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Terminų žodynas 

SSAR (AROPE)                            Skurdo arba socialinės atskirties rizika. 

KMI Kūno masės indeksas yra mitybos būklę rodantis rodiklis. Jis 

apibrėžiamas kaip žmogaus svorio kilogramais ir ūgio metrais 

kvadratu santykis. 

EVGS                                               Europos vaiko garantijų sistema. 

Pažeidžiami vaikai                   Jaunesni nei 18 metų asmenys, kuriems gresia skurdas arba socialinė 

atskirtis. Tai yra vaikai, gyvenantys namų ūkiuose, kuriems gresia 

skurdas arba kurie patiria didelį materialinį ir socialinį nepriteklių, 

arba kurių darbo intensyvumas yra labai mažas. 

Vaikai, gyvenantys šeimose, patiriančiose socialinę riziką 

                                                         Vaikai, gyvenantys šeimose, kurioms kyla rizika dėl įvairių socialinių 

veiksnių, pvz., piktnaudžiavimo psichotropinėmis medžiagomis, 

smurto artimoje aplinkoje, psichikos sveikatos sutrikimų; taip pat 

vaikai, gyvenantys atskirtose vietovėse, kuriose yra didelis 

ekonominio nepritekliaus ir nusikalstamumo / smurto lygis ir žemas 

išsilavinimo lygis. 

VGSNVP Vaiko garantijų sistemos nacionalinis veiksmų planas. 

AUP                                                   Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. 

Energetinis nepriteklius Negalėjimas namuose palaikyti tinkamo šilumos lygio dėl mažų namų 

ūkio pajamų, didelių energijos sąnaudų arba dėl žemo pastatų 

energetinio efektyvumo. 

ERPF  Europos regioninės plėtros fondas. Europos regioninės plėtros fondas 

(ERPF) siekia stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą 

Europos Sąjungoje, mažindamas disbalansą tarp jos regionų. 2021–

2027 m. jis leis investuoti į pažangesnę, ekologiškesnę, geriau sujungtą 

ir labiau socialiai orientuotą Europą, kuri yra arčiau savo piliečių. 

ES-SPGS                                         ES statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas. 

ESTR                                               Europos socialinių teisių ramstis. 

EPSCO  Europos Sąjungos užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų                       

reikalų taryba. 

Visos dienos mokykla Mokymosi programa, kurios tikslas – sumažinti ne mokykloje praleistą 

laiką ir skirti papildomo laiko ugdymuisi ir mokymuisi. 

MAVSE                                           Mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos elgsena. 

Per didelė būsto išlaidų našta Procentas gyventojų, gyvenančių namų ūkiuose, kuriuose būsto 

išlaidos sudaro daugiau nei 40 procentų visų disponuojamų namų 

ūkio pajamų. 
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Prastos būsto sąlygos Reiškia nepakankamus namų ūkio patogumus, pvz., nesandarų stogą, 

nėra vonios / dušo ir tualeto viduje arba būstą, kuriame per tamsu. 

Mažas gimimo svoris Mažą gimimo svorį PSO apibrėžė kaip gimimo svorį <2500 g. 

Mažas pajamas gaunantys namų ūkiai 

Namų ūkiai, kurių pajamos yra mažesnės nei 60 procentų šalies vidutinių disponuojamųjų pajamų. 

Globos sistema  Vaikų, kurie negali gyventi su tėvais, apgyvendinimas ir priežiūra. 

Daugeliu atvejų ne namuose globojamiems vaikams taikomas globos 

ir apsaugos orderis. Lietuvoje priežiūra ne namuose apima: 1) 

Alternatyvi globa tėvų globos netekusiems vaikams skirstoma į globą 

šeimoje ir bendruomeninius vaikų globos namus, 2) tėvų globojamų 

vaikų apgyvendinimas ne namuose. Tokia globa apima vaikus, 

globojamus socializacijos centruose ir Švietimo ministerijos 

prižiūrimose specialiojo ugdymo mokyklose, taip pat Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamą vaikų su negalia institucinę 

globą. 

Socialinę riziką patiriančios šeimos 

                                                          Sąvoka, apimanti įvairias rizikas, galinčias sukelti skurdą ar socialinę 

atskirtį. Vaikams tai apima gyvenimą namų ūkyje, kur pajamas 

uždirba tik vienas asmuo; gyvenimą su negalia turinčiu vienu iš tėvų; 

gyvenimą namų ūkyje, kur šeimos narys turi psichikos sveikatos 

problemų arba sergama ilgalaikėmis ligomis; gyvenimą namų ūkyje, 

kuriame piktnaudžiaujama psichotropinėmis medžiagomis arba 

smurtaujama; Europos Sąjungos piliečio, kuris persikėlė gyventi į kitą 

valstybę narę, o patys vaikai liko savo kilmės valstybėje narėje, vaikai; 

vaikai, kurių motina paauglė, arba paauglė motina; ir vaikai, kurių 

vienas iš tėvų yra įkalintas. 

RRF  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonė. Gaivinimo ir 

atsparumo priemonės tikslas yra sušvelninti ekonominį ir socialinį 

koronaviruso pandemijos poveikį ir padaryti Europos ekonomiką bei 

visuomenes tvaresnes, atsparesnes ir geriau pasirengusias perėjimo 

prie ekologiškos ekonomikos ir skaitmenizacijos keliamiems 

iššūkiams ir suteikiamoms galimybėms. 

SUP Specialieji ugdymosi poreikiai – tai mokymosi sunkumai ar negalios, 

dėl kurių vaikams, turintiems šių poreikių, mokytis sunkiau nei 

kitiems to paties amžiaus vaikams. 

PSO                                                Pasaulio sveikatos organizacija. 
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Įvadas 

Europos vaiko garantijų sistemos (EVGS) tikslas – spręsti socialinio ir ekonominio vaikų 

pažeidžiamumo problemą Europoje taikant integruotą požiūrį, kuriuo siekiama užtikrinti, kad visiems 

Europos vaikams būtų garantuota galimybė gauti nemokamą ir kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir 

priežiūrą (IUP), švietimą ir sveikatos priežiūrą, jiems būtų užtikrinama gera mityba ir tinkamas būstas.  

Šių penkių pagrindinių poreikių tenkinimas įgyvendinant nacionalinius ir Europos veiksmų planus 

gerokai pagerins pažeidžiamų vaikų gyvenimo sąlygas ir galimybes. EVGS ypatingas dėmesys 

skiriamas vaikų grupėms, kurios yra ypač pažeidžiamos. 

 

Europos vaiko garantijų sistemos priėmimo kontekstas 

2015 metais Europos Parlamentas paragino Europos Komisiją ir Europos Sąjungos valstybes nares, 

„atsižvelgiant į viešųjų paslaugų silpnėjimą, įvesti Vaiko garantiją, kad kiekvienas skurde gyvenantis 

vaikas galėtų gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, nemokamą išsilavinimą, nemokamą priežiūrą, 

tinkamą būstą ir tinkamą mitybą, kuri būtų integruotos Europos kovos su vaikų skurdu plano dalis“.  

Europos Komisijos pasiūlymą dėl EVGS Europos Sąjungos Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir 

vartotojų reikalų taryba (EPSCO) priėmė 2021 metų birželį. Pagrindinis dėmesys jame skiriamas 

galimybei veiksmingai ir nemokamai naudotis kokybiškomis paslaugomis ikimokyklinio ugdymo ir 

priežiūros, švietimo, sveikatos priežiūros srityse, tinkamos mitybos ir tinkamo būsto užtikrinimui.  

Europos Komisija (Užimtumo GD) bendradarbiavo su UNICEF Europos ir Centrinės Azijos regioniniu 

biuru (UNICEF ECARO) siekdama išbandyti, kaip EVGS galėtų veikti praktikoje, ir pateikti 

rekomendacijas, kaip sėkmingai parengti ir įgyvendinti EVGS. Vykdydamas šį įsipareigojimą, UNICEF 

ECARO biuras nuo 2020 m. liepos mėn. dirba su septynių ES valstybių narių (Bulgarijos, Kroatijos, 

Vokietijos, Graikijos, Italijos, Lietuvos ir Ispanijos) nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis bei 

pagrindinėmis šių šalių nacionalinėmis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis.  

„Giluminės politikos analizės“ parengimas buvo minėtos paramos dalis. Bendras šios giluminės 

analizės tikslas – padėti septynių bandomajame projekte dalyvaujančių šalių nacionalinėms 

vyriausybėms parengti, įgyvendinti ir įvertinti EVGS. Ši giluminė analizė skirta pateikti informacijos ir 

įrodymų bazę, kurios reikia vyriausybėms rengiant įrodymais pagrįstus ir informuotus Europos vaiko 

garantijos nacionalinius veiksmų planus. Atliekant šią giluminę analizę, nagrinėjama politika, 

paslaugos, biudžetai ir mechanizmai, skirti spręsti kliūtis, trukdančias vaikams naudotis jiems skirtomis 

paslaugomis, ir nepatenkintų vaikų poreikių klausimus penkiose EVGS teminėse srityse: ikimokyklinis 

ugdymas ir priežiūra (IUP), švietimas, sveikata, mityba ir būstas.  

Ši giluminė analizė buvo parengta siekiant padėti vyriausybėms nustatyti, kuriems vaikams turėtų būti 

teikiama pirmenybė būsimuose VGSNVP, ir rekomenduoti politikos priemones, kurios turi būti 

įgyvendintos nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kad papildytų esamas veiksmingas 

politikos priemones užtikrinant vaikams teigiamus rezultatus. Be to, giluminės analizės metu 

nustatomi, surenkami ir rekomenduojami rodikliai, kurie galėtų būti naudojami stebint ir vertinant 

VGSNVP poveikį, ir teikiamos rekomendacijos, kaip išspręsti trūkstamų duomenų klausimą. 

Daugiau informacijos apie EVGS galima rasti šioje svetainėje: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
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Apie šią ataskaitą 

Atliekant parengiamuosius tyrimus dėl EVGS Lietuvoje įgyvendinimo, šiame dokumente pateikiama 

išsami, įrodymais pagrįsta politikos, programų, sistemų, procesų ir mechanizmų, kuriais buvo siekiama 

spręsti vaikų skurdo ir socialinės atskirties problemas Lietuvoje pastaraisiais metais, analizė. 

Pirmajame skyriuje apžvelgiame vaikų skurdo Lietuvoje situaciją, taip pat pagrindines politikos 

programas, kurios įgyvendinamos šioje šalyje sprendžiant materialinio vaikų skurdo ir nepritekliaus 

problemas. Antrame–penktame skyriuose nagrinėjame įvairias politikos sritis, kurios yra EVGS 

pagrindas (ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra (IUP), švietimas, sveikata ir mityba bei būstas), 

nurodome pagrindines pamokas, kurias iki šiol išmoko įvairūs šias iniciatyvas įgyvendinę viešieji ir 

privatieji subjektai.  

Aptariant šią patirtį siekiama į rengiamą pasiūlymą dėl Nacionalinio veiksmų plano (NVP) dėl EVGS 

Lietuvoje įgyvendinimo įtraukti konkrečias programas. Išvardijami tikslai, kuriuos būtina pasiekti iki 

2030 m., kurie padės viešojo administravimo institucijoms ateinančiais metais mažinti vaikų skurdą ir 

socialinę atskirtį, taip pat siūlomas pagrindinių rodiklių rinkinys, leidžiantis stebėti šių iniciatyvų 

pažangą.  

Prie šios „giluminės analizės“ ataskaitos pridedama išsami literatūros apžvalga, kurią atliko tie patys 

autoriai. Literatūros apžvalgoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pažeidžiamų vaikų tikslinių 

grupių, kliūčių, dėl kurių jie negali naudotis paslaugomis ir dėl kurių jų poreikiai nepatenkinami, 

nustatymui, ir minėtos grupės vėliau buvo įtrauktos į politikos atsako analizę giluminėje analizėje. 
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1. Priemonės materialiniam vaikų 

skurdui mažinti 

1.1. Materialinis vaikų skurdas Lietuvoje: faktai ir tendencijos  

• Skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančių gyventojų dalis Lietuvoje nuo 2016 m. 

sumažėjo nuo 30 procentų iki 24,5 procento, tačiau šis rodiklis išlieka vienas didžiausių ES. 

 

• 2020 metais1 didžiausia skurdo rizika grėsė namų ūkiams, auginantiems vaikus (17,1 proc.), 

daugiavaikėms šeimoms (25,6 proc.), vienišiems tėvams (daugiausia motinoms) (45,2 proc.), 

o pastarųjų namų ūkių dalis – viena didžiausių ES. 

 

• Mažos išlaidos ir socialinė apsauga bei ribotas socialinių pervedimų poveikis prisideda prie 

išliekančio aukšto skurdo rizikos lygio. Lietuvos išlaidos socialinei apsaugai nuo BVP 2019 

metais sudarė 12,3 proc., o tai yra daugiau negu ES vidurkis - 19,3 proc.2 Socialinių 

pervedimų Lietuvoje poveikis paprastai buvo ribotas, bet nuo 2018 metų gerokai išaugo ir 

pasiekė 29,39 proc. 

Pirmąją skurdo mažinimo strategiją Lietuva parengė 2000 m. ir nustatė tikslus ateinantiems penkeriems 

metams.3 Nors nuo to laiko Vyriausybė į savo programas įtraukė atskiras priemones skurdui mažinti, 

Lietuva nesukūrė nuoseklios ilgalaikės kovos su skurdu strategijos. Įgyvendindama strategijos „Europa 

2020“ tikslus, Lietuva nuo 2008 metų buvo užsibrėžusi tikslą 170 tūkst. sumažinti žmonių, kuriems kyla 

skurdo ir socialinės atskirties rizika, skaičių. 2020 metais tikslas buvo viršytas - šis skaičius sumažėjo 

218 tūkst.4 Tačiau žmonių, kuriems kyla skurdo rizika, lygis 2020 metais išliko aukštas (20,9 proc.) ir 

nuolat buvo vienas didžiausių ES.5 Daugiavaikės šeimos, t. y. turinčios tris ar daugiau išlaikomų vaikų, 

susiduria su skurdu, kuris yra daugiau nei du su puse karto dažnesnis nei vieną išlaikomą vaiką 

turinčių vaikų šeimų grupėje, nepaisant pastaraisiais metais mažėjančio skirtumo. Nors laikui bėgant 

vaikų skurdo lygis mažėjo, apie 20 procentų vaikų vis dar gresia skurdas.6 

Socialinių pervedimų Lietuvoje poveikis paprastai buvo ribotas, bet nuo 2018 metų gerokai išaugo.  

Nuo 2018 metų socialinių pervedimų (išskyrus pensijas) poveikis padidėjo nuo 22,9 proc. iki 31,56 proc. 

 

1 Oficialios statistikos portalas. Namų ūkių su vaikais skurdo rizikos rodiklis. Prieiga: https://osp.stat.gov.lt/EN/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=dd312b7c-edc3-4ad3-81ce-534c500cce98#/. 
2Eurostatas. 2020. Valdžios sektoriaus išlaidos pagal paskirtį. Prieiga: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEPSR_SP110/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=3a45b344-41c6-4d4b-9032-fd9652c48513  
3 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2000). Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija. Prieiga: 

https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/koncepcijos-strategijos  
4 Strategijos „Europa 2020“ tikslai: Lietuvos statistika ir rodikliai. Prieiga: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-

and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-

country/lithuania/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-lithuania_en#poverty-and-social-exclusion 
5 Eurostatas. 2020. Skurdo rizikos lygis. Prieiga: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TESPM010/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=71422f6a-d0b9-4b86-9e71-fb9028887765  
6 Koutsogeorgopoulou, V. 2020., „Skurdo ir socialinių skirtumų mažinimas Lietuvoje“, EBPO Ekonomikos departamento 

darbiniai dokumentai, Nr. 1649, EBPO leidykla, Paryžius, https://doi.org/10.1787/b631de7d-en. 

https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=dd312b7c-edc3-4ad3-81ce-534c500cce98%23/
https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=dd312b7c-edc3-4ad3-81ce-534c500cce98%23/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEPSR_SP110/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=3a45b344-41c6-4d4b-9032-fd9652c48513
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/koncepcijos-strategijos
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/lithuania/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-lithuania_en%23poverty-and-social-exclusion
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/lithuania/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-lithuania_en%23poverty-and-social-exclusion
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/lithuania/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-lithuania_en%23poverty-and-social-exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TESPM010/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=71422f6a-d0b9-4b86-9e71-fb9028887765
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2019 metais (padidėjo 8,66 proc. punkto.) 2020 metais socialiniai pervedimai (be pensijų) sumažino 

skurdo rizikos lygį 29,39 proc.7 Padidėjęs socialinių pervedimų lygis priartėjo prie ES lygio – 32,62 proc. 

(2020 m.). Žemas išlaidų socialinei apsaugai lygis ir ribotas socialinių pervedimų poveikis skurdo 

mažinimui 8 bei nuoseklios ir visapusiškos skurdo mažinimo strategijos nebuvimas labai prisidėjo prie 

išliekančio aukšto skurdo rizikos lygio Lietuvoje.  

Nacionaliniame pažangos plane (2021–2030 m.), kuris dar tik bus įgyvendinamas, remiamasi Darnaus 

vystymosi tikslais iki 2030 m. ir nubrėžiami konkretūs skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslai, 

tačiau jame trūksta konkrečių vaikų skurdo mažinimo tikslų ir rodiklių. Nepaisant strategijos 

nebuvimo, piniginė socialinė parama šeimoms ir vaikams buvo laikoma pagrindine priemone mažinti 

materialinius vaikų skurdo aspektus. 

1.2. Politikos įgyvendinimo priemonės, skirtos kovoti su 
materialiniu vaikų skurdu  

Per pastaruosius dvejus metus buvo įvesta keletas priemonių, skirtų didinti darbingo amžiaus asmenų 

išmokas, piniginę socialinę paramą, taip pat išmokas šeimai ir taip mažinti skurdo riziką. Šios 

priemonės – tai valstybės remiamų pajamų (VRP) didinimas ir jų indeksavimas minimalių vartojimo 

poreikių dydžiui nuo 2019 metų, nedarbo išmokų aprėpties ir dydžio didinimas, išmokų šeimai 

pokyčiai 2018 metais įvedant universalią išmoką vaikui. Be to, buvo įvesta naujovė dėl pajamų 

nevertinimo piniginės socialinės paramos gavėjams, kuria leista pajamų iš darbo gaunantiems gavėjams 

dalį savo uždarbio pasilikti. Aktualiausios vaikų skurdo mažinimo priemonės buvo kasmet didinamos 

universalios išmokos vaikui įvedimas ir piniginės socialinės paramos pakeitimai.  

 

Piniginė socialinė parama šeimoms ir vaikams  

Mažas pajamas gaunančios šeimos ir vieniši asmenys turi teisę gauti dviejų pagrindinių rūšių piniginę 

socialinę paramą pagal materialinį poreikį – socialines išmokas  ir komunalinių išlaidų už šildymą, 

karštą ir šaltą vandenį kompensacijas. Valstybės remiamos pajamos (VRP), kurios sudaro socialinių 

išmokų bazę, 2018 m. pradžioje pirmą kartą per dešimtmetį padidėjo daugiau nei 20 procentų. 9 Nuo 

2019 m. VRP indeksuojamos pagal minimalių vartojimo poreikių dydį, taip automatiškai prisitaikant 

prie kainų lygio pokyčių.10 Asmuo turi teisę gauti socialinę išmoką, jei vidutinės namų ūkio pajamos 

per mėnesį vienam asmeniui yra 1,1 VRP (2020 m. – 137,5 EUR, o 2021 m. – 140,8 EUR). Išmoką gali 

gauti asmuo arba šeima. Skaičiuojant į vidutines mėnesines pajamas neįtraukiama universali išmoka 

vaikui ir pajamų iš darbo užmokesčio ar socialinės apsaugos išmokų dalis, priklausomai nuo šeimos 

sudėties (nuo 20 iki 40 procentų). Tačiau gavėjams mokamos socialinės išmokos dydis laikui bėgant 

mažėja. Pirmus šešis mėnesius asmuo gauna 1,4 VRP (179,2 EUR), nuo septinto iki dvylikto mėnesio 

išmoka sumažinama iki 1,2 VRP (153,6 EUR), o po 12 mėnesių išmoka sumažinama iki 1,1 VRP (140,8 

EUR).  

 

7 Eurostatas. 2020 Socialinių pervedimų (be pensijų) poveikis skurdo mažinimui pagal lytį. Prieiga: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TESPM050/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=418ab862-2de8-4bca-badf-57cf312c4cfe  
8 Skurdo rizikos lygio mažinimas procentais dėl socialinių pervedimų (apskaičiuota palyginant skurdo rizikos lygį prieš 

socialinius pervedimus su skurdo rizikos lygiu po pervedimų; šiuose skaičiavimuose pensijos nelaikomos socialiniais 

pervedimais). 
9 Koutsogeorgopoulou, V. 2020., "Reducing poverty and social disparities in Lithuania“ („Skurdo ir socialinių skirtumų 

mažinimas Lietuvoje“) 

10 Ten pat. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TESPM050/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=418ab862-2de8-4bca-badf-57cf312c4cfe
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Mažas pajamas gaunančios šeimos ir asmenys taip pat gali turėti teisę į šildymo, karšto ar šalto vandens 

išlaidų kompensacijas. Šių komunalinių paslaugų kompensacijos taip pat padidėjo padidėjus VRP, 

tačiau namų ūkiai gali gauti tik vieną iš šių trijų kompensacijų. Teisė gauti šias kompensacijas priklauso 

nuo pajamų. Šildymo kompensacija mokama, jei šildymo išlaidos viršija daugiau kaip 10 procentų 

skirtumo tarp namų ūkio pajamų ir VRP. Kompensacija už karštą vandenį sudaro ne daugiau kaip 5 

procentus namų ūkio pajamų, o už šaltą vandenį – 2 procentus namų ūkio pajamų.11 Šios 

kompensacijos, ypač kompensacijos už šildymą, ir parama padidina reikalavimus atitinkančių namų 

ūkių disponuojamas pajamas, taip sumažinama jų skurdo rizika. 

 

Covid-19 pandemijos metu Vyriausybė ėmė taikyti įvairias priemones, kad padėtų labiausiai 

pažeidžiamiems asmenims. Pirma, Vyriausybė nuo 1 iki 1,1 VRP padidino VRP ribą , nustatančią teisę 

į socialinę išmoką. Socialinės išmokos dydis buvo padidintas ir diferencijuojamas pagal mokėjimo 

trukmę. Taip pat vienišiems asmenims buvo padidinta šildymo kompensacija. Be to, 5 procentiniais 

punktais buvo padidinta ir pajamų dalis, kuri neįtraukiama atliekant skaičiavimus dėl teisės gauti 

socialinę išmoką ir dirbančiųjų ilgalaikio nedarbo išmokas. Iniciatyvos taip pat apima laikiną turto 

nevertinimo įvedimą, taip pat priemones dėl socialinio būsto, kurios išliks ir pasibaigus karantinui. 12 

 

Universali išmoka vaikui 

2018 metais Lietuvoje gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatos tėvams buvo pakeistos universalia 

išmoka vaikui, kuri mokama visiems vaikams. Iki 2018 metų gyventojų pajamų mokesčio lengvatos 

buvo naudojamos vaikų turinčių šeimų pajamų skurdui mažinti. Kiekvienam dirbančiajam buvo 

suteikta bazinė mokesčių lengvata, o tėvams – papildoma mokesčių lengvata. Tačiau daugelis mažas 

pajamas gaunančių asmenų negalėjo pasinaudoti GPM lengvata. Nuo 2014 metų minimalią algą 

gaunantys asmenys, auginantys tris ir daugiau vaikų, nebuvo apmokestinami; nuo 2016 m. 

neapmokestinami du vaikus auginantys, o nuo 2017 m. neapmokestinami vieną vaiką auginantys tėvai, 

kurie gauna minimalią algą. Dėl šių pokyčių vis daugiau mažas pajamas gaunančių šeimų negalės 

naudotis GPM lengvatomis.13 Visiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų įvesta universali 30 EUR išmoka 

vaikui. Išmokos mokėjimas galėtų būti pratęstas iki 21 m., jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo 

programą; jos mokamos ir vaikams, besimokantiems profesinio mokymo įstaigose, kurios teikia ir 

bendrąjį išsilavinimą. Išmokos dysis nuo jos priėmimo padidėjo. 2019 metais Seimas padidino 

universaliąsias išmokas vaikui iki 50 eurų per mėnesį. 2020 metais bendroji išmoka vaikui padidėjo 

iki 60 EUR, o 2021 metais – iki 70 EUR, o 2022 metais ji bus dar didinama iki 73,5 EUR. Be universalios 

išmokos vaikui, įvaikiams iki 18 metų skiriamos ir specialiosios finansinės išmokos (160 EUR vaikui 

ir 160 EUR įtėviui).14 

 

Priėmus universaliąją išmoką vaikui, tikslingiau išmokos skiriamos ir vaikams iš daugiavaikių ir 

nepasiturinčių šeimų bei vaikams su negalia. Nuo 2019 metų šioms grupėms priskiriamiems vaikams 

 

11 Europos Komisija. 2021. Lietuva – Piniginė socialinė parama mažas pajamas gaunantiems asmenims. Prieiga: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1119&intPageId=4668&langId=en  
12 Koutsogeorgopoulou, V. 2020., "Reducing poverty and social disparities in Lithuania“ („Skurdo ir socialinių skirtumų 

mažinimas Lietuvoje“) 
13 Lazutka R., Poviliūnas A. ir Žalimienė L. 2019. Lietuvoje, siekiant kovoti su vaikų skurdu, įvedama visuotinė išmoka vaikui. 

