinami“ Tėvų vertinimo tyrimo pirmo mata-
vimo duomenų analizė. Tyrimo ataskaita [interaktyvi]. Prieiga per internetą: <http://www.lygus.lt/seimairdar-
bas/files/Efektyvumo%20vertinimas%20tarp%20tevu_1_ataskaita_paskut.doc>.

214 Kairienė B., Jančaitytė R., Kolbergytė A. Darbdavių požiūris į apmokamo darbo ir šeimos vaidmenų derinimo 
galimybes Lietuvoje // Socialinis darbas, 2009, Nr. 8 (1).

215 Kolbergytė A. Darbo ir šeimos sferų derinimo galimybės darbdavių požiūriu [interaktyvus]. Prieiga per interne-
tą: <http://www.lygus.lt/seimairdarbas/files/MIC_magistrinis.pdf>.
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5 grafikas. 20–54 metų moterų užimtumas procentais pagal vaikų skaičių Lietuvoje ir ES 
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Apskritai, žiūrint į užimtumo statistiką, išskirtinai moterų užimtumo problemų 
Lietuvoje nėra: remiantis oficialia statistika, tiek visą, tiek ne visą darbo laiką dirba dau-
giau moterų nei vyrų (tikėtina, kad egzistuoja ir neoficiali užimtumo statistika, kurią 
objektyviai įvertinti sudėtinga). 

6 grafikas. Vyrų ir moterų užimtumas Lietuvoje: darbas visą arba ne visą darbo laiką 
(tūkstančiai). Statistikos departamento duomenys.
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216 Šaltinis: „Eurostat“.
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7 grafikas. Užimtumo lygis Lietuvoje (16-64 m.) procentais. Statistikos departamento 
duomenys.
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Apibendrinant apžvelgtą šeimos ir darbo derinimo situaciją Lietuvoje matyti keletas 
tendencijų: santykinai didelis moterų užimtumas, darbo ir šeimos derinimui palankios 
darbo kodekso nuostatos, darbuotojų nusiskundimai dėl negalimumo įgyvendinti savo 
teises derinant darbą ir šeimą. Žvelgiant iš teisėkūros perspektyvos, tai leidžia manyti, kad 
šeimos ir darbo derinimo galimybės ribojamos ne dėl įstatymų nuostatų, o pagrindiniai 
veiksniai, lemiantys tokią situaciją, yra darbo rinkos savireguliacijos procesai ir ekono-
minė gyventojų padėtis. Nors Lietuvoje nėra įteisintos kai kurios darbo formos, apibū-
dinamos kaip lankstus darbas, pavyzdžiui, darbas pagal iškvietimą, darbo pasidalijimas, 
darbas savaitgaliais (turint omenyje tai, kad Darbo kodekse numatytas darbas pagal nuo-
tolines darbo sutartis nėra įmanomas atliekant kai kurias darbo funkcijas, pavyzdžiui, su-
sijusias su viešųjų paslaugų teikimu), atsižvelgiant į tai, kad ir šiuo metu teisinės galimybės 
egzistuoja, tikėtina, kad naujų lanksčių darbo formų įteisinimas neduotų norimo rezultato.

Pasigirsta nuomonių, kad įstatymai tik suteikia galimybę pritaikyti, tačiau ne visa-
da normos yra imperatyvaus pobūdžio – dauguma darbo ir šeimos derinimo priemo-
nių gali būti įgyvendinamos darbuotojo ir darbdavio sutarimu. Atsižvelgiant į tai, kad 
darbdavys vienaip ar kitaip turi didesnę galią, šeimos ir darbo sferų derinimo galimybės 
dažnai priklauso tik nuo darbdavio požiūrio į jų reikalingumą ir įgyvendinimą.217 Antra 
vertus, imperatyvi nuostata dėl leidimo naudotis darbo ir šeimos derinimo priemonė-
mis skatintų paslėptą diskriminaciją priimant į darbą jaunus asmenis, turinčius mažų 

217 Kolbergytė A. Darbo ir šeimos sferų derinimo galimybės darbdavių požiūriu [interaktyvus]. Prieiga per interne-
tą: <http://www.lygus.lt/seimairdarbas/files/MIC_magistrinis.pdf>.
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vaikų ar galbūt planuojančius jų turėti, arba ieškojimą galimybių tokius asmenis atleisti 
iš darbo tik dėl to, kad jų darbas dėl naudojimosi imperatyviomis privilegijomis yra ma-
žiau našus.

Viena šeimos ir darbo derinimo priemonių laikoma galimybė vaikus vesti į ikimoky-
klinės priežiūros įstaigas tuo metu, kai tėvai dirba. Nors vaikų tėvai ir turi mokėti įmo-
kas už vaikų lankymą, jos tesudaro maždaug penktadalį visų šių įstaigų išlaikymo lėšų.218 
Atsižvelgiant į tai, kad privatūs lopšeliai-darželiai yra maždaug 5 kartus brangesni už sa-
vivaldybės įsteigtas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ši paslauga laikytina reikšminga so-
cialine intervencija vaikus auginantiems asmenims. Antra vertus, lopšeliai-darželiai skir-
ti ne tik vaikams prižiūrėti, kol tėvai dirba, bet ir jiems ugdyti. Lopšeliuose-darželiuose 
taip pat yra priešmokyklinės grupės, kuriose vaikai rengiami mokyklai: mokosi skaityti, 
skaičiuoti, dirbti kolektyve ir t. t. Kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga dirba pagal 
patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą.219 Nėra atlikta tyrimų, kiek vaikų lanko 
lopšelius-darželius, kai vaikų tėvai turi galimybę vaikus auginti namuose, todėl šią prie-
monę būtų galima priskirti ir prie kitų socialinių intervencijų, remiančių vaikus ir tėvys-
tę. Deja, sovietmečiu išplėtotas lopšelių-darželių tinklas Lietuvoje mažėja. Tai, be abejo, 
susiję ir su mažėjančiu gimstamumu, tačiau, pasak mokslininkų, tokias tendencijas ga-
lima sieti ir su skatinimu vaikus auginti namuose.220 Lopšelių-darželių tinklas mažėja 
kur kas intensyviau nei gimstamumas: Nepriklausomybės pradžioje, 1989–1990 metais, 
Lietuvoje buvo 1808 ikimokyklinio ugdymo įstaigos (1003 mieste ir 805 kaime). 2003 m. 
šių įstaigų beliko 672 (489 mieste, 183 kaime),221 2008 m. Lietuvoje buvo 654 ikimokykli-
nio ugdymo įstaigos.222 Remiantis Statistikos departamento informacija, Lietuvoje ma-
žesnis procentas vaikų nei ES lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas. „Eurostat“ duomeni-
mis, 2006 m. ES šalyse ikimokykliniame ugdyme dalyvavo vidutiniškai 74 procentai trejų 
ir 87 procentai ketverių metų amžiaus vaikų, o Lietuvoje atitinkamai 55 procentai ir 60 
procentų.223 Tiesa, nuo 2000 metų vis didesnė vaikų dalis lanko ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas, pavyzdžiui, 2000 metais tik 53,1 proc. 3–6 metų amžiaus vaikų lankė ikimoky-

218 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2011-11-18 rašte 
dėl informacijos pateikimo nurodoma, kad vidutiniškai lopšelį-darželį lankančių vaikų tėvų įmokos sudaro 
21 proc. lopšelio-darželio išlaikymo lėšų (savivaldybės biudžeto lėšos sudaro maždaug 48 proc., 31 proc. lėšų 
gaunamos iš mokinio krepšelio).

219 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 38-1804, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 7 
straipsnio 4 dalis. 

220 Purvaneckienė G. Darbo ir šeimos pareigų derinimas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.lygus.lt/
seimairdarbas/files/Darbo%20ir%20seimos%20pareigu%20derinimas%20straipsnis.doc>..

221 Ten pat.
222 Statistikos departamento informacija. Ikimokyklinis ugdymas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://

www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=6609>.
223 Ten pat.
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klinio ugdymo įstaigas, o 2008 metais tokių vaikų buvo jau 74,5 proc.224 Kaip matyti, nors 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas sumažėjo stipriai, vaikų, lankančių šias įstaigas, 
skaičius pastarąjį dešimtmetį auga.

Prie socialinių priemonių šeimai priskirtinos ir įdarbinimo iniciatyvos, draugiš-
kos aplinkos šeimai kūrimas, lyčių lygybės užtikrinimo priemonės, pozityvaus visuo-
menės požiūrio į vaikus ir tėvystę formavimas ir pan. Remiantis Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos informacija, įdarbinimo iniciatyvos ir draugiškos aplinkos šeimai 
kūrimo iniciatyvos politiniu lygmeniu egzistuoja: ministerijos teigimu, įgyvendinant 
Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės įgyvendini-
mo 2008–2010 m. priemonių planą, 2009 m. buvo konsultuojami 2,5 tūkst. ir mokymus 
baigė daugiau nei 200 asmenų, siekiantys grįžti į darbo rinką po vaikų auginimo, per 
7 tūkst. nėščių moterų ir tėvų, auginančių vaikus iki 8 m., buvo sudarytos galimybės su-
grįžti į darbo rinką, iš jų į profesinio mokymo programas buvo nusiųsta apie 1,8 tūkst. 
tikslinės grupės asmenų ir vykdoma kita veikla.225

Tačiau kitokių organizuotų, tikslingų, visą valstybę apimančių šios formos šei-
mos politikos priemonių Lietuvoje iš esmės nėra. Daugelis socialinių iniciatyvų yra ne 
valstybinės politikos, o privačių asmenų ar organizacijų indėlis (pavyzdžiui, projektas 
„Draugiški šeimai“, „Naujos kartos moterų iniciatyvos“ ir t. t.), tiesa, neretai remiamas iš 
valstybės ar Europos Sąjungos lėšų. 

Valstybinė politika, susijusi su šeimų įdarbinimu, draugiškos aplinkos šeimai kūrimu, 
pozityviu visuomenės požiūriu į vaikus ir tėvystę, įgyvendinama visos valstybės mastu, 
neegzistuoja.

Projekto įgyvendinimo metu parengtame teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių 
kataloge paminėtos šios socialinės priemonės: teisė į savivaldybės socialinį būstą ar jo są-
lygų pagerinimą; socialinės paslaugos – aprūpinimas drabužiais, avalyne, maitinimo or-
ganizavimas; nemokamas mokinių maitinimas; gyvenamosios vietos suteikimas vidaus 
tarnybos statutiniams pareigūnams; karių aprūpinimas tarnybiniais butais; remiamas as-
menų įdarbinimas socialinėse įmonėse; užimtumo rėmimo priemonės IAE; bedarbių ir 
įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas; remia-
masis įdarbinimas; parama darbo vietoms steigti; bedarbių teritorinio judrumo rėmimas; 
VSD pareigūnų aprūpinimas tarnybiniais butais; valstybės garantija nuomininkui; atos-
togos vaikui prižiūrėti iki 3 metų; nemokamos atostogos slaugančiam šeimos narį; sutei-
kiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (turintiems 2 vaikus iki 12 m.); suteikia-
mos dvi darbo dienos per mėnesį (turintiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 m.); draudimas 

224 Statistikos departamento informacija. Ikimokyklinis ugdymas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://
www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=6609>.

225 2009–2010 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas [interaktyvus]. Prieiga per inter-
netą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/714_socpranesimas2009-2010.pdf>, 99 p.
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privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis; STT pareigūnų aprūpinimas tarny-
biniais butais. 

Panašiai kaip ir ekonominių priemonių teikimo atveju socialinės priemonės daugiau-
sia skiriamos mažesnes pajamas gaunantiems asmenims (žr. 8 grafikas. Natūrinės pa-
slaugos tikrinant ir netikrinant šeimos materialinės padėties). Nuo 1996 metų paslaugų 
teikimas tikrinant šeimų materialinę padėtį ir jos netikrinant labai varijavo: nuo 1996 
iki 2004 metų buvo teikiama daugiau paramos tikrinant materialinę šeimų padėtį, nuo 
2005 iki 2007 metų didžioji paslaugų dalis buvo teikiama neatsižvelgiant į šeimų paja-
mas, tačiau jau nuo 2008 metų didesnė dalis socialinių paslaugų teikiama įvertinus šei-
mų pajamas. Pastebėtina ir tai, kad nuo 2007 metų socialinių paslaugų apimtis netikri-
nant šeimų pajamų vis mažėja. 

8 grafikas. Natūrinės paslaugos tikrinant ir netikrinant šeimos materialinės padėties (mln. 
litų). Statistikos departamento duomenys.

1996 200420001998 200620021997 200520011999 20072003 2008 2009 2010 2011

60

40

20

0

140

120

100

80

Kitos natūrinės paslaugos  
(netikrinant materialinės padėties)

Kitos natūrinės paslaugos  
(patikrinus materialinę padėtį)

Vertinant šių socialinių priemonių visumą, galima pastebėti:
1) kaip ir ekonominių priemonių atveju, socialinės priemonės, išskyrus Darbo kodek-

se numatytas priemones, dažniausiai taikomos tik santuoką sudariusių šeimos narių 
atžvilgiu;

2) daugeliu atvejų (taip pat išskyrus susijusias Darbo kodekso nuostatas) priemonės tai-
komos tik ne didesnes nei nustatytas Vyriausybės remiamas pajamas gaunančioms 
šeimoms;

3) analogiškai kaip ir ekonominių priemonių skyrimo atveju, atsižvelgiant į tai, kad san-
tuokos nesudarę asmenys nelaikomi šeimos nariais, skaičiuojant šeimos pajamas atitin-
kamoms paslaugoms ar paramai natūra, kurių teikimas priklauso nuo šeimos gauna-
mų pajamų, gauti, nesusituokę asmenys, ypač turintys vaikų, yra palankesnėje padėtyje 
siekdami gauti socialines paslaugas ar priemones nei santuoką sudariusių šeimų nariai.
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4. TEISINĖS ŠEIMOS POLITIKOS PRIEMONĖS LIETUVOJE

Teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros turėtų būti tokios, kurios suteik-
tų asmenims tam tikrą palankų statusą, t. y. suteiktų teises, pageidaujamas pareigas ar 
garantijas. Daugiausia tokio pobūdžio priemonių numatyta Civilinio kodekso 3 knygo-
je226. Tiesa, nepaisant to, kad kalbama apie šeimos narius, Civiliniame kodekse daugiau-
sia kalbama apie santuokos bei giminystės pagrindu atsirandančius teisinius santykius. 
Civiliniame kodekse numatytos santuokos teisinės pasekmės, jos nutraukimo padari-
niai, sutuoktinių turto teisinis režimas, sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines 
prievoles, vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos, taip pat kitų šeimos narių teisės ir 
pareigos.

Nuostatų, susijusių su tam tikrų privilegijų teikimu, yra ir baudžiamojo proceso srity-
je. Pavyzdžiui, remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu227, įtaria-
mojo ir kaltinamojo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai gali neduoti parodymų arba 
neatsakyti į kai kuriuos pateiktus klausimus. Pagal šį kodeksą šeimos nariais laikomi 
kartu su tuo asmeniu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų su-
tuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistra-
vęs santuokos, arba asmuo, su kuriuo tas asmuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
nustatyta tvarka susitarė sudaryti santuoką, taip pat sutuoktinio tėvai, buvę sutuoktiniai.

Teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių šeimoms kataloge nurodytos šios prie-
monės: draudimas perkelti dirbti į įstaigą, kur dirba sutuoktinis, partneris, artimasis 
giminaitis; draudžiama priimti į valstybės tarnybą, kai asmenys susiję tiesioginio paval-
dumo santykiais; teisė atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą prieš tai jo atsisakius; 
draudimas sudaryti sandorius su įmonėmis, kur savininkai artimieji giminaičiai; drau-
dimas priimti į valstybės tarnybą muitininką, kai asmenys susiję tiesioginio pavaldumo 
santykiais; draudimas priimti į VSD, kai asmenys susiję tiesioginio pavaldumo santy-
kiais; galimybė grįžti į tas pačias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje; draudi-
mas karininkui atlikti tarnybinį patikrinimą dėl ryšių su tikrinamuoju; pirmenybė būti 
paliktam darbe atleidžiant darbuotojus (vienišiems tėvams); draudimas eiti tarnautojų 
pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje; draudimas nutraukti darbo su-
tartį su auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, jei nėra darbuotojo kaltės; ribojimas 
nutraukti sutartį su auginančiais vaikų iki keturiolikos metų tik ypatingais atvejais; įpa-
reigojimas skirti asmenis dirbti poilsio dienomis tik jų sutikimu (kai vaikas iki 3 m.); 
įpareigojimas skirti asmenis dirbti poilsio dienomis tik jų sutikimu (kai vaikas nuo 3 
iki 14 m.), kai vaiką augina vieniši ar nesusituokę tėvai; pirmumo teisė pasirinkti darbo 
pamainą (kai vaikas iki 14 m.), kai vaiką augina vieniši ar nesusituokę tėvai; draudimas 

226 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2000, Nr. 74-2262.
227 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas // Žin., 2002, Nr. 37-1341.
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skirti viršvalandinio darbo be sutikimo (vaikas iki 3 m.); draudimas skirti viršvalandi-
nio darbo be sutikimo (vaikas nuo 3 iki 14 m.), kai vaiką augina vieniši ar nesusituokę 
tėvai; kasmetinės 35 dienų atostogos (vaikas iki 14 m.), kai vaiką augina vieniši ar nesu-
situokę tėvai; teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių darbo įmonėje, 
kai vaiką augina vieniši ar nesusituokę tėvai; asmenys siunčiami į komandiruotę tik su 
jų sutikimu, kai vaiką augina vieniši ar nesusituokę tėvai; draudžiama darbo tarybos na-
riui dalyvauti posėdžiuose ir balsuoti, kai nagrinėjamas klausimas yra susijęs su jo šei-
mos nariu (30) (taikoma tik giminystės ir santuokos ryšiais susijusiems asmenims); drau-
dimas priimti į STT, kai asmenys susiję tiesioginio pavaldumo santykiais (taikoma tik 
santuokos ir giminystės ryšiais susijusiems asmenims); FNTT pareigūnams draudžiama 
sudaryti sandorius Tarnybos vardu su įmonėmis, kurių savininkai ar dalininkai yra jų 
artimieji (taikoma tik santuokos ir giminystės ryšiais susijusiems asmenims).

Apibendrinant kataloge išskirtas priemones matyti, kad jame teisinėmis priemonė-
mis laikomos dvi priemonių grupės: ribojimai užimti tam tikras pareigas giminystės ar 
svainystės ryšiais susijusiems asmenims bei darbo teisės nuostatos, pagal kurias tam ti-
kros lengvatos taikomos vaikus auginantiems asmenims. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
tiek vienoje, tiek ir kitoje grupėje nuostatų palankesnė situacija sukuriama asmenims, 
kurie gyvena kartu nesudarę santuokos: jiems negalioja draudimas užimti pavaldumo 
ryšiais susijusias pareigas, jie taip pat gali pasinaudoti Darbo kodekso lengvatomis tomis 
pačiomis sąlygomis kaip ir vieniši tėvai.

IŠVADOS

1) Šeimos politikos teorijoje naudojamos įvairios valstybės įgyvendinamų viešosios po-
litikos priemonių klasifikacijos. Šiame darbe pasirinktas priemonių klasifikavimas 
į teisines, ekonomines ir socialines. Teisinėmis priemonėmis laikomos bendriausio 
pobūdžio teisinį statusą, pagrindines žmogaus teises įtvirtinančios priemonės (prie-
monės, kuriomis užtikrinama asmenų lygybė, trečiųjų asmenų pareigos šeimos na-
rių atžvilgiu ir t. t.), kurių neįmanoma pagrįstai įvertinti pinigine verte. Ekonominės 
priemonės – priemonės, kurios tiesiogiai išreikštos ekonomine verte – t. y. įvairios 
pašalpos, išmokos, lengvatos bei kompensacijos. Galiausiai socialinėmis laikomos ki-
tos paramos priemonės, kurios nėra tiesiogiai išreikštos ekonomine verte, tokios kaip 
darbo ir šeimos derinimo priemonės, vaikų priežiūros priemonės ir t. t.

2) Dauguma ekonominę vertę turinčių priemonių, skirtų šeimoms ir šeimos nariams, 
yra skiriamos pagalbos atvejais (netekties, nelaimingo atsitikimo, ligos, sunkios 
materialinės padėties ir pan.), tačiau jų sąsajos su šeimų stabilumu ir plėtra yra la-
bai nutolusios. Šios priemonės daugiau laikytinos socialinės paramos priemonėmis, 
orientuotomis į pagalbą asmenims, netekusiems savo įprasto pajamų šaltinio arba 
neplanuotai prireikusiems materialinės pagalbos.
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3) Dauguma valstybės naudojamų ekonominių ir socialinių priemonių šeimos srityje 
yra orientuotos ne į šeimų kūrimo ir stabilumo išsaugojimo perspektyvą, o yra retros-
pektyvios. Kitaip tariant, dauguma jų ne skatina kurti ir puoselėti šeimas, o skirtos 
šeimos nariams nelaimės atveju. Tik nedaugelis (išmoka gimus vaikui, išmoka vai-
kams ir pan.) yra nesiejamos su neigiamais pokyčiais šeimoje. 

4) Absoliuti dauguma išmokų ir pašalpų nelaimės šeimoje atveju siejamos tik su san-
tuoka grindžiamais šeimos ryšiais, t. y. jei šeimos nariai nėra susituokę, jie pagal ati-
tinkamus įstatymus ir statutus neturi teisės pretenduoti į valstybės skiriamą pagalbą 
nelaimės atveju. 

5) Asmenys, gyvenantys šeimoje, bet nesudarę santuokos ir turintys didesnes nei 
Vyriausybės remiamos pajamas, gali pretenduoti tik į su vaikų gimimu susijusias 
ekonomines ir socialines priemones (išmoka gimus vaikui; motinystės, tėvystės, mo-
tinystės (tėvystės) pašalpa; pagalba mokiniams ir t. t.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 
santuokos nesudarę asmenys remiantis daugeliu ekonomines ir socialines priemones 
reglamentuojančių įstatymų nelaikomi šeimos nariais, skaičiuojant šeimos pajamas 
atitinkamoms išmokoms, pašalpoms ir paslaugoms, kurių mokėjimas priklauso nuo 
šeimos gaunamų pajamų, gauti, nesusituokę asmenys, ypač turintys vaikų, yra palan-
kesnėje padėtyje siekdami gauti pašalpas ar paslaugas nei santuoką sudariusių šeimų 
nariai.

6) Egzistuoja dvi pagrindinės teisinių priemonių grupės: ribojimai užimti tam tikras 
pareigas giminystės ar svainystės ryšiais susijusiems asmenims bei darbo teisės nuos-
tatos, pagal kurias tam tikros lengvatos taikomos vaikus auginantiems asmenims. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek vienoje, tiek kitoje grupėje nuostatų palankesnė 
situacija sukuriama asmenims, kurie gyvena kartu nesudarę santuokos: jiems nega-
lioja draudimas užimti pavaldumo ryšiais susijusių pareigų, jie taip pat gali pasinau-
doti Darbo kodekso lengvatomis tomis pačiomis sąlygomis kaip ir vieniši tėvai.
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III. Teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių  
reikšmės siekiant didinti gimstamumą  
įvertinimo galimybės ir ribojimai

Šiame skyriuje tiriama, ar įmanoma įvertinti valstybės naudojamų teisinių, ekonominių 
ir socialinių priemonių, kuriomis siekiama didinti gimstamumą, reikšmingumą. Tam 
pirmiausia atrenkami mokslinėje literatūroje šeimos politikos priemonių ir rezultato są-
sajas apibūdinantys modeliai, pagal juos išskiriami priemonių reikšmingumo kriterijai ir 
pateikiami valstybės naudojamų teisinių, ekonominių ir socialinių reikšmingumo įverti-
nimo galimybių tyrimo rezultatai.

Pirmiausia siekiama pateikti atsakymą į klausimą, ar remiantis statistiniais duome-
nimis ir atliekant antrinę duomenų analizę įmanoma įvertinti teisinių, ekonominių ir 
socialinių priemonių reikšmingumą siekiant šeimų stabilumo ir plėtros. Neabejojama, 
kad apskritai priemonių reikšmingumą teoriškai įvertinti įmanoma, tačiau reikšmingu-
mo įvertinimas yra susijęs su laiko perspektyva, o tai jau kelia nemažai sunkumų. Pirma, 
dalis empirinių tyrimų turi būti atlikta praeityje (pvz., norint nustatyti gyventojų nuo-
monės kaitą, reikia žinoti, kokia nuomonė vyravo prieš tam tikrą laiką, o šiuo metu jei 
ir būtų įmanoma atlikti išsamius empirinius tyrimus, gyventojai gali neadekvačiai ver-
tinti savo nuomonę, buvusią prieš keletą metų). Kita svarbi reikšmingumo įvertinimo 
prielaida – priemonės turi būti stabilios arba tyrėjas turi turėti galimybę kuo išsamiau 
ištirti šalutinių veiksnių įtakos kaitą kintant priemonėms. Atsižvelgiant į tai, šio tyrimo 
uždavinys buvo įvertinti, ar, remiantis egzistuojančiais sugeneruotais pirminiais duome-
nimis, įmanoma daryti išvadas apie priemonių reikšmingumą.

Šeimos politikos priemonės tyrinėjamos įvairiais aspektais ir įvairiuose kontekstuo-
se, tad mokslinėje literatūroje, analizuojančioje paramos šeimoms santykius, pateikia-
ma nemažai valstybės instrumentų arba priemonių klasifikacijų. Pavyzdžiui, pagal in-
tervencijų sritis išskiriamos šios šeimų padėtį lengvinančios intervencijos228: finansinės 
intervencijos (periodinės išmokos, vienkartinės išmokos gimus vaikui, paskolos, mo-
kesčių lengvatos, kreditai, nuolaidos, nemokamos ar remiamos paslaugos ar prekės vai-
kams, subsidijos apgyvendinimui); darbo ir šeimos derinimo intervencijos (motinystės 

228 McDonald P. The “Toolbox” of Public Policies to Impact on Fertility – a Global View. Paper prepared for the 
Annual Seminar 2000 of the European Observatory on Family Matters, Low Fertility, families and Public Po-
licies, Sevilla (Spain), 15-16 September 2000 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://adsri.anu.edu.au/
pubs/popfutures/sevillemcd1.pdf>.
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ir tėvystės atostogos, vaikų priežiūros paslaugos, lanksčios darbo sąlygos ir trumpalai-
kės atostogos šeimos tikslais, antidiskriminaciniai įstatymai ir lyčių lygybė darbo san-
tykiuose, trumpesnės darbo valandos); plataus pobūdžio socialinės intervencijos, re-
miančios vaikus ir tėvystę (įdarbinimo iniciatyvos, draugiška vaikams aplinka, lyčių 
lygybė, šeimos kūrimo palaikymas, pozityvaus visuomenės požiūrio į vaikus ir tėvystę 
formavimas).229 Šalia „horizontalaus“ priemonių skirstymo, t. y. skirstymo pagal sritis, 
kuriose naudojamos priemonės, egzistuoja ir „vertikali“ (t. y. pagal taikymo lygmenį) 
priemonių klasifikacija. Remdamasis tokiu skirstymu, F.-X. Kaufmannas išskiria statuso, 
ekonomines, ekologines ir asmenines valstybės intervencijas.230

Šiame skyriuje valstybės priemonės siekiant didinti gimstamumą suskirstytos į tei-
sines, ekonomines ir socialines. Atsižvelgiant į tai, kad teleologiniu požiūriu bet kokios 
priemonės gali būti tiek socialinės (skirtos tam tikroms visuomenės dalims), tiek ir tei-
sinės (t. y. įtvirtintos teisės aktuose), šis išskyrimas reikalauja išsamesnio paaiškinimo. 
Nustatant priemonių klasifikaciją vienas svarbiausių prioritetų buvo klasifikacijos glaus-
tumas ir galimybė apjungti kuo daugiau individualių priemonių. Teisinėmis priemonė-
mis laikomos bendriausio pobūdžio teisinį statusą, pagrindines žmogaus teises įtvirti-
nančios priemonės (priemonės, kuriomis užtikrinama asmenų lygybė, trečiųjų asmenų 
pareigos šeimos narių atžvilgiu ir t.  t.), kurių neįmanoma pagrįstai įvertinti pinigine 
verte. Ekonominės priemonės – priemonės, kurios tiesiogiai išreikštos ekonomine ver-
te – t. y. įvairios pašalpos, išmokos, lengvatos bei kompensacijos. Galiausiai socialinėmis 
laikomos kitos paramos priemonės, kurios nėra tiesiogiai išreikštos ekonomine verte, to-
kios kaip darbo ir šeimos derinimo priemonės, vaikų priežiūros priemonės ir t. t. Tokia 
priemonių klasifikacija padeda suskirstyti priemones į didžiausias grupes siekiant aišku-
mo preliminariai vertinant atskirų priemonių grupių reikšmingumo gimstamumo reiš-
kiniui ištyrimo galimybes. Tyrime vertinama teisinių, ekonominių ir socialinių priemo-
nių reikšmė siekiant šeimų stabilumo ir plėtros. Gimstamumas, kuris tyrime įvardytas 
kaip vienas iš šeimų stabilumo ir plėtros rodiklių, pasirinktas bandymui patikrinti, ar 
įmanoma pagal egzistuojančius duomenis įvertinti priemonių reikšmingumą. 

Gimstamumo didinimas  –  vienas pagrindinių modernios valstybės sociali-
nių uždavinių. Pastaraisiais metais iš visų ES valstybių tik dviejose  –  Prancūzijoje ir 

229 Panašią šeimos politikos priemonių klasifikaciją (atostogų, skirtų vaiko gimdymui ir priežiūrai, schemos, vaikų 
priežiūros paslaugos bei lanksčios užimtumo formos) numato ir Lietuvos mokslininkė Raminta Jančaitytė savo 
disertacijoje. Žr. Jančaitytė R. Šeimos politikos formavimas Lietuvoje. Daktaro disertacija. Mykolo Romerio 
universitetas, 2011 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02

~2011~D_20110704_125143-91271/DS.005.0.01.ETD>.
230 Kaufman F.-X. Politics and Policies towards the Family in Europe: A Framework and an Inquiry into their Dif-

ferences and Convergences // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et. al. Family Life and Family Policies in Europe, vol. 
2. Oxford University Press, 2006.
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Airijoje – suminis gimstamumo rodiklis buvo didesnis nei 2231,232, o ES vidurkis svyra-
vo apie 1,6 (2012 metais – 1,58). Turint omenyje tai, kad, norint užtikrinti valstybės gy-
ventojų reprodukciją ir sumažinti visuomenės senėjimo tempą, suminis gimstamumo 
rodiklis turėtų svyruoti apie 2,1 (t. y. moteris per savo gyvenimą turėtų pagimdyti vi-
dutiniškai 2,1 vaiko), gimstamumo didinimas yra vienas svarbiausių Europos valstybių 
uždavinių.

Gimstamumo didinimo, kaip ir kitų siekinių, susijusių su šeimų stabilumu ir plė-
tra, rezultatas gali būti pasiekiamas ne tiesioginiais valstybės naudojamais instrumen-
tais, o tik tikslinių visuomenės grupių (šiuo atveju – reprodukcinio amžiaus šeimų) valia. 
Valstybės instrumentai, arba kitaip – priemonės, yra jungiamoji grandis ne tarp sociali-
nio valstybės uždavinio didinti gimstamumą ir faktinio šalies gimstamumo pasiekimo, 
o tik tarp minėto valstybės uždavinio ir valstybės pasirinktų naudoti priemonių adre-
satų. Dėl šios priežasties valstybė turi daryti tokį poveikį, kuris paskatintų gyventojus 
susilaukti vaikų. Taigi valstybės įtaka turi būti nukreipta į tikslinių grupių skatinimą pa-
sirinkti valstybei naudingą elgesio variantą, šiuo atveju – susilaukti vaikų ir juos auginti. 
Atsižvelgiant į tai, vienas iš pagrindinių tyrimo uždavinių yra ištirti, kokios galimybės 
įvertinti priemonių poveikį tikslinėms grupėms, į kurias nukreiptos valstybės naudoja-
mos priemonės.

Pirmojoje šio skyriaus dalyje apibūdinamos teisinių, ekonominių ir socialinių prie-
monių reikšmės gimstamumui teorinės įvertinimo prielaidos, t. y. analizuojama teisinių, 
ekonominių ir socialinių priemonių reikšmės samprata, apžvelgiami mokslo darbuose 
naudojami reikšmingumo tyrimo modeliai ir apibūdinami pagal šiuos modelius išskirti 
reikšmingumo kriterijai. Antrojoje dalyje pateikiama teisinių, ekonominių ir socialinių 
priemonių reikšmės įvertinimo metodologija ir ribojimai, trečiojoje – apibendrinamas 
valstybės naudojamų teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių reikšmingumo gims-
tamumui nustatymo bandomasis tyrimas, t.  y. tyrimas, kuriuo įvertinama, ar yra pa-
kankamai sugeneruotų duomenų, kad būtų įmanoma atlikti išsamų teisinių, ekonomi-
nių ir socialinių priemonių reikšmingumo gimstamumui nustatymo tyrimą.

231 Suminis gimstamumo rodiklis apibrėžia vidutinį gyvų gimusių vaikų skaičių, kuriuos moteris pagimdytų per 
visą savo reproduktyvų gyvenimo laikotarpį (15–49 metų amžiaus), jeigu ji sulauktų 50 metų ir kiekvienoje 
amžiaus grupėje išliktų duotų metų gimstamumo rodiklis. Palankiausia demografinė padėtis yra tada, kai su-
minis gimstamumo rodiklis bent jau užtikrina paprastą šalies gyventojų reprodukciją ir svyruoja apie 2,1 – tai 
reiškia, kad kiekviena moteris turėtų pagimdyti mažiausiai 2 kūdikius. (Informacija iš Statistikos departamento 
interneto svetainės [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdb1.stat.gov.lt%2Fstatbank%2F
SelectVarVal%2Fdefine.asp%3FMainTable%3DM3010508%26PLanguage%3D0%26PXSId%3D3213%26ST%
3DST&ei=wzQrUbOeMYOatAa-iIHIDg&usg=AFQjCNG5gjqplEP2atwLO90XTeSpiRj8FA&sig2=EFFnc4kpJ
KGHSXghfYaJeg&bvm=bv.42768644,d.Yms>).

232 Remiantis informacija iš „Eurostat“ duomenų bazės [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>.
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1. TEISINIŲ, EKONOMINIŲ IR SOCIALINIŲ PRIEMONIŲ REIKŠMĖS  
GIMSTAMUMUI TEORINĖS ĮVERTINIMO PRIELAIDOS

1.1. Teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių reikšmės samprata 

Šiame tyrime valstybės naudojamų šeimos politikos priemonių reikšmingumas supran-
tamas kaip jų svarbumas rezultato atžvilgiu. Tačiau pabrėžtina ir tai, kad valstybės pasi-
rinktų priemonių svarbumas kontroliuojant gimstamumą gali būti suvokiamas įvairiai 
remiantis skirtingomis viešosios politikos teorijomis.

Egzistuoja įvairių ir prieštaringų teorijų apie šeimos, kaip viešosios politikos, forma-
vimą ir atitinkamai tikslų ir priemonių formulavimą. Bene daugiausia mokslinių disku-
sijų yra sukėlusios prieštaros gretinant H. A. Simono racionalaus sprendimų priėmimo 
teoriją233 su Ch. E. Lindblomo inkrementinio politikos formavimo modeliu234: remiantis 
inkrementiniu modeliu sprendimai priimami kaip tarpusavio sutarimo paieškos rezul-
tatas ir dėl to politika formuojama kompromiso būdu neužsibrėžiant ilgalaikių tikslų, o 
pagal racionalųjį modelį politikos sprendimai priimami kaip tiesiogiai orientuoti į sie-
kiamą tikslą. Todėl, remiantis inkrementinio šeimos politikos priemonių pasirinkimo 
modeliu, reikšmingomis būtų laikomos priemonės, kurios užtikrina politikos proceso 
dalyvių (skirtingos ideologijos politikų, interesų grupių ir t. t.) interesų suderinamumą 
(t.  y. sprendimas tenkina kuo didesnį politikos proceso dalyvių skaičių) akcentuojant 
priimamų sprendimų tvirtumą. O remiantis racionaliojo sprendimų priėmimo modeliu 
reikšmingais sprendimais pasirinkti vienokias ar kitokias priemones laikomi tie spren-
dimai, kuriais pavyksta realizuoti išsikeltus tikslus.

Atsižvelgiant į tai, kad tyrime analizuojamas priemonių poveikis gimstamumo rezul-
tatui, o ne sprendimų, susijusių su gimstamumo skatinimu, tvirtumas, darbe remiamasi 
racionaliojo politikos formavimo teorine prieiga, pagal kurią valstybės naudojamos prie-
monės laikomos reikšmingomis, kai jos daro ar turi potencialo daryti tiesioginę įtaką 
siekiamam rezultatui. Šiame kontekste svarbu paminėti reikšmingumo ir veiksmingumo 
sąsajas. Tyrime vartojamais terminais veiksmingumas apibūdina realiai daromą povei-
kį, o reikšmingumas apima šį poveikį, bet taip pat reiškia ir veikimą rezultato kryptimi, 
kai realus poveikis dar nėra pasiektas. Toks reikšmingumo supratimas suponuoja keletą 
privalomų sąlygų. 

Pirmiausia vertinant, ar pasirinktos tinkamos priemonės, būtina, kad ryšys tarp 
pasirinktų priemonių ir gimstamumo statistikos būtų priežastinis, o ne tik koreliaci-
nis. Klaidingai įvertinus priežastingumą (t. y. įžvelgus jį ten, kur jo nėra), vėliau galima 
suklysti dėl priemonių tinkamumo ir patirti beprasmių sąnaudų dėl netinkamų prie-
monių naudojimo. Taip pat svarbu, kad priemonių reikšmingumas gali būti didesnis ir 

233 Žr. Simon H. Administracinė elgsena. Vilnius: Knygiai, 2003.
234 Žr. Lindblom Ch. E., Woodhouse E. J. Politikos formavimo procesas. Vilnius: Algarvė, 1999.
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mažesnis, pagal tai, kokio dydžio įtaką priemonės turi ar gali turėti rezultatui. Taip pat 
gali skirtis priemonės ir rezultato sąsajos žvelgiant iš trumpalaikės ir ilgalaikės perspek-
tyvos – kai kurios priemonės gali turėti tik labai trumpalaikį poveikį, o tai silpnina jų 
reikšmingumą. Be to, priemonės siekiant didinti gimstamumą gali suveikti ne iškart, o 
praėjus tam tikram laikui po jų priėmimo.

Apibendrinant galima teigti, kad teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių reikš-
mingumas gali būti tiriamas kaip tiesioginė priežastinė naudojamų priemonių reali ir 
potenciali įtaka siekiamo gimstamumo rezultatui, kuri gali būti stipresnė ar silpnesnė, 
ilgalaikė ar trumpalaikė, greito ar uždelsto veikimo.

1.2. Reikšmingumo tyrimo modeliai

Šeimos politikos reikšmingumas gali būti tyrinėjamas remiantis įvairiais tyrimo mode-
liais, t. y. teorinėmis schemomis, kuriose šeimos politikos sprendimai, jų adresatai ir tar-
piniai veiksniai apibūdinami kaip kintamieji ir nurodomos jų tarpusavio sąveikos. Kaip 
buvo minėta, šis tyrimas grindžiamas racionalaus pasirinkimo teorija, todėl aktualūs 
tik tie teoriniai modeliai, kurie suderinami su šia teorija. Šeimos politikos reikšmingu-
mo tyrimo modelių apžvalga padės susisteminti reikšmingumo kriterijus, t. y. sužinojus, 
kokiose schemose analizuojama politikos priemonių įtaka gimstamumui, bus lengviau 
apsibrėžti, kur įtaką galima nustatyti ir įvertinti.

Valstybinės šeimos politikos įtakos gimstamumo rezultatui būdus tyrinėjo nemažai 
sociologų naudodami įvairias teorines prieigas. Toliau pateikiamas literatūroje išskiria-
mų šeimos politikos reikšmingumo modelių, suderinamų su racionaliojo pasirinkimo 
teoriniu pagrindu, apibūdinimas.
1) Priežastinio poveikio modelis. Pagal jį vyriausybė, pasitelkusi gyventojų ir/arba šei-

mos politiką, daro poveikį šeimoms ir individams, o šie savo elgesiu daro įtaką gims-
tamumui. Kitaip tariant, nustatomas priežastinis ryšys tarp vyriausybės sprendimų 
ir individų elgesio. Todėl tam, kad priemonės būtų reikšmingos (darytų poveikį re-
zultatui), jos turi būti nukreiptos į individų elgesio modeliavimą, kad šie pasirinktų 

„reikiamą“ elgesio variantą (t. y. susilauktų vaikų).235

2) Dinaminės tarpusavio priklausomybės modelis. Remiantis šiuo modeliu, vyriausybė 
bendradarbiauja su šeimomis ir individais formuodama šeimos politiką; tiek vyriau-
sybės, tiek ir individų elgsenai įtakos turi tokie veiksniai kaip interesai, prioritetai, 
ketinimai; politikos rezultatą lemia ir vyriausybės, ir šeimų bei individų elgesys, o pa-
siektas rezultatas turi įtakos tiek naujoms vyriausybės iniciatyvoms šeimos politikos 

235 Žr. Strohmeier K. P. Family Policy – How Does it Work? // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family Life and 
Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 334; Fux B. Which Models of the Family 
are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family Life and Family Policies in Europe, 
vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 368.
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srityje, tiek ir šeimoms bei individams. Remiantis šiuo modeliu reikšminga šeimos 
politika yra ta, kuri yra suderinta su individų ir šeimų poreikiais ir įvertinanti anks-
čiau pasiektą rezultatą.

3) Resursų ir ribojimų modelis, kurio išskirtinis bruožas yra tas, kad vyriausybės, šei-
mos ir individai patiria išorinių veiksnių (tradicijos, kultūros, valstybės ekonominės 
padėties, religijos ir t. t.) įtaką; pagal šį modelį vyriausybė ir šeimos bei individai taip 
pat bendradarbiauja nustatydami šeimos politikos turinį. Modelis skiriasi nuo kitų 
ir tuo, kad čia pabrėžiama, jog siekiant rezultato įtakos turi priemonių konstravimo 
metodai: nustatomi barjerai, ribojimai ir slenksčiai turi neigiamos įtakos rezultatui, o 
leidimai, galimybės, alternatyvūs pasirinkimai turi teigiamą poveikį rezultatui. Pagal 
šį modelį reikšmingos priemonės, be tų, kurios buvo minėtos ankstesniuose mode-
liuose, yra tos, kuriose atsižvelgiama į išorinius veiksnius (kultūrinis elementas), taip 
pat į pasirinktų priemonių pobūdį (ribojančios ar skatinančios).236

4) Mikro- ir makropoveikio modelis. Pagal šį modelį šeimos politika (makrolygmuo) 
turi įtakos biografiniams asmenų pasirinkimams (mikrolygmuo), o vyriausybės 
veiksmai gali būti tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai (tai dažniausiai veiksmų kom-
pleksai); pokyčiai mikrolygmenyje yra labai dažni, o makrolygmuo yra kur kas stabi-
lesnis. Tiek mikro-, tiek makrolygmeniui įtakos turi „bendroji kultūra“ – socialinės 
vertybės ir tradicijos.237 Šio modelio išskirtinumas  –  skirtingas poveikio mastas ir 
intensyvumas makro- ir mikrolygmenyje, ilgalaikėje ir trumpalaikėje perspektyvoje. 
Remiantis šiuo modeliu tam, kad priemonės būtų reikšmingos gimstamumui, jos turi 
būti ilgalaikės, kompleksinės, suderintos su jų paklausa (atsižvelgta į šeimų ar indivi-
dų poreikius) ir atspindėti socialines visuomenės vertybes.
Aptartosios yra iš esmės pagrindinės schemos, suderinamos su racionaliojo spren-

dimų priėmimo teorine prieiga, kurias galima pasitelkti empiriškai tyrinėjant teisinių, 
ekonominių ir socialinių priemonių reikšmę gimstamumui.

1.3. Reikšmingumo kriterijai

Pagal vartojamą reikšmingumo sampratą neabejotinai pagrindinis kriterijus, leidžian-
tis nustatyti, kad tam tikros priemonės yra reikšmingos, yra atitinkamo rezultato pa-
siekimas. Tačiau, kaip bus matyti iš tolesnio dėstymo, tiesioginį ryšį tarp priemonių jei 
ir įmanoma įžvelgti nepaisant statistinių duomenų trūkumo lemiamų ribojimų, nusta-
tyta koreliacija nereiškia priežastingumo. Todėl siekiant kuo tiksliau nustatyti galimas 
sąsajas tarp naudojamų teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių ir gautų rezultatų, 

236 Fux B. Which Models of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family 
Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 368–370.

237 Žr. Strohmeier K. P. Family Policy – How Does it Work? // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family Life and 
Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 335–357.



TEISINIŲ, EKONOMINIŲ IR SOCIALINIŲ PRIEMONIŲ [...] ĮVERTINIMO GALIMYBĖS IR RIBOJIMAIIII skyrius

75

svarbu įvertinti ir papildomus kriterijus, kuriuos galima išskirti remiantis ankstesnėje 
dalyje apžvelgtais šeimos politikos poveikio modeliais.

Pagal iš esmės visus pirmiau minėtus modelius teisinės, ekonominės ir socialinės 
priemonės, kuriomis tiesiogiai siekiama skatinti gimstamumą, turi būti suderintos su 
priemonių adresatų, t. y. šeimų ir individų, lūkesčiais. Todėl jei yra duomenų, kad spren-
dimas dėl priemonės priimtas atlikus adresatų poreikių tyrimą arba priemonės taikymo 
metu buvo tirta adresatų nuomonė dėl priemonės taikymo, ir nustatyta, kad šios tiksli-
nės grupės nuomonė yra teigiama, galima įžvelgti netiesioginį tokios priemonės reikš-
mingumo patvirtinimą. 

Tačiau minėtasis kriterijus yra neatsiejamas nuo socialinių visuomenės vertybių pai-
symo reikalavimo. Jei tam tikros priemonės bus skirtos tik vienai tikslinei grupei ir ne-
bus derinamos su visos visuomenės poreikiais, jos bus neilgalaikės: diskriminacijos, net 
ir pozityvios, neatsižvelgiant į visuomenės lūkesčius demokratinėje visuomenėje neįma-
noma išlaikyti ilgą laiką. 

Remiantis resursų ir ribojimų modeliu gimstamumui įtakos turi ir priemonių kons-
travimo ypatumai, todėl reikšmingos yra tos priemonės, kuriomis suteikiama daugiau 
pasirinkimo variantų ar galimybių.238

Vertinant, kiek konkrečios teisinės, ekonominės ir socialinės priemonės yra reikš-
mingos, atsižvelgiant į poreikį nustatyti priežastingumą, galimą atotrūkį tarp priemo-
nės nustatymo, įgyvendinimo ir realaus gimstamumo, reikėtų įvertinti ne tik pagrindi-
nį kriterijų (gimstamumo rezultatą), bet ir kitus kriterijus, kurie parodo ne rezultatą, o 
kryptingą veiklą jo link. Tarp tokių paminėtina: šeimų ir individų lūkesčių tenkinimas, 
suderinamumas su socialinėmis visuomenės vertybėmis ir priemonėmis sukuriamas 
įgalinimas (o ne ribojimas) pasirinkti iš kuo daugiau elgesio variantų.

2. TEISINIŲ, EKONOMINIŲ IR SOCIALINIŲ PRIEMONIŲ REIKŠMĖS  
ĮVERTINIMO METODOLOGIJA IR RIBOJIMAI

Pagrindiniu vertinimo modeliu pasirinktas priemonių veiksmingumo ir kitų reikšmin-
gumo kriterijų tenkinimo statistinis aprašomasis tyrimas. Vertinant veiksmingumą, ti-
riama, kiek didžiausių teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių grupių priėmimas 
koreliuoja su gimstamumo statistika atsižvelgiant į galimą laiko atotrūkį tarp priemonės 
priėmimo ir rezultato, įvertinant, ar yra pakankamai pagrindo manyti, kad koreliacija 
nulemta priežastinio ryšio. Kaip buvo minėta, reikšmingumas reiškia ne tik veiksmin-
gumą, bet ir kryptingų veiksmų svarbą, todėl kiekviena vertinamų priemonių grupė an-
trinės analizės metodu įvertinama pagal pirmiau išskirtus papildomus reikšmingumo 
kriterijus. 

238 Fux B. Which Models of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family 
Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 371.
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Atsižvelgiant į tai, kad priemonių skirstymas į teisines, ekonomines ir socialines grin-
džiamas jų ekonominės vertės nustatymo galimybėmis, akivaizdu, kad šių priemonių 
grupės skiriasi ir pagal savo reikšmingumo įvertinimo galimybes. Kalbant apie teisines 
priemones jų nustatymo faktas ir galiojimo trukmė yra pagrindiniai palyginamieji prie-
monės požymiai, o kalbant apie ekonomines ir socialines priemones šalia šių požymių 
ne mažiau svarbi ir ekonominė nustatomų priemonių vertė. Dėl šių priežasčių kiekvie-
nos priemonių grupės reikšmė vertintina atskirai.

Kiekviena tyrime naudota priemonių grupė pasirinkta pagal tris kriterijus. Pirma, 
remiantis parengtu teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių katalogu nustatyta, ku-
rios priemonės yra taikomos didžiausiam asmenų ratui. Antra, priemonių pasirinkimui 
įtakos turėjo galima statistinių ir kitų sugeneruotų duomenų prieiga. Trečia, priemonės 
pasirinktos atsižvelgiant į priemonių tikslingumą, t. y. siekta pasirinkti tas priemonių 
grupes, kurios naudojamos kuo mažesniam tikslų skaičiui pasiekti, kitaip tariant, buvo 
stengiamasi rasti tas priemones, kurios tikslingai skirtos gimstamumui skatinti. Tai at-
likta įvertinus, kiek tiesiogiai priemonės susijusios su gimstamumo didinimu.

3. VALSTYBĖS NAUDOJAMŲ TEISINIŲ, EKONOMINIŲ IR SOCIALINIŲ 
PRIEMONIŲ REIKŠMINGUMO GIMSTAMUMUI NUSTATYMO BANDOMOJO 
TYRIMO APIBENDRINIMAS

3.1. Teisinės priemonės

Kaip jau minėta, teisinės priemonės  –  kataloge išskirtos ekonomine verte neišreiškia-
mos priemonės, tokios kaip asmens statusas, galimybė įgyti tam tikras teises ir pareigas 
(paveldėjimo teisė, teisė teisme neduoti parodymų ir t. t.). Kalbant apie kitas nei gimsta-
mumo skatinimo priemones siekiant šeimų stabilumo ir plėtros, pavyzdžiui, šeimų sti-
prinimą žmogaus teisių apsaugos priemonėmis, teisinio pobūdžio priemonės yra išties 
svarbios. O štai gimstamumo didinimo srityje jos susijusios ne su skatinimu susilaukti 
vaikų, o su gyventojų asmeninės padėties gerinimu ir su gimstamumo didinimu susiju-
sios labai netiesiogiai. Pagal pateiktus priemonių poveikio modelius tai dažniausiai ben-
drosios kultūros, socialinį kontekstą nustatančios makrolygmens priemonės, turinčios 
ilgalaikį poveikį, kurių pagrindiniai reikšmingumo kriterijai yra stabilumas ir suderina-
mumas su socialinėmis vertybėmis. Iš glaudžiau su gimstamumu ir vaikų auginimu su-
sijusių priemonių paminėtinos darbo teisės garantijos (pozityvi diskriminacija): pirme-
nybė būti paliktam darbe reorganizuojant įmonę, pirmenybė pasirinkti atostogų laiką 
ir pan., tačiau dėl priemonių daugiatiksliškumo būtų neracionalu ieškoti šių priemonių 
koreliacijos su gimstamumo statistika.

Be to, kalbant apie situaciją Lietuvoje, apskritai sunku rasti finansine išraiška neį-
vertinamų tiek gimstamumo, tiek ir kitų šeimų stabilumo ir plėtros rodiklių skatinimo 
priemonių. Net ir tos priemonės, kurios pagal savo prigimtį turėtų būti laikomos ne 
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finansinėmis, pvz., papildomos poilsio dienos būti su vaikais, popamokinė veikla, vaikui 
draugiškos aplinkos kūrimas, galimybė apsilankyti pas gydytoją ilgai nelaukiant eilėje ir 
pan., dėl ekonominių sunkumų auginant vaikus vertinamos būtent iš finansinės pusės. 
Be to, galima numanyti, kad tokios užsienio valstybėse vertinamos priemonės kaip gali-
mybė dirbti ne visą darbo laiką Lietuvoje yra apskritai neaktualios,239 nes galimybė dirb-
ti ne visą laiką reiškia ir mažesnį darbo užmokestį. B. Fuxo atliktame tyrime pastebėta, 
kad posovietinėse valstybėse ankstyvą moterų įsitraukimą į darbą ir jo nenutraukimą 
auginant vaikus lemia ne savirealizacijos noras, o ekonominė būtinybė.240 

Todėl tarp šiuo metu Lietuvoje egzistuojančių teisinių (ekonomiškai neįvertinamų) 
priemonių, remiantis teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių siekiant šeimų sta-
bilumo ir plėtros katalogu, priemonių, kurių reikšmingumą gimstamumo skatinimui 
būtų galima įvertinti, nėra.

3.2. Ekonominės priemonės

Tai konkrečią ekonominę vertę turinčios priemonės, skiriamos finansiškai skatinti in-
dividus ir šeimas susilaukti vaikų. Skirtingai nei teisinės priemonės, kurios (išskyrus 
tam tikrus specialius atvejus, pvz., kai užsieniečiai negali paveldėti žemės ūkio paskir-
ties žemės) negali būti skirtingos atskiroms socialinėms grupėms, ekonominės priemo-
nės pasižymi diferenciacija skirtingas pajamas gaunantiems asmenims. Dėl to įmanoma 
daryti skirtumą tarp priemonių, skirtų pasiturintiems ir nepasiturintiems asmenims. 
Atsižvelgiant į tai ir remiantis teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių katalogo in-
formacija apie didžiausia apimtimi ir tiesiogiai su gimstamumo rėmimu susijusias taiko-
mas ekonomines priemones šeimoms, siekiant įvertinti valstybės naudojamų priemonių 
reikšmingumo ištyrimo galimybes, ketinama analizuoti, ar būtų įmanoma įvertinti iš-
mokų, sudarančių didžiausią visų išmokų šeimoms dalį, reikšmingumą gimstamumui, 
taip pat ar galima įvertinti skirtingos socialinės padėties šeimoms mokamų išmokų po-
veikį gimstamumui bei ar minėtosios išmokos tenkina papildomus priemonių reikšmin-
gumo kriterijus. 

Ekonominių priemonių veiksmingumas

Nustačius priežastinį ryšį tarp gimstamumo ir ekonominių priemonių būtų galima daryti 
prielaidą, kad ekonominės priemonės turi įtakos gimstamumui, t. y. jos yra ir reikšmingos, 

239 Išvada daroma remiantis tuo, kad Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato plačias galimybes dirbti ne 
visą darbo laiką (146 straipsnis), tačiau gyventojai tuo mažai naudojasi. Antai 2008–2013 metais ne visą darbo 
laiką dirbančių asmenų dalis visų darbuotojų atžvilgiu sudarė tik 6,5–9,5 proc. O štai Europos Sąjungos vidur-
kis tuo pačiu metu sudarė 18,1–18,9 proc. (Duomenys apie 25–74 m. darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką ir 
ne visą darbo laiką, iš „Eurostat“ duomenų bazės).

240 Fux B. Which Models of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family 
Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 372.
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ir veiksmingos. Koreliacija tarp valstybės skiriamų lėšų šeimoms ir vaikams bei gimsta-
mumo išties yra labai didelė (koreliacijos koeficientas didesnis nei 0,9), tačiau ji nieko reikš-
mingo nepasako: natūralu, kad kuo daugiau vaikų gimsta, tuo daugiau pašalpų skiriama. 
Analogiškai pašalpų gavėjų skaičius taip pat stipriai koreliuoja su gimstamumo rodikliu, 
tačiau ir šiuo atveju galima numanyti, kad priežastingumas yra atvirkštinis. 

Užsienyje yra buvę bandymų ieškoti priežastingumo ryšių tarp valstybės išlaidų šei-
moms ir gimstamumo. Pavyzdžiui, F.-X.  Kaufmannas palygino 16 valstybių (tarp jų 
Lietuvos nėra) skiriamos paramos šeimai dalies nuo BVP įtaką gimstamumo statistikai 
bei valstybės paramos šeimai dalies iš valstybės socialinėms reikmėms skiriamų lėšų 
įtaką gimstamumui ir nustatė, kad valstybės išlaidos socialinėms reikmėms nuo vals-
tybės BVP gimstamumui įtakos neturi, tačiau yra stiprus koreliacinis ryšys tarp para-
mos šeimai dalies iš valstybės socialinėms reikmėms skiriamų lėšų ir gimstamumo241,242. 
Apibendrindamas savo tyrimo rezultatus, F.-X. Kaufmannas daro išvadą, kad kuo dides-
nę dalį iš visų socialinėms reikmėms skiriamų lėšų (bet kuri) valstybė atiduoda paramai 
šeimai, tuo valstybėje didesnis gimstamumas. Atrodytų, tokia išvada yra reikšminga ir 
ieškant būdų, kaip valstybės priemonėmis būtų galima padidinti gimstamumą, kadangi 
atvirkštinis ryšys (kad didelis gimstamumas lemia didesnę socialinėms reikmėms ski-
riamų pinigų dalį šeimos paramai (ne absoliučią paramą šeimoms!) negali būti tikėtinas. 
Visgi pasižiūrėjus vėlesnių metų visų ES valstybių gimstamumo ir minėtų išlaidų kore-
liaciją, tokio ryšio nepastebima: gimstamumas ir socialinės paramos dalis šeimai susiję 
nereikšmingai, tačiau matyti vidutinio stiprumo koreliacinis ryšys tarp gimstamumo ir 
socialinių išlaidų šeimai proc. tiesiogiai nuo BVP.243

Turint omenyje minėtus rezultatus, šiame tyrime ieškoma koreliacijos ne tarp vals-
tybės išlaidų pašalpoms ar pašalpų gavėjų skaičiaus, o tarp mokamų išmokų dydžių ir 
gimstamumo kaitos.

241 Kaufman F.-X. Politics and Policies towards the Family in Europe: A Framework and an Inquiry into their Dif-
ferences and Convergences // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family Life and Family Policies in Europe, vol. 
2. Oxford University Press, 2006, p. 444–445.

242 Nustatyta, kad gimstamumo ir soc. išlaidų šeimoms koreliacijos koeficientas 0,74 (p < 0,01), gimstamumo ir 
socialinių išlaidų koreliacijos koeficientas 0,23 (p = 0,412) (žr. Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Viešosios šeimos 
politikos realumas // Teisės problemos, 2011, Nr. 3 (73).

243 Antai gimstamumo (2008 m.) ir socialinės paramos dalies šeimai (2008 m.) koreliacijos koeficientas 0,23 (p = 0,259); 
gimstamumo (2009 m.) ir socialinės paramos dalies šeimai (2008 m.) koreliacijos koeficientas 0,24 (p = 0,250); gimsta-
mumo (2009 m.) ir BVP išlaidų šeimos paramai (2008 m.) koreliacijos koeficientas 0,5 (p < 0,05). (Duomenų šaltinis: 

„Eurostat“). Žr. Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Viešosios šeimos politikos realumas // Teisės problemos, 2011, Nr. 3 (73). 
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Tėvystės pašalpos skiriamos tik nuo 2006 metų vidurio244 ir mokamos vieną mėnesį 
nuo vaiko gimimo. Atsižvelgiant į trumpą tėvystės pašalpų mokėjimo laiką ir į tai, kad 
šios pašalpos dydis nuo jo nustatymo nekito (sudaro 100 proc. kompensuojamojo uždar-
bio dydžio), o kito tik maksimalus kompensuojamojo uždarbio dydis, ryšys tarp tėvystės 
pašalpos ir gimstamumo nebus tiriamas. Analogiškai motinystės pašalpos, mokamos tik 
126 arba 140 dienų, taip pat iš esmės nekito – nuo Ligos ir motinystės įstatymo įsigalioji-
mo 2001 m. sausio 1 d. šių pašalpų dydis sudarė 100 proc. kompensuojamojo uždarbio dy-
džio, kito tik maksimalus kompensuojamojo uždarbio dydis. O štai motinystės (tėvystės) 
pašalpos kito labai stipriai: nuo 2001 m. iki 2012 m. pašalpos dydis buvo padidėjęs nuo 60 
iki 100 proc., taip pat pašalpos mokėjimo terminas išaugo nuo vienų iki dvejų metų. Be to, 
motinystės (tėvystės) pašalpų dydžių svyravimai buvo dar didesni tiek dėl maksimalaus 
kompensuojamojo uždarbio kaitos, tiek dėl maksimalių pašalpų dydžių nustatymo dvy-
nukų ir pametinukų atveju.

Toliau pateikiama lentelė, kurioje pavaizduota motinystės (tėvystės) pašalpų dydžių 
per mėnesį ir per visą pašalpos mokėjimo laiką kaita. Pirmiausia apskaičiuoti maksi-
malūs motinystės (tėvystės) pašalpos dydžiai už vieną vaiką, visą vaiko priežiūros laiką 
(vienus arba dvejus metus, kol mokama motinystės (tėvystės) pašalpa), įvertinant mak-
simalų pašalpos dydį ir maksimalų kompensuojamojo uždarbio dydį. Atsižvelgiant į tai, 
kad ne visada pašalpų dydžiai kito tolygiai ir tik nuo 2003 metų pradėtos tvirtinti eina-
mųjų metų draudžiamosios pajamos (iki tol buvo vidutinės mėnesinės draudžiamosios 
pajamos, kurių dydis skyrėsi kiekvieną mėnesį), skaičiavimai suapvalinti iki pusmečių 
ir yra pateikti pradedant 2003-iaisiais. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad skaičia-
vimuose laikoma, kad motinystės (tėvystės) pašalpa gaunama nuo pirmojo vaiko gy-
venimo mėnesio, kadangi neįmanoma tiksliai nustatyti motinystės (tėvystės) pašalpos 
mokėjimo pradžios, nes ji mokama iškart po motinystės pašalpos (jei ji skiriama), ku-
rios apmokamo termino trukmė yra skirtinga priklausomai nuo nėštumo ir gimdymo 
atostogų suteikimo laiko. Taip pat, kaip matyti lentelės paaiškinimuose, kai kuriais atve-
jais pašalpa suapvalinama (tais atvejais, kai jos dydis yra skirtingas atitinkamu pašalpos 
gavimo metu). Svarbu ir tai, kad pašalpų dydžių kaita atspindi ne paskirtos ir mokėtos 
pašalpos pokyčius (laikantis teisėtų lūkesčių principo tokios kaitos neturėtų būti – apie 
tai bus svarstoma vėliau), o atitinkamais pusmečiais paskirtų ir visą pašalpos mokėjimo 
laiką mokamų pašalpų pokyčius.

244 Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 
22 straipsnių pakeitimo ir papildymo, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1), 
18(2), 18(3) straipsniais įstatymas // Žin., 2006, Nr. 72-2676.
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1 lentelė. Paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos dydis per mėnesį ir visą mokėjimo laiką245246247248

Motinystės (tėvystės) 
pašalpa per mėn.

Motinystės (tėvystės) pašalpos 
dydis visą mokėjimo laiką

Sausis/04 1892,1 22705,2

Liepa/04 2425,5 29106

Sausis/05 2425,5 29106

Liepa/05 2655,8 31869,6

Sausis/06 2655,8 31869,6

Liepa/06 3794 45528

Sausis/07 5763 69156

Liepa/07 6271,5245 75258

Sausis/08 6539,5246 156954

Liepa/08 6539,5245 156954

Sausis/09 6882245 165168

Liepa/09 6882245 165168

Sausis/10 5411,25245 129870

Liepa/10 3861245 92664

Sausis/11 3861245 92664

Liepa/11 4680247 58968248

Sausis/12 4761 59988,6

Liepa/12 4761 59988,6

Sausis/13 4761 59988,6

245 Atsižvelgiant į tai, kad motinystės (tėvystės) pašalpa buvo skirtingo dydžio pirmaisiais šešiais ir vėlesniais še-
šiais mėnesiais, vieno mėnesio pašalpa nurodoma pagal jų vidurkį.

246 Atsižvelgiant į tai, kad motinystės (tėvystės) pašalpa buvo skirtingo dydžio pirmaisiais metais ir antraisiais me-
tais, vieno mėnesio pašalpa nurodoma pagal jų vidurkį.

247 Nuo 2011 m. liepos 1 d. galima pasirinkti arba vienus metus 100 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio 
mokamą motinystės (tėvystės) pašalpą, arba dvejus metus mokamą pirmaisiais metais  –  70 proc. kompen-
suojamojo uždarbio dydžio, antraisiais – 40 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio pašalpą. Atsižvelgiant į 
tai, kad mėnesio vidurkį skaičiuoti būtų nekorektiška, nes pašalpų dydžiai priklauso nuo mokėjimo trukmės, 
lentelėje atsispindi tik vienus metus mokamos 100 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio pašalpos.

248 Atsižvelgiant į prieš tai esančioje išnašoje pateiktą pastabą, skaičiuojant pašalpos dydį, gaunamą visą pašalpos 
mokėjimo laiką, imamas vidurkis iš metus ir dvejus metus mokamų pašalpų visos sumos.
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Kaip matyti, 2004–2013  m. motinystės (tėvystės) pašalpos, gaunamos kas mėnesį, 
kito daugiau nei 3,5 karto (nuo 1 892,1 iki 6 882 Lt neatskaičius mokesčių), o viso pašal-
pos mokėjimo laikotarpiu išmokama maksimali suma skyrėsi daugiau nei 7 kartus (nuo 
22 705,2 iki 165 168 Lt neatskaičius mokesčių).

9 grafikas. Paskirtų motinystės (tėvystės) pašalpų kaita

10 grafikas. Paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos dydis visą mokėjimo laiką
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11 grafikas. Suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje
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9, 10, 11 grafikų duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

Koreliacija tarp gimstamumo ir maksimalių pašalpų dydžių egzistuoja. Lyginant 
2004–2011 metų motinystės (tėvystės) maksimalius pašalpų dydžius su gimstamumu, 
koreliacija yra nereikšminga (koreliacijos koeficientas yra 0,46, bet p=0,074), tačiau 
gimstamumą lyginant su visa paskiriamų pašalpų suma koreliacija yra reikšminga (ko-
reliacijos koeficientas 0,56, p=0,025). Jau buvo minėta, kad lyginant valstybines ekono-
mines priemones, kuriomis siekiama skatinti gimstamumą, su gimstamumo statistika, 
reikia atsižvelgti ir į galimą atotrūkį tarp priemonės taikymo ir rezultato. Atsižvelgiant 
į tai, patikrinus 2004–2010 m. pašalpų dydžių sąsajas su 2005–2011 m. gimstamumo 
statistika (t. y. pašalpas lyginant su vienais metais vėlesne gimstamumo statistika), nu-
statytas stipresnis koreliacinis ryšys. Lyginant 2004–2010 m. vieno mėnesio pašalpas su 
2005–2011 m. gimstamumu koreliacinis koeficientas yra 0,64 (p=0,13), o visos pašalpos 
sumos per vienus ar dvejus metus – net 0,75 (p=0,02).

12 grafikas. Minimalus motinystės (tėvystės) pašalpos dydis litais
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Minimalus motinystės (tėvystės) pašalpos dydis kito tik dėl einamųjų metų draudžia-
mųjų pajamų kaitos. Šis dydis svyravo tarp 300 ir 496 litų. Koreliacija tarp minimalaus 
motinystės (tėvystės) pašalpos dydžio ir gimstamumo yra silpnesnė nei maksimalių dy-
džių atveju: tais pačiais metais gimstamumo ir minimalaus motinystės (tėvystės) pašal-
pos dydžio koreliacija yra nereikšminga (koreliacijos koeficientas 0,42, tačiau p=0,105), 
o su vienų metų atidėjimu – koreliacija reikšminga, bet ne tokia stipri kaip maksimalių 
motinystės (tėvystės) pašalpų atveju (koreliacijos koeficientas 0,57, p=0,033).

Tačiau norint nustatyti priemonių reikšmingumą svarbu atrasti ne tik koreliacinį, 
bet ir priežastinį ryšį tarp naudojamų priemonių ir rezultato. Pagal turimus duomenis 
tokį ryšį galima tik preziumuoti pasitelkus loginius metodus. Atvirkštinio priežastin-
gumo atvejis atmestinas, nes vargu ar įmanomas politinis sprendimas didinti išmokų 
dydį (ne apimtį) dėl didėjančio gimstamumo. Tačiau negalima atmesti galimybės, kad 
tiek pašalpų, tiek gimstamumo didėjimas buvo nulemtas trečio, į svarstymus neįtrauk-
to veiksnio ar jų komplekso (pvz., valstybės ekonominės padėties gerėjimas, gyvenimo 
būdo tendencijos ir pan.). Tačiau net ir tuo atveju, jei gimstamumo didėjimas bent iš da-
lies nulemtas didėjančio pašalpų dydžio, nesant galimybės nustatyti ilgalaikio pašalpų ir 
gimstamumo didėjimo santykio, sunku spręsti, ar tokia priemonė būtų veiksminga ilga-
laikėje perspektyvoje. Įmanoma situacija, kad šeimos ketino „kažkada“ susilaukti vaikų, 
ir jei ne ryškus pašalpų padidinimas, vaikų būtų susilaukę ne per artimiausius 2–3 me-
tus, o per 10 metų laikotarpį.249

Nors žvelgiant į trumpalaikę perspektyvą nustatyta koreliacija tarp motinystės (tė-
vystės) pašalpų dydžio ir suminio gimstamumo rodiklio, išvados, kad motinystės (tė-
vystės) pašalpos turi įtakos gimstamumui, daryti negalima, nes nėra galimybės nustatyti 
priežastingumo ryšį, taip pat trūksta ilgalaikės perspektyvos duomenų.

