
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBA 

 

 

 

Samanta Majauskienė – VšĮ „Veiklių mamų klubas“ atstovė, Šeimos tarybos 

pirmininkė; 

Eligija Balčiūnienė – VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro atvejo 

vadybininkė, Šeimos tarybos pirmininkės pavaduotoja; 

Ina Romanova – Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorė, Šeimos tarybos sekretorė; 

Jurgita Augustinavičienė – Biržų rajono savivaldybės tarybos narė; 

Tomas Četvergas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys; 

Valė Kuprovskienė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų rajono filialo 

pirmininkė; 

Kristina Pikūnė – VšĮ šeimos centro „Kartu saldu“ direktorė; 

Vaidutė Stankevičienė – Parovėjos bendruomenės pirmininkė; 

Žaneta Taurienė – Biržų švietimo pagalbos tarnybos psichologė; 

Kristina Uchė – VšĮ „Pagalbos centras“ atstovė. 

 

Šeimos taryba sudaryta Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. 

Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią 

aplinką Savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir 

nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių. 

Siekdama įgyvendinti tikslą, Šeimos taryba: 

1. analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, įtakojančių šeimų padėtį Savivaldybėje, 

rengimą ir įgyvendinimą; 

2. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės 

administracijai siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos 

Savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, taip pat ir dėl: 

2.1. paslaugų ir infrastruktūros šeimai, nėščiosioms, vaikams (įskaitant viešąjį transportą, 

žaidimų aikšteles kiemuose, vaikų priežiūros kambarius darbovietėse ir pan.) Savivaldybėje plėtros; 

2.2. teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo; 

2.3. šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo; 

2.4. kitų šeimoms aktualių klausimų. 

3. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl veiksmų, kuriant šeimai 

palankią aplinką savivaldybėje, įgyvendinimo tobulinimo; 

4. kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą apie savo veiklą; 

5. informuoja visuomenę apie Šeimos tarybos tikslus ir veiklą; 

6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-99 ,,Dėl Biržų 

rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatų patvirtinimo”patvirtinti Biržų rajono savivaldybės 

šeimos tarybos nuostatai: čia .  

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr.T-205 ,,Dėl Biržų 

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-177 ,,Dėl Biržų rajono 

savivaldybės  šeimos tarybos sudarymo” pakeitimo: čia .  

 

Daugiau informacijos: čia . 

 

 

___________________ 

 

https://teisineinformacija.lt/birzai/document/24110
https://teisineinformacija.lt/birzai/document/31395
https://www.birzai.lt/veiklos-sritys/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-koordinavimas/seimos-taryba/558