Glausta ESPT ataskaita. Prieiga: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=per cent C2per cent B7+httpsper cent 3Aper cent 

2Fper cent 2Fec.europa.euper cent 2Fsocialper cent 2FBlobServletper cent 3FdocIdper cent 3D20686per cent 26langIdper cent 3Den  
14 LR Socialines apsaugos ir darbo ministerija. 2020 Išmokos vaikams. Prieiga: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-

parama-seimoms-ir-vaikams/ismokos-vaikams-ismokos-kudikio-besilaukiancioms-moterims-vaikus-auginantiems-tevams#Iper cent C5per cent A1mokaper cent 

C4per cent AFvaikinusvaikper cent C4per cent 85  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1119&intPageId=4668&langId=en
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=·+https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20686&langId=en
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=·+https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20686&langId=en
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/ismokos-vaikams-ismokos-kudikio-besilaukiancioms-moterims-vaikus-auginantiems-tevams%23Išmokaįvaikinusvaiką
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/ismokos-vaikams-ismokos-kudikio-besilaukiancioms-moterims-vaikus-auginantiems-tevams%23Išmokaįvaikinusvaiką
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/ismokos-vaikams-ismokos-kudikio-besilaukiancioms-moterims-vaikus-auginantiems-tevams%23Išmokaįvaikinusvaiką
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prie visiems vaikams mokamos 50 EUR universalios išmokos papildomai mokama 20 EUR. Nuo 2020 

metų iki 40 EUR per mėnesį taip pat didėjo papildomos išmokos už vaikus daugiavaikėse šeimose, 

vaikams iš nepasiturinčių šeimų, taip pat vaikams su negalia, iš viso iki 100 EUR/mėn. 2021 metais 

bendra padidintos universalios išmokos vaikui (70 EUR) ir padidintų papildomų išmokų (41 EUR) 

suma siekė 111 EUR. Jokios kitos pažeidžiamos grupės neturi teisės į didesnes išmokas vaikui. 

 

Kita tikslinė priemonė, skirta daugiavaikėms šeimoms ir vaikus su negalia auginančioms šeimoms, 

yra „Šeimos kortelė“, kuri garantuoja nuolaidas tam tikroms partnerių organizacijų siūlomoms 

prekėms ir paslaugoms. Nuolaidos ir lengvatos gali būti taikomos maisto prekėms, būtiniausioms 

prekėms ir kai kurioms paslaugoms viešajame ir privačiame sektoriuose ir gali būti vienkartinės arba 

periodinės. Tačiau su šeimos kortele teikiamos paslaugos yra ribotos. Nuolaidos dažnai nėra didelės, 

kad paslaugos taptų prieinamos labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Be to, „šeimos kortelės“ 

nuolaidas taikantys paslaugų teikėjai dažnai įsikūrę didesniuose miestuose, todėl kaimo gyventojams 

šios paslaugos yra mažiau prieinamos.15  

 

Vienkartiniai mokėjimai 

2020 metų birželį, po pirmojo karantino, vyriausybė susitarė dėl vienkartinės „Covid-19“ išmokos 

mokėjimo visiems išmoką vaikui gaunantiems vaikams. Visiems vaikams, gaunantiems tik universalią 

išmoką vaikui, išmokėta po 120 EUR, o daugiavaikių šeimų, nepasiturinčių šeimų vaikams ir vaikams 

su negalia, gaunantiems ir universaliąją išmoką vaikui, ir papildomą išmoką – po 200 EUR. Vienkartine 

Covid-19 išmoka siekta sušvelninti neigiamus socioekonominius pandemijos padarinius. Kaip ir 

universaliąsias išmokas vaikui, jas skirstė savivaldybė, nereikalaudama jokių papildomų tėvų prašymų. 

Socialinę riziką patiriančioms šeimoms išmoka buvo išmokėta taip pat, kaip ir universali išmoka vaikui 

– aprūpinta maistu, atlikti mokėjimai už IUP ar popamokinio ugdymo išlaidas; arba suteiktos socialinės 

kortelės maisto produktams ir būtiniausioms prekėms įsigyti. Vienkartinę 120 EUR išmoką gavo apie 

374 100 vaikų, o 200 EUR išmoką – apie 133 600 vaikų.16  

 

Be visuotinės išmokos vaikui, papildomos išmokos vaikui ir nuolatinių išmokų už įvaikintus vaikus, 

naujai vaikų susilaukusiems tėvams ir vaikams remti išmokėta keletas vienkartinių išmokų. 

Kiekvienam naujagimiui ar naujai įvaikintam vaikui mokama vienkartinė 440 EUR išmoka.  Už 

įvaikintus vaikus, neatsižvelgiant į tai, ar jie gavo vienkartinę išmoką gimus, taip pat mokama 

vienkartinė 440 EUR išmoka po įvaikinimo. Vaikams iki 1,5 metų, gyvenantiems šeimos arba 

bendruomeninėje globoje, mokama vienkartinė 440 EUR išmoka, jei vaikui gimus ar paskyrus vaiko 

globą nebuvo mokama vienkartinė išmoka. Taip pat nėščiosioms, kurios likus 70 dienų iki 

planuojamos gimdymo datos neturi teisės gauti motinystės išmokos, skiriama vienkartinė 257,2  EUR 

išmoka.  

 

1.3. Rekomendacijos dėl materialinio vaikų skurdo mažinimo 

Nepaisant pastarojo meto išmokų skyrimo išplėtimo, bendra socialinių išmokų sistema išlieka gana 

ribota savo galimybėmis sprendžiant vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo problemą. Be 

 

15  Informacija gauta tikslinių grupių diskusijų metu. 
16 LR Socialines apsaugos ir darbo ministerija. 2020. Seimas pritarė: visi Lietuvos vaikai gaus vienkartines išmokas. 
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-pritare-visi-lietuvos-vaikai-gaus-vienkartines-ismokas  

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-pritare-visi-lietuvos-vaikai-gaus-vienkartines-ismokas


UNICEF – Giluminė analizė – Lietuva  

13 

 

universalios išmokos vaikui, piniginės socialinės paramos sistema pagrįsta į materialinį poreikį 

orientuotomis priemonėmis su gana griežtomis sąlygomis arba vienkartinėmis išmokomis, kurios 

nebūtinai prisideda prie ilgalaikio skurdo mažinimo. Lyginant su kitomis EBPO narėmis, Lietuvoje 

socialinės išlaidos taip pat išlieka santykinai mažos.17 Be to, griežtas atitikties reikalavimams vertinimas 

ir žinių apie galimą paramą trūkumas taip pat prisideda prie socialinės paramos programų 

prieinamumo ir veiksmingumo. Yra galimybių plėsti pagrindines pinigines socialines išmokas šeimoms 

su vaikais. Pagrindinės rekomendacijos, kaip padidinti socialinių išmokų sistemos poveikį mažinant 

vaikų skurdą, yra šios: 

• Padidinti valstybės išlaidas socialinei apsaugai, siekiant 2015 m. ES-27 vidurkio pinigų 

pervedimams šeimoms ir vaikams; ir išplėsti tikslinių priemonių taikymą, kad būtų 

patenkinti labiau pažeidžiamų grupių poreikiai. Šiuo metu tik vaikams su negalia ir 

daugiavaikių šeimų vaikams prie universalios išmokos vaikui papildomai mokamas 41 

euras. Taip pat turėtų būti vertinama, ar papildoma parama nėra reikalinga kitoms EVGS 

nurodytoms grupėms, pvz., migrantų kilmės vaikams, romų vaikams.18 

• Parengti labiau individualizuotą metodiką skirstant socialines išmokas. Šiuo metu 

savivaldybės neskiria socialinių pašalpų pagal individualius planus ar individualius 

poreikių vertinimus. 

• Sumažinti tinkamumo kriterijų ir biurokratinių procesų griežtumą. Palyginti griežti 

tinkamumo kriterijai (pagal materialinį poreikį skiriamoms socialinėms išmokoms) ir 

biurokratinis nelankstumas gali sutrukdyti labiausiai pažeidžiamoms šeimoms ir vaikams 

gauti socialines išmokas. Pavyzdžiui, nežymiai padidėjus pajamoms, socialinės  išmokos ar 

kompensacijos mokėjimas gali būti nutrauktas, nors padidėjimas neprilygsta socialinės 

išmokos ir kompensacijos už komunalines paslaugas dydžiui.  

• Supaprastinti kandidatų tinkamumo vertinimą pasitelkiant elektroninę integruotą 

dalijimosi informacija sistemą, pvz., SPIS19, kad galėtumėte teikti paslaugas vieno langelio 

principu ir sumažintumėte biurokratinius procesus vertindami tinkamumą. Svarbu 

užtikrinti, kad savivaldybės reguliariai ir vienodai įrašytų, kauptų ir atnaujintų duomenis. 

• Geriau informuoti visuomenę apie turimus išteklius ir paramą sukurdami skaitmenines 

informacijos ir konsultacijų platformas, skirtas skirtingoms tikslinėms grupėms. 

Neturėdami pakankamai informacijos galimi paramos gavėjai gali neturėti galimybės 

pasinaudoti esama parama. Potencialūs paramos gavėjai gali nepasinaudoti siūlomomis 

socialinėmis išmokomis dėl informacijos apie jas stokos, žinių, kaip atlikti sudėtingas 

biurokratines procedūras, stokos arba nesuvokimo, kokią įtaką vienos rūšies išmokos 

gavimas daro jų teisei gauti kitos rūšies išmoką arba darbi užmokestį. Jaunimo ir vaikų 

informavimo ir konsultavimo sistema (JAVAKIS), kuri orientuota į jaunimą ir vaikus, 

galėtų būti toliau vystoma ir kitoms grupėms, pavyzdžiui, migrantų kilmės vaikams, 

vaikams ir šeimoms, auginančioms vaikus su negalia.  

 

Be rekomendacijų Lietuva turėtų siekti didinti bendras išlaidas socialinei apsaugai, kad jos galėtų 

patenkinti dabartinius labiausiai pažeidžiamų asmenų poreikius, ir nustatyti konkrečius vaikų 

skurdo mažinimo tikslus bei uždavinius. Toliau esančioje lentelėje apibendrinami siūlomi 

 

17 EPBO. 2020. Ekonominis tyrimas: Lietuva 2020 m. 
18 Ten pat.  

19 Socialinės paramos šeimai informacinė Sistema. Prieiga: https://www.spis.lt/Titulinis/Apie 



UNICEF – Giluminė analizė – Lietuva  

14 

 

veiksmingo skurdo mažinimo tikslai, rodikliai ir uždaviniai taikant piniginių socialinių išmokų 

sistemą, kuri atitinka Europos socialinių teisių ramstyje nustatytus tikslus ir uždavinius.20 

 

 

20 Europos socialinių teisių ramstis: Rodikliai 2020. Prieiga: https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-

scoreboard-indicators  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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1 LENTELĖ. SIŪLOMI RODIKLIAI 
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Nr. 
 

TIKSLAS 

 

 

RODIKLIS APIBRĖŽimas ŠALTINIS DABARTINIS 
PERIODIŠKUMAS 

RODIKLIO 
SVARBA 

RODIKLIO 
NAUDOJIMAS 

RODIKLIO 
TIPAS 

LIETUVA 
(NAUJAUSI 

DUOMENYS) 

TIKSLAS 

1 

 

 

Iki 2030 m. perpus 
sumažinti vaikų, 
gyvenančių 
materialiniame 
nepritekliuje, dalį 
(vertinant pagal 
2019 m.) 

Vaiko materialinis 
nepriteklius (0–17 
metų)  

Materialinis 
nepriteklius čia 
apibrėžiamas kaip 
vaiko negalėjimas 
gauti 5 ar daugiau 
prekių iš 18 
asmeninių, namų ūkio 
ir kitų vaikui būtinų 
prekių sąrašo.  

ES-SPGS 

 

Metinis Pirminis Stebėsena Rezultatas 7,7 % (2019) 3,35 %  

2 

 

 

 

Iki 2030 m. perpus 
sumažinti vaikų, 
kuriems gresia 
skurdas arba 
socialinė atskirtis, 
dalį (pradinis 
rodiklis 2015 m.)  

Vaikai, kuriems 
gresia skurdas 
arba socialinė 
atskirtis (AROPE) 
(<18 metų)  

Laikoma, kad vaikui 
kyla skurdo ar 
socialinės atskirties 
rizika, jei esama bent 
vieno iš šių požymių: 
santykinis pajamų 
skurdas, didelis 
materialinis 
nepriteklius ir (arba) 
vaikas gyvena mažo 
darbo intensyvumo 
namų ūkyje.  

 

ES-SPGS 

 

 

 

Metinis Pirminis Stebėsena Struktūrinis 23,1 % (2020) 

 

 

15,35 %  

3 Iki 2020 m. pasiekti 
socialinių išmokų 
šeimoms ir vaikams 
ES-27 (2015 m.) 
vidurkį 

Socialinės 
apsaugos 
išmokos šeimoms 
ir vaikams vienam 
gyventojui 
(perkamosios 
galios paritetu) 

Socialinės apsaugos 
išmokos pinigų 
pervedimu namų 
ūkiams su vaikais. 
Duomenys vienam 
gyventojui ir vidurkis. 

ESSPROS Metinis Pirminis Stebėsena Procesas 476,58 ( 2019) 641,58 
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4 Iki 2030 m. pasiekti 
grynųjų pinigų 
pervedimų 
šeimoms ir vaikams 
ES-27 (2019 m.) 
vidurkį  

Vienam 
gyventojui 
tenkančios 
piniginės išmokos 
šeimoms ir 
vaikams 
(perkamosios 
galios paritetu)  

Socialinės apsaugos 
išmokos pinigų 
pervedimu namų 
ūkiams su vaikais. 
Duomenys vienam 
gyventojui ir vidurkis.  

ESSPROS Metinis Pirminis Stebėsena Procesas 403,29 ( 2019) 448,49  

5 

 

 

 

 

 

 

Iki 2030 m. 
padidinti grynųjų 
pinigų pervedimų 
veiksmingumą 
mažinant vaikų 
skurdą (pradinis 
rodiklis 2015 m.) 

Socialinių 
pervedimų įtaka 
skurdo 
mažinimui, 
daugiausia 
dėmesio skiriant 
jaunesniems nei 
18 metų vaikams) 

Socialinių pervedimų 
veiksmingumas yra 
susijęs su skurdo 
rizikos procentinės 
dalies sumažinimu dėl 
socialinių pervedimų. 
Dėmesys vaikams 
pagal amžiaus grupes 
(priešmokyklinis, 
pradinis, vidurinis). 

! Reikalingi 
duomenys, suskirstyti 
pagal EVGS tikslines 
grupes. 

ES-SPGS Metinis Pirminis Stebėsena Rezultatas  Bendrai: 29.39 % 
(2020) 

 

 

32,03 % 

Šaltinis: parengė PPMI. 
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2. Vaikų socialinės atskirties 

mažinimo priemonės 

 

• Deinstitucionalizacija ir bendruomeninių paslaugų teikimas gali užtikrinti tinkamą 

individualią pagalbą, kurios dažnai trūksta institucinės globos atveju, ir taip vaikams 

užtikrinti gerą gyvenimo kokybę dabar ir ateityje.21  

 

• Paslaugų vaikams ir jaunimui, kuriems gresia skurdas, stoka stumia juos į dar gilesnę 

atskirtį. Siekiant nutraukti skurdo ir socialinės atskirties ratą, ypač svarbus laiku teikiamų, 

integruotų ir visapusiškų paslaugų šeimoms ir vaikams, kuriems gresia socialinė atskirtis, 

užtikrinimas.22 

 

Šiame skyriuje apžvelgiamos pagrindinės priemonės, kurios taikomos vaikų socialinės atskirties 

Lietuvoje mažinimui. Be socialinių išmokų, skirtų materialiniam vaikų skurdui mažinti, Lietuva ėmėsi 

keleto priemonių vaikų socialinei atskirčiai mažinti. Pagrindinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti 

socialinę atskirtį, yra be tėvų globos likusių vaikų globos deinstitucionalizavimas ir integruotų 

paslaugų šeimoms ir į socialinės atskirties rizikos grupę patenkantiems vaikams plėtojimas. Šiomis 

priemonėmis siekiama sumažinti institucinėje globoje esančių vaikų skaičių, kartu plėtojant ir teikiant 

kompleksines socialines paslaugas, mažinančias šeimų ir vaikų, kuriems gresia socialinė atskirtis ir 

šeimų atskyrimas, skaičių, ir suteikti jiems visą reikalingą pagalbą šeimoje. Šios priemonės atitinka 

prioritetus ir tikslus, išdėstytus įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose, tokiuose kaip JT Vaiko 

teisių konvencija (2006 m.), kuria siekiama užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę mėgautis 

jo fiziniam, protiniam ir socialiniam vystymuisi tinkamu gyvenimo lygiu ir galėti augti šeimos 

aplinkoje jausdamas laimę, meilę ir supratimą. 

 

2.1. Integruotos paslaugos socialinės atskirties rizikos šeimoms 
ir vaikams 

 

Siekiant pagerinti pažeidžiamų vaikų rezultatus ir užtikrinti, kad būtų patenkinti visi jų poreikiai 

gyvenant su savo šeimomis, Lietuva socialinės rizikos šeimoms ir vaikams parengė integruotas 

paslaugas. 2003 m. Lietuva patvirtino Vaiko gerovės politikos valstybės koncepcinius pagrindus, 

kuriais vadovaujamasi plėtojant vaikų gerovei skirtą politiką. Vaiko gerovės 2013–2018 metų 

programoje numatyta plėtoti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams. Kompleksinių paslaugų 

 

21 Europos Komisija, 2018. Vaikų priežiūros sistemų deinstitucionalizacija Europoje – perėjimas nuo institucinių prie 

bendruomeninių paslaugų. Prieiga: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9056 

22  Lietuvos nacionalinis kovos su skurdu tinklas. 2020. Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje.  
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šeimoms 2016–2023 metų veiksmų plane23 ir Vaiko gerovės 2019-2021 metų programoje24  laikytasi 

labiau holistinio ir kompleksinio požiūrio į efektyvų viešųjų paslaugų prieinamumą šeimoms ir 

vaikams, užtikrinant, kad vaikai galėtų augti šeimoje; užtikrinant prevencines intervencijas krizinėse 

situacijose, su kuriomis susiduria socialinės atskirties riziką patiriančios šeimos, ir priemones, kuriomis 

siekiama remti vaikų integraciją į bendruomenes ir visuomenę. 25 

 

Integruotomis paslaugomis šeimoms siekiama teikti kompleksines paslaugas kuo arčiau socialinės 

atskirties riziką patiriančių šeimų, įgalinti jas spręsti problemas ir krizes, kad vaikai toliau augtų kartu 

su savo šeimomis.26 Konkrečios priemonės gali apimti tėvystės įgūdžių lavinimą, psichosocialinę 

pagalbą, gyvenimo šeimoje įgūdžių ugdymą, pavyzdžiui, šeimos finansų valdymo, tarpininkavimo, 

vaikų priežiūros, transporto paslaugų, kompleksinių paslaugų, apimančių socialines, švietimo, 

sveikatos ir teisines paslaugas, organizavimą ir koordinavimą, informavimą, tikslinių grupių 

konsultavimą apie teikiamas paslaugas, taip pat asmeninio asistento paslaugą žmonėms su negalia.27 

Sėkmingas kompleksinių paslaugų teikimas priklauso nuo tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

savivaldybių ir nacionaliniu lygmeniu bei gebėjimo teikti paslaugas, atitinkančias individualius gavėjų 

poreikius. Siekiant paskatinti geresnį tarpinstitucinį švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų 

teikėjų ir kitų institucijų bendradarbiavimą, kiekviena savivaldybė įsteigė tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybę. 

Tačiau 2020 m. atliktas šeimoms ir vaikams skirtų paslaugų tyrimas parodė, kad tam tikroms vaikų 

grupėms ir jų tėvams paslaugų labai trūksta. Į šias grupes patenka 1) nėščios moterys ir mamos, 

auginančios 0-2 metų vaikus; 2) paaugliai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, 

patiriantys smurtą, taip pat nusikaltę nepilnamečiai; 3) smurtą patiriantys vaikai, kuriems laiku 

nesuteikiamos paslaugos; 4) paaugliai, turintys priklausomybės nuo alkoholio ir narkotikų problemų, 

visų pirma, jauniausi vaikai (8-14 m.). Tėvų, kuriems sunkiausia gauti būtinąsias paslaugas laiku, 

grupės: 1) skurstantys tėvai; 2) vieniši tėvai; 3) psichikos negalią turintys tėvai; 4) tėvai, auginantys 

vaikus su negalia; 5) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvai.28 

2018 m. Lietuvoje pradėta taikyti atvejo vadyba, siekiant pagerinti paslaugų teikėjų ir jų gavėjų 

bendravimą kiekvienoje savivaldybėje. Atvejo vadyba siekiama suteikti visapusišką pagalbą, 

apimančią ne tik socialines paslaugas, bet ir ugdymos, sveikatos bei kitas sritis. Atvejo vadyba siekiama 

užtikrinti, kad įvertinus kompleksinės paramos ir pagalbos poreikį šeimai ir šioje šeimoje augantiems 

vaikams, visa reikalinga pagalba ir paslaugos būtų teikiamos koordinuotai. Atvejo vadyba yra 

privaloma šeimoms, kuriose buvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai. Siekiant labiau akcentuoti 

prevencinį darbą, nuo 2020 m. sausio 1 d. atvejo vadyba taikoma ir šeimoms su vaikais, kuriose vaiko 

teisių pažeidimų nenustatyta, tačiau kurioms reikalinga kompleksinė pagalba. Tokiu atveju tiek pati 

šeima, tiek organizacijos ar institucijos (pvz., NVO), kurios dirba su šia šeima, gali kreiptis į savivaldybę 

dėl atvejo vadybininko, kuris atliks kompleksinį šeimos ir vaiko vertinimą bei koordinuos visų 

reikiamos pagalbos paslaugų ir priemonių organizavimą. Savivaldybė organizuoja vaiko ir šeimos 

poreikių vertinimą, o jei yra aiškiai nustatomas faktas, kad reikalinga kompleksinė pagalba, 

kompleksiniam vertinimui ir darbui su šeima paskiriamas atvejo vadybininkas. Atvejo vadybininkas 

 

23 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. 2016. Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2023 

m. veiksmų plano patvirtinimo. Prieiga: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7cf92540e6b511e5ba46c884bbd2b4fd/asr 
24Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. 2019. Dėl Vaiko gerovės 2019-2021 m. veiksmų plano 

patvirtinimo. Prieiga: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c529aef6e20411e8afb8c03742fcbc66/asr  
25 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. 2019. Dėl Vaiko gerovės 2019-2021 m. veiksmų plano patvirtinimo. 
26 Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministeria. 2021. Kompleksinės paslaugos šeimai https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-

vaikai/seimos-politika/kompleksines-paslaugos-seimai. 
27 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras . 2019. Dėl Vaiko gerovės 2019-2021 m. veiksmų plano patvirtinimo. 
28 Tamutiene, I. 2020. Vaiko Gerovės politikos pokyčių vertinimas vaiko teisių apsaugos Lietuvoje reformos kontekste ir NVO galimybių dalyvauti viešųjų 

paslaugų teikima. Tyrimo ataskaita. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c529aef6e20411e8afb8c03742fcbc66/asr
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/kompleksines-paslaugos-seimai
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/kompleksines-paslaugos-seimai


UNICEF – Giluminė analizė – Lietuva  

20 

 

įvertina rizikos veiksnius ir šeimos stipriąsias puses ir parengia individualų priežiūros planą, kuriame 

atsižvelgiama į kylančias rizikas ir esamas stipriąsias puses. Tada atvejo vadybininkas koordinuoja 

individualaus priežiūros plano įgyvendinimą, bendradarbiaudamas su kitomis tarnybomis pagal 

kiekvienos šeimos poreikį.  