Kaip jau buvo minėta, siekiant įvertinti valstybės naudojamų priemonių reikšmingu-
mą didinant gimstamumą, svarbu ne tik priežastingumo nustatymas, bet ir papildomų 
reikšmingumo kriterijų tenkinimas.

Kalbant apie ekonominių priemonių stabilumą, jau iš pirmiau pateiktų grafikų ma-
tyti, kad priemonės nuolat kinta (pvz., motinystės (tėvystės) pašalpų suma auginant 
vieną vaiką per 6 metus pakito daugiau nei 7 kartus). Kitos pašalpos – pvz., išmokos 
vaikams – taip pat stipriai kito. Iki 2009 metų remiantis Išmokų vaikams įstatymu kie-
kvienam vaikui, atsižvelgiant į šeimoje augančių vaikų skaičių, bent iki 18 metų buvo 
mokama išmoka, kurios dydis svyravo nuo 0,4 iki 1,1 BSI.250 Nuo 2009 m. kovo 1 d. vie-

249 Ilgalaikių ir trumpalaikių valstybės naudojamų priemonių gimstamumui skatinti skirtumai ir taikymo ypatu-
mai analizuoti K. P. Strohmeierio.

250 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas // Žin., 2004, Nr. 88-3208 (su vėlesniais pakeitimais ir papildy-
mais). BSI – bazinė socialinė išmoka, jos dydis nuo 2009 m. yra 130 Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
gruodžio 30 d. nutarimas „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“ // Žin., 2008, Nr. 150-6099).
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ną arba du vaikus nuo 3 metų auginančioms šeimoms išmokų vaikui mokėjimas buvo 
nutrauktas,251 o nuo 2010 m. sausio 1 d., priėmus Laikinąjį socialinių išmokų perskaičia-
vimo ir mokėjimo įstatymą,252 išmokos vaikui buvo mokamos tik nepasiturinčioms šei-
moms, neatsižvelgiant į vaikų skaičių. Baigus galioti Laikinajam įstatymui, Išmokų vai-
kams įstatymas buvo pakeistas nuostatomis, pagal kurias išmokos vaikams mokamos tik 
nepasiturinčiose šeimose augantiems vaikams (t. y. kai šeimos pajamos vienam asmeniui 
per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).253

Šeimų ir individų lūkesčių tenkinimas ekonominėmis priemonėmis

Šioje šio tyrimo skyriaus dalyje siekiama ištirti, ar įmanoma nustatyti, kiek priemonės 
tenkina šeimų ir individų lūkesčius, pirmiausia išsiaiškinant šeimų ir individų lūkesčių 
sampratą, įvardijant galimybes nustatyti, kad lūkesčiai yra tenkinami, ir pabandant at-
likti vienos priemonės įvertinimą.

Ar priemonė tenkina adresatų, kuriems ji skirta, lūkesčius, pirmiausia reikėtų spręs-
ti pagal šioje srityje atliekamus šeimų ir individų nuomonių tyrimus. Tačiau Lietuvoje 
šeimos politikos formuotojai tokių tyrimų neįtraukia į politikos formavimo darbotvarkę. 
Pasak apklausto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos eksperto,254 ministerijos biu-
džete tokioms apklausoms nėra lėšų. Nesant tam skirtų tyrimų, šeimų ir individų lūkes-
čių tenkinimo kriterijus negali būti įvertintas tiesiogiai. Gyventojų nuomonės tyrimai 
atliekami tik epizodiškai, dažnai atliekant mokslinius tyrinėjimus ar rašant magistro 
darbus.

Apskritai lūkesčius galima suskirstyti į dvi dideles grupes. Vieni lūkesčiai  –  tikėji-
masis, kad valstybė imsis iki tol netaikytų priemonių, kurios būtų palankios šeimoms 
ir individams. Antroji grupė lūkesčių – tai tikėjimasis, kad valstybė vykdys savo pasi-
žadėjimus. Pirmosios grupės lūkesčių tenkinimas gali būti patikrintas tik atlikus šei-
mų ir individų nuomonių tyrimus, o vienas iš antrosios grupės šeimų ir individų lū-
kesčių tenkinimo indikatorių galėtų būti garantija, kad tinkamai įgyvendinamas teisėtų 
lūkesčių principas. Teisėtų lūkesčių principą yra plačiai išaiškinęs Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas. Pasak jo, šis principas reiškia, kad asmenys turi teisę pagrįstai ti-
kėtis, jog jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos nustatytą laiką ir 

251 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6, 8, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas // Žin., 2010, 
Nr. 41-1933.

252 Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas // Žin., 2009, Nr. 152-6820 (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais).

253 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 
trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas // Žin., 2011, Nr. 155-7350.

254 Interviu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos 
skyriaus atstovu 2012 m. spalio 23 d.
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galės būti realiai įgyvendinamos;255 „pagal šį principą teisinį reguliavimą galima keisti 
tik laikantis iš anksto nustatytos tvarkos ir nepažeidžiant Konstitucijos principų bei nor-
mų, būtina inter alia laikytis principo lex retro non agit, teisinio reguliavimo pataisomis 
negalima paneigti asmens teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių“.256 Teisinio reguliavimo 
nepatikimumas gali kelti Lietuvos gyventojų nepasitikėjimą parama šeimai. Svarbu tai, 
kad suteiktų garantijų naikinimas kuria labai neigiamą visuomenės opiniją. Visuomenės 
netikėjimas reiškia tai, kad į kitas naujas priemones, skatinančias tam tikrą veiklą ar tam 
tikro rezultato siekimą, ji gali nesureaguoti.257 Todėl paramos šeimai priemonės gali būti 
neveiksmingos, ir tokiu atveju papildomai skiriama parama gali tapti lėšų švaistymu.

Visgi, kaip bus matyti iš naujesnės Konstitucinio Teismo praktikos kalbant apie para-
mos šeimoms priemones, ne visada asmenų lūkesčiai laikomi teisėtais. Čia kyla problema: 
norint, kad priemonė būtų veiksminga ir ateityje, ji turi tenkinti asmenų lūkesčius, t. y. prie-
monė neturi būti pakeista atgaline data arba tada, kai pasirinkto elgesio varianto pakeis-
ti nebeįmanoma. Tačiau problema ta, kad asmenų lūkesčiai, kurie iš pirmo žvilgsnio yra 
teisėti, vėliau, kai jau elgesio varianto pakeisti neįmanoma, gali būti pripažinti neteisėtais. 

Svarstomo kriterijaus įvertinimo galimybei iliustruoti pasirinkta nustatytos tėvystės 
(motinystės) pašalpų dydžio kaita 2009–2010 metais. Pasirinkti trys atvejai, kai motinys-
tės (tėvystės) pašalpa paskirta 2009 m. gruodžio 1 d. Asmenų lūkesčių kontekste pami-
nėtina, kad šeimos vaikus vidutiniškai planavo prieš 10–11 mėnesių iki pašalpos skyri-
mo dienos, t. y. 2009 m. pradžioje. Pirmu atveju paskirta motinystės (tėvystės) pašalpa 
viršijo maksimalų kompensuojamųjų draudžiamųjų pajamų dydį ir pagal nustatytą 
tvarką buvo apribota iki 7440 Lt, antru atveju motinystės (tėvystės) pašalpa yra 4 000 Lt, 
trečiu atveju – 800 Lt. 

Remiantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo258 9 ir 
10 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 
„Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų 
Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų259 73–75 punktais bei 2009 m. 
gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1771 „Dėl einamųjų 2010 metų draudžiamųjų 
pajamų, ribinio motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos ir ribinio valstybi-
nės pensijos dydžių patvirtinimo“260 jau paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos buvo 
mažinamos 2 etapais. 

255 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas // Žin., 2001, Nr. 107-3885.
256 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas // Žin., 2001, Nr. 62-2276. 
257 Strohmeier K. P. Family Policy – How Does it Work? // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et al. Family Life and Family 

Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006, p. 352–353.
258 Žin., 2009, Nr. 152-6820.
259 Žin., 2009, Nr. 158-7164, 2009 m. gruodžio 23 d. redakcija.
260 Žin., 2009, Nr. 158-7157. 
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Pirma, nuo 2010 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti naujai patvirtintas draudžiamųjų 
pajamų dydis, t. y. nepaisant to, kad didžiausios pašalpos buvo patvirtintos remiantis 
1488 Lt draudžiamųjų pajamų dydžiu, nuo 2010 m. sausio 1 d. pašalpos buvo perskai-
čiuotos taikant 1170 Lt draudžiamųjų pajamų dydį. Kadangi draudžiamųjų pajamų 
dydis svarbus tik maksimalaus dydžio pašalpų atžvilgiu, šį pokytį pajuto tik didžiau-
sias pašalpas gaunantys asmenys. Antra, nuo 2010 m. liepos 1 d. maksimalus pašal-
pos dydis sumažintas nuo 5 iki 4 draudžiamųjų pajamų dydžio. Šis pakeitimas taip 
pat turėjo įtakos tik maksimalias pašalpas gaunantiems asmenims. Šiuo laikotarpiu 
taip pat paskirtos pašalpos pirmaisiais metais sumažintos nuo 100 iki 90 proc. kom-
pensuojamojo uždarbio, o antraisiais – nuo 85 iki 75 proc. Pastarasis pakeitimas buvo 
aktualus visiems pašalpų gavėjams, išskyrus ribinio dydžio – 800 Lt – pašalpas gau-
nantiems asmenims. 

Išvardyti pokyčiai matyti toliau pateikiamoje 2 lentelėje ir 13 grafike.

2 lentelė. Paskirta motinystės (tėvystės) pašalpa skirtingo darbo užmokesčio atvejais

2009 m. 
gruodis

2010 m. 
sausis

2010 m.  
liepa

Buvęs darbo užmokestis, didesnis nei 7440 Lt 7400 5850 4212
Buvęs darbo užmokestis 4000 Lt 4000 4000 3600
Buvęs darbo užmokestis 800 Lt 800 800 800

13 grafikas. Paskirta motinystės (tėvystės) pašalpa skirtingo darbo užmokesčio atvejais

 Buvęs darbo  
užmokestis 4000 Lt

 Buvęs darbo  
užmokestis didesnis  
nei 7440 Lt  
(sumažintas neteisėtai)
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Paskaičiavus pašalpos dydžio pokytį, matyti, kad didžiausios paskirtos pašalpos nuo 
2009 m. gruodžio iki 2010 m. liepos mėn. sumažėjo 43 proc., pašalpos nuo 4000 Lt bu-
vusio darbo užmokesčio sumažėjo 10 proc., o mažiausios – 800 Lt ir mažesnės – pašal-
pos nepakito.
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Konstitucinis Teismas ne kartą yra išreiškęs poziciją, kad mažinant socialines išmo-
kas turi būti laikomasi asmenų lygybės ir proporcingumo principų261 bei kad „konstitu-
ciniai teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, taip pat socialinio 
solidarumo imperatyvai inter alia reiškia, kad ekonomikos, finansų krizės naštą tolygiai 
ir proporcingai turėtų dalytis visa visuomenė“262. Svarstydamas paskirtųjų motinystės 
(tėvystės) pašalpų sumažinimo 2009–2010  m. klausimą, Teismas pabrėžė, kad „nagri-
nėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad konstitucinių teisėtų 
lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, lygiateisiškumo, proporcingumo 
principų valstybė privalo laikytis ir paramą šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms 
vaikus namuose, teikdama valstybėje susiklosčius itin sunkiai ekonominei, finansinei 
padėčiai. Asmenys, pagal įstatymą įgiję teisę į įstatymo nustatyto dydžio finansinę para-
mą vaikams auginti ir auklėti namuose skirtų atostogų metu, neturi teisėto lūkesčio, kad 
ši parama valstybėje susiklosčius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai nebus ma-
žinama, tačiau turi teisėtą lūkestį, kad mažinant minėtą paramą valstybėje susiklosčius 
itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai bus laikomasi inter alia konstitucinių lygia-
teisiškumo ir proporcingumo principų“. Šiame nutarime Teismas nutarė, kad draudžia-
mųjų pajamų dydžio mažinimas nuo 1488 iki 1170 Lt (kuriuo nustatomos motinystės 
(tėvystės) išmokų „lubos“) bei proporcingas visų pašalpų mažinimas nuo 100 iki 90 proc. 
pirmaisiais vaiko metais ir nuo 85 iki 75 proc. antraisiais vaiko metais neprieštarauja 
Konstitucijai, tačiau maksimalių motinystės (tėvystės) pašalpų „lubų“ mažinimas nuo 5 
iki 4 draudžiamųjų pajamų dydžio yra pažeidžiantis Konstituciją. 

14 grafikas. Paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos teisėtas ir neteisėtas sumažinimas
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261 Pvz., žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimą // Žin., 2012, Nr. 109-5528. 
262 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimas // Žin., 2013, Nr. 25-1222.
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3 lentelė. Paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos mažinimas proc. nuo paskirtos pašal-
pos dydžio

Buvęs darbo užmokestis,  
didesnis nei 7440 Lt Buvęs darbo 

užmokestis 
4000 Lt, 
sumažinimas %

Buvęs darbo 
užmokestis 
800 Lt, 
sumažinimas %Neteisėtas 

sumažinimas %
Teisėtas 
sumažinimas %

1 sumažinimas 21 21 0 0

1+2 sumažinimas 43 29 10 0

Iš nurodytų skaičių matyti, kad, Konstitucinio Teismo vertinimu, 6 mėnesius mo-
kama 21 proc. sumažinta pašalpa tik didžiausias pašalpas gaunantiems asmenims nėra 
teisėtų lūkesčių, taip pat ir proporcingumo bei asmenų lygybės principų pažeidimas.

Toks nutarimas gali būti kritikuojamas dėl to, ar iš tikrųjų tokia pozicija atitin-
ka realius asmenų lūkesčius (šiuo atveju jų negalima korektiškai vadinti „teisėtais“). 
Tą patvirtina ir faktas, kad daug asmenų kreipėsi į teismą būtent po pirmąjį kartą 
(2010 m. sausio mėn.) sumažintų pašalpų. Kreipimaisi į teismą, inter alia, buvo grin-
džiami ir argumentu, kad paskirtų motinystės pašalpų sumažinimas prieštarauja tei-
sėtų lūkesčių principui analogiškai kaip ir pensijų, dėl kurių mažinimo Konstitucinis 
Teismas buvo pasisakęs anksčiau, sumažinimas. Tačiau, nepaisant draudžiamųjų 
santykių panašumo (socialinių draudimo įmokų mokėjimas ir draudžiamojo įvykio 
faktas), Konstitucinis Teismas įžvelgė skirtumų tarp senatvės pensijos ir motinystės 
(tėvystės) pašalpų, dėl ko, jo vertinimu, asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, lū-
kesčiai gali būti skirtingi. Svarstomame nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo, 
kad „vaikams auginti ir auklėti namuose skirtų atostogų metu teikiama finansinė 
parama (viena iš įstatymų leidėjo pasirinktų Konstitucijos 39 straipsnio 1 dalyje ga-
rantuojamos valstybės globos ir paramos šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms 
vaikus namuose, formų, kuri gali būti įgyvendinama inter alia kaip Konstitucijos 52 
straipsnyje laiduojama socialinė parama įstatymų numatytais atvejais) savo prigimti-
mi, laikinu (terminuotu) pobūdžiu ir paskirtimi skiriasi nuo Konstitucijos 52 straips-
nyje laiduojamų pensijų, taip pat nuo įstatymų nustatytų kitų pensinio aprūpinimo 
išmokų, teisė į kurias susijusi su Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinta nuosavybės 
teisių apsauga. Šis skirtumas itin ryškus tuo požiūriu, kad įstatymo nustatyta finansi-
nė parama yra tikslinė, t. y. sietina su konkrečiu vaiko auginimo ir auklėjimo namuo-
se laikotarpiu bei tokiu paramos dydžiu, kuris priklauso nuo valstybės ir visuomenės 
išgalių“263. Vien per Nacionalinį aktyvių mamų sambūrį dėl pašalpų mažinimo nuo 

263 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimas // Žin., 2013, Nr. 25-1222.
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2010  metų sausio mėn. ieškinius teismams teikė apie 200 asmenų,264 neabejotinai tam 
tik ra suinteresuotų asmenų dalis į teismus kreipėsi asmeniškai.

Apibendrinant galima teigti, kad vertinimo, kiek ekonominės priemonės atitinka 
asmenų ir šeimų lūkesčius, rezultatai nėra patikimi dėl vertinimo galimybių ribotu-
mo. Pirma, formuojant šeimos politiką, nėra užsakomi tyrimai apie planuojamų prie-
monių adresatų poreikius. Antra, sunkumą įvertinti, kiek priemonės tenkina asmenų 
poreikius, lemia nuolatinė priemonių kaita. Trečia, ar priemonės tenkina teisėtų lū-
kesčių reikalavimą, pasidarė sunku įvardyti, nes neaišku, kas yra teisėti lūkesčiai, dėl 
oficialiosios konstitucinės doktrinos nenuoseklumo šiuo klausimu. 

Ekonominių priemonių suderinamumas su socialinėmis vertybėmis

Ekonominių priemonių suderinamumas su socialinėmis vertybėmis visų pirma sieti-
nas su gyventojų pritarimu ekonominių priemonių nustatymui. Lietuvoje buvo atlik-
tas tik vienas tokio pobūdžio išsamus mokslo tyrimas, kurio rezultatai paskelbti ko-
lektyvinėje monografijoje265. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad monografija paskelbta dar 
2003 metais, o tyrimas padarytas dar anksčiau, bei į tai, kad po 2003 metų ekonominės 
priemonės labai stipriai kito, šiame tyrime jo duomenimis nesiremiama. Gyventojų 
pritarimą galėtų demonstruoti sociologinių apklausų rezultatai. Išsamių, nuolatinių 
tyrimų apie tai, kaip visuomenė reaguoja į ekonomines priemones, kuriomis siekiama 
didinti gimstamumą, Lietuvoje nėra. Tačiau tam tikrą epizodinį, visgi vargu ar patiki-
mą, vaizdą galima susidaryti iš nereguliariai atliekamų gyventojų apklausų labai kon-
krečiais klausimais. Pavyzdžiui, 2009 m. „Delfi“ portalo užsakymu „Spinter tyrimų“ 
atliktoje apklausoje į klausimą „Jūsų nuomone, kaip būtų teisingiau mažinti „Sodros“ 
deficitą?“ daugiausia respondentų, t. y. 16,7 proc., nurodė, kad reikėtų mažinti motinys-
tės išmokas.266 O 2012 m. gruodžio mėn. „Sodros“ užsakytame „Spinter tyrimų“ tyri-
me267 į klausimą „Kuriems sprendimams pritartumėte, jeigu ateityje daugės pensinin-
kų ir mažės dirbančių žmonių skaičius?“ 43 procentai respondentų atsakė, kad pritartų 
sprendimui didinti kitus mokesčius (pvz., PVM, akcizus, pelno) ir surinktas lėšas skirti 
pensijoms mokėti, o 16 proc. pritarė kitų „Sodros“ išmokų (pvz., nedarbo, ligos, mo-
tinystės) mažinimui. Kaip rodo šis pavyzdys, iš tokių ir panašių visuomenės apklausų 

264 Aktyvių mamų sambūris dėl sumažintų išmokų ketina bylinėtis teismuose. Informacija iš Nacionalinio aktyvių 
mamų sambūrio interneto svetainės [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.samburis.lt/naujiena/
aktyviu-mamu-samburis-del-sumazintu-ismoku-ketina-bylinetis-teismuose>.

265 Stankūnienė V., Jonkarytė A., Mikulionienė S., Mitrikas A. A., Maslauskaitė A. Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos 
politikai. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2003. 

266 Spinter tyrimų interneto svetainės informacija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.spinter.lt/
site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/OTk7OTs7MA==>.

267 Lietuvos gyventojų Valstybinio socialinio draudimo suvokimo tyrimas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
<http://www.sodra.lt/get.php?f.23519>.
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sudėtinga vertinti, kiek visuomenė palaiko ekonominės paramos šeimai priemones, ka-
dangi respondentų atsakymai labai priklauso nuo galimų atsakymų alternatyvų.

Svarstant valstybės naudojamų priemonių gimstamumui skatinti suderinamumą su 
socialinėmis vertybėmis kyla platesnio masto problema – klausimas, kas apskritai yra 
socialinė vertybė. Socialines vertybes šeimos srityje visų pirma turėtų atspindėti šeimos 
politikos tikslai, t. y. supratimas, kam visuomenei reikia šeimos politikos, kuo šeima yra 
vertinga ir dėl ko jai reikia ypatingo dėmesio. Tik nusistačius aiškiai suvokiamus tikslus 
pagal suvoktą visuomenės poreikį reikėtų svarstyti, kaip siekti tikslų tokiomis priemo-
nėmis, kurios skatintų reikiamą adresatų elgesį.268

Beje, bandymų įtvirtinti „socialines vertybes“ jau buvo – Valstybinėje šeimos poli-
tikos koncepcijoje269 ketinta įtvirtinti siekį, kad šeima būtų grįsta santuoka. Statistiniai 
duomenys rodo, kad santuokų mažėja, kad ir lėtai, bet didėja ne santuokoje gimusių vai-
kų skaičius, t. y. visuomenės gyvenimas turi savo raidos kryptį, ir ši kryptis yra kita, nei 
numatyta Valstybinėje šeimos politikos koncepcijoje, kurios aptariama nuostata pripa-
žinta prieštaraujanti Konstitucijai. Tai dar kartą patvirtina, kad socialinėmis vertybėmis 
turėtų būti pripažįstamos ne vienos tam tikru metu vyraujančios politinės jėgos idėjos, 
o visos visuomenės matymas, kuris, natūralu, turėtų būti jei ne kompromisinis, tai bent 
nuosaikus ir nekeliantis visuomenės grupių nesantaikos. Todėl galima reziumuoti, kad 
kalbėti apie šio kriterijaus esmę – šeimos politikos priemonių suderinamumą su sociali-
nėmis vertybėmis ir šeimų poreikiais – galima tik žinant, kas visuomenėje pripažįstama 
socialinėmis vertybėmis.

Įgalinimai, o ne ribojimai

Aptariant priemonių reikšmingumo kriterijų turinį buvo nurodyta, kad šeimos politi-
koje turi būti sukuriama daugiau galimybių bei alternatyvų ir kuo mažiau ribojimų bei 
slenksčių. Lyginant Lietuvą su kitomis, ypač Skandinavijos, valstybėmis, matyti, kad šio-
je vietoje dar yra daug erdvės priemonėms tobulinti: minimali alternatyva pasirinkti iš 
kelių galimų priemonių atsirado tik nuo 2011 metų antrosios pusės, kai galima pasirinkti 
motinystės (tėvystės) pašalpų gavimą vienus arba dvejus metus, atsižvelgiant į pasirink-
tą trukmę su skirtingu pašalpų dydžiu. Tiesa, galima sakyti, kad tam tikra alternatyva 
buvo ir iki tol, tik, remiantis Ligos ir motinystės įstatymo nuostatomis, buvo galima 
dirbti ir gauti darbo užmokestį vaiko priežiūros atostogų metu, tačiau gautas darbo už-
mokestis buvo išskaičiuojamas iš paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos sumos, t.  y. 

268 Žr. Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Viešosios šeimos politikos kūrimo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje // 
Teisės problemos, 2012, Nr. 1 (75).

269 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl valstybinės šeimos koncepcijos patvirtinimo“ // Žin., 2008, 
Nr. 69-2624.
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nesvarbu, ar asmuo dirbo, ar ne, pašalpa buvo mokama tik ta dalimi, kuria darbo užmo-
kestis už ją buvo mažesnis.

Įgalinimų ir ribojimų klausimas susijęs su diskusija apie tai, kas svarbiau: ar vaikus 
auginti namuose, ar motinoms (tėvams) neprarasti įgūdžių ir kuo greičiau grįžti į dar-
bo rinką. Šia prasme įgalinimai ir alternatyvos susijusios ne tik su ekonominėmis vals-
tybės naudojamomis priemonėmis, bet ir su socialinėmis, kaip ekonominių priemonių 
(ar atvirkščiai) alternatyvomis. Nesant alternatyvų galimas arba vienas, arba kitas, daž-
niausiai nuo ideologijos priklausantis, variantas. Antai konservatyvaus korporatyvi-
nio gerovės valstybės modelio šalyse pirmenybė teikiama galimybei vaikus auginti na-
muose, o liberalaus gerovės valstybės modelio šalyse skatinamas grįžimas į darbo rinką. 
Socialdemokratinio modelio valstybės apjungia šias dvi galimybes ir teikia alternatyvą 
tiek būti namie su vaiku ir gauti pašalpą, tiek grįžti į darbą ir turėti galimybę vaikus 
vesti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Antai Suomijoje, pasibaigus vaiko priežiūros atos-
togoms, tėvai gali rinktis iš kelių valstybės finansuojamų vaiko priežiūros būdų (iki 7 
metų). Jie gali vaiką: prižiūrėti namuose ir gauti vaiko priežiūros pašalpą; vesti į privačią 
vaiko priežiūros įstaigą (savivaldybė už tai sumoka); arba vesti į savivaldybės vaiko prie-
žiūros įstaigą.270 Panašios priemonės egzistuoja ir kitose Skandinavijos šalyse. 

Apskritai vertinant Lietuvos situaciją matyti, kad pastaraisiais metais ekonominės 
priemonės šeimoms buvo tik ribojamos ir grindžiamos slenksčiais. Jau buvo išsamiai 
analizuota, kaip kito motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiai nuo 2009 metų. Analogiška 
linkme kito ir išmokos vaikams: jau minėta, kad iki 2009 metų kiekvienam vaikui, atsi-
žvelgiant į šeimoje augančių vaikų skaičių, bent iki 18 metų buvo mokama išmoka, ku-
rios dydis svyravo nuo 0,4 iki 1,1 BSI. Nuo 2009 m. kovo 1 d. vieną arba du vaikus nuo 3 
metų auginančioms šeimoms išmokų vaikui mokėjimas buvo nutrauktas, o nuo 2010 m. 
pradžios išmokos vaikui mokamos tik nepasiturinčioms šeimoms, neatsižvelgiant į vai-
kų skaičių. Taigi šeimų, gaunančių išmokas vaikams, nuo 2010 metų gerokai sumažėjo. 

Reziumuojant galima pasakyti, kad pastaraisiais metais Lietuvoje ekonominės prie-
monės yra ribojamos ir susiejamos su pajamų slenksčiais, o ne suteikia daugiau galimy-
bių ar alternatyvų.

3.3. Socialinės priemonės

Socialinių priemonių palyginamumas taip pat kelia problemų, kadangi priemonės yra visiš-
kai skirtingos pagal socialinę asmenų padėtį. Antai kai kurios priemonės skiriamos dirban-
tiems asmenims šeimos ir darbo derinimo srityje (pvz., papildomos poilsio dienos), tačiau 
didelė dalis socialinių priemonių (pvz., socialinė parama mokiniams  –  mokymo prie-
monėms įsigyti ir nemokamas maitinimas) skiriama tik tuo atveju, kai šeimos vidutinės 

270 Bulotaitė E., Kuliešytė E. Reprodukcinių teisių įgyvendinimas Danijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Vil-
nius: Senoja, 2005, p. 20.
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pajamos neviršija atitinkamai 1,5 VRP ir 2 VRP dydžio. Teisę gauti būsto šildymo išlaidų 
kompensacijas taip pat turi asmenys, kurių pajamos ar turtas neviršija nustatyto dydžio. 

Socialinių priemonių veiksmingumo analizė sudėtinga dėl analogiškų priežasčių 
kaip ir ekonominių priemonių atveju. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad analizuojant gims-
tamumo sąsajas su socialinės paramos mokiniams atveju ryšys bus nulemtas vaikų, 
kuriems reikia socialinės paramos, skaičiaus, bet ne valstybės daromos įtakos gimsta-
mumui. Analogiškai sudėtinga vertinti ir situaciją su ikimokyklinio ugdymo įstaigo-
mis – būtų logiška, kad jų skaičius priklausytų nuo gimstamumo. Visgi lopšelių-darželių 
tinklas mažėja kur kas intensyviau nei gimstamumas: 1989–1990 metais Lietuvoje buvo 
1808 ikimokyklinio ugdymo įstaigos (1003 mieste ir 805 kaime). 2003 m. šių įstaigų be-
liko 672 (489 mieste, 183 kaime),271 2008 m. Lietuvoje buvo 654 ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos.272 Be to, nuo 2000 metų vis didesnė vaikų dalis lanko ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas, pavyzdžiui, 2000 metais tik 53,1 proc. 3–6 metų amžiaus vaikų lankė ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigas, o 2008 metais tokių vaikų buvo jau 74,5 proc.273 Nuo 2005 
iki 2010 metų ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius sumažėjo nuo 656 iki 626, tačiau 
vaikų skaičius jose išaugo nuo 90 iki 94,7 tūkstančio. Iš jų nuo 12,8 iki 15,9 tūkstančio 
išaugo vaikų iki 3 metų skaičius. 274 Matyti, kad daugiau vaikų, ypač nesulaukusių trejų 
metų, pradeda lankyti ikimokyklines įstaigas, o bendras vaikų skaičius įstaigose taip pat 
didėja (nagrinėjamu laikotarpiu – vidutiniškai nuo 137 iki 151 vienoje įstaigoje). Tokia 
situacija suponuoja galimai mažėjančią ikimokyklinio ugdymo įstaigų kokybę ir, atsi-
žvelgiant į tai, kad nėra jokių kitokių valstybės priemonių, padedančių organizuoti vai-
kų priežiūrą, kol tėvai dirba (kompensacijos už aukles, vaikų priežiūrą namuose ir pan.), 
tėvų pasirinkimo alternatyvų nebuvimą.

Kitų socialinių priemonių reikšmingumo kriterijų vertinimas susijęs su tomis pa-
čiomis problemomis kaip ir ekonominių priemonių atveju. Antai nėra aišku, kas yra 
socialinės vertybės, socialinių priemonių alternatyvos (kaip minėta, susijusios su ekono-
minėmis alternatyvomis) taip pat neišplėtotos. Kalbant apie šeimų poreikius, Švietimo 
ir mokslo ministerija iki 2008 metų aktyviai aiškinosi visuomenės nuomonę atskirais 
klausimais. Deja, šiuo metu to nedaro. Tarp anksčiau atliktų minėtini tyrimai Švietimo 
pagalba šeimoms, turinčioms 1–6 metų vaikus275, Ikimokyklinio ugdymo įvairovė: esama 

271 Bulotaitė E., Kuliešytė E. Reprodukcinių teisių įgyvendinimas Danijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Vil-
nius: Senoja, 2005, p. 20.

272 Statistikos departamento informacija. Ikimokyklinis ugdymas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://
www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=6609>.

273 Ten pat.
274 Socialinė apsauga Lietuvoje, 2010. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2012, p. 44. 
275 Tyrimą atliko Vilniaus pedagoginis universitetas, Sociologijos ir politikos tyrimų centras, viešoji įstaiga „Soci-

alinės informacijos ir mokymų agentūra“. Vilnius, 2008.
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situacija ir visuomenės lūkesčiai276. Tačiau net ir šiuose tyrimuose akcentuojama, kad 
pagrindinis vaikus auginančių asmenų įvardijamas trūkumas – ekonominės priemonės. 
Antai pirmojo minėto tyrimo išvadose nurodoma, kad beveik 60 proc. respondentų nu-
rodė, kad auginant vaikus labiausiai trūksta ekonominės (finansinės) pagalbos. Švietimo 
pagalbos trūkumą jaučia mažiau nei trečdalis respondentų, beveik ketvirtadaliui trūksta 
socialinės pagalbos. Tai rodo, kad didesnė dalis tėvų mano, jog gavę finansinę paramą 
patys geriau žinotų, kur tas lėšas investuoti vaiko naudai, tačiau nebūtinai jo ugdymo 
reikalams.277

IŠVADOS

1) Remiantis mokslinėje literatūroje išskirtais politikos priemonių ir rezultato sąveikos 
modeliais (priežastinio poveikio, dinaminės tarpusavio priklausomybės, resursų ir 
ribojimų bei mikro- ir makropoveikio) išskirti šie teisinių, socialinių ir ekonominių 
priemonių siekiant didinti gimstamumą kriterijai: gimstamumo rezultatas (veiks-
mingumo kriterijus), šeimų ir individų lūkesčių tenkinimas, suderinamumas su so-
cialinėmis visuomenės vertybėmis bei įgalinimų, o ne ribojimų nustatymas.

2) Iš teisinių, socialinių ir ekonominių priemonių reikšmingumo gimstamumui nusta-
tyti galima svarstyti tik apie galimą ekonominių priemonių reikšmingumo nusta-
tymą, kadangi teisinių ir socialinių priemonių, kuriomis siekiama didinti gimsta-
mumą, yra labai nedaug; be to, teisinės priemonės paprastai yra daugiatikslės ir tik 
labai netiesiogiai susijusios su gimstamumo skatinimu. Be to, ir individai bei šeimos 
Lietuvoje prioritetą teikia ekonominėms priemonėms, dėl to likusiųjų reikšmingumo 
vertinimo aktualumas mažėja.

3) Valstybės naudojamų priemonių poveikį gimstamumui įvertinti, remiantis prieina-
mais statistiniais ir kitais sugeneruotais duomenimis, neįmanoma dėl kelių priežas-
čių. Pirma, statistiniai duomenys apie taikomas priemones yra labai trumpo laiko-
tarpio dėl to, kad priemonės pradėtos taikyti labai neseniai. Vertinimą komplikuoja 
ir tai, kad priemonių poveikis gali paaiškėti po kelerių metų. Jei gimstamumas šiuo 
metu didėja, o ekonominių priemonių vertė mažinama, tikėtina, kad po tam tikro 
laikotarpio gimstamumas taip pat pradės mažėti. Antra, jei ir įmanoma nustatyti 
koreliaciją tarp priemonių ir gimstamumo, dėl duomenų trūkumo sunku nustatyti 
priežastingumą, t. y. pagrįsti, kad būtent tos priemonės lemia gimstamumo kaitą.

276 Tyrimą atliko Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakulteto Vaikystės studijų kate-
dra. Vilnius, 2008. 

277 Švietimo pagalba šeimoms, turinčioms 1–6 metų vaikus. Tyrimą atliko Vilniaus pedagoginis universitetas, 
Sociologijos ir politikos tyrimų centras, viešoji įstaiga „Socialinės informacijos ir mokymų agentūra“. Vilnius, 
2008. 
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4) Teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių reikšmingumą sudėtinga nustatyti dėl 
priemonių nestabilumo (pačių priemonių, jų dydžių, adresatų ir t. t.).

5) Ar priemonės atitinka individų ir šeimų lūkesčius, ar jos suderinamos su socialinė-
mis vertybėmis, negali būti pakankamai tiksliai įvertinta, nes nėra periodinių visuo-
menės ir tikslinių grupių nuomonių apklausų. 

6) Vienintelis kriterijus, kurio įvertinimas priemonių grupių atžvilgiu yra įmano-
mas – įgalinimų, o ne ribojimų nustatymas. Įvertinus nuo 2009 metų priimtų teisės 
aktų nuostatas, kuriomis keičiamos ekonominės priemonės, matyti, kad tiek didina-
mi priemonių prieinamumo slenksčiai (vis daugiau priemonių taikoma tik nepasitu-
rintiems asmenims), tiek mažėja priemonių ekonominė vertė. Tai leidžia manyti, kad 
šiuo aspektu ekonominių priemonių grupės reikšmingumas gimstamumui mažėja.



95

IV. Šeimos politika ir jos realizavimo tendencijos  
Lietuvoje 2005–2012 metais

Valstybinės šeimos politikos efektyvumą lemia įvairios aplinkybės, procesai, vertybės, tra-
dicijos. Tarp jų ypatingą reikšmę turi šeimos politikos kompleksiškumas, skirtingas jos 
sampratos traktavimas specifinių visuomeninių santykių sferose. Nuoseklios šeimos poli-
tikos nebuvimas valstybėje kelia rimtų demografinių, kultūrinių, emigracijos, darbo san-
tykių, skurdo, sveikatos apsaugos, teisėsaugos ir kitų problemų, darančių neigiamą įtaką 
šeimos institutui. Šiandien šalyje įgyvendinama šeimos politika sulaukia daug diskusijų ir 
prieštaravimų. Tai daug susiję su tuo, kad šalyje nebuvo galutinai įgyvendintos nei 1996 m. 
šalies Vyriausybės, nei 2008 m. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos šeimos politikos 
koncepcijos. Dalinis koncepcijų įgyvendinimas kai kuriems visuomenės nariams sukėlė 
ir nepasiteisinusių paternalistinių lūkesčių, kad valstybė gali išspręsti skurstančių šeimų 
problemas, ir nusivylimo valstybine šeimos politika sindromą, ir paskatų dirbti prieštara-
vimus pakliūnant į mažos algos (skurdo) spąstus.278 Todėl praktikoje parenkant efektyvios 
šeimos politikos įgyvendinimo priemones iškilo objektyvi būtinybė tikslingai klasifikuoti 
šeimos politiką pagal kriterijus, leidžiančius atskleisti šios politikos turinį realiame šalies 
ūkiniame ir politiniame gyvenime. Tokia klasifikacija leidžia įžvelgti ne tik priežastinius 
šeimos politikos ryšius, bet ir apibrėžti problemų sprendimo kryptis, priemones.

Mokslinėje literatūroje šeimos politika dažnai analizuojama apibendrintų visuome-
ninių santykių kontekste, neskaidant pastarųjų į ekonominius, teisinius, etinius ir pan. 
Tai neleidžia pasinaudoti sisteminiu analizės pobūdžiu ir išskirti specifines šeimos poli-
tikos rūšis. Praktikos požiūriu tokios analizės išvados realiame gyvenime įgyvendina-
mos sunkiai. Specifinės šeimos politikos formos (įgyvendinimo priemonės) efektyvios 
tik tuomet, jei jos yra tikslinio pobūdžio ir realizuojamos ne abstrakčioje, o konkrečio-
je sferoje. Todėl šeimos politikos tyrimai turi būti specializuoti, susieti su konkrečios 
mokslo disciplinos vaidmeniu socialinių ir ekonominių procesų analizėje. Klasifikacija 
turi skirtingose visuomeninio gyvenimo sferose suformuluotą šeimos politiką susieti lo-
gine seka, o politikos rūšis, porūšius, elementus susaistyti subordinaciniais ryšiais. Tai 
įmanoma tik aiškiai apibrėžus pagrindinį klasifikavimo kriterijų. Specifinė šeimos po-
litika turi atskleisti specifinių visuomeninių santykių esmę ir pagrįsti šeimos politikos 
priežastis, kryptis, realizavimo formas būtent šių santykių ribose. 

278 Lazutka R. Ar socialinė parama mažina norą dirbti? [interaktyvu]. Prieiga per internetą: <http:// www.undp.lt/
uploads/ 201006/pagrindinis pranešimas diskusijai:pdf>. Žiūrėta 2013-04-11.



SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

96

Šiandieniniame pasaulyje egzistuoja įvairios šeimos formos. Kai kurios iš jų nefor-
malizuotos nei santuokos, nei kitais teisės santykiais. To nepaisydama valstybė turi už-
tikrinti teisinę ir socialinę jų apsaugą. Todėl šeimos formos turi tapti svarbiu šeimos po-
litikos klasifikavimo kriterijumi.

Tyrimo tikslas. Aptarti būtinumą šeimos politiką formuoti ne tik bendrų visuome-
ninių santykių kontekste, bet ir konkrečių visuomeninių santykių (ekonominių, teisi-
nių ir kt.) sferose, apžvelgti ekonominėje sferoje formuojamos šeimos politikos rūšis ir 
jų klasifikavimo kriterijus, atskleisti valstybės finansinės paramos šeimoms tendencijas 
2005–2012 m.

Šią monografijos dalį sudaro trys skyriai. Pirmajame skyriuje aptariama, kodėl šei-
mos politiką būtina analizuoti konkrečių visuomeninių santykių (ekonominių, teisinių, 
kultūrinių ir kt.) sferose. Atskleidžiama, kad formuojant šeimos politiką būtina vado-
vautis sisteminiu požiūriu, kas padeda tiksliau identifikuoti šeimos politikos rūšis bei 
formas. Pateikiamas šeimos politikos ekonominėje sferoje apibrėžimas, apibūdinami 
šeimos politikos klasifikavimo pagal rūšis kriterijai. Antrajame skyriuje analizuojamos 
finansinės paramos šeimoms, auginančioms vaikus, tendencijos Lietuvoje 2005–2012 
metais. Atskleidžiama, kokios priežastys lėmė šias tendencijas, kaip keitėsi finansinę pa-
ramą reglamentuojantys teisės aktai. Trečiajame skyriuje aptariamas valstybės piniginės 
paramos nepasiturintiems gyventojams tendencijos 2005–2012 metais. Apibūdinamos 
valstybės išlaidų tendencijos teikiant nepasiturintiems gyventojams socialines pašalpas, 
kompensuojant šių gyventojų išlaidas šildymui ir vandeniui. 

Tyrimo metodai. Darbe naudoti mokslinės literatūros analizės, statistinių duome-
nų sisteminimo, santykinių rodiklių lyginamosios analizės, loginės analizės, sisteminio 
vertinimo, aprašomasis tyrimo metodai.

1. ŠEIMOS POLITIKOS IR ŠEIMOS FORMŲ KLASIFIKAVIMO YPATUMAI

Reali valstybės parama šeimai daug priklauso nuo to, kokias šeimos formas valstybė pri-
pažįsta teisėtomis formuodama savo šalies šeimos politiką. Tiek šeimos formų, tiek šei-
mos politikos traktavimas labai priklauso nuo tyrinėtojų požiūrio, pasirinktų kriterijų, 
valstybėje įsigalėjusių tradicijų, kultūrinių bei socialinių vertybių, šalyje susiklosčiusios 
demografinės, ekonominės ir politinės situacijos. Kaip rodo literatūros apžvalga, tyri-
nėtojai daugiau dėmesio skiria šeimos politikai, o šeimos formos analizuojamos rečiau.

Šeimos politikos kriterijai, rūšys, tikslai plačiau pradėti nagrinėti tik dvidešimto 
amžiaus antrojoje pusėje. Vieni pirmieji šeimos politiką klasifikavo S.  Kamermanas 
ir A. Kahnas279. Pagal šeimos politikos tikslą ir jos įgyvendinimo pobūdį jie skyrė: aiš-
kiai apibrėžtą šeimos politiką (eksplicitinę), kuri daro tiesioginę įtaką šeimos raidai, ir 

279 Kamerman S. B., Kahn A. K. (eds.). Family Policy: Government and Families in Fourteen Countries. New York: 
Columbia University Press, 1978.
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netiesioginę įtaką šeimai darančią šeimos politiką (implicitinę). Ši politika savo ruož-
tu gali būti platesnės politikos struktūrine dalimi. Vėlesni skirtingų šalių mokslininkų 
tyrimai atskleidė šeimos politikos kriterijų specifiką atskirose valstybėse (L. Hantrais, 
M.  Letablier)280, šeimos politikos įtaką demografiniams procesams (A.  Pinnelli, 
H. Hoffmann-Nowotny)281, šeimos ir valstybės socialinės politikos ryšius (G. B. Eydal)282, 
šeimos politikos ypatumus gerovės valstybėse (A. Gauthier)283. 

Palyginti daug dėmesio įvairiems šeimos politikos aspektams skiriama ir Lietuvoje. 
Tyrinėtojų darbuose pažymima, kad šeimos politika yra valstybės viešosios politikos 
(K.  Ambrazevičiūtė, E.  Kavoliūnaitė-Ragauskienė, V.  Mizaras)284, gyventojų politikos 
(V. Stankūnienė)285 sudėtinės dalys, akcentuojamos demografinės, lyčių lygybės darbo 
rinkoje (V. Kanopienė)286, šeimos ir darbo derinimo (R.  Jančaitytė)287, socialinės para-
mos šeimai (R. Lazutka)288 bei kitos problemos. Tyrimuose (A. Maslauskaitė)289 dažnai 
analizuojamas A. Gauthier aptartas siauras ir platus požiūris į šeimos politiką. Siaurąja 
prasme šeimos politika apibūdinama tradiciniais finansinės paramos šeimai elementais. 
Plačiąja prasme šeimos politika apima skirtingose visuomeninio gyvenimo sferose, ūkio 
šakose sprendžiamas šeimos gyvenimo problemas. 

Nors šeimos politikos klausimais paskelbta daug vertingų darbų, diskusijos dėl šei-
mos politikos sampratos, apibrėžimo vyksta iki šiol. Kaip pažymi V. Jelizarovas290, tai 
aiškintina tuo, kad tyrinėtojai vienu ir tuo pačiu metu šeimos politiką tiria ir sociali-

280 Hantrais L., Letablier M. T. Families and Family Policies in Europe. London and New York: Longman, 1996.
281 Pinnelli A., Hoffmann-Nowotny H. J., Fux B. „Fertility and New Types of Households and Family Formation in 

Europe“. Directorate General III – Social Cohesion. Directorate of Social Affairs and Health Council of Europe, 
October 2001 Printed at the Council of Europe Recent demographic developments in Europe 2004. Council 
of Europe Publishing. Strasbourg, 2001.

282 Eydal G. B. Social and Family policy. The case of Iceland. Third report for the project “Welfare Policy and Em-
ployment in the Context of Family Change”, 2003.

283 Gauthier A. The state and the family: A comparative analysis of family policies in industrialized countries. Ox-
ford Clarendon Press, 1996.

284 Ambrazevičiūtė K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Mizaras V. Šeimos kaip teisės kategorijos turinys Lietuvos 
Respublikos įstatymuose // Teisės problemos, 2012, Nr. 4.

285 Stankūnienė V., Eidukienė V., Gruževskis B., Jančaitytė R., Mikalauskaitė A., Paleckienė J. Paramos šeimai politika: 
samprata ir patyrimas. Vilnius, 2001, p. 7.

286 Kanopienė V. Lyčių ekonominiai vaidmenys // Lyčių studijos ir tyrimai: teminis straipsnių rinkinys. Šiauliai: 
Šiaulių universiteto leidykla, 2006, p. 38–44.

287 Jančaitytė R. Palankios šeimai politikos įgyvendinimas Lietuvoje: problemos ir galimybės // Socialinis darbas, 
2006, Nr. 5 (1), p. 31.

288 Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė D., Ivoškaitė -Tamašiūnė V., Šumskaitė L. Socialinė parama Lietuvoje: remia-
mųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius, 2008.

289 Maslauskaitė A. Šeima ir šeimos politika: patirtis ir neokonservatyvios politikos gairės. Vilnius, 2005, p. 35–36.
290 Елизаров В. В. Демографическая ситуация и проблемы семейной политики // Социологические исследо-

вания, 1998, Nr. 2.
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niame, ir demografiniame kontekste, vienu ir tuo pačiu metu analizuoja daug skirtingų 
sričių problemų. Šeimos politikos sampratą lemia ir analizės apimtis. V. Smalskio nuo-
mone291, reikia skirti tradicinę ir šiuolaikinę šeimos politiką. Tradicinė šeimos politi-
ka turi atlikti dvi esmines funkcijas: remti demografinę plėtrą ir paremti neturtingas 
šeimas, visa tai siejant su pagrindinių jaunosios kartos poreikių tenkinimu. Šiuolaikinė 
šeimos politika turi labiau akcentuoti kokybinius šeimos vystymo aspektus ir tai, kad 
šeimoje turi vyrauti esminės demokratinės vertybės.

Teoriniais šeimos politikos neapibrėžtumais galima paaiškinti situaciją, kodėl 
Lietuvoje iki šiol nesuformuluota ir nepatvirtinta valstybinė šeimos politika. Dar 2008 m. 
Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino valstybinę šeimos politikos koncepciją, kurios 

„<...> paskirtis pagrįsti šeimos politikos reikalingumą <...>, apibrėžti šeimos politikos 
tikslus ir principus“.292 Nors praėjo penkeri metai, valstybinė šeimos politika nesukurta 
ir nepatvirtinta iki šiol. Tai lėmė ir pačios koncepcijos eklektinis pobūdis. Koncepcijoje 
suformuluotas valstybinės šeimos politikos tikslas – „<...> numatyti ir vykdyti šeimos 
institutą palaikančią ir stiprinančią bendrą politiką, kuri užtikrintų bendrąsias sąlygas 
teikiant diferencijuotą valstybės ir visuomeninių institucijų pagalbą šeimai visose srityse 
<...>“ yra sisteminio pobūdžio ir atspindi visą visuomeninių santykių sistemą, tačiau šei-
mos politikos įgyvendinimo kryptys ir keliami uždaviniai posistemėms būdingų bruožų 
neturi. Koncepcijoje nenumatyta šeimos politiką formuoti specifinių – ekonominių, eti-
nių, teisės, sveikatos apsaugos, kultūros ir kitų visuomeninių santykių kontekste. Todėl 
koncepcijoje numatytos šeimos politikos veiksmų kryptys neapibrėžtos kriterijais, neat-
spindi tarpusavio ryšių ir praktikoje negali tapti bendra, vientisa, nuoseklia sistema, lei-
džiančia klasifikuoti šeimos politiką pagal rūšis ir formas.

Praktikai reikšminga klasifikacija įmanoma tik tuomet, jei analizės objektas grupuo-
jamas ir sisteminamas konkrečių visuomeninių santykių sferoje –  teisės, ekonomikos, 
kultūros ir pan. Tai paaiškinama tuo, kad savarankiška šeimos politika sistemų hierar-
chijoje analizuotina kaip struktūrinė didesnės sistemos dalis – posistemė. Ją, kaip ir kie-
kvieną sistemą, sudaro identifikuoti, glaudžiais ryšiais susiję, laiko ir erdvės atžvilgiu 
kintantys elementai. Sisteminis požiūris į juos leidžia atskleisti sistemos ir jos dalių kri-
terijus, savybes, raidos etapus ir ypatumus, perspektyvą. Kaip sistema šeimos politika 
tiriama bendrų visuomeninių santykių kontekste, kaip posistemė šeimos politika ana-
lizuotina ekonominių, teisinių, etinių, politinių, demografinių, religinių ir kitų visuo-
meninių santykių požiūriu. Objektyvu, kad kiekvienas tyrinėtojas analizuodamas šei-
mos politiką savo mokslo disciplinos (kaip posistemės) kontekste remiasi specifiniais 

291 Smalskys V. Gerovės valstybės ir socialinės viešosios politikos krypčių teoriniai aspektai // Viešoji politika ir 
administravimas, 2005, Nr. 11, p. 92.

292 Lietuvos Respublikos Seimas. Nutarimas dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo. 2008 m. 
birželio 3 d. Nr. x-1569, p. 2.
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kriterijais, veiksniais, formomis. Tai gali nulemti skirtingą vienų ir tų pačių šeimos po-
litikos elementų vertinimą. Kas teisės, etikos, sveikatos apsaugos, transporto sferose gali 
būti vertinama kaip šeimos politikos elementas, tas ekonominių santykių kontekste gali 
būti laikoma įprasta sveikatos apsaugos, švietimo, viešojo transporto, teisėsaugos ir kitų 
institucijų paslauga, kuri nereikalauja jos atžvilgiu taikyti specialios ekonominės poli-
tikos. Pavyzdžiui, vedybų, ištuokų, abortų, kontracepcijos, kohabitacijos teisė ir atitin-
kamos paslaugos gali būti šeimos politikos elementais teisės, etinių, švietimo, sveikatos 
apsaugos santykių kontekste. Tačiau ekonominiu požiūriu jie gali nebūti tais objektais, 
kuriems taikytinas ekonominis reguliavimas. Tai rodo, kad unifikuotų, visą visuomeni-
nių santykių sistemą atspindinčių šeimos politikos apibendrintų kriterijų, kurie turėtų 
praktinę reikšmę, nėra. Todėl valstybinę šeimos politiką kaip sistemą būtina klasifikuoti 
į posistemes. Apibrėžti šeimos politikos rūšis, apimties sferas, strateginius ir taktinius 
kriterijus, įgyvendinimo galimybes įmanoma tik tuomet, jei šeimos politika kaip posis-
temė analizuojama specifinių ekonominių, teisinių, etinių, švietimo, sveikatos apsaugos, 
religinių ir kitų visuomeninių santykių sferoje.

Šeimos politika ekonominių santykių kontekste turėtų būti svarbiausia valstybinės 
šeimos politikos dalis (posistemė). Bet kurioje kitoje visuomeninių santykių sferoje su-
formuluota savarankiška šeimos politika turi būti pagrįsta finansinėmis valstybės gali-
mybėmis ir turėti glaudų ryšį su šeimos politika ekonominių santykių kontekste. Šeimos 
politika ekonominių santykių sferoje yra pagrindas įgyvendinti šeimos politikos prie-
mones visose kitose specifinėse visuomeninio gyvenimo sferose –  švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kt. Autorių nuomone, šeimos politika ekonominių santykių kontekste – tai 
valstybės tikslinių ekonominių veiksmų, darančių tiesioginę ar netiesioginę įtaką tiek 
bendram šeimos institutui, tiek ir konkrečiai šeimos formai, visuma.

Šeimos politikos realizavimui praktikoje didelę reikšmę turi jos klasifikavimas į rūšis 
ir formas (priemones). Rūšis – svarbiausias struktūrinis mokslinės klasifikacijos viene-
tas, leidžiantis šeimos politikos dalį apibrėžti pagal jai būdingą klasifikavimo kriterijų. 
Rūšis tiesiogiai ir netiesiogiai atskleidžia konkrečiai šeimos formai būdingas problemas, 
jos loginį ryšį su klasifikavimo kriterijumi. Rūšies analizė leidžia parinkti tikslesnes šei-
mos politikos įgyvendinimo formas (priemones), įvertinančias ekonominę šeimų elgse-
ną. Šeimos politikos forma (priemonė) – tai konkrečios paramos šeimai įgyvendinimo 
būdas, be kurio šeimos politika nerealizuojama, pavyzdžiui, valstybės išmoka vaikų glo-
bai. Forma (priemonė) suteikia šeimos politikai apibrėžtumą – išreiškia šeimos politikos 
tikslą, tampa jos varomąja jėga. Forma (priemonė) ir šeimos politikos turinys sudaro 
vienovę. Turinys nerealizuojamas be formos (priemonės), tačiau ir forma neatsiranda be 
turinio. Šeimos politikos rūšis – mokslinės analizės teorinė kategorija. Formos (priemo-
nės) pasikeitimas gali keisti šeimos politikos turinį. Savo ruožtu pakitus turiniui, jam 
realizuoti gali prireikti naujos formos (priemonės). 
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Autorių nuomone, šeimos politiką ekonominių santykių kontekste šiuo metu aktualu 
klasifikuoti pagal šiuos kriterijus: adresato (šeimos formos) atžvilgiu; vaikų atžvilgiu; pa-
gal vienam šeimos nariui tenkančias vidutines pajamas; pagal tiesioginį ar netiesioginį 
paramos teikimo būdą.

Daugiausia teorinių ir praktinių diskusijų Lietuvoje ir užsienyje šiuo metu kelia teisės 
aktais įtvirtintų ir neįtvirtintų šeimos formų įvairovė. Iki dvidešimto amžiaus vidurio 
santuoka pagrįsti šeimos santykiai faktiškai buvo vieninteliai teisės aktais sureguliuoti 
teisiniai šeimos santykiai. Laikui bėgant santuokos statuso reikšmė sumažėjo. Europos 
Žmogaus Teisių Teismas (toliau vadinama – EŽTT) konstatavo, kad šeimos sąvoka negali 
būti siejama vien su santuoka, nes šeimos samprata apima ir teisiškai neformalizuotus 
santykius, atsirandančius tarp asmenų, kurie nesusiję santuokiniais ryšiais. EŽTT prak-
tika rodo, kad šeimos sampratą atitinka įvairios šeimų formos: santuokinės šeimos; šei-
mos gyvenimą gyvenančios nesusituokusios šeimos; vieno tėvo šeima ar abiejų tėvų ir 
vaikų šeima; bevaikės šeimos; tos pačios lyties asmenų šeimos; šeimos tarp artimų gimi-
naičių. Didelė šeimos formų įvairovė lėmė tai, kad Lietuvoje jos teisės aktais dažnai nea-
pibrėžtos, turinio prasme skirtumo tarp sąvokos „šeima“ ir „šeimos nariai“ nėra, o daž-
nai vartojamos tokios šeimos narių sąvokos kaip „artimi asmenys“, „bendrai gyvenantys 
asmenys“, „susiję asmenys“ realios šeimos formos neatskleidžia (K. Ambrazevičiūtė)293. 
Būtent dėl to, monografijos autorių nuomone, klasifikuojant šeimos politiką adresato 
(šeimos formos) atžvilgiu gali būti skiriama: šeimos politika sutuoktinių atžvilgiu; šei-
mos politika vieno tėvo su vaikais atžvilgiu; šeimos politika nesusituokusių asmenų at-
žvilgiu; šeimos politika partnerių atžvilgiu. Klasifikuojant šeimos politiką pagal turimų 
vaikų skaičių gali būti skiriama: šeimos politika vaikų neturinčios šeimos atžvilgiu; šei-
mos politika, turinčios 1–2 vaikus šeimos atžvilgiu; šeimos politika, turinčios 3 ir dau-
giau vaikų šeimos atžvilgiu. Pagal vidutines pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui, 
gali būti skiriama: šeimos politika, kai vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos 
nariui, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas; šeimos politika, kai vidutinės pa-
jamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra didesnės už valstybės remiamas pajamas. 
Pagal finansinės paramos teikimo būdą gali būti skiriama: tiesioginė šeimos paramos 
politika (parama išmokama pinigais); netiesioginė šeimos paramos politika (parama tei-
kiama mokesčių lengvatomis, apmokant palūkanas, vaikų atostogas vasaros stovyklose 
ir pan.).

Aptarta šeimos politikos klasifikacija atspindi posistemėms būdingus ryšius ir ele-
mentus – šeimos politikos objektus, tikslus, prioritetus, kryptis. Kiek tokia klasifikaci-
ja gali būti įgyvendinta praktikoje, priklauso nuo politikų valios ir valstybės galimybių 
teikti šeimai ekonominę paramą. Bet kuriuo atveju šeimos politika – kintantis procesas. 

293 Ambrazevičiūtė K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Mizaras V. Šeimos kaip teisės kategorijos turinys Lietuvos Res-
publikos įstatymuose // Teisės problemos, 2012, Nr. 4.
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Augant ekonomikai, kintant šeimos sampratai, šeimos struktūrai, iškylant vis naujoms 
demografinėms, lyčių lygybės ir kt. problemoms vienos šeimos politikos rūšys gali nu-
nykti, kitos – atsirasti. Šeimos politikoje labai svarbus tęstinumo ir nuoseklumo principo 
įgyvendinimas. Deja, kaip rodo kitų skyrių analizė, būtent šių principų ir pasigendama 
šiuolaikinėje Lietuvos finansinės paramos šeimai sistemoje.

2. VALSTYBĖS FINANSINĖ SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS,  
AUGINANČIOMS VAIKUS, 2005–2012 METAIS

Šalies socialinė bei ekonominė šeimos apsaugos sistema yra ypatingas socialinis vals-
tybės institutas. Jis atskleidžia valstybinės šeimos politikos tikslus, kryptis, funkcijas, 
kriterijus, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 39 straipsnio nuostatą, kad 

„Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustaty-
ta tvarka teikia joms paramą“.294

Svarbiausias socialinės paramos elementas yra finansinė (piniginė) pagalba, kuria 
siekiama sudaryti būtinas gyvenimo sąlygas šeimoms, kurių darbo, socialinio draudi-
mo ir kitos pajamos dėl objektyvių priežasčių tam yra nepakankamos. Piniginę paramą 
reglamentuoja šie Lietuvos Respublikos teisės aktai: Piniginės socialinės paramos ne-
pasiturintiems gyventojams įstatymas; Išmokų vaikams įstatymas; Socialinės paramos 
mokiniams įstatymas; Vaikų išlaikymo fondo įstatymas; Vaiko teisių apsaugos pagrin-
dų įstatymas; Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymas; 
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (mo-
dernizuoti) įstatymas; Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams 
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo įgyvendinimo įstatymas; Paramos mirties 
atveju įstatymas; Lietuvos Vyriausybės nutarimai. Šie teisės aktai reglamentuoja pinigi-
nės paramos kriterijus, rūšis, gyventojų rėmimo principus, mokėjimo tvarką.

Lietuvos valstybinę šeimų ir vaikų finansinę rėmimo sistemą sudaro dvi pagrindinės 
dalys. Pirmąją sudaro išmokos, kurių skyrimas nepriklauso nuo šeimos turto ir gauna-
mų pajamų. Šios išmokos grindžiamos šalies demografinės, vaikų apsaugos, socialinės-
ekonominės politikos tikslais ir kriterijais. Antrąją finansinio rėmimo sistemos dalį su-
daro išmokos, kurios mokamos atsižvelgiant į gyventojų turtą bei pajamas. Šios išmokos 
atspindi šalies skurdo mažinimo politiką – tikslus, būdus, kryptis. Ši parama skiriama 
tiems namų ūkiams, kurie atitinka valstybės remiamų pajamų kriterijų.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, valstybės išlaidos šeimų ir vaikų iš-
mokoms ir paslaugoms 2005–2011 metų laikotarpiu padidėjo šiek tiek daugiau nei du 
kartus (žr. 4 lentelę).

294 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Žin., 1992, Nr. 33-1014.
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4 lentelė. Valstybės išlaidos šeimų ir vaikų išmokoms bei paslaugoms 2005–2011 m. 
(mln. Lt)295

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

805,1 947,0 1194,5 2094,0 2597,5 2131,1 1748,0

4 lentelės duomenys rodo didelį valstybės išlaidų šeimai (vaikams) svyravimą ana-
lizuojamu laikotarpiu. Didelį išlaidų augimą 2007–2009 metais keičia staigus jų mažė-
jimas 2009–2011 metais. 2009 m. šios išlaidos, palyginti su 2007 m., išaugo 2,2 karto, o 
štai 2001 m., palyginti su 2009 m., sumažėjo 1,5 karto. Tokie svyravimai atsirado dėl 
žymaus motinystės (tėvystės) pašalpų padidinimo 2008 m. ir vėlesnio jų sumažinimo. 
Pagal 2007 m. galiojusią tvarką motinystės (tėvystės) pašalpa buvo mokama vienus me-
tus. 2007 m. sausio–birželio mėnesiais motinystės (tėvystės) pašalpa sudarė 85 % kom-
pensuojamojo darbo užmokesčio dydžio. Tų pačių metų liepos–gruodžio mėnesiais, kol 
vaikui sueis pusė metų, mokėta 100 %, o iki sueis vieni metai – 85 % kompensuojamojo 
darbo užmokesčio. Nuo 2008  m. motinystės pašalpos mokėjimo terminas buvo padi-
dintas iki 2 metų. Už pirmuosius metus tėvai gaudavo 100 % kompensuojamojo darbo 
užmokesčio, už antruosius – 85 %. Tai sukėlė ir motinystės (tėvystės) pašalpų, ir gimsta-
mumo didėjimo efektus (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Motinystės (tėvystės) pašalpos ir gimstamumas Lietuvoje 2005–2011 m.296

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Motinystės (tėvystės) 
pašalpa (mln. Lt) 135,58 164,18 284,36 789,50 1221,48 1190,20 937,1

Gimusiųjų skaičius 30541 31265 32346 35065 36682 35626 34385

Motinystės (tėvystės) pašalpų apimtis 2008  m., palyginti su 2007  m., padidėjo 2,8 
karto (žr. 5 lentelę). 2009 m., palyginti su 2007 m. ir 2008 m., atitinkamai 4,3 ir 1,5 karto. 
Pašalpų apimties augimas nulėmė žymų gimstamumo didėjimą. 2008 m. gimusių vaikų 
skaičius, palyginti su 2005 m. ir 2007 m., padidėjo atitinkamai 14,8 % ir 8,4 %. 2009 m. 
gimstamumas, palyginti su 2008 m., dar padidėjo 4,6 %. Nuo 2010 m. liepos mėnesio 
motinystės (tėvystės) pašalpas sumažinus iki 90 % (kol vaikui sueis vieni metai) ir 75 % 
(kol vaikui sueis dveji metai), o nuo 2011 m. vidurio atitinkamai iki 70 ir 40 %, motinys-
tės (tėvystės) pašalpų apimtis ir gimusiųjų vaikų skaičius 2011 m., palyginti su 2009 m., 

295 Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vilnius, 2011, p. 95; Socialinė apsauga Lietuvoje 2010 m. Vilnius, 
2011, p. 43 [interaktyvu]. Prieiga per internetą: <http://www.google.lt/socialine_apsauga_Lietuvoje_2010m.

 _2035pdf>; Socialinė apsauga Lietuvoje 2011  m. Vilnius, 2012, p. 55 [interaktyvu]. Prieiga per internetą: 
<http://www.google.lt/Social _Protection_in_Lithuania_2011_2200-1.pdf>. Žiūrėta 2013-03-28.

296 Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis, 2012. Vilnius, 2012, p. 96; Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vilnius, 
2011, p. 45; Socialinė apsauga Lietuvoje 2011  m. Vilnius, 2012, p. 42 [interaktyvu]. Prieiga per internetą: 
<http://www.google.lt/Social _Protection_in_Lithuania_2011_2200-1.pdf>. Žiūrėta 2013-03-28.
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sumažėjo atitinkamai 23,3 ir 6,3 %. Šių tendencijų nepakeitė ir pašalpų gavėjams suteik-
ta alternatyvi pasirinkimo galimybė nuo 2007 m. liepos 1 dienos pašalpą gauti tik vienus 
metus gaunant 100 % kompensuojamojo darbo užmokesčio. 

Motinystės (tėvystės) pašalpų augimas 2008–2009 metais ir vėlesnis jų mažėjimas 
darė didelę įtaką valstybės skiriamų lėšų šeimai (vaikams) lyginamajam svoriui visose 
socialinės apsaugos išlaidose. Šio rodiklio pokyčiais Lietuva išsiskyrė iš kitų Europos 
Sąjungos šalių (žr. 6 lentelę).

6 lentelė. Šeimai ir vaikams skiriamų lėšų dalis socialinės apsaugos išlaidose Europos 
Sąjungos šalyse (procentais)297

Šalies pavadinimas 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ES-27 šalys 7,95 7,91 8,12 8,06 8,07 8,00
Airija 14,69 14,63 14,74 14,74 13,98 12,90

Austrija 10,65 10,38 10,13 10,26 10,30 10,41
Belgija 7,82 7,86 8,14 7,79 7,70 7,71

Bulgarija 6,80 7,41 8,65 8,69 11,96 11,42
Čekija 7,55 7,55 9,20 7,97 7,28 6,83
Danija 12,93 13,14 13,09 13,18 12,91 12,42
Estija 12,15 12,15 11,57 12,01 11,93 12,75

Graikija 6,42 6,15 6,20 6,27 6,70 6,38
Ispanija 5,89 6,02 6,23 6,31 6,16 6,01

Italija 4,37 4,49 4,89 4,86 5,05 4,58
Jungtinė Karalystė 6,21 5,92 6,62 6,66 6,87 6,87

Kipras 11,80 10,69 10,83 11,14 10,53 9,97
Latvija 10,72 9,80 10,70 11,16 10,39 8,49
Lenkija 4,38 4,33 4,47 4,02 3,99 4,22
Lietuva 8,90 8,48 8,26 11,70 13,47 11,92

Liuksemburgas 16,87 16,92 16,61 19,80 17,80 17,79
Malta 6,41 6,22 6,01 6,70 6,38 6,25

Nyderlandai 4,86 5,44 5,84 4,39 4,36 4,10
Portugalija 5,15 5,12 5,27 5,51 5,83 5,74
Prancūzija 8,52 8,90 8,81 8,69 8,54 8,31
Rumunija 13,93 14,12 12,68 10,58 10,04 9,64
Slovakija 10,52 10,48 10,04 9,53 9,41 9,75
Slovėnija 8,60 8,57 8,32 8,52 8,85 8,90
Suomija 11,58 11,55 11,62 11,60 11,28 11,11
Švedija 9,41 10,01 10,22 10,44 10,22 10,40

Vengrija 11,79 12,87 12,78 12,75 13,13 12,96
Vokietija 10,75 10,33 10,35 10,48 10,44 10,86

297 Šaltinis: Eurostat [interaktyvu]. Prieiga per internetą: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.
do;jsessionid=9ea7d07d30da0b47f07a9e7347729831dd9ca1cbd273.e34MbxeSaxaSc40LbNiMbxeNaxuRe0?ta
b=table&plugin=1&pcode=tps00106&language=en>.
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6 lentelės duomenys rodo, kad daugumoje ES šalių šeimai ir vaikams skiriamų lėšų 
lyginamasis svoris socialinės apsaugos išlaidose daugiau ar mažiau yra pastovus dydis. 
Jo svyravimo amplitudė 2005–2010 m. laikotarpiu (lyginant viso laikotarpio, taip pat 
praėjusių metų duomenis) buvo tik 0,1–0,5 procentinio punkto. Lietuvoje šeimai ir vai-
kams skiriamų lėšų lyginamasis svoris socialinės apsaugos išlaidose svyruoja 0,2–3,4 
procentinio punkto. Toks didelis svyravimas rodo, jog Lietuvoje įgyvendinama šeimos 
ir vaikų rėmimo politika, skirtingai nei daugelyje ES šalių, yra nenuosekli, jos kriterijus 
iš esmės lemia ne ilgalaikė socialinė politika, o ekonominės šalies galimybės. 

