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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBA  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2017-04-28 Nr. 1 

Rokiškis 

 

 Posėdis įvyko 2017-04-26. 

 Posėdžio laikas: 16–17 val. 

 Posėdžio pirmininkė Danguolė Kondratenkienė. 

 Posėdžio sekretorė Dovilė Panasovienė. 

 Dalyvavo 11 narių (sąrašas pridedamas). 

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Šeimos tarybos pirmininko rinkimų. 

2. Dėl Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

3. Dėl Šeimos tarybos darbo gairių numatymo. 

1. SVARSTYTA. Šeimos tarybos pirmininko rinkimai. 

 Jolanta Kornevienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus vyriausioji specialistė, inicijavusi Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos (toliau – 

Šeimos taryba) sukūrimą, pristatė Šeimos tarybos nares ir pasiūlė pirmininkę rinkti iš narių, 

priklausančių nevyriausybinėms organizacijoms. Ji akcentavo, jog nevyriausybinės organizacijos 

Rokiškio rajono šeimų problemas žino platesniame kontekste.  

 Danguolė Kondratenkienė, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė pasiūlė Šeimos 

tarybos pirmininke išrinkti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atstovę, o Šeimos tarybos 

pavaduotoja – nevyriausybinės organizacijos atstovę. D.Kondratenkienė pastebėjo, jog Rokiškio 

rajono savivaldybės administracijos specialistai savo darbe tiesiogiai susiduria su rajono šeimų 

problemomis.  

 Birutė Bagdonienė, Rokiškio rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos 

„Apvalus stalas“ pirmininkė, pritarė D. Kondratenkienei, papildydama, jog Šeimos tarybos 

pirmininke galėtų būti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė, kuriai būtų lengviau Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybai pateikti siūlymus, kelti aktualius klausimus. 

 Irena Zabulienė, Rokiškio rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorė, pasiūlė Šeimos tarybos nare išrinkti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narę D. 

Kondratenkienę. 

 1. NUTARTA. Šeimos tarybos pirmininke išrinkti Rokiškio raj. savivaldybės tarybos narę 

Danguolę Kondratenkienę. 

 BALSAVO: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 3. 

2. SVARSTYTA. Šeimos tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai. 

 Išrinkta Šeimos tarybos pirmininkė (toliau – Pirmininkė) Danguolė Kondratenkienė pakvietė 

nares siūlyti kandidates iš nevyriausybinių organizacijų į pirmininkės pavaduotojos pareigas.  

Irena Zabulienė pasiūlė Šeimų tarybos pirmininkės pavaduotoja išrinkti Jolitą Kalačiovienę, 

Rokiškio mamų klubo asociacijos narę, kurią pristatė, kaip labai atsakingą, pareigingą ir kruopščią.  

 Jolanta Kornevienė pritarė I. Zabulienės siūlymui, papildydama, jog Rokiškio mamų klubo 

vadovės Aušros Žėglaitienės atsiliepimai apie Jolitą Kalačiovienę ir jos veiklą yra puikūs. 

2. NUTARTA. Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos pirmininkės pavaduotoja 

išrinkti Rokiškio mamų klubo asociacijos narę Jolitą Kalačiovienę.  

 BALSAVO: „už“  – 10, „prieš“ – 0, „susilaikė“– 1. 

3. SVARSTYTA. Šeimos tarybos darbo gairių numatymas. 
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 Pirmininkė Danguolė Kondratenkienė pasiūlė Šeimos tarybos susirinkimus daryti ne rečiau 

kaip kartą per ketvirtį – trečiadieniais, 16 val. Taip pat ji pasiūlė numatyti Šeimos tarybos veiklos 

planą, kuris būtų patvirtintas kitame susirinkime po mėnesio. Pirmininkė paprašė Šeimos tarybos 

narių idėjas ir pasiūlymus siųsti jai elektroniniu paštu.  

 Greta Giriūnaitė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus vyriausioji specialistė (socialinė darbuotoja), akcentavo, jog pasiūlymus reikėtų teikti 

svarstant apie visas Rokiškio rajono šeimas (jaunas, daugiavaikes ir pan.), neišskiriant socialinės 

rizikos šeimų. 

 3. NUTARTA (vienbalsiai): 

1. Kitą Šeimos tarybos susirinkimą organizuoti po mėnesio.  

2. Šeimos tarybos narių siūlymus dėl Šeimos tarybos veiklos plano sukonkretinti ir pateikti 

kitame posėdyje. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė  Danguolė Kondratenkienė 

 

 

Posėdžio sekretorė Dovilė Panasovienė 