Vaiko ir šeimos vertinimas apima tris pagrindines sritis – vaiko raidą, tėvystės įgūdžių ugdymą ir 

socialinių veiksnių įvertinimą. Pagal nustatytus poreikius atvejo vadybininkai planuoja ir koordinuoja 

plano įgyvendinimą, įtraukdami atitinkamas tarnybas, kurios padeda patenkinti šiuos poreikius. Be to, 

jie yra atsakingi už šeimos pažangos stebėjimą ir atitinkamai pagalbos pritaikymą.29 Atvejo vadybos 

sistema leidžia teikti individualizuotą pagalbą šeimoms, kuri pritaikyta jų specifiniams poreikiams ir 

situacijai. Iki pradedant taikyti atvejo vadybos sistemą, nustačius tam tikrą rizikos lygį, vaikai buvo 

paimami iš šeimų. Pradėjus teikti atvejo vadybos paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms 

buvo suteikta galimybė pagerinti savo padėtį. Kadangi tai gana nauja priemonė, nebuvo sukurta jokia 

vertinimo ar duomenų rinkimo sistema, leidžianti įvertinti jos efektyvumą ar rinkti duomenis apie tai, 

kurioms paslaugų gavėjų grupėms ši intervencija turi didžiausią naudą.30 

Kitas būdas pasiekti klientus ir teikti integruotas paslaugas yra mobiliosios komandos, kurias 

paprastai sudaro trys specialistai (psichologas, socialinis darbuotojas ir priklausomybių gydymo 

specialistas). Mobiliosios komandos veikia prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. 

Šiuo metu visoje Lietuvoje iš viso veikia 24 mobiliosios komandos, kurios intensyviai dirba su krizių 

ištiktomis šeimomis, kuriose nustatyti šiurkštūs vaiko teisių pažeidimai – smurtas ir prievarta. Šiomis 

komandomis siekiama užtikrinti ankstyvą intervenciją sprendžiant krizę ir padedant pašalinti 

nustatytus rizikos veiksnius ir tokiu būdu užkirsti kelią nereikalingam vaikų ir šeimų atskyrimui. 

Mobiliosios komandos aplanko šeimas jų gyvenamojoje aplinkoje, o tai taip pat padeda pasiekti šeimas, 

kurios gyvena atokiose vietovėse ir gali turėti ribotą prieigą prie paslaugų. Įprastai komanda su šeima 

dirba 30 dienų, yra galimybė šį darbą pratęsti dar 10 dienų. Atlikę savo darbą, specialistai parengia 

rekomendacijas tolesniam darbui – jos pateikiamos atvejo vadybininkams, kurie tęsia darbą su šeima 

ir vaiku. 

2.2. Deinstitucionalizacija 

 
Vaikų globos sistemos deinstitucionalizavimas skatina perėjimą prie globos šeimoje ir bendruomenėje, 

užkertant kelią nereikalingam vaikų atskyrimui ir suteikiant atskirtiems vaikams globą šeimoje. 

Deinstitucionalizacija padeda integruoti vaikus į bendruomenes ir plačiąją visuomenę, siekiant 

sumažinti segregacijos ir socialinės atskirties riziką.31 Deinstitucionalizacija Lietuvoje pradėta 

priėmus Strategines deinstitucionalizacijos gaires (2012 m.) 32 ir vėlesnį veiksmų planą dėl perėjimo 

nuo institucinių paslaugų prie bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems ir tėvų globos neketusiems 

vaikams (2014 m.). 33 Šiomis reformomis buvo siekiama sukurti kompleksinį paslaugų spektrą, kuris 

leistų kiekvienam vaikui ir jo šeimai ar globėjams gauti individualias paslaugas bei bendruomeninę 

 

29 Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos Ministerija. 2018. Atvejo vadybos teisinis reguliavimas.  
30  Informacija gauta per interviu programą. 
31 Europos Komisija. 2018. Vaikų priežiūros sistemų deinstitucionalizacija Europoje – perėjimas nuo institucinių prie 

bendruomeninių paslaugų. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9056 

32 Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos 

strateginių gairių patvirtinimo. 2012. Prieiga:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437781?jfwid=q8i88l7l1  
33 Įsakymas dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be 

tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo. 2014. Prieiga: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db?jfwid=j9ohh56eu  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437781?jfwid=q8i88l7l1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db?jfwid=j9ohh56eu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db?jfwid=j9ohh56eu
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pagalbą pagal poreikius arčiau namų, o institucinę globą pakeisti gyvenimo šeimoje ir 

bendruomeninėmis alternatyvomis.  

 
Deinstitucionalizacija Lietuvoje buvo numatyta dviem etapais: 1) būtinų sąlygų sudarymas pertvarkai 

(2014–2017 m.), kuri buvo orientuota į restruktūrizavimą ir paslaugų prieinamumo didinimą; ir 2) 

regioninės šeimai ir bendruomenei teikiamų paslaugų infrastruktūros kūrimas (planuota įgyvendinti 

2017–2020 m., bet pratęsta iki 2023 m.). Siekdama palengvinti regioninės infrastruktūros plėtrą, 

Lietuvos Vyriausybė įkūrė Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo departamentą prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, ir jos kompetencijai priskyrė regionines vaiko teisių apsaugos įstaigas.  34 Po šios 

centralizacijos 2018 metais ženkliai sumažėjo institucinių globos įstaigų skaičius – nuo 92 2018 metais 

iki 62 2021 metais, taip pat sumažėjo vaikų institucinėje globoje skaičius – nuo 2667 2018 metais iki 1093 

2021 metais. Ankstesniais metais pokyčiai nebuvo tokie dideli.35 

 

Alternatyvi priežiūra teikiama vaikams, kai: 1) vaikai yra atskiriami nuo šeimų dėl vaikų teisių 

pažeidimų ir su tuo susijusių rizikų; 2) kai vaikai globojami globos namuose/ institucijoje savo noru 

(kai tėvai išsaugo tėvystės teises), dažniausiai vaikai su sunkia negalia ir vaikai, turintys sudėtingų 

emocinių poreikių / ar sudėtingo elgesio problemų. Svarbu pabrėžti, kad šiuo metu 

deinstitucionalizacijos procesu daugiausia dėmesio skiriama tik atskirtiems vaikams, 

patenkantiems į alternatyviosios globos sistemą.  

 

Alternatyvi globa be tėvų globos likusiems vaikams gali būti organizuojama kaip: 1) artimųjų globa 

šeimoje (giminaičių globa) arba globėjų šeimose, įskaitant profesionalius globėjus; 2) globa šeimynoje 

arba 3) kaip alternatyvi stacionari globa, teikiama per mažus bendruomeninius vaikų globos namus. 

2021 metais alternatyvi globa buvo suteikta 6622 be tėvų globos likusiems vaikams. 2959 (apie 45 proc.) 

vaikų buvo globojami savo šeimos narių (giminaičių globa); 1563 (apie 24 proc.) buvo globojami 

stacionariose globos įstaigose, iš kurių 866 buvo institucinėje globoje ir 697 bendruomeninėje. 1605 

vaikai buvo globojami globėjų šeimose, 188 – profesionalių globėjų šeimose, o 307 vaikai – šeimynose. 

 

Deinstitucionalizacija yra itin svarbi mažinant vaikų skurdą ir socialinę atskirtį. Tyrimai (2020 m.) rodo, 

kad deinstitucionalizacija iki šiol pagerino be tėvų globos likusių vaikų gyvenimą.36 Tiek vaikai, tiek 

jais besirūpinantys socialiniai darbuotojai teigė, kad vaikai užmezgė daugiau socialinių ryšių, pradėjo 

geriau mokytis, atrado naujų pomėgių, įgijo naujų būtinų gyvenimo įgūdžių, pavyzdžiui, valymas, 

skalbimas, maisto gaminimas ir kt.37 Todėl deinstitucionalizacija turėtų būti tęsiama ir plečiama.  

Nepaisant teigiamo poveikio, deinstitucionalizacija stringa. Ne visos institucinės globos įstaigos buvo 

pertvarkytos į bendruomenines ar šeimynas; kai kurios buvo pakeistos tik iš dalies, kai kurios 

paslaugos toliau teikiamos institucijų. Pagrindiniai deinstitucionalizavimo iššūkiai yra vieningos 

nacionalinės vizijos ir požiūrio į deinstitucionalizaciją nebuvimas, taigi ir įgyvendinamų priemonių 

koordinavimo bei tęstinumo stoka, todėl kai kuriuose šalies regionuose trūko gerai funkcionuojančio 

ir tvaraus paslaugų tinklo. 38 Dar daugiau kliūčių kėlė žinių apie procesą ir paskatų, palengvinančių 

 

34 Atveriamos durys. 2018. Šalies duomenų suvestinė. Lietuva https://www.openingdoors.eu/where-the-campaign-operates/lithuania/  
35 Oficialios statistikos portalas. 2020. Vaikų priežiūros įstaigos. Prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=8129a443-c9dd-4839-b828-914f89b9fc3a#/ 

36 Contextus. 2020. Institucinės globos pertvarkos I-ojo etapo vertinimas. https://www.pertvarka.lt/wp-

content/uploads/2016/07/Pertvarkos-vertinimo-ataskaita.pdf. 
37 Ten pat.  

38 Atsiveriančios durys. 2018. Šalies duomenų suvestinė - Lietuva 

https://www.openingdoors.eu/where-the-campaign-operates/lithuania/
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institucinės globos administratorių ir darbuotojų deinstitucionalizaciją, trūkumas.39 

Deinstitucionalizacijos procesas yra pakankamai finansuojamas, nes perėjimui nuo institucinės prie 

šeimyninės ir bendruomeninės globos Lietuvoje skirta 76 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. 

Naujoms socialinėms paslaugoms kurti, bandyti ir įgyvendinti skirta 38 mln. eurų; likusi suma 

naudojama infrastruktūros plėtrai. 40 Tačiau mažiau dėmesio buvo skirta investicijoms į mokymus ir 

naujų specialistų pritraukimą, socialinių darbuotojų perkvalifikavimą, informuotumo didinimą tarp 

atitinkamų suinteresuotųjų šalių, siekiant užtikrinti efektyvią alternatyviosios globos plėtrą.  

 

Dėl tinkamai išplėtotų bendruomeninių paslaugų stokos uždarius institucines globos įstaigas vaikai 

gali būti grąžinti į šeimas arba perduodami alternatyviai globai be tinkamo pasirengimo ar paramos, 

todėl jiems gali kilti didesnė socialinė rizika.41 Naujai sukurtų bendruomeninės globos paslaugų 

kokybė yra iššūkis, nes dažnai net ir alternatyvioje globoje išlieka institucinė kultūra, pavyzdžiui, itin 

griežtos taisyklės dėl laiko, kelintą reikia grįžti namo, griežta kasdienė rutina, griežtos namų tvarkymo 

taisyklės. 42 Socialiniai darbuotojai taip pat teigia turintys nepakankamų žinių apie psichosocialinės 

pagalbos teikimą vaikams krizinėse situacijose, kurie turi sudėtingų emocinių poreikių, pasižymi 

ekstremaliu elgesiu ir kitomis psichikos sveikatos problemomis. Be to, kaip ir institucinės globos atveju, 

alternatyvios globos atveju vis dar trūksta priemonių, kurios padėtų vyresniems vaikams, išeinantiems 

iš globos įstaigų, pasiruošti suaugusiųjų gyvenimui. 

 

2.3. Rekomendacijos dėl vaikų socialinės atskirties mažinimo 
priemonių 

 

• Plėtoti ir gerinti paslaugų, skirtų labiausiai pažeidžiamoms šeimoms ir vaikams, 

patiriantiems socialinės atskirties riziką, pavyzdžiui, vienišoms mamoms su jaunesniais nei 

dvejų metų vaikais, paaugliams, ypač turintiems priklausomybių problemų; tėvams ir vaikams, 

turintiems psichinę ar fizinę negalią, prieinamumą.  

 

• Didinti specialistų, galinčių efektyviai teikti kompleksines paslaugas, skaičių rengiant 

mokymus ir tarpdalykinius mokymus, kuriant naujas darbo vietas. Apskritai specialistų labai 

trūksta; tačiau specialistų trūkumas ypač aktualus kaimo vietovėse. Daugelis kvalifikuotų 

specialistų dažnai persikelia į didesnius miestus dėl geresnių atlyginimų ir geresnių galimybių, 

todėl mažesniuose miesteliuose ir kaimo vietovėse nėra pakankamai paslaugų.  

 

 

 

 

40 Atsiveriančios durys. 2018. Šalies duomenų suvestinė - Lietuva 
41 Pivoriene, J. (2020). Lietuvos vaikų globos sistemos deinstitucionalizacija. Tarptautinis Vaikų, paauglių ir šeimos tyrimų žurnalas, 11(4.1), 121–131. 

https://doi.org/10.18357/ijcyfs114202019941 
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• Skatinti subsidiarumo principo įgyvendinimą ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą , 

siekiant skatinti decentralizuotą alternatyvios globos ar kitų paslaugų teikimą kuo arčiau 

žmonių, kuriems tokios globos reikia, ir taip užtikrinti geresnes galimybes ja naudotis, ypač 

kaimo vietovėse.  

 

• Siekdama paspartinti nacionalinį deinstitucionalizavimo procesą, Lietuva turėtų parengti 

nacionalinę strategiją ir reglamentavimo sistemą, apimančią likusias stacionarias įstaigas ir 

plėtoti alternatyvias globos paslaugas visoje šalyje, ypatingą dėmesį skiriant geografinių 

skirtumų tarp skirtingų savivaldybių mažinimui ir tolygesnei integruotų socialinių paslaugų 

plėtrai visoje šalyje.  

 

• Siekdama užtikrinti alternatyviosios globos paslaugų kokybę, vyriausybė turėtų toliau plėtoti 

profesionalių globos paslaugų tinklą kompleksinių poreikių vaikams, kurie dažnai yra 

ilgalaikėje globoje. Siekdama teikti labiau pritaikytas paslaugas, vyriausybė turėtų įvairinti 

globos paslaugų teikimą, teikiant jas įvairioms vaikų grupėms, turinčioms konkretesnių ir 

sudėtingesnių poreikių (patyrusiems seksualinę prievartą, piktnaudžiaujantiems 

psichotropinėmis medžiagomis, turintiems negalią ir kt.). 

 

• Sukurti visapusiškas pagalbos paslaugas vaikams, kurių globa nutraukiama, siekiant jiems 

padėti veiksmingai pereiti į savarankišką gyvenimą. 

 

Siekiant palengvinti deinstitucionalizavimo procesą, svarbu sukurti aiškią stebėsenos sistemą, skirtą 

sistemingam duomenų, kuriuos būtų galima palyginti ir visoje ES,  rinkimui. Toliau esančioje lentelėje 

apibendrinti galimi socialinei atskirčiai mažinti taikomų priemonių stebėsenos ir vertinimo rodikliai.  
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2 LENTELĖ. SIŪLOMI RODIKLIAI 

Nr. TIKSLAS RODIKLIS APIBRĖŽIMAS ŠALTINIS ESAMAS ARBA 
SIŪLOMAS 

PERIODIŠKUMAS 

RODIKLIO 
SVARBA 

RODIKLIO 
NAUDOJIMAS 

RODIKLIO 
TIPAS 

LIETUVA 
(NAUJAUSI 

DUOMENYS) 

TIKSLAS 

1. Iki 2030 m. 
perpus 
sumažinti dalį 
vaikų ir 
paauglių, 
gyvenančių 
globos namuose 
(matuojama 
kaip dalis 
visų 
alternatyvioje 
globoje 
gyvenačių vaikų 
skaičius) 

0–17 metų vaikų, 
globojamų globos 
namuose, procentas nuo 
bendro alternatyvioje 
globoje esančių vaikų 
skaičiaus konkrečiu 
momentu.  

- Duomenų 
priežiūros 
projektas 

Metinis Pirminis Stebėsena  Procesas 33,4 proc. 
(2021) 

16,7 % 

Vaikų globos įstaigų 
skaičius metų pabaigoje 

- Nacionalinis 
statistikos 
biuras 

Metinis Pirminis Stebėsena  Procesas 62 ( 2020) 32 

 
 

2 

 
Plėtoti 
kompleksines 
paslaugas 
socialinės 
atskirties rizikos 
šeimoms ir 
vaikams 

Vaikų, augančių 
šeimose, kurios gauna 
integruotas paramos 
šeimai paslaugas, 
skaičius 

Bendras skaičius, taip 
pat suskirstytas pagal 
amžių (0-12 mėn., 13-36 
mėn., 3-6 m., 7-17 m.); 
pagal neįgalumo 
statusą; pajamas; 
etninę/ kt. kilmę 

Nacionalinis 
statistikos 
biuras 

Metinis Pirminis Stebėsena Procesas -  

Vaikų, netekusių tėvų 
globos, atskirtų nuo 
šeimų, atvejų skaičius 

Bendras vaikų skaičius; 
bendras atvejų skaičius; 
skaičiai, suskirstyti 
pagal amžių (0-3,4-6, 7-
9, 10-14, 15-17 metų), 
pagal alternatyvios 
globos rūšį  

Nacionalinis 
statistikos 
biuras 

Metinis Pirminis Stebėsena Procesas -  

Atvejų, kai vaikams 
pagal priežastį paskirta  
alternatyvioji globa, 
skaičius 

Bendras atvejų skaičius, 
suskirstytas pagal 
savivaldybes, kaimo-
miesto vietoves; pagal 
amžių (0-3, 4-6, 7-9, 10-
14, 15-17), pagal lytį, 
pagal alternatyvios 

Nacionalinis 
statistikos 
biuras 

Metinis Pirminis Stebėsena Procesas -  
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globos skyrimo 
priežastį 

Šaltinis: parengė PPMI. 
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3. Nemokama ir veiksminga 

galimybė gauti kokybiškas 

ikimokyklinio ugdymo ir 

priežiūros paslaugas 

3.1.  Nemokamų ir kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugų prieinamumas: faktai ir tendencijos  

• Lietuvoje visiems 6 metų ikimokyklinio amžiaus vaikams (išskyrus kai kurias išimtis – kai 

taikoma 5 metų vaikams) ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigos lankymas yra 

privalomas, tačiau vidutinis jaunesnių, ypač iki 3 metų, vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

lankymas išlieka mažas. Padėtis ypač sudėtinga vaikų nuo 0 iki 2 metų amžiaus kategorijoje, 

nes IUP paslaugos šiai amžiaus grupei dažniausiai teikiamos tik privačiose pelno 

siekiančiose įstaigose, nors tik nedaugelis vaikų lanko privačias IUP įstaigas ir pažeidžiamos 

šeimos šių paslaugų sau leisti negali.  

 

• Kaimo ir miesto vietovėse, taip pat vaikų iš skirtingų padėties šeimų galimybės gauti IUP 

yra skirtingos. Kaimo vietovėse, taip pat vaikams iš vienišų šeimų, vaikams iš mažas 

pajamas gaunančių šeimų, migrantų kilmės šeimų vaikams, vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir negalių, galimybė naudotis IUP yra daug labiau apribota.  

 

• Sėkmingai įgyvendinant Europos vaiko garantiją (EVGS) šioje srityje reikia geresnės 

galimybės naudotis IUP paslaugomis labiausiai nepalankiose vietovėse gyvenančioms 

grupėms; daugiau dėmesio reikėtų skirti neįgaliems ir specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams, reikėtų vykdyti nuolatinę IUP plėtrą, ypač jauniausių vaikų grupėje; skatinti 

lanksčias IUP paslaugas, skatinančias didesnę darbo ir šeimos pusiausvyrą; ir gerinti kokybę 

atsižvelgiant į vaikų grupių dydį, metodikos pakeitimus bei kelti mokytojų kompetencijas.  

 

Šis skyrius pradedamas nuo pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria pažeidžiamos Lietuvos grupės 

dėl galimybių naudotis paslaugomis ir IUP kokybės analizės. Tai apima kliūtis galimybėms naudotis 

IUP paslaugomis, su kuriomis susiduria vaikai nuo 0 iki 5 metų, visų pirma tie, kurie patenka į 

mažiausių pajamų kvintilius, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, vaikai su negalia ir 

specialių poreikių turintys vaikai, vaikai iš vienišų tėvų šeimų ir kaimo vietovėse gyvenantys vaikai. 

Vėliau nagrinėjama paslaugų kokybė ir nepakankamos kokybės priežastys.  
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Pažeidžiami vaikai 

 

Kalbant apie IUP paslaugas, Lietuvos atvejis yra ypač sudėtingas, nes ilgą laiką politinis dėmesys buvo 

nukreiptas į motinystę, kai motinos lieka namuose auginti vaikus43. Kaip ir visose posovietinėse šalyse, 

branduolinės šeimos tipas visada buvo laikomas aukščiausia vertybe, ir tokiomis politinėmis 

priemonėmis kaip dosnios vaiko priežiūros atostogų išmokos šeimos politika buvo siekiama skatinti 

tokių šeimų kūrimą. Dėl to IUP paslaugų plėtrai buvo skiriamas nepakankamas politinis dėmesys, tad 

šiandien Lietuvoje IUP paslaugų ir jų teikimo lankstumo labai trūksta, ypač nuo 0 iki 2 metų amžiaus 

vaikams.  

 

2020-2021 akademiniais metais, į ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo įstaigas buvo 

užregistruotas 132,501 vaikas, ir tik 16.2 proc. vaikų iki 3 metų amžiaus lankė formalaus IUP ugdymo 

įstaigas44, o 2019 m. 60 proc. vaikų rūpinosi vien jų tėvai.45 Vaikų nuo 4 metų iki privalomo 

ikimokyklinio ugdymo amžiaus (5-6 metų vaikų), kurie dalyvauja ikimokykliniame ugdyme ir lanko 

ikimokyklines įstaigas, dalis padidėjo 12,2 proc. punkto (nuo 79,7 % 2007 m. iki 91,9 % 2017 m.). Tai 

daug mažesnė dalis nei ES-27 vidurkis (kuris 2018 m. siekė 94,8 proc.) 46 ir ES tikslas 2021–2030 m. (96 

proc.)47. IUP įstaigų lankomumas tarp savivaldybių labai skiriasi, o 0–3 metų vaikų lankomumas 

svyruoja nuo 8,5 procento (Alytaus regione) iki 69,2 procento (Alytaus mieste).48 19 Lietuvos 

savivaldybių vaikų nuo 0 iki 3 metų amžiaus IUP įstaigų lankomumas nesieka 33 proc. Visos šios 

savivaldybės yra mažesniuose regionuose ir kaimiškose vietovėse (Panevėžio rajone, Raseinių rajone, 

Skuodo rajone ir kt.). Valstybinio audito ataskaita „Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes 

siekdami užtikrinti sėkmingesnę vaikų ateitį“49 (2018 m.) rodo, kad savivaldybės netolygiai užtikrina 

ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, o IUP įstaigų lankomumo rodikliai kaimo vietovėse yra daug 

mažesni, palyginti su miestais. 

 

Nuo 2016 metų ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje yra privalomas ir jame turėtų dalyvauti visi vaikai. 

Tačiau 2018–2019 metais tik 61,3 proc. kaime gyvenančių šešiamečių vaikų buvo ugdomi pagal 

ikimokyklinio ugdymo programas, o mieste – 113,7 proc.50 Šie rodikliai buvo dar mažesni 2020–2021 m., 

kai dėl COVID-19 pandemijos buvo taikomi apribojimai. Tik 55,6 proc. vaikų kaimiškose vietovėse ir 

90,6 proc. miestuose lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigas.  Dėl nepakankamai išvystytų IUP paslaugų 

vaikai kaimo vietovėse yra viena iš pažeidžiamų vaikų grupių galimybių naudotis IUP paslaugomis 

 

43 Skubiejūtė, G. 2020. Vienų motinų šeimos Lietuvos šeimos įstatymų kontekste. 

https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/download/15392/17002/29938. 
44 Eurostatas. 2021. Jaunesni negu 3 metų vaikai, lankantys formaliojo ikimokyklinio ugdymo įstaigas (Children aged less than 3 

years in formal childcare). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tepsr_sp210/default/table?lang=en 
45 Eurostatas. 2019. Kaip tėvai organizuoja vaikų priežiūrą ES?  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210330-1. 
46 Europos Komisija. 2020. Švietimas ir ugdymo tikslai 2020 m. (The Education and Training 2020 targets). 

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/en/chapters/chapter2.html 

47 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra (Early Childhood Education and Care). 

https://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-

care_en#:~:text=In%20the%20Council%20Resolution%20on%20a%20strategic%20framework,starting%20age%20for%20compuls

ory%20primary%20education%20in%20ECEC.  