Lietuvos statistikos departamentas neskelbia šalies šeimų skaičiaus. Šiek tiek su išly-
gomis vidutines valstybės išlaidas šeimoms (vaikams) remti apibūdina duomenys apie 
išlaidas, tenkančias vienam vidutiniam (2,4 asmenų) namų ūkiui (žr. 7 lentelę).

7 lentelė. Valstybės išlaidos šeimoms (vaikams) remti, tenkančios vienam namų ūkiui 
2005–2011 m.298

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Namų ūkiai (tūkst.) 1440 1425 1425 1413 1393 1389 1392
Valstybės išlaidos šeimoms  
(vaikams) remti (mln. Lt) 850,1 947,0 1194,5 2094,0 2597,5 2131,1 1748,0

Valstybės išlaidos šeimoms (vaikams) 
remti, tenkančios 1 namų ūkiui (Lt) 590,3 664,6 838,2 1482,0 1864,7 1534,3 1255,7

Valstybės išlaidos šeimoms (vaikams) 
remti, tenkančios vienam namų ūkiui, 
palyginti su ankstesniais metais (%)

– 112,6 126,1 176,9 125,8 82,3 81,8

Valstybės išlaidos šeimoms  
(vaikams) remti išskaičius motinystės 
(tėvystės) pašalpas (mln. Lt)

714,4 782,8 910,1 1304,5 1376,0 940,9 810,9

Valstybės išlaidos šeimoms  
(vaikams) remti išskaičius motinystės 
(tėvystės) pašalpas, tenkančias vienam 
namų ūkiui (Lt)

496,1 549,3 638,6 923,2 987,8 677,4 582,5

Valstybės išlaidos šeimoms (vaikams) 
remti, išskaičius motinystės (tėvystės) 
pašalpas, tenkančios vienam namų ūkiui, 
palyginti su ankstesniais metais (%)

– 110,7 116,3 144,6 107,0 68,6 86,0

7 lentelės duomenys rodo, kad valstybės išlaidos šeimoms (vaikams) remti, tenkan-
čios vienam namų ūkiui 2005–2011 metais, išaugo 2,1 karto ir 2011 m. sudarė 1255,7 Lt 
per metus. Jų augimą 76,9 % 2008 m., palyginti su ankstesniais metais, ir ryškų mažė-
jimą 2011 m., palyginti su 2010 m. (17,7 %), daugiausia nulėmė 2008–2011 metais įgy-
vendinamos motinystės (tėvystės) pašalpų politikos pokyčiai. Išskaičius motinystės (tė-
vystės) pašalpas iš visų valstybės išlaidų šeimai remti, matyti, kad išlaidos vienam ūkiui 

298 Šaltinis: Lietuvos statistikos metraštis 2012. Vilnius, 2012, p. 96, 188; Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vil-
nius, 2011, p. 45; Socialinė apsauga Lietuvoje 2011 m. Vilnius, 2012, p. 43.
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augo tik ekonominės krizės piko laikotarpiu – 2008–2009 metais. 2010–2011 metais šios 
išlaidos mažėjo ir iš esmės sutapo su ikikrizinio laikotarpio (2006–2007 metais) išlaido-
mis. 2006 m. ir 2007 m. valstybės išlaidos šeimai (vaikams) remti, išskaičius motinystės 
(tėvystės) pašalpas, vienam namų ūkiui sudarė atitinkamai 549,3 ir 638,6 Lt, o 2010 ir 
2011 metais atitinkamai 677,4 ir 528,5 Lt. 

Esminis skirtumas tarp šių laikotarpių yra tas, kad 2006–2007 metais ekonomika 
išgyveno pakilimą, – nedarbas siekė atitinkamai tik 5,6 ir 4,3 %. O 2010–2011 metais 
ekonomiką užklupo recesija – nedarbas siekė atitinkamai 17,8 ir 15,4 %.299 Todėl tai, kad 
šalies Vyriausybei pasaulinės krizės sąlygomis pavyko išlaikyti ikikrizinį šeimų (vaikų) 
rėmimo lygį, laikytina pozityviu jos darbo momentu. 

Valstybės teikiama piniginė socialinė parama skirstoma į dvi pagrindines grupes: iš-
mokos šeimoms, auginančioms vaikus, ir piniginė parama nepasiturintiems gyvento-
jams (žr. 8 lentelę).

8 lentelė. Valstybės piniginės išlaidos socialinei paramai 2005–2012 m.300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Išmokos šeimoms, auginančioms 
vaikus (mln. Lt) 363,1 358,2 398,75 596,53 601,19 260,94 223,61 213,10

Išmokos nepasiturintiems 
gyventojams (mln. Lt) 94,0 88,9 100,36 142,56 282,41 642,39 768,51 781,00

8 lentelės duomenys rodo, kad 2008–2012 metų laikotarpiu išmokos šeimoms, au-
ginančioms vaikus, ir išmokos nepasiturintiems gyventojams remti kito priešingomis 
kryptimis. Pirmosios – mažėjo, antrosios – didėjo. Išmokos šeimoms, auginančioms vai-
kus, 2012 m., palyginti su 2008 m., sumažėjo 2,8 karto, – nuo 596,53 mln. Lt iki 213,1 mln. 
Lt. O štai išmokos nepasiturintiems gyventojams 2012 m., palyginti su 2008 m., padidėjo 
net 5,5 karto, – nuo 142,56 mln. Lt iki 781,0 mln. Lt. Abiejų tendencijų priežastis vieno-
da, – 2008 m. šalyje prasidėjusi ekonominė krizė. Pastaroji apribojo ekonomines valstybės 
galimybes išlaikyti ikikrizinį išmokų šeimoms, auginančioms vaikus, lygį. Ekonominė 
krizė augant nedarbui objektyviai privertė didinti išmokas nepasiturintiems gyvento-
jams. Viso to rezultatas – iš esmės pasikeitė tiek vienų, tiek kitų valstybės išlaidų lygina-
masis svoris bendrose socialinės paramos išmokose. 2005 m. išmokos šeimoms, auginan-
čioms vaikus, bendrose išmokose sudarė 79,4 %, 2008 m. – 80,7 %, o 2012 m. – 21,4 %. 
Atitinkamai priešingai pakito išmokų nepasiturintiems gyventojams lyginamasis svoris. 
Krizės akivaizdoje valstybė koregavo socialinės paramos politikos kryptis – mažino iš-
mokas vaikams, daugiau lėšų skyrė nepasiturintiems gyventojams remti.

299 Lietuvos statistikos metraštis 2012. Vilnius, 2012, p. 129; Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vilnius, 2011, p. 131.
300 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-1166618
 840>. Žiūrėta 2013-04-01.
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Valstybinė piniginė socialinė parama šeimoms, auginančioms vaikus, apima šias iš-
mokas: vienkartinė išmoka gimus vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, išmoka 
vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkar-
tinė išmoka įsikurti, vienkartinė socialinė parama savivaldybių sprendimais nustatyta 
tvarka.

Viena svarbiausių piniginės paramos išmokų, kuri pagal Lietuvos Respublikos išmo-
kų įstatymą nepriklauso nuo šeimos turimo turto ir pajamų, yra vienkartinė išmoka gi-
mus vaikui. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (toliau 
vadinama – BSI). BSI – socialinės apsaugos išmokų mokėjimo ir apskaičiavimo rodiklis. 
Jo dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2005–2006 metais BSI buvo 125 Lt, 
nuo 2007 m. iki šiol – 130 Lt. Gimus vaikui tėvams ar globėjams išmokama 11 mėnesių 
vienkartinė išmoka – 1 430,00 Lt.

2005–2012 metų laikotarpiu vienkartinių išmokų gimus vaikui suma šalies mastu 
padidėjo 1,5 karto. 2005 m. valstybė išmokėjo 28,5 mln. Lt šių išmokų, o 2012 m. – jau 
45,5 mln. Lt. Palyginti su prieš tai ėjusiais metais vienkartinės išmokos vaikams ypač sti-
priai išaugo 2009 m. – 1,3 karto. Tai lėmė nuo 2009 m. pradžios 37,5 % padidinta vien-
kartinė išmoka gimus vaikui. Iki 2009 m. ji buvo lygi 8 BSI (1040 Lt), o nuo 2009 m. – 11 
BSI (1430 Lt). 6,5 % išmokų sumažėjimas 2012 m., palyginti su 2010 m., proporcingas 
išmokos gavėjų (gimstamumo) mažėjimui (žr. 9 lentelę).

9 lentelė. Vienkartinės išmokos vaikams ir jų gavėjų skaičius Lietuvoje 2005–2012 m.301

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vienkartinė išmoka  
vaikui (mln. Lt) 28,50 29,80 31,11 36,08 47,09 48,75 46,95 45,50

Išmokos gavėjai (tūkst. žm.) 29,50 29,80 30,13 34,70 34,20 34,00 32,90 31,80

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas numato, kad nėščiai moteriai, kuri 
pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi tei-
sės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo skiriama vien-
kartinė išmoka. Jos dydis – dviejų BSI dydžio (260 Lt) vienkartinė išmoka. 

2005–2012 metų laikotarpiu valstybės mokamų vienkartinių išmokų nėščiai mote-
riai suma ir ją gaunančių moterų skaičius kito nežymiai (žr. 10 lentelę).

301 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-1166618
 840>. Žiūrėta 2013-04-01.
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10 lentelė. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai Lietuvoje 2005–2012 m.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vienkartinės išmokos  
nėščiai moteriai (mln. Lt) 2,0 1,9 1,72 1,47 1,72 2,14 2,23 2,1

Vienkartinės išmokos  
nėščiai moteriai  
gavėjų skaičius (tūkst. žm.)

8,1 7,5 6,67 5,70 6,6 8,2 8,6 8,2

Kaip rodo 10 lentelės duomenys, valstybės mokamų vienkartinių išmokų nėščiai mo-
teriai suma šalies mastu analizuojamu laikotarpiu vidutiniškai siekė 1,9 mln. Lt. Šių iš-
mokų ir jų gavėjų skaičiaus mažėjimo tendencija 2005–2008 metais siejama su tais me-
tais buvusiais aukštais ekonomikos augimo tempais ir atitinkamai sumažėjusiu moterų 
nedarbo lygiu. 2005 m. moterų nedarbo lygis buvo 8,3 %, o 2006, 2007, 2008 metais ati-
tinkamai 5,4, 4,3, 5,6 %.302 Vėlesniais metais didėjant moterų nedarbui (2010 m. – 14,4 %) 
vienkartines išmokas nėščiai moteriai gaunančių gavėjų skaičius grįžo į 2005  m. lygį. 
2010–2012 metais šias išmokas gavo daugiau nei 8 tūkst. moterų – ketvirtadalis visų pa-
gimdžiusių moterų.

Didžiausia valstybės piniginės socialinės paramos šeimoms, auginančioms vaikus, 
dalis teikiama išmokos vaikui forma. Išmoka vaikui – tai bendrai gyvenančių asmenų 
auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų mokama 0,75 BSI 
dydžio išmoka per mėnesį. Ji mokama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pa-
jamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės, socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės 
negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų amžiaus, ši iš-
moka, esant toms pačioms sąlygoms, yra 0,4 BSI dydžio. Tokio pat dydžio išmoka už kie-
kvieną vaiką mokama ir šeimai, auginančiai ar globojančiai tris ir daugiau vaikų nuo 7 iki 
18 metų amžiaus, taip pat vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, 
pagal formaliojo, profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studi-
juoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą 
ar nuolatinės studijų formos programą, bet ne ilgiau negu jiems sukaks 24 metai. Išmokų 
vaikui šalies mastu tendencijas 2005–2012 metais apibūdina 11 lentelės duomenys.

11 lentelė. Išmokos vaikui Lietuvoje 2005–2012 m.303

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Išmokos vaikui (mln. Lt) 260,8 254,5 286,1 481,9 469,2 127,3 92,8 87,1
Išmokų vaikui gavėjų  
skaičius (tūkst. žm.) 323,3 320,6 350,7 624,2 495,3 152,0 117,3 107,1

302 Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vilnius, 2011, p. 131.
303 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-116661
 8840>. Žiūrėta 2013-04-01.
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11 lentelės duomenų analizė rodo du savo tendencijomis priešingus laikotarpius – iki-
krizinį (2005–2008 metai) ir pokrizinį (2009–2012 metai). 2005–2008 metais ekonomi-
kai augant didėjo ir bendros išmokos vaikui, ir šių išmokų gavėjų skaičius. Absoliuti iš-
mokų suma 2008 m., palyginti su 2005 m., padidėjo 1,85 karto. 2005 m. išmokos vaikui 
sudarė 260,8 mln. Lt, o 2008 m. – 481,9 mln. Lt, 2009 m. – 469,2 mln. Lt. Išmokų ga-
vėjų skaičius 2008 m., palyginti su 2005 m., padidėjo nuo 323,3 tūkst. žmonių iki 624,2 
tūkst. žmonių, arba 1,9 karto. Tokį žymų išmokos vaikui absoliučios sumos augimą 2008 
metais šalies mastu lėmė kelios priežastys. Pirma, 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusios 
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo pataisos304 išplėtė šių išmokų gavėjų 
skaičių. 2004 m. priimtas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas numatė, kad 

„šeimoje, auginančioje vieną ar du vaikus, kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyres-
niam, kuris mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, skiriama 0,4 BSI dydžio iš-
moka per mėnesį“305, o pagal 2008 m. įstatymo pataisas ši įstatymo dalis pradėta taikyti 
ir 18–21 metų vaikams, besimokantiems pagal profesinio mokymo programą pirmajai 
kvalifikacijai įsigyti306; antra, 2004 m. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 
numatė, kad „šeimoje, auginančioje 3 ir daugiau vaikų, kiekvienam vaikui nuo 3 iki 
18 metų ir vyresniam, besimokančiam dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profe-
sinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau kaip iki 
jam sukanka 24 metai, skiriama 0,4 BSI dydžio išmoka per mėnesį“307, o 2008 m. įsta-
tymo pataisos šią išmoką padidino iki 0,75 BSI308; trečia, 2005–2009 metų laikotarpiu 
Lietuvoje didėjo gimstamumas. 2008 m., palyginti su 2005 m., gimstamumas padidėjo 
14,8 %, 2009 m., palyginti su 2008 m., – 4,6 %.309 

Lūžis valstybės politikoje vaiko išmokų atžvilgiu iš esmės įvyko 2010 m., kai išmo-
kos vaikams šalies mastu, palyginti su 2009 m., sumažėjo 3,7 karto. 2011 m., palyginti su 
2010 m., šios išmokos sumažėjo 37 %, o 2012 m., palyginti su 2011 m., dar 6,2 %. 

Staigų išmokų vaikams mažinimą lėmė šalyje kilusi ekonominė krizė. Sumažėjusios 
valstybės ekonominės galimybės privertė Vyriausybę keisti išmokų skyrimo principus, 
numatyti naujas sąlygas. Iki 2009 m. išmokos vaikui skyrimas nepriklausė nuo vidutinių 
pajamų vienam šeimos nariui, o 2008 m. gruodžio 19 d. priimti Lietuvos Respublikos iš-
mokų vaikams įstatymo pakeitimai numatė, kad nuo 2009 m. kovo 1 d. išmokos vaikams 

304 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22 straipsnių ir 2, 3 
skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymas // Žin., 2008, Nr. 81-3175.

305 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas // Žin., 2004, Nr. 88-3208.
306 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22 straipsnių ir 2, 3 

skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymas // Žin., 2008, Nr. 81-3175.
307 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas // Žin., 2004, Nr. 88-3208.
308 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22 straipsnių ir 2, 3 

skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymas // Žin., 2008, Nr. 81-3175.
309 Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vilnius, 2011.
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nuo 3 iki 18 metų susiejamos su valstybės remiamomis pajamomis. Dar labiau išmokų 
vaikams skyrimo sąlygas sugriežtino Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskai-
čiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, priimtas 2009 m. gruodžio 9 d. 2004 m. priim-
tas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas numatė, kad 0,75 BSI dydžio išmoka 
vaikui mokama 3 metus nuo jo gimimo nepriklausomai nuo jo šeimos pajamų, o 2009 m. 
gruodžio 9 d. laikinasis įstatymas ne tik sutrumpino nuo gimimo dienos vaikui skiria-
mos 0,75 BSI dydžio išmokos mokėjimo terminą, bet ir susiejo ją su šeimos vidutinėmis 
pajamomis. Pagal šį įstatymą 2010–2011 metų laikotarpiu vaikui nuo gimimo dienos iki 
2 metų skiriama 0,75 BSI (97,5 Lt) per mėnesį tuomet, jeigu vaiko tėvai (globėjai) negau-
na motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ji yra mažesnė negu 1,5 valstybės 
remiamų pajamų dydžio. Laikinasis įstatymas nustatė, kad vaikams nuo 2 iki 7 metų 
(šeimoje, kurioje yra 3 ir daugiau vaikų nuo 7 iki 18 metų), 0,4 BSI dydžio išmoka (52 Lt) 
skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 
valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt). Šiuo įstatymu nustatyti išmokų vaikams dy-
džiai iš esmės nepasikeitė ir 2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimui patvir-
tinus Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, kurie reglamentuoja 
išmokų mokėjimą nuo 2012 m.310 Nuo 2012 m. pradžios išmoka vaikams nuo gimimo 
iki dvejų metų skiriama nesiorientuojant į motinystės (tėvystės) pašalpą. Išmoka vaikui 
skiriama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui yra 
mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, tai yra mažiau nei 525 Lt.

Analizuojamu laikotarpiu valstybės išlaidos išmokai privalomosios tarnybos kario 
vaikui buvo santykinai nedidelės (žr. 12 lentelę).

12 lentelė. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui ir jų gavėjų skaičius Lietuvoje 
2005–2012 m.311

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Išmokos privalomosios tarnybos 
kario vaikui (mln. Lt) 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,004 0,002 0,004

Gavėjų skaičius (tūkst. žm.) 0,02 0,007 0,01 0,01 0,00 0,006 0,004 0,006

Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kiekvienam privalomosios tar-
nybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 BSI dydžio (195 Lt) išmoka 
per mėnesį. Išmoka vaiko motinai skiriama neatsižvelgiant į vidutines bendrai gyve-
nančių asmenų pajamas vienam šeimos nariui. Išmokos dydis analizuojamu laikotarpiu 
nekito, todėl vieninteliai išmokų šalies mastu veiksniai buvo gavėjų skaičius ir išmokų 

310 Žr. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9 ,12, 13, 14, 15, 17, 18 straipsnių, 3, 6 skirs-
nių pavadinimų pakeitimo ir papildymo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas // Žin., 2011, 
Nr. 155-7350.

311 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-116661
 8840>. Žiūrėta 2013-04-01.
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mokėjimo laikotarpis. Šios išmokos šalies mastu 2005 m. išmokėta 40 tūkst. Lt, 2010 ir 
2012 metais – po 4 tūkst. Lt.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu globos (rūpybos) išmoka 
skiriama nepriklausomai nuo globėjų (rūpintojų) turimo turto ir pajamų. Vaikui, kuriam nu-
statyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijose, skiriama 4 BSI dydžio 
išmoka (520 Lt) per mėnesį. Išmokos tikslas – sudaryti finansines sąlygas vaiko auklėjimui 
ir priežiūrai aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Globos 
(rūpybos) formos yra globa (rūpyba) šeimoje, globa (rūpyba) šeimynoje, globa (rūpyba) vaikų 
globos institucijoje. Jeigu vaiko globa (rūpyba) užtikrinama šeimynoje, globėjui (rūpintojui) 
mokamas 4 BSI dydžio – 520 Lt globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Globos (rūpybos) 
išmokas Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu apibūdina 13 lentelės duomenys.

13 lentelė. Globos (rūpybos) išmokos ir jų gavėjų skaičius Lietuvoje 2005–2012 m.312

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Globos (rūpybos)  
išmoka (mln. Lt) 62,2 63,1 70,0 68,0 68,2 69,0 69,0 65,0

Globos (rūpybos) išmokos gavėjų 
skaičius (tūkst. žm.) 11,3 11,7 12,5 12,4 12,4 12,5 12,4 12,1

13 lentelės duomenys rodo, kad globos (rūpybos) išmokų apimtis ir gavėjų skaičius 2005–
2012 metų laikotarpiu kito nežymiai. 2005 m. šioms išmokoms valstybė skyrė 62,2 mln. Lt 
ir jas gavo 11,3 tūkst. žmonių, o 2012 m. šie skaičiai atitinkamai padidėjo 4,5 ir 7 %. 

Šeimų (vaikų) politikos kontekste neigiamu momentu laikytina tai, kad 2006–2011 
metų laikotarpiu sparčiai mažėjo globojamų vaikų skaičius šeimose (žr. 14 lentelę).

14 lentelė. Globojamų vaikų skaičius pagal globos formą Lietuvoje 2006–2011 metų 
pabaigoje313

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vaikų skaičius šeimose 7663 7560 7240 6931 6665 6329
Vaikų skaičius šeimynose 277 257 264 286 292 365
Vaikų skaičius institucijose 3760 4683 4802 4391 4173 4119

312 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-116661
 8840>. Žiūrėta 2013-04-01.
313 Šaltinis: Lietuvos Respublikos vaikų teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-

jos. 2009  m. veiklos ataskaita, p.  31–33 [interaktyvi]. Prieiga per internetą: <http://www.įvaikinimas.lt/as-
sets//2009%20pilna%20visu.pdf, =i8r4ta 2013-04-06>; Lietuvos Respublikos vaikų teisių ir įvaikinimo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. veiklos ataskaita, p. 67 [interaktyvi]. Prieiga per internetą: 
<http://www.vaikoteises.lt/media/file/2011patigalutine.pdf>. Žiūrėta 2013-04-06; Lietuvos statistikos departa-
mentas. Šeimoje globojami (rūpinami) vaikai metų pabaigoje [interaktyvu]. Prieiga per internetą: <db1stat.gov.
lt/statbank/selectvarval...>. Žiūrėta 2013-04-06; Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vilnius, 2011, p. 99.
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14 lentelės duomenys rodo ryškią šeimose globojamų vaikų skaičiaus mažėjimo ten-
denciją. 2006 m. šeimose buvo globojami 7663 vaikai, o 2011 m. – 6329 vaikai, arba 17,4 % 
mažiau. Šeimose globojamų vaikų lyginamasis svoris bendro globojamų vaikų skaičiaus 
atžvilgiu sumažėjo 7 procentiniais punktais, nuo 65,5  % 2006  m. iki 58,5  % 2011  m. 
Atitinkamai mažėjo valstybės skiriamos lėšos vaikų globai šeimose (žr. 15 lentelę).

15 lentelė. Valstybės išmokos vaikų globai šeimose 2006–2011 m.314

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valstybės išmokos vaikų globai (rūpybai)  
šeimose (mln. Lt) 47,8 47,2 45,2 43,2 41,6 39,5

Valstybės išmokos vaikų globai (rūpybai)  
šeimose palyginti su ankstesniais metais (%) - 98,7 95,8 95,6 96,3 94,9

Kaip rodo 15 lentelės duomenys, valstybės išmokos globai (rūpybai) šeimose mažėjo 
kiekvienais analizuojamo laikotarpio metais. 2006 m. globos (rūpybos) išmokoms šei-
mose skirta 47,8 mln. Lt, o 2011 m. – 39,5 mln. Lt, arba 17,4 % mažiau. 2007 m., pa-
lyginti su ankstesniais metais, šios išmokos sumažėjo tik 1,3  %, o 2009  m.  –  4,4  %, 
2011 m. – 5,1 %. Šių išmokų lyginamojo svorio mažėjimas bendrose šalies globos (rū-
pybos) išmokose rodo, jog valstybės politika, kad vaikai turi augti savo globėjų šeimose, 
turi esminių trūkumų ir ją privaloma tobulinti (žr. 16 lentelę).

16 lentelė. Valstybės išmokų vaikų globai (rūpybai) šeimose lyginamasis svoris bendrose 
vaikų globai (rūpybai) išlaidose 2006–2011 m. (proc.)315

2006 2007 2008 2009 2010 2011
75,6 67,4 66,5 63,3 60,3 57,2

16 lentelės duomenimis, valstybės išmokų vaikų globai (rūpybai) šeimose lyginama-
sis svoris bendrose vaikų globos (rūpybos) išlaidose analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 
18,4 procentinio punkto, nuo 75,6 % 2006 m. iki 57,2 % 2011 m. Atitinkamai išaugo iš-
mokų dalis, skirta vaikų globai (rūpybai) šeimynose ir institucijose. Tai nepakeitė glo-
bojamų vaikų skaičiaus šeimynose ir institucijose ir netapo realiu veiksniu, skatinančiu 
daugiau vaikų globoti šeimynose ir mažiau institucijose. Kaip rodo 14 lentelės duomenys, 
tiek šeimynose, tiek institucijose globojamų vaikų skaičius 2011 m., palyginti su 2006 m., 
didėjo: šeimynose – 88 vaikais, institucijose – 359 vaikais. Tai rodo, jog įstatymo leidė-
jo sprendimas nuo 2009 m. pradžios padidinti išmoką vaikui, kuriam nustatyta globa 
šeimynoje, iki 8 BSI dydžio per mėnesį didelio efekto šeimos ir vaikų politikos požiūriu 

314 Šaltinis:  apskaičiuota autoriaus pagal 13 ir 14 lentelių duomenis, remiantis valstybės nustatyta keturių bazinių 
socialinių išmokų dydžio globos šeimoje išmoka per mėnesį.

315 Šaltinis: apskaičiuota autoriaus remiantis 13 ir 15 lentelių duomenimis.
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nedavė.316 2010 m., palyginti su 2009 m., globotinių skaičius šeimynose padidėjo tik 8 
vaikais, 2011 m., palyginti su 2010 m., – 73 vaikais. 

Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą asmenims, kuriems pasibaigė 
vaiko globa dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vien-
kartinė 75 BSI dydžio (9 750,00 Lt) išmoka įsikurti. Šių išmokų dinamiką šalies mastu 
2005–2012 metų laikotarpiu apibūdina 17 lentelės duomenys.

17 lentelė. Vienkartinių išmokų įsikurti apimtis Lietuvoje 2005–2012 m.317

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vienkartinė išmoka  
įsikurti (mln. Lt) 7,50 8,90 9,82 9,00 14,95 13,79 12,66 11,30

Vienkartinės išmokos įsikurti 
gavėjai (tūkst. žm.) 2,00 2,00 3,06 2,00 2,80 2,60 2,80 3,00

Kaip rodo 17 lentelės duomenys, vienkartines išmokas įsikurti analizuojamu laiko-
tarpiu gavo 20 260 žmonių. 2012 m., palyginti su 2005 m., šių išmokų skaičius išaugo 
1 000 žmonių, o išmokų suma padidėjo 3,8 mln. Lt. Išmokų apimtis ypač išaugo šią išmo-
ką nuo 2009 m. padidinus nuo 50 iki 75 BSI.318 Paramos padidinimas ir 40 % padidėjęs 
gavėjų skaičius nulėmė tai, kad vienkartinių išmokų įsikurti apimtis 2009 m., palyginti 
su 2008 m., padidėjo 66,1 %.

Didelę reikšmę šeimų stabilumui ir plėtrai turi socialinė parama vaikams, kurie mo-
kosi bendrojo lavinimo, profesinėse, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal pradinio, 
pagrindinio, vidurinio, specialiojo ar priešmokyklinio ugdymo programas. Šią paramą 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymas. Mokiniai turi teisę į 
nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos 
iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažes-
nės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt). Savivaldybės nustatytais atve-
jais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys 
augina 3 ar daugiau vaikų, ar vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys ir kt.), 
mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui 
per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (700 Lt). Valstybės 
lėšas, skirtas socialinei mokinių paramai, analizuojamu laikotarpiu apibūdina 18 lente-
lės duomenys.

316 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6, 8, 12, 13, 20 straipsnių pakeitimų ir papildymų ir 22 straips-
nio pripažinimo netekusiu galios įstatymas // Žin., 2008, Nr. 149-6016.

317 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-116661
 8840>. Žiūrėta 2013-04-01.
318 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22 straipsnių ir 2, 3 

skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymas // Žin., 2008, Nr. 81-3175.
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18 lentelė. Socialinė parama mokiniams Lietuvoje 2005–2012 m. (mln. Lt)319

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
62,7 69,1 93,6 108,3 118,3 114,4 114,2 102,1

Kaip rodo 18 lentelės duomenys, socialinė parama mokiniams Lietuvoje 2012 m., pa-
lyginti su 2005 m., padidėjo 1,6 karto. Ypač žymus šios paramos augimas buvo ekono-
minės krizės piko laiku – 2008–2009 metais. 2008 m. socialinė parama mokiniams, pa-
lyginti su 2007 m., išaugo 15,7 %, 2009 m., palyginti su 2008 m. – 9,2 %. Nuo 2010 m. 
socialinės paramos apimtis mokiniams nežymiai mažėja. 2010 m., palyginti su ankstes-
niais metais, sumažėjo 3,2 %, o 2012 m., palyginti su 2011 m., – 10,6 %. Socialinės para-
mos mokiniams dinamiką daugiausia lėmė mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, 
skaičiaus pokyčiai (žr. 19 lentelę). 

19 lentelė. Valstybės išlaidos nemokamam mokinių maitinimui ir mokinio reikmenims 
Lietuvoje 2005–2012 m.320

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Išlaidos nemokamam mokinių 
maitinimui (mln. Lt) 60,68 61,06 54,00 93,80 97,40 91,10 92,80 83,60

Mokinių, gaunančių nemokamą 
maitinimą, skaičius (tūkst. žm.) 115 99 83 210 136 144,4 142,4 128,5

Išlaidos mokinių aprūpinimui 
mokinio reikmenimis (mln. Lt) 2,0 8,0 8,9 14,5 20,9 23,0 21,4 18,5

Mokinių, aprūpinamų mokinio 
reikmenimis, skaičius (tūkst. žm.) 56 79 57 93 134 147,5 137,4 118,3

Valstybės išmokos nemokamam mokinių maitinimui 2012 m., palyginti su 2005 m., 
padidėjo 1,38 karto, o išlaidos mokinių aprūpinimui mokinio reikmenimis – 9,25 kar-
to (žr. 19 lentelę). Atitinkamai išaugo šias paramos rūšis gaunančių mokinių skaičius. 
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius 2012 m., palyginti su 2005 m., išau-
go 11,7 %, o gaunančių aprūpinimą mokinio reikmenimis – net 111,2 %. Ypač stipriai šie 
rodikliai augo ekonominės krizės metais. Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, 
2008 m. skaičius, palyginti su 2005 m., išaugo 1,8 karto, o gaunančių aprūpinimą moki-
nio reikmenimis – 1,7 karto. Siekdamas šią paramą suderinti su valstybės galimybėmis 
įstatymų leidėjas 2008 m. gruodžio mėn. priėmė paramos mokiniams įstatymo patai-
są, apsunkinančią abiejų paramos formų mokiniams skyrimą. Pagal 2006 m. priimtą 
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą tam tikra mokinių grupė 
turėjo teisę į nemokamus pietus ir į aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos 

319 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-116661
 8840>. Žiūrėta 2013-04-01.
320 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-116661
 8840>. Žiūrėta 2013-04-01.
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vienam šeimos nariui per mėnesį buvo mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dy-
dis. Priėmus įstatymo pataisas nuo 2009 m. mokiniai šią paramą gauna tik tuomet, jei 
pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų paja-
mų dydžio.321 Priimtos minėto įstatymo pataisos, taip pat 2009–2012 metų laikotarpiu 
15 % sumažėjęs mokinių skaičius šalyje tapo svarbiausiais veiksniais, lėmusiais valsty-
bės išlaidų socialinei mokinių paramai mažėjimo efektą. 2012 m., palyginti su 2009 m., 
mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius šalyje sumažėjo 5 %, o valstybės 
išlaidos nemokamam maitinimui – 14 %. Moksleivių, gaunančių aprūpinimą mokinio 
reikmenimis, skaičius ir valstybės išlaidos šiai paramai tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 
vienodai, – po 11 %. 

3. VALSTYBĖS PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA  
NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 
įstatymą skiriamos dvi piniginės socialinės paramos rūšys: socialinė pašalpa ir būsto šil-
dymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacija. Socialinė parama skiriama, jei 
bendrai gyvenančių asmenų turimo turto vertė neviršija valstybės apibrėžto turto vertės 
normatyvo, o pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas. Išimtiniais atvejais 
savivaldybių administracijos gali neatsižvelgti į šiuos normatyvus ir teikti paramą tam 
panaudodamos iki 2 procentų socialinėms pašalpoms ir kompensacijos skirtų lėšų. 

2005–2012 metais valstybės išmokos piniginei socialinei paramai nepasiturintiems 
gyventojams padidėjo 9 kartus – nuo 94,0 mln. Lt 2005 m. iki 781,0 mln. Lt 2012 m. (žr. 
20 lentelę).

20 lentelė. Piniginė socialinė parama nepasiturintiems asmenims (šeimoms) įvertinus jų 
pajamas ir turtą 2005–2012 m.322

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Piniginė socialinė parama 
nepasiturintiems gyventojams 
(mln. Lt)

94,0 88,9 100,36 142,56 282,41 642,39 768,51 781,00

Socialinė pašalpa (mln. Lt) 52,80 43,80 52,41 78,93 190,66 510,59 612,27 599,50
Socialinės pašalpos gavėjų 
skaičius (tūkst. žm.)

54,10 37,80 36,60 37,30 73,50 181,30 221,10 221,90

Būsto šildymo, geriamojo 
ir karšto vandens išlaidų 
kompensacijos (mln. Lt)

30,93 30,25 37,70 45,77 79,06 116,51 138,66 169,50

321 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo 
įstatymas // Žin., 2008, Nr. 149-6027.

322 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-116661
 8840>. Žiūrėta 2013-04-01.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kredito, paimto daugiabučiam 
namui atnaujinti (modernizuoti) 
ir palūkanų apmokėjimas už 
asmenis, turinčius teisę į būsto 
šildymo išlaidų kompensaciją 
(mln. Lt)

- - - - 0,04 1,17 1,82 2,20

Piniginė parama iš savivaldybių 
biudžeto (socialinė pašalpa, 
būsto šildymo ir vandens išlaidų 
kompensacijos, vienkartinės 
pašalpos ir kt. ) (mln. Lt)

10,24 14,87 13,72 15,89 10,04 9,84 9,14 6,50

Kaip rodo 20 lentelės duomenys, ypač smarkiai piniginė parama nepasiturintiems 
gyventojams augo ekonominės krizės metais. 2005–2008 metais išmokos piniginei so-
cialinei paramai padidėjo 1,52 karto, o 2009–2012 metais – 5,48 karto. Iki ekonominės 
krizės socialinės paramos gavėjų skaičius buvo palyginti mažas, o valstybės išlaidos šiai 
pašalpai – santykinai nedidelės. 2007 m. pašalpų gavėjų buvo tik 36,6 tūkst., o valstybės 
išlaidos šiai pašalpai – 52,4 mln. Lt. Valstybės išlaidų socialinei pašalpai augimą 2008 m. 
(50,6 %), palyginti su ankstesniais metais, lėmė tai, kad nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. asme-
niui, negaunančiam įstatyme numatytų pajamų, socialinė pašalpa, padidinus valstybės 
remiamas pajamas nuo 285 Lt iki 350 Lt, išaugo 22,3 % – nuo 256,5 Lt iki 315 Lt. 2008 m. 
valstybės remiamų pajamų padidinimas dar nežymiai paveikė socialinių pašalpų gavė-
jų skaičių. Palyginti su 2007 m., 2008 m. pašalpų gavėjų skaičius išaugo tik 700 žmonių, 
arba 1,7  %. Žymų socialinių pašalpų ir jų gavėjų skaičiaus augimą 2009–2010 metais 
lėmė spartus nedarbo augimas ir atitinkamas gyventojų pajamų mažėjimas. 2010 m., pa-
lyginti su 2008 m., bedarbių skaičiui Lietuvoje išaugus 309 %,323 socialinių pašalpų ga-
vėjų skaičius padidėjo 486 %. Nors nedarbo lygis 2011–2012 metais sumažėjo, socialinių 
pašalpų gavėjų skaičius stabilizavosi ir siekė 221 tūkst. žmonių. Jiems kasmet išmokamų 
socialinių pašalpų suma siekė 600 mln. Lt.

Panašios tendencijos susiformavo ir valstybei kompensuojant nepasiturinčių šeimų 
būsto šildymo ir vandens išlaidas (žr. 21 lentelę).

323 Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vilnius, 2011, p. 131.
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21 lentelė. Būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacija nepasiturintiems gyventojams 
Lietuvoje 2005–2012 m.324

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Būsto šildymo ir vandens 
išlaidų kompensacija 
(mln. Lt)

30,93 30,25 33,70 45,77 79,06 116,51 138,66 169,50

Būsto išlaidų kompensacija 
(mln. Lt) 22,99 23,92 27,88 38,13 65,77 98,56 112,50 140,20

Būsto šildymo išlaidų 
kompensacijų gavėjai 
(tūkst. žm.)

131,96 96,10 97,01 102,80 130,32 166,53 220,90 198,80

Būsto šildymo išlaidų, 
kompensacijų gavėjų dalis 
lyginant su bendru namų 
ūkių skaičiumi (%)

9,17 6,75 6,81 7,28 9,36 12,00 15,87 14,30

21 lentelės duomenimis, nepasiturinčių gyventojų būsto šildymo ir vandens išlaidų 
kompensacijų apimtis 2005–2012 metų laikotarpiu padidėjo 5,48 karto. Ypač išaugo būs-
to šildymo kompensacijos. 2012 m. jos, palyginti su 2005 m., padidėjo 6,1 karto, o jų ga-
vėjų skaičius – 1,51 karto. 2006–2008 metų laikotarpiu būsto išlaidų kompensacijų apim-
tis ir gavėjų skaičius išaugo atitinkamai tik 59 ir 7 %, o 2008–2012 metų laikotarpiu – 268 
ir 93 %. Namų ūkių, gaunančių būsto šildymo kompensacijas, dalis 2012 m., palyginti su 
2006 m., išaugo 2,1 karto. 2011–2012 metais apie 15 % visų namų ūkių gavo būsto šildy-
mo kompensacijas.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams augimas 2011–2012 me-
tais rodo, kad ekonomikos augimas, nedarbo mažėjimas, darbo užmokesčio didėjimas 
vyko pernelyg lėtai, kad skatintų galinčius dirbti nepasiturinčius gyventojus aktyviai 
įsitraukti į samdomo darbo procesą ir atsisakyti pašalpų. Kad toks motyvas atsirastų, 
reikėtų, kad nepasiturintys asmenys įsidarbinę gautų didesnį nei minimalų atlyginimą, 
nes gaunant minimalią mėnesinę algą toks motyvas dažnai nesusiformuoja. Kaip rodo 
Valstybės kontrolės skaičiavimai (pagal teisės aktus, galiojusius 2009 m. kovo – gruo-
džio mėnesiais), 4 asmenų šeimos, kurios abu suaugę asmenys dirba ir gauna minimalią 
mėnesinę algą, darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) yra tik 94 Lt didesnis negu so-
cialinė pašalpa tokios pat sudėties šeimai, kurioje abu tėvai nedirba. Ekonominio efekto 
požiūriu suaugusiesiems dirbti, gaunant minimalų atlyginimą, neapsimoka nei 3, nei 5 
asmenų šeimoje.325 

324 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą: <www.socmin.lt./index.php.?-
1166618840>. Žiūrėta 2013-04-01; Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita. 
Socialinės paramos sistema. 2011 m. gegužės 9 d. Nr. VA-P-10-1-5. Vilnius, p. 15 [interaktyvu]. Prieiga per 
internetą: <http://www.vkontrole.lt>. Žiūrėta 2013-04-15.

325 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita. Socialinės paramos sistema. 2011 m. gegu-
žės 9 d. Nr. VA-P-10-1-5. Vilnius, p. 31–32. Prieiga per internetą: <http://www.vkontrole.lt>. Žiūrėta 2013-04-15.
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Valstybės finansinės socialinės paramos šeimai tendencijos rodo, kad šalies ekonomi-
nių santykių sferoje įgyvendinamai šeimos politikai nepakanka sisteminio požiūrio, ji 
neapima šeimos formų įvairovės, yra nenuosekli, tarp teikiamų paramos priemonių nėra 
strateginių ir taktinių ryšių. 

IŠVADOS

1) Mokslinės literatūros apžvalga rodo, kad visiems priimtina šeimos politikos sampra-
ta dar nesusiformavo. Autorių nuomone, šeimos politika ekonominių santykių kon-
tekste – tai valstybės tikslinių ekonominių veiksmų, darančių tiesioginę ar netiesio-
ginę įtaką tiek bendram šeimos institutui, tiek ir konkrečiai šeimos formai, visuma.

2) Šeimos politikos formavimas, klasifikavimas turi remtis sisteminiu požiūriu, lei-
džiančiu atskleisti sistemos struktūrinių elementų tarpusavio ryšius. Kaip sistema 
šeimos politika kuriama ir tiriama bendrų visuomeninių santykių kontekste. Kaip 
posistemė šeimos politika kuriama ir analizuojama ekonominių, teisinių, etinių, po-
litinių, religinių ir kitų visuomeninių santykių požiūriu. Sisteminis požiūris į šeimos 
politiką leidžia atskleisti sistemos ir jos struktūrinių dalių kriterijus, savybes, dina-
mizmą, raidos etapus, dabartinę būklę, perspektyvą.

3) Šeimos politikos klasifikavimas pagal rūšis ir formas (įgyvendinimo priemones) at-
spindi skirtingus klasifikavimo tikslus. Rūšis – svarbiausias struktūrinis vienetas, lei-
džiantis tam tikrą šeimos politikos dalį apibrėžti pagal jai būdingą konkretų klasifika-
vimo kriterijų, atskleidžiantis konkrečioms šeimoms būdingus požymius, jų loginį ryšį 
su klasifikavimo kriterijumi. Šeimos politikos forma (priemonė) – tai konkrečios para-
mos šeimai įgyvendinimo būdas, be kurio šeimos politika nerealizuojama. Forma yra 
varomoji šeimos politikos jėga, suteikia jai apibrėžtumą, nes rodo, kokiu būdu politika 
įgyvendinama praktikoje. Šeimos politikos rūšis analizuotina tik tam tikrų specifinių 
visuomeninių santykių kontekste (teisinių, ekonominių, etinių), o formos analizė (pa-
vyzdžiui, globos išmoka) konkrečia visuomeninių santykių sfera neribojama.

4) Šeimos politiką ekonominių santykių kontekste šiuo metu aktualu klasifikuoti pagal 
šiuos kriterijus: šeimos formos (adresato) atžvilgiu; vaikų atžvilgiu; pagal tiesioginį 
ar netiesioginį paramos teikimo būdą. Klasifikuojant šeimos politiką šeimos formos 
(adresato) atžvilgiu gali būti skiriama: šeimos politika sutuoktinių atžvilgiu; šeimos 
politika vieno tėvo su vaikais atžvilgiu; šeimos politika nesusituokusių asmenų at-
žvilgiu; šeimos politika partnerių atžvilgiu. Klasifikuojant šeimos politiką pagal turi-
mų vaikų skaičių gali būti skiriama: šeimos politika vaikų neturinčios šeimos atžvil-
giu; šeimos politika, turinčios 1–2 vaikus šeimos atžvilgiu; šeimos politika, turinčios 
3 ir daugiau vaikų šeimos atžvilgiu. Pagal finansinės paramos teikimo būdą gali būti 
skiriama: tiesioginė šeimos paramos politika (parama išmokama pinigais); netiesio-
ginė šeimos paramos politika.
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5) Lietuvos valstybinę šeimų ir vaikų finansinę rėmimo sistemą sudaro dvi pagrindi-
nės dalys. Pirmąją sudaro išmokos, kurių skyrimas nepriklauso nuo šeimos turto 
ir gaunamų pajamų. Šios išmokos grindžiamos šalies demografinės, vaikų apsaugos, 
socialinės-ekonominės politikos tikslais ir kriterijais. Antrąją finansinio rėmimo sis-
temos dalį sudaro išmokos, kurios mokamos atsižvelgiant į gyventojų turtą bei paja-
mas. Šios išmokos atspindi šalies skurdo mažinimo politiką – tikslus, būdus, kryptis. 
Ši parama skiriama tiems namų ūkiams, kurie atitinka valstybės remiamų pajamų 
kriterijų.

6) Valstybės išlaidos šeimų ir vaikų išmokoms bei paslaugoms 2005–2011 metais pa-
didėjo 2,2 karto. Išlaidos šeimai (vaikams) remti, tenkančios vienam vidutiniam 
namų ūkiui, 2005–2011 metais išaugo 2,1 karto ir 2011 m. sudarė 1255,7 Lt per me-
tus. Žymus jų augimas 2008 m. (76,9 %), palyginti su 2007 m., ir ryškus mažėjimas 
2011 m. (17,1 %), palyginti su 2010 m., daugiausia susijęs su 2008–2011 metais vyku-
siais motinystės (tėvystės) pašalpų politikos pokyčiais.

7) 2008–2012 metų laikotarpiu išmokos šeimoms, auginančioms vaikus, ir išmokos ne-
pasiturintiems gyventojams remti kito priešingomis kryptimis. Pirmosios – mažėjo, 
antrosios  –  didėjo. Išmokos šeimoms, auginančioms vaikus, 2012  m., palyginti su 
2008 m., sumažėjo 2,8 karto – nuo 596,53 mln. Lt iki 213,1 mln. Lt. O išmokos nepa-
siturintiems gyventojams 2012 m., palyginti su 2008 m., padidėjo net 5,5 karto – nuo 
142,56 mln. Lt iki 781,0 mln. Lt. Abiejų tendencijų priežastis vienoda – 2008 m. šaly-
je prasidėjusi ekonominė krizė. Ji apribojo valstybės ekonomines galimybes išlaikyti 
ikikrizinį išmokų šeimoms, auginančioms vaikus, lygį. 
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V. Šeimos formų, šeimos paramos priemonių  
ir jas reglamentuojančių teisės aktų katalogas 

Šeimos paramos priemonių teorinė analizė ir jų praktinis įgyvendinimas nulemia objek-
tyvią būtinybę informaciniais ryšiais susieti konkrečią šeimos formą su jai atitinkamą 
paramą ar reguliavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir statistine duomenų baze. 
Tyrimo objektą apibūdinančios informacijos pateikimas katalogo forma tyrinėtojui lei-
džia sukonkretinti tyrimo objektą, tiksliau apibrėžti tyrimo tikslus bei uždavinius kon-
krečių teisės aktų ir statistinių šaltinių ribose. Šeimos formų katalogas – tai informacijos 
sąvadas, leidžiantis atskleisti šeimos formų, šeimos paramos priemonių ir jas reglamen-
tuojančių teisės aktų ryšius. Katalogas sudarytas remiantis šiais principais: 
• katalogas turi būti efektyviu ir lengvai perprantamu tyrimo instrumentu, leidžiančiu 

identifikuoti tyrimo objektą ir jo struktūrines dalis;
• katalogas turi tiksliai apibrėžti konkrečios šeimos formos, jai teikiamos paramos ir 

tai reglamentuojančio teisės akto ryšius;
• katalogas turi būti išsamus ir reikšmingas, suteikti tyrinėtojui galimybes jau pradi-

niame tyrimo etape susipažinti su egzistuojančiomis šeimų formomis, joms teikiama 
valstybinės paramos sistema, esama statistine baze.
Kataloge (žr. 1 priedą) skiriami keturi stambūs šeimos formų blokai: pirmas – sutuok-

tinių šeima; antras – šeima, kurią sudaro vienas tėvas su vaikais. Šiame bloke skiriama 
šeima, kurioje vienas tėvas likęs gyventi su šeima teismo sprendimu, tačiau kitas tėvas pri-
sideda prie vaikų išlaikymo, ir šeima, kurią sudaro vienas tėvas su vaikais, o kitas tėvas ne-
žinomas, miręs, dingęs be žinios; trečias ir ketvirtas blokas atitinkamai apibūdina nesusi-
tuokusių asmenų šeimas ir šeimas-partnerius. Priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir pajamų 
vienam šeimos nariui (jos didesnės ar mažesnės už valstybės remiamas pajamas) blokai 
skirstomi į dvidešimt šešias smulkesnes struktūrines dalis: šeima be vaikų; šeima, turinti 
vieną–du vaikus; šeima, turinti tris ir daugiau vaikų; šeima, turinti pajamas, vienam as-
meniui didesnes už valstybės remiamas pajamas; šeima, turinti pajamas, vienam asmeniui 
mažesnes už valstybės remiamas pajamas. Kiekviena struktūrinė dalis turi nuorodą į tai, 
ar teisės aktais šiai šeimos formai nustatyta (nenustatyta) tam tikra paramos/reguliavimo 
priemonė ir ar vedama šios priemonės statistinė apskaita. Visos priemonės priskirtos vie-
nai iš trijų projekte nagrinėjamų priemonių kategorijų: socialinei, teisinei ar ekonominei. 
Priskyrimas nurodomas pažymint priemones raidėmis S, T ir E. Priskyrimo konkrečiai 
kategorijai kriterijai įvardyti skyriuje „Šeimos politikos priemonių klasifikacijos“.
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Valstybės nustatytos šeimos paramos priemonės išvardijamos antrame katalogo stul-
pelyje. Išvardytos priemonės gale esantis skaičius rodo teisės akto, reglamentuojančio 
šios priemonės taikymą, eilės numerį teisės aktų suvestinėje. Katalogo horizontalių ir 
vertikalių eilučių susikirtimo langelyje esantis to paties teisės akto numeris rodo, kad 
šiuo teisės aktu apibrėžiama valstybės paramos priemonė taikytina vertikaliose stulpe-
liuose fiksuotai šeimos formai. Kitame lygiagrečiame langelyje esanti raidė S rodo, kad 
vedama šios priemonės statistinė apskaita.

Svarbi katalogo sudedamoji dalis yra jo priedas „Šeimos formas ir šeimos paramos 
priemones reglamentuojančių teisės aktų suvestinė“. Jis skirtas teisės aktų numeracijai, 
teisės aktų ryšių atskleidimui su konkrečia šeimos forma ir konkrečia šeimos paramos 
priemone. Suvestinė pateikiama penkių stulpelių forma. Pirmame stulpelyje nurodo-
mas teisės aktui suteiktas eilės numeris. Jis sutampa su skaičiumi, esančiu po kataloge 
išvardytos šeimos paramos priemonės pavadinimo. Šis numeris sutampa ir su skaičiumi, 
esančiu katalogo horizontalių ir vertikalių eilučių susikirtimo langelyje elektroninėje ka-
talogo formoje arba „+“ ženklu šioje monografijoje, fiksuojant šeimos formai taikomą 
paramos priemonę. Antrame suvestinės stulpelyje nurodomas teisės aktų pavadinimas, 
trečiame – jų internetinis adresas. Ketvirtame suvestinės stulpelyje atskleidžiamos teisės 
aktų nuostatos šeimos formų klausimais. Penktame suvestinės stulpelyje atskleidžiamos 
teisės aktų nuostatos, apibrėžiančios paramos teikimo sąlygas.

Katalogui kurti panaudoti 179 įstatymai, kuriuose minimos įvairios šeimos formos ir 
šeiminiai giminystės ryšiai. Teisės aktai buvo išrinkti naudojant Seimo teisės aktų paieš-
kos sistemą326. Įstatymų paieškai buvo naudojami raktiniai žodžiai: šeima, sugyventinis, 
partneris, sutuoktinis, vaikai, tėvas, motina, tėvai, artimasis, giminaitis, bendrai gyve-
nantis asmuo, įtėvis, globėjas, rūpintojas, nepilnametis, našlys, išlaikytinis ir įvairios jų 
formos. Kataloge išskirtos 369 teisės aktuose paminėtos priemonės: 49 socialinės, 128 
ekonominės, 192 teisinės. Siekiant įvertinti visų priemonių taikymą visoms kataloge nu-
matytoms šeimos formoms, teko priimti sprendimus 9594 atvejais.

Kuriant katalogą, buvo susidurta su keliomis neapibrėžtumo problemomis. Priemonės, 
minimos teisės aktuose, dažnai neįvardija šeimos formos, kuriai taikomos. Taip pat daž-
nai tos pačios priemonės gali būti taikomos kelioms kartoms: seneliams, tėvams ar jų 
vaikams. Vaikai šeimoje gali būti skirtingo amžiaus. Įvairiuose teisės aktuose nurodo-
mos skirtingo amžiaus vaikų grupės, todėl jiems skirtingai taikomos tos pačios priemo-
nės. Siekiant tiksliau apibrėžti priemonių taikymą įvairioms šeimų formoms, priskiriant 
priemonės taikymą, reikėjo nustatyti taisykles:
1) Kokiai šeimos formai taikoma priemonė nustatoma pagal tai, kas tiesiogiai paminė-

ta teisės akte, ko nereikėtų įrodinėti kitomis teisinėmis priemonėmis.

326 Elektroninė prieiga per <http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm>.
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2) Jei teisės akte nurodytas šeimos ar šeimos nario (giminystės ryšio) apibrėžimas ne-
sutampa su terminais, vartojamais kataloge, priemonės taikymas apsprendžiamas 
remiantis logika.

3) Šeimą sudaro dvi kartos – tėvai, įtėviai, jų sugyventiniai, partneriai ir nepilnamečiai 
vaikai, įvaikiai.

4) Tais atvejais, kai teisės akte išskiriamas priemonės taikymas suaugusiems asme-
nims (kurie rūpinasi vaikais) ir vaikams, priemonė skaidoma į dvi. Jos nagrinėja-
mos atskirai.

5) Tai, kas taikoma sugyventiniams, automatiškai taikoma ir asmenims, registravu-
siems partnerystę.

6) Priemonė laikoma galiojančia šeimos formai, jei galioja bent vienam apsibrėžtos šei-
mos asmeniui.

7) Tais atvejais, kai teisės aktuose numatytas priemonės taikymas šeimos nariams, 
o specifinė šeimos forma tokių neturi, laikoma, kad priemonė tai šeimos formai 
negalioja.

8) Kai priemonės taikymas teoriškai įmanomas, bet labai retai galėtų pasitaikyti prak-
tikoje, laikoma, kad priemonė šeimos formai negalioja.

9) Nustatant priemonės taikymą atsižvelgiant į pajamas, nekreipiamas dėmesys į ribi-
nių pajamų (VRP) dydį.

10) Į katalogą neįtraukti kai kurie teisės aktai iš Šeimos formas ir šeimos paramos prie-
mones reglamentuojančių teisės aktų suvestinės, kuriuose nėra loginių sąsajų su šei-
mų stabilumu ir plėtra, bet yra minima šeima ir šeiminiai ryšiai.

11) Viename teisės akte gali būti kelios skirtingos priemonės, kurios nagrinėjamos 
atskirai.

12) Priemonių ir teisės aktų pavadinimai trumpinami siekiant išlaikyti jų prasmę.

Elektroninė katalogo versija turi interaktyvių funkcijų, kurių negalima realizuoti 
spausdinant. Teisės aktų numeriai ir statistikos žymės yra elektroniniais saitais susieti 
su Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze327 ir Lietuvos statistikos depar-
tamento Rodiklių duomenų baze328. Elektroninę katalogo versiją galima rasti Lietuvos 
teisės instituto projekto „Socialinės, teisinės ir ekonominės priemonės, siekiant šeimų 
stabilumo ir plėtros“ svetainėje.

Aptartas katalogas turi didelę praktinę reikšmę. Jis gali tapti valstybės ir savivaldybių 
institucijoms svarbiu instrumentu ieškant efektyvesnių šeimos paramos priemonių, vie-
nodinant apibrėžimus teisės aktuose, standartizuojant teisinę praktiką, užtikrinant visų 
formų šeimų stabilumą ir plėtrą. 

327 Elektroninė prieiga per <http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm>. 
328 Elektroninė prieiga per <http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?PLanguage=0>. 
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VI. Baigiamoji dalis

Remiantis LR Konstitucijos 38 straipsniu bei Europos žmogaus teisių konvencijos 8 
straipsniu ir atitinkamai LR Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktika, šeimos samprata apima ne tik formalizuotus teisinius santykius, bet ir fak-
tinius realius santykius. Šeimos santykių atsiradimui lemiamą reikšmę turi socialiniai 
ryšiai ir tikrovė, o ne biologiniai ryšiai ir tikrovė. Ar bendras gyvenimas kvalifikuotinas 
kaip šeimos gyvenimas ir patenka į LR Konstitucijos 38 straipsnio bei Europos žmogaus 
teisių konvencijos 8 straipsnio taikymo apimtį, lemia santykių artumas (ryšių artumas) 
tarp santykių dalyvių: ryšių pastovumas (tęstinis pobūdis), abipusė pagarba, pagalba 
ir tarpusavio supratimas, tarpusavio teisės ir pareigos bei atsakomybė, bendras vaikų 
(jiems esant) auklėjimas. Dėl to šeimos teisės politiką reikėtų konstruoti pagal Lietuvos 
Respublikos tarptautinius įsipareigojimus ir socialinę realybę. Turėtų būti vadovauja-
masi tuo, kad reguliuojant teisinius šeimos santykius turėtų būti gerbiama šeimos auto-
nomija ir užtikrinamas konstitucinis lygiateisiškumo principas bei šeimos narių kons-
titucinės teisės (tiek universaliosios, tiek specialiosios) nepriklausomai nuo pasirinktos 
šeimos gyvenimo formos. Turėtų būti vadovaujamasi vienodos vaikų teisių apsaugos ne-
priklausomai nuo teisinių šeimos santykių atsiradimo pagrindų ir formos principu. Turi 
būti siekiama, kad teisinis saugumas (apibrėžtumas) būtų suteiktas nesantuokinių šeimų 
teisiniams santykiams, nepriklausomai nuo lyties (t. y. turėtų būti sureguliuoti teisiniai 
santykiai partnerystės pagrindu tarp skirtingos lyties ir tos pačios lyties asmenų porų 
(turtiniai santykiai, asmeniniai neturtiniai santykiai, paveldėjimo teisė pagal įstatymą).

Šiuo metu įstatymuose vartojamos šeimos ir šeimos narių sąvokos pagal savo turinį 
nėra suderintos nei reguliuojant vienarūšius santykius, nei susistemintos pagal vartoji-
mo tikslus. Lietuvos Respublikos įstatymai tiesiogiai nepateikia jokių šeimos (ar teisinių 
šeimos santykių) požymių. Šeimos sąvokos turinys įstatymuose konkretizuojamas iš-
vardijant kvalifikuojančius požymius (santuokos ar alternatyvios dviejų asmenų sąjun-
gos, giminystės, svainystės ar kt.) atitinkančius asmenis, priskiriamus šeimos nariams. 
Tačiau skirtinguose įstatymuose nurodomos skirtingos asmenų kategorijos bei skirtingi 
kvalifikuojantys požymiai ir nė vieno įstatymuose pateikto šeimos sąvokos apibrėžimo 
negalima išskirti kaip dominuojančio. 

Lietuvos Respublikos įstatymuose pateikiami keli šeimos ir susijusių sąvokų bei api-
brėžimų variantai: 1) vartojamas šeimos arba šeimos narių sąvokos apibrėžimas (daž-
niausiai taikomas tik konkrečiam įstatymui ar konkrečiai įstatymų grupei); 2) varto-
jamas šeimos (šeimos narių) sąvokos apibrėžimas, konkrečiai neįvardijant sąvokos 
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(išvardijami tam tikrais ryšiais susiję asmenys); 3) vartojama kita nei šeimos ar šeimos 
narių sąvoka, tačiau jos turinys apibrėžiamas panašiai kaip ir šeimos ar šeimos narių 
(pvz., artimi asmenys, artimi giminystės ar svainystės ryšiai, bendrai gyvenantys asme-
nys ir t. t.); 4) pateikiamos platesnės sąvokos (dažniausiai pasitaikančios – „susiję asme-
nys“), apibūdinančios ir šeimos narius (kaip minėta ankstesniuose punktuose), ir papil-
domą tam tikrais kitais ryšiais susijusių asmenų ratą.

Galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra įtvirtinta viena bendra šei-
minius ryšius nusakanti sąvoka ar tokių sąvokų sistema. Skirtinguose įstatymuose yra 
nurodomos skirtingos šeimų formos bei skirtingi kvalifikuojantys požymiai ir nė vie-
no įstatymuose randamo šeimos sąvokos apibrėžimo negalima išskirti kaip dominuo-
jančio. Tik keliuose Lietuvos Respublikos įstatymuose pateikiami šeimos apibrėžimai, 
maždaug dešimtyje įstatymų pateikiami šeimos narių apibrėžimai, o daugelyje įstatymų 
šeimos apibrėžimo nėra, tik vartojama šeimos ar šeimos narių sąvoka. Tokia situacija le-
mia asmenų statuso neaiškumą ir neaiškumą, kokių formų šeimoms taikomos įstatymo 
nuostatos. 

Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų šeimos apibrėžimų analizė leidžia daryti 
išvadą, jog nėra ir nuoseklaus šeiminius ryšius išreiškiančių sąvokų vartojimo – dažnai 
vartojamos skirtingos sąvokos, kurių turinys iš dalies yra tapatus. Be to, nėra nuoseklaus 
šeimos ir giminingų sąvokų apibrėžimo.

Šeimos sąvokos turinys įstatymuose konkretizuojamas išvardijant kvalifikuojančius 
požymius (santuokos ar alternatyvios dviejų asmenų sąjungos, giminystės, svainystės ar 
kt.) atitinkančius asmenis, priskiriamus šeimos nariams. Tačiau skirtinguose įstatymuo-
se nurodomos skirtingos asmenų kategorijos bei skirtingi kvalifikuojantys požymiai ir 
nė vieno įstatymuose pateikto šeimos sąvokos apibrėžimo negalima išskirti kaip domi-
nuojančio. Dėl nurodytos priežasties vienos bendros šeimos narių (o kartu ir šeimos) 
sampratos pateikti remiantis teisės aktų analize neįmanoma.

Teisės aktuose įtvirtintų požymių analizė ir jų grupavimas kaip pagrindinius lei-
džia išskirti santuokos ar alternatyvios dviejų asmenų sąjungos ir giminystės požymius. 
Tačiau pastebėtina, kad abu nurodyti požymiai susieja gana skirtingas siauresnių po-
žymių grupes, pvz., pirmasis požymis apima tiek sudariusius santuoką asmenis, tiek 
sudariu sius susitarimą tuoktis asmenis, tiek įregistravusius partnerystę asmenis, be to, 
lieka neaišku, ar prie šeimos narių kai kurie galiojantys įstatymai leistų priskirti fakti-
nius sugyventinius. Giminystės požymis įstatymuose taip pat vartojamas nevienareikš-
miškai – motinystės ir/ar tėvystės kriterijus vartojamas beveik visuose įstatymuose šei-
mos nariams apibrėžti, o tolimesni giminaičiai skirtinguose teisės aktuose priskiriami 
nevienodai. Be nurodytų požymių, rečiau sutinkamas svainystės požymis, taip pat kai 
kuriuose įstatymuose – papildomi požymiai (išlaikymas ar bendras gyvenimas).

Pagaliau atlikta analizė rodo, jog nėra aiškus kriterijus, pagal kurį tam tikrai šei-
mos ryšius nusakančiai sąvokai priskiriamas konkretus turinys. Pirma, nevienodos 
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formuluotės nėra nulemtos skirtingo teisinių santykių pobūdžio, todėl negalima išskirti 
konkrečiai teisės šakai būdingo šeimos apibrėžimo. Antra, nors šeimos sąvoka papras-
tai yra vartojama tikslingai – siekiant reglamentuoti pagarbą šeimos ryšių stabilumui, 
bendrus turtinius ar finansinius interesus, šeimos narių procesines teises ar atstovavimo 
galimybes, galimą interesų konfliktą dėl vieno iš šeimos narių užimamų pareigų ar sta-
tuso bei galimybę gauti paramą, tačiau toks tikslingumas nepasireiškia šeimos apibrė-
žimų vartojimo dėsningumu, tai yra vienodiems tikslams pasiekti įtvirtinami skirtingi 
apibrėžimai. 

Dėl nurodytų priežasčių vienos bendros šeimos narių (o kartu ir šeimos) sampratos 
pateikti remiantis teisės aktų analize neįmanoma. Tai kartu reiškia, kad sąvokų turinio 
skirtumai nebuvo sukurti tikslingai, todėl siekiant teisinio aiškumo ir asmenų nedis-
kriminavimo siūlytina sukurti šeimos ir šeimos narių sąvokų vartosenos įstatymuose 
sistemą, galimai remiantis vienarūšių teisinių santykių ir reguliavimo tikslo kriterijais.

Vertinant teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių, kuriomis siekiama ar kurios 
prisideda (ar bent jau turėtų prisidėti) prie šeimų stabilumo ir plėtros, pastebėtini keli 
aspektai. Dauguma ekonominę vertę turinčių priemonių, skirtų šeimoms ir šeimos na-
riams, skiriamos pagalbos atvejais (netekties, nelaimingo atsitikimo, ligos, sunkios ma-
terialinės padėties ir pan.), tačiau jų sąsajos su šeimų stabilumu ir plėtra yra labai nutolu-
sios. Šios priemonės daugiau laikytinos socialinės paramos priemonėmis, orientuotomis 
į pagalbą asmenims, netekusiems savo įprasto pajamų šaltinio arba neplanuotai prirei-
kusiems materialinės pagalbos. Be to, kone visos valstybės naudojamos ekonominės ir 
socialinės priemonės šeimos srityje ne orientuotos į šeimų kūrimo ir stabilumo išsau-
gojimo perspektyvą, o yra retrospektyvios. Kitaip tariant, dauguma jų ne skatina kurti 
ir puoselėti šeimas, o skirtos šeimos nariams nelaimės atveju. Tik nedaugelis (išmoka 
gimus vaikui, išmoka vaikams ir pan.) yra nesiejamos su neigiamais pokyčiais šeimoje. 
Kalbant apie šeimos sąvokos turinio faktinę įtaką suteikiamų teisių atžvilgiu, absoliuti 
dauguma išmokų ir pašalpų nelaimės šeimoje atveju siejamos tik su santuoka grindžia-
mais šeimos ryšiais. T. y. jei šeimos nariai nėra susituokę, jie pagal atitinkamus įstaty-
mus ir statutus neturi teisės pretenduoti į valstybės skiriamą pagalbą nelaimės atveju. 
Egzistuoja ir ribojimai pretenduoti į valstybės teikiamas ekonominio pobūdžio priemo-
nes pagal asmenų (šeimų) gaunamas pajamas priklausomai nuo to, ar jie gyvena susituo-
kę, ar ne: asmenys, gyvenantys šeimoje, bet nesudarę santuokos ir turintys didesnes nei 
Vyriausybės remiamos pajamas, gali pretenduoti tik į ekonomines ir socialines priemo-
nes, susijusias su vaikų gimimu (išmoka gimus vaikui; motinystės, tėvystės, motinystės 
(tėvystės) pašalpa; pagalba mokiniams ir t. t.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad santuokos 
nesudarę asmenys remiantis daugeliu ekonomines ir socialines priemones reglamentuo-
jančių įstatymų nelaikomi šeimos nariais, skaičiuojant šeimos pajamas atitinkamoms 
išmokoms, pašalpoms ir paslaugoms, kurių mokėjimas priklauso nuo šeimos gauna-
mų pajamų, gauti, nesusituokę asmenys, ypač turintys vaikų, yra palankesnėje padėtyje 
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siekdami gauti pašalpas ar paslaugas, nei santuoką sudariusių šeimų nariai. Pereinant 
prie valstybės naudojamų teisinių priemonių, kuriomis siekiama šeimų stabilumo ir plė-
tros, išanalizavus faktiškai taikomas teisines priemones, visas jas galima suskirstyti į dvi 
grupes. Pirma, tai ribojimai užimti tam tikras pareigas giminystės ar svainystės ryšiais 
susijusiems asmenims bei, antra, darbo teisės nuostatos, pagal kurias tam tikros lengva-
tos taikomos vaikus auginantiems asmenims. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek vieno-
je, tiek kitoje grupėje nuostatų palankesnė situacija sukuriama asmenims, kurie gyvena 
kartu nesudarę santuokos: pagal daugelį tokias garantijas numatančių įstatymų jiems 
negalioja draudimas užimti pavaldumo ryšiais susijusių pareigų, be to, jie taip pat gali 
pasinaudoti Darbo kodekso lengvatomis tomis pačiomis sąlygomis kaip ir vieniši tėvai.