48 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. Ugdymo plėtotės programa 2021-2030 m. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/pro

tokolai/%C5%A0PP%20projektas%20(2020-08-17).pdf 
49 Aukščiausioji audito institucija. 2018. Ar išnaudojame audito galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti? 

file:///C:/Users/VPVI/Downloads/VA-7_Ataskaita-ikimokyklinis%20(1).pdf 
50  Atliekant skaičiavimus buvo remiamasi Oficialiosios statistikos portale pasiekiamais duomenimis apie 6 metų amžiaus gyventojus metų 

pradžioje. Prieiga Oficialiosios statistikos portale: https://osp.stat.gov.lt/en_GB/statistiniu-rodikliu-analize#/ 

https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/download/15392/17002/29938
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210330-1
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požiūriu. Daugeliu atvejų šie vaikai neturi IUP įstaigų arti savo namų, todėl susiduria su įvairiomis 

kliūtimis, tokiomis kaip pavėžėjimas, mokymosi pagalbos specialistų trūkumas.51 

Be to, viena iš labiausiai pažeidžiamų vaikų grupių galimybių naudotis IUP paslaugomis požiūriu, 

yra vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalią. 2020 metais IUP centruose į bendrąsias 

grupes buvo integruoti 23123 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.52 2020 m. 56 iš 716 IUP 

įstaigų teikė tikslines paslaugas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams specializuotose 

grupėse, kurios integruotos į įprastas IUP įstaigas.53 Visi šie IUP centrai buvo miestuose. Pagrindinė 

priežastis, kodėl vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią, nepakankamai įtraukiami į 

bendrą IUP programą, yra mokymosi pagalbos personalo trūkumas. Ši padėtis itin sudėtinga kaimo 

vietovėse, kur IUP įstaigoms trūksta visų tipų mokymosi pagalbos specialistų, ypač logopedų ir 

psichologų. Pagrindinės darbuotojų trūkumo priežastys – nenoras dirbti kaimo vietovėse ir 

nepakankamas pasirengimas (mažesnėse Lietuvos savivaldybėse trūksta reikiamų mokymo centrų ir 

mokymų). Dėl tų pačių priežasčių nėra IUP įstaigų, teikiančių tikslines paslaugas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams specializuotose grupėse, integruotose į įprastas IUP įstaigas.  

 

Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai (tokiomis laikomos šeimos, kurios per mėnesį vienam šeimos 

nariui gauna mažiau nei 125 eurus), gyvenantys kaimo vietovėse, patiria dvigubai nepalankią padėtį ir 

dar sunkiau įperka IUP paslaugas. Remiantis 2016 m. ES-SPGS ad hoc modulio duomenimis, 57,5 proc. 

mažas pajamas gaunančių šeimų nurodė, kad patiria tam tikrų sunkumų įsigydamos IUP paslaugas, o 

23 proc. – vidutinių sunkumų.54 

Statistika rodo, kad kuo didesnės tėvų pajamos, tuo didesnė tikimybė, kad jie naudosis IUP 

paslaugomis vaikams iki 3 metų. 2019 m. Lietuvoje tik 7 proc. vaikų iki 3 metų amžiaus, kuriems gresia 

skurdas arba socialinė atskirtis, lankė IUP. Europos vidurkis tokių vaikų dalyvavimo IUP dalis yra virš 

20 proc.55 Tokia nelygybė dažniausiai atsiranda dėl neišplėtotų viešųjų IUP paslaugų mažiausiems 

vaikams, nes dauguma IUP paslaugų mažiausiems vaikams (nuo 0 iki 2 metų amžiaus) daugiausia 

teikiamos privačiose, pelno siekiančiose įstaigose, nes viešose įstaigose vietų trūksta.  

 

Vienų tėvų vaikams taip pat sunku gauti IUP paslaugas, nes jie patiria didesnę papildomų išlaidų, 

tokių kaip vaikų kasdienis maitinimas, naštą, o jų tvarkaraštis itin ribotas, kad galėtų vaikus nuvežti į 

IUP centrus, ypač kai jie yra toli nuo namų.i Deja, vieniši tėvai paprastai negauna pirmenybės 

registruojant savo vaikus į IUP centrus (priklauso nuo IUP centro politikos ar savivaldybės politikos 

valstybinės IUP įstaigos atveju), ar valstybės paramos transportui ir nuolaidų, susijusių su IUP 

paslaugomis. Be to, kai kuriose savivaldybėse jie iš tikrųjų yra dar nepalankesnėje padėtyje, palyginti 

su branduolinėmis šeimomis, nes pirmenybė registruojant vaikus į IUP įstaigas tenka tiems vaikams, 

 

51 Eurostatas. 2016. Vaikai pagal namų ūkio tipą, pajamų grupę, urbanizacijos laipsnį ir pagrindines priežastis, kodėl netenkinami vaiko priežiūros 

paslaugų poreikiai. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 
52 Oficialiosios statistikos portalas. 2021. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai integruojami į ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų bendrosios paskirties grupes. Prieiga: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=6efa7f73-0c20-48c3-b296-02f343763cc0#/. 
53 Oficialiosios statistikos portalas. 2021. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų su specialiomis grupėmis skaičius.  

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=ec2083e6-0114-439d-a934-a41f9482015c#/. 
54 Eurostatas. 2016. Vaikai pagal namų ūkio tipą, pajamų grupę, urbanizacijos laipsnį ir pagrindines priežastis, kodėl netenkinami vaiko 

priežiūros paslaugų poreikiai. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 
55 Europos Komisija. 2019. Švietimo ir mokymo stebėsena 2019. https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/volume-

1-2019-education-and-training-monitor.pdf. 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=6efa7f73-0c20-48c3-b296-02f343763cc0%23/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=6efa7f73-0c20-48c3-b296-02f343763cc0%23/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=ec2083e6-0114-439d-a934-a41f9482015c%23/
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kurių abu tėvai registruoti tame pačiame mieste.56  Tais atvejais, kai vienišos motinos turi pirmenybę 

registruojant vaikus į IUP įstaigą, gali būti taikomi papildomi reikalavimai, pavyzdžiui, vaiko gimimo 

liudijime tėvas nenurodytas. 

 

Vaikų, gyvenančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, IUP lankymas yra itin retas. 2020 m. tik apie 

64 proc. šių vaikų lankė kurios nors formos IUP, o pagrindinės priežastys, kodėl jie mažai lanko IUP, 

yra jų tėvų nenoras siųsti savo vaikus į IUP, nesama transporto ir trūksta paslaugų specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams.57 Siekiant sumažinti šias rizikas, nuo 2021 m. rugsėjo mėn. įvestas privalomas IUP 

lankymas socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvenantiems vaikams ir savivaldybėms, kurios į IUP 

priėmė socialinės rizikos šeimų vaikus, skiriamas papildomas finansavimas.58  

 

Kita pažeidžiama grupė – migrantų kilmės šeimų vaikai. Tyrimas rodo, kad Lietuvos IUP dirbantys 

pedagogai neturi pakankamai įgūdžių dirbti su vaikais kitomis kalbomis, o IUP įstaigų, teikiančių 

paslaugas užsienio kalbomis, nėra daug.59 Ta pati problema aktuali ir grįžusiems vaikams. Lietuvos IUP 

trūksta tinkamai parengtų pedagogų bei mokymo priemonių ir metodikos darbui su imigrantų kilmės 

vaikais. Be to, nėra pakankamai psichologų, kurie padėtų vaikams greičiau prisitaikyti prie naujos 

kultūros ir mokymosi sistemos. 

3.2. Politikos įgyvendinimo priemonės, skirtos gerinti 
pažeidžiamų vaikų galimybę naudotis IUP paslaugomis 

Šiame poskyryje apžvelgiame pagrindines pastaruoju metu Lietuvoje įgyvendintas politikos 

priemones, skatinančias vaikus iki penkerių metų lankyti IUP įstaigas; pašalinti kliūtis, trukdančias 

naudotis IUP paslaugomis; siekti geresnės darbo ir šeimos pusiausvyros bei tėvų globos; ir užtikrinti, 

kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas vaikams, kurie gali susidurti su ypač nepalankiomis sąlygomis 

ar sunkumais (vaikai iš migrantų kilmės šeimų, vaikai su negalia ir turintys specialių ugdymosi 

poreikių bei itin pažeidžiami vaikai). Nagrinėjame politikos priemones nacionaliniu, regioniniu ir 

vietos lygmenimis, atsižvelgdami į plačias atsakomybės sritis reglamentuojant, planuojant ir teikiant 

IUP paslaugas.  

 

Šiame skyriuje nagrinėjamos taikomų priemonių stipriosios ir silpnosios pusės, kartu aptariami 

ekspertų ir pagrindinių respondentų pabrėžtos gerosios praktikos pavyzdžiai. Pagrindinis tikslas – 

suformuluoti veiksmų rekomendacijas, kurios atitiktų nustatytus poreikius, pateikti sėkmingų politikos 

pavyzdžių ir nurodyti prioritetus, kuriais būtų vadovaujamasi įgyvendinant Europos vaiko garantijų 

sistemą (EVGS).  

 

56 Kauno miesto savivaldybės taryba. 2019. Prieiga: http://www.kaunas.lt/wp-

content/uploads/sites/13/2015/07/mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020-2.pdf.  
57 Eurostatas. 2020. Vaikai, gaunantys formalias vaikų priežiūros paslaugas, pagal namų ūkio tipą, pajamų grupę, urbanizacijos 

laipsnį ir tai, kiek sunku jiems įpirkti oficialias vaikų priežiūros paslaugas. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.  

58 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2021. Dėl Privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423753/asr  

59 PPMI. 2018. Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas. Prieiga: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/%C5%A0vietimo%20paslaugos%20sugr%C4%AF%

C5%BEusiems_galutin%C4%97%20ataskaita_20181120.pdf.  

http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020-2.pdf
http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020-2.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423753/asr
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Švietimo%20paslaugos%20sugrįžusiems_galutinė%20ataskaita_20181120.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Švietimo%20paslaugos%20sugrįžusiems_galutinė%20ataskaita_20181120.pdf
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Interviu duomenimis, pažeidžiamiausi 0-5 metų vaikai, kurie nelanko IUP įstaigų, yra daugiavaikių 

šeimų vaikai (kur vaikai dažnai vienas kitą augina), atokiose kaimo vietovėse ir socialinę riziką 

patiriančiose šeimose gyvenantys vaikai. Šie vaikai yra labiau pažeidžiami, nes beveik neįmanoma 

stebėti jų sveikatos ir mitybos ir sužinoti, ar jie saugūs. Jeigu šio amžiaus vaikai nelanko jokios oficialios 

priežiūros įstaigos, jie yra mažiau matomi sistemai ir yra ypač priklausomi nuo savo tėvų, kurie gali 

smurtauti, piktnaudžiauti alkoholiu ar narkotikais, stokoti tėvystės įgūdžių ir kt. Todėl Lietuvos 

vyriausybė siekia gerinti IUP paslaugų prieinamumą, lankstumą ir kokybę bei užtikrinti, kad IUP 

įstaigas lankytų visi vaikai. 

 

Strateginiai tikslai ir pastangos didinti galimybes naudotis kokybiškomis  IUP paslaugomis 

Vienas pagrindinių dokumentų apie IUP paslaugų plėtrą yra Nacionalinė švietimo plėtotės 2021-2030 

m. programa.60 Ši programa - tai projektas, numatantis bendrą švietimo Lietuvoje prieinamumo visiems 

ir kokybės gerinimo planą. Viena iš pagrindinių 2021–2030 m. Nacionalinės švietimo plėtros 

programos sudedamųjų dalių yra didinti IUP prieinamumą ir kokybę bei pasiekti tikslą, kad IUP 

lankytų 95 proc. vaikų nuo 3 metų amžiaus iki privalomo ugdymo amžiaus (2018 m. IUP lankė 88,9 

proc. vaikų nuo 3 metų iki privalomo ugdymo amžiaus).  61 Taip pat numatoma pasiekti didesnį 

savivaldybių, kuriose 3 metų ir vyresnių vaikų IUP lankomumas viršija 80 procentų, skaičių. Tokių 

savivaldybių skaičių tikimasi padidinti nuo septynių 2019–2020 metais iki dešimties 2030 metais. 

Trečias tikslas – didinti vaikų iš socialinės rizikos šeimų (šeimų, kurių tėvai neturi socialinių ir tėvystės 

įgūdžių, kenčia nuo priklausomybių ir kt.), gaunančių privalomą IUP, skaičių. 2020–2021 metais IUP 

įstaigas lankė 75 vaikai iš socialinės rizikos šeimų, tačiau tikimasi, kad 2024 metais šis skaičius išaugs 

bent iki 1500.62 Tuo tarpu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021-2030 metų ugdymo plėtros 

programoje numatyta užtikrinti IUP paslaugų prieinamumą visiems, didinti IUP paslaugų 

prieinamumą labiausiai pažeidžiamiems vaikams ir užtikrinti atnaujintas ugdymo programas63.  

3 LENTELĖ. 2021-2030 M. UGDYMO PLĖTROS PROGRAMOJE IR XVIII VYRIAUSYBĖS STRATEGINIAME 
PLANE NUSTATYTI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI GERINTI IUP PRIEINAMUMĄ VAIKAMS NUO 3 METŲ IKI 
PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

TIKSLAS PRADŽIA Tikslas  

2024 2030 

Padidinti IUP lankančių vaikų nuo 3 metų iki privalomojo ugdymo procentinę dalį 88,9 % (2018) - 95 % 

Padidinti savivaldybių, kuriose IUP įstaigas lanko daugiau nei 80 % vaikų nuo 3 metų 

iki privalomo ugdymo amžiaus, skaičių. 
7 (2019-2020) - 10 

 

60 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. 2021-2030 m. švietimo plėtros programa. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/%C5%A0PP%20(proje

ktas%202021-09-30).pdf 
61  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021. 2021-2030 m. švietimo plėtros programa. 
62 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2021. XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. 

https://lsadps.lt/images/20210302VPNPprojektas-skelbimui.pdf 
63 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2021. Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

švietimo plėtros programos patvirtinimo (TAP-21-1595(2); 21-31778(3)). https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2c7722f151d211ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5f52d

8d9-edc8-4b05-a550-bbc5f13067ad 



UNICEF – Giluminė analizė – Lietuva  

31 

 

Didinti vaikų nuo 3 metų iki privalomo ugdymo amžiaus iš socialinės rizikos šeimų, 

lankančių IUP, skaičių. 
75 (2020-2021) 1 

500 

- 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2021. XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. 

https://lsadps.lt/images/20210302VPNPprojektas-skelbimui.pdf; Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. 2021-2030 m. 

Švietimo plėtros programa https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracineper cent20informacija/planavimoper 

cent20dokumentai/pletrosper cent20programos/per centC5per centA0PPper cent20(projektasper cent202021-09-30).pdf 
 

Šiems tikslams įgyvendinti numatoma teikti savivaldybėms pagalbą kuriant naujas įstaigas (ir 

pritaikant esamas patalpas), modulinius darželius, „šeimos darželius“ ar kitus ikimokyklinio ugdymo 

organizavimo modelius. Be to, numatoma modernizuoti64 mokymosi įrangą ir metodiką bei aprūpinti 

esamų lopšelius ir darželius atitinkamomis ugdymo priemonėmis. Tikimasi pritaikyti mokymosi 

priemones ir metodiką vaikams, turintiems SUP, taip pat vaikams iš socialinės rizikos šeimų, siekiant 

užtikrinti šių vaikų įtrauktį į IUP. Taip pat numatoma kelti mokytojų kompetenciją pasitelkiant tokias 

priemones kaip mokymasis iš kolegų.65 Naujo tipo įstaigos turėtų padidinti IUP paslaugų prieinamumą 

visiems vaikams, ypatingą dėmesį skiriant patiems mažiausiems vaikams nuo 0 iki 3 metų amžiaus. 

Nuo 2021 metų Vyriausybė kiekvienais metais IUP infrastruktūros plėtrai teikia lėšų arba skiria 

Ekonomikos atkūrimo ir atsparumo priemonės 66teikiamą paramą ar kitą Europos Sąjungos finansinę 

paramą, kuri siekia ne mažiau kaip 30 mln.67 

 

IUP paslaugų prieinamumui gerinti 2021 metais vyriausybė skyrė 21 400 680 eurų (19 665 490 eurų iš 

Europos Sąjungos fondų ir 1 735 190 eurų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų).68 Šių 

priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai yra atnaujintos ir modernizuotos IUP patalpos, įkurti 

nauji IUP centrai ar papildomos patalpos ir didesnis vaikų, lankančių šiuos centrus, skaičius.  

4 LENTELĖ. ES INVESTICIJŲ PROGRAMOJE APIBRĖŽTI GALIMYBIŲ NAUDOTIS IUP PASLAUGOMIS 
GERINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 

STEBĖJIMO RODIKLIS TARPINĖ VERTĖ (2018 m. 
gruodžio 31 d.) 

TIKSLINĖ VERTĖ 2023 m. 
gruodžio 31 d. 

ERPF lėšomis renovuotuose IUP paslaugų centruose 

ugdomų 1-6 metų vaikų dalis 
25 % 46 % 

Investicijos į vaikų priežiūros ar ugdymo infrastruktūrą ir 

jos pajėgumai 
1 390 14 380 

Ugdymo paslaugų teikėjai, kuriuose ERPF lėšomis sukurta 

ar atnaujinta bent viena edukacinė erdvė 
0 50 

ERPF lėšomis sukurtos naujos IUP paslaugų teikimo vietos 0 2 000  

ERPF lėšomis atnaujintos IUP vietos 0 2 256 

 

64 Švietimo aprūpinimo centras. 2016. Vaikų darželių modernizavimas – erdvės kūrybai ir saviugdai. https://www.sac.smm.lt/wp-

content/uploads/2016/08/08_Vaiku-darzeliu-modernizavimas.pdf 
65 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2021. XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. 

https://lsadps.lt/images/20210302VPNPprojektas-skelbimui.pdf 
66 Europos Komisija. 2021. Tiesiame pagrindą atsigavimui: Lietuva. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com-2021-386-

lithuania_factsheet_en.pdf 
67 Lietuvos Respublikos Seimas. 2020. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d4c5bb0024de11eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=i3h7wzzn6 
68 ES investicijos. 2021. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas. 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-prieinamumo-didinimas 

https://lsadps.lt/images/20210302VPNPprojektas-skelbimui.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/ŠPP%20(projektas%202021-09-30).pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/ŠPP%20(projektas%202021-09-30).pdf
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ERPF lėšomis renovuotos IUP patalpos 0 50 

ERPF lėšomis atnaujinta IUP įstaigų infrastruktūra 0 40 

Šaltinis: ES investicijos. 2021. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas. 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-prieinamumo-

didinimas 

 

IUP centrų kokybei gerinti Vyriausybė 2021 metais skyrė 8 593 138 eurų (visos lėšos iš Europos fondų). 

Šį finansavimą dalijasi IUP ir bendrojo lavinimo mokyklos. Šios priemonės įgyvendinimo stebėsenos 

rodikliai yra išaugęs mokytojų, kurie dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, skaičius ir IUP centrų 

bei mokyklų, kurioms bus suteiktas papildomas finansavimas, skaičius. 

5 LENTELĖ. ES INVESTICIJŲ PROGRAMOJE NUSTATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 
RODIKLIAI 

STEBĖJIMO RODIKLIS TARPINĖ VERTĖ (2018 m. 
gruodžio 31 d.) 

TIKSLINĖ VERTĖ 2023 m. 
gruodžio 31 d. 

Mokyklų, gavusių ESF finansavimą ugdymo kokybei 

gerinti, dalis 
70 % 70 % 

Švietimo įstaigų darbuotojai, dalyvavę ESF veikloje 233 2 330 

IUP centrų padaliniai, gavę finansavimą ugdymo 

kokybei gerinti 
0 80 

Šaltinis: ES investicijos. 2021. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. 

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-

tobulinimas 
 

IUP finansavimas 

Kiekvienas vaikas Lietuvoje turi teisę į ne mažiau kaip 20 valandų per savaitę valstybės finansuojamų 

IUP paslaugų, o likusį laiką finansuoja valstybinis IUP paslaugų teikėjas, pavyzdžiui, savivaldybės. 

Savivaldybės turi teisę nustatyti mokestį už IUP lankančių vaikų ugdymą, maitinimą ar kitas paslaugas. 

Tais atvejais, kai vaikai negauna vietos valstybinėje IUP įstaigoje, kai kurios savivaldybės skiria 100 

EUR kompensaciją vaikams privačios IUP lankymui. 

 

Lėšos vienam vaikui per metus apskaičiuojamos sudedant metines išlaidas ugdymui, metines išlaidas 

maitinimui ir metines išlaidas transportui.69 Ugdymui skiriamos lėšos apskaičiuojamos padauginus 

mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies sąlyginį vidutinį koeficientą iš Lietuvos Respublikos 

Seimo nustatyto pareiginės algos bazinio dydžio, iš individualaus ugdymo koeficiento ir dvylikos 

mėnesių socialinio draudimo rodiklio. Sąlyginė suma vieno vaiko vienam maitinimui (įskaitant 

pusryčius, pietus, vakarienę ir (arba) kitus maitinimus) per dieną (3,3 EUR) vienam vaikui 

apskaičiuojama šią sumą padauginus iš IUP per metus praleistų dienų skaičiaus (251 diena). Transporto 

išlaidos apskaičiuojamos 1,5 vairuotojo ir jo lydinčio asmens minimalios mėnesinės algų sumą padalijus 

iš 18 vežamų vaikų sąlyginio skaičiaus, padauginto iš socialinio draudimo koeficiento ir 12 mėnesių, 

pridėjus sąlyginę vienos transporto priemonės išlaikymo normą vienam vaikui (2 eurai) padauginus iš 

IUP centre per metus praleistų dienų skaičiaus (251 diena). Lėšos savivaldybėms skiriamos iš Švietimo, 

 

69 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2018. Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf34a4e088fa11e8af589337bf1eb893/asr 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-prieinamumo-didinimas
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-prieinamumo-didinimas
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas
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mokslo ir sporto ministerijos biudžeto. Biudžetai paskirstomi pagal vaikų skaičių valstybiniuose IUP 

centruose. 

 

IUP paslaugų kokybės užtikrinimas 

Siekiant užtikrinti IUP paslaugų kokybę, 2010 m. Sveikatos apsaugos ministerija nustatė reikalavimus 

vaikų grupių dydžiams ir paslaugų teikimui.70 Nuo 0 iki 1 metų amžiaus grupėje turi būti ne daugiau 

kaip 6 vaikai; nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų; nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų; 

o nuo 3 iki 6 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų. Grupėse, kuriose vaikai yra jaunesni nei 1 metų, visą 

laiką turi dirbti du mokytojai; vyresnių nei 1 metų vaikų grupėse turi dirbti du žmonės ir bent vienas iš 

jų turi būti kvalifikuotas mokytojas. Vienas vaikas, turintis intelekto, klausos, regos, raidos sutrikimą ar 

bet kokią negalią, prilyginamas dviem vaikams.  

Siekdami paremti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, IUP centrai gali įdarbinti mokytojų 

padėjėjus. Esant vaikui su klausos sutrikimais, gali būti pasitelkiamas gestų kalbos vertėjas, o regėjimo 

sutrikimų turinčių vaikų atvejais – tiflopedagogai (kiekvienas iš šių specialistų turėtų aptarnauti ne 

daugiau kaip 24 vaikus). Visais atvejais IUP centruose turėtų būti logopedų (vienas logopedas turėtų 

teikti paslaugas ne daugiau kaip 30 vaikų) ir specialieji pedagogai (vienas specialusis pedagogas turėtų 

teikti paslaugas ne daugiau kaip 24 vaikams). Už vaikus, lankančius specialiojo ugdymo IUP centrus ar 

specialiojo ugdymo grupes, skiriamas finansavimas yra dvigubas, o reikalavimai dėl vaikų grupių 

dydžių yra skiriasi – priklausomai nuo specialiųjų vaikų poreikių, grupėje gali būti nuo 3 iki 10 vaikų. 

Be to, nuo 2024 metų visiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams turės būti suteikta 

galimybė lankyti bet kurį arčiausiai jų namų esantį IUP centrą.71. 

Dėl IUP pedagogai pasirengimo ir profesionalumo, Vyriausybė parengė Reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašą.72 Pagal įstatymą visi IUP pedagogai turi turėti aukštąjį universitetinį ar koleginį 

išsilavinimą, būti baigę priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo programą arba turėti ne mažesnę 

kaip 15 metų darbo IUP srityje patirtį, sukauptą iki 2014 m. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai turi 

būti baigę priešmokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo pedagogų rengimo programą ir Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti išklausę 40 val. priešmokyklinių 

grupių ugdymo kursą ar atitinkami būti studijavę atitinkamus dalykus studijų metu. Visi mokytojai, 

kurie turi pedagogo kvalifikaciją, gali mokyti IUP išklausę 40 val. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

rengimo kursus. Visi universiteto diplomą turintys specialistai gali mokyti IUP, jeigu studijų metu 

išklausė ne mažiau kaip 60 val. pedagogikos kursą. Be to, visi IUP mokytojai privalo būti baigę 

specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus. Siekiant padidinti migrantų kilmės 

šeimų vaikų įtrauktį, mokytojams rekomenduojama išklausyti ne mažiau kaip 40 valandų lietuvių 

kalbos mokymo metodikos 0-6 metų vaikams kursą.  

Tačiau ikimokyklinio ugdymo įstaigose nėra skiriama pakankamai dėmesio mokytojų kvalifikacijos 

kokybei ir jos kėlimui. 2018 metais 36 procentai valstybinių IUP centrų neatitiko higienos reikalavimų 

dėl didesnių grupių, nei nurodyta nacionaliniuose reikalavimuose (kuriuose nurodomas vaikų skaičius 

vienam mokytojui, priklausomai nuo jų amžiaus, tačiau vienam mokytojui gali tekti ne daugiau kaip 

 

70 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 2010. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr 
71 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021. Mokymasis ir švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams 
72 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2014. Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/asr 
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20 vaikų).73 Be to, nors savivaldybėms yra nustatytas reikalavimas teikti IUP pedagogams penkių dienų 

kvalifikacinius kėlimo kursus per metus, duomenys rodo, kad 35 proc. IUP paslaugų teikėjų neturi 

pakankamai lėšų šiam reikalavimui įvykdyti, ir kad 2018 m. 63 proc. IUP paslaugų teikėjų negarantavo 

penkių dienų kvalifikacijos kėlimo kursų per metus.74 Pedagogų samdymas, mokymas ir parama 

pedagogams yra itin svarbi dalis siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas, tačiau ne visi vaikų 

priežiūros paslaugų teikėjai gali sau leisti rengti savo darbuotojus. Nepakanka lėšų nuolatinio 

mokymosi išlaidoms padengti, įskaitant mokymus apie komunikaciją ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų aktyvesnį įtraukimą, apie tai, kaip pagerinti vaikų vystymąsi ir mokymąsi, kaip dirbti su 

skirtingų kultūrų vaikais. 2017 metais Lietuva priešmokyklinio ugdymo ir pradinėms mokykloms skyrė 

tik 18,4 proc. savo švietimo išlaidų – tai buvo mažiausia dalis ES (32,0 proc.)75, o Lietuvos investicijos į 

kitus švietimo lygmenis viršija Europos vidurkį. Valstybinis auditas parodė, kad ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai gauna vidutiniškai 36 procentais mažesnį atlyginimą nei bendrojo lavinimo 

mokytojai.76 Mažas atlyginimas ir nepakankamas mokymasis mažina mokytojų motyvaciją. 

Pripažindama nepakankamą profesijos patrauklumą dėl mažų atlyginimų ir sudėtingų darbo sąlygų, 

nuo 2020 metų Vyriausybė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo IUP mokytojams nustatė tokį pat 

atlyginimą kaip ir pradinių klasių mokytojams. Profesijos nepatrauklumas gilina dabartinę personalo 

trūkumo problemą ir Lietuvoje trūksta IUP mokytojų ir mokytojų padėjėjų.77 Apklausos duomenimis, 

kiekviename IUP centre trūksta nuo 1 iki 2 mokytojų, o vien Klaipėdos regione trūksta mažiausiai 63 

ugdytojų. Kalbant apie pagalbos mokiniui specialistus, 2021-2022 mokslo metais apskrityje dirba 99 

logopedai, 14 psichologų, 23 socialiniai pedagogai, 11 specialiųjų pedagogų, 2 surdopedagogai ir 1 

tiflopedagogas.7879  

 

Be to, trūksta labiau sistemingos, centralizuotos, atnaujintos stebėsenos sistemos, kuri padėtų užtikrinti 

IUP paslaugų teikėjų paslaugų kokybę ir lygiateisiškumą80. Yra parengtos gairės dėl aspektų, kuriuos 

būtina įvertinti IUP paslaugų teikėjams ir visai IUP sistemai. Jie apima galimybę gauti IUP paslaugas, 

mokytojų kvalifikaciją, ugdymo programas, finansavimą ir valdymą bei stebėseną (švietimo kokybę ir 

individualių vaikų poreikių patenkinimą).81 Tikimasi, kad iki 2022 metų bus sukurta išorinė, įrodymais 

pagrįsta centralizuota vertinimo sistema. Šiuo metu centralizuotas išorinis vertinimas Lietuvoje yra itin 

fragmentiškas, trūksta bendros vizijos ir vertinimo priemonių. Siekdama sukurti sistemišką IUP, 

neformaliojo ir formaliojo ugdymo vertinimo metodiką, Vyriausybė iš ESF skyrė 2 023 000 EUR82. 

 

73 Valstybinio audito ataskaita. 2019. Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti? 
74 Ten pat. 
75 Europos Komisija. 2019. Švietimo ir mokymo stebėsena 2019. https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/volume-

1-2019-education-and-training-monitor.pdf.  
76 Ten pat.  
77 Europos Komisija. 2019. Pagrindiniai duomenys apie ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą Europoje. 

file:///C:/Users/VPVI/Downloads/EC0319375LTN.lt.pdf 
78 Švietimo valdymo informacinė sistema. 2021. Pedagoginiai darbuotojai pagal amžių ir lytį. Error! Hyperlink reference not 

valid.  

79 Švietimo valdymo informacinė sistema. 2019. Ikimokyklinio ugdymo institucijų skaičiai ir vaikų skaičiai pagal savivaldybes. 

http://svis.emokykla.lt/ikimokyklinis-ugdymas/ 
80 Europos Komisija. 2021. Švietimo ir mokymo stebėsena 2021. Lietuva. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/0ec94e81-57df-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en 

81 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2019. Kaip vertinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybė? 

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/05/Ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-paslaugu-

kokybe_internetui.pdf 
82 Nacionalinė švietimo agentūra. 2018. Projektas “Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė”. https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-

departamentas/projektai/projektas-neformaliojo-vaiku-svietimo-ikimokyklinio-priesmokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-

vertinimo-isivertinimo-tobulinimas-ir-pletote-09-2-1-esfa-v-706-03-0001-2/ 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
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Ikimokyklinio ugdymo turinys 

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia IUP centro 

komanda..83 Programa pagrįsta IUP centrų vaikų poreikiais, kuriuos nustato centrų vadovai, mokytojai 

ir mokymosi pagalbos specialistai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi ugdymo 

programų kriterijus ir metodines rekomendacijas, padedančias nustatyti vaikų poreikius ir parengti 

jiems tinkamas ugdymo programas. Į kriterijų ir metodines rekomendacijas įtrauktos priemonės, 

padedančios vaikams pasiekti geresnių rezultatų akademinėje, meninėje ir socialinėje srityse pagal jų 

amžių ir raidos etapą. Rekomendacijose mokytojams taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip 

įžvelgti vaikų galimybes ir poreikius bei kaip realizuoti. Pavyzdžiui, jei mokytojas nustato, kad vaikas 

vengia emocinio ryšio, jis turėtų padėti vaikui atpažinti ir išreikšti savo emocijas žodžiu. IUP programos 

taip pat keičiamos atsižvelgiant į vaikų individualius specialiuosius ugdymosi poreikius, Pedagoginės 

psichologinės pagalbos tarnybos pateiktas rekomendacijas bei vaikų tėvų ar teisėtų globėjų išreikštus 

poreikius.  

 

Priešmokyklinio ugdymo turinys 

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems Lietuvos vaikams, nes jis turi padėti gerinti visų 

Lietuvos vaikų akademinius pasiekimus ir socialinę įtrauktį. Įprastas priešmokyklinio ugdymo amžius 

yra nuo 6 metų, tačiau būna ir keletas išimčių, kai tėvų prašymu vaikams leidžiama pradėti 

priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos parengtą priešmokyklinio ugdymo programą.  Minėtoje programoje numatytas 

tikslas, uždaviniai ir įgyvendinimo priemonės, kuriais užtikrinamas kokybiškas vaikų ugdymas. 

Pagrindiniai priešmokyklinio ugdymo tikslai – ugdyti socialines, sveikatos, kognityvines, 

komunikacijos ir menines kompetencijas. Programos organizuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių ir 

raidos etapą bei individualius gebėjimus. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pateikiamos pritaikytos programos, kurios rengiamos kartu su pagalbą teikiančiais specialistais ir vaiko 

tėvais.  

Šiame ugdymo etape jau vertinami vaikų pasiekimai. Vaikai yra stebimi ir skatinami tobulinti savo 

veiklą, jų darbai vertinami lyginant su jų ankstesniais darbais ir šie vertinimai pateikiami asmeniškai. 

Vertinimų rezultatai įrašomi į vaiko pasiekimų knygelę ir asmeniškai aptariami su vaiko tėvais bei 

padeda ugdytojams pasirinkti tolimesnius ugdymo metodus ir kryptį. Baigę priešmokyklinį ugdymą, 

vaikai turi gebėti kurti socialinius santykius, atskirti gerą ir blogą elgesį, prašyti pagalbos, adekvačiai 

reikšti emocijas, pasirūpinti savo mitybos poreikiais, ieškoti informacijos, kurti abstrakčius objektus ir 

t.t. Dėl gana sudėtingos priešmokyklinio ugdymo programos ir skirtingo lygio vaikų akademinių 

gebėjimų, daliai vaikų (pvz., turinčių SUP), pradėjusių priešmokyklinį ugdymą nuo 5 metų, numatyta 

galimybė priešmokyklinį ugdymą pratęsti nuo vienerių iki dvejų metų, kad visi vaikai pradines 

mokyklas pradėtų turėdami vienodą žinių lygį.84   

 

Priemonės, skirtos gerinti pažeidžiamų vaikų galimybes gauti IUP 

Priklausomai nuo savivaldybės, yra įvairių vaikų grupių, kurios turi pirmenybę lankyti IUP centrus. 

Daugumoje savivaldybių pirmenybė teikiama daugiavaikėms šeimoms, broliams ir seserims vaikų, 

 

83 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. Ikimokyklinio ugdymo programa. https://www.smm.lt/web/lt/smm-

svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas/ikimokyklinio-ugdymo-programa 
84 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2021. XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. 

https://lsadps.lt/images/20210302VPNPprojektas-skelbimui.pdf 
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kurie jau turi teisę lankyti IUP, ir IUP centro darbuotojų vaikams.85 Be to, kai kuriose savivaldybėse, 

pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybėje, pirmenybė taip pat teikiama įstaigose gyvenantiems ar 

alternatyvioje globoje esantiems vaikams bei diplomatų vaikams. Apklausos duomenimis, tokie 

prioritetai nėra visiškai pagrįsti ir, kaip jau minėta, yra diskriminuojantys šeimas, gyvenančias tik su 

vienu iš tėvų, taip pat šeimas, auginančias tik vieną vaiką. Vaikų skaičius ar šeimos tipas nesumažina 

tėvų būtinybės toliau dirbti. Be to, tokia pirmenybė, kaip pirmenybė vaikams, kurių tėvai dirba IUP 

centre, ar diplomatų vaikams, yra pagrįsta vaikų stiprybėmis, o ne pažeidžiamumu, o tai lemia dar 

didesnę vaikų nelygybę. 

Priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas vaikams, gyvenantiems socialinę riziką patiriančiose 

šeimose.86 Privalomas priešmokyklinis ugdymas socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams – tai 

Vyriausybės siekis mažinti akademinių pasiekimų netolygumus mokslo metais (nes žinoma, jog IUP 

įstaigas lankančių vaikų akademiniai pasiekimai būna aukštesni) ir užtikrinti šių vaikų saugumą. 

Privalomojo vaikų ikimokyklinio ugdymo organizavimą ir skyrimą organizuoja savivaldybės 

administracijos direktoriaus paskirtas asmuo. Vaiko gerovės komisija visą ugdymo laikotarpį stebi 

vaiko, kuriam paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, ugdymą. Tačiau ši priemonė dar 

neišnaudoja viso savo potencialo, todėl planuojama plėsti pavėžėjimo paslaugas ir finansuoti lydinčio 

asmens įdarbinimą, nes šių paslaugų trūkumas buvo įvardytas kaip pagrindinė kliūtis lankyti IUP.  

2021 m. priimtas naujas įstatymas dėl privalomo IUP ugdymo vaikams iš socialinę riziką patiriančių 

šeimų. Šiame įstatyme buvo numatytas papildomas finansavimas savivaldybėms ir IUP paslaugų 

teikėjams, priimantiems vaikus į paskirtą privalomą IUP, nes buvo atkreiptas dėmesys, jog didžiausios 

kliūtys, trukdančios taikyti privalomą IUP, buvo pavėžėjimo paslaugų stoka ir papildoma finansinė 

našta, tokia kaip lydinčių asmenų maitinimas ir atlyginimai.87,88,89. Kalbant apie privalomas IUP 

paslaugas, esama duomenų, rodančių, jog nuo tada, kai 2021 m. rugsėjo mėn. buvo padidintas 

finansavimas, jau buvo 413 vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų, kurie lankė IUP įstaigas  

(Lietuvoje socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvena apie 4000 vaikų nuo 0 metų iki privalomojo 

priešmokyklinio ugdymo amžiaus, tačiau IUP įstaigų lankymo rodiklis (413 vaikų) skaičiuojamas vaikų 

nuo 3 metų iki privalomojo priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupėje)90. Tikimasi, kad gavus šį 

papildomą finansavimą 2021-2022 mokslo metams, apie 1000 vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų 

(t.y. 25 proc.) pradės lankyti IUP įstaigas. 

 

Siekiant padidinti pavėžėjimo paslaugų į ir iš IUP centrų prieinamumą, numatytas papildomas 

biudžetas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija papildomai skiria 1,3 mln. eurų socialinę riziką 

patiriančių šeimų vaikų ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui, įskaitant lydintį asmenį. Nuo 2021 m. visi 

vaikai, gyvenantys 3 km atstumu nuo IUP centrų ar toliau, turi teisę į pavėžėjimo paslaugas. Be to, 

socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvenantiems vaikams suteikiamas nemokamas maitinimas ir 

visos reikalingos mokymosi priemonės. Kita svarbi priemonė – tėvų informavimas apie IUP teikiamą 

 

85 Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 2019. Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cc33d10182f11eabbd2d79178d400a0 
86 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2012. Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423753 
87 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2021. Dėl Privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423753/asr 

88 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. 2021-2030 m. švietimo plėtros programa. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/%C

5%A0PP%20(projektas%202021-09-30).pdf 
89 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2021. XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. 

90 Švietimo valdymo informacinė sistema. 2021.  
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naudą. Dialogas su tėvais turėtų padėti sumažinti tėvų nenorą savo vaikus užregistruoti į IUP centrą. 

Šiuo metu šeimų poreikiams skiriamas nepakankamas dėmesys ir jos nepakankamai informuojamos, 

nes tyrimo rezultatai rodo, kad tais atvejais, kai dalyvauja socialiniai darbuotojai, tėvai daug labiau 

linkę palaikyti vaikų IUP centrų lankymą.  

 

Siekiant pagerinti tautinių mažumų vaikų integraciją, visi IUP centrai įpareigoti ne mažiau kaip 5 

valandas per savaitę mokyti lietuvių kalbos.91 Vis dėlto, romų bendruomenės atstovų apklausos 

duomenimis, nepakankamai dėmesio skiriama migrantų kilmės ir romų šeimų vaikams, kurie nelanko 

IUP centrų dažniausiai dėl kultūrinių skirtumų (išsilavinimas romų kultūroje nėra suvokiamas kaip 

vertybė), tėvų neraštingumo ir gyvenimo kaimo vietovėse, kur nėra IUP centrų. Kitas svarbus 

klausimas – situaciją apsunkinanti tėvų migracija, nes vaikai gali lankytis tik tuos IUP centrus, kurie yra 

registruotos vaikų gyvenamosios vietos teritorijoje. Kai gyvenamoji vieta dažnai keičiama, ne visi tėvai 

atlieka registraciją, todėl negali registruoti savo vaikų į IUP. Romų platformoje pateiktais 2019 metų 

duomenimis, IUP centrus Lietuvoje lankė tik 5 romų vaikai, o užregistruoti į IUP centrus 2018 metais 

buvo 14 vaikų.  

2016–2017 mokslo metais IUP centruose buvo registruoti 25 grįžę vaikai lietuviai, ir iš viso 800 

ugdytinių užsieniečių, gaunančių tiek IUP, tiek mokyklinio ugdymo paslaugas Lietuvoje.92 Deja, kaip 

minėta anksčiau, tyrimas rodo, kad IUP pedagogai neturi pakankamai įgūdžių dirbti su vaikais kitomis 

kalbomis, ir nepakankamai IUP įstaigų paslaugas teikia užsienio kalbomis.93 Ta pati problema aktuali 

ir grįžusiems vaikams. IUP centruose trūksta tinkamai parengtų pedagogų, taip pat mokymo 

priemonių ir metodikos darbui su imigrantų kilmės vaikais. Be to, nėra pakankamai psichologų, kurie 

galėtų padėti vaikams greičiau prisitaikyti prie naujos kultūros ir mokymosi sistemos. 

Apklausos duomenimis, pati sėkmingiausia specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir elgesio 

sutrikimų turinčių vaikų programa – „Neįtikėtini metai“. Šiai programai skirtas 1 150 000 eurų 

finansavimas; programą 2016-2021 metais įgyvendino Higienos institutas.  Minėta programa išsamiai 

pristatyta skyriuje „Nemokama ir veiksminga sveikatos priežiūra“, tačiau programa taip pat svarbi IUP 

kaip ikimokyklinio ugdymo dalis. Ikimokyklinio ugdymo tėvystės pagrindų programoje tėvai mokosi, 

kaip ugdyti vaikų pasirengimo mokyklai įgūdžius ir yra skatinami bendradarbiauti su mokytojais ir 

dienos priežiūros specialistais, kad jie galėtų skatinti vaikų emocinę savireguliaciją ir socialinių įgūdžių 

ugdymą. Apklausos duomenimis, ši programa padeda gerinti vaiko, tėvų ir IUP pedagogų bendravimą 

bei užtikrina, kad visi vaiko poreikiai būtų patenkinti ir vaikui būtų suteikta visa reikalinga pagalba. 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje pastebima IUP paslaugų teikimo gerėjimo tendencija – 

skiriama daugiau finansavimo, skirto didinti IUP paslaugų teikėjų skaičių, skiriamas dėmesys 

pažeidžiamiausioms vaikų grupėms ir jų sėkmingai įtraukčiai bei visos IUP paslaugų kokybės 

gerinimui. Visgi ne visos vaikų grupės ir jų šeimos yra įtrauktos į naujausius tikslus, nustatytus siekiant 

gerinti IUP prieinamumą, pavyzdžiui, vienišų tėvų šeimos ir romų vaikai.  

 

91 Lietuvos Respublikos Seimas. 2020. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 30 straipsnio pakeitimo įstatymas. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c38a03b0226711eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=i3h7wlbyz 
92 PPMI. 2018. Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas. Prieiga: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/%C5%A0vietimo%20paslaugos%20sugr%C4%AF%

C5%BEusiems_galutin%C4%97%20ataskaita_20181120.pdf.  

93 Ten pat.  

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Švietimo%20paslaugos%20sugrįžusiems_galutinė%20ataskaita_20181120.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Švietimo%20paslaugos%20sugrįžusiems_galutinė%20ataskaita_20181120.pdf
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3.3. Rekomendacijos dėl nemokamų ir kokybiškų IUP paslaugų 
prieinamumo gerinimo 

EBPO ir ES pateiktose rekomendacijose Europos semestro kontekste numatyta, kad IUP paslaugų 

prieinamumas ir kokybė yra labai svarbūs užtikrinant didesnę vaikų lygybę, mažinant skurdą ir 

socialinę atskirtį9495. Įrodyta, kad kokybiškas ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra yra itin naudingi 

vaikams, visų pirma, socialinę riziką patiriantiems vaikams. Šios naudos apima socialinės ir emocinės 

gerovės palaikymą, mokyklos nebaigimo rizikos mažinimą ir netgi aukštesnius mokymosi ir užimtumo 

rezultatus vėlesniame gyvenime.96 Vaikų dalyvavimas ikimokykliniame ugdyme ir priežiūroje taip pat 

suteikia daugiau galimybių mamoms ir kitiems globėjams dalyvauti darbo rinkoje, didina namų ūkio 

pajamas ir nutraukia ištisų kartų skurdo ciklą9798.  

Todėl šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės rekomendacijos dėl IUP, į kurias būtina atsižvelgti 

rengiant NVP dėl EVGS įgyvendinimo Lietuvoje. Šios rekomendacijos pagrįstos anksčiau nustatytomis 

politikos spragomis ir labiausiai pažeidžiamų vaikų poreikiais, kurių Lietuvoje nepavyksta patenkinti, 

bei bendrosiomis rekomendacijomis Lietuvai Europos ir tarptautiniu lygmenimis. Svarbu pašalinti 

kliūtis, su kuriomis gali susidurti šeimos, siekdamos gauti ir naudotis ikimokyklinio ugdymo ir 

priežiūros paslaugomis, pvz., spręsti išlaidų klausimą, šalinti su skurdu susijusias kliūtis, geografinės 

vietovės klausimą, kliūtis, susijusias su netinkamu specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

aprūpinimu, šalinti kultūrines ir kalbines kliūtis, taip pat suteikti tėvams trūkstamą informaciją.99. Į 

Tarybos rekomendacijas įtrauktos 5 pagrindinės kokybiškos sistemos kompetencijos ir jos visos taip pat 

aptariamos siūlomoje rekomendacijoje dėl Lietuvos NVP – tai IUP prieinamumas, IUP darbuotojų 

mokymas ir darbo sąlygos, tinkamų mokymo programų parengimas, valdymas ir finansavimas, 

stebėsena ir vertinimo sistemos.  

Padaryti IUP paslaugas visuotinai prieinamas vaikams nuo 0 metų iki pradinio ugdymo, pirmenybę 

teikiant vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų 

2021–2030 m. valstybės narės susitarė dėl naujo IUP lankymo tikslo – 96 proc.100 Kadangi Lietuvoje 

ikimokyklinis ugdymas tapo privalomu ir visuotiniu visiems vaikams, dabar svarbu daugiau dėmesio 

skirti jaunesniems vaikams, ypatingą dėmesį skiriant socialiai remtiniems vaikams. Svarbu gerinti 

galimybes naudotis kokybiškomis ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemomis, kaip išdėstyta 

„Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės sistema“ bei 11-ojo Europos socialinių teisių ramsčio 

 

94 EBPO. 2020. Ikimokyklinis ugdymas: lygybė, kokybė ir perėjimas. G20 Švietimo darbo grupės ataskaita. (Early Childhood 

Education: Equity, Quality and Transitions. Report for the G20 Education Working Group.) 

https://www.oecd.org/education/school/early-childhood-education-equity-quality-transitions-G20.pdf  
95 Europos Komisija. 2019. Tarybos rekomendacija dėl 2019 m. Lietuvos Nacionalinės reformos programos ir Tarybos nuomonės 

dėl 2019 m. Lietuvos stabilumo programos. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1560258494533&uri=CELEX%3A52019DC0515 

96 Europos Komisija. 2018. Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0271 
97 Ten pat. 

98 Europos Komisija. 2018. Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. 
99Europos Sąjungos Taryba 2019. Tarybos rekomendacija dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. (Council 

Recommendation on High-Quality Childhood Education and Care Systems). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9014_2019_INIT&from=EN 

100 Ten pat.  

https://www.oecd.org/education/school/early-childhood-education-equity-quality-transitions-G20.pdf
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principo teiginiuose, kur teigiama, kad ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugos turėtų būti 

prieinamos, įperkamos visiems ir įtraukiančios visus vaikus kuo ankstyvesniame amžiuje101. Numatyta, 

kad iki 2023 metų savivaldybės turėtų užtikrinti IUP visiems 4 metų vaikams, kurių tėvai kreipiasi dėl 

vietos, o iki iki 2024 metų visiems 3 metų vaikams, iki 2025 metų – visiems 2 metų vaikams102. Viena 

koncepcija, kuri gali padėti nubrėžti kryptį siekiant šio tikslo, yra „pažangus universalumas“, kuris 

reiškia, kad švietimo paslaugų teikimas turėtų būti plečiamas taip, kad socialinę riziką patiriantiems 

vaikams jis būtų naudingas ne mažiau kaip jų labiau pasiturintiems bendraamžiams103. Kiekviena 

šeima, kuriai reikalinga IUP, turėtų turėti galimybę gauti vietą IUP centre, nepaisant šeimos socialinės 

ir ekonominės padėties, šeimos formos ar užimtumo104105.  

Kadangi vaikai iš pažeidžiamų šeimų paprastai IUP lanko rečiau nei jų bendraamžiai, reikėtų 

atitinkamai nustatyti kam registruojant teikiama pirmenybė: atkreipiant dėmesį į vaikus iš migrantų 

kilmės šeimų, SUP ar negalią turinčius vaikus, vaikus iš mažas pajamas gaunančių šeimų ir socialinę 

riziką patiriančių šeimų, vaikams iš daugiavaikių ir vienišų šeimų. Šie vaikai, ypač turintys SUP ar 

negalią, taip pat turėtų turėti pirmenybę IUP lankyti kuo arčiau savo namų. Dabartinėmis Lietuvos 

sąlygomis, prioritetai priimant į IUP nustatomi remiantis neaiškiomis priežastimis (pavyzdžiui, 

pirmenybė teikiama vaikams, kurių tėvai dirba IUP), ir pirmenybė teikiama vaikams, kurių gyvenimo 

sąlygos jau yra geresnės (pvz., diplomatų vaikams, vaikams iš šeimų su abiem tėvais). Šiuos prioritetus 

svarbu nustatyti atsižvelgiant į padidėjusį vaikų pažeidžiamumą ir sumažėjusias vaikų galimybes gauti 

IUP. 