Analizuojant Lietuvoje naudojamų teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių 
reikšmingumą siekiant šeimų stabilumo ir plėtros, pastebėta, kad reikšmingumo nusta-
tymas yra komplikuotas dėl keleto priežasčių. Pirma, prieinami tik labai trumpo laiko-
tarpio statistiniai duomenys apie taikomas priemones, ir dažniausiai tai yra dėl to, kad 
priemonės pradėtos taikyti labai neseniai. Vertinimą komplikuoja ir tai, kad priemonių 
poveikis gali paaiškėti po kelerių metų. Analizuojant priemonių reikšmingumą gims-
tamumui (kaip vienam iš šeimų stabilumo ir plėtros turinio elementų), pastebėta, kad 
gimstamumas šiuo metu didėja, o ekonominių priemonių vertė mažinama. Jeigu po tam 
tikro laikotarpio gimstamumas taip pat pradės mažėti, tik tada bus galima teigti, kad ši 
priemonė yra reikšminga. Antra, jei ir įmanoma nustatyti koreliaciją tarp priemonių ir 
šeimų plėtros statistikos, dėl duomenų trūkumo sunku nustatyti priežastingumą, t. y. 
pagrįsti, kad būtent tos priemonės lemia šeimų sudėties kaitą. Taigi, teisinių, ekonomi-
nių ir socialinių priemonių reikšmingumą sudėtinga nustatyti dėl priemonių nestabilu-
mo (pačių priemonių, jų dydžių, adresatų ir t. t.) ir nuoseklios statistinės informacijos 
trūkumo.

Kompleksinio, apimančio įvairias šeimos gyvenimo formas, požiūrio į šeimą nebu-
vimas neleidžia sukurti efektyvios valstybinės šeimos rėmimo politikos. Jos formavi-
mas, klasifikavimas turi remtis sisteminiu požiūriu, leidžiančiu atskleisti struktūrinių 
sistemos elementų tarpusavio ryšius. Kaip sistema šeimos politika turėtų būti kuriama 
ir tiriama bendrų visuomeninių santykių kontekste. Kaip posistemė šeimos politika tu-
rėtų būti kuriama ir analizuojama ekonominių, teisinių, etinių, politinių, religinių ir 
kitų visuomeninių santykių požiūriu. Sisteminis požiūris leistų tikslingai klasifikuoti 
šeimos politiką pagal rūšis ir formas, kas savo ruožtu atskleistų sistemos ir jos struktū-
rinių dalių kriterijus, savybes, dinamizmą, raidos etapus, dabartinę būklę, perspektyvą. 
Rūšis – svarbiausias struktūrinis vienetas, leidžiantis tam tikrą šeimos politikos dalį api-
brėžti pagal jai būdingą klasifikavimo kriterijų, atskleidžiantis konkrečioms šeimoms 
būdingus požymius, jų loginį ryšį su klasifikavimo kriterijumi. Šeimos politikos forma 
(priemonė) – tai konkrečios paramos šeimai įgyvendinimo būdas, be kurio šeimos poli-
tika nerealizuojama. Forma yra šeimos politikos varomoji jėga, suteikia jai apibrėžtumą, 
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nes rodo, kokiu būdu politika įgyvendinama praktikoje. Šeimos politikos rūšis anali-
zuotina tik tam tikrų specifinių visuomeninių santykių kontekste (teisinių, ekonominių, 
etinių), o formos analizė (pavyzdžiui, globos išmoka) konkrečia visuomeninių santy-
kių sfera neribojama. Pavyzdžiui, šeimos politika ekonominių santykių kontekste galėtų 
būti apibrėžiama kaip valstybės tikslinių ekonominių veiksmų, darančių tiesioginę ar 
netiesioginę įtaką tiek bendram šeimos institutui, tiek ir konkrečiam šeimos dariniui, 
visuma.

Lietuvos valstybinę šeimų ir vaikų finansinio rėmimo sistemą sudaro dvi pagrindinės 
dalys. Pirmąją sudaro išmokos, kurių skyrimas nepriklauso nuo šeimos turto ir gauna-
mų pajamų. Šios išmokos grindžiamos šalies demografinės, vaikų apsaugos, socialinės-
ekonominės politikos tikslais ir kriterijais. Antrąją finansinio rėmimo sistemos dalį su-
daro išmokos, kurios mokamos atsižvelgiant į gyventojų turimą turtą bei pajamas. Šios 
išmokos atspindi tik šalies skurdo mažinimo politikos kryptis bei būdus.



SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

128

LITERATŪRA

Mokslinės publikacijos
1.  Ambrazevičiūtė K., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Mizaras V. Šeimos kaip teisės kate-

gorijos turinys Lietuvos Respublikos įstatymuose // Teisės problemos, 2012, Nr. 4 (78).
2.  Bulotaitė E., Kuliešytė E. Reprodukcinių teisių įgyvendinimas Danijoje, Švedijoje, 

Suomijoje ir Lietuvoje. Vilnius: Senoja, 2005.
3.  Eekelaar J. Family law and personal life. Oxford university press, 2006.
4.  Eekelaar J., Nhlapo T. The Changing Family: Family Forms and Family Law. Hart 

Publishing, 1998.
5.  Eydal G. B. Social and Family policy. The case of Iceland. Third report for the project 

“Welfare Policy and Employment in the Context of Family Change”, 2003.
6.  Fauve-Chamoux A. The stem family, demography and inheritance: the social fron-

tiers of auto-regulation (The European Peasant Family and Society (ed. by R. L. Ru-
dolph). Liverpool University Press, 1995.

7.  Fux B. Which Models of the Family are Encouraged or Discouraged // Kaufmann 
F.-X., Kuijsten A. et al. Family Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford Uni-
versity Press, 2006.

8.  Gauthier A. The state and the family: A comparative analysis of family policies in 
industrialized countries. Oxford Clarendon Press, 1996.

9.  Hantrais L. et al. Improving Policy Responses and Outcomes to SocioEconomic 
Challenges: Changing Family Structures, Policy and Practice [interaktyvus]. Prieiga 
per internetą: <http://www.xnat.org.uk/CrossNatResesearchPapers/index.html>.

10.  Hantrais L., Letablier M. T. Families and Family Policies in Europe. London and New 
York: Longman, 1996.

11.  Hohn Ch., Avramov D., Kotowska I. et al. People, Population Change and Policies. 
Lessons from the Population Policy Acceptance Study. Volume 1. Springer, 2008.

12. Ikimokyklinio ugdymo įvairovė: esama situacija ir visuomenės lūkesčiai. Mokslinis 
tyrimas. Tyrimą atliko Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologi-
jos fakulteto Vaikystės studijų katedra. Vilnius, 2008.

13.  Jančaitytė R. Palankios šeimai politikos įgyvendinimas Lietuvoje: problemos ir gali-
mybės // Socialinis darbas, 2006, Nr. 5 (1).

14.  Jančaitytė R. Šeimos politikos formavimas Lietuvoje. Daktaro disertacija. Mykolo Ro-
merio universitetas, 2011 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/fe-
dora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110704_125143-91271/DS.005.0.01.ETD>.

15.  Kairienė B., Jančaitytė R., Kolbergytė A. Darbdavių požiūris į apmokamo darbo ir šei-
mos vaidmenų derinimo galimybes Lietuvoje // Socialinis darbas, 2009, Nr. 8 (1).

16.  Kamerman S. B. Child care and family benefits: policies of six industrialized countries 
// Monthly Labor Review, 1980, 24.

17.  Kamerman S. B., Kahn A. K. (eds.). Family Policy: Government and Families in Four-
teen Countries. New York: Columbia University Press, 1978.



BAIGIAMOJI DALISVI skyrius

129

18.  Kanopienė V. Lyčių ekonominiai vaidmenys // Lyčių studijos ir tyrimai: teminis 
straipsnių rinkinys. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006.

19.  Kaufmann F.-X. Politics and Policies towards the Family in Europe: A Framework and 
an Inquiry into their Differences and Convergences // Kaufmann F.-X., Kuijsten A. et 
al. Family Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006.

20.  Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Viešosios šeimos politikos kūrimo ir įgyvendinimo pro-
blemos Lietuvoje // Teisės problemos, 2012, Nr. 1 (75).

21.  Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Viešosios šeimos politikos realumas // Teisės problemos, 
2011, Nr. 3 (73).

22.  Kolbergytė A. Darbo ir šeimos sferų derinimo galimybės darbdavių požiūriu [interakty-
vus]. Prieiga per internetą: <http://www.lygus.lt/seimairdarbas/files/MIC_magistrinis.pdf>.

23.  Laslett P. Family life and illicit love in earlier generations. Cambridge University Press, 
1980.

24.  Lazutka R. Ar socialinė parama mažina norą dirbti? Tarptautinių ir nacionalinių 
socialinės politikos ekspertų apskritojo stalo diskusija – tikslinė socialinė parama ir 
jos gavėjų motyvacija dirbti. 2010 [interaktyvu]. Prieiga per internetą: <http:// www.
undp.lt/uploads/ 201006/pagrindinis pranešimas diskusijai:pdf>. Žiūrėta 2013-04-11.

25.  Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė D., Ivoškaitė -Tamašiūnė V., Šumskaitė L. Socialinė 
parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius, 2008.

26. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita. Socialinės pa-
ramos sistema. 2011 m. gegužės 9 d. Nr. VA-P-10-1-5. Vilnius [interaktyvu]. Prieiga 
per internetą: <http://www.vkontrole.lt>. Žiūrėta 2013-04-15.

27. Lietuvos statistikos metraštis 2011. Vilnius, 2011.
28. Lietuvos statistikos metraštis 2012. Vilnius, 2012.
29. Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006.
30.  Lindblom Ch. E., Woodhouse E. J. Politikos formavimo procesas. Vilnius: Algarvė, 

1999.
31.  Marcinkevičienė D. Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiu-

je–XX amžiaus pradžioje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1999.
32.  Maslauskaitė A. Šeima ir šeimos politika: patirtis ir neokonservatyvios politikos gai-

rės. Vilnius, 2005 [interaktyvu]. Prieiga per internetą: pdf-Adobe Reader. Žiūrėta 
2013-04-02.

33.  McDonald P. The “Toolbox” of Public Policies to Impact on Fertility – a Global View. 
Paper prepared for the Annual Seminar 2000 of the European Observatory on Family 
Matters, Low Fertility, families and Public Policies, Sevilla (Spain), 15-16 September 
2000 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://adsri.anu.edu.au/pubs/popfutures/
sevillemcd1.pdf>.

34.  Mizaras V. Teisė į šeimos gyvenimą: konstituciniai ir civiliniai teisiniai aspektai // 
Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis. Liber Amicorum J.  Pra-
piesčiui (mokslinių straipsnių rinkinys). Vilnius, 2012.

35.  Pinnelli A., Hoffmann-Nowotny H. J., Fux B. „Fertility and New Types of Households 
and Family Formation in Europe“. Directorate General III – Social Cohesion. Direc-



SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

130

torate of Social Affairs and Health Council of Europe, October 2001 Printed at the 
Council of Europe Recent demographic developments in Europe 2004. Council of 
Europe Publishing. Strasbourg, 2001.

36.  Schwenzer I. Grundlinien eines modernen Familienrechts aus rechtsvergleichenden 
Sicht // RabelZ Bd. 2007.

37.  Simon H. Administracinė elgsena. Vilnius: Knygiai, 2003.
38.  Smalskys V. Gerovės valstybės ir socialinės viešosios politikos krypčių teoriniai as-

pektai // Viešoji politika ir administravimas, 2005, Nr. 11.
39.  Stankūnienė V., Eidukienė V., Gruževskis B., Jančaitytė R., Mikalauskaitė A., Paleckienė 

J. Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas. Vilnius, 2001.
40.  Stankūnienė V., Jonkarytė A., Mikulionienė S., Mitrikas A. A., Maslauskaitė A. Šeimos 

revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Socialinių 
tyrimų institutas, 2003.

41.  Strohmeier K. P. Family Policy – How Does it Work? // Kaufmann F.-X., Kuijsten et al. 
Family Life and Family Policies in Europe, vol. 2. Oxford University Press, 2006.

42.  Stropnik N. et al. Preferences Versus Actual Family Policy Measures // Hohn Ch., 
Avramov D., Kotowska I. et al. People, Population Change and Policies. Lessons from 
the Population Policy Acceptance Study. Volume 1. Springer, 2008.

43. Švietimo pagalba šeimoms, turinčioms 1–6 metų vaikus. Mokslinis tyrimas. Tyrimą 
atliko Vilniaus pedagoginis universitetas, Sociologijos ir politikos tyrimų centras, 
viešoji įstaiga „Socialinės informacijos ir mokymų agentūra“. Vilnius, 2008.

44.  Елизаров В. В. Демографическая ситуация и проблемы семейной политики // 
Социологические исследования, 1998, Nr. 2.

Teisės aktai ir teismų praktika
1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1979 m. birželio 13 d. sprendimas byloje Marckx v. 

Belgija, Nr. 6933/74.
2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1986 m. gruodžio 18 d. sprendimas byloje Johnston 

ir kt. v. Airija, Nr. 9697/82.
3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1988 m. gegužės 28 d. sprendimas byloje Berrehab v. 

Nyderlandų Karalystė, Nr. 10730/84.
4. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. gegužės 26 d. sprendimas byloje Keegan v. 

Airija, Nr. 16969/90.
5. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. balandžio 22 d. sprendimas byloje X, Y ir Z 

v. Jungtinė Karalystė, Nr. 21830/93.
6. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2000 m. liepos 13 d. sprendimas byloje Elsholz v. 

Vokietija, Nr. 25735/94.
7. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. lapkričio 5 d. sprendimas byloje Yousef v. 

Nyderlandų Karalystė, Nr. 33711/96.
8. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Karner v. 

Austria, Nr. 40016/98, ECHR 2003-IX.



BAIGIAMOJI DALISVI skyrius

131

9. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. birželio 1 d. sprendimas byloje Lebbink v. 
Nyderlandų Karalystė, Nr. 45582/99.

10. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2004 m. spalio 21 d. sprendimas byloje I. ir U. v. 
Norvegija, Nr. 75531/01.

11. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m. birželio 24 d. sprendimas byloje Schalk ir 
Kopf v. Austrija, Nr. 30141/04.

12. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimas byloje Vallianatos 
ir kiti v. Graikija.

13. Kredito unijų įstatymas // Žin., 2008, Nr. 76-3003 (2008-07-05).
14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005.
15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. birželio 13 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-7-332/2006.
16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. kovo 29 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2006.
17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. spalio 17 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2006.
18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. balandžio 8 d. nutar-

tis civilinėje byloje V. J. v. L. L., Nr. 3K-3- 235/2008.
19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. kovo 17 d. nutartis 

civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2009.
20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis 

civilinėje byloje V. G. v. V. G., J. G., Nr. 3K-3-336/2009.
21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 21 d. nutar-

tis civilinėje byloje A. K. v. B. U., Nr. 3K-3-553/2010.
22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 27 d. nutar-

tis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 558/2010.
23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 5 d. nutar-

tis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2011.
24. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas // Žin., 2002, 

Nr. 72-3017.
25. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas // Žin., 2011, 

Nr. 72-3475.
26. Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institu-

cijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas // Žin., 2007, Nr. 81-3322.
27. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas // Žin., 2000, Nr. 89-2741.
28. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas // Žin., 2002, Nr. 37-1341.
29. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Žin., 2000, Nr. 74-2262.
30. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Žin., 2002, Nr. 64-2569.
31. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas // Žin., 1999, Nr. 7-140.
32. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas // Žin., 2002, Nr. 91-3891.
33. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas // Žin., 2002, Nr. 73-3085.



SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

132

34. Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas // Žin., 1996, 
Nr. 50-1197.

35. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos tarnybos statuto patvirtini-
mo // Žin., 2003, Nr. 42-1927.

36. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atlie-
kant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms 
(1945 07 22 - 1991 12 31) // Žin., 1994, Nr. 59-1162.

37. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 22 ir 26 
dalys.

38. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 4 ir 26 
dalys.

39. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 4, 22 ir 
26 dalys.

40. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 2 straipsnio 4, 22 ir 26 
dalys // Žin., 2004, Nr. 73-2539.

41. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas // Žin., 2004, Nr. 88-3208 (su vėles-
niais pakeitimais ir papildymais).

42. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 
22 straipsnių ir 2, 3 skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymas // Žin., 2008, Nr. 81-3175.

43. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas // Žin., 
2011, Nr. 155-7350.

44. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projek-
tas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=408693&p_query=&p_tr2=>.

45. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18 
straipsnių, 3, 6 skirsnių pavadinimų pakeitimo ir papildymo ir 21 straipsnio pripaži-
nimo netekusiu galios įstatymas // Žin., 2011, Nr. 155-7350.

46. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6, 8, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo 
įstatymas // Žin., 2010, Nr. 41-1933.

47. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6, 8, 12, 13, 20 straipsnių pakeitimų 
ir papildymų ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas // Žin., 2008, 
Nr. 149-6016.

48. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas // Žin., 1996, Nr. 106-2427.
49. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems 

nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstaty-
mas // Žin., 1991, Nr. 3-78.

50. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas // Žin., 2012, Nr. 42-2041.
51. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Žin., 1992, Nr. 33-1014.
52. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimas // Žin., 

2001, Nr. 107-3885.



BAIGIAMOJI DALISVI skyrius

133

53. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas // Žin., 
2001, Nr. 62-2276.

54. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas // Žin., 
2012, Nr. 109-5528.

55. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarimas // Žin., 2013, 
Nr. 25-1222.

56. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. X-1569 „Dėl valstybinės šeimos politikos 
koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos 
nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Žin., 2011, Nr. 118-5564.

57. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 4 dalis // Žin., 2008, Nr. 76-
3003.

58. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 16, 17, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo, trečiojo skirsnio pavadi-
nimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1), 18(2), 18(3) straipsniais įstatymas // 
Žin., 2006, Nr. 72-2676.

59. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 
pakeitimo įstatymas // Žin., 2009, Nr. 117-4992.

60. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3, 5, 6, 8, 10, 
15, 16, 17, 18, 181, 183, 19, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas // Žin., 
2007, Nr. 132-5346.

61. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5, 6, 16, 18, 19, 
20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas // Žin., 2010, Nr. 86-4533.

62. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, galiojusio 
nuo 2007-07-12 iki 2007-12-14, redakcija // Žin., 2000, Nr. 111-3574.

63. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas // Žin., 2005, Nr. 76-
2741.

64. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio drau-
dimo įstatymas // Žin., 2003, Nr. 114-5114.

65. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sau-
sio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo 
įstatymas // Žin., 2000, Nr. 5-124.

66. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas // Žin., 1992, Nr. 28-810.
67. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas // Žin., 2001, Nr. 110-3992.
68. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūri-

mo įstatymas // Žin., 1997, Nr. 65-1558.
69. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vie-

niems gyvenantiems asmenims įstatymas // Žin., 2011, Nr. 155-7353.
70. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 

// Žin., 1997, Nr. 64-1502.
71. Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas // Žin., 1998, Nr. 60-1705.
72. Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas // Žin., 1993, Nr. 5-89.
73. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas // Žin., 2002, Nr. 35-1271.



SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

134

74. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas // Žin., 2003, Nr. 42-1919.
75. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas // Žin., 2000, Nr. 52-1484.
76. Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. X-1569 „Dėl Valsty-

binės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ // Žin., 2008, Nr. 69-2624.
77. Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įsta-

tymas // Žin., 2008, Nr. 137-5387.
78. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 

straipsnių pakeitimo įstatymas // Žin., 2008, Nr. 149-6027.
79. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstaty-

mas // Žin., 2009, Nr. 152-6820.
80. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstaty-

mas // Žin., 2009, Nr. 152-6820 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
81. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas // Žin., 2004, Nr. 4-40.
82. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas // Žin., 2011, Nr. 38-1804.
83. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas // Žin., 2002, Nr. 17-649.
84. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas // Žin., 

1997, Nr. 107-2688.
85. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabu-

čiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas // Žin., 2002, Nr. 116-5188 (2002-
12-06).

86. Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų 
okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas // Žin., 1998, Nr. 92-2543.

87. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento statuto patvirtinimo įstaty-
mas // Žin., 2002, Nr. 73-3101.

88. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas // Žin., 2005, 
Nr. 71-2555.

89. Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 
pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas) // Žin., 2004-
06-03, Nr. 88-3208.

90. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas // Žin., 1999, Nr. 60-1945.
91. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymas // Žin., 1997, Nr. 67-1659.
92. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas // Žin., 2004, Nr. 25-752.
93. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimas Nr.  86 „Dėl Li-

gos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ // Žin., 2009, 
Nr. 158-7164, 2009 m. gruodžio 23 d. redakcija.

94. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas „Dėl bazinės 
socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“ // Žin., 2008, Nr. 150-6099.

95. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1771 „Dėl 
einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų, ribinio motinystės (tėvystės) socialinio 
draudimo pašalpos ir ribinio valstybinės pensijos dydžių patvirtinimo“ // Žin., 2009, 
Nr. 158-7157.



BAIGIAMOJI DALISVI skyrius

135

96.  Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas // Žin., 
2008, Nr. 81-3176.

97.  Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas // Žin., 2011, Nr. 163-7743.
98.  Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas // Žin., 

2002, Nr. 43-1601.
99.  Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas // Žin., 2000, Nr. 64-1931.

100. Notariato įstatymas // Žin., 1992, Nr. 28-810.
101. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymas //    

Žin., 1997, Nr. 12-230.
102. Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas // Žin., 2003, Nr. 38-1656.
103. Šaulių sąjungos įstatymas // Žin., 1997, Nr. 69-1736.

Kiti šaltiniai
1. Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio 5 d. konsultacijoje „Dėl kai kurių Civilinio 

kodekso normų taikymo“ // Teismų praktika, Nr. 18.
2. 2009–2010 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 

[interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/714_soc 
pranesimas2009-2010.pdf>.>.

3. 2010–2011 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 
[interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/710_soc 
pranesimas2010-2011.pdf>.

4. 2011–2012 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 
[interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/709_soc 
pranesimas2011-2012.pdf>.

5. 2012–2013 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinis pranešimas 
[interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/public/uploads/707_soc 
pranesimas2012-2013.pdf>.

6. Government Financial Policies towards Families. Fiscal Policies. Prieiga per inter-
netą: <http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/Source/2_2_i%20Tax%20deductions%20
and%20benefits%20for%20families.pdf>.

7. Informacija iš Statistikos departamento „Bendrasis vidaus produktas“. Prieiga per in-
ternetą: <http://www.stat.gov.lt/lt/news/view?id=9151>.

8. Lietuvos Respublikos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės pranešimas spaudai. Karjeros ir šeimos derinimas. Prieiga per internetą: <http://
www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=7837&PHPSESSID=>.

9.  Purvaneckienė G. Darbo ir šeimos pareigų derinimas. Prieiga per internetą: <http://
www.lygus.lt/seimairdarbas/files/Darbo%20ir%20seimos%20pareigu%20derini-
mas%20straipsnis.doc>.

10. Statistikos departamento informacija. Ikimokyklinis ugdymas [interaktyvus]. Prieiga 
per internetą: <http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=6609>.

11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departa-
mento 2011-11-18 raštas dėl informacijos pateikimo.



SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

136

12. Vystymo bendrijos FORWARD! projekto „Šeima ir darbas – suderinami“ Tėvų ver-
tinimo tyrimo pirmo matavimo duomenų analizė. Tyrimo ataskaita [interaktyvi]. 
Prieiga per internetą: <http://www.lygus.lt/seimairdarbas/files/Efektyvumo%20verti-
nimas%20tarp%20tevu_1_ataskaita_paskut.doc>.

13. Aktyvių mamų sambūris dėl sumažintų išmokų ketina bylinėtis teismuose. Informa-
cija iš Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio interneto svetainės [interaktyvus]. Pri-
eiga per internetą: <http://www.samburis.lt/naujiena/aktyviu-mamu-samburis-del-
sumazintu-ismoku-ketina-bylinetis-teismuose>.

14. Informacija iš „Eurostat“ duomenų bazės [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>.

15. Interviu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių depar-
tamento Šeimos politikos skyriaus atstovu 2012 m. spalio 23 d.

16.  Lietuvių kalbos žodynas (t.  I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas / redaktorių 
kolegija: G. Naktinienė (vyr. redaktorė), J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, 
J. Zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, 2008) [in-
teraktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.lkz.lt>.

17. Lietuvos gyventojų Valstybinio socialinio draudimo suvokimo tyrimas [interakty-
vus]. Prieiga per internetą: <http://www.sodra.lt/get.php?f.23519>.

18. Socialinė apsauga Lietuvoje, 2010. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2012.
19. Spinter tyrimų interneto svetainės informacija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

<http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/OTk7OTs7MA==>.
20. Statistikos departamento informacija. Ikimokyklinis ugdymas [interaktyvus]. Prieiga 

per internetą: <http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=6609>.



137

VII. Summary

The monograph consists of two main parts. The first part analyses the substance of the family 
as a legal category in accordance with laws of the Republic of Lithuania, and the second part 
examines the system of instruments of family policy in Lithuania.

First of all, in accordance with the Constitution of the Republic of Lithuania and the 
European Convention of Human Rights, as well as, respectively, with the case-law of the 
Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the European Court of Human Rights, 
it is stated, that the conception of a family includes not only formalised legal relations, but as 
well actual relations. Social relations and reality are the primary source of family relations 
rather than biological relations and reality. The existence of family relations is caused by the 
proximity of relations (proximity of bonds) between the participants of relations: stability 
of relations (continuity), mutual respect, help and reciprocal understanding, inter-related 
rights and duties, as well as responsibility, joint upbringing of children (if there are any). 
Therefore, it is stated that legal family policy should be built in accordance with both inter-
national obligations of the Republic of Lithuania and the social reality. The guiding principle 
of respect for family autonomy and ensuring of constitutional principle of equality, as well 
as constitutional rights of family members (both universal and special) irrespective of the 
family form chosen should be followed in the regulation of legal family relations. As well, the 
principle of equal protection of children irrespective of the grounds and form of origin of 
legal family relations should be followed. It should be aimed to grant legal security (determi-
nation) to legal relations of non-marital families irrespective of gender. 

The first part of the monograph analyses definitions of family and family members used 
in laws. The inference is made that definitions of family used in different laws are not harmo-
nised in respect of their content neither for the regulation of the homogeneous relations, nor 
systematized according to the aims of use. Laws of the Republic of Lithuania do not provide 
directly any attributes of families (or legal family relations). The content of family definition 
is put in detail in laws by listing persons satisfying qualifying elements (marriage or alter-
native union of two individuals, kinship, relationship by marriage, etc.) attributed to family 
members. However, different laws refer to different categories of individuals and different 
qualifying elements; and none of family definition provided for in laws is dominating. 

Due to the reason mentioned, it is impossible to provide a single conception of family 
members (as well as of a family) on the basis of the analysis of legal acts. This at the same 
time means that the differences in the content of definitions were not created purposefully, 
therefore, seeking for legal clarity and non-discrimination of persons it is proposed to create 
a system of use of definitions of family and family members in laws, possibly, on the basis of 
criteria of homogeneous legal relations and aim of regulation.

Prior to the evaluation of legal, economic and social instruments seeking (or which 
ought to be seeking) to contribute to family stability and growth, several points should be 
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mentioned. The majority of instruments bearing economic value intended for families and 
family members, are to be granted only in case of the need of support (in case of loss of fa-
mily member, accident, disease, grave material situation, etc.), however, their relation with 
family stability and development is very remote. These instruments seem to be support ins-
truments oriented towards persons who have lost their ordinary source of income or upon 
sudden need for material support. Besides, almost all economic and social instruments used 
by the state in the family sphere are retrospective rather than oriented towards the saving of 
family creation and stability. 

The legal instruments used by the state seeking to achieve family stability and develo-
pment may be divided into two groups. First of all, there are restrictions to occupy certain 
positions for persons related by kinship or marriage, and, secondly, provisions of labour law 
under which certain privileges are applied upon persons upbringing children.

The analysis of importance of the legal, economic and social instruments used in Lithuania 
seeking for family stability and development shows that the assessment of importance is com-
plicated due to several reasons. First of all, the available statistical data on the applied ins-
truments covers only a very short period, and most often this is due to the fact that the ins-
truments have been started to apply very recently. The assessment is difficult also due to the 
fact that the impact of instruments may come into light only after several years. The analysis 
of the importance of the instruments used to increase fertility (as one of the element of the 
content of family stability and development) allowed noticing that at the moment in question 
the fertility was increasing while the value of economic instruments were being decreased. If 
in a certain period fertility starts to decrease only then it will be possible to draw inference 
that this instrument is significant. As well, even if it possible to establish a correlation betwe-
en the statistics of instruments used and the family development, due to the lack of data it is 
complicated to establish the causality between them, i.e. to substantiate the statement that 
the exact instruments cause the change in family structures. Thus, it is difficult to evaluate 
the importance of legal, economic and social instruments due to instability of instruments 
(instruments themselves, their value and size, addressees, etc.) and the lack of statistical data.

The non-existence of a complex attitude towards a family, including various family 
structures, deprives from the creation of efficient state family support policy. Its formation 
and classification should be based on a systematic approach allowing revealing the interre-
lations between structural elements of the system. Family policy as a system should be cre-
ated and analysed in the context of general social relations. Family policy as a sub-system 
should be created and analysed in the view of economic, legal, ethical, political, religious 
and other social relations. Systematic attitude would allow purposefully classifying the fa-
mily policy under types and forms what would reveal criteria of the system and its structural 
elements, characteristics, dynamism, development stages, current situation, and the future.

State financial support system for families and children in Lithuania is composed of two 
main parts. The first part includes payments allocated independently from the assets and in-
come of the family. These payments are grounded on the aims and criteria of demographic, 
children protection, socio-economic policy of the state. The second part of the system of fi-
nancial support consists of payments delivered according to assets and income of families. 
These payments solely reflect the lines and methods of poverty decreasing policy.
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VIII. Priedai

1 PRIEDAS. SKIRTINGOMS ŠEIMOS FORMOMS TAIKOMŲ PRIEMONIŲ  
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E

Nedarbo 
socialinio 
draudimo išmoka 
IAE (14)

+ + + + + +                                        

E

Atleistų iš darbo 
IAE darbuotojų 
artimiesiems 
mokama 
stipendija (14)

+ + + + + + + + + + + + + +                        

E

Atleistų IAE 
darbuotojų 
persikėlimo 
išlaidos

+ + + + + +                                        

E

Bedarbių ir 
įspėtų apie 
atleidimą iš darbo 
darbingo amžiaus 
darbuotojų 
profesinis 
mokymas

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

E Remiamasis 
įdarbinimas (15) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

E
Parama darbo 
vietoms steigti 
(15)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

E

Bedarbių 
teritorinio 
judrumo rėmimas 
(15)

  +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +

E Ligos pašalpa 
(16) + + + + + + + + + + + + + +                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

   

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

E

KD pareigūno 
šeimos 
persikėlimo 
išlaidų 
kompensacija

+ + + + + + + + + + + + + +                        

E

Vienkartinė 
kompensacija 
žuvus VSD 
pareigūnui, 
atlikinėjusiam 
pareigas 
(suaugusiajam)
(18)

+ + + + + +                                        

E

Vienkartinė 
kompensacija 
žuvus VSD 
pareigūnui, 
atlikinėjusiam 
pareigas (vaikui)
(18)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Draudžiama 
priimti į VSD, 
kai asmenys 
susiję tiesioginio 
pavaldumo 
santykiais (18)

+ + + + + +                                        

E

Pašalpa VSD 
pareigūnams, 
kurių materialinė 
būklė sunki (18)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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E

Našlių ar 
našlaičių pensijos 
mokėjimas 
(suaugusiesiems)
(20)

+ + + + + +                                        

E

Našlių ar 
našlaičių pensijos 
mokėjimas 
(vaikams) (20)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Socialinio 
draudimo įmokų 
lengvatos, 
neskaičiuojant 
mokesčių nuo 
pašalpų mirus 
draudžiamam 
asmeniui (22)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Diplomatinės 
tarnybos 
privilegijos ir 
imunitetai (23)

+ + + + + + + + + + + + + +                        

S

Galimybė grįžti 
į tas pačias 
pareigas valstybės 
ar savivaldybės 
institucijoje (23)

+ + + + + +                                        

T

Karininkui 
draudžiama 
atlikti tarnybinį 
patikrinimą 
dėl ryšių su 
tikrinamuoju (24)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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S

Pirmenybė būti 
paliktam darbe 
atleidžiant 
darbuotojus (28)

            + + + + + + + +     + + + +            

S
Atostogos vaikui 
prižiūrėti iki 3 
metų (28)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Nemokamos 
atostogos 
slaugančiam 
šeimos narį (28)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Draudžiama 
eiti tarnautojų 
pareigas vienoje 
valstybės ir 
savivaldybės 
institucijoje (28)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Sutartis su 
auginančiais vaikų 
iki keturiolikos 
metų gali būti 
nutraukta tik 
ypatingais atvejais 
(28)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Sutartis su 
auginančiais vaiką 
(vaikus) iki trejų 
metų negali būti 
nutraukta, jei nėra 
darbuotojo kaltės 
(28)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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S

Negalima skirti 
viršvalandinio 
darbo be sutikimo 
(vaikas iki 3 m.)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Negalima skirti 
viršvalandinio 
darbo be sutikimo 
(vaikas nuo 3 iki 
14 m.)

            + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Suteikiama viena 
papildoma poilsio 
diena per mėnesį 
(vaikai iki 12 m.)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Suteikiamos dvi 
darbo dienos per 
mėnesį (vaikai iki 
12 m.)

        + +     + +     + +         + +         + +

S
Kasmetinės 35 
dienų atostogos 
(vaikas iki 14 m.) 

            + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Teisę pasirinkti 
kasmetinių 
atostogų laiką po 
šešių mėnesių 
darbo įmonėje

            + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Asmenys 
siunčiami į 
komandiruotę tik 
su jų sutikimu

            + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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E

Vienkartinė 
kompensacija 
žuvus STT 
pareigūnui, 
atlikinėjusiam 
pareigas 
(vaikams) (32)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Draudžiama 
priimti į STT, 
kai asmenys 
susiję tiesioginio 
pavaldumo 
santykiais (32)

+ + + + + +                                        

E

Pašalpa STT 
pareigūnams, 
kurių materialinė 
būklė sunki (32)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

STT pareigūnų 
aprūpinimas 
tarnybiniais 
butais (32)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

FNTT 
pareigūnams 
draudžiama 
sudaryti 
sandorius 
Tarnybos vardu 
su įmonėmis, 
kurių savininkai 
ar dalininkai yra 
jų artimieji

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
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giau 

vaikų
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Vienkartinė 
pašalpa policijos 
rėmėjui, žuvus 
atliekant policijos 
rėmėjo funkcijas 
(vaikams) (37)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E Valstybinė našlių 
pensija (38) + + + + + +                                        

E
Valstybinė 
našlaičių pensija 
(38)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Kaltininko 
šeimos nariui 
ar artimajam 
giminaičiui 
perleistas 
konfiskuotinas 
turtas 
konfiskuojamas 
(39)

+ + + + + +                                        

T

Bausmė pagal BK 
nužudžius savo 
artimąjį giminaitį 
ar šeimos 
narį, sunkiai 
ar nesunkiai 
sutrikdžius 
sveikatą (39)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Asmens artimieji 
giminaičiai ir 
šeimos nariai 
neatsako už 
nusikaltimo 
ar nusikaltimą 
padariusio 
asmens slėpimą, 
nepranešimą apie 
nusikaltimą (39)

+ + + + + +                                        

T

Asmenis, 
padariusius 
nusikalstamas 
veikas artimajam 
giminaičiui ar 
šeimos nariui, 
teismas įpareigoja 
dalyvauti smurtinį 
elgesį keičiančiose 
programose (39)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + + + + + + + +

T

 Areštas 
neskiriamas 
nėščioms 
moterims ir gali 
būti neskiriamas 
asmenims, 
auginantiems 
vaiką iki trejų 
metų (39)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Atleidžiama 
nuo dalyvavimo 
baudžiamajame 
procese dėl 
šeimos narių 
mirties arba 
staigaus pavojaus 
jų gyvybei (40)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Teisė būti 
civiliniais 
atsakovu ir atstovu 
baudžiamajame 
procese (vaiko) 
(40)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Teisė būti atstovu 
baudžiamajame 
procese 
(suaugusiojo 
dėl senatvės, 
neįgalumo, ligos 
ar kitų svarbių 
priežasčių 
negalinčio 
pasinaudoti 
suteiktomis 
teisėmis) (40)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Teisė sumokėti 
užstatą už 
suimtąjį (40)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Darant buto, 
namo ar kitų 
patalpų kratą, 
turto aprašymą, 
tyrimą, turi 
dalyvauti 
savininkas, 
nuomotojas, 
valdytojas arba jo 
pilnametis šeimos 
narys (40)

+ + + + + +                 + + + + + + + + + + + +

T

Taikomas 
anonimiškumas 
ar dalinis 
anonimiškumas, 
kai gresia 
realus pavojus 
nukentėjusiajam, 
liudytojui ar jo 
šeimos nariams 
(40)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Teisė dalyvauti 
mirusiojo 
ekshumacijoje 
(40)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Teisė apskųsti 
įsiteisėjusį teismo 
nuosprendį ar 
nutartį kasacine 
tvarka, teisė 
dalyvauti 
teismo posėdyje 
nagrinėjant 
kasacinę bylą 
žodinio proceso 
tvarka ir 
pasikviesti gynėją 
(40)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Jei byla buvo 
nutraukta, nes 
asmuo yra 
nepakaltinamas 
ar ribotai 
pakaltinamas, 
asmuo gali būti 
atiduotas jį 
šeimos nariams 
globoti (40)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Nuteistųjų 
teisė atvirose 
kolonijose, jeigu 
yra būsto sąlygos, 
gyventi šalia 
atviros kolonijos 
su savo šeima 
(41) 

  + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Teisė gauti 
trumpalaikius 
ir ilgalaikius 
pasimatymus su 
suaugusiaisiais 
(41)

+ + + + + +                     + + + + + + + + + +

T

Teisė gauti 
trumpalaikius 
ir ilgalaikius 
pasimatymus su 
vaikais (41)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Teisė 
prenumeruoti 
nuteistajam 
laikraščius ir 
žurnalus (41)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Teisė perduoti 
televizorius, 
radijo imtuvus, 
kompiuterius, 
kompiuterinių 
žaidimų aparatus 
ir kt. nuteistajam 
(41)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Nuteistiesiems 
leidžiama gauti 
ir siųsti pinigines 
perlaidas (41)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T
Atiduodami 
nuteistojo 
palaikai (41)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Perkėlus 
prokurorą į 
kitas pareigas 
dėl tarnybinio 
būtinumo, 
kompensuojamos 
persikėlimo 
išlaidos (43)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Dėl tyčia 
nužudyto 
dėl tarnybos 
prokuroro per 
vienus metus 
sumokama 120 
MDU dydžio 
išmoka

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Užtikrinama 
apsauga, kai dėl 
prokuroro einamų 
pareigų kyla reali 
grėsmė (43)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Draudžiama 
eiti prokuroro 
pareigas, jeigu 
asmenys susiję 
tiesioginiais 
pavaldumo 
santykiais (43)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
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3 ir 
dau-
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vaikų
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E

Atlyginama 
žala, padaryta 
sužalojant 
turtą, dėl su 
teisėjo pareigų 
atlikimu susijusių 
priežasčių (44)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Draudžiama eiti 
teisėjo pareigas, 
jeigu asmenį tame 
teisme ar teismo 
skyriuje su to 
teismo pirminin-
ku, pirmininko 
pavaduotoju arba 
skyriaus pirmi-
ninku sieja tiesio-
giniai pavaldumo 
ryšiai (44)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Draudžiama na-
grinėti bylą tame 
teisme, kuriame 
teisėju dirbantį 
asmenį ir teisėją, 
esantį proceso 
šalimi, sieja 
šeiminiai ryšiai 
(išskyrus Aukš-
čiausiąjį Teismą, 
Apeliacinį teismą 
ir Vyriausiąjį 
administracinį 
teismą) (44)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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T

Apie asmenų 
atvykimą į tar-
dymo izoliatorių 
turi būti pranešta 
ne vėliau kaip kitą 
dieną (46)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Telefoninių po-
kalbių skaičius 
suimtiesiems 
neribojamas (46)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + + + + + + + +

T
Pasimatymų skai-
čius suimtiesiems 
neribojamas (46)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Leidžiama suim-
tiesiems gauti pi-
nigines perlaidas 
ir siųsti jas (46)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Teisė prenume-
ruoti suimtie-
siems laikraščius 
ir žurnalus (46)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Teisė perduoti 
suimtiesiems 
televizorius, 
radijo imtuvus, 
kompiuterius, 
kompiuterinių 
žaidimų aparatus 
ir kt. (46)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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T

Už nuomininko 
šeimos narių 
veiksmus, pažei-
džiančius nuomos 
sutartį, nuomo-
tojui atsako nuo-
mininkas ir pilna-
mečiai jo šeimos 
nariai (47)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Teisė sudaryti ats-
kirą gyvenamosios 
patalpos nuomos 
sutartį (padalyti 
butą) (47)

+ + + + + +                 + + + + + + + + + + + +

T

Ieškinio senaties 
terminas sustab-
domas, jeigu 
prievolės šalys yra 
sutuoktiniai (47)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Teisė paduoti pra-
šymą pripažinti 
asmenį neveiksniu 
ar veiksniu (47)

+ + + + + +                                        

T

Teisė pareikšti ieš-
kinį dėl neteisėtai 
pasisavinto sveti-
mo vardo, teisės į 
atvaizdą pažeidimo, 
duomenų, žemi-
nančių jo garbę ir 
orumą, paskelbimo 
po fizinio asmens 
mirties (47)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
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T Teisė įvaikinti 
(47) + + + + + +                                        

T

Draudžiama 
įrašyti civilinės 
būklės aktų įrašus 
(47)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + + + + + + + +

T

Teisė paveldėti 
pusę tos dalies, 
kuri kiekvienam iš 
jų tektų paveldint 
pagal įstatymą 
(privalomoji 
dalis), jeigu tes-
tamentu neskirta 
daugiau (47)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Pareiga atlyginti 
žalą, kurią padarė 
asmuo, kuris savo 
veiksmų reikšmės 
suprasti ar jų 
valdyti negalėjo 
dėl psichinės ligos 
ar kitokio psichi-
kos sutrikimo, 
asmenims, kurie 
žinojo apie tokią 
žalą padariusio 
asmens psichikos 
būklę, tačiau ne-
siėmė priemonių, 
kad tas asmuo 
būtų pripažintas 
neveiksniu (47)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
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3 ir 
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vaikų
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T

Teisė atsisakyti 
apklausos ar atsa-
kymų į tam tikrus 
pateiktus klausi-
mus (48)

+ + + + + +                                        

T

Teisė paduoti 
pareiškimą dėl 
fizinio asmens 
pripažinimo ne-
veiksniu ar ribotai 
veiksniu (48)

+ + + + + +                                        

T

Teisė paduoti 
pareiškimą dėl 
nepilnamečio pri-
pažinimo veiksniu 
(emancipuotu), tei-
sė būti dalyvaujan-
čiu asmeniu byloje 
dėl nepilnamečio 
nuo 14 iki 18 m. 
teisės savarankiškai 
disponuoti savo 
pajamomis bei 
turtu apribojimo ar 
atėmimo (48)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Antstolis gali vi-
siškai ar iš dalies 
sustabdyti vyk-
domąją bylą arba 
atidėti vykdymo 
veiksmus, kai yra 
iškeldinimo byla, 
jei skolininkas ar jo 
šeimos narys suser-
ga (48)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
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vaikų
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vaikų
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T

Pagrindas teisėjui 
nušalinti atsiran-
da, kai jis su bylo-
je dalyvaujančiais 
asmenimis yra 
susijęs šeiminiais 
ryšiais arba kai 
yra suinteresuotas 
bylos baigtimi 
(48)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Turi būti gautas 
notaro patvirtin-
tas kito sutuok-
tinio rašytinis 
sutikimas įvaikin-
ti, jeigu įvaikinti 
prašo vienas iš 
sutuoktinių (48)

+ + + + + +                                        

T

Draudžiama 
varžytynėse da-
lyvauti antstoliui, 
organizuojančiam 
tas varžytynes, 
taip pat vienoje 
antstolių kon-
toroje su juo 
dirbantiems ki-
tiems antstoliams, 
darbuotojams ir 
jų šeimos nariams 
(48)

+ + + + + +                 + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
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3 ir 
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Valios dėl 
laidojimo būdo 
išreiškimas, 
nesant mirusiojo 
valios (50)

+ + + + + + + + + + + + + +             + + + + + +

T

Kredito įstaigų ir 
finansų įmonių 
teisė tvarkyti ir 
gauti subjektų, 
kuriems yra 
suteikusios ar 
ketina suteikti 
finansinių 
paslaugų, 
duomenis apie 
šeiminę padėtį 
(51)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Draudžiama 
filmuoti, 
fotografuoti vaiką 
ar daryti jo garso 
ir vaizdo įrašus, 
imti iš jo interviu 
be sutikimo (52)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Draudžima 
filmuoti, 
fotografuoti 
mirusįjį ar 
žuvusįjį stambiu 
planu ar daryti jo 
vaizdo įrašus be 
sutikimo (52)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
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3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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T

Draudžiama 
sodininkų 
bendrijos 
valdymo organo 
nariams ir jų 
šeimos nariams 
būti revizoriais 
(53)

+ + + + + +                     + + + + + + + + + +

T

Draudžiama 
kooperatinės 
bendrovės 
valdybos nariui, 
jo pirmininkui, 
administracijos 
vadovui ir jų 
šeimos nariams 
būti Revizijos 
komisijos nariu 
ar jos pirmininku 
(54)

+ + + + + +                     + + + + + + + + + +

T

Bendrijos nario 
ir jo šeimos narių 
teisė naudotis 
gyvenamojo 
namo bendrojo 
naudojimo 
objektais pagal jų 
funkcinę paskirtį 
(55)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
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giau 

vaikų
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T

Draudžiama vieša-
jai įstaigai neatly-
gintinai perduoti 
turtą nuosavybėn, 
pagal patikėjimo 
ar panaudos sutar-
tį (57)

+ + + + + +                 + + + + + + + + + + + +

E
Teikiama labdara 
ir parama 
(vaikams) (58)

      +   +   +   +   +   +       +   +       +   +

E

Teikiama labdara 
ir parama 
(suaugusiesiems) 
(58)

  +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +

T

Draudžiama 
perleisti pensijų 
turtą ar įsigyti 
turtą pensijų 
fondo lėšomis 
(59)

+ + + + + +                                        

S

Teisė pageidauti, 
kad valstybinėse 
švietimo įstaigose 
būtų dėstoma 
tradicinių ir 
kitų valstybės 
pripažintų 
religinių 
bendruomenių ir 
bendrijų tikyba 
arba atliekamos jų 
apeigos (60)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai
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giau 
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T

Skolinimas banko 
vadovams ir jų 
šeimos nariams 
negali viršyti 
banko stebėtojų 
tarybos nustatytų 
dydžių (63)

+ + + + + +                     + + + +            

T

Draudžiama per-
leisti investicinį 
fondą sudarantį ar 
investicinei ben-
drovei priklausantį 
turtą (64)

+ + + + + +                                        

T

Teisė pateikti pa-
raišką, siekiant iš-
pirkti investicinius 
vienetus ar akcijas, 
priklausančius 
bendrosios jung-
tinės nuosavybės 
teise (64)

+ + + + + +                                        

T

Kontroliuojančio-
sios investicinės 
bendrovės stebė-
tojų tarybos ar 
valdybos narys 
neturi teisės bal-
suoti, kai svars-
tomi klausimai, 
kurių sprendimu 
yra suinteresuoti 
(65) 

+ + + + + +                 + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
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3 ir 
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giau 
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Kredito unijos 
teisė priimti 
indėlius ir kitas 
grąžintinas lėšas 
iš kredito unijos 
narių vaikų (67)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +       + + +

E

Skolinimas 
Centrinės kredito 
unijos vadovams ir 
su jais susijusiems 
asmenims negali 
viršyti Centrinės 
kredito unijos 
stebėtojų tarybos 
nustatytų dydžių 
(68)

+ + + + + +                                        

T

Kreditorių 
susirinkimo 
(kreditorių 
komiteto) 
pirmininku negali 
būti renkami 
kreditoriaus 
šeimos nariai (69)

+ + + + + +                             + + + + + +

E

Asmenų, kurie 
buvo mirusiojo 
išlaikomi, 
teisė į žalos, 
atsiradusios dėl 
gyvybės atėmimo, 
atlyginimą (70)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
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3 ir 
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giau 
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1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Grąžinus gyvena-
muosius namus, 
butus privaloma per 
2 mėn. atlaisvinti 
nuomojamas valsty-
bės ar savivaldybių 
butų fondo gyvena-
mąsias patalpas (75)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

E

Atkuriamos miru-
sių asmenų teisės 
į nekilnojamąjį 
turtą (75)

+ + + + + + + + + + + + + +                        

E

Atlyginimo dy-
dis už valstybės 
išperkamą žemę 
didinamas 15 %, jei 
yra tai žemė, į kurią 
teisės yra atkurtos 
1918–1920 m. 
nepriklausomybės 
kovų kariams 
savanoriams, rezis-
tencijos dalyviams, 
politiniams kali-
niams, tremtiniams 
ar Vyčio Kryžiaus 
ordinu apdovano-
tiems asmenims 
arba jiems siūlomas 
žemės sklypo plotas 
iš apskrities laisvos 
žemės fondo pa-
didinamas iki 100 
%, jei sklypas yra 
naudojamas (75)

+ + + + + + + + + + + + + +                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Teisė būti pa-
ciento nuo 16 
m., kuris negali 
protingai įvertinti 
savo interesų, 
atstovu (77)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Kelionių organi-
zatoriaus pareiga 
pateikti informaci-
ją susisiekimui su 
vaiku ar atsakingu 
asmeniu turistinės 
kelionės metu 
(78)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Teisė į kompensa-
ciją dėl smurtiniu 
nusikaltimu 
atimtos artimojo 
gyvybės (79)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Asmenims, dėl 
kurių yra atlieka-
mas operatyvinis 
tyrimas dėl netei-
sėto lošimo namų 
laikymo ar lošimų 
organizavimo, 
draudžiama būti 
lošimų organi-
zatoriais ir Prie-
žiūros tarnybos 
valstybės tarnau-
tojais ar darbuo-
tojais (80)

+ + + + + +                                        



PRIEDAIVIII skyrius

169

K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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E

Kovo 11-osios 
akto signatarams 
mirus jų šeimos 
nariams ne 
aukciono būdu 
parduodamas 
žemės sklypas 
gyvenamojo namo 
statybai (84)

+ + + + + + + + + + + + + +                        

T

Nedarbingų 
asmenų 
teisė įsigyti 
privatizuojamos 
žemės ūkio 
įmonės turtą (85)

+ + + + + +                                        

T

Diplomatinio 
personalo ir jų 
šeimos narių teisė 
LR įsigyti ir turėti 
ginklus bei teisė 
perleisti nuolat 
naudoti B ar C 
kategorijos ginklą 
(86)

+ + + + + +                                        

T

Asmens teisė 
susipažinti, gauti 
dokumentą iš 
registrų tvarkymo 
įstaigos, reikalauti 
patikslinti 
duomenis (87)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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T

Teisė būti ūki-
ninko partneriu, 
sudarius jungtinės 
veiklos (partne-
rystės) sutartį 
(91)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

S

Valstybė įsipar-
eigoja grąžinto 
namo, jo dalies, 
buto nuomi-
ninkui įvykdyti 
garantiją (92)

+ + + + + +                                        

T

Leidimas verstis 
tam tikros rūšies 
veikla negali būti 
pratęsiamas auto-
matiškai ar su-
teikti kokių nors 
privilegijų teikė-
jui, kai teikėjai yra 
susiję šeiminiais 
ryšiais (93)

+ + + + + +                                        

E

Darbuotojui, 
kuriam priklausė 
nuosavybės teise 
daugiau kaip 50 
% įmonės akcijų, 
gali būti skiriamos 
tik kai kurios 
išmokų rūšys 
arba išmokos iš 
fondo lėšų visai 
neskiriamos (94)

+ + + + + +                 + + + + + +            
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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E

Neapmokestina-
mos dovanojimo 
būdu gautos paja-
mos (96)

+ + + + + +                                        

E

Iš pajamų 
atimamos 
nuolatinės slaugos 
reikalingų asmenų 
naudai sumokėtos 
gyvybės draudimo 
ar pensijų įmokos 
(96)

+ + + + + +                                        

E

Iš pajamų 
atimamos išlaidos, 
sumokėtos už 
profesinį mokymą 
ar studijas (96)

+ + + + + +                                        

E

Nustatomas 
mažesnis pajamų 
mokestis už 
pajamas, gautas 
iš veiklos pagal 
verslo liudijimą 
(96)

        + +     + +     + +         + +         + +

E

Taikomas pa-
pildomas neap-
mokestinamasis 
pajamų dydis (96)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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3 ir 
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vaikų
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Nuo žemės mo-
kesčio atleidžiami 
pensinio amžiaus 
ir 0-40 proc. dar-
bingumą turintys 
asmenys, kurių 
šeimose nėra 
darbingų asmenų 
(98)

+ + + + + +                                        

E

Mokestis neima-
mas už prašymų 
išduoti vizas 
ES piliečio arba 
ELPA narės 
piliečio šeimos 
nariams, kurie 
yra trečiųjų šalių 
piliečiai, nagrinė-
jimą (99)

+ + + + + +                                        

E

Mokestis neima-
mas už prašymų 
išduoti vizas už-
sieniečiams, vyks-
tantiems lankyti 
sergančio šeimos 
nario, ar vykstan-
čio į šeimos nario 
laidotuves, ar 2 
kartus per metus 
lankyti šeimos na-
rio kapo, esančio 
LR, nagrinėjimą 
(99)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Mokesčiu 
neapmokestinama 
šeimos nario 
paveldimas turtas 
(101)

+ + + + + +                                        

E

Laiku 
nesumokėjus 
nuomos ar 
mokesčių, 
už kiekvieną 
pradelstą 
dieną mokami 
0,04 procento 
delspinigių (102)

+   +   +   +   +   +   +                          

E

Privaloma 
deklaruoti turtą 
šeimos nariams 
tų asmenų, kurie 
numatyti 2 str. 
(103)

+ + + + + +                                        

E

Mokesčiu 
neapmokestinama 
fiziniams 
asmenims 
nuosavybės teise 
priklausančių 
statinių bendra 
vertė, neviršijanti 
1 milijono litų 
(104)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
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giau 

vaikų
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vaikų
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T

Asmens, sudariu-
sio santuoką su LR 
piliečiu: tremtiniu, 
politiniu kaliniu ar 
jų vaiku, gimusiu 
tremtyje, teisė 
gauti LR pilietybę 
palengvinta tvarka 
(109)

+ + + + + +                                        

T

Tarybos narys 
privalo nusišalinti, 
kai sprendžiami 
su juo ar jo šeimos 
nariais susiję klau-
simai (suaugusiais)
(110)

+ + + + + +                                        

T

Tarybos narys pri-
valo nusišalinti, kai 
sprendžiami su juo 
ar jo šeimos nariais 
susiję klausimai 
(vaikais) (110)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Vyriausybės įstaigos 
vadovas negali būti 
atleistas iš pareigų 
už tai, kad nedirbo 
laikotarpiu, už kurį 
gavo ligos socialinio 
draudimo pašalpą 
sergantiems šeimos 
nariams slaugyti 
(suaugusiesiems) 
(111)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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Valstybės kon-
trolės pareigūnai 
privalo pateikti 
savo ir savo šeimos 
narių gyventojo 
turto ir gyventojų 
pajamų mokesčio 
deklaracijas bei 
privačių interesų 
deklaracijas (113)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T
Įteikiami šaukimai 
ir kiti procesiniai 
dokumentai (114)

+ + + + + +                                        

E

Išieškoma 
bauda, kai teisės 
pažeidimą padarę 
vaikai (nuo 16 
iki 18 m.) neturi 
savarankiškų 
pajamų (114)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Traukiama 
administracinėn 
atsakomybėn 
už pažeidimus, 
padarytus vaikų 
(14–16 m.) (114)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Pranešama 
apie traukiamo 
administracinėn 
atsakomybėn 
pilnamečio 
sulaikymą (114)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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S

Atidedama 
privalomoji 
pradinė karo 
tarnyba vieniems 
auginantiems 
vaiką iki 18 m. 
(115)

            + + + + + + + +                        

S

Atidedama pri-
valomoji pradinė 
karo tarnyba augi-
nantiems vaiką iki 
3 m. (115)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Asmuo, nustojęs 
eiti pareigas vals-
tybinėje tarny-
boje ar įmonėje, 
kurioje jis ar jo 
šeimos nariai turi 
daugiau kaip 10 % 
įstatinio kapitalo, 
1 m. neturi teisės 
sudaryti sandorių 
su institucija 
(116)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

E

Kompensacija 
šeimos nariams 
žuvus šauliui, 
atliekant šaulio 
tarnybą, arba 
jei šaulys buvo 
nužudytas dėl 
šaulio tarnybos 
atlikimo (117)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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S

Perduodamas LR 
vėliavos audeklas, 
palaidojus LR 
nusipelniusį 
asmenį (119)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

ES piliečio šeimos 
nario, kuris nėra 
ES pilietis, bet turi 
leidimą gyventi, 
teisė atvykti į LR 
ir būti joje iki 3 
mėn. per pusę 
metų be vizos 
(120)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + + + + + + + +

T

Diplomatinių 
atstovybių narių 
teisė naudotis as-
mens bei privačios 
rezidencijos nelie-
čiamybe (121)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Teisė užpildyti 
piliečio, kuris dėl 
fizinių trūkumų 
pats negali už-
pildyti, prašymą 
balsuoti (122)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Teisė užpildyti 
piliečio, kuris dėl 
fizinių trūkumų 
pats negali už-
pildyti, prašymą 
balsuoti (123)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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E

Vienkartinė kom-
pensacija, žuvus 
Respublikos Pre-
zidentui, einant 
savo pareigas 
(vaikams) (124)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Vienkartinė 
kompensacija, 
žuvus Respublikos 
Prezidento 
sutuoktiniui 
arba sveikatos 
sutrikimo atveju 
jam tapus neįgaliu 
(124)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Atleidimas 
nuo darbo dėl 
valstybiniame 
ir (ar) 
diplomatiniame 
protokole 
nustatytų funkcijų 
(124)

+ + + + + +                                        

S

Seimo 
Pirmininko teisė, 
laikinai einant 
Respublikos 
Prezidento 
pareigas, į 
materialines 
ir socialines 
garantijas (124)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
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3 ir 
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giau 

vaikų
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T

Konstitucinio Teis-
mo teisėjas turi 
būti nušalintas nuo 
bylos nagrinėjimo, 
jeigu jį ir byloje da-
lyvaujančius asme-
nis sieja šeiminiai 
ryšiai (126)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Konstitucinio 
Teismo teisėjas 
turi būti nuša-
lintas nuo bylos 
nagrinėjimo, jeigu 
jį ir byloje daly-
vaujančius asme-
nis sieja šeiminiai 
ryšiai (126)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E
Pašalpa, mirus 
Konstitucinio Teis-
mo teisėjui (126)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Teisė reikalauti, 
kad būtų paskirta 
Respublikos Prezi-
dento, Seimo Pir-
mininko, Ministro 
Pirmininko ir jų 
šeimos narių arti-
mųjų giminaičių, 
gyvenamosios ar 
darbo vietos apsau-
ga ir pareiga pra-
nešti apie šeimos 
nariams gresiantį 
pavojų (127)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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3 ir 
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giau 

vaikų
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T

Draudžiama lygių 
galimybių kontro-
lieriui nagrinėti 
skundą, kuris su-
sijęs su jo šeimos 
nariais (131) 

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Draudžiama skel-
bimuose priimti 
į darbą, valstybės 
tarnybą arba mo-
kytis reikalauti iš 
darbo ieškančių 
asmenų informa-
cijos apie jų šeimi-
nę padėtį (131)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

S

Lietuvos karių 
ir civilių krašto 
apsaugos sistemos 
tarnautojų asmens 
tapatybė gali būti 
užšifruojama, kai 
gali kilti grėsmė jų 
ar jų šeimos narių 
saugumui (132)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

S

Nelaimės, 
ligos ištikto ar 
nusikaltimo 
auka tapusio LR 
piliečio teisė gauti 
pagalbą susisiekti 
su LR esančiais 
asmenimis bei 
gauti reikiamą 
informaciją (133)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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vaikai

3 ir 
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giau 
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Apsaugos nuo 
nusikalstamo 
poveikio 
priemonės gali 
būti taikomos 
asmenų, 
dalyvaujančių 
baudžiamajame 
procese, 
teisingumo 
ir teisėsaugos 
institucijų 
pareigūnų ir 
operatyvinės 
veiklos dalyvių 
šeimos nariams 
(134)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

S

Išsilaisvinimo 
kovose 
nukentėjusių 
asmenų ir jų 
šeimų teisė gauti 
ypatingą valstybės 
globą (136)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T Įteikiami 
šaukimai (137) + + + + + +                                        

T

Teisė atstovauti 
nepilnamečio ar 
neįgalaus asmens, 
kaip proceso 
šalies, interesams 
(137)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

   

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

Pajam
os asm

. > V
R

P
Pajam

os asm
. < V

R
P

T

Draudžiama 
pareigūnui, 
valstybės 
tarnautojui ar 
darbuotojui 
dalyvauti 
administracinėje 
procedūroje, jeigu 
jį ir asmenį, dėl 
kurio pradėta 
administracinė 
procedūra, sieja 
šeiminiai ryšiai 
(139)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Draudžiama 
Specialiųjų 
tyrimų tarnybos 
pareigūnams 
sudaryti sandorius 
tarnybos vardu 
su įmonėmis, 
kurių savininkai 
ar dalininkai yra 
jų šeimos nariai 
(140) 

+ + + + + +                                        

E

Išmoka, mokama 
mirus Vaiko 
teisių apsaugos 
kontrolieriui 
(141)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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E

Atstovo, atstovo 
pavaduotojo 
ir padėjėjo 
teisė buvimo 
valstybėje gauti 
butą ir apmokėti 
persikėlimo 
išlaidas (145)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Atstovui, atstovo 
pavaduotojui 
ir padėjėjui 
kompensuojamos 
kartu su jais 
buvimo valstybėje 
gyvenančių vaikų 
ikimokyklinio 
auklėjimo ir 
mokymosi, kol 
baigs vidurinį 
mokslą, išlaidos 
(145)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Atstovui, atstovo 
pavaduotojui 
ir padėjėjui 
mokamos 
kompensacijos 
šeimos nariams 
išlaikyti (145)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Teisė gauti 
valstybinę 
signataro našlių 
rentą (146)

+ + + + + +                                        
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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S

LR piliečių,  
įrašytų į civilinį 
mobilizacinio 
personalo rezervą 
ir turinčių atlikti 
jiems nustatytas 
funkcijas, atsisa-
kymo dirbti pa-
teisinama priežas-
tis – šeimos nario 
mirtis (149)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Papildoma išmoka 
ne dėl savo kaltės 
atleidžiamiems 
statutiniams 
tarnautojams, 
jeigu jie iš anksto 
neįspėjami (vaikas 
iki 14 m.) (150)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Apmokamos 
sveikatos 
draudimo 
ar sveikatos 
priežiūros išlaidos, 
su darbu užsienyje 
susijusių išlaidų 
kompensacijos 
(151) 

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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E
Kompensacija 
VTEK nariui 
mirus (154)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Žuvusių LR nepri-
klausomybės gynėjų 
šeimos narių, nu-
kentėjusių nuo 1991 
m. sausio 11–13 d. 
ir po to vykdytos 
SSRS agresijos, teisė 
įsigyti vienkartinį 
arba terminuotą 
važiavimo viešuoju 
transportu bilietą 
su 80 % nuolaida 
(157)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

32 MGL dydžio 
lengvųjų 
automobilių 
įsigijimo ir 
jų techninio 
pritaikymo išlaidų 
kompensacija 
kartą per 6 m. 
(neįgalus vaikas 
iki 18 m.) (157)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Teisė mokyti 
vairuoti keliuose 
šeimos narius, 
siekiančius įgyti 
teisę vairuoti B1 
ar B kategorijų 
transporto 
priemones (158)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
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giau 

vaikų
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T

Ne vėliau kaip per 
12 val. pranešama 
apie paciento 
mirtį (162)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Teisė prašyti 
lavono tyrimo ir 
mirusiojo kūno 
nemokamos 
apsaugos 4 paras 
po to (162)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Tarnautojų, 
vykdančių užkre-
čiamųjų ligų profi-
laktiką ir kontrolę, 
teisė ir pareiga 
apklausti asmenį, 
įtariamą, kad serga 
pavojingomis 
ligomis, ir pareiga 
informuoti šeimos 
narius apie galimą 
pavojų sveikatai 
(163)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Kompensacija 
mirus sveikatos 
priežiūros įstaigos 
darbuotojui nuo 
ypač pavojingos 
užkrečiamosios 
ligos, kai apsikrė-
timas susijęs su 
sveikatos prie-
žiūros paslaugų 
teikimu (163)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų
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3 ir 
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giau 

vaikų
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Leidžiamos imti 
vaiko neregene-
ruojančios kūno 
dalys (164)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Leidžiama imti 
regeneruojančius 
audinius ir ląsteles 
iš nepilnamečių, 
esant rašytiniam 
sutikimui, kai 
audiniai skirti 
transplantuoti 
donoro 
giminaičiui (164)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Siūloma konsul-
tuotis ar gydytis 
nuo narkologinio 
susirgimo, nusta-
čius neigiamą var-
tojimo įtaką jam ar 
jo šeimai (165)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

T

Privaloma 
pranešti kom-
petentingoms 
institucijoms apie 
asmenis, piktnau-
džiaujančius psi-
chiką veikiančio-
mis medžiagomis, 
nesirūpinančius 
nepilnamečiais 
vaikais, naudo-
jančius prieš juos 
smurtą (165)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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K
ategorija

Priemonė

Sutuoktiniai Vienas tėvas Nesusituokę 
(sugyventiniai)

Partneriai 
(įregistruota 
partnerystė)

Be 
vaikų

1-2 
vaikai

3 ir 
dau-
giau 

vaikų

Asmuo, su 
kuriuo likę 

gyventi vaikai 
(teismo spren-
dimu ar kitas 
tėvas teikia  
išlaikymą)

Vienas iš tėvų 
su vaikais  
(kai kitas  

tėvas nežino-
mas, miręs, 
dingęs be 

žinios)
Be 

vaikų
1-2 

vaikai
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dau-
giau 

vaikų
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vaikų
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E
Taikomas socia-
linis aprūpinimas 
(170)

  +   +   +   +   +   +   +       +   +       +   +

E

Kompensacijos už 
būsto komunalines 
ir kitas paslaugas 
nepriklausomybės 
gynėjams, nukentė-
jusiems nuo 1991 
m. sausio 11–13 d. 
ir po to vykdytos 
SSRS agresijos, bei 
jų šeimos nariams 
(171)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Teisė kreiptis dėl 
kario savanorio ir 
laisvės kovų daly-
vio statuso pripa-
žinimo (172)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

E

Vienkartinė 14400 
Lt kompensacija 
žuvusiųjų būtino-
joje karinėje tar-
nyboje sovietinėje 
armijoje šeimoms 
(173)

+ + + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +

T

Teisė parinkti mo-
kiniui tradicinės 
religinės bendruo-
menės ar bendrijos 
tikybos arba etikos 
dalyką (vaikas iki 
14 m.) (177)

    + + + + + + + + + + + +     + + + +     + + + +
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2 PRIEDAS. ŠEIMOS FORMAS IR ŠEIMOS PARAMOS PRIEMONES 
REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SUVESTINĖ

Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

1

Valstybės 
paramos 
būstui įsigyti 
ar išsinuo-
moti ir dau-
giabučiams 
namams 
atnaujinti 
(modernizuo-
ti) įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415165

Šeima  –  sutuoktiniai, taip pat 
susituokęs asmuo, su kuriuo 
teismo sprendimu dėl sutuokti-
nių gyvenimo skyrium yra likę 
gyventi jų vaikai, arba vienas 
iš tėvų, jų vaikai iki 18 metų. Į 
šeimos sudėtį taip pat įskaitomi 
nedirbantys asmenys nuo 18 iki 
24 metų, kurie mokosi dieninė-
se bendrojo lavinimo mokyklo-
se ir kitų formaliojo švietimo 
įstaigų dieniniuose skyriuose 
(mokiniai ar studentai), taip 
pat asmenys laikotarpiu nuo 
dieninių bendrojo lavinimo 
mokyklų baigimo dienos iki tų 
pačių metų rugsėjo 1 dienos. 
Šeimos nariais taip pat laikomi 
asmenys, teismo tvarka pripa-
žinti šeimos nariais. Šeimos 
nariais gali būti laikomi sutuok-
tinių ar vienišo asmens kartu 
gyvenantys tėvai (įtėviai).