Kad IUP paslaugos būtų prieinamos visoms gyventojų grupėms ir kad nepalankioje padėtyje esančios 

grupės jas galėtų gauti pirmos, o ne paskutinės, reikėtų papildomų pritaikytų priemonių, pavyzdžiui, 

daugiau darbuotojų, daugiau infrastruktūros ir didesnio finansavimo. Tikimasi, kad iki 2025 metų IUP 

paslaugos Lietuvoje galėtų būti universalios visiems užtikrinamos paslaugos, tačiau infrastruktūros 

plėtrai numatyta tik 20 mln. eurų. Metodais, kuriais remiama pažanga siekiant visuotinio ikimokyklinio 

ugdymo ir priežiūros prieinamumo, pripažįstama, kad papildomų lėšų skyrimas nepalankiose sąlygose 

esančioms grupėms remti gali būti veiksminga strategija didinant galimybes, ypač vaikams iš migrant 

kilmės, socialiai remiamų ar mažas pajamas gaunančių šeimų. Europos socialinis fondas+ galėtų būti 

naudojamas kaip papildomas finansavimo šaltinis siekiant įdarbinti ir apmokyti daugiau IUP teikiančių 

darbuotojų ir įgyvendinti informavimo priemones. Partnerystė su privačiuoju sektoriumi yra dar vienas 

būdas padidinti įtrauktį ir aprėptį, ypač Lietuvoje, kur siekiant patenkinti paklausą yra didžiulė 

priklausomybė nuo privačiojo sektoriaus. Pasitelkiant Europos socialinio fondo+ ir Vyriausybės lėšas, 

 

101 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės valdymas patiria pasaulinę krizę: pirmosios pamokos, 

išmoktos per COVID-19 pandemiją. (Governing quality Early Childhood Education and Care in a global crisis: first lessons 

learnt from the COVID-19 pandemic.) https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/NESET-AR1-2021_report.pdf 
102 Europos Komisija. 2021. Švietimo ir mokymo stebėsena 2021. Lietuva. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/0ec94e81-57df-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en 

103 Švietimo komisija. 2017. Kokybiško švietimo visiems užtikrinimas: pažangus universalumas. 

https://educationcommission.org/updates/ensuring-quality-education-progressive-universalism/ 

104 Europos Komisija. 2021. 2021 m. struktūriniai Europos švietimo ir mokymo sistemos stebėsenos rodikliai. Pagrindinių 

reformų peržiūra nuo 2015 m. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/sites/default/files/structural_indicators_2021.pdf 

105 Europos Komisija. 2018. Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų 

(Proposal for a Council Recommendation on High Quality Early Childhood Education and Care Systems). https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0271 
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vietoje 100 eurų kompensacijos galėtų būti kompensuojami 100 procentų vaikams, kurie negali įpirkti 

privačių IUP paslaugų ir negauna vietų valstybinėse įstaigose.  

 

Daugiau dėmesio skirti tėvų poreikiams ir jų informavimui 

2012 m. ES užsakymu atlikta literatūros apie vaikų skurdą ir nepalankią padėtį apžvalga nustatyta, kad 

žemas tėvų išsilavinimo lygis ir žinios apie IUP teikiamą naudą daro įtaką vaikų IUP įstaigos 

lankymui.106 Šis tyrimas taip pat parodė, kad tėvai dažniau savo vaikus registruoja pasikonsultavę su 

socialiniais darbuotojais. Svarbu informuoti tėvus apie IUP paslaugų naudą jų vaikams 107.  

Sudėtingi biurokratiniai procesai taip pat gali turėti įtakos tėvų siekiui, kad vaikai būtų priimi į IUP, 

todėl svarbu šiuos procesus supaprastinti ir suteikti tėvams pagalbą juos atliekant biurokratinius 

formalumus. Be to, IUP paslaugų reaguojant į individualius tėvų ir vaikų poreikius trūkumas taip pat 

turi įtakos vaikų registracijai į IUP, todėl svarbu užtikrinti, kad IUP paslaugų teikėjai galėtų užtikrinti 

visų poreikių patenkinimą. Pandeminių krizių metu ypač svarbu užtikrinti glaudų ryšį su tėvais108109. 

Kad padidėtų IUP paslaugų paklausa, tėvai ir globėjai turi suprasti IUP centrų lankymo teikiamą naudą 

ir pasirūpinti, kad jų vaikai būtų įtraukti ir būtų ugdymo bendruomenės dalimi. Labiausiai socialiai 

atskirtų šeimų atveju – gyvenančių skurdo sąlygomis, migrantų kilmės šeimų ir (arba) šeimų, kur 

kalbama antrąja kalba, arba tėvų ir globėjų, kurių išsilavinimas labai žemas, atveju  – pagalba ir 

informavimas gali būti veiksmingesni ir naudingesni, kai jie užtikrinami kartu su kitomis paslaugomis. 

Pavyzdžiui: 

• Būtų naudinga bendradarbiauti su ligoninėmis siekiant supažindinti naujai tėvais tapusius 

asmenis su IUP teikiama nauda ir pasitelkti pediatrus bei kitus sveikatos priežiūros 

specialistus, teikiančius nuolatinės mažų vaikų priežiūros paslaugas110; 

•  Lietuva taip pat turėtų apsvarstyti galimybę gerokai išplėtoti apsilankymus namuose, 

siekiant užtikrinti reguliarų lankymąsi kaimo vietovėse gyvenančių šeimų namuose siekiant 

aptarti su vaiko sveikata ir raida susijusius klausimus. Šie informavimo vizitai galėtų būti 

finansuojami iš Europos socialinio fondo+ lėšų.  

SUP turinčių vaikų įtrauktis 

Įtraukiojo ikimokyklinio ugdymo literatūros apžvalgoje aptariama esminga būtinybė remti IUP 

paslaugų teikimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių111. Ikimokyklinio ugdymo 

 

106Europos Sąjungos Taryba 2019. Tarybos rekomendacija dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. (Council 

Recommendation on High-Quality Childhood Education and Care Systems). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9014_2019_INIT&from=EN 

107 Europos Komisija. 2018. Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. 
108 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės valdymas patiria pasaulinę krizę: pirmosios pamokos, 

išmoktos per COVID-19 pandemiją. (Governing quality Early Childhood Education and Care in global crisis: first lessons learnt 

from the COVID-19 pandemic.) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f85b5bc8-e516-11eb-a1a5-

01aa75ed71a1/language-en 

109 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra ir COVID-19 pandemija. Krizės poveikio šiam sektoriui 

suvokimas ir krizės valdymas. 
110 EBPO. 2017. Švietimo Lietuvoje akcentai. https://www.oecd.org/education/school/Education-in-Lithuania-2017-highlights.pdf 

111 EBPO. 2017. Mokymosi rezultatų gerinimas Lietuvos švietime: Tarptautinė perspektyva. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/Andreas_Schleicher_1.pdf 
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paslaugos yra ypač svarbios, nes jos gali prisidėti prie vaikų sveikatos priežiūros ir socialinės bei 

kognityvinės raidos. Šiuo metu Lietuvoje tik apie 20 proc. vaikų, turinčių SUP, lanko įprastą IUP įstaigą, 

o pagrindinės kliūtys patekti į IUP įstaigas yra specialistų ir metodikos, suteikiančios vaikams būtiną 

ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, stoka.  

EBPO teigia, jog labai svarbu stiprinti SUP ugdymo programų dalies dėstymą mokytojų rengimp 

programose, kad pedagogai gebėtų geriau padėti mokiniams, turintiems SUP112. Taip pat būtinas 

kvalifikacijos kėlimas. Sveikatos apsaugos ministerijos įtraukimas į kokybės stebėsenos sistemos 

kūrimą galėtų būti naudingas integruojant sveikatos klausimus į IUP. Pediatrai ir kiti sveikatos 

priežiūros specialistai turėtų būti mokomi pagrindinių IUP dalykų, įskaitant specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų identifikavimą ir bendrai IUP svarbą. Keletas Lietuvoje atliktų tyrimų rodo, kad 

galimybės rengti IUP ugdytojus dirbti su SUP turinčiais vaikais yra labai ribotos, kai kuriose šalies 

vietose trūksta specializuotų seminarų ir mokymų, o 45 procentams IUP ugdytojų trūksta metodinių 

žinių ir paramos priemonių. Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių nepakankamą mokymą, yra 

finansavimo trūkumas. Finansavimo situacijai gerinti galėtų būti naudojamos ESF+ lėšos, kuriomis 

siekiama investuoti į žmones ir žmogiškąjį kapitalą.  

Be to, svarbu mažinti vaikų grupių dydžius, kurie daro didelę įtaką paslaugų kokybei, ir suteikti 

pedagogams galimybę skirti daugiau individualaus dėmesio kiekvienam vaikui, ypač SUP turintiems 

vaikams. Kai kuriose savivaldybėse trūksta vietų darželiuose ir lopšeliuose, o tai kartais lemia 

netinkamus sprendimus, pavyzdžiui, didėjantį vaikų skaičių klasėse113. Šiuo metu Lietuvoje 

galiojančiuose teisės aktuose nurodoma, kiek vaikų gali būti vienoje grupėje, tačiau net ir įdarbinus du 

ikimokyklinio ugdymo pedagogus dirbti su viena padidinta grupe, jie nepatenkintų specialiųjų vaikų 

su negalia, tautinių mažumų ar pabėgėlių vaikų, kurie nemoka pakankamai valstybinės kalbos, 

poreikių. Todėl būtų tikslingiau reguliuoti vaikų su SUP ir be jų skaičių vienam pedagogui. Taip būtų 

užtikrintos lygios IUP paslaugų teikėjų galimybės ir galėtų būti sumažinti grupių dydžiai, nes IUP 

teikėjai nebegalėtų remtis vien maksimaliu vaikų skaičiumi grupėje, bet grupių dydžius turėtų formuoti 

pagal ugdytojų ir ugdymo pagalbos specialistų skaičių. Svarbus struktūrinis veiksnys, kurį Vyriausybė 

gali reguliuoti, yra darbuotojų ir vaikų santykis. Mažesnis vaikų skaičius vienam darbuotojui 

palengvina gerus darbuotojų ir vaikų santykius. 

Spręsti lyčių nelygybės problemas 

Lyčių lygybė yra dar vienas svarbus aspektas. Didžioji dalis vienišų tėvų Lietuvoje yra vienišos 

motinos, kurių dalyvavimas darbo rinkoje sumažėja dėl nemokamų IUP paslaugų trūkumo. Šalys vis 

daugiau dėmesio skiria ikimokyklinio ugdymo politikai, siekdamos ne tik pagerinti vaikų rezultatus, 

bet ir padėti šeimoms įveikti kartų skurdą, pavyzdžiui, palengvindamos moterų dalyvavimą darbo 

rinkoje ir plačiau skatindamos socialinį bei ekonominį vystymąsi plačiau114. Tai svarbūs veiksniai 

siekiant pašalinti kliūtis įsidarbinti, ypač moterims, ir ypač naudingi gerinant vienišų tėvų ir mažas 

pajamas gaunančių namų ūkių moterų galimybes darbo rinkoje. 

Kalbant apie tėvų užimtumui kylančius iššūkius, taip pat svarbu teikti lanksčias IUP paslaugas. Trūksta 

paslaugų vakarais ar savaitgaliais, o tai tampa problema pagal slenkantį grafiką dirbantiems tėvams. 

 

112 EBPO. 2017. Lietuvos švietimo akcentai.  
113 Europos Komisija. 2019. Vaiko garantijų iniciatyvos galimybių studija. Šalies ataskaita, Lietuva. 

114 Europos Komisija. 2018. Komisijos darbinis dokumentas. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0173&from=EN 
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Todėl būtų pravartu, kad būtų IUP centrų ar kuris nors IUP centras, kuris tėvų pageidavimu, galėtų 

teikti priežiūros paslaugas savaitgaliais, per naktį ir kasdien dirbtų ilgiau. Tai būtų galima pasiekti 

pasitelkiant Europos socialinio fondo+ finansavimą. Be to, labai svarbu užtikrinti prieigą prie IUP 

patiems mažiausiems vaikams, pirmenybę teikiant vienišiems tėvams, dažniausiai vienišoms 

motinoms.  

 

Mažinti skirtumus šalyje  

Lietuva negali užtikrinti priėmimo į IUP įstaigas lygiomis teisėmis visoje Lietuvoje, o paklausa viršija 

pasiūlą.115 Pažeidžiamų vaikų priėmimo į IUP skaičiaus didinimas visų pirma reiškia poreikį plėsti 

infrastruktūrą ir didinti kvalifikuoto personalo kiekį bei laisvų vietų visiems vaikams, ypač patiems 

mažiausiems, skaičių. Kaimo vietovėse teikiama mažiau paslaugų nei mieste, o miesto vietovėse tai 

dažnai reiškia, kad skurdesniuose rajonuose yra mažiau kokybiškų vaikų priežiūros vietų.  

Svarbu, kad nacionaliniu lygmeniu būtų nustatytos aiškios struktūrinės kokybės ir finansavimo gairės, 

siekiant išvengti nelygių sąlygų vaikams, kai IUP paslaugų prieinamumas priklauso nuo to, kur jie 

gimsta. Didesnis finansavimas taip pat skatina solidarumą tarp turtingesnių ir skurdesnių regionų, 

išvengiant situacijos, kai savivaldybėms, kuriose yra didesnis mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius, 

trūksta lėšų šeimų poreikiams tenkinti ir būtinoms vaikų priežiūros vietoms užtikrinti. Taip pat būtina 

užtikrinti vienodą paslaugų kokybę įvairiems IUP teikėjams teikiant SUP ar negalią turinčių vaikų 

ugdymo paslaugas, bei užtikrinti, kad šie vaikai gautų kokybiškas paslaugas arčiausiai savo namų116. 

ERPF ir ESF+ finansavimas galėtų būti naudojamas IUP centrams kurti ir įrengti bei gerinti IUP 

paslaugų teikimą SUP turintiems vaikams kaimo vietovėse. Taip pat svarbu užtikrinti, kad IUP centrai 

bendradarbiautų tarpusavyje ir su kitomis įstaigomis, kurios galėtų būti naudingos pažeidžiamiems 

vaikams.  

 

Pagalba IUP pedagogams 

Norint sėkmingai integruoti labiausiai pažeidžiamus vaikus: pabėgėlių ir romų vaikus, SUP ar negalią 

turinčius vaikus, IUP paslaugas teikiantys darbuotojai turi turėti aukštesnio lygio kompetencijas117. 

Reikalingos yra ir tarpkultūrinės kompetencijos bei žinios apie konkrečias bendruomenes, žinios apie 

vaikų raidą ir įvairių negalių padarinius, taip pat žinios apie tai, kaip dirbti su tokiais vaikais. Kaip 

parodė tyrimas, Lietuvoje darbuotojų kvalifikacijos kėlimas dar nėra pakankamas.  

 

Reikėtų daugiau laiko ir pinigų investuoti į nuolatinį dirbančių mokytojų profesinį tobulėjimą, taip pat 

mokytojų mokymą klasėje, kaip pirminio mokytojų rengimo dalį, daugiausia dėmesio skiriant 

mokytojų mokymui bendrauti su mažais vaikais ir naudotis turimomis mokymo programomis bei 

metodinėmis gairėmis118. Tvirti ryšiai su IUP ugdytojų rengimo institucijomis galėtų būti toliau 

plėtojami, įtraukiant mokytojų rengimą arba pagalbą mokytojams darbo vietoje, stebint ir pateikiant 

atsiliepimus apie mokytojų ir vaikų sąveiką bei praktiką klasėje. Studentai, studijuojantys IUP 

pedagogiką, turėtų daugiau laiko praleisti vietoje, stebėti vaikus, mokytojus, įvairias kritines situacijas, 

taip pat bendrauti su vaikais ir įsitraukti į klasės veiklą, dalyvauti organizuojant veiklas.  

 

 

115 EBPO. 2017. Mokymosi rezultatų gerinimas Lietuvos švietime. Tarptautinė perspektyva. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/Andreas_Schleicher_1.pdf 

116 Europos Komisija. 2018. Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. 
117 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra. 

118 Europos Komisija. 2018. Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. 
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Profesinis tobulėjimas turėtų būti įtrauktas į kokybės stebėsenos procesą, sukuriant sistemą, kuri būtų 

sutelkta į kokybės vertinimą, atsispindėtų rezultatuose ir padėtų ugdytojams tobulinti savo darbo 

metodiką remiantis stebėjimu. Jei kokybės stebėsena integruota su profesiniu tobulėjimu, investicijos į 

stebėseną, tikėtina, padėtų pakeisti ugdymo kokybę.  

 

Apskritai svarbu užtikrinti, jog:  

• Kiekvienam mokytojui suteikiama galimybė nuolat kelti kvalifikaciją. Tęstinį kvalifikacijos 

kėlimą (TKK) apima kvalifikacijos tobulinimas dirbant ir dalyko bei pedagoginį rengimą. 

TKK turėtų būti laikomas viena iš mokytojo profesinių pareigų; 

• Kiekvienas mokytojas yra lankęs specialiojo ugdymo ir psichologijos kursus, ir gali SUP 

vaikus mokyti pagal individualizuotą programą. Šios žinios turėtų būti periodiškai 

atnaujinamos TKK metu, o mokytojai turėtų turėti galimybę konsultuotis dėl individualios 

vaiko situacijos ir poreikių; 

• Kiekvienas mokytojas yra lankęs IT kursą ir turi reikiamus IT įgūdžius, kad savo darbe jie 

galėtų naudotis įvairiomis technologijomis ir kompiuterinėmis programomis; 

• Mokytojai turi daugiau galimybių lankyti įvairius kursus ir stažuotes užsienyje; 

• Mokytojams, kurie lankė trumpesnius nei 6 mėn. kursus, turėtų būti teikiami vaizdo 

atsiliepimai119; 

• Turėtų būti daugiau ilgesnių, į kasdienę praktiką integruotų mokymų, kurie padėtų gerinti 

mokytojų ir vaikų bendravimą; 

• Tolesnės sėkmingos pastangos gali apimti: ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros pedagogo 

profesijos statuso kėlimą sukuriant aukštus profesinius standartus, patrauklų profesijos 

statusą ir karjeros perspektyvas, suteikiant darbuotojams laiko profesinei veiklai, 

pavyzdžiui, bendravimui su tėvais ir bendradarbiavimui su kitais specialistais ir 

kolegomis120121. 

 

Darbo IUP sektoriuje kokybė taip pat galėtų būti pagerinta sumažinus vaikų ir darbuotojų santykį ir 

grupės dydį, užtikrinant konkurencingą atlyginimą ir kitas lengvatas, sudarant specialistams pagrįstus 

grafikus/darbo krūvius, suteikiant darbuotojams atitinkamą profesinio mokymosi pagalbą ir medžiagą, 

kurią jie naudoja dirbdami su vaikais ir įdarbinant kompetentingą ir palaikantį centro vadovą122. Be to, 

apklausos duomenys rodo, kad ugdant vaikus iš migrant kilmės šeimų, labai pravartu turėti 

darbuotojų, atstovaujančių tikslinių bendruomenių įvairovę. Tai galėtų padėti geriau integruoti vaikus 

ir sumažinti tėvų pasipriešinimą, nes tokiu būdu kuriamas abipusis pasitikėjimas. Kalbant apie tėvų 

pasipriešinimą, taip pat svarbu, kad IUP darbuotojai turėtų žinių ir jautrumo tėvams, kurie patiria 

skurdą ir (arba) socialinę riziką.  

Kaip minėta anksčiau, taip pat svarbu užtikrinti, kad IUP centruose būtų pakankamai darbuotojų. 

Mažesnis vienam suaugusiajam tenkantis vaikų skaičius turi tiesioginę sąsaja su tuo, kad vaikai 

 

119 Eurofound. 2015. Ikimokyklinė priežiūra: Kaip viską padaryti teisingai nuo pat pradžių (Getting it right from the start). 

https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/early-childhood-care-getting-it-right-from-the-start 

120Europos Sąjungos Taryba 2019. Tarybos rekomendacija dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. (Council 

Recommendation on High-Quality Childhood Education and Care Systems). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9014_2019_INIT&from=EN 
121 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės valdymas patiria pasaulinę krizę: pirmosios pamokos, 

išmoktos per COVID-19 pandemiją. (Governing quality Early Childhood Education and Care in a global crisis: first lessons 

learnt from the COVID-19 pandemic.) https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/NESET-AR1-2021_report.pdf 

122 Europos Komisija. 2019. Vaiko garantijų iniciatyvos galimybių studija. Šalies ataskaita, Lietuva. 
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praleidžia daugiau laiko su suaugusiaisiais, vaikai daugiau grįžtamojo ryšio, o ugdytojai patiria mažiau 

streso. Reikėtų svarstyti struktūrines priemones, kurios padėtų išspręsti IUP darbuotojų trūkumo 

klausimą siekiant išvengti esamų darbuotojų persidirbimo, kuris turi neigiamą poveikį ugdymo ir 

priežiūros kokybei123. Stingant IUP mokytojų, taip pat reikėtų svarstyti galimybę įdarbinti mokytojų 

padėjėjus, kurie dirbtų su mokytojais, ir didinti mokytojus atlyginimus. Nors atlyginimai jau padidinti, 

atsižvelgiant į svarbą palaikyti ryšį su vaikų tėvais, ypač COVID-19 pandemijos metu, reikėtų svarstyti 

atlyginimo pakėlimą124125.  

Nustatyti aiškius reikalavimus IUP ugdymo programai  

Ugdymo programos gairės arba pagrindai yra galingas įrankis siekiant pagerinti mažų vaikų ugdymo 

paslaugų kokybę. Ugdymo programoje turėtų būti nustatyti bendri tikslai, vertybės ir metodika, 

atspindintys visuomenės lūkesčius dėl aplinkos poveikio skatinant vaikų raidą, kad jie galėtų pasiekti 

maksimalų savo potencialą ir atitiktų jų poreikius 126,127. Ugdymo programą būtina suplanuoti remiantis 

atviros sistemos principu, kuriuo holistiniu būdu pripažįstami ir paisomi skirtingi vaikų interesai ir 

pomėgiai, taip pat paisant skirtumų tarp berniukų ir mergaičių, SUP turinčių vaikų, tautinių mažumų 

vaikų ir vaikų iš socialinės rizikos šeimų paisymą.  

Šiuo metu pripažįstama, kad Lietuvos IUP centrų ugdymo programos labiau tenkina mergaičių nei 

berniukų poreikius128. Berniukams turėtų būti palikta daugiau erdvės žaisti aktyvius žaidimus, turėtų 

būti daugiau jų poreikius atitinkančių žaislų (pvz., robotų), o ugdytojai turėtų kitaip vertinti jų elgesį 

(pvz., berniukai vienu metu linkę sutelkti dėmesį į vieną dalyką ir demonstruoti galią grupės veiklos 

metu, o mergaitės subręsta anksčiau, natūraliai yra labiau linkusios bendrauti ir būti empatiškos ir 

pan.). Be to, interneto eroje gimę vaikai nesidomi žaislais, kuriais domėjosi ankstesnės kartos, todėl 

žaislai turėtų būti labiau susiję su technologijomis, šiandienos gyvenimu (pvz., žaislų perdirbimu), 

knygomis, kuriose yra garso stimuliacija ir kt. Taip pat svarbu kuriant ugdymo programas atsižvelgti į 

globalizacijos iššūkius ir užtikrinti, kad tautinė tapatybė būtų formuojama per sąsajas (pvz., daugiau 

dėmesio skiriant kelionėms pamokų metu ir leidžiant vaikams patirti nacionalines ypatybes, kurios 

artimos jų kasdieniam gyvenimui, bei skatinti kūrybiškumą, pvz., užsiėmimą keramika ar dainavimu).  

Be to, svarbu užtikrinti, kad būtų sprendžiamos Lietuvos tautinių mažumų tapatybės ir globalios 

temos. Mokytojai galėtų organizuoti renginius su tautinių mažumų šeimomis, pristatyti vaikams savo 

kultūrą. Svarbu, kad tautinėms mažumoms priklausantys vaikai išsaugotų savo kultūrą, bet siektų 

sužinoti ir apie Lietuvos kultūrą, ypač mokytųsi kalbos. Šiems vaikams turėtų būti teikiama pagalba 

suteikiant papildomų lietuvių kalbos pamokų, mokytojai turėtų kuo daugiau su jais kalbėti lietuviškai, 

 

123 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės valdymas patiria pasaulinę krizę: pirmosios pamokos, 

išmoktos per COVID-19 pandemiją. (Governing quality Early Childhood Education and Care in a global crisis: first lessons 

learnt from the COVID-19 pandemic.) https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2021/07/NESET-AR1-2021_report.pdf 

124 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės valdymas patiria pasaulinę krizę: pirmosios pamokos, 

išmoktos per COVID-19 pandemiją. (Governing quality Early Childhood Education and Care in global crisis: first lessons learnt 

from the COVID-19 pandemic.) 
125 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra ir COVID-19 pandemija. Krizės poveikio šiam sektoriui 

suvokimas ir krizės valdymas. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c14645b2-24f8-11ec-bd8e-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-233017740 

126 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra. 
127 Europos Komisija. 2021. Švietimo ir mokymo stebėsena 2021. Lietuva.  