(Tenkinant įstatymo sąlygas) Subsidija būs-
to kredito daliai apmokėti, teisė į savivaldybės 
socialinį būstą, Savivaldybės (valstybės) gyve-
namųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties 
pastatų privatizavimas, valstybės parama dau-
giabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

2
Socialinių 
paslaugų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=371770

Socialinės rizikos šeima – šei-
ma, kurioje auga vaikų iki 
18  metų ir kurioje bent vienas 
iš tėvų piktnaudžiauja alko-
holiu, narkotinėmis, psicho-
tropinėmis ar toksinėmis me-
džiagomis, yra priklausomas 
nuo azartinių lošimų, dėl soci-
alinių įgūdžių stokos nemoka 
ar negali tinkamai prižiūrėti 
vaikų, naudoja prieš juos psi-
chologinę, fizinę ar seksualinę 
prievartą, gaunamą valstybės 
paramą panaudoja ne šeimos 
interesams ir todėl iškyla pavo-
jus vaikų fiziniam, protiniam, 
dvasiniam, doroviniam vysty-
muisi bei saugumui. Socialinės 
rizikos šeimai priskiriama ir 
šeima, kurios vaikui įstatymų 
nustatyta tvarka yra nustatyta 
laikinoji globa (rūpyba). Vai-
kus globojanti šeima – sutuok-
tiniai (ar vienas gyvenantis 
vyresnis kaip 21 metų asmuo), 
įstatymų ir kitų teisės aktų nu-
statyta tvarka prižiūrintys ar 
globojantys (besirūpinantys) 
nesusietus giminystės ryšiais 
likusius be tėvų globos vaikus, 
socialinės rizikos vaikus, vaikus 
su negalia.

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos as-
meniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai 
rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir daly-
vauti visuomenės gyvenime gali būti ugdomi 
ar kompensuojami atskiromis, be nuolatinės 
specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis. 
Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiria-
mos informavimo, konsultavimo, tarpininkavi-
mo ir atstovavimo, sociokultūrinės paslaugos, 
transporto organizavimo, maitinimo organiza-
vimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir 
avalyne bei kitos paslaugos. Specialiosioms pas-
laugoms priskiriama:
1) socialinė priežiūra;
2) socialinė globa. Atskirais savivaldybės ins-

titucijos nustatytais atvejais, kai vaikus prižiūri 
ar juos globoja (jais rūpinasi) vaikus globojan-
čios šeimos arba kai bendrąsias socialines pas-
laugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) 
yra veiksmingiau organizuoti pinigais, vaikus 
globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) 
gali būti mokama piniginė išmoka  –  pagalbos 
pinigai.
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Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

3
Išmokų  
vaikams 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415210

Bendrai gyvenantys asme-
nys  –  kaip ši sąvoka apibrėžta 
Lietuvos Respublikos pini-
ginės socialinės paramos ne-
pasiturintiems gyventojams 
įstatyme (toliau  –  Piniginės 
socialinės paramos nepasitu-
rintiems gyventojams įstaty-
mas). Išmokos vaikams (to-
liau –  išmokos) – periodinės ir 
vienkartinės piniginės išmokos, 
skiriamos ir mokamos vaikams 
ir pilnamečiams asmenims, 
nėščioms moterims, vienam iš 
vaiko tėvų ar globėjų (rūpinto-
jų) šio įstatymo nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka. Vaiko glo-
bėjas (rūpintojas) – fizinis ar ju-
ridinis asmuo, kuriam įstatymų 
nustatyta tvarka pavesta be tėvų 
globos likusio vaiko priežiūra, 
auklėjimas, teisių bei interesų 
gynimas ir atstovavimas jam.

Išmokų rūšys: 1) vienkartinė išmoka vaikui; 
2)  išmoka vaikui; 3) išmoka privalomosios 
tarnybos kario vaikui; 4) globos (rūpybos) iš-
moka; 5) vienkartinė išmoka įsikurti; 6) vien-
kartinė išmoka nėščiai moteriai; 7) globos (rū-
pybos) išmokos tikslinis priedas.

4

Socialinės 
paramos 
mokiniams 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415195&p_
query=&p_
tr2=2

Bendrai gyvenantys asme-
nys  –  kaip ši sąvoka apibrėžta 
Lietuvos Respublikos piniginės 
socialinės paramos nepasitu-
rintiems gyventojams įstatyme 
(toliau  –  Piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymas). So-
cialinė rizika  –  kaip ši sąvoka 
apibrėžta Piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems gy-
ventojams įstatyme. Vienas gy-
venantis asmuo – kaip ši sąvoka 
apibrėžta Piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems gy-
ventojams įstatyme.

Socialinės paramos mokiniams rūšys: 1) mo-
kinių nemokamas maitinimas; 2) parama moki-
nio reikmenims įsigyti.

5

Piniginės 
socialinės pa-
ramos nepa-
siturintiems 
gyventojams 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415160

Artimieji giminaičiai – kaip ši 
sąvoka apibrėžta Lietuvos Res-
publikos civiliniame kodekse 
(toliau  –  Civilinis kodeksas). 
Vienas gyvenantis asmuo – vie-
nas gyvenantis vyresnis kaip 
18 metų asmuo arba veiksniu 
pripažintas nepilnametis, ku-
ris yra nesusituokęs (įskaitant 
santuoką nutraukusius asme-
nis), taip pat susituokęs, tačiau 
teismo sprendimu gyvenan-
tis skyrium, neturintis vaikų 
(įvaikių) arba jų turintis, tačiau 
teismo sprendimu dėl sutuok-
tinių gyvenimo skyrium ar dėl 
santuokos nutraukimo vaikai 
(įvaikiai) yra likę gyventi su 
kitu sutuoktiniu.

Nepasiturintys gyventojai – bendrai gyvenan-
tys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, ku-
rie, įvertinus jų turimą turtą ir pajamas, šio įsta-
tymo nustatyta tvarka turi teisę gauti piniginę 
socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos 
rūšys yra šios:
1) socialinė pašalpa;
2) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens 

išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos 
(toliau – kompensacijos). (Įstatyme nustatytos 
sąlygos, kurias reikia tenkinti).
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Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

Bendrai gyvenantys asme-
nys  –  sutuoktiniai ir jų vaikai 
(įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs 
asmuo, su kuriuo teismo spren-
dimu dėl sutuoktinių gyvenimo 
skyrium yra likę gyventi jų nepil-
namečiai vaikai (įvaikiai), arba 
vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvai-
kiai) iki 18 metų; neįregistravę 
santuokos ir bendrą ūkį tvar-
kantys pilnamečiai ar veiksniais 
pripažinti nepilnamečiai vyras ir 
moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 
18 metų. Į bendrai gyvenančių 
asmenų sudėtį taip pat įskaitomi 
nedirbantys (taip pat savarankiš-
kai nedirbantys) nesusituokę ir 
savo vaikų (įvaikių) neauginan-
tys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) 
iki 24 metų, kurie mokosi pagal 
bendrojo ugdymo programą ar 
pagal formaliojo profesinio mo-
kymo programą arba studijuo-
ja aukštojoje mokykloje pagal 
dieninės, nuolatinės ar ištęsti-
nės studijų formos programas 
(įskaitant akademinių atostogų 
dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), 
ir dirbantys (taip pat savaran-
kiškai dirbantys) nesusituokę ir 
savo vaikų (įvaikių) neauginan-
tys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) 
iki 21 metų, kurie mokosi pagal 
bendrojo ugdymo programą ir 
(ar) pagal profesinio mokymo 
programą pirmajai kvalifikacijai 
įgyti, taip pat pilnamečiai vaikai 
(įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo 
programos baigimo dienos iki tų 
pačių metų rugsėjo 1 dienos.

6

Vidaus tarny-
bos statuto 
patvirtinimo 
įstatymas. 
Vidaus tarny-
bos statutas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416419

Šio straipsnio 4, 6 ir 10 dalyse nustatytais atve-
jais pareigūną galima perkelti į kitas pareigas 
kitoje gyvenamojoje vietovėje tik tuo atveju, kai 
atsižvelgiant į šeimos sudėtį suteikiamos teisės 
aktų nustatyto ploto tarnybinės gyvenamosios 
patalpos (arba kompensuojamos gyvenamosios 
vietos nuomos išlaidos) ir teisės aktų nusta-
tyta tvarka kompensuojamos kelionės, turto 
pergabenimo išlaidos. Šie reikalavimai netai-
komi karo padėties, nepaprastosios padėties ar 
kitų ekstremalių situacijų atvejais. Pareigūno, 
kuris rotacijos tvarka perkeliamas į kitas lygia-
vertes pareigas, ir jo šeimos narių kelionės ir 
turto pergabenimo išlaidos kompensuojamos 
Vyriausybės nustatyta tvarka. Žuvus tarnybines 
pareigas vykdžiusiam pareigūnui, jei tarnybi-
nių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidė-
jusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno
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Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

 

gyvybei ar sveikatai, taip pat tais atvejais, kai pa-
reigūno mirties priežastis yra susijusi su jo tar-
nybinių pareigų atlikimu, jei tarnybinių pareigų 
atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi 
ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar svei-
katai, taip pat tais atvejais, kai pareigūnas nužu-
dytas dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigū-
no statuso, neatsižvelgiant į draudimo išmokas 
jo šeimai – vaikams (įvaikiams, taip pat vaikams, 
gimusiems po pareigūno mirties), kol jiems su-
kaks 18 metų, taip pat vaikams (įvaikiams), kurie 
mokosi nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įs-
taigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 
metai, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), 
tėvui ar motinai  –  ir nedarbingiems asmenims, 
kurie buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties 
dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, per vienus 
metus nuo pareigūno mirties lygiomis dalimis 
išmokama jo 120 mėnesių vidutinio darbo už-
mokesčio dydžio vienkartinė kompensacija. Pa-
reigūnas, kuris pats, jo sutuoktinis, sugyventinis 
(partneris), vaikai ir įvaikiai pareigūno tarnybos 
vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio, 
techninius ir sanitarinius reikalavimus atitin-
kančio buto, namo ar jo dalies ir pastaruosius 5 
metus nėra jo perleidę (išskyrus perleidimą dėl 
santuokos nutraukimo), iš Vidaus reikalų minis-
terijos ar atitinkamos vidaus reikalų centrinės įs-
taigos atitinkamoje vietovėje turimo tarnybinių 
butų fondo aprūpinami pagal tos gyvenamosios 
vietovės sąlygas įrengtu, techninius ir higienos 
reikalavimus atitinkančiu ir suremontuotu tar-
nybiniu butu (viengungis arba pareigūnas, kurio 
šeima negali persikelti į pareigūno tarnybos vie-
tą  –  atskira tarnybine gyvenamąja patalpa). Už 
suteiktą tarnybinį butą (gyvenamąsias patalpas) 
pareigūnas moka Vyriausybės nustatyta tvarka 
apskaičiuotą gyvenamosios patalpos nuomos 
mokestį ir mokesčius už energijos, ryšių bei vi-
sas komunalines paslaugas pagal toje vietovėje 
galiojančius tarifus. Už pareigūnui ir jo šeimos 
nariams padarytą materialinę žalą, kurią jie pa-
tyrė dėl pareigūno vidaus tarnybos ir kuri yra 
nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išva-
da, atlyginama Vyriausybės ar jos įgaliotos ins-
titucijos nustatyta tvarka. 2. Pareigūnui, kurio 
materialinė padėtis sunki dėl jo paties ar jo šei-
mos narių ligos, šeimos narių mirties, stichinės 
nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pareigūno 
raštiškas prašymas ir pateikti atitinkami tai pa-
tvirtinantys dokumentai, gali būti suteikiama iki 
5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio pašalpa. 
Pašalpą skiria vidaus reikalų įstaigos vadovas iš 
vidaus reikalų įstaigai darbo užmokesčiui skirtų 
lėšų. Vidaus reikalų įstaigos vadovui pašalpa ski-
riama iš jo vadovaujamos vidaus reikalų įstaigos 
darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Priimti į vidaus 
tarnybą draudžiama: jeigu asmuo skiriamas į
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Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

pareigas vidaus reikalų įstaigoje, kurioje eina 
pareigas asmens sutuoktinis, sugyventinis (par-
tneris), asmens artimasis giminaitis ar asmuo, 
su juo susijęs svainystės ryšiais, jeigu jie pagal 
einamas pareigas būtų susiję tiesioginio paval-
dumo santykiais. Draudžiama pareigūną per-
kelti į pareigas vidaus reikalų įstaigoje, kurioje 
eina pareigas asmens sutuoktinis, sugyventinis 
(partneris), asmens artimasis giminaitis ar as-
muo, su juo susijęs svainystės ryšiais, jeigu jie 
pagal einamas pareigas būtų susiję tiesioginio 
pavaldumo santykiais. Draudžiama pareigūną 
perkelti į pareigas vidaus reikalų įstaigoje, ku-
rioje eina pareigas asmens sutuoktinis, sugyven-
tinis (partneris), asmens artimasis giminaitis ar 
asmuo, su juo susijęs svainystės ryšiais, jeigu jie 
pagal einamas pareigas būtų susiję tiesioginio 
pavaldumo santykiais. Pareigūnui draudžiama: 
(...) vidaus reikalų įstaigos, kurioje jis eina parei-
gas, vardu sudaryti sandorius su individualiomis 
(personalinėmis) įmonėmis, ūkinėmis bendri-
jomis, kurių savininkas, tikrasis narys ar koman-
ditorius yra jis pats arba jo sutuoktinis, artimasis 
giminaitis ar asmuo, su pareigūnu susijęs svai-
nystės (partnerystės) ryšiais, taip pat sudaryti 
sandorius su akcinėmis bendrovėmis, kuriose 
jis pats arba jo sutuoktinis, artimasis giminaitis 
ar asmuo, susijęs su pareigūnu svainystės (par-
tnerystės) ryšiais, turi ar valdo pagal kito asmens 
įgaliojimą daugiau negu 10 procentų įstatinio 
kapitalo arba akcijų. Žuvus tarnybines pareigas 
vykdžiusiam pareigūnui, jei tarnybinių pareigų 
atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi 
ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar svei-
katai, taip pat tais atvejais, kai pareigūno mirties 
priežastis yra susijusi su jo tarnybinių pareigų 
atlikimu, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo 
susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia 
rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, taip pat 
tais atvejais, kai pareigūnas nužudytas dėl tarny-
binių pareigų atlikimo ar pareigūno statuso, ne-
atsižvelgiant į draudimo išmokas jo šeimai – vai-
kams (įvaikiams, taip pat vaikams, gimusiems po 
pareigūno mirties), kol jiems sukaks 18 metų, 
taip pat vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nu-
statyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų die-
niniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, 
sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvui 
ar motinai –  ir nedarbingiems asmenims, kurie 
buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną 
turėjo teisę gauti jo išlaikymą, per vienus metus 
nuo pareigūno mirties lygiomis dalimis išmoka-
ma jo 120 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio 
dydžio vienkartinė kompensacija. Pareigūnas, 
kuris pats, jo sutuoktinis, sugyventinis (partne-
ris) vaikai ir įvaikiai pareigūno tarnybos vieto-
vėje neturi nuosavybės teise priklausančio, tech-
ninius ir sanitarinius reikalavimus atitinkančio 
buto, namo ar jo dalies ir pastaruosius 5 metus
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nėra jo perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuo-
kos nutraukimo), iš Vidaus reikalų ministerijos 
ar atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos 
atitinkamoje vietovėje turimo tarnybinių butų 
fondo aprūpinami pagal tos gyvenamosios vie-
tovės sąlygas įrengtu, techninius ir higienos 
reikalavimus atitinkančiu ir suremontuotu tar-
nybiniu butu (viengungis arba pareigūnas, kurio 
šeima negali persikelti į pareigūno tarnybos vie-
tą  –  atskira tarnybine gyvenamąja patalpa). Už 
suteiktą tarnybinį butą (gyvenamąsias patalpas) 
pareigūnas moka Vyriausybės nustatyta tvarka 
apskaičiuotą gyvenamosios patalpos nuomos 
mokestį ir mokesčius už energijos, ryšių bei vi-
sas komunalines paslaugas pagal toje vietovėje 
galiojančius tarifus.

7

Krašto  
apsaugos 
sistemos  
organizavimo 
ir karo  
tarnybos 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416354

Profesinės karo tarnybos kariai, kurie patys, jų 
sutuoktinis, vaikai ir įvaikiai toje tarnybos vieto-
vėje neturi nuosavybės teise techninius ir sani-
tarinius reikalavimus atitinkančio buto, namo ar 
jo dalies ir pastaruosius 5 metus nėra jo perleidę 
(išskyrus perleidimą dėl santuokos nutrauki-
mo), iš Krašto apsaugos ministerijos atitinkamo-
je vietovėje turimo tarnybinių butų fondo aprū-
pinami pagal tos gyvenamosios vietovės sąlygas 
įrengtais techninius ir sanitarinius reikalavimus 
atitinkančiais ir suremontuotais tarnybiniais bu-
tais (viengungiai arba kariai, kurių šeimos negali 
persikelti į kario tarnybos vietą – atskira tarny-
bine gyvenamąja patalpa). Profesinės karo tar-
nybos kariai  –  eiliniai ir grandiniai aprūpinami 
gyvenamąja patalpa kareivinėse. Už suteiktą tar-
nybinį butą (gyvenamąsias patalpas) kariai gy-
venamosios patalpos nuomos sutarties taisyklė-
mis reglamentuoto nuomos mokesčio nemoka, 
išskyrus mokestį už plotą, viršijantį Vyriausybės 
arba jos įgaliotos institucijos nustatytas nemo-
kamai kariui suteikiamų tarnybinių butų ploto 
normas. Kariai patys moka už energijos, ryšių 
ir visus komunalinius patarnavimus pagal toje 
vietovėje galiojančius tarifus. Profesinės karo 
tarnybos kariams, kurie neaprūpinti tarnybiniu 
butu (viengungiai  –  atskira tarnybine gyvena-
mąja patalpa), gyvenamosios patalpos išlaiky-
mo išlaidoms kompensuoti iš Krašto apsaugos 
ministerijai skirtų lėšų mokami Vyriausybės nu-
statyto dydžio butpinigiai. Į kitą vietovę tarnauti 
perkeliamiems šeimas turintiems kariams, kurie 
tarnybos vietoje aprūpinami tik viengungiams 
skirta atskira tarnybine gyvenamąja patalpa, kai 
jų šeimos gyvena ne tarnybiniame bute kitoje 
vietovėje ir negali persikelti į kario tarnybos vie-
tą, mokama Vyriausybės nustatyto dydžio but-
pinigių dalis. Kai profesinės karo tarnybos kariai 
tarnybos vietovėje neturi gyvenamojo būsto 
ir nėra galimybės ar netikslinga juos į tarnybos 
vietą ir iš jos vežioti tarnybiniu transportu, kraš-
to apsaugos ministras savo įsakymu gali leisti
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jiems atlyginti važinėjimo iš gyvenamosios vie-
tos į tarnybą ir atgal keleiviniu transportu (iš-
skyrus taksi) išlaidas. Jeigu tokiais atvejais karys 
važinėja nuosavu transportu, kelionės išlaidas 
krašto apsaugos ministras savo įsakymu gali 
leisti jiems kompensuoti pagal krašto apsaugos 
ministro patvirtintus tarifus. Krašto apsaugos 
ministras savo įsakymu gali leisti tomis pačio-
mis sąlygomis atlyginti važiavimo vieną kartą 
per savaitę į šeimos gyvenamąją vietovę ir atgal 
išlaidas kariams, kurie tarnybos vietoje yra ap-
rūpinti tik viengungiams skirta atskira tarnybi-
ne gyvenamąja patalpa, kai jų šeimos gyvena ne 
tarnybiniame bute kitoje vietovėje. Šios išlaidos 
gali būti atlyginamos laikinai, iki kariui tarnybos 
vietovėje bus suteiktas tarnybinis butas. Kol ka-
riui atlyginamos kelionės išlaidos, 63 straipsnio 
9 dalyje nustatyti butpinigiai jam nemokami. 
Privalomosios pradinės tarnybos kariams iš 
Krašto apsaugos ministerijai skirtų lėšų apmo-
kamos kelionės visų rūšių keleiviniu transportu 
(išskyrus taksi) išlaidos:
1) vykti namo atostogų ir grįžti iš jų;
2) vykti į sveikatos priežiūros ar reabilitacijos 

įstaigą ir grįžti iš jos;
3) vadams leidus, vykti lankyti sunkiai sergan-

čių šeimos narių;
4) vadams leidus, vykti į šeimos narių, globėjų 

ir pirmos eilės giminių laidotuves;
5) grįžti namo išleistiesiems į atsargą. Tikro-

sios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis 
aplinkybėmis žuvę kariai laidojami valstybės lė-
šomis. Valstybės finansuojamų laidojimo išlaidų 
aprašą nustato Vyriausybė arba jos įgaliota insti-
tucija. Tikrosios tarnybos metu kariui žuvus ki-
tomis aplinkybėmis arba jam mirus dėl ligos, karį 
laidojantiems jo šeimos nariams ar artimiesiems 
skiriama pusės Vyriausybės nustatyto laidojimo 
išlaidų dydžio parama laidojimo išlaidoms iš da-
lies padengti. Tikrosios karo tarnybos metu dėl 
susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba 
tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam 
kariui, jeigu jo šeima (artimieji) sutinka, Krašto 
apsaugos ministerijos lėšomis pastatomas krašto 
apsaugos ministro patvirtinto pavyzdžio antka-
pinis paminklas. Jeigu kario artimieji palaidoja 
žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį 
nei kario paminklą, Krašto apsaugos ministerija 
apmoka paminklo išlaidų dalį, neviršijančią ka-
rio antkapinio paminklo vertės. Privalomosios 
pradinės karo tarnybos kariams, nuosavybės 
teise turintiems arba nuomojantiems valstybės 
ar savivaldybės gyvenamojo fondo butą (gy-
venamąjį namą), taip pat mažas pajamas turin-
čioms privalomosios pradinės karo tarnybos 
karių šeimoms kario tarnybos metu Vyriau-
sybės nustatyta tvarka ir sąlygomis iš Krašto 
apsaugos ministerijai valstybės biudžete nu-
matytų asignavimų kompensuojama dalis buto
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(gyvenamojo namo) šilumos tiekimo ir su namo 
bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymu susiju-
sių išlaidų. Jei privalomosios pradinės karo tar-
nybos karys pateikia krašto apsaugos ministro 
nustatytos formos pažymą, pasirašytą karinio 
vieneto, kuriame jis tarnauja, vado, neskaičiuoja-
mi mokesčiai už komunalines paslaugas (šiukš-
lių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir 
teritorijos valymą ir kitas), kuriomis karys ne-
sinaudoja. Profesinės karo tarnybos karys pagal 
einamas pareigas negali būti susijęs tiesioginiais 
pavaldumo santykiais su savo sutuoktiniu, arti-
muoju giminaičiu ar svainystės ryšiais susijusiu 
asmeniu. Profesinės karo tarnybos karys gali 
būti perkeliamas į laikinąjį profesinės karo tar-
nybos personalo rezervą šiais atvejais: (,,,) ka-
rio, paskirto į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas 
pareigas (tarnybą), arba valstybės tarnautojo, 
perkelto į kitas pareigas Lietuvos Respublikos 
diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigo-
se ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, 
taip pat į pareigas tarptautinėse ar užsienio vals-
tybių institucijose, Europos Sąjungos institu-
cijose ar įstaigose, sutuoktiniui vykstant kartu 
į sutuoktinio tarnybos vietą  –  krašto apsaugos 
ministro nustatytam laikotarpiui, netaikant šio 
įstatymo nustatytų profesinės karo tarnybos 
atlikimo tvarkos bei karių aprūpinimo sąlygų. 
Privalomosios pradinės karo tarnybos kariui gali 
būti suteikiamos papildomos 7 kalendorinių 
dienų atostogos mirus jo sutuoktiniui ar artima-
jam giminaičiui, taip pat gimus vaikui. Atostogų 
dienomis privalomosios pradinės karo tarnybos 
kariai maistu neaprūpinami, už šias dienas jiems 
mokami Vyriausybės nustatyto dydžio dienpini-
giai. Profesinės karo tarnybos kariai, kurie patys, 
jų sutuoktinis, vaikai ir įvaikiai toje tarnybos 
vietovėje neturi nuosavybės teise techninius 
ir sanitarinius reikalavimus atitinkančio buto, 
namo ar jo dalies ir pastaruosius 5 metus nėra 
jo perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos 
nutraukimo), iš Krašto apsaugos ministerijos 
atitinkamoje vietovėje turimo tarnybinių butų 
fondo aprūpinami pagal tos gyvenamosios vie-
tovės sąlygas įrengtais techninius ir sanitarinius 
reikalavimus atitinkančiais ir suremontuotais 
tarnybiniais butais (viengungiai arba kariai, 
kurių šeimos negali persikelti į kario tarnybos 
vietą  –  atskira tarnybine gyvenamąja patalpa). 
Profesinės karo tarnybos kariai – eiliniai ir gran-
diniai aprūpinami gyvenamąja patalpa kareivi-
nėse. Už suteiktą tarnybinį butą (gyvenamąsias 
patalpas) kariai gyvenamosios patalpos nuomos 
sutarties taisyklėmis reglamentuoto nuomos 
mokesčio nemoka, išskyrus mokestį už plotą, 
viršijantį Vyriausybės arba jos įgaliotos institu-
cijos nustatytas nemokamai kariui suteikiamų 
tarnybinių butų ploto normas. Kariai patys 
moka už energijos, ryšių ir visus komunalinius
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patarnavimus pagal toje vietovėje galiojančius 
tarifus. Pagal šio straipsnio 11 dalį kompensaci-
ja lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo sutuok-
tiniui, tėvui, motinai bei kiekvienam iš kario iš-
laikytinių. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, 
kurie buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties 
dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat 
žuvusiojo vaikai, gimę po jo mirties; nepilname-
čiai vaikai, kol jiems sukaks 16 metų, o besimo-
kantieji nustatyta tvarka įregistruotų mokymo 
įstaigų dieniniuose skyriuose – kol jiems sukaks 
24 metai, taip pat neįgalūs asmenys. 

8

Vaiko teisių 
apsaugos 
pagrindų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=279424

Teisėti vaiko atstovai yra tėvai, 
įtėviai, globėjai, rūpintojai ir 
kiti asmenys, kurie pagal įsta-
tymą ar kitą teisės aktą privalo 
rūpintis vaiku, jį auklėti, globo-
ti, jam atstovauti, ginti jo teises 
ir teisėtus interesus. Vaikas yra 
žmogus, neturintis 18 metų, 
išskyrus atvejus, kai įstatymai 
numato kitaip.

Vaiko teisės saugomos ir garantuojamos taip: 1) 
tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai privalo sudaryti 
tinkamas sąlygas vaikui gyventi ir augti šeimoje, 
rūpintis juo. Vaikas nuo gimimo momento turi 
teisę į vardą, pavardę, tautybę ir pilietybę, teisę 
į šeimos bei kitus su jo individualybe susijusius 
ryšius ir jų išsaugojimą. 2) Šio straipsnio pirmo-
joje dalyje išvardytas vaiko teises ir jų garantijas 
nustato Santuokos ir šeimos kodeksas, Piliety-
bės įstatymas, kiti įstatymai bei teisės aktai. Vai-
ko teises šeimoje nustato Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, šis įstatymas, Santuokos ir šeimos 
kodeksas, kiti įstatymai bei teisės aktai. Valsty-
bė remia šeimas (ypač gausias), auginančias ir 
auklėjančias vaikus, įstatymų nustatyta tvarka 
skirdama išmokas vaikams ir pašalpas, suteikda-
ma tėvams tikslines atostogas, teikdama kitokią 
pagalbą ir lengvatas. Vaikas turi teisę gyventi 
kartu su savo tėvais ar kitais teisėtais savo atsto-
vais. 3) Išskirti vaiką su tėvais ar kitais teisėtais 
jo atstovais prieš vaiko, taip pat tėvų (teisėtų jo 
atstovų) valią galima tik išimtiniais įstatymų nu-
matytais atvejais bei nustatyta tvarka, vadovau-
jantis teismo sprendimu (nuosprendžiu) ir kai 
toks išskyrimas vaikui yra būtinas (siekiama iš-
vengti pavojaus vaiko gyvybei, sveikatai, būtina 
pasirūpinti jo priežiūra, auklėjimu, apsaugoti ki-
tus svarbius vaiko interesus). 4) Iškilus pavojui 
vaiko gyvybei ar sveikatai, galima jį nedelsiant 
išskirti su tėvais ar kitais teisėtais jo atstovais 
vadovaujantis Santuokos ir šeimos kodekso 
normomis. 5) Ginčus dėl vaiko gyvenamosios 
vietos, tėvams gyvenant skyrium, sprendžia 
teismas, vadovaudamasis Santuokos ir šeimos 
kodekso normomis. Sprendžiant tokius ginčus, 
pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko, galin-
čio pareikšti savo nuomonę, interesus bei pagei-
davimus, su kuriuo iš tėvų jis norėtų kartu gy-
venti. Steigiant vaikui globą (rūpybą), turi būti 
siekiama sudaryti sąlygas jam gyventi šeimoje 
kartu su broliais ir seserimis. 
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9
Valstybės 
tarnybos 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
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showdoc_l?p_
id=422231

Žuvusio atliekant tarnybines pareigas arba 
mirusio dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių 
pareigų atlikimu, valstybės tarnautojo (išskyrus 
valstybės tarnautojus, Vyriausybės nustatyta 
tvarka apdraustus valstybės lėšomis) šeimos na-
riams (sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams 
(įvaikiams), kol jiems sukaks 18 metų, taip pat 
vyresniems vaikams (įvaikiams),  jeigu jie mo-
kosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal 
formaliojo profesinio mokymo programą pir-
majai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje 
mokykloje pagal dieninės studijų formos nuo-
sekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų 
formos programą (įskaitant ir akademinių atos-
togų laikotarpį),  –  kol jiems sukaks 24 metai, 
mirusiojo vaikams (įvaikiams), vyresniems kaip 
18 metų, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 
2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki 18 metų, žu-
vusiojo (mirusiojo) vaikams, gimusiems po jo 
mirties, tėvui (įtėviui), motinai (įmotei) išmo-
kama vienkartinė 12 mėnesių jo gauto vidutinio 
darbo užmokesčio dydžio kompensacija,  o žu-
vusio atliekant tarnybines pareigas arba mirusio 
dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų 
atlikimu  užsienio valstybėje, kurioje vyksta 
ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje 
įvykdyto teroro akto, – 100 mėnesių jo gauto vi-
dutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaci-
ja. Mirusio, išskyrus žuvusį atliekant tarnybines 
pareigas arba mirusį dėl priežasčių, susijusių su 
tarnybinių pareigų atlikimu, valstybės tarnauto-
jo šeimos nariams išmokama vieno mėnesio jo 
gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio kom-
pensacija. Valstybės tarnautojams, kurių materi-
alinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių 
ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto nete-
kimo, gali būti skiriama iki 5 MMA dydžio pa-
šalpa. Valstybės tarnautojas, dėl laikinojo nedar-
bingumo nedirbantis ilgiau kaip 120 kalendori-
nių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per 
paskutinius 12 mėnesių, jį į pareigas priėmusio 
asmens sprendimu gali būti atleistas iš pareigų. 
Į šiuos laikotarpius neįskaitomas laikas, per kurį 
valstybės tarnautojas gavo ligos socialinio drau-
dimo pašalpą sergantiems šeimos nariams slau-
gyti bei ligos pašalpą dėl užkrečiamųjų ligų pro-
trūkių arba epidemijų nušalintiems nuo darbo. 
Į valstybės tarnautojo pareigas negali būti pri-
imtas asmuo: (...) kurio sutuoktinis, partneris 
(kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta 
tvarka), artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais 
susijęs asmuo eina valstybės tarnautojo pareigas 
valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigo-
je, jeigu jie pagal pareigas būtų susiję tiesioginio 
pavaldumo santykiais Teisę atkurti karjeros 
valstybės tarnautojo statusą  –  Vyriausybės nu-
statyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra gali-
mybės, kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos
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karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje 
pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės ins-
titucijoje ar įstaigoje  –  ir teisę atkurti įstaigos 
vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą 
į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo 
pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) sta-
tusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas 
arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios ar 
žemesnės kategorijos įstaigos vadovo (išskyrus 
įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio 
(asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo 
nustatytai kadencijai) pareigas kitoje valstybės 
ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje  –  turi 
asmenys, kurie: dėl išvykimo kartu su priimtu, 
perkeltu, paskirtu arba išrinktu darbui užsienyje 
sutuoktiniu (išskyrus diplomato statusą turintį 
sutuoktinį) savo noru atsistatydino iš karjeros 
valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo parei-
gų, – per 3 mėnesius po sutuoktinio perkėlimo 
laikotarpio pabaigos arba per 3 mėnesius nuo 
prašymo atkurti karjeros valstybės tarnautojo 
arba įstaigos vadovo statusą pateikimo dienos, 
jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibai-
gus sutuoktinio perkėlimo laikotarpiui. Teisę 
atkurti karjeros valstybės tarnautojo statu-
są  –  Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas 
arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios ka-
tegorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas 
toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės 
institucijoje ar įstaigoje  –  ir teisę atkurti įstai-
gos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą 
į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo 
pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) sta-
tusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas 
arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios ka-
tegorijos įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos va-
dovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) 
pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai 
kadencijai) pareigas kitoje valstybės ar savival-
dybės institucijoje ar įstaigoje – turi diplomatų 
sutuoktiniai, kurie atsistatydino savo noru iš 
karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos va-
dovo pareigų dėl išvykimo kartu su sutuoktiniu, 
paskirtu dirbti užsienyje. Šie asmenys turi teisę 
atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą 
arba įstaigos vadovo statusą per 3 mėnesius 
po sutuoktinio perkėlimo laikotarpio pabaigos 
arba per 3 mėnesius nuo prašymo atkurti kar-
jeros valstybės tarnautojo statusą arba įstaigos 
vadovo statusą pateikimo dienos, jeigu toks 
prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio 
perkėlimo laikotarpiui Teisę atkurti statutinio 
valstybės tarnautojo statusą  –  Vyriausybės ar 
jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka grįžti į 
eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas statutinio 
valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje arba 
kitoje valstybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje 
pareigas einančių statutinių valstybės tarnauto-
jų statusą reglamentuoja atitinkamas statutas
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arba Diplomatinės tarnybos įstatymas,  –  turi 
buvę statutiniai valstybės tarnautojai, statuto 
arba Diplomatinės tarnybos įstatymo nusta-
tyta tvarka atsistatydinę savo noru ir paskirti 
dirbti tarptautinėje institucijoje arba užsienio 
valstybės institucijoje, taip pat buvę statutiniai 
valstybės tarnautojai, atsistatydinę savo noru iš 
pareigų ir išvykę kartu su sutuoktiniais, perkel-
tais, paskirtais arba išrinktais darbui užsienyje. 
Jei statutai ar Diplomatinės tarnybos įstatymas 
nenustato kitaip, šie asmenys turi teisę atkurti 
statutinio valstybės tarnautojo statusą per 3 
mėnesius nuo darbo tarptautinėje institucijoje 
arba užsienio valstybės institucijoje pabaigos 
arba per 3 mėnesius po sutuoktinio perkėlimo 
laikotarpio pabaigos, arba per 3 mėnesius nuo 
prašymo atkurti statutinio valstybės tarnautojo 
statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas 
pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkė-
limo laikotarpiui. Valstybės tarnautojui nelei-
džiama: (...) valstybės ar savivaldybės instituci-
jos ar įstaigos, kurioje jis eina pareigas, vardu su-
daryti sandorius su individualiomis (personali-
nėmis) įmonėmis, ūkinėmis bendrijomis, kurių 
savininkas, tikrasis narys ar komanditorius yra 
jis pats arba jo sutuoktinis, artimasis giminaitis 
(artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios 
linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai 
(tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės 
linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir se-
serys) ar asmuo, su valstybės tarnautoju susijęs 
svainystės ryšiais (svainystės ryšiais laikomas 
santykis tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuok-
tinio giminaičių (posūnio, podukros, patėvio, 
pamotės, uošvės, uošvio, žento, marčios) bei 
tarp abiejų sutuoktinių giminaičių (vyro brolio 
ar sesers ir žmonos brolio ar sesers, vyro tėvo ar 
motinos ir žmonos tėvo ar motinos), taip pat 
sudaryti sandorius su akcinėmis bendrovėmis, 
kuriose jis pats arba jo sutuoktinis, artimasis 
giminaitis ar asmuo, susijęs su valstybės tarnau-
toju svainystės ryšiais, turi ar valdo pagal kito 
asmens įgaliojimą daugiau negu 10 procentų 
įstatinio kapitalo arba akcijų. Valstybės tarnau-
tojams, kurių darbo vieta yra užsienyje, Vyriau-
sybės nustatyta tvarka mokamos įstatymų ir 
kitų teisės aktų nustatytos su jų darbu užsienyje 
susijusių išlaidų kompensacijos bei kompensa-
cijos valstybės tarnautojų sutuoktiniams ir vai-
kams (įvaikiams), išvykusiems į užsienį kartu su 
valstybės tarnautojais, išlaikyti.
Valstybės tarnautojams yra garantuojama ei-

namos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis: 
(...) artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų 
(įvaikių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių), 
sutuoktinio tėvų, vaikų (įvaikių), brolių ir sese-
rų mirties atveju – iki 3 darbo dienų. 
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10

Tarnybos 
Lietuvos 
Respublikos 
muitinėje 
statuto pa-
tvirtinimo ir 
įgyvendinimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416956

Muitinės pareigūnams, kurių materialinė bū-
klė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos 
ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, 
gali būti skiriama iki 5 MMA dydžio pašalpa. Mi-
rusio muitinės pareigūno šeimai, pilnamečiam 
vaikui (vaikams), įvaikiui (įvaikiams), tėvams 
(įtėviams) išmokama vieno mėnesio jo gauto vi-
dutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpa (neat-
sižvelgiant į kitų įstatymų nustatytas ir išmokėtas 
laidojimo pašalpas). Muitinės pareigūno, kuris 
žuvo arba mirė užsienyje atlikdamas tarnybines 
pareigas, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidas ap-
moka valstybė teisės aktų nustatyta tvarka. Mui-
tinės pareigūno, mirusio užsienyje dėl priežasčių, 
nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palai-
kų pervežimo į Lietuvą tvarką nustato Vyriausy-
bė. Pašalpą skiria muitinės pareigūną į pareigas 
priėmęs asmuo. Į tarnybą muitinėje negali būti 
priimtas asmuo: (...) kurio sutuoktinis, artimasis 
giminaitis arba svainystės ryšiais susijęs asmuo 
eina pareigas muitinėje, jeigu jie pagal pareigas 
būtų susiję tiesioginio pavaldumo santykiais. 
Muitinės mobiliųjų grupių pareigūno, muitinės 
postų pareigūno ir muitinės pareigūno, atliekan-
čio operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyri-
mą, žuvusio vykdant tarnybines pareigas (arba 
ne tarnybos metu, bet dėl priežasčių, susijusių 
su tarnyba), sutuoktiniui, nepilnamečiams vai-
kams (įvaikiams), kol jiems sukaks 18 metų, taip 
pat vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta 
tvarka įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose 
skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, žuvusiojo 
vaikams, gimusiems po jo mirties, tėvui, moti-
nai bei nedarbingiems asmenims, kurie buvo 
žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo 
teisę gauti jo išlaikymą, per vienerius metus nuo 
pareigūno mirties lygiomis dalimis išmokama 
vienkartinė 120 jo vidutinių mėnesinių darbo 
užmokesčių dydžio kompensacija. Muitinės pa-
reigūnams yra garantuojamos einamos pareigos 
ir nustatytas darbo užmokestis: (...) artimųjų 
giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, 
seserų, senelių ir vaikaičių), sutuoktinio tėvų, 
vaikų (įvaikių), brolių ir seserų mirties atve-
ju – iki 3 darbo dienų.

11
Socialinių 
įmonių įsta-
tymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=413827&p_
query=%
F0eimos&p_
tr2=2

Pagal šį įstatymą socialinėse įmonėse remiamas 
įdarbinimas asmenų, kurie priklauso bent vienai 
iš šių tikslinių grupių: (...) vaiko motina (įmotė) 
arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas arba rūpinto-
jas, vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki aštuonerių 
metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 
2005 m. liepos 1  d. pripažintą vaiku invalidu), 
ar kitas asmuo, prižiūrintis sergantį ar neįgalųjį 
šeimos narį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos sprendimu nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo trukmė nuo 
įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos 
yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai.
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12

Nelaimingų 
atsitikimų 
darbe ir pro-
fesinių ligų 
socialinio 
draudimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415932

Mirusiojo šeimos nariais laiko-
mi jo sutuoktinis, nepilname-
čiai vaikai (įvaikiai), iki jiems 
sukaks 18 metų, taip pat nusta-
tyta tvarka įregistruotose švieti-
mo įstaigose pagal bendrojo ug-
dymo programą ar formaliojo 
profesinio mokymo programą 
besimokantys mokiniai ir pagal 
dieninių ar nuolatinių studijų 
programą studijuojantys stu-
dentai,  –  iki mokymosi ar stu-
dijų pagal šias programas bai-
gimo, bet ne ilgiau, iki jiems su-
kaks 24 metai, mirusiojo vaikai 
(įvaikiai), vyresni kaip 18 metų, 
jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais 
(iki 2005 m. liepos 1 d. – inva-
lidais) iki 18 metų, mirusiojo 
vaikai, gimę po jo mirties, tėvas 
(įtėvis) ir motina (įmotė).

Nelaimingų atsitikimų darbe socialinis drau-
dimas šio Įstatymo nustatytais atvejais kom-
pensuoja dėl draudiminių įvykių (nelaimingų 
atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo ar 
profesinių ligų) negautas pajamas šios rūšies 
draudimu apdraustiems asmenims, o jų mirties 
dėl draudiminių įvykių atvejais – jų šeimos na-
riams. Jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, 
pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinį susir-
gimą jis nepripažįs tamas draudiminiu įvykiu, 
sužalotam ar susirgusiam profesine liga asme-
niui ir (ar) jo šeimos nariams žala atlyginama 
Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

13

Žalos atlygini-
mo dėl nelai-
mingų atsiti-
kimų darbe 
ar susirgimų 
profesine 
liga laikinasis 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=412827

Jeigu dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba 
profesinės ligos nukentėjusysis miršta, įmonė, 
ūkininkas, atsakingi už su nukentėjusiojo mir-
timi susijusią žalą, jo laidojimo išlaidas atlygina 
mirusiojo šeimos nariams arba kitiems jį laido-
jusiems asmenims tiek, kiek jos viršija laidojimo 
pašalpas, gautas pagal kitus teisės aktus, tačiau 
ne daugiau kaip dvigubas Lietuvos statistikos 
departamento paskelbtas šalies ūkio vidutinis 
darbo užmokestis.

14

Valstybės 
įmonės Igna-
linos atomi-
nės elektrinės 
darbuotojų 
papildomų 
užimtumo 
ir socialinių 
garantijų 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=363092

Atleidžiamo ar atleisto iš darbo 
darbuotojo šeimos narys  –  at-
leidžiamo ar atleisto iš darbo 
darbuotojo sutuoktinis, vaikai 
(įvaikiai) iki 18 metų bei vyres-
ni nedirbantys mokymo įstaigų 
dieninių skyrių nesusituokę 
moksleiviai ir studentai, kol 
jiems sukaks 24 metai, taip pat 
kartu gyvenantys darbuotojo ir 
jo sutuoktinio tėvai (įtėviai).

Atleidžiamų ar atleistų iš darbo darbuotojų 
nedirbantys darbingi darbingo amžiaus šeimos 
nariai, įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje ne 
vėliau kaip per 6 mėnesius nuo atleistų iš darbo 
darbuotojų atleidimo dienos, yra darbo rinkoje 
papildomai remiami asmenys. Jų užimtumui 
remti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
taikymą nustato Užimtumo rėmimo įstatymas. 
Teritorinėje darbo biržoje įsiregistravusiems at-
leidžiamų ar atleistų iš darbo darbuotojų nedir-
bantiems šeimos nariams, kurie neturi nustatyto 
valstybinio socialinio draudimo stažo nedarbo 
socialinio draudimo išmokai gauti, valstybės 
remiamų pajamų dydžio nedarbo socialinio 
draudimo išmoka skiriama pagal Nedarbo so-
cialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, 
o išmokama  –  7 straipsnyje nustatyta tvarka. 
1.Teritorinėje darbo biržoje užsiregistravusiems 
atleidžiamų ir atleistų iš darbo darbuotojų nedir-
bantiems šeimos nariams yra taikomos Bedar-
bių rėmimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2–7 
punktuose nurodytų darbo rinkoje papildomai 
remiamų bedarbių garantijos. Teritorinėje dar-
bo biržoje užsiregistravusiems atleidžiamų ir at-
leistų iš darbo darbuotojų nedirbantiems šeimos 
nariams, kurie neturi nustatyto valstybinio soci-
alinio draudimo stažo nedarbo socialinio drau-
dimo išmokai gauti, valstybės remiamų pajamų
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dydžio nedarbo socialinio draudimo išmoka 
skiriama pagal Nedarbo socialinio draudimo 
įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, o išmokama  –  7 
straipsnyje nustatyta tvarka. 2. Atleidžiamų ir 
atleistų iš darbo darbuotojų sutuoktiniams ir 
vaikams (įvaikiams) iki 24 metų, kurie mokosi 
aukštosiose mokyklose, kad įgytų profesijas, 
reikalingas saugiam Ignalinos AE eksploata-
vimui ir eksploatavimo nutraukimo darbams 
vykdyti, Ignalinos AE administracijos sprendi-
mu, suderinus su steigėju, skiriama ir mokama 
stipendija. Tokių profesijų sąrašą, suderinusi su 
steigėju, tvirtina Ignalinos AE administracija. 
Atleistiems iš darbo darbuotojams, kurie per ne 
ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo atleidimo iš 
darbo Ignalinos AE apsisprendžia išvykti į kitą 
gyvenamąją vietovę Lietuvos Respublikoje arba 
užsienyje nuolat gyventi, Vyriausybės ar jos įga-
liotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos 
faktinės persikėlimo išlaidos, bet ne didesnės 
kaip po 3 MMA kiekvienam šeimos nariui.

15

Užimtumo rė-
mimo įstaty-
mo pakeitimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=349316&p_
query=%
F0eimos
&p_tr2=2

Asmenys, turintys įsipareigo-
jimų šeimai,  –  asmenys, kurių 
užimtumo galimybes varžo 
šeiminės aplinkybės (vaikų iki 
3 metų, sergančių ar neįgalių 
šeimos narių, kuriems Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos spren-
dimu nustatyta nuolatinė slauga 
ar priežiūra). Darbo rinkoje 
papildomai remiamais laikomi 
šie asmenys: nėščios moterys, 
vaiko motina (įmotė) arba tėvas 
(įtėvis), vaiko globėjas, rūpin-
tojas ir asmenys, faktiškai augi-
nantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų 
arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 
18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. 
pripažintą vaiku invalidu), ir as-
menys, prižiūrintys sergančius 
ar neįgaliuosius šeimos narius, 
kuriems Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sprendimu nustaty-
ta nuolatinė slauga ar priežiūra; 
grįžę į Lietuvą nuolat gyventi 
politiniai kaliniai ir tremtiniai 
bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, 
vaikai (įvaikiai) iki 18 metų).

Aktyvios darbo rinkos politikos priemones 
sudaro: 1) bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš 
darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis 
mokymas; 2) remiamasis įdarbinimas; 3) para-
ma darbo vietoms steigti; 4) bedarbių teritori-
nio judrumo rėmimas.

16

Ligos ir moti-
nystės sociali-
nio draudimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=419098

Šeimos narys  –  sutuoktinis, 
vaikas (įvaikis), motina (tėvas), 
įmotė (įtėvis).

Ligos pašalpa, motinystės pašalpa, motinystės 
(tėvystės) pašalpa, tėvystės pašalpa
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17

Tarnybos 
Kalėjimų 
departamente 
prie Lietuvos 
Respublikos 
teisingumo 
ministerijos 
statuto pakei-
timo įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=384157

Žuvusiojo šeimos nariais lai-
komi vaikas (vaikai), įskaitant 
gimusius po jo žūties arba 
mirties, ir įvaikis (įvaikiai), kol 
jiems sukaks 18 metų, o be-
simokantieji nustatyta tvarka 
įregistruotų aukštųjų, aukštes-
niųjų, profesinių ir bendrojo 
lavinimo mokyklų dieniniuose 
skyriuose  –  kol jiems sukaks 
24 metai, taip pat sutuoktinis, 
tėvai (įtėviai).

Pareigūno, žuvusio einant tarnybines pareigas 
arba jeigu tai susiję su tarnyba Kalėjimų depar-
tamente arba jam pavaldžiose įstaigose, šeimai 
išmokama vienkartinė 10 metų (120 mėnesių) 
žuvusio pareigūno darbo užmokesčio dydžio 
kompensacija. Ši kompensacija lygiomis dali-
mis išmokama kiekvienam žuvusio pareigūno 
šeimos nariui. Žuvusysis laidojamas už valsty-
bės lėšas, kurios negali viršyti 40 minimalaus 
gyvenimo lygio (toliau  –  MGL) dydžių, arba 
jį laidojančiam asmeniui išmokama 40 MGL 
dydžio piniginė kompensacija laidotuvių išlai-
doms padengti. Valstybės apmokamų laidojimo 
išlaidų tvarkos aprašą tvirtina Vyriausybė. Pa-
reigūnui, kuris paskyrimo vietoje arba laikino 
perkėlimo eiti kitas pareigas kitoje gyvenamojo-
je vietovėje neturi gyvenamosios patalpos, Vals-
tybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka kom-
pensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos 
išlaidos. Pareigūnui, kuris laikinai perkeltas eiti 
kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje, jo 
ir jo šeimos turėtos persikėlimo išlaidos kom-
pensuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka. 
Pareigūnui gyvenamosios patalpos nuomos iš-
laidas, taip pat vienkartinę negrąžinamą Vyriau-
sybės nustatytos minimalios mėnesinės algos 
(toliau  –  MMA) dydžio išmoką skiria įstaiga, 
į kurią jis laikinai perkeltas eiti kitas pareigas. 
Pareigūnui, kurio materialinė būklė sunki dėl 
jo paties ligos, šeimos narių ligos ar mirties, sti-
chinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti ski-
riama iki 5 MMA dydžio pašalpa. Pašalpą skiria 
įstaigos, kurioje pareigūnas tarnauja, direktorius 
iš įstaigai skirtų lėšų. Įstaigos direktoriui pašalpa 
skiriama iš jo vadovaujamai įstaigai skirtų lėšų. Į 
tarnybą Kalėjimų departamente arba jam paval-
džiose įstaigose negali būti priimtas asmuo: jei-
gu Kalėjimų departamente arba jam pavaldžioje 
įstaigoje eina pareigas jo sutuoktinis, artimasis 
giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo, su 
kuriais būtų tiesioginio pavaldumo ryšys, jeigu 
jo sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės 
ryšiais susijęs asmuo atlieka laisvės atėmimo 
bausmę ir tai gali sukelti viešųjų ir privačių inte-
resų konfliktą. Pareigūnams draudžiama: įstai-
gų, kuriose jie eina pareigas, vardu sudaryti san-
dorius su individualiomis įmonėmis, ūkinėmis 
bendrijomis, kurių savininkai, tikrieji nariai ar 
komanditoriai yra jie patys arba jų sutuoktiniai, 
artimieji giminaičiai ar asmenys, su pareigūnais 
susiję svainystės (partnerystės) ryšiais, taip pat 
sudaryti sandorius su akcinėmis bendrovėmis, 
kuriose jie patys arba jų sutuoktiniai, artimieji 
giminaičiai ar asmenys, susiję su pareigūnais 
svainystės (partnerystės) ryšiais, turi ar valdo 
pagal kito asmens įgaliojimą daugiau negu 10 
procentų įstatinio kapitalo arba akcijų.
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Draudžiama pareigūną perkelti ar laikinai 
perkelti į kitas pareigas, jeigu įstaigoje, į kurią 
perkeliamas pareigūnas, pareigas eina jo su-
tuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ry-
šiais susijęs asmuo, jei tarp jų būtų tiesioginio 
pavaldumo ryšys.

18

Valstybės 
saugumo 
departamento 
statuto patvir-
tinimo įstaty-
mas. Valsty-
bės saugumo 
departamento 
statutas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416416

Į tarnybą Saugumo departamente negali būti 
priimami asmenys: kurių tėvai, įtėviai, broliai, 
seserys, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai tarnauja 
saugumo pareigūnais ir su kuriais būtų tiesio-
ginio pavaldumo ryšys. Saugumo pareigūnui 
žuvus dėl tarnybos Saugumo departamente, jo 
šeimai – nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), 
taip pat besimokantiems nustatyta tvarka įregis-
truotų mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose 
vaikams (įvaikiams), kol jiems sukaks 24 metai, 
sutuoktiniui, mirusiojo vaikams, gimusiems po 
jo mirties, tėvui ar motinai – bei nedarbingiems 
asmenims, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba 
jo mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, 
per 1 metus nuo pareigūno mirties lygiomis da-
limis išmokama 120 mėnesių darbo užmokes-
čio dydžio vienkartinė kompensacija. Saugumo 
pareigūnų ir jų šeimos narių apsaugai gali būti 
taikomos priemonės, numatytos Baudžiamojo 
proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, tei-
singumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų 
apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatyme. 
Saugumo pareigūną pripažinus nežinia kur 
esančiu ar paskelbus mirusiu, laikoma, kad jis 
yra pripažintas nežinia kur esančiu ar paskelb-
tas žuvusiu dėl tarnybos, jeigu neįrodyta kitaip, 
ir jo šeimai bei nedarbingiems asmenims, kurie 
buvo jo išlaikomi arba nurodytą dieną turėjo 
teisę gauti jo išlaikymą, nuo pareigūno pripaži-
nimo nežinia kur esančiu ar paskelbimo žuvusiu 
dienos kas mėnesį lygiomis dalimis mokama jo 
vidutinio darbo užmokesčio kompensacija, ne-
viršijant 120 mėnesių darbo užmokesčio dydžio 
sumos. Saugumo pareigūnams, kurių materiali-
nė būklė sunki dėl ligos, šeimos nario ligos ar 
mirties, stichinės nelaimės, turto netekimo, taip 
pat kitais ypatingais atvejais gali būti skiriama 
iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio pašal-
pa. Pašalpa mokama iš Saugumo departamentui 
darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Mirusio, išsky-
rus žuvusį atliekant tarnybines pareigas arba 
mirusį dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių 
pareigų atlikimu, saugumo pareigūno šeimos 
nariams išmokama 1 mėnesio jo gauto vidutinio 
darbo užmokesčio dydžio pašalpa.
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19

Nelaimingų 
atsitikimų 
darbe ir pro-
fesinių ligų 
socialinio 
draudimo 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415932

Mirusiojo šeimos nariais 
laikomi jo sutuoktinis, nepil-
namečiai vaikai (įvaikiai), iki 
jiems sukaks 18 metų, taip pat 
nustatyta tvarka įregistruo-
tose švietimo įstaigose pagal 
bendrojo ugdymo programą 
ar formaliojo profesinio mo-
kymo programą besimokantys 
mokiniai ir pagal dieninių ar 
nuolatinių studijų programą 
studijuojantys studentai,  –  iki 
mokymosi ar studijų pagal šias 
programas baigimo, bet ne il-
giau, iki jiems sukaks 24 metai, 
mirusiojo vaikai (įvaikiai), vy-
resni kaip 18 metų, jeigu jie pri-
pažinti neįgaliaisiais (iki 2005 
m. liepos 1  d.  –  invalidais) iki 
18 metų, mirusiojo vaikai, gimę 
po jo mirties, tėvas (įtėvis) ir 
motina (įmotė).

Nelaimingų atsitikimų darbe socialinis drau-
dimas šio Įstatymo nustatytais atvejais kom-
pensuoja dėl draudiminių įvykių (nelaimingų 
atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo ar 
profesinių ligų) negautas pajamas šios rūšies 
draudimu apdraustiems asmenims, o jų mirties 
dėl draudiminių įvykių atvejais – jų šeimos na-
riams. Jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe, 
pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinį susir-
gimą jis nepripažįstamas draudiminiu įvykiu, 
sužalotam ar susirgusiam profesine liga asme-
niui ir (ar) jo šeimos nariams žala atlyginama 
Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Apdraus-
tieji turi teisę gauti iš draudėjo informaciją apie 
valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėji-
mą už juos, o įvykus draudiminiams įvykiams 
apdraustieji ir jų šeimos nariai turi teisę gauti 
informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos ir jos teritorinių skyrių apie šio 
Įstatymo nustatytų garantijų taikymą. Apdraus-
tajam mirus dėl draudiminio įvykio, jo šeimos 
nariams lygiomis dalimis išmokama vienkartinė 
draudimo išmoka pagal šio Įstatymo 27 straips-
nį. Apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio, 
jo šeimos nariams lygiomis dalimis mokama 
periodinė draudimo išmoka pagal šio Įstatymo 
26 straipsnį. Apdraustajam mirus dėl nelaimin-
go atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo 
arba ūmios profesinės ligos, pripažintų draudi-
miniais įvykiais, mirusiojo šeimai išmokama 
vienkartinė draudimo išmoka, lygi 100 dydžių 
einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, galio-
jusių mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe, 
pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios profe-
sinės ligos mėnesį. Ši išmoka lygiomis dalimis 
išmokama kiekvienam mirusiojo šeimos nariui. 
Jeigu apdraustasis dėl nelaimingo atsitikimo 
darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba ūmios 
profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvy-
kiais, miršta, teisę į periodinę draudimo išmoką 
turi nedarbingi asmenys, kurie buvo mirusiojo 
išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti 
jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikas (vaikai), 
gimęs (gimę) praėjus ne daugiau kaip 300 die-
nų po jo mirties. Periodinę draudimo išmoką 
taip pat turi teisę gauti mirusiojo vaikai (įvai-
kiai), kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba po jo 
mirties dienos įgijo teisę į jo išlaikymą. Išmoka 
mokama: 1) vaikams (įvaikiams) – kol jiems su-
kaks 18 metų, o jeigu jie mokosi nustatyta tvar-
ka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo 
lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, – kol 
jiems sukaks 24 metai; 1 punkto redakcija nuo 
2011-12-30: 1) vaikams (įvaikiams) – kol jiems 
sukaks 18 metų, taip pat nustatyta tvarka įre-
gistruotose švietimo įstaigose pagal bendrojo 
ugdymo programą ar formaliojo profesinio mo-
kymo programą besimokantiems mokiniams
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ir pagal dieninių ar nuolatinių studijų programą 
studijuojantiems studentams  –  iki mokymosi 
ar studijų pagal šias programas baigimo, bet ne 
ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai; 2) mirusiojo 
sutuoktiniui ar tėvui (motinai), įtėviui (įmo-
tei), nepaisant amžiaus ir darbingumo, jeigu jis 
nedirba ir prižiūri mirusiojo vaikus (įvaikius), 
vaikaičius, brolius ar seseris, – kol šiems sukaks 
8 metai; 3) mirusiojo sutuoktiniui, sukakusiam 
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įsta-
tymo nustatytą senatvės pensijos amžių,  –  iki 
gyvos galvos; 4) mirusiojo sutuoktiniui, kuris 
pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu 
(iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu), ir mirusiojo 
vaikams (įvaikiams), vyresniems kaip 18 metų, 
jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. lie-
pos 1 d. – invalidais) iki 18 metų, – kol jie yra 
nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai); 5) 
kitiems pripažintiems nedarbingais ar iš dalies 
darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) 
arba sukakusiems senatvės pensijos amžių as-
menims, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba 
jo mirties dieną turėjo gauti jo išlaikymą. Šių 
asmenų išlaikymo ar teisių į išlaikymą faktas įro-
domas teismo tvarka, o jų nedarbingumo faktas 
nustatomas NDNT arba teismo sprendimu.

20

Valstybinių 
socialinio 
draudimo 
pensijų įsta-
tymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415833

Pagal šį įstatymą valstybinės socialinio draudi-
mo pensijos skiriamos asmenims, nurodytiems 
1 ir 2 straipsniuose, jeigu jie atitinka šio įstaty-
mo nustatytus valstybinio socialinio pensijų 
draudimo stažo reikalavimus atitinkamai pensi-
jos rūšiai skirti ir sukanka šio įstatymo nustatytą 
amžių, pripažįstami nedarbingais arba iš dalies 
darbingais, o tokiems asmenims mirus, – jų šei-
mos nariams. Verslo liudijimus turinčių asmenų 
valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas 
įskaitomas pagal faktiškai įmokėtas valstybinio 
socialinio pensijų draudimo įmokas į Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo biudžetą. Tokia 
pat tvarka įskaitomas ir valstybinio socialinio 
pensijų draudimo stažas nuo 1995 m. sausio 
1 d. iki 2004 m. sausio 1 d. ūkininkams ir pilna-
mečiams jų šeimos nariams, dirbusiems ūkyje. 
Asmens valstybinio socialinio pensijų draudi-
mo stažui, įgytam dirbant savarankiškai, prily-
ginami iki 1995 m. sausio 1 d. buvę šie laikotar-
piai: šeimos nariams – I grupės invalido slaugos 
namuose laikas. 
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21
Užimtumo 
rėmimo įsta-
tymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=411964

Asmenys, turintys įsipareigo-
jimų šeimai,  –  asmenys, kurių 
užimtumo galimybes varžo 
šeiminės aplinkybės (vaikų iki 
3 metų, sergančių ar neįgalių 
šeimos narių, kuriems Neįga-
lumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
sprendimu nustatyta nuolatinė 
slauga ar priežiūra). --> šeimų 
nariai (sutuoktinis, vaikai (įvai-
kiai) iki 18 metų)

Darbo rinkoje papildomai remiamais laikomi 
šie asmenys: (...) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi 
politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų na-
riai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų).

22

Valstybinio 
socialinio 
draudimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416783&p_
query=&p_
tr2=2

Socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo:
1) pašalpos, kurią apdraustajam asmeniui iš-

moka darbdavys mirus šio apdraustojo asmens 
sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams 
(įtėviams), taip pat stichinių nelaimių, gaisrų 
ir sprogimų atvejais, sumos, ne didesnės kaip 
5 minimaliosios mėnesinės algos. Suma, nuo 
kurios neskaičiuojamos socialinio draudimo 
įmokos, didinama tiek kartų, už kiek mirusių 
apdraustojo asmens šeimos narių, nurodytų šia-
me punkte, išmokama pašalpa.

23
Diplomatinės 
tarnybos 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=422240

1. Lietuvos Respublikos diplo-
matinėje atstovybėje ar konsu-
linėje įstaigoje dirbančio diplo-
mato šeimos nariai yra kartu 
gyvenantys:
1) diplomato sutuoktinis;
2) diplomato nepilnamečiai 

vaikai (įvaikiai), jeigu jie įstaty-
mų nustatyta tvarka nėra eman-
cipuoti ar sudarę santuokos;
3) diplomato pilnamečiai vai-

kai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu 
jie su diplomatu turi bendrą 
ūkį, nėra sudarę santuokos ir 
dar nėra įgiję vidurinio išsila-
vinimo;
4) diplomato sutuoktinio ne-

pilnamečiai vaikai (įvaikiai), jei-
gu įstatymų nustatyta tvarka ar 
teismo sprendimu jų gyvenamoji 
vieta yra nustatyta kartu su di-
plomato sutuoktiniu ir jie įstaty-
mų nustatyta tvarka nėra eman-
cipuoti ar sudarę santuokos;
5) diplomato sutuoktinio pil-

namečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 
metų, jeigu įstatymų nustatyta 
tvarka ar teismo sprendimu jų 
gyvenamoji vieta yra nustatyta 
kartu su diplomato sutuoktiniu 
ir jie su diplomatu turi bendrą 
ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar 
nėra įgiję vidurinio išsilavinimo;
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6) išlaikytiniai (nesvarbu, koks 
jų amžius)  –  asmenys, kurių 
globėju ar rūpintoju įstatymų 
nustatyta tvarka yra paskirtas 
diplomatas ir (ar) jo sutuokti-
nis, neatsižvelgiant į tai, ar globa 
arba rūpyba buvo nustatyta iki 
diplomato darbo Lietuvos Res-
publikos diplomatinėje atstovy-
bėje ar konsulinėje įstaigoje pra-
džios, ar po to, kai diplomatas 
pradėjo dirbti Lietuvos Respu-
blikos diplomatinėje atstovybė-
je ar konsulinėje įstaigoje.

 

24

Kariuomenės 
drausmės 
statuto pakei-
timo įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=270356&p_
query=%
F0eimos&p_
tr2=2

Karininkui draudžiama atlikti tarnybinį pa-
tikrinimą, jei: (...) jis yra tikrinamo drausmės 
pažeidimo įvykio dalyvio giminaitis ar šeimos 
narys.

25

Antrojo 
operatyvinių 
tarnybų de-
partamento 
prie Krašto 
apsaugos 
ministerijos 
statuto pakei-
timo įstaty-
mas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=270353&p_
query=%
F0eimos&p_
tr2=2

Kariams ir statutiniams tarnautojams, kurių 
materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šei-
mos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės 
ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 MMA 
dydžio pašalpa.

26

Kompensa-
cijų nepri-
klausomybės 
gynėjams, 
nukentėju-
siems nuo 
1991 m. sau-
sio 11–13 d. 
ir po to vyk-
dytos SSRS 
agresijos, bei 
jų šeimoms 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=269341

Šis įstatymas taikomas: žuvu-
sių Lietuvos Respublikos ne-
priklausomybės gynėjų, nuken-
tėjusių nuo 1991 m. sausio 11–
13  d. ir po to vykdytos SSRS 
agresijos, šeimoms (tėvams 
(įtėviams), sutuoktiniams, vai-
kams (įvaikiams) iki 18 metų 
bei vyresniems negu 18 metų 
aukštųjų mokyklų dieninių sky-
rių nedirbantiems studentams, 
pirmą kartą įgyjantiems baka-
lauro ar magistro laipsnį, aukš-
tesniųjų ir profesinių mokyklų 
dieninių skyrių nedirbantiems 
moksleiviams, pirmą kartą 
įgyjantiems profesiją, bet ne 
ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 
metai); Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės gynėjų, ku-
rie pripažinti nedarbingais ar iš
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dalies darbingais (iki 2005 m. 
liepos 1  d.  –  invalidais) dėl 
1991 m. sausio 11–13  d. ir po 
to vykdytos SSRS agresijos, 
šeimoms (kartu gyvenantiems 
sutuoktiniams ir vaikams (įvai-
kiams) iki 18 metų bei vyres-
niems negu 18 metų aukštųjų 
mokyklų dieninių skyrių ne-
dirbantiems studentams, pirmą 
kartą įgyjantiems bakalauro ar 
magistro laipsnį, aukštesniųjų 
ir profesinių mokyklų dieninių 
skyrių nedirbantiems mokslei-
viams, pirmą kartą įgyjantiems 
profesiją, bet ne ilgiau kaip iki 
jiems sukaks 24 metai).

Kompensacijų gavėjams (su papildomomis są-
lygomis) kompensuojama 50 procentų išlaidų 
už: 1) būsto šildymą; 2) karštą vandenį; 3) šaltą 
vandenį ir nuotekas; 4) dujas; 5) kietą ir skystą 
kurą; 6) elektros energiją; 7) laidinio telefono 
abonentinį mokestį; 8) kitas paslaugas (namo 
ir šilumos tinklų eksploatacijos išlaidas, laipti-
nių ir rūsių apšvietimą, bendrų patalpų valymą, 
šiukšlių ir skystųjų nešvarumų išvežimą, liftą, 
laidinio radijo imtuvą, kolektyvinę TV anteną, 
žemę, esančią po daugiaaukščiu gyvenamuoju 
namu ir priskirtą šiems asmenims).

27

Kompensaci-
jų už valsty-
bės išperkamą 
nekilnojamąjį 
turtą dydžio, 
šaltinių, 
mokėjimo 
terminų bei 
tvarkos, taip 
pat valstybės 
garantijų ir 
lengvatų, 
numatytų 
Piliečių 
nuosavybės 
teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį 
turtą atkūri-
mo įstatyme, 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=412641

Šeimos nariai  –  kaip apibrė-
žiami CK prie gyvenamosios 
patalpos nuomos.