128 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2015. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/tevams_ugdymo_planai/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf 
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vartodami pasikartojantį žodyną. Tais atvejais, kai vaikai visai nemoka lietuvių kalbos, turėtų būti 

sudaryta galimybė vaikų tėvams tam tikrą laiką dalyvauti vaikų užsiėmimuose, kad vaikai jaustųsi 

saugūs ir suprasti. Ypač gabių vaikų atveju, svarbu, kad jie jaustųsi matomi ir padrąsinti, kad gautų 

daugiau motyvuojančių užduočių, būtų sudarytos galimybės parodyti lyderystę ir nebūtų palikti vieni 

dėl to, kad jie gali vieni atlikti savo užduotis. Be to, pravartu pakviesti įvairių įdomių žmonių, kurie 

pasidalintų savo istorijomis su vaikais, pavyzdžiui, menininkų, mokslininkų ir kt. 

Vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų taip pat turėtų būti skiriamas papildomas dėmesys. 

IUP centrai turėtų atsižvelgti į tai, kad šie vaikai gali būti alkani ir neturėti patogumų savo higienos 

poreikiams užtikrinti, todėl itin naudinga aprūpinti vaikus maistu ir higienos priemonėmis IUP 

centruose. Papildomas dėmesys turėtų būti skiriamas jų sveikatai, taip pat jų poreikiui būti 

padrąsintiems kelti savo savivertę. Ugdytojai turėtų žinoti, kad šių vaikų tėvai taip pat gali būti prislėgti 

ir turėtų jiems būti empatiški, jei yra galimybė, surengti savipagalbos grupes IUP įstaigoje.  

Vaikų, turinčių SUP, atveju svarbu vadovautis Pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos ir 

gydytojų rekomendacijomis ir užtikrinti, kad mokytojai su vaiku elgtųsi vaikui priimtinu būdu, keltų 

adekvačius lūkesčius ir pateiktų vaikams adekvačias užduotis, tačiau su šių vaikų netraktuotų kaip 

mažiau svarbių ar galinčių mažiau negu likę grupės nariai. Jeigu specialieji poreikiai dar nenustatyti, 

svarbu, kad ugdytojai atkreiptų dėmesį į požymius, galinčius rodyti, kad vaikas turi specialiųjų 

poreikių, ir pasikonsultuotų su specialistais.   

Ugdymo programa turėtų būti pagrįsta personalo, vaikų ir tėvų bendradarbiavimu. Esminis veiksnys 

siekiant bendradarbiavimo įgyvendinant ugdymo programą yra atskirų darbuotojų gebėjimas 

analizuoti savo darbą, nustatyti, kas buvo veiksminga, ir bendradarbiaujant su kolegomis kurti naujus, 

įrodymais pagrįstus metodus. Ugdymo programos pagrindai turėtų padėti IUP darbuotojams dirbti su 

tėvais siekiant skatinti vaikų raidą, pavyzdžiui, suteikiant tėvams daugiau informacijos apie IUP centro 

veiklos vaidmenį ir svarbą. Ugdymo programa ir gairės gali paskatinti pozityvią darbuotojų ir tėvų 

sąveiką, nes joje pripažįstamas tėvų vaidmuo vaikų raidai, o IUP darbuotojams  pateikiamos gairės, 

kaip sėkmingai įtraukti tėvus į centro veiklą. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros programos, kuriomis 

„atsižvelgiama į individualius poreikius ir gerbiama įvairovė, yra naudingos visiems vaikams ir padeda 

kurti įtraukios visuomenės pagrindus“. Sisteminiu arba nacionaliniu lygmeniu ugdymo programa gali 

padėti dirbti visose ankstyvojo ugdymo ir priežiūros įstaigose ir kontekstuose, o vietos ar įstaigos 

lygmeniu ji gali apibūdinti kasdienę centro veiklą ir taip sumažinti nelygybę tarp centrų. Tyrimai rodo, 

jog šiuo metu esama daug skirtumų tarp IUP centrų ir ne visi tėvai turi galimybę vaikus užregistruoti į 

pageidaujamus centrus. Būtų pravartu sužinoti, kas tėvus skatina teikti pirmenybę konkretiems IUP 

centrams, kokius poreikius jie tenkina, palyginti su kitais IUP paslaugų teikėjais, ir naudoti tai kaip 

pavyzdį siekiant pagerinti sąlygas kituose IUP centruose ir suderinti jų visų ugdymo programas.  

Holistinio mokymosi ir vaikų raidos vystymosi metodai galėtų apimti: socialinės-emocinės ir 

kognityvinės raidos pusiausvyros užtikrinimą, žaidimo svarbos, sąlyčio su gamta, muzikos, meno ir 

fizinio aktyvumo svarbos pripažinimą; skatinimą dalyvauti, iniciatyvą, savarankiškumą, problemų 

sprendimą ir kūrybiškumą bei skatinti mokantis mąstyti, tyrinėti ir bendradarbiauti; empatijos, 

užuojautos, abipusės pagarbos ir sąmoningumo skatinimą lygybės ir įvairovės klausimais; galimybių 

ankstyvam kalbos ugdymui ir mokymuisi per žaidimą sudarymą; ir, jei įmanoma, specialių 

daugiakalbių ikimokyklinio ugdymo programų kūrimą, kuriose taip pat atsižvelgiama į konkrečius 

dvikalbių ir daugiakalbių vaikų poreikius; rekomendacijų dėl vaikų amžių atitinkančių skaitmeninių 

priemonių ir naujų technologijų taikymą paslaugų teikėjams teikimą; tolesnės ikimokyklinio ugdymo 

ir priežiūros integracijos į mokymosi tęstinumą skatinimą ir ikimokyklinio ugdymo ir pradinės 
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mokyklos, tėvų ir specialistų bendradarbiavimą siekiant sklandaus vaikų perėjimo į pradinę mokyklą; 

įtraukios, demokratiškos ir įtraukios ugdymo aplinkos skatinimą, kai įsiklausoma ir atsižvelgiama į 

visų vaikų balsą129130.   

 

Įtvirtinti politinius tikslus, orientuotus į IUP paslaugų prieinamumo didinimą ir kokybės gerinimą 

Gerinant IUP paslaugų prieinamumą ir kokybę, svarbus tvirtas viešosios politikos įsipareigojimas 

gerinti IUP paslaugas, kuris būtų pagrįstas drąsia vizija, tvirtais planais ir tinkamomis lėšomis siekiant 

užtikrinti visiems vienodas galimybes naudotis paslaugomis 131132. Aiškūs, nedviprasmiški teisės aktai, 

reglamentuojantys teisę į nemokamą arba valstybės finansuojamą ikimokyklinį ugdymą, yra vienas iš 

būdų  užtikrinti visiems lygias galimybes. IUP kaip pagrindinio prioriteto įtraukimas į nacionalines 

švietimo strategijas ir planus, nurodant aiškius tikslus, rodiklius ir ministrų lyderystę, gali gerokai 

pakeisti sektoriui suteikiamą politinę ir finansinę svarbą. Kai kiekvienam vaikui suteikiama tvirta 

pradžia, ji padeda sumažinti išlaidas, reikalingas norint išspręsti prastus akademinius rezultatus vėliau, 

ir nukreipia vaikus likimo mokykloje ir savo mokymosi potencialo pasiekimo keliu. 

Lietuvos kontekste būtini pakankamo ir teisingo finansavimo užtikrinimo mechanizmai, nes už IUP 

paslaugas yra atsakingos vietos valdžios institucijos. Tokiomis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti 

veiksmingą IUP išteklių paskirstymą ir naudojimą visais valdžios lygmenimis, svarbu užtikrinti 

patikimo valdymą ir atskaitomybės mechanizmus decentralizuotuose lygmenyse.  

Vykdyti visapusišką kokybės stebėseną 

Stebėsenos sistema yra vienas iš pagrindinių politiniu lygmeniu keliamų ir su IUP paslaugų kokybe 

susijusių klausimų. Šiuo metu numatyti 3 vizitai į užsienį (Vokietijoje, Airijoje ir Nyderlanduose), kurių 

metu bus stebimos šiose šalyse vykdomos stebėsenos sistemos, siekiant pritaikyti geriausią, 

aktualiausią praktiką Lietuvoje133. Po vizitų išoriniam vertinimui reikėtų parengti metodologiją. 

Siekiant užtikrinti stebėsenos kokybę, ji turi būti visapusiška ir apimti struktūros bei procesų kokybę, 

personalą, taip pat vaiko vystymąsi, ugdymąsi ir gerovę. Stebėsenos ir vertinimo sistema turi apimti 

struktūrines kokybės ypatybes (vaikų ir darbuotojų santykį, darbuotojų kvalifikacijos lygį), procesų 

kokybę (pvz., bendravimą su vaikais, veiklos turinį) ir rezultatų kokybę (vertinama nauda vaikams, 

šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei)134135. Be to, stebėsena turėtų apimti nuo nacionalinio lygmens 

iki vaiko aplinkos ir ją turėtų papildyti įvairūs duomenys, kurie galėtų padėti teikti tikslinę pagalbą 

 

129 Europos Sąjungos Taryba. 2018. Tarybos rekomendacija dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. (Council 

Recommendation on High-Quality Childhood Education and Care Systems). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9014_2019_INIT&from=EN 

130 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2015. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/tevams_ugdymo_planai/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf 
131 EBPO. 2020. Ikimokyklinis ugdymas: Lygybė, kokybė ir perėjimas. (Early Childhood Education: Equity, Quality and 

Transitions.) G20 Švietimo darbo grupės ataskaita. https://www.oecd.org/education/school/early-childhood-education-equity-

quality-transitions-G20.pdf 

132 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra. 
133  
134 Europos Komisija. 2018. Lydimasis Komisijos darbinis dokumentas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos 

rekomendacijos dėl aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0173&from=EN 

135 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra. 
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pažeidžiamiausiems vaikams136. Stebėsena turi apimti IUP paslaugų kaimo vietovėse gyvenantiems 

vaikams, vaikams iš mažas pajamas gaunančių ir vienišų šeimų, socialinės rizikos šeimų ir iš ne lietuvių 

kilmės šeimų prieinamumą. Be to, turėtų būti stebima darbuotojų darbo kokybė, paslaugų kainos, 

ugdymo programa, valdymas ir finansavimas137138. 

Bendrieji kokybės kriterijai turi būti nustatyti kuo aukštesniu lygmeniu, tačiau , taip pat apimti regioninį 

ir vietos lygmenis, o idealiu atveju jie turėtų būti suderinti su ES IUP kokybės sistema139. Formuojant ir 

įgyvendinant politiką, svarbu skatinti skatinti skaidrią ir nuoseklią ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 

paslaugų stebėseną ir vertinimą atitinkamu lygmeniu140. Būtina taikyti vaikų amžiui tinkamus 

stebėsenos metodus ir įsivertinimo priemones, įskaitant klausimynus ir stebėjimo gaires, kurios yra 

kokybės valdymo dalis sisteminiu ir paslaugų lygmenimis. Svarbu skatinti vaikų dalyvavimą, nustatyti, 

kas jiems kelia nerimą ir kokių idėjų jie turi, bei atliekant vertinimą atsižvelgti į vaikų ir jų tėvų 

perspektyvą141.  Įgyvendinant bet kokią stebėseną ir vertinimą turėtų dalyvauti visos suinteresuotosios 

šalys, įskaitant ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas teikiančius darbuotojus. Kaip pagrindas 

tobulėti turėtų būti naudojama iš abiejų – įsivertinimą ir išorinius IUP sistemos kokybės vertinimus 

atlikusių – pusių gauta informacija142. Šiuo rodikliu vertinama kokybės užtikrinimo sistema, o ne 

paslaugų teikimo kokybė, ir turėtų būti atsižvelgiama į tokius klausimus kaip kokia dalis duomenų 

gauti iš savęs vertinimų, ar sunku rinkti duomenis, kaip greitai duomenys panaudojami gerinant IUP 

teikimą ir kt. Kitas svarbus rodiklis – galimybė viešai rasti informaciją apie IUP sistemos kokybę. 

Skaidrumas ir viešumas skatina siekti geresnės kokybės, todėl svarbu užtikrinti, kad būtų prieinama 

informacija apie IUP paslaugų teikimo kokybę sistemos lygmeniu (nebūtina teikti informacijos apie 

atskirus IUP paslaugų teikėjus ir kitus suinteresuotus asmenis), IUP sistemos rezultatus, stebėti 

internetinės sistemos kompleksiškumą ir kita143. 

 

Išorinis vertinimas taip pat yra labai svarbus144. Nuolatinė IUP įstaigų išorės stebėsena padėtų nustatyti 

su kokybe susijusias sektoriaus problemas ir pateikti gaires, kaip nuolat gerinti paslaugas145. Švietimo 

sritį koordinuojantiems savivaldybių pareigūnams galėtų būti pavesta stebėti priežiūros kokybę 

pasitelkiant kokybės stebėsenos šabloną, kuris būtų parengtas konsultuojantis su ministerijos 

 

136 Europos Komisija. 2021. Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra. 

137 Europos Komisija. 2018. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės stebėsena – 2014 m. IUP kokybės pagrindų pasiūlymo 

papildymas rodikliais. IUP ekspertų rekomendacijos. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/825252b4-3ec6-

11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-69837044 
138 Europos Komisija. 2014. Pasiūlymas dėl pagrindinių ankstyvojo ugdymo ir priežiūros kokybės sistemos principų. 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf 

139 Europos Komisija. 2014. Pasiūlymas dėl pagrindinių ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės sistemos principų.  
140Europos Sąjungos Taryba 2018. Tarybos rekomendacija dėl kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų. (Council 

Recommendation on High-Quality Childhood Education and Care Systems). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9014_2019_INIT&from=EN 

141 Europos Komisija. 2014. Pasiūlymas dėl pagrindinių ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės sistemos principų. 
142 Europos Komisija. 2018. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės stebėsena – 2014 m. IUP kokybės pagrindų pasiūlymo 

papildymas rodikliais. IUP ekspertų rekomendacijos. 

143 Europos Komisija. 2018. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros kokybės stebėsena – 2014 m. IUP kokybės pagrindų pasiūlymo 

papildymas rodikliais. IUP ekspertų rekomendacijos. 
144 Eurydice. 2019. Pagrindiniai duomenys apie ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą Europoje – 2019 m. leidimas. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/key-data-early-childhood-education-and-care-europe-

%E2%80%93-2019-edition_en 

145 Europos Komisija. 2019. Vaiko garantijų iniciatyvos galimybių studija. Šalies ataskaita, Lietuva. 
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darbuotojais, švietimo sritį koordinuojančiais savivaldybių pareigūnais, paslaugų teikėjais ir tyrėjais146. 

Šiame šablone būtų išdėstyta, kokia veikla tinkama vaiko raidai, tinkama mokymosi medžiaga ir (arba) 

ištekliai šiuose etapuose, veiksminga ugdymo praktika ir tinkami ikimokykliniame ugdyme 

dalyvaujančių ugdytinių vertinimo  būdai. Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybių pareigūnams 

turėtų teikti rekomendacijas arba reikalavimus dėl stebėsenos dažnumo ir imtųsi priemonių siekiant 

užtikrinti, kad visos šalies savivaldybės turėtų galimybę įdarbinti tikrus IUP paslaugų teikimo srities 

ekspertus, kurie padėtų jiems vykdyti savo pareigas. 

 

146 EBPO. 2017. Švietimas Lietuvoje. Akcentai. https://www.oecd.org/education/school/Education-in-Lithuania-2017-

highlights.pdf 
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6 LENTELĖ. SIŪLOMI RODIKLIAI 

NR. TIKSLAS RODIKLIS APIBRĖŽTIS ŠALTINIS PERIODIŠKUMAS INDIKATORIAUS 

 SVARBA 

INDIKATORIAUS 
NAUDOJIMAS 

RODIKLIO 
TIPAS 

LIETUVA  

(NAUJAUSI 
DUOMENYS) 

TIKSLAS 

1  Iki 2030 m. 
užtikrinti, kad 
tarp vaikų iš 1 
ir 2 pajamų 
kvartilyje 
esančių 
šeimų nebūtų 
IUP lankymo 
atotrūkio 

Vaikų IUP 
lankymo 
atotrūkis tarp 1 
ir 5 pajamų 
kvartilio 

Namų ūkių su 
vaikais, 
lankančiais 
IUP įstaigas, 
gaunančių 
mažesnes nei 
60 proc. arba 
lygiaverčių 
pajamų 
vidurkį, dalis 

ES-SPGS 
(2016) 

Ad-hoc modulis – 
kintantis 

Pirminis Įvertinimas Struktūrinis 5 % vaikų nuo 
0 iki 3 metų 
amžiaus iš 
mažas 
pajamas147 
gaunančių 
šeimų lanko 
AVUR  

35 % vaikų 
nuo 0 iki 3 
metų amžiaus 
iš dideles 
pajamas 
gaunančių 
šeimų lanko 
AVUR  

50 % IUP 
lankančių 

vaikų visuose 
pajamų 

kvartiliuose 

2 Iki 2030 m. 
mažiausiai 50 
% vaikų 
turėtų būti 
įtraukiami į 
pirmąjį ciklą 
(96 % į antrąjį 
ciklą). 

% vaikų (0-6 
metų), 
lankančių IUP 
(pirmąjį ir 
antrąjį ciklą)  

Vaikų, 
lankančių IUP 
pirmąjį ciklą 
(0–3 metų) ir 
antrąjį ciklą 
(3–6 metų 
amžiaus), 
procentas 

ES-SPGS 
(2016) 

Per metus Pirminis Stebėsena Rezultatas 44,2 % 
pirmajame 

cikle ir 90,3 % 
antrajame 

cikle 

Ne mažiau 
kaip 50 % 

pirmajame 
cikle ir 96 % 
antrajame 

cikle 

3 Iki 2030 m. į 
specialiųjų 
poreikių 
turinčių vaikų 
aprėptį 

Specialųjų 
poreikių 
turintys vaikai 

Vaikų, turinčių 
SUP, 
lankančių IUP, 
procentinė 
dalis 

ŠVIS Per metus  Vidurinis Stebėsena ir 
vertinimas 

Struktūrinis 23 123 vaikų, 
turinčių SUP. 
19,9 % (2018 

m.) yra 

100% 
dėmesio 

sulaukia per 
6 mėnesius 

 

147 Mažiau nei 60 % ar lygiaverčių pajamų vidurkio.  
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įtraukti visus 
vaikus 

valstybinės 
IUP 

4 Iki 2030 m. 
IUP paslaugų 
teikimas bus 
visuotinis ir 
nemokamas  

Ikimokyklinio 
ugdymo kaina 
(0–3 metų 
vaikai) 

Mėnesinės 
tiesioginės ir 
netiesioginės 
išlaidos 
(įskaitant 
maistą, 
drabužius, 
transportą ir 
mokymosi 
priemones), 
kurias turi 
padengti 0–3 
metų vaikų 
tėvai arba 
globėjai 

 Kintantis Pirminis  Stebėsena  Struktūrinis IUP paslaugų 
vaikams nuo 
0 iki 3 metų 
kaina gali 
svyruoti nuo 
200 iki 600 
eurų, 
priklausomai 
nuo vietos 
(nes 
dauguma 
paslaugų 
teikiamos tik 
privačiose 
įstaigose) 

Nulinės 
išlaidos 
(nemokamai) 

5 Užtikrinti, 
kad iki 2030 
m. sumažėtų 
IUP lankymo 
skirtumas 
tarp vaikų 
miesto ir 
kaimo 
vietovėse 

% vaikų, 
lankančių IUP 
mieste ir 
kaimo 
vietovėse 

% 0–5 metų 
amžiaus vaikų, 
lankančių IUP 
mieste, ir 
vaikų nuo 0 iki 
5 metų 
amžiaus, 
lankančių IUP 
kaimo 
vietovėse 

ŠVIS Per metus Pirminis Stebėsena Rezultatas 74,1 % vaikų 
nuo 0 iki 5 
metų amžiaus 
lankė IUP 
mieste ir 32,8 
% vaikų nuo 0 
iki 5 metų 
lankė IUP 
kaimo 
vietovėse 
(2020–2021 
m.) 

Ne mažiau 
kaip 96 % 
vaikų nuo 0 
iki 5 metų 
amžiaus 
lanko IUP 
mieste ir 
kaimo 
vietovėse 

Šaltinis: sudaryta PPMI. 

  



UNICEF – Giluminė analizė – Lietuva  

51 

 

4. Nemokama ir veiksminga 

galimybė gauti kokybišką 

išsilavinimą  

4.1.  Kokybiško išsilavinimo prieinamumas vaikams: faktai ir 
tendencijos  

• Lietuvoje ugdymas, kuris turėtų būti nemokamas ir prieinamas visiems bei skatinti teisingumą 

ir socialinę sanglaudą, iš tiesų atspindi valstybės nelygybę per „paslėptas“ išlaidas ir 

neužtikrinant pakankamo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių bei kitų pažeidžiamų vaikų 

įtraukties. Dėl to labiausiai pažeidžiamų vaikų, dažniau nei kitų vaikų, mokymosi rezultatai 

nesiekia reikiamo lygio. 

 

• Iššūkių kelia ir socioekonominė mokyklų segregacija, ugdymo kokybės netolygumai tarp 

mokyklų, nepakankamas pagalbos mokantis specialistų skaičius, transportavimas, 

laboratorijos, IT infrastruktūra, nepakankama mokytojo kvalifikacija ir patiriami sunkumai 

dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ar migrantų kilmės šeimų vaikais, 

nepakankamai pritaikytos mokyklos patalpos.  

 

• Veiksmingas EVGS įgyvendinimas šioje srityje priklausys nuo švietimo kokybės suderinimo 

visoje šalyje, labiausiai pažeidžiamų vaikų ugdymo segregacijos mažinimo, mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo ir veiksmingo visų už švietimą atsakingų administracijų 

bendradarbiavimo. 

 

Šio skyriaus pradžioje nagrinėjami pagrindiniai pažeidžiamoms Lietuvos vaikų grupėms kylantys 

iššūkiai, susiję su bendrojo lavinimo prieinamumu ir kokybe. Jie apima kliūtis, su kuriomis susiduria 

vaikai su negalia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys, migrant kilmės šeimų vaikai ir vaikai, 

gyvenantys kaimo vietovėse, siekdami įgyti formalųjį ir neformalųjį išsilavinimą. Vėliau nagrinėjama 

paslaugų kokybė ir nepakankamos kokybės priežastys. 

Pažeidžiami vaikai 

Viena pažeidžiamiausių vaikų grupių siekiant nemokamo ir efektyvaus kokybiško ugdymo yra 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. 2018 metais visoje Lietuvoje bendrojo lavinimo klasėse 
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mokėsi 98,57 proc. vaikų.148 Šis skaičius viršija Europos vidurkį (97,83 proc.), tačiau Europos specialiųjų 

poreikių ir įtraukiojo ugdymo agentūra pažymi, kad didelis vaikų, turinčių SUP, skaičius bendrojo 

lavinimo klasėse, nereiškia, kad yra užtikrinama pakankama ugdymo kokybė. Taip pat trūksta 

kokybiškos pagalbos ir individualaus dėmesio specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Nors 

į bendrojo lavinimo mokyklas turėtų būti įtraukti visi Lietuvos vaikai, 2019 metais dar veikė 44 

specialiojo ugdymo mokyklos, kuriose iš viso mokėsi 3800 mokinių.149 2018 m. 9 procentai bendrojo 

lavinimo mokyklų neturėjo pagalbos mokiniui specialistų, 53 procentai mokyklų neturėjo psichologų, 

o 28 procentai mokyklų neturėjo specialiųjų pedagogų ar logopedų. Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintys vaikai taip pat turi labiau ribotas neformaliojo ugdymosi galimybes. 2019 metais neformaliojo 

ugdymu užsiėmimus lankė tik 30 procentų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, nes vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalią, nėra daug neformaliojo ugdymo veiklos 

galimybių. Tuo tarpu negalią turintys vaikai vis dar susiduria su daugybe problemų, susijusių su 

fizinėmis galimybėmis mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. 