Valstybės garantija nuomininkui  –  tai Vyriau-
sybės nustatytos formos dokumentas, kuriuo 
valstybė (garantas) įsipareigoja grąžinto namo, 
jo dalies, buto nuomininkui ir jo šeimos nariams 
(toliau  –  garantijos turėtojai) įvykdyti garanti-
ją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, o garantijos 
turėtojai įsipareigoja, kai bus įvykdyta garantija, 
patuštinti turėtas gyvenamąsias ir kitas patal-
pas per šio straipsnio 12 dalyje nustatytą laiką. 
Valstybės garantijoje nuomininkui ir jo šeimos 
nariams turi būti nurodyta: valstybės garanti-
jos išdavimo vieta, data, numeris, ją išdavusios 
savivaldybės administracijos pavadinimas, 
sprendimą atkurti nuosavybės teises priėmusi 
institucija, sprendimo data ir numeris, nuomo-
jamų gyvenamųjų patalpų adresas ir jų rinkos 
vertė, garantas, garantijos turėtojas (turėtojai) 
ir jo asmens kodas (kodai), viena iš šio straips-
nio 2 dalyje nurodytų garantijų ir šio straipsnio 
11 dalyje nurodyta įvykdymo data, garantijos 
turėtojų įsipareigojimas, kai bus įvykdyta ga-
rantija, patuštinti turimas gyvenamąsias ir kitas 
patalpas, taip pat nurodoma, kad valstybės ga-
rantija pasibaigia perleidus iš jos atsirandančią 
reikalavimo teisę, ją pasirašiusio asmens vardas, 
pavardė, pareigos, savivaldybės administracijos 
antspaudas. Šią garantiją pasirašo garantijos tu-
rėtojai – nuomininkas ir jo šeimos nariai. Jeigu 
nuomininkas ir jo šeimos nariai nepasirašo arba 
atsisako pasirašyti valstybės garantiją, savival-
dybės administracijos direktorius arba jo įga-
liotas asmuo valstybės garantijos dokumente 
įrašo ir savo parašu patvirtina atitinkamą žymą. 
Valstybės garantijos apskaitomos savivaldybės 
administracijoje pagal turto buvimo vietą. Šio 
straipsnio 5 ir 9 dalyse nurodytų valstybės ga-
rantijų vykdymo eiliškumą, apskaitos ir kontro-
lės tvarką nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į 
tai, kad šio straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punk-
tuose nurodytos valstybės garantijos turi būti
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įvykdytos ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 
1  d., o šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nuro-
dyta garantija  –  per 2 metus nuo jų išdavimo, 
ir į tai, kad pirmąja eile vykdomos garantijos, 
kurių turėtojai (nuomininkas ar jo šeimos na-
riai) gyvena avarinės būklės namuose, taip pat 
1992–2002 metais nuomininkams išduotos ga-
rantijos, o antrąja eile – kitų turėtojų garantijos. 
Nuomininkams, kuriems dėl ginčų nagrinėji-
mo teisme valstybės garantijos neįvykdytos iki 
2009 m. sausio 1 d., teismui priėmus sprendimą, 
garantijos išduodamos ir (ar) vykdomos ne vė-
liau kaip kitais kalendoriniais metais po teismo 
sprendimo įsiteisėjimo dienos.

28 Darbo ko-
deksas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=422901&p_
query=&p_
tr2=2

Kai dėl ekonominių ar technologinių priežas-
čių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarky-
mų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmeny-
bės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai: (...) 
kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos 
metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems 
nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis 
arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo 
lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės 
pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta 
tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specia-
liųjų poreikių lygis. Ne visas darbo dienos arba 
darbo savaitės darbo laikas nustatomas: (...) 
darbuotojo, slaugančio sergantį šeimos narį, 
reikalavimu pagal sveikatos įstaigos išvadą. Pa-
gal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui 
(įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems gimi-
naičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat 
darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikia-
mos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 
treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto 
arba dalimis. Darbuotojai, turintys teisę gauti 
šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. Darbuo-
tojo reikalavimu nemokamos atostogos sutei-
kiamos: (...) darbuotojui, slaugančiam sergantį 
šeimos narį – tokiam laikui, kurį rekomenduoja 
gydymo įstaiga; mirusio šeimos nario laidotu-
vėms – ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. 
Darbuotojui mirus, jam priklausantis darbo už-
mokestis ir kitos sumos išmokamos mirusiojo 
šeimos nariams arba tiems asmenims, kurie jį 
laidojo  –  ne vėliau kaip per tris darbo dienas 
pristačius mirties faktą patvirtinantį dokumen-
tą Visais atvejais, kai darbuotojas priimamas 
arba perkeliamas dirbti į kitą vietovę (išskyrus 
priėmimą dirbti bei perkėlimą jo paties prašy-
mu), jam mokama: (...) paties darbuotojo ir jo 
šeimos narių kelionpinigiai. Draudžiama eiti 
tarnautojų pareigas vienoje valstybės ir savival-
dybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės 
įmonėje asmenims, kuriuos sieja artimi gimi-
nystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, 
seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, 
įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat su-
tuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), 
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jeigu jų tarnyba kartu yra susijusi su vieno iš jų 
tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise 
kontroliuoti kitą. Išimtis iš šios taisyklės gali nu-
statyti Vyriausybė. Darbo sutartis su darbuoto-
jais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją 
liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis 
iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuo-
tojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, 
gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu 
darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų 
darbdavio interesus. Su darbuotojais, auginan-
čiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutar-
tis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo 
kaltės (Kodekso 129 straipsnis). Ne visas darbo 
dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustato-
mas: (...) pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai 
pagimdžiusiai moteriai (motinos, pateikusios 
darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažy-
mą apie gimdymą ir auginančios vaiką, kol jam 
sukaks vieneri metai, toliau Kodekse – neseniai 
pagimdžiusios moterys), krūtimi maitinančiai 
moteriai (motinos, pateikusios darbdaviui svei-
katos priežiūros įstaigos pažymą, kad augina 
ir maitina krūtimi savo vaiką, toliau Kodek-
se  –  krūtimi maitinanti moteris), darbuotojui, 
auginančiam vaiką iki trejų metų, bei darbuo-
tojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos 
metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. 
Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturio-
likos metų, jeigu yra galimybė, turi pirmumo 
teisę pasirinkti darbo pamainą. Nėščios mote-
rys, neseniai pagimdžiusios moterys, krūtimi 
maitinančios moterys, darbuotojai, auginantys 
vaiką iki trejų metų, darbuotojai, vieni auginan-
tys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vai-
ką iki aštuoniolikos metų, ir neįgalieji gali būti 
skiriami dirbti viršvalandinius darbus tik jų su-
tikimu. Be to, neįgalieji gali būti skiriami dirbti 
viršvalandinius darbus, jeigu to jiems nedrau-
džia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tar-
nybos prie Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos išvada. Neįgalieji, jeigu jiems nedraudžia 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
išvada, nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios 
moterys, krūtimi maitinančios moterys, dar-
buotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, dar-
buotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos 
metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, 
gali būti skiriami dirbti naktį tik jų sutikimu. 
Budėti įmonėje arba namuose negalima skirti 
asmenų iki aštuoniolikos metų. Nėščios mote-
rys, neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi 
maitinančios moterys, darbuotojai, auginantys 
vaiką iki trejų metų, bei darbuotojai, vieni augi-
nantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų 
vaiką iki aštuoniolikos metų, neįgalųjį slaugan-
tys asmenys, neįgalieji, jeigu jiems nedraudžia 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
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prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
išvada, budėti įmonėje arba namuose gali būti 
skiriami tik jų sutikimu. Nėščias moteris, nese-
niai pagimdžiusias moteris ir krūtimi maitinan-
čias moteris, darbuotojus, auginančius vaiką iki 
trejų metų, bei darbuotojus, vienus auginančius 
vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki 
aštuoniolikos metų, asmenis iki aštuoniolikos 
metų dirbti poilsio dienomis galima skirti tik jų 
sutikimu. Skirti dirbti švenčių dienomis drau-
džiama, išskyrus tokius darbus, kurių sustabdyti 
negalima dėl techninių gamybos sąlygų (neper-
traukiamai veikiančios įmonės, organizacijos), 
darbus, būtinus gyventojams aptarnauti, taip pat 
neatidėliotinus remonto ir krovos darbus. Nėš-
čias moteris, neseniai pagimdžiusias moteris ir 
krūtimi maitinančias moteris, darbuotojus, augi-
nančius vaiką iki trejų metų, bei darbuotojus, vie-
nus auginančius vaiką iki keturiolikos metų arba 
neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, asmenis 
iki aštuoniolikos metų dirbti švenčių dienomis 
galima skirti tik jų sutikimu. Kasmetinės mini-
maliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų 
atostogos suteikiamos: (...) darbuotojams, vie-
niems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų 
arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Teisę 
pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių 
mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi: 
(...) nėščios moterys ir darbuotojai, vieni augi-
nantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų 
vaiką iki aštuoniolikos metų. Pagal šeimos pasi-
rinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), sene-
lei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai 
auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskir-
tam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui 
prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Darbuotojo 
reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 
(...) darbuotojams, auginantiems vaiką iki ketu-
riolikos metų – iki keturiolikos kalendorinių die-
nų; darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką 
iki aštuoniolikos metų – iki trisdešimties kalen-
dorinių dienų; darbuotojams, auginantiems neį-
galų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus 
iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma 
poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas 
darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o 
auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos 
metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai 
sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valando-
mis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį 
darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilges-
nėmis negu aštuonios darbo valandos pamaino-
mis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali 
būti sumuojamas kas trys mėnesiai. Teisės į šio 
straipsnio 1 dalyje nustatytas papildomas poil-
sio dienas neturintiems darbuotojams, auginan-
tiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį 
vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau 
kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko
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per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant 
darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Nėščios 
moterys, neseniai pagimdžiusios moterys ir 
krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai, 
auginantys vaiką iki trejų metų, bei darbuoto-
jai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų 
arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, gali 
būti siunčiami į tarnybinę komandiruotę tik jų 
sutikimu. Darbo sutartis su darbuotojais, ku-
riems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko 
ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki 
aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuoto-
jais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, 
gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu 
darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų 
darbdavio interesus. 

29
Sveikatos 
draudimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=422898 

Privalomuoju sveikatos draudimu yra drau-
džiami: (...) laikinai Lietuvos Respublikoje 
gyvenantys užsieniečiai, jeigu jie teisėtai dirba 
Lietuvos Respublikoje, bei nepilnamečiai jų 
šeimos nariai. Apdraustaisiais, kurie draudžiami 
valstybės lėšomis (išskyrus asmenis, kurie pri-
valo mokėti arba už kuriuos mokamos sveikatos 
draudimo įmokos pagal šio Įstatymo 17 straips-
nio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 dalis), laikomi: (...) vienas 
iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip 
pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir dau-
giau nepilnamečių vaikų; papildomą ir laikiną 
apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsienie-
čiai: asmenys iki 18 metų, asmenys, kuriems 
nustatyta liga ar organizmo būklė, įrašyta į Svei-
katos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą, 
vieniši tėvai, auginantys nepilnamečius vaikus, 
moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 
28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo 
ir 56 dienos po gimdymo, asmenys, kuriems su-
kako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas 
senatvės pensijos amžius. 

30 Darbo tarybų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=400727

Darbo tarybos narys turi teisę: (...) dalyvauti 
darbo tarybos posėdžiuose ir balsuoti visais 
juose svarstomais klausimais, išskyrus atvejus, 
kai nagrinėjamas klausimas yra susijęs su jo ar jo 
šeimos nario asmeniu. 

31

Pacientų 
teisių ir žalos 
sveikatai atly-
ginimo įstaty-
mo pakeitimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=238199&p_
query=%
F0eimos&p_
tr2=2

Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos di-
agnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo 
metodus ir gydymo prognozę neturi būti paci-
entui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant 
nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti 
aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų 
sutartyje ar patvirtinta paciento parašu pacien-
to medicinos dokumentuose. Šio straipsnio 1 
dalies nuostatos netaikomos, kai, informacijos 
nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali 
atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių nega-
lima išvengti pateikus informaciją paciento šei-
mos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. 
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Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo 
valią pažymima paciento medicinos dokumen-
tuose. Elgesio su pacientu, kuris dėl psichinės 
ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos 
būklės, ypatumus nustato Psichikos sveikatos 
priežiūros įstatymas.

32
Specialiųjų 
tyrimų tarny-
bos statutas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416421

Tarnybos pareigūnui žuvus dėl tarnybos Spe-
cialiųjų tyrimų tarnyboje, jo šeimai  –  vaikams 
(įvaikiams), kol jiems sueis 18 metų, taip pat 
vaikams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta 
tvarka įregistruotų mokymo įstaigų dieniniuose 
skyriuose, kol jiems sueis 24 metai, sutuoktiniui, 
žuvusiojo vaikams, gimusiems po jo mirties, tė-
vui ar motinai – bei nedarbingiems asmenims, 
kurie buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties 
dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, per vienus 
metus nuo pareigūno mirties lygiomis dalimis 
išmokama 120 mėnesių darbo užmokesčio dy-
džio vienkartinė kompensacija. Tarnybos pa-
reigūnas, žuvęs dėl tarnybos Specialiųjų tyrimų 
tarnyboje, laidojamas valstybės lėšomis. Tarny-
bos pareigūną pripažinus nežinia kur esančiu ar 
paskelbus žuvusiu, laikoma, kad jis yra pripažin-
tas nežinia kur esančiu ar paskelbtas žuvusiu dėl 
tarnybos, jeigu neįrodyta kitaip, ir jo šeimai bei 
nedarbingiems asmenims, kurie buvo jo išlai-
komi arba nurodytą dieną turėjo teisę gauti jo 
išlaikymą, nuo tarnybos pareigūno pripažinimo 
nežinia kur esančiu ar jo paskelbimo žuvusiu 
dienos kas mėnesį lygiomis dalimis mokama jo 
vidutinio darbo užmokesčio pašalpa, neviršijant 
120 mėnesių darbo užmokesčio dydžio sumos. 
Nesat galimybės tarnybos pareigūnui suteikti 
tarnybinio buto, jeigu tarnybos pareigūnas ar jo 
šeimos nariai neturi ir per pastaruosius 5 metus 
neturėjo tarnybos atlikimo vietoje nuosavybės 
teise jiems priklausančio buto (namo, jo dalies), 
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nusta-
tyta tvarka gali būti kompensuojamos gyvena-
mųjų patalpų nuomos išlaidos: gali būti moka-
ma ne didesnė kaip 3 minimaliųjų gyvenimo ly-
gių išmoka per mėnesį. Tarnybos pareigūnams, 
kurių materialinė būklė sunki dėl ligos, šeimos 
nario ligos ar mirties, stichinės nelaimės, turto 
netekimo, taip pat kitais ypatingais atvejais gali 
būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų 
dydžio pašalpa. Asmenys, pareiškę norą tarnauti 
Specialiųjų tyrimų tarnyboje, bei jų tėvai, vaikai, 
sutuoktinis tikrinami pagal valstybės ar savival-
dybės institucijų ir įstaigų turimas įskaitas bei 
asmenų registrus. 
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33

Valstybės 
paramos 
būstui įsigyti 
ar išsinuo-
moti ir dau-
giabučiams 
namams 
atnaujinti 
(modernizuo-
ti) įstatymo 
įgyvendinimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=350655

Šeimos pagal Gyventojų ap-
sirūpinimo gyvenamosiomis 
patalpomis įstatymą.

 

34

Finansinių 
nusikaltimų 
tyrimo tarny-
bos įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=220175

 

Tarnybos pareigūnams draudžiama sudaryti 
sandorius Tarnybos vardu su įmonėmis, kurių 
savininkai ar dalininkai yra jų šeimos nariai, 
arba valdyti pagal įgaliojimą kito asmens akcijas. 

35

Darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415039

 

Darbo inspektoriaus surašytas nelaimingo 
atsitikimo darbe aktas kartu su jo priedais Ne-
laimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos 
nuostatų nustatyta tvarka išsiunčiamas atitin-
kamoms institucijoms ir nukentėjusiajam arba 
jo šeimai. 

36

Pareigūnų ir 
karių valsty-
binių pensijų 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=404207

Pareigūnams ir kariams bei jų šeimos nariams 
pensijas skiria ir moka Vidaus reikalų minis-
terija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės 
saugumo departamentas, Krašto apsaugos mi-
nisterija, Generalinė prokuratūra, Muitinės de-
partamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos ar Kalėjimų departamentas pagal 
tai, kurioje iš šių institucijų pensijos gavėjas tar-
navo paskiausiai. Teisę gauti pareigūnų ir karių 
netekto darbingumo pensijas turi privalomo-
sios karo tarnybos kariai, tapę nedarbingi ar iš 
dalies darbingi tarnybos, mokymų, pratybų ar 
užduočių vykdymo metu dėl priežasčių, susiju-
sių su tarnyba, mokymais, pratybomis ar užduo-
čių vykdymu. Šiems asmenims žuvus tarnybos, 
mokymų, pratybų ar užduočių vykdymo metu 
dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, mokymais, 
pratybomis ar užduočių vykdymu, teisę gauti 
pareigūnų ir karių valstybines našlių ir našlai-
čių pensijas turi jų sutuoktiniai ir vaikai. Teisę 
gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir 
našlaičių pensiją turi mirusiojo (arba nustatyta 
tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esan-
čiu) pareigūno ar kario sutuoktinis bei vaikai 
(įvaikiai), atitinkantys Valstybinių pensijų įsta-
tymo 9 straipsnyje nustatytas sąlygas. Ši pensija 
skiriama, jei miręs asmuo buvo įgijęs teisę gauti 
pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarny-
bą arba žuvęs ar miręs nuo sužalojimų asmuo 
dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, arba dėl 
netekto darbingumo buvo įgijęs teisę gauti pa-
reigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo 
pensiją arba vieną iš šių pensijų gavo. Tarnybos
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pareigūnų ir jų šeimos narių apsaugai gali būti 
taikomos priemonės, numatytos Baudžiamojo 
proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, tei-
singumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų 
apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatyme. 
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams drau-
džiama: (...) sudaryti sandorius Specialiųjų 
tyrimų tarnybos vardu su įmonėmis, kurių sa-
vininkai ar dalininkai yra jų šeimos nariai, arba 
valdyti pagal įgaliojimą kito asmens akcijas. 

37
Policijos 
rėmėjų  
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=212206

Jei policijos rėmėjas, atlikdamas policijos 
rėmėjų funkcijas, žuvo, jo šeimos nariams 
(sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams (įvai-
kiams), vaikams, gimusiems po žuvusiojo mir-
ties) ir nedarbingiems asmenims, kurie buvo žu-
vusiojo išlaikomi ar jo žuvimo dieną turėjo teisę 
gauti jo išlaikymą, išmokama lygiomis dalimis 
120 MGL dydžio vienkartinė pašalpa. 

38
Valstybinių 
pensijų  
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414238

Visame įstatyme  –  sutuokti-
niai ir vaikai (įvaikiai).

Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos 
gavėjui mirus, jo sutuoktiniui (toliau – našlė arba 
našlys) ir (ar) vaikams (įvaikiams) skiriama vals-
tybinė našlių ir našlaičių pensija, jeigu jie yra Lie-
tuvos Respublikos piliečiai. Sprendimą dėl valsty-
binės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo priima 
komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos 
pirmininko pavaduotojas (yra daug sąlygų). Nu-
kentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas šiame 
įstatyme nustatytomis sąlygomis taip pat turi tei-
sę gauti tėvai, sutuoktiniai ir vaikai (...). 

39 Baudžiamasis 
kodeksas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416522

Nusikaltimą padariusio as-
mens šeimos nariai yra kartu su 
juo gyvenantys tėvai (įtėviai), 
vaikai (įvaikiai), broliai, sese-
rys ir jų sutuoktiniai, taip pat 
nusikaltimą padariusio asmens 
sutuoktinis arba asmuo, su 
kuriuo nusikaltimą padaręs as-
muo bendrai gyvena neįregis-
travęs santuokos (partnerystė), 
sutuoktinio tėvai. (Artimieji 
giminaičiai yra tėvai (įtėviai), 
vaikai (įvaikiai), broliai, sese-
rys, seneliai ir vaikaičiai.

Kaltininko šeimos nariui ar artimajam gimi-
naičiui perleistas konfiskuotinas turtas konfis-
kuojamas (+išplėstinis turto konfiskavimas); 
juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo 
organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau 
kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens 
akcijų (pajaus, įnašų ir pan.), yra kaltininkas, jo 
šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, perleistas 
konfiskuotinas turtas konfiskuojamas (papildo-
mai išplėstinis turto konfiskavimas); kvalifikuo-
ta nusikalstamos veikos sudėtis: šeimos nario 
arba artimo giminaičio nužudymas, sunkus ar 
nesunkus sveikatos sutrikdymas; tėvas, moti-
na, globėjas, rūpintojas ar kitas teisėtas vaiko 
atstovas arba kitas asmuo, turintis įstatymuose 
nustatytų įgaliojimų nepilnamečio asmens at-
žvilgiu, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs 
lytinę aistrą su tuo nepilnamečiu asmeniu, jeigu 
nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo 
ar privertimo lytiškai santykiauti požymių; pri-
vilegijuota nusikalstamos veikos sudėtis: tėvo, 
motinos ar artimojo giminaičio įvykdytas savo 
ar savo artimųjų mažamečio vaiko pagrobimas 
iš vaikų įstaigos arba asmens, pas kurį vaikas tei-
sėtai gyveno.
Paprasta nusikalstamos veikos sudėtis: tėvas, 

motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko 
atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti
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mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėda-
mas juo atsikratyti; piktnaudžiavimas tėvo, mo-
tinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vai-
ko atstovų teisėmis ar pareigomis fiziškai ar psi-
chiškai gniuždant vaiką, paliekant jį ilgą laiką be 
priežiūros ar panašiai žiauriai elgiantis su vaiku; 
vengiant pareigos pagal teismo sprendimą išlai-
kyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti 
kitą būtiną materialią paramą vaikui. Asmens 
artimieji giminaičiai ir šeimos nariai neatsako už 
nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens 
slėpimą, nepranešimą apie nusikaltimą. Asme-
nis, padariusius nusikalstamas veikas artimajam 
giminaičiui ar šeimos nariui, teismas įpareigoja 
dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose progra-
mose. Viena iš auklėjamojo poveikio priemonių 
nepilnamečiams – atidavimas tėvams ar kitiems 
fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpi-
nasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti. Areštas neski-
riamas nėščioms moterims ir gali būti neski-
riamas asmenims, auginantiems vaiką iki trejų 
metų, atsižvelgiant į vaiko interesus. Švelnesnės, 
negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas, kai 
yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent 
iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, ir kal-
tininkas išlaiko asmenis, kurie serga sunkia liga 
ar yra neįgalūs ir nėra kam juos prižiūrėti, arba 
kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl 
paskirtos įstatyme numatytos bausmės nebūtų 
kam prižiūrėti, teismas gali atidėti bausmę nu-
statydamas baudžiamojo poveikio priemonę: 
auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, 
rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos. Lygtinis at-
leidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš 
terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės 
dalies pakeitimas švelnesne bausme, jei atliko 
ne mažiau kaip vieną trečdalį paskirtos bausmės 
už neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį 
nusikaltimą, kurį padarė nėščia moteris, taip 
pat vienišas tėvas (motina), turintis vaiką iki 7 
metų arba du ar daugiau nepilnamečių vaikų, 
kai jam (jai) tėvų valdžia nėra teismo apribota 
šių vaikų atžvilgiu. Atleidžiant nuo baudžiamo-
sios atsakomybės pagal laidavimą laiduotojas 
gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai. 
Jeigu priverčiamąsias medicinos priemones tai-
kyti nepakaltinamam, ribotai pakaltinamam, su-
trikusios psichikos asmeniui nebūtina, taip pat 
jeigu teismas panaikina šių priemonių taikymą, 
asmuo gali būti teismo perduodamas giminai-
čių ar kitų asmenų globai ar rūpybai.

40
Baudžiamojo 
proceso ko-
deksas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter2/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=425014

Šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirtis 
arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei bū-
klė  –  svarbi asmens nedalyvavimo baudžiama-
jame procese priežastis. Kiekvienas asmuo turi 
teisę, kad būtų gerbiamas jo ir jo šeimos priva-
tus gyvenimas. 
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Asmens šeimos nariais laiko-
mi kartu su tuo asmeniu gy-
venantys tėvai (įtėviai), vaikai 
(įvaikiai), broliai, seserys ir jų 
sutuoktiniai, asmens sutuok-
tinis arba asmuo, su kuriuo as-
muo bendrai gyvena neįregis-
travęs santuokos, arba asmuo, 
su kuriuo tas asmuo Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 
nustatyta tvarka susitarė suda-
ryti santuoką, taip pat sutuok-
tinio tėvai, buvę sutuoktiniai. 
Artimieji giminaičiai yra Lietu-
vos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 248 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti asmenys.

Atstovais baudžiamajame procese pagal įsta-
tymą gali būti nepilnamečio arba neveiksnaus 
įtariamojo, kaltinamojo, nuteistojo ir nukentė-
jusiojo, apklausiamo nepilnamečio liudytojo 
tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai arba įstaigos, 
kuri globoja ar rūpinasi įtariamuoju, kaltina-
muoju, nuteistuoju ar nukentėjusiuoju, įgalioti 
asmenys; civiliniais atsakovais gali būti tėvai, 
globėjai, rūpintojai ar kiti asmenys; asmens, 
kuris nustatyta tvarka nėra pripažintas neveiks-
niu, tačiau dėl senatvės, neįgalumo, ligos ar kitų 
svarbių priežasčių negali tinkamai pasinaudoti 
įstatymų suteiktomis teisėmis, šeimos nariui 
ar artimajam giminaičiui, pateikusiam rašytinį 
ar žodinį prašymą gali būti leidžiama dalyvauti 
procese atstovo pagal įstatymą teisėmis; pagrin-
das ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui, 
ikiteisminio tyrimo teisėjui, teisėjui, teisiamojo 
posėdžio sekretoriui, vertėjui, ekspertui ir speci-
alistui – jeigu jis toje byloje yra nukentėjusiojo, 
privataus kaltintojo, civilinio ieškovo, civilinio 
atsakovo įtariamojo, kaltinamojo bei nuteistojo 
ar atstovo pagal įstatymą, teisėjo, ikiteisminio 
tyrimo teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo 
pareigūno ar gynėjo toje byloje šeimos narys 
ar giminaitis; taip pat jeigu jo šeimos nariai ar 
giminaičiai yra suinteresuoti bylos baigtimi. Įta-
riamojo ir kaltinamojo šeimos nariai ar artimieji 
giminaičiai gali neduoti parodymų arba neatsa-
kyti į kai kuriuos pateiktus klausimus. Spren-
džiant, ar reikia ir kokią skirti kardomąją prie-
monę, turi būti atsižvelgta ir į įtariamojo šeimi-
nę padėtį. Prokuroras privalo sudaryti galimybę 
įtariamajam pranešti apie jo suėmimą vienam 
iš suimtojo (nurodytų) šeimos narių ar arti-
mųjų giminaičių arba pranešti pats, nebent tai 
pakenks jo šeimos narių ar artimųjų giminaičių 
saugumui. Jeigu suimtasis ar areštu, ar laisvės at-
ėmimu nuteistas asmuo turi vaikų iki aštuonio-
likos metų, kurie lieka be reikalingos priežiūros, 
prokuroras arba teismas privalo atiduoti juos 
šeimos nariams, artimiesiems giminaičiams, 
kitiems asmenims ar įstaigoms globoti ar rūpin-
tis ir pranešti apie tai nuteistajam. Įtariamojo 
šeimos nariai ar giminaičiai turi teisę sumokėti 
užstatą. Pilnametis savininko, nuomotojo, val-
dytojo šeimos narys ar artimasis giminaitis yra 
vienas iš asmenų, turinčių dalyvauti buto, namo 
ar kitų patalpų kratoje, poėmio daryme, turto 
aprašyme, tyrime. Daryti kratas ir poėmius pa-
talpoje, kurioje gyvena diplomatinės atstovybės 
nariai ir jų šeimos, galima tik diplomatinių at-
stovų prašymu ar sutikimu.
Turtas, į kurį nuosavybės teisė laikinai apribo-

ta, prokuroro nuožiūra gali būti perduodama 
saugoti ir turto savininko šeimos nariui, ar arti-
majam giminaičiui. Anonimiškumo ar dalinio 
anonimiškumo taikymo nukentėjusiajam ir liu-
dytojui vienas iš pagrindų – gresia realus pavojus
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nukentėjusiojo, liudytojo šeimos narių arba arti-
mųjų giminaičių gyvybei, sveikatai, laisvei ar tur-
tui, taip pat tarnybos, verslo ar kitiems teisėtiems 
interesams. Mirusiojo šeimos nariai ar artimieji 
giminaičiai turi teisę dalyvauti ekshumacijoje. 
Kaltinamajame akte, įžanginėje nuosprendžio 
dalyje, nutarime perduoti bylą teismui dėl priver-
čiamųjų medicinos priemonių taikymo, prokuro-
ro pareiškime dėl proceso užbaigimo, prokuroro 
pareiškime dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto pro-
ceso tvarka nurodoma ir įtariamojo šeiminė pa-
dėtis. Kaltinamojo artimieji giminaičiai ir šeimos 
nariai yra teisme neprisaikdinami. Jeigu jie sutin-
ka duoti parodymus, jie turi būti įspėti dėl atsako-
mybės už melagingus parodymus ir prisaikdinti. 
Nuosprendžio vykdymo atidėjimas – kai nuteis-
toji pradedant vykdyti nuosprendį yra nėščia, 
kai nuteistoji, kuriai tėvų valdžia neapribota, turi 
mažamečių vaikų, kai nedelsiamas bausmės at-
likimas nuteistojo šeimai gali lemti itin sunkias 
pasekmes. Nuteistojo šeimos nariai arba artimieji 
giminaičiai turi teisę kreiptis į teismą su prašymu 
dėl nuosprendžio vykdymo atidėjimo. Prieš pa-
teikdamas nuosprendį vykdyti, teismas gali leisti 
suimto nuteistojo šeimos nariams ar artimiesiems 
giminaičiams jų prašymu pasimatyti su nuteis-
tuoju. Arešto ir laisvės atėmimo bausmes vykdan-
čios įstaigos turi pranešti nuosprendį priėmusiam 
teismui ir nuteistojo šeimai ar artimiesiems gi-
minaičiams apie bausmės atlikimo vietą. Šeimos 
nariai ar artimieji giminaičiai turi teisę apskųsti 
įsiteisėjusį teismo nuosprendį ar nutartį kasacine 
tvarka. Šeimos nariai ar artimieji giminaičiai turi 
teisę dalyvauti teismo posėdyje nagrinėjant ka-
sacinę bylą žodinio proceso tvarka ir pasikviesti 
gynėją. Jeigu asmens psichika yra sutrikusi ir byla 
buvo nutraukta, nes asmuo yra nepakaltinamas 
ar ribotai pakaltinamas, teismas prokuroro pra-
šymu gali atiduoti jį šeimos nariams ar artimie-
siems giminaičiams globoti. Teisėjas apie bylą 
priverčiamųjų medicinos priemonių taikymui 
praneša ir asmens, kurio byla nagrinėjama, arba 
atstovams pagal įstatymą, arba šeimos nariams ar 
artimiesiems giminaičiams. Kardomoji priemonė 
nepilnamečiui – atidavimas tėvams, rūpintojams 
arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, 
kurie rūpinasi vaikais, prižiūrėti. Nepilnamečio 
liudytojo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą pri-
reikus turi būti šaukiami dalyvauti apklausoje. 
Nepilnamečio liudytojo tėvai ar kiti atstovai pagal 
įstatymą teisiamojo posėdžio pirmininko leidimu 
gali užduoti liudytojui klausimų.

41
Bausmių 
vykdymo 
kodeksas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=417396

Sugyventinis yra Civilinio ko-
dekso 3.229 straipsnyje nurody-
tas asmuo, o artimieji giminai-
čiai  –  Civilinio kodekso 3.135 
straipsnyje nurodyti asmenys.

Atvirose kolonijose nuteistieji, jeigu yra būsto 
sąlygos, gali gyventi šalia atviros kolonijos su 
savo šeimomis. Neturinčius tėvų paleidžiamus 
nepilnamečius pataisos įstaigos ar areštinės 
administracija pasiunčia į internatus arba per-
duoda šeimos nariams, artimiesiems giminai-
čiams, kitiems asmenims globoti ar rūpintis.
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Areštą atliekantys nuteistieji turi teisę į vieną 
trumpalaikį (iki keturių valandų) pasimatymą 
per trisdešimt parų su sutuoktiniu, sugyventiniu, 
artimaisiais giminaičiais ar kitais asmenimis. Jei 
nuteistasis serga sunkia jo gyvybei gresiančia 
liga, areštinės direktorius privalo leisti nuteis-
tojo sutuoktiniui, sugyventiniui ir artimiesiems 
giminaičiams jį aplankyti. Areštą atliekantys nu-
teistieji, kurie gerai elgiasi, gali gauti trumpalaikę 
išvyką į namus dėl itin svarbių šeiminių aplinky-
bių. Pataisos įstaigos administracija apie nuteis-
tojo atvykimą per tris darbo dienas praneša ir nu-
teistojo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimie-
siems giminaičiams. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai 
pasimatymai: su sutuoktiniu, sugyventiniu arba 
asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką 
(jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs 
su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių) bei 
artimaisiais giminaičiais. Teisę prenumeruoti nu-
teistiesiems laikraščius ir žurnalus turi jų sutuok-
tiniai, sugyventiniai bei artimieji giminaičiai, taip 
pat kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Nuteistąjį, 
sergantį sunkia liga, gresiančia jo gyvybei, pa-
taisos įstaigos direktorius privalo leisti aplan-
kyti sutuoktiniui, sugyventiniui ir artimiesiems 
giminaičiams. Nuteistiesiems sutuoktiniams, 
kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę, per 
metus gali būti suteikiami du ilgalaikiai pasima-
tymai. Sutuoktiniai, sugyventiniai arba artimieji 
giminaičiai gali perduoti nuteistajam televizorių, 
kompiuterį, vaizdo leistuvą ir garso grotuvą, ra-
dijo imtuvą, kompiuterinių žaidimų aparatą ir 
kt. nurodytus daiktus. Nuteistiesiems leidžiama 
gauti pinigines perlaidas ir siųsti jas sutuokti-
niams, sugyventiniams bei artimiesiems giminai-
čiams. Kardomojo kalinimo vietose, areštinėse 
ir pataisos įstaigose laikomų nuteistųjų, kurie 
tarpusavyje nėra sutuoktiniai ar artimieji gimi-
naičiai, susirašinėjimas draudžiamas. Nuteistųjų 
teisė į trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigų ribų 
dėl sugyventinio ar artimojo giminaičio mirties 
ar sunkios ligos, gaivalinės nelaimės, padariu-
sios didelės materialinės žalos nuteistajam ar jo 
sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems 
giminaičiams. Jeigu laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmę atliekantis nuteistasis sunkiai 
serga ir jo liga gresia gyvybei, privaloma pranešti 
nuteistojo sutuoktiniui, sugyventiniui arba arti-
miesiems giminaičiams bei jų pageidavimu suda-
ryti sąlygas aplankyti nuteistąjį. Laisvės atėmimo 
iki gyvos galvos bausmę atliekančio nuteistojo 
mirties atveju privaloma pranešti ir nuteistojo 
sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems 
giminaičiams. Nuteistojo palaikai nuteistojo su-
tuoktinio, sugyventinio arba artimųjų giminaičių 
prašymu gali būti jiems atiduodami. Sutuoktinis, 
sugyventinis arba artimieji giminaičiai informuo-
jami apie paleidžiamo asmens pervežimą iš lais-
vės atėmimo vietos gydymo
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įstaigos į valstybės ar savivaldybės asmens svei-
katos priežiūros viešąją įstaigą. Jei dėl sveikatos 
būklės pervežti negalima, o ligonis nesutinka 
pasilikti, pervežamas sutuoktinio, sugyventinio 
ar artimųjų giminaičių rašytiniu sutikimu. Nu-
teistiesiems, kurie moka alimentus nepilname-
čiams vaikams, gali būti netaikomas privalomas 
20 ar 50 proc. darbo užmokesčio mokėjimas. 
Nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių 
motinų bausmės atlikimas ne pataisos namų te-
ritorijoje arba atleidimas nuo tolesnio bausmės 
atlikimo. Vaikų iki trejų metų turinčių nuteistųjų 
motinų teisė auginti savo vaikus pataisos namų 
arba vietovės, kurioje yra pataisos namai, vaikų 
(kūdikių) namuose. Gali būti lygtinai paleisti iš 
pataisos įstaigų nepilnamečiai, nėščios moterys, 
taip pat asmenys, turintys vaikų iki septynerių 
metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų (jei 
jiems neapribota tėvų valdžia), kai jie yra faktiš-
kai atlikę ne mažiau kaip vieną trečdalį paskirtos 
laisvės atėmimo bausmės. Artimieji giminaičiai 
arba nuteistasis apmoka nuteistojo išvykos į na-
mus išlaidas. 

42
Operatyvinės 
veiklos įsta-
tymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=421822

Žmogaus ir piliečių teisių bei laisvių apsauga 
vykdant operatyvinę veiklą: negali būti perduo-
ta ar atskleista operatyvinės veiklos metu gauti 
duomenys apie žmogaus asmeninį ir šeiminį 
gyvenimą, išskyrus perdavimą bendradarbiau-
jant operatyvinės veiklos subjektams ir atvejus, 
numatytus šio Įstatymo 17 straipsnyje. Kilus pa-
vojui operatyvinės veiklos slaptųjų dalyvių arba 
jų šeimos narių gyvybei, sveikatai, nuosavybei, 
operatyvinės veiklos subjektai, vadovaudamiesi 
įstatymais ir kitais teisės aktais, imasi reikiamų 
priemonių šių asmenų apsaugai užtikrinti. Ope-
ratyvinės veiklos subjektai turi teisę įstatymų 
nustatyta tvarka įpareigoti asmenį, kuriam atlie-
kamas operatyvinis tyrimas, ir (ar) jo vaikus, 
sutuoktinį, tėvus, senelius, vaikaičius, brolius, 
seseris ir (ar) kitus su juo susijusius asmenis pa-
grįsti turto įsigijimo ir pajamų teisėtumą.

 43 Prokuratūros 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=404570

Prokuroro šeima  –  vaikai 
(įvaikiai) iki 18 metų ar gimę 
po jo mirties vaikai, sutuokti-
nis, tėvas ar motina, nedarbingi 
išlaikytiniai.

Generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų as-
mens ir jų šeimos narių ar turto apsauga užti-
krinama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka. Prokuroro prašymu dėl šei-
minių ar kitų svarbių priežasčių per vienerius 
metus gali būti suteikiamos ne ilgesnės kaip 
vieno mėnesio nemokamos atostogos. Jei pro-
kuroras perkeltas į kitas pareigas dėl tarnybinio 
būtinumo, jo ir jo šeimos turėtos persikėlimo iš-
laidos kompensuojamos Vyriausybės nustatyta 
tvarka. Prokuroro, kuris buvo tyčia nužudytas 
dėl tarnybos, šeimai  –  vaikams (įvaikiams) iki 
18 metų ar gimusiems po jo mirties vaikams, 
sutuoktiniui, tėvui ar motinai, nedarbingiems 
išlaikytiniams –  lygiomis dalimis per vienerius 
metus valstybė sumoka 120 mėnesių darbo už-
mokesčio (toliau – MDU) dydžio išmoką.
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Prokurorui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo 
šeimos nario ligos ar mirties, gali būti skiriama 
iki penkių minimaliųjų mėnesinių algų dydžio 
pašalpa. Prokuroro asmens ir jo šeimos narių ar 
turto apsauga, kai dėl einamų pareigų kyla reali 
grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui, užtikri-
nama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka. Dėl tarnybos prokuroro patir-
tą turtinę žalą, kai jo ir jo šeimos turtas pagro-
biamas, sugadinamas ar sunaikinamas, atlygina 
valstybė Vyriausybės nustatyta tvarka. Asmuo 
negali būti priimtas į tarnybą prokuratūroje ir 
eiti prokuroro pareigas, jeigu tarp jo ir proku-
ratūroje tarnaujančių jo sutuoktinio, artimojo 
giminaičio ar svainystės ryšiais susijusio asmens 
būtų tiesioginis pavaldumas. Prokurorą, kuris 
vienas augina vaiką iki trejų metų, perkelti į kitas 
pareigas be jo sutikimo, atleisti iš tarnybos išsky-
rus nustatytus atvejus, draudžiama. Prokuroras, 
kuris vienas augina vaiką iki 14 metų, apie atlei-
dimą iš tarnybos turi būti įspėjamas prieš keturis 
mėnesius. Prokurorams gali būti suteikiamos 
šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo 
atostogos; tėvystės atostogos; atostogos vaikui 
prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

44 Teismų įsta-
tymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=423661

Teisėjo ir jo šeimos narių fizinė apsauga, kai 
yra reali grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui 
dėl su teisėjo pareigų atlikimu susijusių prie-
žasčių, užtikrinama Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka. Žalą, padarytą 
sužalojant, sunaikinant ar pagrobiant teisėjui 
arba jo šeimos nariams priklausantį turtą dėl 
su teisėjo pareigų atlikimu susijusių priežasčių, 
atlygina valstybė Vyriausybės nustatyta tvarka. 
Sprendžiant dėl teisėjo perkėlimo į kitą teismą 
įvertinama ir teisėjo šeiminė padėtis. Teisėjas 
negali būti skiriamas dirbti teisme ar teismo 
skyriuje, kuriame atitinkamai teismo pirmi-
ninku, pirmininko pavaduotoju arba skyriaus 
pirmininku dirba jo sutuoktinis, vaikai (įvai-
kiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, 
įseserės). Jeigu teisėjas byloje yra proceso šalis, 
o ta byla teisminga teismui, kuriame jis arba 
jo sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), 
broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat jo 
sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), bro-
liai, seserys (įbroliai, įseserės) dirba teisėju (iš-
skyrus Aukščiausiąjį Teismą, Apeliacinį teismą 
ir Vyriausiąjį administracinį teismą), aukštesnės 
pakopos teismo pirmininkas perduoda šią bylą 
nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Ši 
taisyklė taikoma ir tuo atveju, kai byloje proce-
so šalis yra šioje dalyje nurodyti teisėjo gimi-
naičiai. Teisėjas negali atlikti veiksmų, susijusių 
su išieškojimo nukreipimu į šių asmenų turtą. 
Teisėjas taip pat privalo raštu pranešti teismo 
pirmininkui apie teismo procesą, kuriame to tei-
sėjo sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai),
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broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat jo 
sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), bro-
liai, seserys (įbroliai, įseserės) yra proceso šalis, 
jei byla teisminga teismui, kuriame jis dirba tei-
sėju. Teisėjas turi teisę atstovauti teisme savo, 
savo nepilnamečių vaikų, taip pat asmenų, kurių 
globėjas ar rūpintojas jis yra, interesams.

45

Gyventojų 
apsirūpinimo 
gyvenamosio-
mis patalpo-
mis įstatymo 
pakeitimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=196628&p_
query=%
F0eima&p_
tr2=2

Jauna šeima  –  šeima, kurioje 
kiekvienas iš sutuoktinių yra 
ne vyresnis kaip 35 metų, taip 
pat šeima, kurioje motina arba 
tėvas vieni augina vieną ar 
daugiau vaikų (įvaikių) ir yra 
ne vyresni kaip 35 metų. Šei-
ma  –  sutuoktiniai, jų nepilna-
mečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 
metų (toliau – vaikai (įvaikiai), 
taip pat motina arba tėvas, vie-
ni auginantys vieną ar daugiau 
vaikų (įvaikių). 

Valstybės parama būstui įsigyti pagal šį Įsta-
tymą teikiama mokant iš valstybės biudžeto 
lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį, 
teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti. 
Savivaldybių socialinio būsto nuoma. Savival-
dybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privati-
zavimas lengvatinėmis sąlygomis. 

46
Suėmimo 
vykdymo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=325124

Tardymo izoliatoriaus administracija apie as-
mens atvykimą ne vėliau kaip kitą dieną praneša 
jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems 
giminaičiams. Suimtiesiems telefoninių pokal-
bių su giminaičiais, sutuoktiniu ar sugyventiniu 
skaičius neribojamas, tačiau tik prokuroro arba 
teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu sutiki-
mu. Suimtiesiems pasimatymų su giminaičiais 
ir kitais asmenimis skaičius neribojamas, tačiau 
tik prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra 
byla, rašytiniu sutikimu.
Suimtiesiems leidžiama gauti pinigines perlai-

das ir siųsti jas sutuoktiniams, sugyventiniams ir 
artimiesiems giminaičiams, o tardymo izoliato-
riaus direktoriaus leidimu  –  kitiems asmenims. 
Teisę prenumeruoti suimtiesiems laikraščius 
ir žurnalus turi jų sutuoktiniai, sugyventiniai ir 
artimieji giminaičiai. Suimtiesiems leidžiama 
naudotis sutuoktinio, sugyventinio arba arti-
mųjų giminaičių perduotais televizoriais, radijo 
imtuvais, kompiuteriais, kompiuterinių žaidimų 
aparatais ir kt. Suimtiesiems gali būti leidžiama 
išvykti už tardymo izoliatoriaus ribų ne ilgiau 
kaip penkioms paroms dėl sutuoktinio, sugyven-
tinio ar artimojo giminaičio mirties ar sunkios 
ligos, gresiančios gyvybei, dėl gaivalinės nelai-
mės, padariusios didelę turtinę žalą suimtajam 
ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimie-
siems giminaičiams. Kelionės išlaidas apmoka 
pats suimtasis arba jo sutuoktinis, sugyventinis 
ar artimieji giminaičiai. Jei suimtasis prašo, nu-
statyta tvarka tardymo izoliatoriaus administ-
racija privalo leisti suimtajam pranešti telefonu 
sutuoktiniui ar artimiesiems giminaičiams apie 
jo paleidimą. Suimtųjų vaikai tardymo izo-
liatoriuje nelaikomi. Suimtieji turi teisę siųsti 
giminaičiams ir kitiems asmenims ir gauti iš jų 
neribotą kiekį laiškų. Paleidžiami ne pilnamečiai
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pasiunčiami pas tėvus arba globėjus (rūpinto-
jus) ar artimuosius giminaičius. Nepilnamečius 
privalo lydėti tardymo izoliatoriaus darbuotojas 
arba tėvai, globėjai (rūpintojai) ar artimieji gi-
minaičiai.

47 Civilinis 
kodeksas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=107687

(Sudarius santuoką suku-
riami) šeimos santykiai kaip 
bendro gyvenimo pagrindas. 
Nuomininko šeimos nariai yra 
kartu gyvenantys sutuoktinis 
(sugyventinis), jų nepilname-
čiai vaikai, nuomininko ir jo 
sutuoktinio tėvai. Pilnamečiai 
vaikai, jų sutuoktiniai (sugy-
ventiniai) ir nuomininko vai-
kaičiai priskiriami prie šeimos 
narių, jei jie su nuomininku turi 
bendrą ūkį. Tėvai, pilnamečiai 
vaikai ir jų sutuoktiniai (su-
gyventiniai), apsigyvendami 
nuomojamoje patalpoje, įgyja 
šeimos narių teises, jei jie su 
nuomininku turi bendrą ūkį ir 
jei nuomininkas bei jo šeimos 
nariai su tuo sutinka. Teismo 
tvarka šeimos nariais pripažįs-
tami: globėjai ir globotiniai, 
apsigyvenę globėjo arba globo-
tinio gyvenamojoje patalpoje, 
neįgyja globėjo ar globotinio 
šeimos narių teisių. Jeigu globai 
pasibaigus jie toliau kartu gyve-
na ir bendrai tvarko namų ūkį, 
tai bet kurio iš jų reikalavimu 
šeimos nariu gali būti pripažin-
ti teismo tvarka. Artimieji gimi-
naičiai, kiti išlaikytiniai, kartu 
su nuomininku, jo šeimos na-
riais ar vienu iš jų išgyvenę ne 
mažiau kaip vienerius metus ir 
su jais bendrai tvarkę namų ūkį. 

Asmenys savo nuožiūra įgyvendina šeimos tei-
ses ir nevaržomi jomis naudojasi, taip pat ir teise 
į šeimos teisių gynybą. Atsisakymas nuo šeimos 
teisės ar jos įgyvendinimo nepanaikina šios tei-
sės, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. San-
tuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas 
savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti 
šeimos teisinius santykius. Sudarę santuoką su-
tuoktiniai sukuria šeimos santykius kaip bendro 
gyvenimo pagrindą. Sutuoktinių teisės ir par-
eigos, žr. CK. Šeimos turtas turi būti naudoja-
mas tik bendriems šeimos poreikiams tenkinti. 
Šeimos turtas yra šis turtas, nuosavybės teise 
priklausantis vienam arba abiem sutuoktiniams, 
šeimos gyvenamoji patalpa ar teisė ja naudotis, 
kilnojamieji daiktai, skirti šeimos namų ūkio 
poreikiams tenkinti, įskaitant baldus. Vaikas turi 
teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir 
aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su 
tėvais, nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar sky-
rium. Vaikų, gimusių nesusituokusiems tėvams, 
ir vaikų, gimusių susituokusiems tėvams, teisės 
yra lygios. Kitų šeimos narių teisės ir pareigos: 
partnerystė ir sugyventiniai. Sugyventinių ben-
drai naudojamas turtas: sugyventiniai šį turtą 
bendrai įgijo ir bendrai naudoja. Kitų šeimos 
narių tarpusavio išlaikymo pareigos: pilname-
čio brolio (sesers) pareiga išlaikyti nepilnametį 
brolį (seserį), vaikaičių ir senelių tarpusavio iš-
laikymas. Nuomininkas yra fizinis asmuo, kuris 
savo vardu ir dėl savo, savo šeimos bei buvusių 
šeimos narių interesų sudaro gyvenamosios 
patalpos nuomos sutartį. Nuomotojas neturi 
teisės atsisakyti sudaryti gyvenamosios patal-
pos nuomos sutartį arba ją pratęsti ar nustatyti 
sunkesnes nuomos sąlygas vien tuo pagrindu, 
kad nuomininkė ar jos šeimos narė yra nėščia 
arba nuomininkas ar jo šeimos narys turi vaikų, 
išskyrus atvejus, kai nuomotojas negali išnuo-
moti gyvenamosios patalpos dėl jos arešto ar 
dydžio. Gyvenamosios patalpos nuomos su-
tarties sąlygos, suteikiančios teisę nuomotojui 
vienašališkai pakeisti nuomos sutarties sąlygas 
dėl nuomininko šeimos narių skaičiaus padidė-
jimo arba ribojančios nuomininko teisę pirkti 
turtą ar paslaugas iš nuomininko pasirinktų 
asmenų, negalioja. Už nuomininko šeimos na-
rių veiksmus, pažeidžiančius nuomos sutartį, 
nuomotojui atsako nuomininkas ir pilnamečiai 
jo šeimos nariai. Fiziniai asmenys, nustoję būti 
nuomininko šeimos nariais, bet toliau gyve-
nantys nuomojamoje patalpoje, turi tokias pat 
teises ir pareigas kaip ir nuomininkas bei jo 
šeimos nariai. Pilnametis nuomininko šeimos
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Partnerystė  –  turtiniai santy-
kiai tarp vyro ir moters, kurie, 
įregistravę savo partnerystę 
įstatymų nustatyta tvarka, 
bendrai gyvena ne mažiau kaip 
vienerius metus neįregistravę 
santuokos (sugyventiniai), 
turėdami tikslą sukurti šeimi-
nius santykius. Artimaisiais 
giminaičiais pripažįstami tie-
siosios linijos giminaičiai iki 
antrojo laipsnio imtinai (tėvai 
ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir 
šoninės linijos antrojo laipsnio 
giminaičiai (broliai ir seserys). 
Svainystė – santykis tarp vieno 
sutuoktinio ir antro sutuokti-
nio giminaičių (posūnio, podu-
kros, patėvio, pamotės, uošvės, 
uošvio, žento, marčios ir t. t.) 
bei tarp abiejų sutuoktinių gi-
minaičių (vyro brolio ar sesers 
ir žmonos brolio ar sesers, vyro 
tėvo ar motinos ir žmonos tėvo 
ar motinos ir t. t.).

narys turi teisę sudaryti atskirą gyvenamosios 
patalpos nuomos sutartį (padalyti butą). Keli 
pagal atskiras nuomos sutartis nuomojamame 
bute gyvenantys fiziniai asmenys (nuominin-
kai), susijungę į vieną šeimą, gali sudaryti vieną 
nuomojamą gyvenamųjų patalpų nuomos su-
tartį (sujungti butus), jeigu jų šeimos nariai ir 
nuomotojas su tuo sutinka. „Realus grasinimas“ 
reiškia kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens ne-
pateisinamus ir neteisėtus prieš sandorio šalį, jos 
tėvus, vaikus, sutuoktinį, senelius, vaikaičius arba 
kitus artimuosius šalies giminaičius, arba jų turtą 
ar reputaciją nukreiptus veiksmus, kurie duoda 
pagrindą manyti, kad gali būti padaryta žalos 
šiems asmenims, jų turtui ar reputacijai, ir šaliai 
nelieka kitos protingumo kriterijus atitinkančios 
alternatyvos, kaip tik sudaryti sutartį. Ieškinio 
senaties terminas sustabdomas jeigu prievolės 
šalys yra sutuoktiniai; prašymą pripažinti asmenį 
neveiksniu, apriboti asmens civilinį veiksnumą 
turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pil-
namečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba 
prokuroras. Jie taip pat turi teisę kreiptis į teismą 
dėl asmens pripažinimo veiksniu. Susituokusio 
asmens nuolatinė gyvenamoji vieta nepriklauso 
nuo jo sutuoktinio nuolatinės gyvenamosios vie-
tos, tačiau vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvena-
moji vieta yra faktas, į kurį gali būti atsižvelgiama 
nustatant kito sutuoktinio nuolatinę gyvenamąją 
vietą. Ieškinį dėl neteisėtai pasisavinto svetimo 
vardo, teisės į atvaizdą pažeidimo, duomenų, že-
minančių jo garbę ir orumą paskelbimo po fizinio 
asmens mirties turi teisę pareikšti jo sutuoktinis, 
tėvai ar vaikai. Informacija apie asmens privatų 
gyvenimą po asmens mirties gali būti skelbiama 
tik su jo sutuoktinio, tėvų ar vaikų sutikimu. As-
mens, kurio buvimo vieta nežinoma, laikinuoju 
turto administratoriumi gali būti skiriamas as-
mens sutuoktinis, artimieji giminaičiai arba asme-
nys, suinteresuoti išsaugoti jo turtą. Sutuoktinis 
ar artimasis giminaitis šias funkcijas atlieka neat-
lygintinai. Atstovas atstovaujamojo vardu negali 
sudaryti sandorių su savo sutuoktiniu bei tėvais, 
vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. Vaiko 
kilmės iš tėvo nustatymas. Jei nepilnamečio vaiko 
tėvas (motina) sudaro naują santuoką, jis (ji) iš-
saugo uzufrukto teisę į nepilnamečio vaiko turtą, 
tačiau privalo pervesti į vaiko sąskaitą visas turto 
duodamas pajamas ir atskirai sutvarkyti vaisių 
apskaitą, kurie viršija išlaidas vaiko ugdymui (au-
klėjimui, lavinimui, materialiniam aprūpinimui). 
Jeigu naujas vaiko tėvo (motinos) sutuoktinis 
vaiką įvaikina, tai jis taip pat įgyja turto tvarkymo 
teisę. Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai. Išimtiniais 
atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam as-
meniui ar vienam iš sutuoktinių. Sugyventinių 
bendrai naudojamu turtu pripažįstama vieno iš 
sutuoktinių nuomos, uzufrukto teisė ar kitokia 
teisė naudotis gyvenamuoju namu ar butu, kurį 
sugyventiniai naudoja bendrai gyvendami.
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Kad padalytų bendrai sugyventinių įgytą ir naudo-
jamą turtą šio kodekso 3.232 straipsnyje nurodytais 
atvejais, teismas nustato sugyventinių bendrai įgytą 
ir naudojamą turtą ir kiekvieno jų atskirą turtą. Kai 
nustatomas sugyventinių bendrai įgytas ir naudoja-
mas turtas, atimamos sutuoktinių bendros skolos, 
kurias sugyventiniai turėjo pasibaigus jų bendram 
gyvenimui. Draudžiama įrašyti civilinės būklės aktų 
įrašus sau, savo sutuoktiniui, tėvams, vaikams, bro-
liams ir seserims. Sutuoktinių paveldėjimas, bendras 
sutuoktinių testamentas. Palikėjo vaikai (įvaikiai), 
sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties 
dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant tes-
tamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš 
jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji da-
lis), jeigu testamentu neskirta daugiau. Nesąžinin-
gumo prezumpcija: sandoriai su savo sutuoktiniu, 
vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiais arba 
su juridiniu asmeniu, kurio vadovas, valdymo orga-
no narys arba dalyvis, nuosavybės teise tiesiogiai 
ar netiesiogiai valdantis mažiausiai penkiasdešimt 
procentų juridinio asmens akcijų (pajaus, įnašų 
ir pan.), yra skolininko sutuoktinis, vaikas, tėvas 
(motina) ar kiti artimieji giminaičiai, arba kai jiems 
visiems kartu priklauso mažiausiai penkiasdešimt 
procentų to juridinio asmens akcijų (pajaus, įnašų ir 
pan.). Jeigu žalos padarė asmuo, kuris savo veiksmų 
reikšmės suprasti ar jų valdyti negalėjo dėl psichi-
nės ligos ar kitokio psichikos sutrikimo, tai teismas 
gali įpareigoti atlyginti žalą kartu su šiuo asmeniu 
gyvenantį jo sutuoktinį, tėvus ar pilnamečius jo vai-
kus, kurie žinojo apie tokią žalą padariusio asmens 
psichikos būklę, tačiau nesiėmė priemonių, kad tas 
asmuo būtų pripažintas neveiksniu. Fizinio asmens 
mirties atveju teisę į žalos atlyginimą turi asmenys, 
kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties die-
ną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai 
vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai ar kiti faktiniai 
nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusiojo vaikas, 
gimęs po jo mirties. Šie asmenys taip pat turi teisę 
į neturtinės žalos atlyginimą. Jeigu pilnametis pa-
cientas negali būti laikomas sugebančiu protingai 
vertinti savo interesus ir jeigu jam nenustatyta nei 
rūpyba, nei globa, visos asmens priežiūros paslau-
gų teikėjo pareigos pacientui vykdomos asmeniui, 
kurį pacientas yra raštu įgaliojęs veikti savo vardu. 
Jeigu tokio įgalioto asmens nėra arba jeigu įgaliotas 
asmuo nesiėmė būtinų veiksmų, pareigos turi būti 
vykdomos paciento sutuoktiniui ar sugyventiniui 
(partneriui), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o 
jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nėra, 
pareigos vykdomos paciento tėvui arba vaikui, iš-
skyrus atvejus, kai šie atsisako. Draudžiama tuoktis 
tėvams su vaikais, įtėviams su įvaikiais, seneliams 
su vaikaičiais, tikriems ir netikriems broliams su 
seserimis, pusbroliams su pusseserėmis, dėdėms su 
dukterėčiomis, tetoms su sūnėnais. Skyrium gyve-
nančio tėvo ar motinos teisė bendrauti su vaiku ir 
dalyvauti jį auklėjant.
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48
Civilinio 
proceso ko-
deksas
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(Pilnamečiai) šeimos nariai 
(vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), 
sutuoktinis ir pan.).

Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo 
neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vie-
toje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš 
kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių 
(vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuok-
tiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos 
nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos 
baigtimi, o jeigu ir jų nėra,  –  darbovietės admi-
nistracijai. Liudytoju gali būti kiekvienas asmuo, 
nesvarbu, koks jo amžius ir giminystės ryšiai su 
byloje dalyvaujančiais asmenimis, kuriam gali 
būti žinomos kokios nors aplinkybės, turinčios 
ryšį su byla. Šalis ir trečiasis asmuo turi teisę at-
sisakyti apklausos ar atsakymų į tam tikrus pa-
teiktus klausimus, jeigu tai reikštų parodymus 
prieš save, savo šeimos narius ar artimuosius gi-
minaičius. Atsisakyti duoti parodymus leidžiama, 
jeigu liudytojo parodymai reikštų parodymus 
prieš save, savo šeimos narius arba artimuosius 
giminaičius. Santuoka nutraukiama, jeigu teismas 
nustato, kad sutuoktiniams toliau bendrai gyven-
ti ir išsaugoti šeimą neįmanoma. Pareiškimą dėl 
fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai 
veiksniu gali paduoti asmens, kurį prašoma pripa-
žinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, sutuoktinis, 
tėvai, pilnamečiai vaikai. Teismas kaip dalyvau-
jančius byloje suinteresuotus asmenis gali įtraukti 
asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar 
ribotai veiksniu, artimuosius giminaičius ar kartu 
gyvenančius jo šeimos narius. Pareiškimą dėl ne-
pilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu) 
gali paduoti pats nepilnametis, jo tėvai, rūpintojas 
ir globos (rūpybos) institucija. Byloje dėl nepil-
namečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu) 
ar byloje dėl nepilnamečio nuo keturiolikos iki 
aštuoniolikos metų teisės savarankiškai dispo-
nuoti savo pajamomis bei turtu apribojimo ar 
atėmimo dalyvaujantys asmenys, be pareiškėjo, 
yra pats nepilnametis, jo tėvai ar rūpintojas, taip 
pat globos (rūpybos) institucija, jei nepilnametis 
neturi tėvų. Antstolis gali visiškai ar iš dalies su-
stabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo 
veiksmus, kai yra iškeldinimo byla, jei skolininkas 
ar jo šeimos narys suserga. Teismas skolininko ar 
jo šeimos narių prašymu po to, kai butas ar gyve-
namasis namas išieškant sumas, nesumokėtas už 
sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir ki-
tokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad 
nebūtų išieškoma iš paskutinio buto, gyvenamojo 
namo ar jų dalies, būtinų šiems asmenims gyven-
ti. Vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieš-
kojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, 
darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie 
būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, dar-
bui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Skolininko 
turtas aprašomas dalyvaujant skolininkui. Jeigu 
paties skolininko nėra, turtas aprašomas dalyvau-
jant kuriam nors iš pilnamečių jo šeimos narių, 
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o jeigu ir šių nėra, – dalyvaujant teismo ar antstolio 
paskirtam turto saugotojui (administratoriui). Jei-
gu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, 
esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarky-
mu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išskaitoma da-
lis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvie-
nam išlaikytiniui. Teismo priimtos savo žinion 
bylos perdavimas kitam teismui: kai dalyvaujantis 
byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnau-
tojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teis-
mui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus 
Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliaci-
nį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo 
valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba 
dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugy-
ventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, 
seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio 
byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai 
(įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba 
kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiš-
kėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę 
ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam 
teismui. Fizinio asmens kuratoriumi, kai yra gali-
mybė, skiriamas šio fizinio asmens giminaitis arba 
sutuoktinis. Fizinių asmenų atstovais pagal pave-
dimą teisme gali būti asmenys, turintys aukštąjį 
universitetinį teisinį išsilavinimą, kai jie atstovauja 
savo artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui 
(sugyventiniui); pagrindas teisėjui nušalinti: jeigu 
jis yra su šalimis ar kitais dalyvaujančiais byloje as-
menimis susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės 
ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji 
bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai) ar 
svainystės ryšiais; jeigu jį su viena iš šalių ar kitais 
dalyvaujančiais byloje asmenimis sieja santuokos, 
globos ar rūpybos santykiai; jeigu jis pats, jo su-
tuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminai-
čiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti by-
los baigtimi; bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo 
žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami: sutuok-
tiniai  –  už prašymus nutraukti santuoką bendru 
sutikimu ir vieno sutuoktinio prašymu. Prašymas 
dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių ben-
dru sutikimu arba vieno sutuoktinio pareiškimas 
dėl santuokos nutraukimo nagrinėjamas ypatingą-
ja teisena. Ieškinio turinys: duomenys apie vaikus, 
duomenys apie bendrą sutuoktinių turtą, jo pa-
dalijimą, apie kreditorius, pavardes. Prašyme nu-
traukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu turi 
būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo par-
eigas kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vai-
kams. Priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, 
teismas privalo išspręsti pareikštų reikalavimų dėl 
vaikų išlaikymo ir jų gyvenamosios vietos nustaty-
mo, vieno sutuoktinio išlaikymo ir turto padaliji-
mo, žalos atlyginimo. Jeigu įvaikinti prašo vienas 
iš sutuoktinių, turi būti gautas notaro patvirtintas 
kito sutuoktinio rašytinis sutikimas įvaikinti. 
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Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, 
organizuojantis tas varžytynes, taip pat vie-
noje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti 
antstoliai, darbuotojai ir šioje dalyje išvardytų 
asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (su-
gyventiniai). Areštas negali būti skiriamas nėš-
čioms moterims, asmeniui, kuris vienas augina 
vaiką iki dvylikos metų. Tėvystės nustatymas, 
tėvų valdžios apribojimas. Įvaikinimas  –  įvai-
kinamasis, kuriam yra suėję dešimt metų, dėl 
įvaikinimo turi būti išklausytas teismo posėdy-
je. Teismas išsiaiškina, ar įvaikinamasis sutinka 
būti įvaikintas ir būti įvaikintojo įvaikis, ar su-
tinka, kad įvaikintojai būtų pripažinti jo tėvais, 
o jis – įvaikintojų vaiku, taip pat ar sutinka, kad 
būtų pakeistas jo vardas, pavardė. Be įvaikina-
mojo, kuriam yra suėję dešimt metų, rašytinio 
sutikimo įvaikinti negalima. Įvaikinamasis, ku-
riam nėra suėję dešimt metų, dėl įvaikinimo, 
vardo ir pavardės pakeitimo turi būti išklausy-
tas teismo posėdyje, jei jis sugeba išreikšti savo 
nuomonę ir suformuluoti pažiūras. Nuomonė 
gali būti išreikšta žodine, rašytine forma ar kitais 
vaiko pasirinktais būdais. Teismas, priimdamas 
sprendimą, turi atsižvelgti į vaiko norą, jei jis 
neprieštarauja paties vaiko interesams. Globa ir 
rūpyba. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aš-
tuoniolikos metų, taip pat fizinių asmenų, kurių 
civilinis veiksnumas apribotas, atstovais pagal 
įstatymą teisme yra atitinkamai jų tėvai, įtėviai 
ar rūpintojai. 

49

Žmogaus 
mirties nusta-
tymo ir kri-
tinių būklių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=322215

 
Apie asmens mirties faktą įstatymų nustatyta 

tvarka turi būti pranešta jo giminėms ar artimie-
siems.

50
Žmonių palai-
kų laidojimo 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415319

Laidojantis asmuo  –  jeigu toks asmuo nepa-
skirtas mirusiojo (palaikus palaidoti, palaikus 
kremuoti ir kt.), įstatyme nustatytais atvejais 
mirusiojo sutuoktinis, pilnamečiai vaikai (įvai-
kiai), tėvai (įtėviai), o jei jų nėra, – kiti artimieji 
giminaičiai ir kiti įstatymuose nurodyti asme-
nys. Kremavimas. Jei nėra arba negali vykdyti 
valios dėl kremavimo, ją vykdo: sutuoktinis, o 
jei nėra arba nevykdo – pilnamečiai vaikai (įvai-
kiai), o jei nėra arba nevykdo  –  tėvai (įtėviai), 
o jei nėra arba nevykdo – pilnamečiai broliai ir 
seserys (įbroliai, įseserės), o jei nėra arba nevyk-
do – seneliai ar pilnamečiai vaikaičiai, o jei nėra 
arba nevykdo  –  kiti giminaičiai. Jei ne  –  tada 
savivaldybė. Asmens, kuris, būdamas gyvas, ne-
pareiškė valios dėl savo palaikų kremavimo, pa-
laikus kremuoti galima, jeigu mirusiojo asmens 
veiksnus pilnametis sutuoktinis (sutuoktinė) 
ar kiti veiksnūs pilnamečiai asmenys, nurodyti 
Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje, pateikia 
prašymą kremavimo įmonei ir raštu patvirtina,
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kad asmuo, būdamas gyvas, nebuvo pareiškęs 
nesutikimo dėl savo palaikų kremavimo. Kilus 
nesutarimams sprendžia eilės tvarka mirusio 
asmens sutuoktinis; pilnamečiai vaikai (įvai-
kiai); tėvai (įtėviai); pilnamečiai broliai ir se-
serys (įbroliai, įseserės); – seneliai, pilnamečiai 
vaikaičiai. Kartu su prašymu kremuoti žmogaus 
palaikus laidojantis asmuo kremavimo įmonei 
privalo pateikti (jeigu asmuo, kurio palaikus 
prašoma kremuoti, nebuvo pareiškęs sutikimo 
dėl jo palaikų kremavimo)  –  santuokos liudiji-
mą, kai laidojantis asmuo yra sutuoktinis, arba 
giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą, kai 
laidojantis asmuo yra artimasis giminaitis. Šiuo 
atveju laidojantis asmuo taip pat turi pateikti 
rašytinį patvirtinimą (artimųjų giminaičių pa-
rašais patvirtintą susitarimą ir apie tai pažymėti 
prašyme kremuoti palaikus), kad tarp mirusiojo 
artimųjų giminaičių nėra nesutarimų dėl palai-
kų kremavimo. Draudžiama kremuoti žmogaus 
palaikus, jeigu dėl žmogaus palaikų kremavimo 
tarp mirusiojo artimųjų giminaičių yra kilęs 
nesutarimas dėl kremavimo ir apie tai krema-
vimo įmonė yra informuota raštu. Balzama-
vimas. Kūnas  –  mokslui. Jei asmuo iki mirties 
nebuvo išreiškęs savo valios ir nebuvo pareiškęs 
draudimo naudoti savo kūną ar atskiras jo dalis 
mokymo tikslais, sutikimą naudoti mirusiojo 
kūną ar jo dalis gali duoti veiksnūs mirusiojo as-
mens sutuoktinis, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), 
tėvai (įtėviai) arba kiti artimieji giminaičiai, 
nurodyti Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje. 
Laidojimas. Laidoti žmogaus palaikus galima ne 
anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, 
kai buvo konstatuota mirtis, jeigu tokiu būdu 
neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų asme-
nų religiniai įsitikinimai. Mirus asmeniui, kuris 
nustatyta tvarka nepaskyrė laidojančio asmens 
arba paskirtasis negali, laidojimą organizuoja 
mirusio asmens sutuoktinis, pilnamečiai vaikai 
(įvaikiai), tėvai (įtėviai), o jeigu jų nėra,  –  kiti 
giminaičiai ar kiti veiksnūs asmenys, galintys or-
ganizuoti laidojimą. Ekshumavimas. Palaidotus 
žmogaus palaikus galima ekshumuoti nesibai-
gus kapo ramybės laikotarpiui, kai yra palaidoto 
žmogaus artimųjų giminaičių prašymas ir Svei-
katos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka 
gautas visuomenės sveikatos centro apskrityje 
leidimas arba prokuroro nurodymu. Kapinių 
naikinimas. Jei priimamas sprendimas panaikin-
ti kapines, nedelsiant apie tai raštu informuoti 
jose palaidotų asmenų artimuosius giminaičius, 
jei jų adresus prižiūrėtojas žino. 

51

Asmens duo-
menų teisinės 
apsaugos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=400103

Kredito įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia 
finansines paslaugas, turi teisę tvarkyti ir gauti 
viena iš kitos duomenų subjektų, kuriems yra 
suteikusios ar ketina suteikti finansinių paslaugų, 
ir jų įsipareigojimus minėtoms įstaigoms užtikri-
nančių duomenų subjektų asmens duomenis.
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52
Visuomenės 
informavimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416353

 

Privatus gyvenimas  –  asmeninis žmogaus, jo 
šeimos gyvenimas, gyvenamoji aplinka. Priva-
taus pobūdžio informacija  –  žmogaus teisės į 
privataus gyvenimo apsaugą užtikrinimo po-
žiūriu neskelbtina informacija apie žmogaus as-
meninį ir jo šeimos gyvenimą, jo sveikatą ir kt. 
Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo 
garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant infor-
maciją draudžiama filmuoti, fotografuoti vaiką 
ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno 
iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko suti-
kimo, tai pat be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos 
narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar 
žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 
Žurnalistai turi prieš imdami interviu iš vaiko 
gauti nors iš vieno jo tėvų, globėjų ar rūpintojų, 
taip pat paties vaiko sutikimą. Radijo ir (ar) tele-
vizijos programų transliuotojų, retransliuotojų 
ar užsakomųjų visuomenės informavimo audio-
vizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų da-
lyviais negali būti ir Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos narių šeimos nariai. Žurnalistų etikos 
inspektorius ir jo šeimos nariai negali būti susiję 
darbo santykiais su viešosios informacijos ren-
gėjais ir (ar) skleidėjais, negali turėti viešosios 
informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų akcijų.

53
Sodininkų 
bendrijų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=378411

Artimi giminystės ar svainys-
tės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai 
(įvaikiai), broliai, seserys, taip 
pat sutuoktinių ar sugyventinių 
broliai, seserys, tėvai ir vaikai). 

Vienbutis namas – vienai šeimai skirtas namas. 
Bendrijos narys, jo šeimos nariai turi teisę nau-
dotis bendrijos bendrojo naudojimo objektais 
pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų 
mėgėjiško sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos 
narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos ap-
saugos reikalavimų. Bendrijos narys turi pareigą 
tausoti bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo 
objektus, laikytis bendrijos vidaus tvarkos tai-
syklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo 
šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai. 
Revizijos komisijos nariu (revizoriumi) negali 
būti bendrijos valdymo organo nariai, jų su-
tuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įre-
gistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, 
kuriuos su valdybos nariais ar bendrijos pirmi-
ninku sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai 
(tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, 
taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, se-
serys, tėvai ir vaikai).

54

Kooperatinių 
bendrovių 
(kooperaty-
vų) įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=382540

Revizijos komisijos nariu ir jos pirmininku (re-
vizoriumi) negali būti kooperatinės bendrovės 
valdybos narys, jos pirmininkas, administraci-
jos vadovas, taip pat asmuo, kurį su šioje dalyje 
nurodytų valdymo organų nariu sieja artimi gi-
minystės, svainystės ar partnerystės ryšiai.
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55

Daugiabučių 
namų savinin-
kų bendrijų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=364010

Artimi giminystės ar svainys-
tės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai 
(įvaikiai), sutuoktiniai, broliai, 
seserys, taip pat sutuoktinių 
broliai, seserys, tėvai ir vaikai). 

Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta ben-
drijos narių ir jų šeimos narių darbo sąnaudų 
įskaitymo į įmokas tvarka. Bendrijos narys, jo 
šeimos nariai turi teisę naudotis gyvenamojo 
namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų 
funkcinę paskirtį, nepažeisdami kitų patalpų sa-
vininkų, jų šeimos narių, laikinųjų gyventojų ir 
asmenų, kurie naudojasi savininko patalpomis 
sutarties pagrindu, teisių bei teisėtų interesų. 
Bendrijos narys privalo tausoti bendrijos turtą 
ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis namo 
vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros tai-
syklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo 
šeimos nariai. Valstybė ir savivaldybės įstatymų 
bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka remia mažai 
pajamų gaunančias šeimas (asmenis) visiškai ar 
iš dalies padengdamos išlaidas būsto ir bendro-
jo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui. 
Revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali 
būti bendrijos valdybos nariai (bendrijos pirmi-
ninkas) ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais 
(bendrijos pirmininku) sieja artimi giminystės 
ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvai-
kiai), sutuoktiniai, broliai, seserys, taip pat su-
tuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai). 

56
Žemės ūkio 
bendrovių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=382419

 

Revizijos komisijos nariais (revizoriumi) ne-
gali būti bendrovės valdybos nariai ir asmenys, 
kuriuos su valdybos nariais sieja santuokos, arti-
mos giminystės ar svainystės ryšiai.

57 Viešųjų įstai-
gų įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=403055

Susijęs asmuo yra fizinio as-
mens artimasis giminaitis, su-
tuoktinis, sutuoktinio artimasis 
giminaitis, dalininko sugyven-
tinis, kai partnerystė įregistruo-
ta įstatymų nustatyta tvarka.

Viešajai įstaigai neleidžiama neatlygintinai per-
duoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal 
patikėjimo ar panaudos sutartį viešosios įstai-
gos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui ir 
skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko 
ar su juo susijusio asmens. Su dalininku susijęs 
asmuo yra dalininko fizinio asmens artimasis 
giminaitis, sutuoktinis, sutuoktinio artimasis 
giminaitis, dalininko sugyventinis, kai partne-
rystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.

58
Labdaros 
ir paramos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=386870

 

Labdaros gavėjais gali būti vaikai našlaičiai ir 
be tėvų globos likę vaikai; šeimos (asmenys), 
kurių gaunamos pajamos negali patenkinti jų 
minimalių socialiai priimtinų poreikių, kurių 
mastą nustato savivaldybės.

59

Papildomo 
savanoriško 
pensijų kaupi-
mo įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=413287

 

Pensijų turtas negali būti perleistas jį valdan-
čiai valdymo įmonei, tokios įmonės vadovui, 
valdybos, stebėtojų tarybos nariams ar įmonės 
darbuotojams (ir jų sutuoktiniams).
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60

Lietuvos 
Respublikos 
religinių ben-
druomenių 
ir bendrijų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=363706

 

Valstybinėse švietimo įstaigose tėvų (globėjų, 
rūpintojų) pageidavimu gali būti dėstoma tradi-
cinių ir kitų valstybės pripažintų religinių ben-
druomenių ir bendrijų tikyba. Valstybės globo-
jami moksleiviai tikėjimo dalykų mokomi pagal 
jų šeimoje ar giminėje išpažįstamą religiją. Tėvai 
ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių 
religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsiti-
kinimus. Tikinčiųjų mokinių ir jų tėvų prašymu 
valstybinėse švietimo ir auklėjimo įstaigose gali 
būti atliekamos tradicinių ir kitų valstybės pripa-
žintų religinių bendruomenių ir bendrijų apeigos, 
neprieštaraujančios pasaulietinės mokyklos sam-
pratai; jose dalyvaujama laisvu apsisprendimu.

61 Asociacijų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=389943

Asociacijai draudžiama neatlygintinai perduoti 
asociacijos turtą nuosavybėn asociacijos nariui, 
valdymo ir kolegialių organų nariui, asociacijoje 
darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar 
su jais susijusiam asmeniui; skolintis pinigų iš aso-
ciacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti 
palūkanas. Su nariu susijęs asmuo yra asociacijos 
nario  –  fizinio asmens artimasis giminaitis, su-
tuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyven-
tinio) artimasis giminaitis arba šie asmenys turi 
daugiau nei pusę balsų juridiniame asmenyje. Už 
jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti 
asociacijos nariais asociacijos įstatuose nustatytam 
valdymo organui pateikia jų tėvai arba globėjai. 

62
Akcinių 
bendrovių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=417298

 

Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs 
visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti 
priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti 
bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuoja-
mųjų obligacijų atšaukimo, jei į visuotinio ak-
cininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klau-
simo sprendimo projekte numatyta, kad teisė 
įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konver-
tuojamųjų obligacijų suteikiama jam, jo arti-
majam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar 
sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra 
įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artima-
jam giminaičiui, kai akcininkas − fizinis asmuo.

63 Bankų įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416815

Su banku susijusiais asmenimis 
laikomi: 1) asmenys, turintys 
banko kvalifikuotąją įstatinio ka-
pitalo ir (arba) balsavimo teisių 
dalį. Jei tai juridiniai asmenys, tai 
jų vadovai ir su jais artimos gimi-
nystės, taip pat svainystės ryšiais 
susiję asmenys. Jei tai fiziniai 
asmenys, tai su jais artimos gimi-
nystės, taip pat svainystės ryšiais 
susiję asmenys; 2) juridiniai as-
menys, kurių kvalifikuotąją įsta-
tinio kapitalo ir (arba) balsavi-
mo teisių dalį turi bankas, tokių 
juridinių asmenų vadovai ir su 
jais artimos giminystės, taip pat 
svainystės ryšiais susiję asmenys.

Skolinimas banko vadovams ir su banko vado-
vais artimos giminystės, taip pat svainystės ry-
šiais susijusiems asmenims negali viršyti banko 
stebėtojų tarybos nustatytų dydžių. Skolinimo 
sąlygos šiems asmenims negali būti palankes-
nės, negu kitiems banko klientams nustatytos 
skolinimo sąlygos 53 straipsnis. Skolinimo apri-
bojimai su banku susijusiems asmenims.
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64

Kolektyvinio 
investavimo 
subjektų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=413168

Investicinį fondą sudarantis ar investicinei ben-
drovei priklausantis turtas negali būti perleistas 
jį valdančiai valdymo įmonei, tokios įmonės 
administracijos vadovui, jo pavaduotojui, valdy-
bos, stebėtojų tarybos nariams ir įmonės darbuo-
tojams ir jų sutuoktiniams. Valdymo įmonei jos 
valdomo kolektyvinio investavimo subjekto sąs-
kaita ar investicinei bendrovei taip pat draudžia-
ma iš šioje dalyje nurodytų asmenų turtą įsigyti. 
Šie draudimai taikomi ir investicinės bendrovės 
administracijos vadovui, jo pavaduotojui, valdy-
bos, stebėtojų tarybos nariams ir darbuotojams 
(ir jų sutuoktiniams). Paraišką išpirkti investi-
cinius vienetus ar akcijas, bendrosios jungtinės 
nuosavybės teise priklausančius sutuoktiniams, 
turi teisę pateikti vienas iš sutuoktinių, turėda-
mas kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą, kuris gali 
būti ir paprastos rašytinės formos.

65

Kontro-
liuojančiųjų 
investicinių 
bendrovių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=413918

 

Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės 
stebėtojų tarybos ar valdybos narys neturi teisės 
balsuoti, kai svarstomi klausimai, kurių sprendi-
mu yra suinteresuotas stebėtojų tarybos ar val-
dybos narys arba jo šeimos nariai, sugyventiniai 
(partneriai) bei artimieji giminaičiai. 

66 Finansų įstai-
gų įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416570

Artimos giminystės, taip pat 
svainystės ryšiais susiję asme-
nys – asmuo ir jo sutuoktinis, jų 
vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), 
seneliai, vaikaičiai, taip pat šio 
asmens ir jo sutuoktinio broliai 
(įbroliai), seserys (įseserės) ir 
šių brolių (įbrolių) bei seserų 
(įseserių) sutuoktiniai, taip pat 
asmenys, įregistravę partnerys-
tę įstatymų nustatyta tvarka.

Finansų įstaigos dalyviu, turinčiu kvalifikuo-
tąją finansų įstaigos įstatinio kapitalo ir (arba) 
balsavimo teisių dalį, gali būti asmuo, kuris 
savo artimosios giminystės, taip pat svainystės 
santykiais negalėtų susilpninti finansų įstaigos 
veiklos kontrolės, kurią atlieka finansų įstaigos 
dalyviai. Finansų įstaiga privalo įvertinti ir riboti 
riziką, atsirandančią dėl finansinių paslaugų tei-
kimo finansų įstaigos vadovams ir (arba) su jais 
artimos giminystės, taip pat svainystės ir kitais 
artimais ryšiais susijusiems asmenims; taip pat 
dėl finansinių paslaugų teikimo finansų įstaigos 
kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) bal-
savimo teisių dalies savininkams ir (arba) su jais 
artimos giminystės, taip pat svainystės ir kitais 
artimais ryšiais susijusiems asmenims.

67 Kredito unijų 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416554

Su kredito unijos vadovu ar-
timaisiais ryšiais susijusiais 
asmenimis šiame straipsnyje 
laikomi kredito unijos vadovo 
sutuoktinis (sugyventinis), vai-
kai (įvaikiai), tėvai (įtėviai).

Revizijos komisijos nariu (revizoriumi) negali 
būti kredito unijos stebėtojų tarybos narys, val-
dybos narys, administracijos vadovas, paskolų 
komiteto narys, vidaus audito tarnybos narys ar 
kitas tos kredito unijos darbuotojas, taip pat as-
muo, kurį su šioje dalyje nurodytais asmenimis 
sieja artimosios giminystės, taip pat svainystės 
ryšiai. Skolinimo kredito unijos vadovui ir su kre-
dito unijos vadovu artimaisiais ryšiais susijusiems 
asmenims sąlygas ir tvarką turi patvirtinti kredito 
unijos stebėtojų taryba. Bendra tokio skolinimo 
suma vienam kredito unijos vadovui ir su juo 
artimaisiais ryšiais susijusiems asmenims negali 
viršyti 10 procentų kredito unijos perskaičiuoto 
kapitalo. Su kredito unijos vadovu artimaisiais 
ryšiais susijusiais asmenimis šiame straipsnyje 
laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugy-
ventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai). 
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Sprendimus dėl tokio skolinimo turi priimti 
kredito unijos valdyba, o su tokiu skolinimu su-
sijęs asmuo negali dalyvauti priimant sprendi-
mą. Skolinimo sąlygos šioje dalyje nurodytiems 
asmenims negali būti palankesnės negu kitiems 
kredito unijos klientams nustatytos skolinimo 
sąlygos. Indėlius ir kitas grąžintinas lėšas kredito 
unija turi teisę priimti ir iš kredito unijos narių 
nepilnamečių vaikų (įvaikių) ar globojamų vai-
kų, jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpinto-
jų) yra kredito unijos narys. 

68
Centrinės 
kredito unijos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416516

Skolinimas Centrinės kredito unijos vadovams 
ir su Centrinės kredito unijos vadovais artimos 
giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiju-
siems asmenims negali viršyti Centrinės kredito 
unijos stebėtojų tarybos nustatytų dydžių. To-
kio skolinimo sąlygas ir tvarką nustato stebėtojų 
taryba. Sprendimus dėl tokio skolinimo turi pri-
imti Centrinės kredito unijos valdyba. Priimant 
tokį sprendimą, su skolinimu susijęs asmuo ne-
gali dalyvauti. Su Centrine kredito unija susiju-
siais asmenimis laikomi: 1) juridiniai asmenys, 
kurių kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) 
balsavimo teisių dalį turi Centrinė kredito unija, 
šių juridinių asmenų vadovai bei su jais artimos 
giminystės, taip pat svainystės ryšiais susiję fizi-
niai asmenys; 2) Centrinės kredito unijos narių 
kredito unijų vadovai bei su jais artimos gimi-
nystės, taip pat svainystės ryšiais susiję fiziniai 
asmenys.

69
Įmonių ban-
kroto įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=423594

 

Kreditorių susirinkimo (kreditorių komite-
to) pirmininku negali būti renkamas kredito-
riaus – buvusio įmonės vadovo (neatsižvelgiant 
į tai, kokiu pagrindu ir kada jis buvo atleistas), 
savininko artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar 
asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų 
nustatyta tvarka.

70

Transporto 
priemonių 
valdytojų 
civilinės 
atsakomybės 
privalomojo 
draudimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=413239

 

Teisę į žalos atlyginimą turi asmenys, kurie 
buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną 
turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai 
vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai ar kiti fakti-
niai nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusiojo 
vaikas, gimęs po jo mirties.

71

Turto ir vers-
lo vertinimo 
pagrindų 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=405693

Asmens, pateikusio skundą dėl turto arba vers-
lo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos 
sprendimų, šeimos narių ar artimųjų giminai-
čių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų 
gyvybei būklė gali būti svarbi priežastis atnau-
jinti praleistą egzamino komisijos veiksmų ap-
skundimo terminą. Turto arba verslo vertinimo 
įmonė negali sudaryti turto arba verslo vertini-
mo sutarčių, jeigu turto arba verslo vertinimo 
įmonės dalyvio arba valdymo ar kitų organų 
narys yra užsakovo, užsakovo valdymo organų 
nario sutuoktinis (sugyventinis) ar turto arba



PRIEDAIVIII skyrius

237

Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

 

verslo vertinimo įmonės dalyvio arba valdymo 
ar kitų organų nariai yra susiję artimos giminys-
tės arba svainystės ryšiais su užsakovu, užsakovo 
valdymo organų nariais; turto arba verslo vertin-
tojui draudžiama vertinti turtą arba verslą, jeigu 
yra užsakovo valdymo organų nario sutuoktinis 
(sugyventinis), arba yra susijęs artimos giminys-
tės arba svainystės ryšiais su užsakovu arba už-
sakovo dalyviais, turinčiais ne mažiau kaip 1/10 
balsų užsakovo dalyvių susirinkime.

72
Vertybinių 
popierių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416882

 

Asmens turimais balsais šiame įstatyme yra 
laikoma teisė balsuoti, kurią suteikia asmens 
sutuoktinio turimos akcijos, išskyrus atvejį, kai 
pagal vedybų sutartį vertybiniai popieriai laiko-
mi kiekvieno sutuoktinio asmenine nuosavybe.

73

Autorių teisių 
ir gretutinių 
teisių įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=417078

 

Teismas, nagrinėdamas autorių ir gretutinių 
teisių įstatymo pažeidimus, turi teisę įpareigoti 
asmenis pateikti informaciją tiek, kiek tai ne-
prieštarauja nuostatoms dėl parodymų prieš 
save, savo šeimos narius ar artimuosius giminai-
čius davimo.

74 Konkurenci-
jos įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=421825

 

Kontroliuojantis asmuo  –  juridinis ar fizinis 
asmuo, turintis arba įgyjantis ūkio subjekto 
kontrolės teisę. Sutuoktiniai, tėvai ir jų nepil-
namečiai vaikai (įvaikiai) laikomi vienu kontro-
liuojančiu asmeniu. + kontroliuojančių asmenų 
teisės ir pareigos – žr. įstatyme.

75

Piliečių 
nuosavybės 
teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį 
turtą atkūri-
mo įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=412725

Grąžinus piliečiams gyvenamuosius namus, 
jų dalis, butus natūra arba perdavus nuosavy-
bėn kitas gyvenamąsias patalpas, šie piliečiai 
kartu su savo šeimos nariais ir subnuominin-
kais privalo per 2 mėnesius nuo tuščių patalpų 
jiems perdavimo dienos patuštinti nuomojamas 
valstybės ar savivaldybių butų fondo gyvena-
mąsias patalpas. Nuosavybės teisės į nekilno-
jamąjį turtą atkuriamos Lietuvos Respublikos 
piliečiams:  –  mirusių asmenų, kuriems miręs 
turto savininkas testamentu paliko savo tur-
tą, sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams 
(įvaikiams) ar šių asmenų sutuoktiniui bei vai-
kams;  –  mirusių ir nepalikusių testamento ar 
emigravusių ir netekusių LR pilietybės asmenų 
sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvai-
kiams): – turto savininko vaiko (įvaikio), kuris 
yra miręs, sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) – į 
mirusiajam tenkančią išlikusio nekilnojamojo 
turto dalį. Toliau kalbama apie šių asmenų gali-
mybę notariškai perleisti nuosavybės teises. Už 
valstybės išperkamą žemę, miškus ir vandens 
telkinius valstybė piliečiams atlygina pinigais 
ir dydis padidinamas 15 procentų, jeigu yra 
išperkama žemė, į kurią nuosavybės teisės yra 
atkurtos arba atkuriamos Lietuvos Respublikos 
piliečiams  –  1918–1920 m. nepriklausomy-
bės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo
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(rezistencijos) dalyviams, politiniams kali-
niams, tremtiniams ar Vyčio Kryžiaus ordinu 
apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tė-
vams (įtėviams), vaikams (įvaikiams). Taip pat 
jiems siūlomas žemės sklypo plotas iš apskrities 
teritorijoje esančio laisvos žemės fondo padidi-
namas iki 100 procentų, jei žemės sklypas, kurį 
savininkas nori atgauti natūra, yra naudojamas. 
Jiems gali būti taikomos ir kitokios lengvatos. 
Kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pri-
dedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su 
savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, 
kurių dokumentai, patvirtinantys nuosavybės 
teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą bei patvir-
tinantys giminystės ryšį, neišliko, turi teisę dėl 
nuosavybės teisių bei giminystės ryšio nustaty-
mo kreiptis į teismą Civilinio proceso kodekso 
nustatyta tvarka.

76

Valstybės ir 
savivaldybių 
turto pri-
vatizavimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=350627

Šeimos nariai: tėvai ir vaikai, 
broliai ir seserys, sutuoktinis.

Privatizavimo komisijos narys neturi teisės 
balsuoti svarstomu klausimu, jei jis ar jo šeimos 
nariai (tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, sutuok-
tinis) yra asmeniškai suinteresuoti sprendimo 
rezultatais.

77

Pacientų 
teisių ir žalos 
sveikatai 
atlyginimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=360565

 

Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali 
būti renkama tik su paciento sutikimu. Teisę 
gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdi-
niai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuokti-
nis (partneris), tėvai, vaikai. Kai pacientas laiko-
mas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir 
nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali 
būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui 
(partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilname-
čiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento in-
teresams apsaugoti. Nepilnamečiam pacientui 
iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstaty-
mą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. 
Paciento nuo 16 metų sutuoktinis, sugyventinis 
(partneris), o kai jų nėra,  –  vienas iš paciento 
tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų yra 
paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu 
protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal 
įstatymą. 

78 Turizmo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=404344

 

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo už-
tikrinti, kad apgyvendinami valstybių narių ir 
kitų valstybių piliečiai, išskyrus kartu su jais at-
vykusius jų sutuoktinius ar nepilnamečius vai-
kus, taip pat kelionės grupių narius, asmeniškai 
užpildytų ir pasirašytų registracijos korteles ir 
patvirtintų savo tapatybę pateikdami galiojantį 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai į 
turistinę kelionę vyksta nepilnamečiai, kelionių 
organizatorius turi pateikti jų tėvams ar globė-
jams (rūpintojams) informaciją, pagal kurią šie 
galėtų tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu 
asmeniu vaiko buvimo vietoje.
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79

Smurtiniais 
nusikaltimais 
padarytos 
žalos kom-
pensavimo 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=332087

Nukentėjusio asmens išlai-
kytiniai (toliau  –  išlaikyti-
niai)  –  nukentėjusio asmens 
nepilnamečiai vaikai, įvaikiai, 
sutuoktinis, nedarbingi ar iš 
dalies darbingi tėvai arba kiti 
faktiniai nedarbingi ar iš dalies 
darbingi asmenys, kurie buvo 
nukentėjusio asmens išlaikomi 
arba turėjo teisę gauti iš jo išlai-
kymą jo mirties dieną, taip pat 
po nukentėjusio asmens mir-
ties gimęs jo vaikas.

Teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos 
turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensaciją 
avansu turi nukentėjusių asmenų, kurių gyvybė 
buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuokti-
niai, vaikai, įvaikiai, tėvai, įtėviai ir išlaikytiniai. 
Taip pat kompensacijos avansu, jų dydis. 

80 Azartinių loši-
mų įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=407834

 

Reikalavimai lošimų organizatoriams ir Prie-
žiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir dar-
buotojams: jais negali būti asmenys, dėl kurių 
pačių ar jų artimųjų giminaičių bei šeimos narių 
yra atliekamas operatyvinis tyrimas dėl netei-
sėto lošimo namų (kazino) laikymo ar lošimų 
organizavimo arba priklausymo nusikalstamam 
susivienijimui.

81

Gyvenamo-
sios vietos 
deklaravimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=359958

 

Gyvenamosios vietos nedeklaruoja: 1) užsie-
niečių, kurie yra užsienio valstybių diplomati-
nių ir prekybos atstovybių, konsulinių įstaigų 
bei tarptautinių organizacijų atstovybių, akre-
dituotų Lietuvos Respublikoje, darbuotojų 
(diplomatai, administracinis bei techninis ir 
aptarnaujantis personalas) šeimos nariai visą 
akreditavimo laiką; 2) užsieniečių, kurie yra 
užsienio valstybių visuomenės informavimo 
priemonių, akredituotų Lietuvos Respubliko-
je, atstovai, šeimos nariai, užsieniečių, akredi-
tuotų prie valstybės institucijų, šeimos nariai 
visą akreditavimo laiką. Nelaikomi pakeitusiais 
deklaruotą gyvenamąją vietą: Lietuvos Respu-
blikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse 
įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių orga-
nizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantys 
Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais 
išvykę šeimos nariai visą darbo šiose įstaigose ar 
organizacijose laiką. Nepilnamečių gyvenamąją 
vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai arba 
kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės 
aktą privalo jais rūpintis. Nepilnamečiai, ku-
riems sukako 16 metų, deklaruoja gyvenamąją 
vietą, jei negyvena kartu su tėvais, įtėviais, glo-
bėjais arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji 
jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.
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82 Audito įsta-
tymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=413791

 

Auditorius laikomas nepriklausomu nuo au-
dituojamos įmonės, jeigu nėra susijęs šeimos, 
artimosios giminystės arba svainystės ryšiais 
su audituojamos įmonės dalyviais, vadovu, 
vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) arba kitu 
audituojamos įmonės darbuotoju, galinčiu 
daryti tiesioginę ir reikšmingą įtaką finansi-
nių ataskaitų rengimui, šios įmonės valdybos 
ir (arba) stebėtojų tarybos, jei jos sudaromos, 
nariais. Audito įmonė laikoma nepriklausoma 
nuo audituojamos įmonės, jeigu audito įmonės 
dalyviai, jos vadovas, valdybos ir (arba) stebėto-
jų tarybos, jei jos sudaromos, nariai nėra susiję 
šeimos, artimosios giminystės arba svainystės 
ryšiais su audituojamos įmonės dalyviais.

83

Specialios 
paskirties 
akcinės ben-
drovės „Lietu-
vos energija“ 
reorgani-
zavimo bei 
šilumos ūkio 
ir jo valdymo 
perdavimo sa-
vivaldybėms 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=336130

 
Šilumos energijos kainų kompensavimo mažas 

pajamas turinčioms šeimoms klausimus spren-
džia savivaldybės kartu su Vyriausybe.

84 Žemės refor-
mos įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=420870

Kovo 11-osios akto signatarams arba, jiems 
mirus, jų sutuoktiniams, o jeigu sutuoktinio 
nėra, – vaikams (įvaikiams) ne aukciono būdu 
parduodamas vienas žemės sklypas individua-
laus gyvenamojo namo statybai. Asmenų, įsi-
gyjančių žemę, mišką ir vandens telkinius, eilėje 
trečioje vietoje yra perduodami nuosavybėn ne-
atlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems (padidinti 
iki 100 procentų) žemės sklypai tos apskrities 
teritorijoje piliečiams, kurie yra 1918–1920 
m. nepriklausomybės kovų kariai savanoriai, 
pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, politi-
niai kaliniai, tremtiniai, Vyčio Kryžiaus ordinu 
apdovanoti asmenys, taip pat jų sutuoktiniams, 
tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), jeigu 
jų norima susigrąžinti žemė patenka į asmeni-
niam ūkiui ar valstiečio ūkiui skirtą teritoriją 
ir yra toje apskrityje, kurioje buvo nuosavybės 
teise turėta žemė; jie yra devintoje eilėje, jeigu 
jų norima natūra susigrąžinti žemė yra kitos 
apskrities teritorijoje ir užimta asmeninio ūkio 
ar valstiečio ūkio, tada perduodami nuosavy-
bėn neatlygintinai padidinti iki 100 procentų 
žemės sklypai piliečiams, kurie yra 1918–1920 
m. nepriklausomybės kovų kariai savanoriai, 
pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, politi-
niai kaliniai, tremtiniai, Vyčio Kryžiaus ordinu 
apdovanoti asmenys, taip pat jų sutuoktiniams, 
tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams).
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85

Žemės ūkio 
įmonių turto 
privatizavimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=21989

 

Asmenys, turintys teisę įsigyti privatizuojamos 
žemės ūkio įmonės turtą: medicinos, švietimo, 
kultūros, ryšių ir kiti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodyti dar-
buotojai, gyvenantys žemės ūkio įmonės terito-
rijoje ir aptarnaujantys (aptarnavę iki išėjimo į 
pensiją) šios įmonės darbuotojus, taip pat jų šei-
mų narius; nedarbingi 1-4 punktuose išvardytų 
asmenų šeimų nariai ir išlaikytiniai.

86

Ginklų ir 
šaudmenų 
kontrolės 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=388004

 

Akredituotas ir reziduojantis užsienio valsty-
bių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų 
ir tarptautinių organizacijų atstovybių diploma-
tinis, administracinis techninis ir aptarnaujan-
tysis personalas, jų šeimos nariai, Lietuvos Res-
publikoje gali įsigyti ir turėti ginklus, šaudmenis 
medžioklei; sportui; savigynai; kolekcijoms su-
daryti; kitiems tikslams, jeigu tai neprieštarauja 
įstatymams ir tarptautiniams susitarimams. Fi-
zinis asmuo jam priklausantį B ar C kategorijos 
ginklą gali perleisti nuolat naudoti tik kartu gy-
venančiam šeimos nariui, turinčiam teisę laikyti 
ar nešiotis tos kategorijos ginklą. Laikyti ar ne-
šiotis ginklą kartu gyvenantis šeimos narys gali 
tik nustatyta tvarka gavęs leidimą. 

87
Gyventojų 
registro įsta-
tymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=325462

 

Registre tvarkomi šie asmens duomenys: šei-
minė padėtis ir jos pasikeitimo data, tėvų, vai-
kų ir sutuoktinių asmens kodai. Asmuo, kurio 
duomenys įrašyti registre, pateikęs asmens do-
kumentą registro nuostatų nustatyta tvarka, turi 
teisę susipažinti, gauti dokumentą, reikalauti 
patikslinti savo, savo nepilnamečių vaikų ir įvai-
kių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar 
rūpyba, duomenis.

88 Advokatūros 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414412

 

Advokatas neturi teisės būti atstovu ar gynėju 
byloje, iškeltoje jo tėvams (įtėviams), sutuokti-
niui (partneriui), vaikams (įvaikiams), broliams 
ir seserims. Advokatas negali būti atstovu ar 
gynėju teisme ar ikiteisminio tyrimo įstaigose, 
kuriose teisėjais ar ikiteisminio tyrimo parei-
gūnais dirba jo sutuoktinis (partneris), vaikai 
(įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys.

89 Notariato 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=423399

Notaro giminaičiams priski-
riami tėvai, įtėviai, vaikai, įvai-
kiai, vaikaičiai, seneliai, broliai, 
seserys.

Notaras neturi teisės atlikti notarinių veiksmų 
sau ir savo vardu, savo sutuoktiniams ir jų var-
du, sutuoktinių ir savo giminaičiams. Tokiems 
giminaičiams priskiriami tėvai, įtėviai, vaikai, 
įvaikiai, vaikaičiai, seneliai, broliai, seserys. San-
dorį dėl nekilnojamojo daikto, kuris yra vieno 
sutuoktinio asmeninė nuosavybė ir tas daiktas 
priskirtas šeimos turtui, perleidimo, įkeitimo 
ar kitokio teisių į jį suvaržymo notaras tvirtina 
tik tada, kai yra kito sutuoktinio rašytinis suti-
kimas. 
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Jeigu šeimoje yra nepilnamečių vaikų, sando-
rį dėl nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos 
turtas, notaras tvirtina tada, kai yra teismo lei-
dimas. Sandorius, susijusius su nepilnamečio 
vaiko turtu, Civilinio kodekso nustatytais atve-
jais notaras tvirtina tik tada, kai yra išankstinis 
teismo leidimas. Kiti notariniai veiksmai susiję 
su palikimu, bendru sutuoktinių turtu.

90 Antstolių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=423369

 

Teisę vykdyti antstolio veiklą įgiję asmenys de-
klaruoja savo ir šeimos narių turtą Lietuvos Res-
publikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 
nustatyta tvarka.

91
Ūkininko 
ūkio įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=424849

 

Ūkininko partneris  –  fizinis asmuo (ūkininko 
sutuoktinis, pilnametis šeimos narys ar kitas 
fizinis asmuo), kuris kartu su ūkininku verčiasi 
žemės ūkio veikla ir miškininkyste pagal suda-
rytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. 
Žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įsta-
tymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti 
įmonės, ūkininkas gali verstis vienas arba kartu 
su fiziniais asmenimis (partneriais), sudaręs 
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Ūki-
ninkas ir jo sutuoktinis jungtinės veiklos (par-
tnerystės) sutartį sudaro tuo atveju, kai yra su-
daryta vedybų sutartis. Ūkininko partneriai turi 
būti nurodyti Ūkininkų ūkių registre. Ūkininko 
sutuoktinis, jei nėra sudaryta jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartis, jo paties pageidavimu 
gali būti nurodytas Ūkininkų ūkių registre kaip 
partneris.

92

Kompensaci-
jų už valsty-
bės išperkamą 
nekilnojamąjį 
turtą dydžio, 
šaltinių, 
mokėjimo 
terminų bei 
tvarkos, taip 
pat valstybės 
garantijų ir 
lengvatų, 
numatytų 
Piliečių 
nuosavybės 
teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį 
turtą atkūri-
mo įstatyme, 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=412641

 

Valstybės garantija nuomininkui  –  tai Vyriau-
sybės nustatytos formos dokumentas, kuriuo 
valstybė (garantas) įsipareigoja grąžinto namo, 
jo dalies, buto nuomininkui ir jo šeimos nariams 
(toliau – garantijos turėtojai) įvykdyti garantiją. 
ir pan. Lietuvos Respublikos piliečiams 1918–
1920 m. nepriklausomybės kovų kariams sava-
noriams, pasipriešinimo (rezistencijos) daly-
viams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vy-
čio Kryžiaus ordinu apdovanotiems asmenims, 
jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams 
(įvaikiams), kuriems atkurtos arba atkuriamos 
nuosavybės teisės į žemę, priskirtą valstybės iš-
perkamai žemei ir naudojamą asmeniniam arba 
valstiečių ūkiui, tarnybinėms daloms, Naciona-
linės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministeri-
jos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio 
vadovo sprendimu atlyginimo dydis pinigais 
padidinamas 15 procentų.
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93 Paslaugų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=361342&p_
query=&p_
tr2=2

 

Tais atvejais, kai išduodamų leidimų verstis 
tam tikros rūšies veikla skaičius yra ribotas dėl 
gamtinių išteklių ar techninių pajėgumų stokos, 
Lietuvos Respublikos kompetentingos insti-
tucijos privalo pareiškėjams taikyti nešališką ir 
skaidrią atrankos procedūrą. Šiais atvejais lei-
dimas negali būti pratęsiamas automatiškai ar 
suteikti kokių nors privilegijų teikėjui, kai šie 
teikėjai yra sutuoktiniai, artimieji giminaičiai 
arba juos sieja svainystės ryšiai. 

94
Garantinio 
fondo įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414620

 

Kai darbuotojui pačiam arba kartu ir jo sutuok-
tiniu (sugyventiniu) ar (ir) artimaisiais giminai-
čiais priklausė nuosavybės teise daugiau kaip 50 
procentų įmonės akcijų (dalių, pajų), Garanti-
nio fondo tarybos nutarimu jam gali būti skiria-
mos tik kai kurios išmokų, numatytų šio įstaty-
mo 5 straipsnio 1 dalyje, rūšys arba išmokos iš 
fondo lėšų visai neskiriamos.

95
Pridėtinės 
vertės mokes-
čio įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416091

Susiję asmenys: 1) fizinis as-
muo ir jo sutuoktinis, sužadėti-
nis arba sugyventinis; 2) fizinis 
asmuo ir asmenys, susiję su 
juo giminystės ryšiais (tiesią-
ja giminystės linija iki antrojo 
laipsnio, šonine giminystės 
linija iki ketvirtojo laipsnio) 
arba svainystės santykiais (fi-
zinis asmuo ir jo sutuoktinio 
giminaičiai (tiesiąja giminystės 
linija iki antrojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio), taip pat fizinis asmuo 
ir jo sugyventinio giminaičiai 
(tiesiąja giminystės linija iki an-
trojo laipsnio, šonine giminys-
tės linija iki antrojo laipsnio), 
fizinis asmuo ir jo giminaičių 
(tiesiąja giminystės linija iki 
pirmojo laipsnio, šonine gimi-
nystės linija iki antrojo laipsnio) 
sutuoktiniai ar sugyventiniai ir 
šių sutuoktinių ar sugyventinių 
giminaičiai (tiesiąja giminystės 
linija iki pirmojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio); 13) patronuojantis 
apmokestinamasis asmuo ir fizi-
nis asmuo, susijęs su dukterinio 
apmokestinamojo asmens daly-
viais arba valdymo organų na-
riais šios dalies 1 ir 3 punktuose 
nurodytais ryšiais ar santykiais, 
taip pat asmenys, susiję su šiais 
dalyviais arba valdymo orga-
nų nariais giminystės ryšiais 
(tiesiąja giminystės linija iki 
pirmojo laipsnio, šonine gimi-
nystės linija iki antrojo laipsnio) 

PVM taikymai/netaikymai diplomatų šeimų 
nariams. Nedidelės siuntmenos, skirtos gavėjo 
ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams, ne-
apmokestinimas.
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arba svainystės santykiais (fi-
zinis asmuo ir jo sutuoktinio 
giminaičiai (tiesiąja giminys-
tės linija iki pirmojo laipsnio, 
šonine giminystės linija iki 
antrojo laipsnio), šių dalyvių 
arba valdymo organų narių su-
gyventinių giminaičiai (tiesiąja 
giminystės linija iki pirmojo 
laipsnio, šonine giminystės lini-
ja iki antrojo laipsnio), šių daly-
vių arba valdymo organų narių 
giminaičių (tiesiąja giminystės 
linija iki pirmojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio) sutuoktiniai ar sugy-
ventiniai ir šių sutuoktinių ar 
sugyventinių giminaičiai (tie-
siąja giminystės linija iki pirmo-
jo laipsnio, šonine giminystės 
linija iki antrojo laipsnio); 14) 
dukterinis apmokestinamasis 
asmuo ir fizinis asmuo, susijęs 
su patronuojančio apmokesti-
namojo asmens dalyviais arba 
valdymo organų nariais šios da-
lies 1 ir 3 punktuose nurodytais 
ryšiais ar santykiais, taip pat as-
menys, susiję su šiais dalyviais 
arba valdymo organų nariais gi-
minystės ryšiais (tiesiąja gimi-
nystės linija iki pirmojo laips-
nio, šonine giminystės linija iki 
antrojo laipsnio) arba svainys-
tės santykiais (fizinis asmuo ir 
jo sutuoktinio giminaičiai (tie-
siąja giminystės linija iki pirmo-
jo laipsnio, šonine giminystės 
linija iki antrojo laipsnio), šių 
dalyvių arba valdymo organų 
narių sugyventinių giminaičiai 
(tiesiąja giminystės linija iki 
pirmojo laipsnio, šonine gimi-
nystės linija iki antrojo laips-
nio), šių dalyvių arba valdymo 
organų narių giminaičių (tiesią-
ja giminystės linija iki pirmojo 
laipsnio, šonine giminystės 
linija iki antrojo laipsnio) su-
tuoktiniai ar sugyventiniai ir 
šių sutuoktinių ar sugyventinių 
giminaičiai (tiesiąja giminystės 
linija iki pirmojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio).
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96
Gyventojų pa-
jamų mokes-
čio įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414707

Šeimos nariai: sutuoktinis, 
vaikas (įvaikis). Susiję asme-
nys  –  asmenys laikomi susiju-
siais, jei bet kurią ataskaitinio 
mokestinio laikotarpio arba 
mokestinio laikotarpio, buvu-
sio prieš ataskaitinį mokestinį 
laikotarpį, dieną jie yra:   –  gy-
ventojas, kurio sutuoktinis, su-
žadėtinis arba sugyventinis yra 
vieneto valdymo organų narys, 
ir tas vienetas, arba – gyvento-
jas ir jo sutuoktinis, sužadėtinis, 
sugyventinis, taip pat gyvento-
jas ir su juo giminystės ryšiais 
(tiesiąja giminystės linija iki 
antrojo laipsnio, šonine gimi-
nystės linija iki ketvirtojo laips-
nio) arba svainystės santykiais 
(gyventojas ir jo sutuoktinio 
giminaičiai (tiesiąja giminystės 
linija iki antrojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio) susiję gyventojai, 
taip pat gyventojas ir jo sugy-
ventinio giminaičiai (tiesiąja 
giminystės linija iki antrojo 
laipsnio, šonine giminystės lini-
ja iki antrojo laipsnio), gyven-
tojas ir jo giminaičių (tiesiąja 
giminystės linija iki pirmojo 
laipsnio, šonine giminystės 
linija iki antrojo laipsnio) su-
tuoktiniai ar sugyventiniai ir 
šių sutuoktinių ar sugyventinių 
giminaičiai (tiesiąja giminystės 
linija iki pirmojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio), arba – du gyventojai, 
kurie yra to paties vieneto da-
lyviai ir kiekvienas jų tiesiogiai 
ar netiesiogiai valdo daugiau 
kaip 25 procentus to vieneto 
akcijų (dalių, pajų) kartu su 
kitais gyventojais (sutuoktiniu, 
sužadėtiniu, sugyventiniu ar šio 
sugyventinio giminaičiais (tie-
siąja giminystės linija iki antro-
jo laipsnio, šonine giminystės 
linija iki antrojo laipsnio) gy-
ventojais, susijusiais giminystės 
ryšiais (tiesiąja giminystės lini-
ja iki antrojo laipsnio, šonine 
giminystės linija iki ketvirtojo 
laipsnio) arba svainystės santy-
kiais, (gyventojas ir jo sutuok-
tinio giminaičiai (tiesiąja gimi-
nystės linija iki antrojo laipsnio,

Tais atvejais, kai iš su darbo santykiais arba jų 
esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens 
pajamas natūra gauna ne tiesiogiai gyventojas, 
o jo šeimos nariai (sutuoktinis, vaikas (įvaikis), 
tokios pajamos natūra pripažįstamos gyventojo, 
susijusio su pajamų natūra davėju darbo san-
tykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, 
su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais 
santykiais susijusiomis pajamomis. Neapmo-
kestinamosios pajamos yra:  –  mokymo įstaigų 
studentų ir moksleivių stipendijos ir pašalpos, 
jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mo-
kančio vieneto dalyvis, darbuotojas arba šio 
vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys. 
Plius kitos sąlygos – pašalpos, kurias, gyventojui 
mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susi-
jęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais 
santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams 
(įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pa-
šalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyvento-
ju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais 
santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, 
vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams);  –  do-
vanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinių, 
vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vai-
kaičių ir senelių. Iš pajamų gali būti atimamos 
šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio 
Lietuvos gyventojo išlaidos: 1) savo, sutuokti-
nio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) bei 
iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvai-
kių), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis (iki 18 metų ir vyresnių vaikų 
(įvaikių), kuriems iki 2005 m. birželio 30  d. 
buvo nustatyta visiška negalia), naudai sumo-
kėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvy-
bės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad 
draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus drau-
džiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo 
sutarties galiojimo terminui; 2) savo, sutuokti-
nio bei iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų 
(įvaikių), kuriems nustatytas specialusis nuola-
tinės slaugos poreikis (iki 18 metų ir vyresnių 
vaikų (įvaikių), kuriems iki 2005 m. birželio 
30 d. buvo nustatyta visiška negalia), naudai su-
mokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus, pro-
fesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) 
jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos 
ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų 
fondus. Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gy-
ventojas, kuris mokosi ar studijuoja, nėra paja-
mų mokesčio mokėtojas arba neturi galimybių 
pasinaudoti teise iš pajamų atimti sumokėtas 
už profesinį mokymą ar studijas, išlaidas, šias 
išlaidas laikantis minėto punkto nuostatų gali iš 
savo pajamų atimti tėvai (įtėviai), globėjai, rū-
pintojai ir (arba) sutuoktinis. Savivaldybių tary-
bos turi teisę nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio 
pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos,
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šonine giminystės linija iki an-
trojo laipsnio), taip pat gimi-
naičių (tiesiąja giminystės linija 
iki pirmojo laipsnio, šonine gi-
minystės linija iki antrojo laips-
nio) sutuoktiniais ar sugyventi-
niais ir šių sutuoktinių ar sugy-
ventinių giminaičiais (tiesiąja 
giminystės linija iki pirmojo 
laipsnio, šonine giminystės lini-
ja iki antrojo laipsnio).

kuria verčiamasi turint verslo liudijimą: tėvams 
(įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų 
(įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie 
mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklo-
se, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose 
skyriuose, tėvams (įtėviams), auginantiems ne-
įgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį 
neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos poreikis, motinai (įmo-
tei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvai-
kį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi 
dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesi-
nės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, 
augina vienas (viena). Nuolatiniams Lietuvos 
gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginan-
tiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat 
vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo 
lavinimo mokyklose, už kiekvieną auginamą 
vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmo-
kestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD). Už 
pirmą vaiką (įvaikį) taikomas 100 litų PNPD, už 
antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 200 
litų PNPD. Mokestiniu laikotarpiu PNPD tai-
komas gyventojo pasirinktoje pajamų, susijusių 
su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais 
santykiais, gavimo vietoje (jeigu taikomas 
NPD – ten, kur taikomas NPD), dalijant PNPD 
sumą kiekvienam iš tėvų (įtėvių) per pusę. Jeigu 
gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas, jam 
taikomas visas PNPD. Turto įsigijimo kainai 
priskiriamos išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, 
įskaitant su šio turto įsigijimu susijusius teisės 
aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, taip 
pat savo ar sutuoktinio lėšomis (įskaitant tam 
tikslui pasiskolintų lėšų sugrąžintą dalį) atlikto 
turto rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remon-
to, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos staty-
bos įstatyme, išlaidos.

97 Pelno mokes-
čio įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414049

Šeimos nariai: sutuoktiniai, 
vaikai (įvaikiai). Susiję asme-
nys  –  asmenys laikomi susiju-
siais, jei bet kurią ataskaitinio 
mokestinio laikotarpio arba 
mokestinio laikotarpio, bu-
vusio prieš ataskaitinį mokes-
tinį laikotarpį, dieną atitinka 
bent vieną šių kriterijų  –  jie 
yra:  –  vienetas ir jo dalyvių 
arba valdymo organų narių su-
tuoktiniai, sužadėtiniai, sugy-
ventiniai, kiti fiziniai asmenys, 
susiję su šio vieneto dalyviais 
arba valdymo organų nariais 
giminystės ryšiais (tiesiąja gi-
minystės linija iki antrojo laips-
nio, šonine giminystės linija iki 
ketvirtojo laipsnio) arba svai-
nystės santykiais (fizinis asmuo 
ir jo sutuoktinio giminaičiai

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai: išlai-
dos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, 
kuri nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas. 
Jeigu teikiant naudą vieneto darbuotojams ir 
(arba) jų šeimos nariams (sutuoktiniams, vai-
kams (įvaikiams) neįmanoma nustatyti kon-
kretaus darbuotojo ir (arba) jo šeimos nario 
(sutuoktinio, vaiko (įvaikio) gautos individua-
lios naudos, dėl tokios naudos teikimo patirtos 
išlaidos, kurios pagal kitas šio Įstatymo nuos-
tatas nėra priskiriamos leidžiamiems atskaity-
mams arba ribojamų dydžių leidžiamiems at-
skaitymams, mokestiniu laikotarpiu iš pajamų 
gali būti atskaitomos tik tuo atveju, kai tokios 
naudos teikimas numatytas vieneto kolektyvi-
nėje sutartyje ir šia nauda be diskriminacijos 
ir apribojimų turi teisę naudotis visi to vieneto 
darbuotojai.
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(tiesiąja giminystės linija iki an-
trojo laipsnio, šonine giminystės 
linija iki antrojo laipsnio), taip 
pat šio vieneto dalyvių arba 
valdymo organų narių sugyven-
tinių giminaičiai (tiesiąja gimi-
nystės linija iki antrojo laipsnio, 
šonine giminystės linija iki an-
trojo laipsnio), šio vieneto daly-
vių arba valdymo organų narių 
giminaičių (tiesiąja giminystės 
linija iki pirmojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio) sutuoktiniai ar sugy-
ventiniai ir šių sutuoktinių ar 
sugyventinių giminaičiai (tiesią-
ja giminystės linija iki pirmojo 
laipsnio, šonine giminystės linija 
iki antrojo laipsnio);  –  vienetas 
ir kito vieneto dalyvių arba val-
dymo organų narių sutuoktiniai, 
sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti 
fiziniai asmenys, susiję su kito 
vieneto dalyviais arba valdymo 
organų nariais giminystės ry-
šiais (tiesiąja giminystės linija 
iki pirmojo laipsnio, šonine gi-
minystės linija iki antrojo laips-
nio) arba svainystės santykiais 
(fizinis asmuo ir jo sutuoktinio 
giminaičiai (tiesiąja giminystės 
linija iki pirmojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio), taip pat kito vieneto 
dalyvių arba valdymo organų 
narių sugyventinių giminaičiai 
(tiesiąja giminystės linija iki pir-
mojo laipsnio, šonine giminystės 
linija iki antrojo laipsnio), kito 
vieneto dalyvių arba valdymo 
organų narių giminaičių (tiesią-
ja giminystės linija iki pirmojo 
laipsnio, šonine giminystės lini-
ja iki antrojo laipsnio) sutuok-
tiniai ar sugyventiniai, jei tie 
apmokestinamieji vienetai su-
daro vieną vienetų grupę;  – du 
vienetai, jei tie patys dalyviai 
ar jų sutuoktiniai, sužadėtiniai, 
sugyventiniai, fiziniai asmenys, 
susiję giminystės ryšiais (tiesią-
ja giminystės linija iki antrojo 
laipsnio, šonine giminystės lini-
ja iki ketvirtojo laipsnio) arba 
svainystės santykiais (fizinis 
asmuo ir jo sutuoktinio gimi-
naičiai (tiesiąja giminystės linija 
iki antrojo laipsnio, šonine gimi-
nystės linija iki antrojo laipsnio),

Iš pajamų atskaitoma šioje dalyje nurodytų iš-
laidų suma negali viršyti 5 procentų per mokes-
tinį laikotarpį darbuotojams apskaičiuoto darbo 
užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybi-
nio socialinio draudimo įmokos) sumos. Kai 
gyventojas baigia vykdyti individualią veiklą ir 
nerealizuotas prekes perduoda savo ar sutuokti-
nio įsteigtam naujam vienetui, šių prekių įsigiji-
mo kaina vienetui yra šių prekių įsigijimo kaina, 
nurodyta gyventojo, vykdžiusio individualią 
veiklą, prekių įsigijimo dokumentuose, išskyrus 
atvejus, kai šiuo turtu apmokamos to vieneto 
akcijos (dalys, pajai).
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taip pat fizinis asmuo ir jo su-
gyventinio giminaičiai (tiesiąja 
giminystės linija iki antrojo 
laipsnio, šonine giminystės li-
nija iki antrojo laipsnio), fizinis 
asmuo ir jo giminaičių (tiesiąja 
giminystės linija iki pirmojo 
laipsnio, šonine giminystės 
linija iki antrojo laipsnio) su-
tuoktiniai ar sugyventiniai ir 
šių sutuoktinių ar sugyventinių 
giminaičiai (tiesiąja giminystės 
linija iki pirmojo laipsnio, šoni-
ne giminystės linija iki antrojo 
laipsnio) tiesiogiai ar netiesio-
giai valdo 25 procentus akcijų 
(dalių, pajų) kiekviename iš jų.

98
Žemės mo-
kesčio įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=296287

 

Nuo žemės mokesčio atleidžiami žemės savi-
ninkai – asmenys, kuriems nustatytas 0–40 pro-
centų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 
30 d. – ir I bei II grupės invalidai), asmenys, su-
kakę senatvės pensijos amžių, ir nepilnamečiai 
vaikai, kai minėtų savininkų šeimose apmokes-
tinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų 
asmenų ir jiems priklausančio žemės sklypo 
plotas neviršija savivaldybių tarybų nustatyto 
neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio.

99
Konsulinio 
mokesčio 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=402899

Konsulinis mokestis neimamas už: – prašymų 
išduoti vizas Europos Sąjungos piliečio arba Eu-
ropos laisvosios prekybos asociacijos valstybės 
narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų 
šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos 
piliečių šeimos nariams nagrinėjimą;  –  prašy-
mų išduoti vizas užsieniečiams, vykstantiems 
lankyti sunkiai sergančio artimojo giminaičio 
ar šeimos nario arba į artimojo giminaičio ar 
šeimos nario laidotuves, arba du kartus per me-
tus lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario 
kapo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, 
nagrinėjimą;  –  dokumentų dėl leidimo gyven-
ti Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir 
perdavimą lietuvių kilmės asmenims ir asme-
nims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respubli-
kos pilietybę, pateikusiems tai patvirtinančius 
dokumentus (tarp jų ir šios dalies 11 punkte 
nurodytą dokumentą), ir kartu gyventi į Lie-
tuvos Respubliką atvykstantiems šių asmenų 
šeimos nariams; – asmens grįžimo pažymėjimo 
išdavimą ar kitus atliekamus konsulinius veiks-
mus, kurių reikia užsienio valstybėje likusiems 
be tėvų globos vaikams, kuriems buvo išduotas 
Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis 
dokumentas arba kurių tėvai (ar vienas iš tėvų) 
yra Lietuvos Respublikos piliečiai;   –  prašy-
mų išduoti vizas vaikams iki 6 metų nagrinėji-
mą;  – dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos 
Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 
vaikams iki 16 metų;  – paso išdavimą, keitimą
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arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo 
priėmimą ir perdavimą vaikams, kuriems nusta-
tyta globa ar rūpyba;  – prašymų išduoti Šenge-
no vizas vaikams nuo 6 iki 12 metų nagrinėjimą, 
jeigu Europos Sąjungos valstybės narės, vykdy-
damos bendradarbiavimą Šengeno klausimais 
vietos lygiu, numatytą 2009 m. liepos 13  d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 810/2009, nustatančiame Bendrijos 
vizų kodeksą (Vizų kodeksas), nėra priėmusios 
sprendimo imti konsulinį mokestį.

100 Rinkliavų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=402900

Šeimos narys: tėvai (įtėviai), 
vaikai (įvaikiai), broliai, sese-
rys.

Valstybės rinkliava neimama už:  –  gimimo, 
mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo regis-
travimą, už klaidų, padarytų registruojant civili-
nės būklės aktus, ištaisymą, nepilnamečių vaikų 
civilinės būklės aktų ištaisymą pasikeitus įrašams 
tėvų civilinės būklės aktuose;  – vizų išdavimą ir 
buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko 
pratęsimą užsieniečiams, turintiems diplomati-
nius ir tarnybinius pasus ar jiems prilygintus ke-
lionės dokumentus, Europos Sąjungos valstybės 
narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos 
valstybės narės piliečio šeimos nariams;  –  vizų 
išdavimą ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint 
vizą laiko pratęsimą, dokumentų išduoti, pakeisti 
leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 
tvarkymą ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje išdavimą ir keitimą lietuvių kilmės 
asmenims, pateikusiems lietuvių kilmę ar teisę 
į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą 
patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šei-
mos nariams; – vizų išdavimą pasienio kontrolės 
punktuose užsieniečiams, vykstantiems į šeimos 
nario (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, sese-
rų) laidotuves, kai pateikiamas šias aplinkybes 
patvirtinantis dokumentas;  – dokumentų išduo-
ti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Res-
publikoje tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą užsie-
niečiui, kuriam suteikta papildoma arba laikinoji 
apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jo šeimos na-
riams, atvykstantiems gyventi kartu su juo.

101
Paveldimo 
turto mokes-
čio įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=197557&p_
query=&p_
tr2=2

 

Mokesčiu neapmokestinama: 1) vienam su-
tuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas 
turtas; 2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų 
(rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, 
vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas.

102

Dėl dels-
pinigių už 
nesumokėtus 
paslaugų 
mokesčius 
skaičiavimo 
fiziniams 
asmenims 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=271156

 

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję 
gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploata-
vimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų 
mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 
0,04 procento delspinigius. Tai netaikoma sa-
vivaldybių sprendimais pripažintoms socialiai 
remtinoms šeimoms. 
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103

Gyventojų 
turto ir paja-
mų deklaravi-
mo įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=423352

Deklaruoti privalančių asme-
nų šeimos nariais laikomi su-
tuoktiniai ir kartu gyvenantys 
vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, 
kurie privalo deklaruoti tur-
tą tik tuo atveju, jeigu jie yra 
nuolatiniai Lietuvos gyvento-
jai. Gyventojų, pageidaujančių 
gauti valstybės paramą būstui 
įsigyti ar išsinuomoti pagal 
Valstybės paramos būstui įsi-
gyti ar išsinuomoti ir daugiabu-
čiams namams atnaujinti (mo-
dernizuoti) įstatymą, šeimos 
nariais taip pat laikomi nedir-
bantys asmenys nuo 18 iki 24 
metų, kurie mokosi dieninėse 
bendrojo ugdymo mokyklo-
se ir kitų formaliojo švietimo 
įstaigų dieniniuose skyriuose 
(mokiniai ar studentai), asme-
nys laikotarpiu nuo dieninių 
bendrojo ugdymo mokyklų 
baigimo dienos iki tų pačių 
metų rugsėjo 1 dienos, taip pat 
asmenys, teismo tvarka pripa-
žinti šeimos nariais, ir sutuok-
tinių ar vienišo asmens kartu 
gyvenantys tėvai (įtėviai).

Ilgas sąrašas asmenų, kurie ir kurių šeimos na-
riai turi deklaruoti pajamas, bei tvarka. 

104

Pinigų 
plovimo ir 
teroristų 
finansavimo 
prevencijos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416664

Artimieji šeimos nariai  –  su-
tuoktinis, asmuo, su kuriuo 
registruota partnerystė (to-
liau  –  sugyventinis), tėvai, bro-
liai, seserys, seneliai, vaikaičiai, 
vaikai ir vaikų sutuoktiniai, 
vaikų sugyventiniai. Politikoje 
dalyvaujantys fiziniai asme-
nys  –  užsienio valstybių pi-
liečiai, kuriems yra arba buvo 
patikėtos svarbios viešosios 
pareigos, ir tų piliečių artimieji 
šeimos nariai arba artimi pagal-
bininkai.

 

105

Nekilnoja-
mojo turto 
mokesčio 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416211

Neapmokestinant fizinio as-
mens ir šeimos turtą iki 1 mili-
jono Lt, šeimos nariais laikomi 
sutuoktiniai, asmenys, vieni 
auginantys vaikus (įvaikius), 
ir su jais gyvenantys jų vaikai 
(įvaikiai) iki 18 metų.

Mokesčiu neapmokestinama fiziniams asme-
nims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsi-
gyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šil-
tnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, 
poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkys-
tės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė, 
neviršijanti 1 milijono litų. Ši neapmokestina-
moji vertė taikoma visam aukščiau nurodytos 
paskirties nekilnojamajam turtui, kuris nuosa-
vybės teise priklauso šeimos nariams arba yra jų 
įsigyjamas. Taikant šią nuostatą, šeimos nariais 
laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys 
vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai 
(įvaikiai) iki 18 metų.



PRIEDAIVIII skyrius

251

Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

106 Lietuvos ban-
ko įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415958

 

Lietuvos banko valdyba, užtikrindama Lietu-
vos banko interesus ir siekdama įsitikinti, kad 
Lietuvos banko tarnautojai vengia viešųjų ir pri-
vačių interesų konflikto, nepasinaudoja valsty-
bės, tarnybos ir banko paslaptį sudarančia infor-
macija ir nesudaro galimybių kitiems asmenims 
pasinaudoti ja savo ar kitų asmenų interesams, 
gali nustatyti, kokią informaciją apie asmeninę 
ir šeimos finansinę veiklą jie privalo pateikti Lie-
tuvos bankui.

107

Indėlių ir 
įsipareigojimų 
investuoto-
jams draudi-
mo įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=412943

 

Draudimo išmokos nemokamos banko, kredi-
to unijos ar įmonės administracijos vadovams, 
banko, kredito unijos ar įmonės filialų vado-
vams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos 
nariams; asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 
5 procentų banko akcinio kapitalo dalį, ar asme-
nims, ne mažiau kaip 5 procentus banko akcinio 
kapitalo turinčiose įmonėse turintiems daugiau 
kaip 50 procentų kapitalo; asmenims, atliekan-
tiems nepriklausomą banko, kredito unijos ar 
įmonės auditą; šiame punkte nurodytų asmenų 
vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę 
įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtė-
viams.

108 Referendumo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=389915

 

Pilietis, kuris dėl fizinių trūkumų pats negali 
užpildyti prašymo balsuoti namuose ar jo įteikti 
apylinkės referendumo komisijai, gali pavesti 
šiuos veiksmus už jį atlikti savo šeimos nariui, 
kaimynui ar asmeniui, kuris juo rūpinasi. Šie 
piliečio prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, 
pavardę ir asmens kodą.

109 Pilietybės 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=387811&p_
query=&p_
tr2=2

Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteiki-
mo išimties tvarka savaime neatsiranda teisi-
nių pasekmių Lietuvos Respublikos pilietybę 
įgijusio asmens vaikui, sutuoktiniui, kitiems 
šeimos nariams. Asmeniui, sudariusiam santuo-
ką su Lietuvos Respublikos piliečiu: tremtiniu, 
politiniu kaliniu ar jų vaiku, gimusiu tremtyje, 
Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti sutei-
kiama palengvinta tvarka, jeigu jis pastaruosius 
5 metus bendrai su sutuoktiniu, kuris yra Lietu-
vos Respublikos pilietis, teisėtai nuolat gyvena 
Lietuvos Respublikoje bei atitinka kitus įstaty-
mo reikalavimus. Lietuvos Respublikos pilietis, 
sudaręs santuoką su kitos valstybės piliečiu, ją 
nutraukęs, taip pat pasikeitus jo sutuoktinio 
pilietybei, nepraranda Lietuvos Respublikos 
pilietybės. Vaiko, kuris Lietuvos Respublikos 
pilietybę įgijo gimdamas, pilietybė nesikeičia 
pasikeitus jo tėvų ar vieno iš tėvų pilietybei. 
Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gims-
tant, kai vaiko tėvai arba vienas iš jų yra Lietu-
vos Respublikos piliečiai. Lietuvos Respublikos 
pilietybės įgijimas gimstant, kai vaiko tėvai arba 
vienas iš jų yra asmenys be pilietybės. Respubli-
kos teritorijoje rastas ar gyvenantis vaikas, kurio 
abu tėvai nežinomi, laikomas gimusiu
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Lietuvos Respublikos teritorijoje ir įgyja Lie-
tuvos Respublikos pilietybę. Lietuvos Respubli-
kos piliečių (piliečio) įvaikintas vaikas Lietuvos 
Respublikos pilietybę įgyja nuo jo įvaikinimo 
dienos. Lietuvos Respublikos pilietybė taip 
pat gali būti grąžinama Lietuvos Respublikos 
pilietybės netekusiam asmeniui, kuris buvo 
įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę iki jam 
sukako 18 metų dėl to, kad jo tėvai ar vienas iš 
tėvų buvo įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę 
natūralizacijos tvarka. Jeigu Lietuvos Respubli-
kos pilietybę įgyja arba atkuria vienas iš vaiko 
tėvų ar abu tėvai, vaikas iki 14 metų taip pat 
įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę, jeigu jis 
nėra kitos valstybės pilietis. Šiame straipsnyje 
nurodytų asmenų vaikas nuo 14 iki 18 metų 
Lietuvos Respublikos pilietybę įgyja tik jo su-
tikimu, jeigu jis nėra kitos valstybės pilietis. 
Jeigu Lietuvos Respublikos pilietybės netenka 
abu vaiko tėvai ar vienas iš tėvų, vaikas, kuris 
Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimda-
mas, lieka Lietuvos Respublikos pilietis. Jeigu 
Lietuvos Respublikos pilietybės netenka abu 
vaiko tėvai, Lietuvos Respublikos pilietybę įgiję 
natūralizacijos tvarka, vaikas iki 18 metų, kuris 
Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo ne gimda-
mas, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, 
išskyrus atvejus, kuriais Lietuvos Respublikos 
pilietybės netekęs vaikas liktų be pilietybės. 
Vaikas nuo 14 iki 18 metų gali netekti Lietuvos 
Respublikos pilietybės tik jo sutikimu, išskyrus 
atvejus, kuriais Lietuvos Respublikos pilietybės 
netekęs vaikas liktų be pilietybės. Jeigu Lietuvos 
Respublikos pilietybės netenka vienas iš vaiko 
tėvų, įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę na-
tūralizacijos tvarka, o kitas iš tėvų lieka Lietu-
vos Respublikos pilietis, vaikas, kuris Lietuvos 
Respublikos pilietybę įgijo ne gimdamas, lieka 
Lietuvos Respublikos pilietis. Jeigu Lietuvos 
Respublikos pilietybės netenka vienas iš vai-
ko tėvų, Lietuvos Respublikos pilietybę įgijęs 
natūralizacijos tvarka, o kitas iš tėvų nėra Lie-
tuvos Respublikos pilietis arba yra nežinomas, 
vaikas iki 18 metų, kuris Lietuvos Respublikos 
pilietybę įgijo ne gimdamas, netenka Lietuvos 
Respublikos pilietybės, išskyrus atvejus, kuriais 
Lietuvos Respublikos pilietybės netekęs vaikas 
liktų be pilietybės. Vaikas nuo 14 iki 18 metų 
gali netekti Lietuvos Respublikos pilietybės 
tik jo sutikimu, išskyrus atvejus, kuriais Lietu-
vos Respublikos pilietybės netekęs vaikas liktų 
be pilietybės. Lietuvių kilmės asmuo – asmuo, 
kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar se-
nelių yra ar buvo lietuviai ir kuris pats laiko save 
lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu. 
Lietuvos Respublikos piliečio palikuonis  –  iki 
1940 m. birželio 15  d. Lietuvos Respublikos 
pilietybę turėjusio asmens vaikas, vaikaitis ar 
provaikaitis.
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110 Vietos savival-
dos įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415107

 

Tarybos narys privalo nusišalinti, kai spren-
džiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimaisiais 
giminaičiais susiję turtiniai ar finansiniai klau-
simai arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų 
sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Se-
niūnija prireikus įvertina atskirų šeimų (asme-
nų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia 
savivaldybės administracijai siūlymus dėl socia-
linės paramos toms šeimoms (asmenims) reika-
lingumo ir paramos būdų; pagal kompetenciją 
organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su pro-
bleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba 
kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus; išduoda 
seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šei-
mos sudėtį patvirtinančius dokumentus. Išimti-
nė savivaldybės tarybos kompetencija – priedo 
fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą 
dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto 
tvarkos nustatymas.

111

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416648

 

Vyriausybės įstaigos vadovas, dėl laikinojo ne-
darbingumo nedirbantis ilgiau kaip 120 kalen-
dorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų 
per paskutinius 12 mėnesių, gali būti atleistas iš 
pareigų. Į šiuos laikotarpius neįskaitomas laikas, 
per kurį Vyriausybės įstaigos vadovas gavo ligos 
socialinio draudimo pašalpą sergantiems šei-
mos nariams slaugyti. 

112

Asmenų, 
represuotų 
už pasi-
priešinimą 
okupaciniams 
režimams, tei-
sių atkūrimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=331928

Giminaičiai: sutuoktiniai, vai-
kai, įvaikiai, broliai, seserys.

Pažymėjimai apie asmenų nuteisimo, įkalini-
mo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo 
laiką išduodami pagal šių asmenų, jų giminaičių 
(sutuoktinių, vaikų, įvaikių, taip pat brolių ir 
seserų) rašytinius prašymus. Šie asmenys turi 
teisę apskųsti sprendimą. Pareiškimą Lietuvos 
Aukščiausiajam Teismui dėl pilietinių teisių at-
kūrimo bylos atnaujinimo gali paduoti giminai-
čiai (sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, taip pat broliai 
ir seserys). 

113
Valstybės 
kontrolės 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414613

 

Į Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybą negali 
būti priimamas asmuo, jeigu jis atsisakė dekla-
ruoti savo ir savo šeimos narių pajamas bei tur-
tą, taip pat jei su tiesioginiu tarnybos vadovu jį 
sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai, jeigu 
tarnyba būtų susijusi su vieno iš jų tiesioginiu 
pavaldumu kitam ar vieno teise kontroliuoti 
kitą. Valstybės kontrolierius, jo pavaduotojai bei 
Valstybės kontrolės tarnautojai įstatymų nusta-
tyta tvarka privalo pateikti savo ir savo šeimos 
narių gyventojo turto ir gyventojų pajamų mo-
kesčio deklaracijas bei privačių interesų dekla-
racijas. Valstybės kontrolės pareigūnai taip pat 
atleidžiami, jeigu atsisako įstatymų nustatyta 
tvarka deklaruoti savo ir savo šeimos narių turtą 
ir pajamų mokestį bei privačius interesus.
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114

Administra-
cinių teisės 
pažeidimų 
kodeksas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter2/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=426127

 

Šaukimai ir kiti procesiniai dokumentai įtei-
kiami asmeniškai, jeigu administracinio teisės 
pažeidimo bylos procese dalyvaujančio asmens 
įteikimo metu nėra,  –  kuriam nors iš kartu su 
juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių. As-
muo gali atsisakyti duoti parodymus prieš savo 
šeimos narius ar artimuosius giminaičius. Kai 
teisės pažeidimą padarę nepilnamečiai nuo še-
šiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus neturi 
savarankiškų pajamų, bauda išieškoma iš tėvų 
arba juos atstojančių asmenų. Jeigu nepilna-
metis neturi savo turto ar jo dalies bendrojoje 
nuosavybėje, bauda išieškoma iš jo tėvų arba 
globėjų (rūpintojų). Už nepilnamečių nuo ke-
turiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažei-
dimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio 
trečiojoje dalyje, 142 straipsnio antrojoje da-
lyje, 175 straipsnyje, 1761 straipsnio trečiojoje 
dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1781 
straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio tre-
čiojoje dalyje ir 196 straipsnio antrojoje dalyje, 
administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai 
arba globėjai (rūpintojai). Sulaikyto adminis-
tracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pra-
šymu pranešama, kur jis yra, jo giminaičiams, 
darbovietės arba mokyklos administracijai. 
Apie nepilnamečio sulaikymą būtina pranešti 
jo tėvams arba globėjams (rūpintojams). Admi-
nistracinis areštas negali būti skiriamas nėš-
čioms moterims, moterims, turinčioms vaikų 
iki dvylikos metų amžiaus. Tėvų valdžios nepa-
naudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko 
interesams  –  užtraukia įspėjimą tėvams. Tokia 
pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine 
nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje nu-
matytą pažeidimą, – užtraukia baudą tėvams iki 
keturių šimtų litų. Vaiko globėjui (rūpintojui) 
nustatytų pareigų nevykdymas arba vykdymas 
priešingai vaiko interesams  –  užtraukia įspėji-
mą arba baudą globėjui (rūpintojui) iki dviejų 
šimtų litų.

115 Karo prievo-
lės įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=403776

Šeimos sudėtis: tėvai, įtėviai, 
sutuoktinis ar sugyventinis, 
vaikai, įvaikiai.

Karo prievolininkų registre įrašomi ir tvarko-
mi šie karo prievolininkų asmens duomenys: 
duomenys apie šeimos sudėtį (tėvai, įtėviai, su-
tuoktinis ar sugyventinis, vaikai, įvaikiai), taip 
pat šeimos nario vardas, pavardė, gimimo data, 
asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji 
vieta. Karo prievolininkų pareigų neįvykdymą 
laiku pateisinančios priežastys yra karo prievo-
lininko šeimos nario ar jo artimojo giminaičio 
mirtis. Privalomoji pradinė karo tarnyba indi-
vidualia tvarka atidedama šiems karo prievoli-
ninkams: vieniems auginantiems nepilnametį 
vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui 
prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai.
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116

Viešųjų ir 
privačių inte-
resų derinimo 
valstybinėje 
tarnyboje 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=395311

Artimi asmenys  –  valstybinė-
je tarnyboje dirbančio asmens 
tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), 
broliai (įbroliai), seserys (įse-
serės), seneliai, vaikaičiai, su-
tuoktinis, sugyventinis, partne-
ris, kai partnerystė įregistruota 
įstatymų nustatyta tvarka, taip 
pat sutuoktinio, sugyventinio, 
partnerio, kai partnerystė įre-
gistruota įstatymų nustatyta 
tvarka, vaikai, vaikų, brolių, 
seserų, vaikaičių sutuoktiniai, 
sugyventiniai, partneriai, kai 
partnerystė įregistruota įstaty-
mų nustatyta tvarka.

Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje 
tarnyboje, ar įmonė, kurioje jis, jo artimieji gi-
minaičiai ar šeimos nariai turi daugiau kaip 10 
procentų įstatinio kapitalo ar turtinio įnašo arba 
dirba vadovavimo ar revizijos institucijose, vie-
nerius metus neturi teisės sudaryti sandorių su 
institucija ar naudotis institucijos, kurioje pa-
skutinius metus asmuo dirbo, teikiamomis indi-
vidualiomis lengvatomis. Deklaruojantis asmuo 
deklaracijoje privalo nurodyti šiuos savo ir su-
tuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis 
(žr. įstatymo 6 str.).

117 Šaulių sąjun-
gos įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=423622

Šauliui žuvus dėl šaulio tarny-
bos kompensacija išmokama: 
žuvusiojo sutuoktiniui (sugy-
ventiniui), tėvui, motinai ir 
kiekvienam iš žuvusio šaulio 
išlaikytinių. Išlaikytiniai yra ne-
darbingi asmenys, kurie buvo 
žuvusiojo išlaikomi arba jo 
mirties dieną turėjo teisę gauti 
iš jo išlaikymą, taip pat žuvu-
siojo vaikai, gimę po jo mirties, 
nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), 
kol jiems sukaks 18 metų, o 
vaikai, kurie mokosi pagal die-
nines ir nuolatines mokymo 
formas,  –  kol jiems sukaks 24 
metai.

Jeigu šaulys žuvo atlikdamas šaulio tarnybą, su-
sijusią su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia ri-
zika jo gyvybei ar sveikatai, taip pat tais atvejais, 
kai šaulys buvo nužudytas dėl šaulio tarnybos 
atlikimo ar šaulio statuso, neatsižvelgiant į drau-
dimo išmokas jo šeimai, šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytiems asmenims išmokama 120 Vyriau-
sybės nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų, 
bet ne mažesnė negu po 50 Vyriausybės nusta-
tytų minimaliųjų mėnesinių algų kiekvienam 
šaulio išlaikytiniui ir ne didesnė negu 350 000 
litų dydžio kompensacija. Kitais atvejais šauliui 
žuvus dėl priežasčių, susijusių su šaulio tarnyba, 
šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims 
išmokama 60 Vyriausybės nustatytų minima-
liųjų mėnesinių algų dydžio kompensacija. 
Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta kompensacija 
lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo sutuok-
tiniui (sugyventiniui), tėvui, motinai ir kiekvie-
nam iš žuvusio šaulio išlaikytinių. Išlaikytiniai 
yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo 
išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti 
iš jo išlaikymą, taip pat žuvusiojo vaikai, gimę po 
jo mirties, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), kol 
jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi pa-
gal dienines ir nuolatines mokymo formas, – kol 
jiems sukaks 24 metai. Šauliui mirus dėl priežas-
čių, nesusijusių su šaulio tarnyba, šaulio šeimai 
gali būti išmokėta iki 12 Vyriausybės nustatytų 
minimaliųjų mėnesinių algų dydžio vienkartinė 
pašalpa. Sutrikus šaulio sveikatai dėl priežasčių, 
nesusijusių su šaulio tarnyba, jam gali būti išmo-
kėta iki 6 Vyriausybės nustatytų minimaliųjų 
mėnesinių algų dydžio vienkartinė pašalpa. Pri-
imant į LŠS jaunuosius šaulius, kurie nėra pri-
pažinti visiškai veiksniais, būtinas rašytinis tėvų 
arba to iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, globė-
jų ar rūpintojų sutikimas. Jaunųjų šaulių, kurie 
nėra pripažinti visiškai veiksniais, dalyvavimui 
ilgesnėse negu paros LŠS pratybose ir moky-
muose bei kituose renginiuose būtinas rašytinis 
tėvų arba to iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, glo-
bėjų ar rūpintojų sutikimas.
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118
Valstybės ap-
dovanojimų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=213007

 

Jeigu apdovanojamasis miršta nespėjęs gauti 
valstybės apdovanojimo, apdovanojimo ženklas 
ir apdovanojimo dokumentai gali būti įteikti jo 
šeimos nariams ir artimiesiems giminaičiams. 
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu ap-
dovanojami asmenys už nuopelnus garsinant 
Lietuvos vardą kultūros, mokslo, švietimo, 
verslo, gamybos, sveikatos, socialinės apsaugos, 
karybos, sporto, ūkio bei kitose srityse, už hu-
manitarinę pagalbą Lietuvai, taip pat motinos, 
pagimdžiusios ir užauginusios bei gerai išauklė-
jusios 7 ir daugiau vaikų.

119

Lietuvos 
Respublikos 
valstybės 
vėliavos ir 
kitų vėliavų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=409597

 

Laidojant Respublikos Prezidentą, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarą, Seimo ar Vy-
riausybės narį, kitą Vyriausybės nustatyta tvar-
ka pripažintą Lietuvos Respublikai nusipelniusį 
asmenį, taip pat asmenį, kuris žuvo atlikdamas 
savo tarnybinę pareigą ar gelbėdamas žūvan-
čius, karstas su mirusiojo palaikais uždengiamas 
Lietuvos valstybės vėliavos audeklu, kuris, pa-
laidojus mirusįjį, sulankstomas ir perduodamas 
mirusiojo giminėms (artimiesiems).

120

Įstatymas Dėl 
užsieniečių 
teisinės pa-
dėties

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415750

Europos Sąjungos valsty-
bės narės piliečio šeimos na-
riai  –  sutuoktinis arba asmuo, 
su kuriuo sudaryta registruo-
tos partnerystės sutartis, tie-
sioginiai palikuonys, kuriems 
nesukakę 21 metai arba kurie 
yra išlaikytiniai, įskaitant su-
tuoktinio arba asmens, su ku-
riuo sudaryta registruotos par-
tnerystės sutartis, tiesioginius 
palikuonis, kuriems nesukakę 
21 metai arba kurie yra išlaiky-
tiniai, Europos Sąjungos valsty-
bės narės piliečio, sutuoktinio 
ar asmens, su kuriuo sudaryta 
registruotos partnerystės sutar-
tis, išlaikomi giminaičiai pagal 
tiesiąją aukštutinę liniją. Prie-
globsčio prašytojo šeimos na-
riai  –  sutuoktinis arba asmuo, 
su kuriuo sudaryta registruotos 
partnerystės sutartis, šių porų 
arba vieno iš jų vaikai (įvaikiai, 
nepaisant to, ar jie įvaikinti 
pagal Lietuvos Respublikos 
teisės aktus) (toliau  –  vaikai) 
iki 18 metų, jeigu jie nesudarė 
santuokos, taip pat nepilna-
mečio prieglobsčio prašytojo 
tėvas (įtėvis), motina (įmotė) 
(toliau – tėvas, motina) ar glo-
bėjas (rūpintojas), jei šeima jau 
egzistavo kilmės valstybėje ir 
prieglobsčio prašymo nagrinė-
jimo metu šeimos nariai yra

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šei-
mos narys, kuris nėra Europos Sąjungos vals-
tybės narės pilietis, bet turi 2004 m. balandžio 
29  d. Europos Parlamento ir Tarybos direkty-
voje nurodytą leidimą gyventi, turi teisę atvykti 
į Lietuvos Respubliką ir būti joje iki 3 mėnesių 
per pusę metų be vizos (išvardyta labai daug, žr. 
įstatymą).
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Lietuvos Respublikos teritori-
joje. Šeimos nariai  –  sutuokti-
nis arba asmuo, su kuriuo suda-
ryta registruotos partnerystės 
sutartis, vaikai (įvaikiai) (to-
liau – vaikai) iki 18 metų, įskai-
tant sutuoktinio arba asmens, 
su kuriuo sudaryta registruotos 
partnerystės sutartis, vaikus 
iki 18 metų, jeigu jie nesudarę 
santuokos ir yra priklausomi 
nuo tėvų, taip pat pirmos eilės 
tiesiosios aukštutinės linijos 
giminaičiai, kurie išlaikomi ne 
mažiau kaip vienerius metus ir 
negali pasinaudoti kitų šeimos 
narių, gyvenančių užsienio 
valstybėje, parama. Šeimos 
susijungimas  –  Lietuvos Res-
publikoje teisėtai gyvenančio 
užsieniečio, kuris nėra Europos 
Sąjungos pilietis, šeimos narių 
atvykimas ir gyvenimas Lietu-
vos Respublikoje, kad būtų iš-
saugota šeima, nepaisant to, ar 
šeimos santykiai atsirado prieš 
atvykstant užsieniečiui, ar jam 
atvykus.

121

Dėl užsienio 
valstybių 
diplomatinių 
atstovybių 
Lietuvos 
Respublikoje 
statuso 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=243963

 

Diplomatinės atstovybės vadovai, diplomatai ir 
jų šeimos nariai naudojasi asmens bei privačios 
rezidencijos neliečiamybe. Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė imasi visų būtinų priemonių 
jų saugumui užtikrinti. Administracinio bei 
techninio personalo darbuotojai ir jų šeimos 
nariai, jeigu jie nėra Lietuvos Respublikos pi-
liečiai, abipusiškai naudojasi privilegijomis ir 
imunitetais, išskyrus atvejus, kai imunitetas nuo 
civilinės ir administracinės atsakomybės yra tai-
komas tik veiksmams, atliktiems vykdant tarny-
bines pareigas. Užsienio valstybės diplomatinė 
atstovybė gali pagal Lietuvos Respublikoje ga-
liojančius įstatymus ir taisykles atsivežti daiktų, 
skirtų oficialiai naudoti, o diplomatai – daiktų, 
skirtų naudotis jiems ir jų šeimos nariams. Už 
šiuos daiktus neimamas muito mokestis.

122 Seimo rinki-
mų įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=422278

 

Rinkėjas, kuris dėl neįgalumo pats negali už-
pildyti prašymo balsuoti namuose ar jo įteikti 
apylinkės rinkimų komisijai, gali pavesti šiuos 
veiksmus už jį atlikti savo šeimos nariui.

123
Prezidento 
rinkimų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=389914

 

Rinkėjas, kuris dėl fizinių trūkumų ar neįga-
lumo pats negali užpildyti prašymo balsuoti 
namuose ar jo įteikti apylinkės rinkimų komisi-
jai, gali pavesti šiuos veiksmus už jį atlikti savo 
šeimos nariui.



SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

258

Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

124 Prezidento 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=331601

Šeimos nariai  –  sutuoktinis, 
vaikai (įvaikiai). Kompensa-
cijos mokamos išlaikytiniams 
asmenims: žuvusiojo sutuok-
tiniui, vaikams (įvaikiams) iki 
18 metų, taip pat vyresniems 
kaip 18 metų, jeigu jie mokosi 
nustatyta tvarka įregistruotų 
aukštųjų, profesinių, bendrojo 
lavinimo mokyklų dieniniuose 
skyriuose arba pripažinti neį-
galiaisiais (iki 2005 m. liepos 
1  d.  –  invalidais) iki 18 metų, 
žuvusiojo vaikams, gimusiems 
po jo mirties, tėvui (įtėviui), 
motinai (įmotei), taip pat ne-
darbingiems asmenims, kurie 
buvo žuvusiojo išlaikomi arba 
jo mirties dieną turėjo teisę 
gauti jo išlaikymą.

Respublikos Prezidentui ir jo šeimos nariams 
apsauga skiriama ir užtikrinama teisės aktų nu-
statyta tvarka. Respublikos Prezidentą lydintis 
asmuo  –  Respublikos Prezidento sutuoktinis, jei 
jis negali, tuomet – kitas. Jeigu eidamas pareigas 
Respublikos Prezidentas žuvo, jo išlaikytiems 
asmenims lygiomis dalimis išmokama 120 mė-
nesių darbo užmokesčio, kuris būtų mokamas jo 
žūties mėnesį, dydžio vienkartinė kompensacija. 
Jeigu žuvo Respublikos Prezidento sutuoktinis 
ar Respublikos Prezidentą lydintis asmuo, jo iš-
laikytiems asmenims lygiomis dalimis išmokama 
vienkartinė kompensacija, kurios dydis sudaro 
25 procentus Prezidento žūties atveju numatytos 
vienkartinės kompensacijos. Sveikatos sutrikimo 
atvejais, kai Respublikos Prezidento sutuoktinis 
ar Respublikos Prezidentą lydintis asmuo tampa 
neįgalus, jam išmokamos vienkartinės kompensa-
cijos dydis sudaro 25 procentus Prezidento neįga-
lumo atveju nurodytos išmokos, o kai jis netapo 
neįgalus, tačiau neteko darbingumo, – 25 procen-
tus Prezidento atveju nurodytos išmokos. Kom-
pensacijos mokamos, jei Respublikos Prezidento 
sutuoktinis ar Respublikos Prezidentą lydintis 
asmuo žuvo ar jo sveikata sutriko dėl valstybinio 
ir (ar) diplomatinio protokolo nustatytų funkcijų 
vykdymo. Žuvus prezidentui arba jo sutuoktiniui, 
vienkartinės kompensacijos išmokamos žuvusio-
jo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, 
taip pat vyresniems kaip 18 metų, jeigu jie mokosi 
nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, 
bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuo-
se arba pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 
1 d. – invalidais) iki 18 metų, žuvusiojo vaikams, 
gimusiems po jo mirties, tėvui (įtėviui), motinai 
(įmotei), taip pat nedarbingiems asmenims, kurie 
buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną 
turėjo teisę gauti jo išlaikymą. Jeigu Respublikos 
Prezidento sutuoktinis ar Respublikos Prezidentą 
lydintis asmuo dirba, valstybiniame ir (ar) diplo-
matiniame protokole nustatytoms funkcijoms 
atlikti jis atleidžiamas nuo darbo ir už tą laiką jam 
darbo užmokestį, ne mažesnį už asmens gaunamą 
vidutinį, moka Respublikos Prezidento kancelia-
rija. Respublikos Prezidento sutuoktiniui ar Res-
publikos Prezidentą lydinčiam asmeniui atstova-
vimo išlaidos šalies viduje ir lankantis užsienio 
valstybėse apmokamos pagal tarptautinę diplo-
matinę praktiką atsiskaitytinai, taip pat sutuok-
tiniui reprezentacinėms išlaidoms mokama 15 
procentų Respublikos Prezidento mėnesinio dar-
bo užmokesčio dydžio išmoka neatsiskaitytinai 
kas mėnesį. Laikinai eidamas Respublikos Prezi-
dento pareigas, Seimo Pirmininkas, jo sutuokti-
nis ar jį lydintis asmuo turi teisę į materialines ir 
socialines garantijas, nustatytas įstatymo 14–19 
straipsniuose. Jeigu Respublikos Prezidentas ei-
damas pareigas ar pasibaigus kadencijai miršta, jo 
sutuoktiniui, jei šis pageidauja, panaudos pagrin-
dais suteikiamas būstas (gyvenamosios patalpos).
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125

Prezidento 
valstybinės 
rentos įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=412835

 

Teisę gauti Respublikos Prezidento valstybinę 
našlių rentą turi mirusio Respublikos Preziden-
to sutuoktinis Lietuvos Respublikos pilietis 
(toliau – našlys (našlė). Teisę gauti Respublikos 
Prezidento valstybinę našlaičių rentą turi miru-
sio Respublikos Prezidento vaikai, įvaikiai Lie-
tuvos Respublikos piliečiai (toliau – našlaičiai) 
iki 18 metų, vyresni kaip 18 metų, jeigu jie pri-
pažinti neįgaliaisiais iki 18 metų ir visą laiką nuo 
18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies 
darbingi, taip pat nustatyta tvarka įregistruotų 
švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar 
formaliojo profesinio mokymo programų moki-
niai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų 
studentai – iki mokymosi arba studijų pagal šias 
programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo 
programų mokinius, kurie turi teisę gauti Res-
publikos Prezidento valstybinę našlaičių rentą 
iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias 
programas, rugpjūčio 31  d.), bet ne ilgiau, iki 
jiems sukaks 24 metai. Našlaičius įvaikinus, jų 
teisė gauti Respublikos Prezidento valstybinę 
našlaičių rentą išlieka. Daugiau apie rentą, sąly-
gas, tvarką žr. įstatyme.

126
Konstitucinio 
Teismo įsta-
tymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414915

 

Konstitucinio Teismo teisėjas nusišalina ar gali 
būti nušalintas nuo bylos nagrinėjimo, jeigu jis 
yra dalyvaujančių byloje asmenų giminaitis, 
kai svarstomi paklausimai personaliniais klau-
simais; Konstitucinio Teismo teisėjui mirus, 
išmokama 6 mėnesių atlyginimų dydžio pašalpa 
jo šeimai. 

127
Vadovybės 
apsaugos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=279194

 

Saugomas asmuo  –  Respublikos Prezidentas, 
Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas bei 
asmenys, laikinai einantys Seimo Pirmininko, 
Ministro Pirmininko pareigas, jų šeimos nariai. 
Saugomas asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų 
paskirta apsauga jo šeimos nariams, gyvenama-
jai ir (ar) darbo vietai. Saugomi asmenys ne-
delsdami informuoja Vadovybės apsaugos de-
partamentą apie savo ir (ar) savo šeimos narių 
sveikatai ar gyvybei gresiantį pavojų.

128
Seimo kon-
trolierių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=373737

  Seimo kontrolieriui mirus, jo šeimai išmokama 
3 mėnesių atlyginimo dydžio išmoka. 
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129

Valstybės 
saugumo 
departamento 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=400525

 

Saugumo departamento pareigūno, žuvusio 
ryšium su tarnyba, šeimai išmokama vienkar-
tinė dešimties metų (120 mėnesių) darbo už-
mokesčio dydžio kompensacija. Jis laidojamas 
valstybės lėšomis.

130
Savivaldybių 
tarybų rinki-
mų įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=412071

 

Rinkėjas, kuris dėl neįgalumo pats negali už-
pildyti prašymo balsuoti namuose ar jo įteikti 
apylinkės rinkimų komisijai, gali pavesti šiuos 
veiksmus už jį atlikti savo šeimos nariui, kai-
mynui ar juo besirūpinančiam asmeniui arba 
komisijos nariui.

131

Moterų ir 
vyrų lygių 
galimybių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=420884&p_
query=&p_
tr2=2

 

Jeigu lygių galimybių kontrolierius dėl gimi-
nystės ryšių ar kitų svarbių priežasčių negali ne-
šališkai nagrinėti konkretaus skundo, jis paveda 
skundą tirti vienam iš savo tarnybos darbuoto-
jų. Skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarny-
bą arba mokytis draudžiama reikalauti iš darbo 
ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę 
padėtį ar šeimos planus. Draudžiama diskrimi-
nuoti asmenis dėl lyties nustatant ir taikant so-
cialinės apsaugos nuostatas, nustatant išmokas, 
įskaitant papildomas išmokas sutuoktiniams ir 
išlaikomiems asmenims.

132

Tarptautinių 
operacijų, 
pratybų ir 
kitų karinio 
bendradarbia-
vimo renginių 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=403787

 

Ypatingais atvejais, kai gali kilti grėsmė Lietu-
vos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tar-
nautojų ar jų šeimos narių saugumui, siunčiamų 
atlikti tarnybą tarptautinėje operacijoje Lietu-
vos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tar-
nautojų asmens tapatybė gali būti užšifruojama. 

133 Konsulinis 
statutas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=384444

Stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, ma-
sinių riaušių, karo ar ginkluoto konflikto atveju 
arba tokiai padėčiai gresiant, konsulinis parei-
gūnas, esant galimybei, palaiko nuolatinį ryšį su 
nelaimės ištiktu Lietuvos Respublikos piliečiu ir 
padeda jam susisiekti su sutuoktiniu (sugyventi-
niu) ar artimaisiais giminaičiais arba su piliečio 
nurodytu kitu asmeniu Lietuvoje. Konsulinis 
pareigūnas, gavęs informaciją apie Lietuvos 
Respublikos piliečio mirtį buvimo valstybėje, 
perduoda šią informaciją Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijai ir Policijos departa-
mentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos, kad pastarasis praneštų mirusio 
Lietuvos Respublikos piliečio sutuoktiniui (su-
gyventiniui) ar artimiesiems giminaičiams. Jų 
nesant,  –  informacija apie piliečio mirties faktą 
gali būti teikiama kitiems asmenims. Konsulinis 
pareigūnas, jei sutuoktinis (sugyventinis) ar ar-
timasis giminaitis arba asmuo, kuris piliečiui gy-
vam esant buvo nurodytas kaip jo atstovas, prašo, 
padeda gauti informaciją apie mirusio Lietuvos 
Respublikos piliečio mirties priežastį, jei nėra 
kitų būdų gauti tokią informaciją pagal buvimo 
valstybėje galiojančius įstatymus. Konsulinis 
pareigūnas Lietuvos Respublikos piliečiams
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nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju padeda 
susisiekti su sutuoktiniu (sugyventiniu) ar arti-
muoju giminaičiu arba su piliečio nurodytu kitu 
asmeniu Lietuvoje, gauti medicinos pagalbą arba 
grįžti į Lietuvą. Konsulinis pareigūnas teikia rei-
kiamą informaciją arba padeda ją gauti sužeistam 
ar sergančiam Lietuvos Respublikos piliečiui, jo 
sutuoktiniui (sugyventiniui) ar artimajam gimi-
naičiui arba piliečio nurodytam kitam asmeniui, 
organizuojantiems jo parvežimą į Lietuvą. Kon-
sulinis pareigūnas padeda nusikaltimų aukomis 
tapusiems Lietuvos Respublikos piliečiams gauti 
medicinos, teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugas, 
taip pat susisiekti su sutuoktiniu (sugyventiniu) 
ar artimuoju giminaičiu arba su piliečio nurodytu 
kitu asmeniu Lietuvoje. Jei Lietuvos Respublikos 
pilietis yra sulaikytas arba atlieka bausmę, arba 
yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką konsuli-
nėje apygardoje, konsulinis pareigūnas, atsižvelg-
damas į buvimo valstybės įstatymus, susisiekia 
arba prireikus susitinka su šiuo asmeniu jo, jo 
įgaliotojo atstovo, sutuoktinio (sugyventinio) ar 
artimųjų giminaičių pagrįstu prašymu. Konsuli-
nis pareigūnas padeda kompetentingoms institu-
cijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nusta-
tyta tvarka organizuoti buvimo valstybėje likusių 
be globos vaikų, turinčių Lietuvos Respublikos 
pilietybę arba kurių tėvai ar turimas vienintelis 
iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, parve-
žimą į Lietuvą. Konsulinis pareigūnas Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta 
tvarka išduoda asmens grįžimo pažymėjimus 
užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams 
vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos 
Respublikos piliečiai.

134

Baudžiamojo 
proceso ir 
operatyvi-
nės veiklos 
dalyvių, 
teisingumo 
ir teisėsaugos 
institucijų 
pareigūnų 
apsaugos nuo 
nusikalstamo 
poveikio 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=321317

 

Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemo-
nės gali būti taikomos šių asmenų tėvams (įtė-
viams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, 
seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugy-
ventiniams. 1) asmenims, dalyvaujantiems bau-
džiamajame procese: liudytojams, nukentėju-
siesiems, ekspertams, specialistams ir gynėjams 
(atstovams), atstovams pagal įstatymą, įtariamie-
siems, kaltinamiesiems, nuteistiesiems, išteisin-
tiesiems, asmenims, kuriems byla (ikiteisminis 
tyrimas) nutraukta; 2) teisingumo ir teisėsaugos 
institucijų pareigūnams: teisėjams, prokurorams, 
ikiteisminio tyrimo pareigūnams, organizuojan-
tiems ir įgyvendinantiems apsaugos nuo nusi-
kalstamo poveikio priemones pareigūnams; 3) 
operatyvinės veiklos slaptiesiems dalyviams.

135

Nacionalinio 
saugumo 
pagrindų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=404206

 

Socialinė politika: Valstybė turi ypač rūpintis 
šeimos, kaip pagrindinės ir atsakingos visuo-
menės institucijos, padėtimi. Tautinė politika: 
Valstybė privalo užtikrinti lietuvių tautos ilga-
laikių gyvybinių interesų apsaugą saugodama 
Lietuvos teritorijos vientisumą, kalbą, etninę 
kultūrą, kultūros savitumą ir papročius, kultūros 
paveldą ir puoselėdama tradicinę šeimą.



SOCIALINĖS, EKONOMINĖS IR TEISINĖS PRIEMONĖS SIEKIANT ŠEIMŲ STABILUMO IR PLĖTROS

262

Nr. Teisės aktas, 
nuoroda Nuoroda Apibrėžimas ir naudojimas Teisės ir pareigos

136

Dėl Lietuvos 
Laisvės Ko-
vos Sąjūdžio 
Tarybos 
1949 m. 
vasario 16 d. 
deklaracijos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=71713&p_
query=&p_
tr2=2

 
Ypatingą globą valstybė teikia išsilaisvinimo 

kovose nukentėjusiems asmenims ir jų šei-
moms.

137

Administra-
cinių bylų 
teisenos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=423555

 

Jeigu pristatantis šaukimą asmuo gyvenamo-
joje vietoje arba darbo vietoje neranda asmens, 
kuriam pranešama ar kuris šaukiamas dalyvau-
ti byloje, tai šaukimas įteikiamas kuriam nors 
iš gyvenančių kartu su juo suaugusių šeimos 
narių. Jeigu proceso šalis yra nepilnametis ar 
neįgalus asmuo, jų interesams turi teisę atsto-
vauti jų atstovai pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, 
globėjai, rūpintojai). Teisėjas negali dalyvauti 
nagrinėjant bylą: jeigu jis yra šalių, kitų proceso 
dalyvių ar kolegijos teisėjų giminaitis; jeigu jis 
pats arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netie-
siogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba jeigu 
yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo 
nešališkumu. Teismas perduoda bylą nagrinėti 
kitam teismui, kai proceso šalis yra teisėjas, o 
byla priskirtina teismui, kuriame jis arba jo arti-
masis giminaitis dirba teisėju (išskyrus Lietuvos 
vyriausiąjį administracinį teismą).

138

Seimo laiki-
nųjų tyrimo 
komisijų 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=360631

 

Asmenys, teikiantys komisijai paaiškinimus, 
negali būti verčiami teikti paaiškinimus prieš 
save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius, 
tačiau, jiems sutikus duoti paaiškinimus, šie as-
menys turi būti įspėti dėl atsakomybės už mela-
gingus parodymus.

139
Viešojo admi-
nistravimo 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=390913

 

Pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuoto-
jas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo 
dalyvavimo administracinėje procedūroje, jeigu 
yra asmens, dėl kurio pradėta administracinė 
procedūra, artimasis giminaitis (kaip tai api-
brėžta Civiliniame kodekse), svainis ar sugy-
ventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs 
partnerystę.

140
Specialiųjų 
tyrimų tarny-
bos įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=403292

 

Tarnybos pareigūnų ir jų šeimos narių apsau-
gai gali būti taikomos priemonės, numatytos 
Baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos 
dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų 
pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio 
įstatyme. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigū-
nams draudžiama sudaryti sandorius Specialių-
jų tyrimų tarnybos vardu su įmonėmis, kurių sa-
vininkai ar dalininkai yra jų šeimos nariai, arba 
valdyti pagal įgaliojimą kito asmens akcijas.
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141

Vaiko teisių 
apsaugos 
kontrolieriaus 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=312295

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui mirus, jo 
šeimai išmokama 3 mėnesių atlyginimo dydžio 
išmoka. Vaikas turi teisę išreikšti savo nuomo-
nę ir daryti įtaką sprendimams, susijusiems su 
jo gerove šeimoje ir visuomenėje. Vaiko teisių 
apsaugos kontrolierius užtikrina aktyvaus vaiko 
dalyvavimo ir išklausymo galimybes bei atsi-
žvelgia į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja 
vaiko interesams.

142 Žvalgybos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=171400

Šeimos nariai  –  sutuoktiniai, 
taip pat vaikai (įvaikiai), tėvai 
(įtėviai) ir kiti nedarbingi išlai-
kytiniai.

Žvalgybos tarnybos turi šias žvalgybos veiklai 
reikalingas teises: įsigyti ir naudoti technines 
sistemas bei technines priemones, reikalingas 
žvalgybos tarnautojų ir žvalgybos bendradarbių 
bei jų šeimų narių apsaugai; užtikrinti savo sau-
gumą, įskaitant žvalgybos tarnautojų ir žvalgy-
bos bendradarbių bei jų šeimos narių apsaugą; 
rūpintis žvalgybos tarnautojų ir žvalgybos ben-
dradarbių bei jų šeimos narių apsauga. Valstybė 
rūpinasi ir teikia įmanomą pagalbą žvalgybos 
tarnautojui ar jo šeimos nariui, nukentėjusiam 
dėl priežasčių, susijusių su žvalgybos veikla. 
Valstybė kompensuoja žalą, padarytą žvalgybos 
tarnautojui ar jo šeimos nariui dėl priežasčių, 
susijusių su žvalgybos veikla.

143

Aplinkos 
apsaugos 
valstybinės 
kontrolės 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=403593

Neetatinio aplinkos apsau-
gos inspektoriaus šeimos na-
riai  –  sutuoktinis, nepilname-
čiai vaikai (įvaikiai), vaikai, 
gimę po žuvusiojo mirties.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pa-
reigūnui žuvus vykdant tarnybines pareigas, 
išmokama vienkartinė dešimties metų (120 
mėnesių) vidutinio darbo užmokesčio dydžio 
kompensacija lygiomis dalimis jo sutuoktiniui, 
nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), kuriems 
nėra sukakę 18 metų, taip pat vaikams (įvai-
kiams), kurie mokosi nustatyta tvarka įregis-
truotų aukštųjų ar aukštesniųjų mokymo įstai-
gų dieniniuose skyriuose, jei jiems nėra sukakę 
24 metai, žuvusiojo vaikams, gimusiems po jo 
mirties, tėvui (motinai) bei nedarbingiems as-
menims, kurie buvo žuvusiojo išlaikomi arba jo 
mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą. Ne-
etatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui žuvus 
atliekant neetatinio aplinkos apsaugos inspek-
toriaus funkcijas, jo šeimos nariams (sutuok-
tiniui, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), 
vaikams, gimusiems po žuvusiojo mirties) ir 
nedarbingiems asmenims, kurie buvo žuvusiojo 
išlaikomi ar jo žuvimo dieną turėjo teisę gauti 
jo išlaikymą, išmokama lygiomis dalimis 100 
MGL dydžio vienkartinė pašalpa. 

144

Nepilnamečių 
apsaugos nuo 
neigiamo 
viešosios 
informacijos 
poveikio 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=410367

 

Neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai 
informacijai priskiriama viešoji informacija, 
kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama 
kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame ko-
dekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos 
kūrimo samprata.
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145

Seimo nuola-
tinio atstovo 
Europos 
Sąjungoje 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=268730

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka atstovas, atstovo pavaduotojas ir padė-
jėjas (padėjėjai) buvimo valstybėje aprūpinami 
jų šeimos narių skaičių atitinkančiais butais, 
apmokamos atstovo, atstovo pavaduotojo ir pa-
dėjėjo (padėjėjų) bei jų šeimos narių persikėli-
mo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę 
ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką 
išlaidos. Neviršijant Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nustatytų normų, atstovui, atstovo 
pavaduotojui ir padėjėjui (padėjėjams) kom-
pensuojamos kartu su jais buvimo valstybėje 
gyvenančių vaikų (įvaikių) ikimokyklinio au-
klėjimo ir mokymosi, kol baigs vidurinį mokslą 
(bet ne ilgiau, iki vaikams (įvaikiams) sukaks 20 
metų), išlaidos. Jeigu su atstovu, atstovo pava-
duotoju ir padėjėju (padėjėjais) buvimo valsty-
bėje kartu gyvena sutuoktinis ir (ar) ne vyresni 
kaip 18 metų jų vaikai (įvaikiai), atstovui, atsto-
vo pavaduotojui ir padėjėjui (padėjėjams) kartu 
su darbo užmokesčiu mokamos kompensacijos 
sutuoktiniui ir vaikams (įvaikiams) išlaikyti. 

146

Lietuvos 
Nepriklauso-
mybės Akto 
signatarų 
ir Lietuvos 
Laisvės Ko-
vos Sąjūdžio 
Tarybos 1949 
m. vasario 
16 d. dekla-
raciją pasira-
šiusių asmenų 
statuso įsta-
tymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=412828

 

Valstybinę signataro našlių ir našlaičių rentą 
turi teisę gauti mirusio signataro (arba nusta-
tyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur 
esančiu) sutuoktinis, vaikai ir įvaikiai iki 18 
metų, vyresni kaip 18 metų, jeigu jie tapo neį-
galiaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) 
iki 18 metų ir visą laiką nuo 18 metų sukakties 
yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (iki 2005 m. 
liepos 1 d. – invalidai), taip pat nustatyta tvarka 
įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo 
programų ar formaliojo profesinio mokymo 
programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių 
studijų programų studentai iki mokymosi arba 
studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus 
bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie 
turi teisę gauti valstybinę signataro našlaičių 
rentą iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal 
šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, 
iki jiems sukaks 24 metai. Valstybinė signataro 
našlių ir našlaičių renta neskiriama, o paskirtoji 
nemokama, jeigu mirusio signataro sutuokti-
nis, vaikas, įvaikis nėra Lietuvos Respublikos 
pilietis; turi draudžiamųjų pajamų; jiems yra 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis 
už tyčinio nusikaltimo padarymą (kol išnyksta 
teistumas); mirusio signataro sutuoktinis neat-
sisako gaunamos valstybinės pensijos. Signataro 
sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių) pagei-
davimu signatarai laidojami valstybės lėšomis 
pagal Vyriausybės patvirtintą laidojimo cere-
monialą. Signataro sutuoktinio, tėvų (įtėvių), 
vaikų (įvaikių) pageidavimu laidotuves organi-
zuoja Seimo valdybos sudaroma komisija.
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147

Rinkimų 
į Europos 
Parlamentą 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=389913

 

Rinkėjas, kuris dėl fizinių trūkumų ar neįgalumo 
pats negali užpildyti prašymo balsuoti namuose 
ar jo įteikti apylinkės rinkimų komisijai, gali pa-
vesti šiuos veiksmus už jį atlikti savo šeimos na-
riui, kaimynui ar asmeniui, kuris juo rūpinasi.

148
Jaunimo poli-
tikos pagrin-
dų įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=223790

 

Jaunimo organizacijų funkcijos ugdo jaunų 
žmonių pagarbą šeimai. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos tarptau-
tinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose nustatytomis sąlygomis jauno žmogaus 
tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, kiti fiziniai 
ir juridiniai asmenys turi užtikrinti, kad kiekvie-
nas jaunas žmogus nebūtų diskriminuojamas 
dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal 
įstatymą šeiminės padėties.

149

Mobilizacijos 
ir priiman-
čiosios šalies 
paramos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=401353

 

Lietuvos Respublikos piliečių, įrašytų į civili-
nį mobilizacinio personalo rezervą ir turinčių 
atlikti jiems nustatytas funkcijas, paskelbus 
mobilizaciją, neatvykimo į darbą, nebuvimo 
tarnyboje ar kito atsisakymo dirbti viena iš pa-
teisinamų priežasčių – šeimos nario ar artimojo 
giminaičio mirtis – pateikus mirties liudijimą.

150

Civilinės 
krašto apsau-
gos tarnybos 
statutas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414010

 

Visiems ne dėl savo kaltės atleidžiamiems sta-
tutiniams tarnautojams, auginantiems vieną ar 
daugiau vaikų iki 14 metų, jeigu jie iš anksto 
neįspėjami, prie išmokos, priklausančios nuo 
stažo, išmokama 4 mėnesių pareiginės algos dy-
džio papildoma išmoka.

151

Asmenų 
delegavimo į 
tarptautines 
ir Europos 
Sąjungos 
institucijas 
ar užsienio 
valstybių 
institucijas 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=350057

Šeimos nariai  –  su deleguotu 
asmeniu į užsienį išvykę ir kar-
tu gyvenantys jo sutuoktinis, 
deleguoto asmens ir (ar) jo su-
tuoktinio nepilnamečiai vaikai 
(įvaikiai) iki 18 metų, jeigu jie 
nėra įstatymų nustatyta tvarka 
emancipuoti ar sudarę santuo-
kos, ir išlaikytiniai (nesvarbu, 
koks jų amžius). Išlaikytiniais 
laikomi asmenys, kurių globėju 
ar rūpintoju įstatymų nustatyta 
tvarka yra paskirtas deleguotas 
asmuo ir (ar) jo sutuoktinis.

Deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams 
apmokamos sveikatos draudimo išlaidos. Vals-
tybėse, kuriose nėra galimybių apsidrausti svei-
katos draudimu, apmokamos išlaidos, susijusios 
su deleguoto asmens ir jo šeimos narių sveikatos 
priežiūra. Išvykusiam į užsienį kartu su deleguo-
tu asmeniu jo sutuoktiniui kas mėnesį mokama 
kompensacija, kuri sudaro 0,5 per mėnesį de-
leguoto asmens gaunamos su darbu užsienyje 
susijusių išlaidų kompensacijos. Sutuoktiniui, 
gaunančiam pajamas, susijusias su darbo san-
tykiais, ši kompensacija nemokama. Deleguo-
tam asmeniui, kai išvykę į užsienį kartu su juo 
gyvena deleguoto asmens ir (ar) jo sutuoktinio 
nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, jeigu 
jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti 
ar sudarę santuokos, už kiekvieną vaiką (įvaikį) 
kartu su darbo užmokesčiu kas mėnesį moka-
ma kompensacija, kurią sudaro 0,2 per mėnesį 
jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlai-
dų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis)  –  iki 
6 metų, 0,3 per mėnesį jo gaunamos su darbu 
užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu 
vaikas (įvaikis)  –  6 ir daugiau metų. Deleguo-
tiems asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka 
kas mėnesį skiriama Vyriausybės nustatyto dy-
džio išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patal-
pomis, atitinkančiomis jų šeimos narių skaičių. 
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Deleguotiems asmenims ir jų šeimos nariams 
apmokamos persikėlimo (kelionės, bagažo ga-
benimo ir turto persivežimo išlaidos) iš Lietuvos 
Respublikos į užsienio valstybę, į kurią dirbti jis 
deleguotas, ir iš užsienio valstybės į Lietuvos 
Respubliką išlaidos. Šios išlaidos neapmoka-
mos, jeigu jas apmoka tarptautinė ir Europos 
Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institu-
cija, į kurią jis deleguotas. Šios išlaidos, išskyrus 
kelionės ir bagažo gabenimo išlaidas, neapmoka-
mos, jeigu delegavimo trukmė trumpesnė kaip 
3 mėnesiai. Jeigu delegavimo arba delegavimo 
pratęsimo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, kar-
tą per darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos 
institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje 
metus deleguotiems asmenims ir jų šeimos na-
riams apmokamos kelionės į Lietuvos Respu-
bliką ir atgal į užsienio valstybę, į kurią dirbti jis 
deleguotas, išlaidos, o su deleguotu asmeniu į 
užsienį neišvykusiems jo sutuoktiniui, deleguo-
to asmens ir (ar) jo sutuoktinio nepilnamečiams 
vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, jeigu jie nėra 
įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar su-
darę santuokos, ir išlaikytiniams – kelionės pas 
deleguotą asmenį ir atgal į Lietuvos Respubliką 
išlaidos. Paprastai neapmokama, kai tai moka 
tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar už-
sienio valstybės institucija, į kurią jis deleguotas.

152
Asmens tapa-
tybės kortelės 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=384398

 

Vaikui iki 16 metų asmens tapatybės kortelė 
išduodama ar keičiama vieno iš tėvų (įtėvių) 
ar vaiko globėjo (rūpintojo) prašymu. Jeigu 
vaiko tėvai išsituokę, asmens tapatybės kortelė 
išduodama ar keičiama vieno iš tėvų (įtėvių), su 
kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, pra-
šymu. Atsižvelgiant į vaiko interesus, asmens 
tapatybės kortelė gali būti išduota ar pakeista be 
šio prašymo, tarpininkaujant valstybinei vaiko 
teisių apsaugos institucijai.

153 Paso įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=384399

 

Piliečiui iki 16 metų pasas išduodamas ar kei-
čiamas vieno iš tėvų (įtėvių) ar vaiko globėjo 
(rūpintojo) prašymu. Jeigu vaiko tėvai išsituo-
kę, pasas išduodamas ar keičiamas vieno iš tėvų 
(įtėvių), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji 
vieta, prašymu. Atsižvelgiant į vaiko interesus, 
pasas gali būti išduotas ar pakeistas be šio pra-
šymo, tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių 
apsaugos institucijai. 

154

Vyriausiosios 
tarnybinės 
etikos komisi-
jos įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=331040

VTEK nario šeimos nariai (su-
tuoktiniai, nepilnamečiai vaikai 
(įvaikiai), iki jiems sukaks 18 
metų, taip pat vaikai (įvaikiai), 
kurie mokosi nustatyta tvarka 
įregistruotų aukštųjų, aukš-
tesniųjų, profesinių, bendrojo 
lavinimo mokyklų dieniniuose 
skyriuose, iki jiems sukaks 24 
metai, mirusiojo vaikai (įvai-
kiai), vyresni kaip 18 metų,

Mirus VTEK nariui  –  jo šeimos nariams (su-
tuoktiniui, nepilnamečiams vaikams (įvai-
kiams), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat vai-
kams (įvaikiams), kurie mokosi nustatyta tvar-
ka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesi-
nių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose 
skyriuose, iki jiems sukaks 24 metai, mirusiojo 
vaikams (įvaikiams), vyresniems kaip 18 metų, 
jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais
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 jeigu jie pripažinti neįga-
liaisiais (iki 2005 m. liepos 
1  d.  –  invalidais) iki 18 metų, 
mirusiojo vaikai, gimę po jo 
mirties, tėvas (įtėvis), motina 
(įmotė). 

(iki 2005 m. liepos 1  d.  –  invalidais) iki 18 
metų, mirusiojo vaikams, gimusiems po jo mir-
ties, tėvui (įtėviui), motinai (įmotei) išmokama 
VTEK nario dviejų mėnesių vidutinio darbo 
užmokesčio dydžio kompensacija.

155

Apsaugos nuo 
smurto arti-
moje aplinko-
je įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=400334&p_
query=&p_
tr2=2

Artima aplinka  –  aplinka, ku-
rią sudaro asmenys, siejami 
arba praeityje sieti santuoki-
niais, partnerystės, svainystės 
ar kitais artimais ryšiais, taip 
pat asmenys, kartu gyvenantys 
ir tvarkantys bendrą ūkį.

 

156

Klimato 
kaitos valdy-
mo finansinių 
instrumentų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=426187

 

Skrydžiai, kurių vienintelis tikslas  –  skraidinti 
valstybės narės oficialią misiją atliekantį valdantį 
monarchą ir jo artimuosius giminaičius, taip pat 
skrydžiai, išskirtinai skirti skraidinti šalies, kuri 
nėra valstybė narė, oficialią misiją atliekantį val-
dantį monarchą ir jo artimuosius giminaičius, 
nepriskiriami veiklai, kurios metu į atmosferą 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. 

157
Transporto 
lengvatų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=343553

 

Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo 
reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkarti-
nį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio 
(miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisieki-
mo autobusais ir troleibusais, keleiviniais trau-
kiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais 
bilietą su 80 procentų nuolaida turi: žuvusių 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynė-
jų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 
11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos. Šei-
mos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 
metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), 
kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta 
visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę 
gauti iki 32 MGL dydžio lengvųjų automobilių 
įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kom-
pensaciją.

158

Saugaus eis-
mo automo-
bilių keliais 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=421994

 

Mokyti vairuoti keliuose šeimos narius, sie-
kiančius įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijų 
transporto priemones, leidžiama nustatyta tvar-
ka.

159
Branduolinės 
energijos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=404343

 

Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu gali 
atleisti Valstybinės atominės energetikos sau-
gos inspekcijos viršininką iš pareigų, jeigu dėl 
laikinojo nedarbingumo jis nedirba ilgiau kaip 
120 dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per 
paskutinius 12 mėnesių. Į šiuos laikotarpius 
neįskaitomas laikas, per kurį jis gavo ligos so-
cialinio draudimo pašalpą sergantiems šeimos 
nariams slaugyti.
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160
Komercinio 
arbitražo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=325446

  Apie nušalinimą arbitrui gali būti pareikšta, kai 
jis yra vienos iš šalių giminaitis.

161

Valstybės 
garantuoja-
mos teisinės 
pagalbos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415126

 

Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvel-
giant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nu-
statytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai 
gauti, turi asmenys, gaunantys socialinę pašalpą 
pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 
paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems 
gyvenantiems asmenims įstatymą; nepilname-
čių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klau-
simas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą.

162

Sveikatos 
priežiūros 
įstaigų įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=416342

 

Pacientui mirus, įstaiga privalo ne vėliau kaip 
per dvylika valandų pranešti apie tai jo šeimos 
nariams, jo įstatyminiams atstovams arba pacien-
to prieš mirtį nurodytiems asmenims. Pacientui 
mirus įstaigoje, patologoanatominis jo lavono 
tyrimas daromas, jei reikalauja mirusiojo šeimos 
nariai ar jo įstatyminiai atstovai. Įstaiga garantuoja 
mirusiojo kūno nemokamą apsaugą iki tol, kol jį 
atsiims mirusiojo šeimos nariai, jo įstatyminiai at-
stovai arba paciento prieš mirtį nurodyti asmenys, 
bet ne ilgiau kaip keturias paras po patologoanato-
minio tyrimo ar teisės medicinos ekspertizės. 

163

Žmonių 
užkrečiamųjų 
ligų profilakti-
kos ir kontro-
lės įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415251

 

Visuomenės sveikatos centrų apskrityse ir kitų 
institucijų, pagal kompetenciją vykdančių užkre-
čiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, tarnautojai 
turi teises ir pareigas pagal savo kompetenciją 
apklausti ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga 
pavojingomis ir ypač pavojingomis užkrečia-
mosiomis ligomis, ar sukėlėjo nešiotojo šeimos 
narius. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse 
ir kitų institucijų užkrečiamųjų ligų profilaktiką 
ir kontrolę vykdantys tarnautojai, nepažeisdami 
informacijos apie asmens sveikatą konfidencia-
lumo reikalavimų, turi informuoti tokių asmenų 
šeimos narius apie galimą pavojų jų sveikatai ir 
galimybę to pavojaus išvengti naudojant profilak-
tines bei apsaugos priemones. Sveikatos priežiū-
ros įstaigos darbuotojui mirus nuo ypač pavojin-
gos užkrečiamosios ligos, kai apsikrėtimas susijęs 
su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ypač 
pavojinga užkrečiamąją liga sergančiam pacientui 
ar darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos 
židinyje, mirusiojo sutuoktiniui, nepilnamečiams 
vaikams ir įvaikiams, kol jiems sukaks 16 metų, 
taip pat vaikams (įvaikiams), besimokantiems 
nustatyta tvarka įregistruotų mokymo įstaigų 
dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, 
mirusiojo vaikams, gimusiems po jo mirties, tė-
vui (motinai) bei nedarbingiems asmenims, kurie 
buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną tu-
rėjo teisę gauti jo išlaikymą, mokama Vyriausybės 
ar jos įgaliotos institucijos nustatyto dydžio kom-
pensacija. Dalyvavimas giminaičių laidotuvėse 
yra svarbi priežastis darbuotojui nustatytu laiku 
nepasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga.
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164

Žmogaus 
audinių, ląste-
lių ir organų 
donorystės ir 
transplantaci-
jos įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=286041

 

Mirusiojo artimųjų, ar jie neprieštarauja, kad 
asmens audiniai ir (ar) organai būtų paimti 
transplantacijai, atsiklausiama tokia pirmumo 
tvarka: sutuoktinis (-ė), tėvai (globėjai, įtėviai), 
pilnamečiai vaikai (įvaikiai), broliai (seserys). 
Atsiklausus šia tvarka, jeigu jie neprieštarauja, 
kitų artimųjų neatsiklausiama. Neregeneruo-
jančias kūno dalis leidžiama imti tik iš suaugu-
sio giminaičio arba sutuoktinio. Regeneruo-
jančius audinius ir ląsteles leidžiama imti iš 
nepilnamečių tik esant jų tėvų arba globėjų bei 
savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos ra-
šytiniams sutikimams ir jeigu šie audiniai skirti 
transplantuoti donoro giminaičiui.

165
Narkologinės 
priežiūros 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=259522

 

Socialinės paslaugos narkologiniams ligoniams 
ir jų socialinė globa apima: ... psichologinę pa-
ramą pacientų šeimos nariams; įstaigų, įmonių, 
organizacijų paramos pacientui ir jo šeimai or-
ganizavimą. Vietos savivaldos institucijos skati-
na, remia visuomenines organizacijas, ginančias 
narkologinių ligonių bei jų šeimų teises. Visi 
sveikatos priežiūros specialistai privalo infor-
muoti pacientus ir visuomenę apie:... psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo pasekmes žmo-
gaus sveikatai, šeimai ir visuomenei. Asmeniui 
gali būti siūloma konsultuotis dėl piktnaudžia-
vimo psichiką veikiančiomis medžiagomis ar 
gydytis nuo narkologinio susirgimo:... kai lan-
kant pacientą namuose nustatoma neigiama 
girtavimo ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo įtaka jam ar jo šeimai. Teikiant narko-
loginės priežiūros paslaugas, Sveikatos apsaugos 
ministerijos nustatyta tvarka turi būti stebimi: 
... moterys ir vyrai, sergantys alkoholizmu, nar-
komanija ir turintys nepilnamečių vaikų; vaikai, 
sergantys alkoholizmu, narkomanija. Sveikatos 
priežiūros specialistai privalo pranešti savival-
dybių psichikos sveikatos komisijoms, savival-
dybių socialinės globos skyriams, vaikų teisių 
apsaugos tarnyboms, kitoms kompetentingoms 
valstybės ar savivaldos institucijoms apie narko-
loginius ligonius, asmenis, piktnaudžiaujančius 
psichiką veikiančiomis medžiagomis, nesirūpi-
nančius nepilnamečiais vaikais, naudojančius 
prieš juos smurtą. 

166
Sveikatos 
sistemos 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=415035

 

Sveikatos priežiūros specialistai gali panaudoti 
naujus, moksliškai pagrįstus, bet dar nustatyta 
tvarka neįregistruotus vaistus, neaprobuotus 
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus, 
medicinos aparatūrą ir instrumentus tik steng-
damiesi pacientą išgydyti, išgelbėti ar pratęsti 
jo gyvybę. Šiuo atveju jie privalo gauti pacien-
to, o jeigu jis yra nesąmoningos būsenos arba 
nepilnametis, – jo tėvų, artimųjų, globėjų ar jo 
atstovo, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos 
medicinos etikos komisijos sutikimą. Sutikimas 
turi būti patvirtintas raštu. 
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167

Psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=259559

 

Jeigu pacientas yra nepilnametis, informacija 
turi būti pateikiama ir jo tėvams ar globėjams 
(rūpintojams). Jeigu nepilnametis asmuo nėra 
teismo pripažintas emancipuotu, jis gali būti 
gydomas bent vienam iš tėvų ar globėjui (rū-
pintojui) sutikus raštiškai. Jeigu vienas iš tėvų ar 
globėjas (rūpintojas) atsisako psichiatro paskir-
to gydymo ir dėl to nepilnamečio sveikatai gali 
būti padaryta esminė žala, psichiatras nedelsda-
mas turi kreiptis į teismą ir gauti teismo leidimą 
gydyti nepilnametį be vieno iš tėvų ar globėjo 
(rūpintojo) sutikimo. Nepilnamečiai pacientai 
gali būti hospitalizuojami tik vienam iš tėvų ar 
globėjui sutikus. Jeigu nepilnametis hospitali-
zuojamas priverstinai, jam taikomos šio įstaty-
mo nustatytos priverstinio hospitalizavimo ir 
priverstinio gydymo sąlygos. Jeigu nepilname-
tis pacientas yra iki 10 metų, vienas iš tėvų ar 
globėjų turi teisę būti kartu su juo. Kai hospi-
talizuojamas nepilnametis, bet vyresnis kaip 10 
metų pacientas, vienas iš tėvų ar globėjas (rū-
pintojas) gali kreiptis į psichiatrą, kad leistų būti 
psichiatrijos įstaigoje kartu su nepilnamečiu. Šį 
klausimą psichiatras sprendžia atsižvelgdamas 
į ligos pobūdį ir nepilnamečio psichikos būklę. 
Jeigu tėvai ar globėjai (rūpintojai) nesutinka su 
psichiatro sprendimu, šį sprendimą gali apskųsti 
psichiatrijos įstaigos administracijai, Sveikatos 
apsaugos ministerijai arba teismui. 

168

Biomedici-
ninių tyrimų 
etikos įstaty-
mas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=414446

 

Jeigu tiriamasis yra nepilnametis, asmens suti-
kimą atlikti biomedicininį tyrimą duoda abu tė-
vai ar įstatyminiai nepilnamečio atstovai ir rajo-
no, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba. Jei ne-
pilnamečio tėvai gyvena skyrium, būtinas vieno 
iš tėvų ar įstatyminio atstovo ir rajono, miesto 
vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimas.

169

Gyventojų 
pensinio 
aprūpinimo 
gerinimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=22016

 

Daug apie socialines pensijas nedarbingiems 
asmenims, neturintiems teisės gauti kitų rūšių 
pensijų, taip pat minimalius pensijų dydžius, 
kitas pensinio aprūpinimo sąlygas, pensijų sky-
rimo ir mokėjimo tvarką.

170

Valstybinio 
socialinio 
aprūpinimo 
sistemos 
pagrindų 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=22008

 
Socialinis aprūpinimas įstatymų numatytais 

atvejais yra taikomas maitintojo netekusioms 
šeimoms; šeimoms, turinčioms vaikų.
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171

Kompensa-
cijų nepri-
klausomybės 
gynėjams, 
nukentėju-
siems nuo 
1991 m. sau-
sio 11-13 d. 
ir po to vyk-
dytos SSRS 
agresijos, bei 
jų šeimoms 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=269341

Žuvusių Lietuvos Respubli-
kos nepriklausomybės gynėjų, 
nukentėjusių nuo 1991 m. sau-
sio 11–13 d. ir po to vykdytos 
SSRS agresijos, šeimos: tėvai 
(įtėviai), sutuoktiniai, vaikai 
(įvaikiai) iki 18 metų bei vy-
resni negu 18 metų aukštųjų 
mokyklų dieninių skyrių nedir-
bantys studentai, pirmą kartą 
įgyjantys bakalauro ar magistro 
laipsnį, aukštesniųjų ir profe-
sinių mokyklų dieninių skyrių 
nedirbantys moksleiviai, pirmą 
kartą įgyjantys profesiją, bet 
ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 
24 metai. Lietuvos Respubli-
kos nepriklausomybės gynėjų, 
kurie pripažinti nedarbingais 
ar iš dalies darbingais dėl 1991 
m. sausio 11–13 d. ir po to vyk-
dytos SSRS agresijos, šeimos: 
kartu gyvenantys sutuoktiniai 
ir vaikai (įvaikiai) iki 18 metų 
bei vyresni negu 18 metų aukš-
tųjų mokyklų dieninių skyrių 
nedirbantys studentai, pirmą 
kartą įgyjantys bakalauro ar 
magistro laipsnį, aukštesniųjų 
ir profesinių mokyklų dieninių 
skyrių nedirbantys moksleiviai, 
pirmą kartą įgyjantys profesiją, 
bet ne ilgiau kaip iki jiems su-
kaks 24 metai. 

Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems 
nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos 
SSRS agresijos, bei jų šeimoms taikomos kom-
pensacijos už vieno būsto, kuriame deklaruota 
gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, šaltą 
vandenį ir nuotekas, dujas, kietą ir skystą kurą, 
elektros energiją, laidinio telefono abonentinį 
mokestį ir kitas paslaugas.

172

Pasiprieši-
nimo 1940-
1990 metų 
okupacijoms 
dalyvių tei-
sinio statuso 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=302243

Pasipriešinimo okupaciniams 
režimams dalyvių giminaičiai: 
sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, 
taip pat broliai ir seserys.

Dėl kario savanorio ir laisvės kovų dalyvio sta-
tuso pripažinimo gali kreiptis pasipriešinimo 
okupaciniams režimams dalyvių giminaičiai 
(sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, taip pat broliai ir 
seserys).

173

Dėl socialinės 
paramos 
asmenims, 
sužalotiems 
atliekant 
būtinąją 
karinę tarny-
bą sovietinėje 
armijoje, ir 
šioje armijoje 
žuvusiųjų šei-
moms (1945 
07 22 – 1991 
12 31)

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=259513

Žuvusiųjų būtinojoje karinėje 
tarnyboje sovietinėje armijoje 
šeimos  –  tėvai (įtėviai), kitos 
santuokos nesudarę sutuokti-
niai, vaikai (įvaikiai) ir kiti iš-
laikytiniai. 

Išmokėti žuvusiųjų būtinojoje karinėje tarny-
boje sovietinėje armijoje šeimoms 14400 litų 
vienkartinę kompensaciją. Kompensacija mo-
kama žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos san-
tuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams 
(įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams lygiomis 
dalimis.
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174

Valstybės 
paramos 
žuvusių pa-
sipriešinimo 
1940-1990 
metų okupa-
cijoms daly-
vių šeimoms 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=320685

Žuvusiųjų šeimos nariai: tėvai 
(įtėviai), kitos santuokos iki 
kario savanorio ar laisvės kovų 
dalyvio žūties nesudarę sutuok-
tiniai, vaikai (įvaikiai), taip pat 
broliai ir seserys, jeigu jie pasi-
priešinimo okupacijoms daly-
vio žuvimo metu buvo jaunesni 
kaip 18 metų ir neturėjo abiejų 
tėvų (abu tėvai arba turėtas vie-
nintelis iš tėvų buvo mirę). 

Žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos 
iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žū-
ties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams 
(įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu 
jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo 
metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo 
abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš 
tėvų buvo mirę) (toliau – šeimos nariai), lygio-
mis dalimis išmokama vienkartinė pašalpa. 

175

Papildomo 
savanoriško 
pensijų kaupi-
mo įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=413287

 

Pensijų turtas negali būti perleistas jį valdan-
čiai valdymo įmonei, tokios įmonės vadovui, 
valdybos, stebėtojų tarybos nariams ar įmonės 
darbuotojams (ir jų sutuoktiniams). 

176

Nepriklau-
somybės 
gynėjų ir kitų 
nukentėjusių 
nuo 1991 
m. sausio 
11-13 d. ir po 
to vykdytos 
SSRS agresi-
jos asmenų 
teisinio statu-
so pripažini-
mo įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=259515

Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybės gynėjų šeimų 
nariais, nukentėjusiais nuo 
1991 m. sausio 11-13 d. ir po to 
vykdytos SSRS agresijos, pri-
pažįstami: 1) žuvusiųjų vaikai 
(įvaikiai); 2) žuvusiųjų našliai 
(našlės); 3) žuvusiųjų tėvai 
(įtėviai); 4) asmenų, pripa-
žintų nedarbingais ar iš dalies 
darbingais dėl 1991 m. sausio 
11–13  d. ir po to vykdytos 
SSRS agresijos, sutuoktiniai; 
5) asmenų, pripažintų nedar-
bingais ar iš dalies darbingais 
dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir 
po to vykdytos SSRS agresijos, 
nepilnamečiai vaikai (įvaikiai); 
6) asmenų, pripažintų nedar-
bingais ar iš dalies darbingais 
dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir 
po to vykdytos SSRS agresijos, 
tėvai (įtėviai). 

 

177 Švietimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=395640

 

Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų 
(globėjų) pageidavimu  –  pagal ikimokyklinio 
ugdymo programą. Jaunesniam negu 14 metų 
mokiniui tradicinės religinės bendruomenės ar 
bendrijos tikybos arba etikos dalyką parenka tė-
vai (globėjai, rūpintojai), valstybės globojamam 
mokiniui jo šeimoje ar giminėje išpažįstamos 
tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos 
tikybą arba etiką parenka vaiką globojanti insti-
tucija. Socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai 
gyvenančių šeimų vaikams švietimo prieina-
mumas užtikrinamas teikiant jiems socialines 
paslaugas ir švietimo pagalbą. Ir daugiau apie 
ugdymą, švietimą, pagalbą – žr. įstatyme.
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178

Gyventojų 
apsirūpinimo 
gyvenamosio-
mis patalpo-
mis įstatymo 
pakeitimo 
įstatymas 

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=196628&p_
query=%
F0eima&p_
tr2=2

Jauna šeima  –  šeima, kurioje 
kiekvienas iš sutuoktinių yra 
ne vyresnis kaip 35 metų, taip 
pat šeima, kurioje motina arba 
tėvas vieni augina vieną ar 
daugiau vaikų (įvaikių) ir yra 
ne vyresni kaip 35 metų. Šei-
ma  –  sutuoktiniai, jų nepilna-
mečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 
metų (toliau – vaikai (įvaikiai), 
taip pat motina arba tėvas, vie-
ni auginantys vieną ar daugiau 
vaikų (įvaikių). 

Valstybės parama būstui įsigyti pagal šį Įsta-
tymą teikiama mokant iš valstybės biudžeto 
lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį, 
teikiant subsidijas būsto kredito daliai padeng-
ti. SAVIVALDYBIŲ SOCIALINIO BŪSTO 
NUOMA. Savivaldybės (valstybės) gyvenamų-
jų patalpų privatizavimas lengvatinėmis sąlygo-
mis. 

179

Asmenų, 
nukentėjusių 
nuo 1939-
1990 metų 
okupacijų, tei-
sinio statuso 
įstatymas

http://
www3.lrs.lt/
pls/inter3/
dokpaieska.
showdoc_l?p_
id=424850

1. Tremtiniais pripažįstami: 
1) asmenys, okupacinių režimų 
struktūrų arba teismų spren-
dimais dėl politinių ar kilmės 
motyvų priversti išsikelti iš Lie-
tuvos arba prievarta iškeldinti 
iš nuolatinės gyvenamosios 
vietos (ištremti) už Lietuvos 
ribų; 2) asmenys, okupacinių 
režimų struktūrų arba teismo 
sprendimais dėl politinių ar 
kilmės motyvų priversti išsi-
kelti arba prievarta iškeldinti 
iš nuolatinės gyvenamosios 
vietos ir priversti apsigyventi 
arba prievarta apgyvendinti 
nurodytoje vietoje (nutremti), 
pritaikius specialios įskaitos 
(komendantūros) sąlygas arba 
apribojus gyvenamosios vietos 
pasirinkimo teisę (uždraudus 
grįžti ir gyventi Lietuvoje); 3) 
asmenys, kurie, pasibaigus jų 
įkalinimo laikui, dėl politinių 
ar kilmės motyvų buvo prie-
varta apgyvendinti nustatytoje 
vietoje (nutremti), pritaikius 
specialios įskaitos (komendan-
tūros) sąlygas; 4) asmenys, ku-
riems, pasibaigus jų įkalinimo 
laikui arba panaikinus specia-
lios įskaitos (komendantūros) 
sąlygas, dėl politinių ar kilmės 
motyvų buvo uždrausta grįžti 
ir gyventi Lietuvoje (ištremti); 
5) asmenys, gimę tremtinių 
šeimose trėmimo metu ir trem-
tyje, jeigu bent vienas iš tėvų 
buvo tremtinys ir jeigu bent 
vienam iš tėvų buvo taikomas 
specialios įskaitos (komen-
dantūros) sąlygos arba buvo 
apribota gyvenamosios vietos 
pasirinkimo teisė (uždrausta 
grįžti ir gyventi Lietuvoje); 
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6) asmenys, savo noru nu-
vykę pas savo šeimos narius į 
tremtį ir patekę į tremtinio tei-
sinę padėtį, tai yra jiems buvo 
taikomos specialios įskaitos 
(komendantūros) sąlygos arba 
buvo apribota gyvenamosios 
vietos pasirinkimo teisė (už-
drausta grįžti ir gyventi Lietu-
voje). 2. Tremtiniams prilygin-
tais asmenimis pripažįstami: 1) 
tremtinių šeimos nariai, kurie 
nebuvo įrašyti į tremiamųjų 
sąrašus, atvykę ir nuolat gyvenę 
pas savo šeimos narius (tėvus, 
įtėvius, globėjus, vaikus, įvai-
kius ar sutuoktinius), kuriems 
tuo metu buvo taikomos speci-
alios įskaitos (komendantūros) 
sąlygos arba buvo apribota gy-
venamosios vietos pasirinkimo 
teisė (uždrausta grįžti ir gyventi 
Lietuvoje).
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