Kita pažeidžiama grupė, kurios ugdymosi poreikiai nėra patenkinami, yra vaikai iš mažas pajamas 

gaunančių šeimų.  Vienam vaikui tenkančios vidutinės metinės išlaidos mokyklos reikmėms siekia 

240–280 eurų, daliai kurių kompensuoti mažas pajamas gaunančios šeimos gauna 80 eurų išmokas. 2016 

metais 29 procentai Lietuvos namų ūkių susidūrė su dideliais arba vidutiniais sunkumais padengiant 

formaliojo ugdymo išlaidas.150 Mažas pajamas gaunančių šeimų dalyje šis skaičius siekė 42 procentus, 

o vienišų tėvų kategorijoje – iki 61 procento. Nelygybė namų ūkių kategorijoje atspindi vaikų galimybių 

ir jų akademinių pasiekimų netolygumus. Finansinių išteklių ir sektinų pavyzdžių stoka gali pakenkti 

nepalankioje padėtyje esančių mokinių siekiams, o tai gali turėti neigiamų pasekmių pastangoms, 

kurias jie investuoja į mokymąsi.151 Vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų akademiniai pasiekimai 

žemesni nei jų bendraamžių. Lietuvoje nuo 2018 m. atliekami PISA testai atskleidė, kad 15 metų vaikai 

iš socialiai remtinų šeimų mokosi prasčiau nei bendraamžiai iš labiau pasiturinčių šeimų.152 Taip pat 

vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų 1,7 karto dažniau nebaigia mokyklos nei jų bendraamžiai. Šie 

vaikai taip pat du kartus dažniau tęsia mokslus profesinėse mokyklose ir rečiau siekia universiteto 

diplomo.153  

Duomenys rodo, kad vaikai iš migrantų kilmės ir kitų tautybių šeimų taip pat susiduria su sunkumais, 

kai reikia derinti šeimos ir mokyklos gyvenimą, renkantis, ar mokysis savo gimtąja kalba, ar lietuviškoje 

mokykloje. 2020–2021 metais Lietuvos mokyklose lietuvių kalba (o ne savo gimtąja kalba) mokėsi 90 

vaikų iš migrant kilmės šeimų.154 2020–2021 mokslo metais mažumų mokyklose (rusų, lenkų ir kitose) 

mokėsi 31 502 vaikai, o 2021 m. 1710 užsieniečių vaikų Lietuvoje pradėjo lankyti mokyklas.155 

Duomenys rodo, kad Lietuvoje nėra pakankamai vadovėlių gimtąja kalba (rusų, lenkų, baltarusių) 

mažumų vaikams, kurie mokosi mokykloseč kur dėstoma ne lietuvių kalba. Esami vadovėliai yra 

 

148 Europos specialiųjų poreikių ir įtraukiojo švietimo agentūra. 2018. EASIE įvairių šalių duomenų rinkinio ataskaita. https://www.european-

agency.org/data/cross-country-reports. 
149 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021. 2021-2030 m. švietimo plėtros programa. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/protokolai/%C5%A0P

P%20projektas%20(2020-08-17).pdf. 
150 Europos Komisija. 2020. Vaiko garantijos iniciatyvos galimybių studija. 
151 PISA 2015 rezultatai. 
152 EBPO. 2015. PISA 2015 rezultatai. https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/9789264273856en.pdf?expires=1626261132&id=id&accname=guest&checksum=7756E3998D4D502249058B6F53B8BD19.  
153 MOSTA. 2018. Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalga. https://strata.gov.lt/images/tyrimai/bukle-2018-web.pdf. 
154 Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse.  
155 Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė. 

https://www.european-agency.org/data/cross-country-reports
https://www.european-agency.org/data/cross-country-reports
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pasenę, o pratybų sąsiuviniai yra daug brangesni, palyginti su panašia mokymosi medžiaga lietuvių 

kalba. Be to, nelietuviškose mokyklose, ypač kaimo vietovėse, trūksta laboratorijų. Tuo tarpu migrant 

kilmės vaikams ir grįžusiems vaikams, kurie susiduria su kalbos barjeru, neužtikrinama pakankamai 

kalbos kursų, ypač mokantis nuotoliniu būdu.156 Taip pat migrant kilmės ar grįžusių šeimų vaikams 

trūksta psichologinės pagalbos, ir mokytojai nėra pakankamai paruošti darbui su vaikais iš migrantų 

kilmės šeimų.157 Neturinčios atitinkamos patirties ir priemonių darbui su vaikais iš migrantų kilmės 

šeimų mokyklos taip pat gali dvejoti dėl tokių vaikų priėmimo, dėl to šie vaikai patiria diskriminaciją. 

Kalbant apie migrantų kilmės vaikus, sudėtingiausia situacija yra nelegalių migrantų kilmės vaikų 

atveju. Vaikai, pakankamai nemokantys lietuvių kalbos, kad galėtų mokytis bendrojo lavinimo 

mokykloje, lanko išlyginamąsias grupes. Šiose grupėse vaikai mokosi lietuvių kalbos bei kitų 

pagrindinių dalykų – matematikos, anglų kalbos ir gamtos mokslų. Šiose grupėse vaikai gali mokytis 

iki dvejų metų. Tačiau mokytojai nepakankamai pasiruošę darbui su vaikais iš migrant kilmės šeimų. 

2020 metais tik 34,7 procento mokytojų teigė, kad jaučiasi pakankamai pasirengę dirbti su migrant 

kilmės vaikais.158 Be to, mokytojai neturi reikiamos mokymo medžiagos, trūksta mokymosi pagalbos 

specialistų. 

Viena iš labiausiai marginalizuotų grupių Lietuvoje yra romų vaikai. Šie vaikai patiria kalbos ir kitų 

kultūrinių barjerų, kenčia didžiulį nepriteklių ir diskriminaciją. Jie dažnai meta mokyklą labai jauname 

amžiuje, ir tik nedidelė dalis romų vaikų baigia vidurinę ar net pradinę mokyklą. 2015 m. pradinį 

išsilavinimą įgijo tik 27 procentai romų vaikų, o vidurinį – tik 2 procentai.159 Aštuoni procentai romų 

vaikų yra neraštingi. Suinteresuotųjų šalių konsultacijų ir apklausos duomenys rodo, kad pagrindinė 

priežastis, dėl kurios romų vaikai retai lanko mokyklas, yra kultūrinės nuostatos, nes išsilavinimas 

romų kultūroje nėra laikomas viena pagrindinių vertybių. Be to, vaikai mokyklose patiria 

stigmatizavimą ir diskriminaciją, jie yra lėtesni už bendraamžius dėl kalbos barjero ir patirties stokos 

tam tikrų mokomųjų dalykų srityje. Romų vaikai paprastai nelanko IUP įstaigų ir nesimoko dalykų 

pagrindų su tėvais, kaip paprastai daro ne romų tautybės vaikai Lietuvoje, todėl jų mokymosi 

pasiekimų lygis ir mokymosi motyvacija yra žemesni. 

Kaimo vietovėse gyvenantys vaikai taip pat susiduria su didesniais iššūkiais siekdami gauti 

išsilavinimą, ypač sudėtinga lankyti mokykloje vykstančias popamokines veiklas, nes trūksta reikiamo 

transporto. Apskritai vaikų kaimo vietovėse ugdymo kokybė prastesnė, nes trūksta mokytojų ir kitų 

mokymosi pagalbos specialistų, jungiamos pamokos, nepakankamas popamokinės veiklos 

pasirinkimas (ir mažesnės galimybės lankyti popamokinę veiklą), trūksta laboratorijų ir nepakankamai 

taikomos technologijos.160  

Technologijų taikymas pamokų metu valstybinėse mokyklose visoje Lietuvoje nėra gerai išplėtotas. 

2017 metais Lietuvos miestų mokyklose 100 vaikų vidutiniškai teko 5,3 projektoriaus ir 2,5 interaktyvios 

lentos.161 Kaimo vietovėse 100 vaikų teko tik 1,9 interaktyvios lentos, tačiau projektorių skaičius didesnis 

nei miesto mokyklose – 7,5 projektorių 100 vaikų. Be to, palyginti su Europos vidurkiu, Lietuvoje 

skaitmenine įranga aprūpintų ir prijungtų vidurinių mokyklų procentas yra gerokai mažesnis.162 

 

156 Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas. 
157 2021-2030 m. švietimos plėtros programos pagrindimas. 
158 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. Migrantų integravimas bendrojo ugdymo mokyklose. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/2020/S%C5%A0PA%20Migrant%C5%B3%20integravimas%20bendrojo%20ugdymo

%20mokyklose%202020%20Nr%207%20lapkritis%202020-11-30.pdf. 
159 Romų platforma. 2021. Švietimas. http://www.romuplatforma.lt/svietimas/. 
160 2021-2030 m. švietimo plėtros programos pagrindimas. 
161 Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė. 
162 Europos Komisija. 2019. 2-asis mokyklų tyrimas: IKT švietime. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/2020/SŠPA%20Migrantų%20integravimas%20bendrojo%20ugdymo%20mokyklose%202020%20Nr%207%20lapkritis%202020-11-30.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/2020/SŠPA%20Migrantų%20integravimas%20bendrojo%20ugdymo%20mokyklose%202020%20Nr%207%20lapkritis%202020-11-30.pdf
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Remiantis konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis ir apklausos duomenimis, IT įgūdžių stoka 

buvo didžiulė kliūtis COVID-19 pandemijos metu. Daugelis vaikų, ypač iš žemesnės socioekonominės 

padėties šeimų, mokydamiesi iš namų nemokėjo tinkamai naudotis kompiuteriais ir negalėjo sulaukti 

pagalbos iš savo tėvų, kurie neturi kompiuterinio raštingumo įgūdžių. 

4.2. Politikos įgyvendinimo priemonės, skirtos gerinti 
pažeidžiamų vaikų galimybę  siekti kokybiško išsilavinimo 

Šiame poskyryje apžvelgiamos pagrindinės pastaruoju metu Lietuvoje įgyvendintos politikos 

priemonės, kuriomis siekiama gerinti kokybiško bendrojo ugdymo prieinamumą ir skatinti lygybę 

siekiant kokybiško išsilavinimo. Analizuojame priemones ir finansavimą, skirtą kliūčių siekti 

išsilavinimo šalinimui, įskaitant pavėžėjimo, neformaliojo ugdymo veiklų prieinamumo, mokymosi 

valandų, mokymosi pagalbos specialistų trūkumo ir kt. klausimams spręsti skirtas priemones.  

Mokyklinis ugdymas Lietuvoje skirstomas į tris dalis – pradinį (1–4 kl.), pagrindinį (5–10 kl.) ir vidurinį 

(11–12 kl.). Vaikai gali lankyti valstybines mokyklas, kurias tvarko savivaldybės arba Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerija, ir privačias mokyklas, kurias tvarko privatūs paslaugų teikėjai. Priėmimą į 

bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija.163 Asmenys į 

mokyklas priimami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą. Pirmenybė teikiama vaikams, kurie 

gyvena tam tikrai mokyklai priskirtoje teritorijoje. Į likusias vietas gali būti priimami bet kurie kiti 

vaikai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, pirmenybę skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams, vaikams, kurių broliai ir seserys jau mokosi toje mokykloje, ir vaikams, kurie 

gyvena arčiausiai mokyklos.  

Viduriniam išsilavinimui siekti vaikai gali rinktis bet kurią mokyklą, tačiau pirmenybė teikiama 

vaikams, jau įgijusiems pradinį išsilavinimą toje pačioje mokykloje, ir vaikams, kurie gyvena arčiausiai 

mokyklos. Apklausos duomenimis, tokios taisyklės diskriminuoja vaikus, gyvenančius skurdesniuose 

miestų rajonuose ar mažuose miesteliuose, kadangi tarp mokyklų yra didelis kokybės skirtumas, o 

geriausios iš jų dažniausiai nepasiekiamos neturtingesnių šeimų vaikams. Vaikai, kurie lanko žemesnės 

kokybės priešmokyklinio ugdymo ir pradines mokyklas, turi mažesnes galimybes patekti į geriausias 

vidurines mokyklas. Labiau specializuotos mokyklos ir privačios mokyklos pasirenka mokinius pagal 

motyvaciją ir ankstesnius pažymius, kai kuriose mokyklose taip pat laikomi ir stojamieji egzaminai. Be 

to, apklausos duomenys rodo, kad daugelis mokyklų nenoriai priima specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius ir migrantų kilmės šeimų vaikus.  

Strateginiai tikslai ir uždaviniai, kuriuos reikia pasiekti  

Lietuvos investicijos į švietimą beveik atitinka ES vidurkį – 2019 metais valstybės išlaidos švietimui 

buvo 4,6 procento BVP, o Europos vidurkis – 4,7 procento.164 2019 m. Lietuva viršijo išlaidų švietimui 

ES vidurkį – 13,3 procento visų Lietuvos viešųjų išlaidų teko švietimui, o ES vidurkis – 10 procentų. Be 

 

163 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. Įsakymas dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16E25DC8B244/BWdmUJkqnG 
164 Eurostat. 2019. Valdžios sektoriaus išlaidos pagal paskirtį.  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEPSR_SP110/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a7d7f833-0a40-484d-b65c-1f99ffd1ebd7 

file:///C:/Users/a.zakaraviciute/Downloads/Eurostat
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to, „kitų išlaidų“, apimančių tokias išlaidas kaip mokyklinis transportas ir maitinimas, dalis buvo 

didžiausia ES (26,2 proc. palyginti su 12,2 proc. siekiančiu ES vidurkiu). Tačiau būtina užtikrinti, kad 

lėšos būtų skirstomos efektyviau, nes šiuo metu jos neskirstomos efektyviai. Pasigendama mokyklos 

vadovų savarankiškumo skirstant finansinius išteklius ir reikalaujama išleisti „ne mažiau nei 

praėjusiais metais“, todėl vadovai nėra pakankamai motyvuoti taupyti pinigus ir efektyviai paskirstyti 

finansus. 

 

Vienas iš pagrindinių dokumentų, kuriais siekiama mažinti nelygybę ir gerinti finansų paskirstymą 

švietimui Lietuvoje, yra 2021-2030 m. Švietimo plėtros programa. Šis dokumentas jau buvo paminėtas 

kaip pagrindinis strateginis dokumentas skyriuje apie IUP, nes planas apima visus Lietuvos švietimo 

lygius. Pagrindiniai šiame plane išdėstyti su bendruoju ugdymu susiję klausimai ir sprendimai yra: 

1. PISA rezultatų skirtumai tarp vaikų, ypač lyginant vaikus, besimokančius mieste ir kaime. 

Pagrindinės nustatytos problemos: nepakankama mokinių pasiekimų stebėsena, 

nepakankamai naujausios mokymosi medžiagos, į mokinį nežiūrima kaip į individą, ugdymo 

programų neatitinka ekonominės rinkos poreikių. 

2. Nepakankamai specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių lanko bendrojo lavinimo 

mokyklas. Tikimasi, kad iki 2030 metų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

dalyvavimas padidės iki 97 proc., palyginti su 57,6 proc. 2019–2020 metais. Pagrindinės 

nurodytos probleminės sritys buvo mokytojų kompetencijų stoka, pagalbos mokiniui 

specialistų trūkumas, paramos vaikams ir jų tėvams stoka.  

3. Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą vaikams su negalia ir vaikams iš mažas 

pajamas gaunančių šeimų. Tikimasi, kad iki 2030 metų neįgalių vaikų bendrojo lavinimo 

mokyklų lankymas padidės iki 75 procentų, palyginti su 48,6 procento 2019 metais. Nurodytos 

pagrindinės probleminės sritys: mokyklos nėra prieinamos vaikams su negalia, o mažas 

pajamas gaunančių šeimų vaikams nėra galimybių įstoti į aukštąsias mokyklas.  

4. Nepakankamas neformaliojo ugdymo prieinamumas. Numatyta, kad iki 2030 metų 

neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankys 75 procentai visų vaikų ir 50 procentų specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų, palyginti su 2018 m. 60,3 procento šiuos užsiėmimus 

lankiusių visų vaikų ir 30 procentų juos lankiusių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų. 

Pagrindinės įvardytos problemos – nepakankama pasiūla, palyginti su paklausa (įskaitant 

transporto trūkumą, finansinę paramą įvairioms neformaliojo ugdymo veikloms, veiklos stoką 

įvairaus amžiaus ir pomėgių vaikams) ir neformaliojo ugdymo galimybių stoką vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

5. Vaikams iš migrantų kilmės šeimų ir grįžusiems vaikams sunku integruotis į Lietuvos švietimo 

sistemą. Pagrindinės įvardytos problemos – nepakankamas vaikų paruošimas prieš atvykstant 

į Lietuvą ir nepakankama pagalba mokyklose.  

6. Nepatraukli mokytojo profesija.  Pagrindinės įvardytos problemos – maži atlyginimai, karjeros 

galimybių stoka ir nepatrauklios darbo sąlygos. Numatoma padidinti mokytojų, dirbančių 

mokyklose baigus studijas, skaičių (iki 65 proc. iki 2030 m., palyginti su 42 proc. 2019 m.), ir 

padidinti skaičių mokytojų, turinčių magistro laipsnį (iki 2030 m. – iki 40 proc., palyginti su 15, 

8 procentais 2019 m.).  

 
Šioms problemoms spręsti buvo skirtas papildomas finansavimas (žr. 7 lentelė). 
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 7 LENTELĖ. FINANSINĖS PROJEKCIJOS 2021-2030 M. ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOJE 

TIKSLAS 
FINANSINĖ 

PARAMA (mln., 
EUR) 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

EUROPOS 
SOCIALINIS 

FONDAS 

EUROPOS REGIONINĖS 
PLĖTROS FONDAS 

DNR* 

Gerinti ugdymo kokybę ir mažinti 
akademinių pasiekimų skirtumus 

240 70 40 59 

Gerinti švietimo prieinamumą ir įtrauktį 190 69 51 5 

Gerinti migrant kilmės ir grįžusių vaikų 
integraciją 

50 - - - 

Didinti mokytojo profesijos patrauklumą ir 
kelti mokytojų kvalifikaciją 

70 - 10 8 

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. 2021-2030 m. Švietimo plėtros programa 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracineper cent20informacija/planavimoper cent20dokumentai/pletrosper 

cent20programos/protokolai/per centC5per centA0PPper cent20projektasper cent20(2020-08-17).pdf 
* DNR fondas nebenaudojamas. DNR plane planuotos investicijos iš dalies atsispindėjo Lietuvos nacionaliniame ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo priemonės plane. 

Kitas svarbus šios politikos srities dokumentas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2023 metų 

Strateginis veiklos planas. Šiame plane numatyti keletas prioritetų, susijusių su ugdymu mokykloje 

2021-2023 m. laikotarpiu. 

8 LENTELĖ. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖ ŠVIETIMO, MOKSLO IR 
SPORTO MINISTERIJOS 2021-2023 M. STRATEGINIAM VEIKLOS PLANUI 

TIKSLAS VERTINIMO KRITERIJAI (RODIKLIS) TIKSLAI 

2021 2022 2023 

 Kelti mokytojų kvalifikaciją 

Švietimo įstaigų darbuotojų, kėlusių savo 
kompetencijas dalyvaujant ESF neformaliojo 
ugdymo veiklose, skaičius 

517 250 120 

Gerinti mokinių, taip pat mokyklų ir visos 
švietimo sistemos vertinimą ir stebėseną 

Mokyklų, naudojančių internetinę įsivertinimo 
programą, procentas 

Lietuvos padėtis tarp EBPO šalių PISA rezultatuose 

Valstybinės švietimo stebėsenos rodiklių procentinė 
dalis, nuolat tvirtinama švietimo ir mokslo ministro 

94 

 

 

20 

 

 

96 

95 

 

 

19 

 

 

98 

96 

 

 

16 ( 
2025) 

 

100 

Plėtoti įtraukiojo ugdymo infrastruktūrą 

Mokinių skaičius kaimiškos vietovės mokykloje 

Nupirktų mokyklinių autobusų skaičius 

Laboratorine įranga aprūpintų mokyklų procentas  

Remiamų lituanistinių mokyklų užsienyje skaičius 

206 

 

21 

 

65 

 

14 

206 

 

22 

 

- 

 

14 

206 

 

22 

 

- 

 

14 

Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių vaikų įtrauktį 

Mokinių, lankančių visos dienos mokyklas, 
procentas, palyginti su visų mokinių skaičiumi 
mokykloje 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/protokolai/ŠPP%20projektas%20(2020-08-17).pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/pletros%20programos/protokolai/ŠPP%20projektas%20(2020-08-17).pdf
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Paramą gavusių mokinių ir jų tėvų procentinė dalis, 
palyginti su visų mokinių ir tėvų skaičiumi mokykloje 

Mokinių, kurie mokosi specialiojo ugdymo 
mokyklose, procentinė dalis, palyginti su visų 
mokinių skaičiumi 

Procentinis švietimo įstaigų, kuriose mokosi 
Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai vaikai iki 18 metų, 
skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusiais metais 

 

 

 

30 

 

 

0,56 

 

 

33 

 

 

 

30 

 

 

0,53 

 

 

33 

 

 

 

30 

 

 

0,50 

 

 

0 

Integruoti formalųjį ir neformalųjį švietimą 

Vaikų, dalyvavusių neformaliajame ugdyme, 
procentinė dalis, palyginti su visais įstaigą lankančiais 
vaikais 

STE(A)M (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 
(meno), matematikos) neformaliajame ugdyme 
dalyvavusių vaikų procentinė dalis, palyginti su visais 
besimokančiais vaikais 

Vaikų, dalyvavusių neformaliajame sportiniame 
parengime, procentinė dalis 

Vaikų, dalyvavusių neformaliajame ugdyme, skaičius 

 

62,3 

 

 

6,7 

 

 

21,3 

 

 

130 000 

 

63 

 

 

7,5 

 

 

21,7 

 

 

133 000 

 

65 ( 
2025)  

 

10 ( 
2025) 

 

23 ( 
2025) 

 

 
135 000 

Šaltinis: Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. 2021-2023 m. strateginis veiksmų planas. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracineper cent20informacija/planavimoper cent20dokumentai/org_per 

centC5per centA0MSMper cent20SVPper cent202021(naujaper cent20red_)_pdf_2021-08-05.pdf 

 

Siekiant šių tikslų, numatoma ugdymą labiau individualizuoti, panaikinti diskriminaciją, segregaciją, 

atskirtį, sukurti visiems saugią aplinką tiek formaliajame, tiek neformaliajame ugdyme. Taip pat 

numatoma telkti mokyklas ir užtikrinti, kad mokiniai būtų pakankamai pasiskirstę kaimo vietovių 

mokyklose, nes mokyklų visoje Lietuvoje veikia per daug, palyginti su mokyklas lankančių vaikų 

skaičiumi. Be to, tobulinant darbo metodus ir taikant technologijas, numatoma gerinti vaikų, atvykusių 

gyventi į Lietuvą iš kitų šalių, tarp jų ir grįžusių lietuvių vaikų, integraciją. Taip pat numatoma kelti 

mokytojų kvalifikaciją ir nuolat stebėti ugdymo kokybę bei skatinti jos tobulinimą.  

Šiems tikslams įgyvendinti buvo skirtas papildomas finansavimas (žr. 9 lentelė). 

9 LENTELĖ. FINANSINĖS PROGNOZĖS 2021–2023 M. STRATEGINIAME VEIKSMŲ PLANE 

TIKSLAS PASKIRTAS FINANSAVIMAS (EUR) 

2021 2022 2023 

 Kelti mokytojų kvalifikaciją 1 700 000 970 000 - 

Gerinti mokinių pasiekimų, taip pat mokyklų ir viso švietimo vertinimą ir stebėseną 4 772 000 1 647 000 1 447 000 

Plėtoti įtraukiojo ugdymo infrastruktūrą 

22 538 000 15 207 000 10 473 000 

 

 

Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį 
3 865 000 

 

3 865 000 

 

2 588 000 

 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/org_ŠMSM%20SVP%202021(nauja%20red_)_pdf_2021-08-05.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracine%20informacija/planavimo%20dokumentai/org_ŠMSM%20SVP%202021(nauja%20red_)_pdf_2021-08-05.pdf
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Šaltinis: Šaltinis: Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. 2021-2023 metų strateginis veiksmų planas. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Administracineper cent20informacija/planavimoper cent20dokumentai/org_per centC5per 

centA0MSMper cent20SVPper cent202021(naujaper cent20red_)_pdf_2021-08-05.pdf 

 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas apima mokymus ir jaunų žmonių pritraukimą rinktis mokytojo darbą. 

Stebėsenos sistemos gerinimas apima egzaminų organizavimą ir kaupiamųjų vertinimų įvedimą, 

švietimo tyrimų organizavimą, švietimo vertinimo ir stebėsenos priemonių atnaujinimą. Įtraukiojo 

ugdymo infrastruktūros kūrimo priemonės – tai laboratorijų skaičiaus mokyklose didinimas (4 125 000 

eurų), mokyklų ir jų infrastruktūros modernizavimas (5 592 000 eurų), mokyklinių autobusų skaičiaus 

didinimas (2 900 000 eurų), neformaliojo ugdymo patalpų modernizavimas (2 526 000 eurų) ir kita. 

Įvairios kilmės vaikų įtraukimo gerinimo priemonės apima įvairių projektų, gerinančių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir negalią turinčių vaikų mokymosi galimybes, vaikų iš migrantų kilmės šeimų 

integraciją, įgyvendinimą (pvz., Lietuvos dainų šventės organizavimas (kurioje dalyvauja lietuvių 

kilmės vaikai iš viso pasaulio) ir koordinuotos pagalbos mokyklas lankantiems vaikams bei jų šeimoms 

teikimą.  

 

XVIII Lietuvos Vyriausybė savo politinėje programoje numatė ir savo tikslus švietimo srityje.165 

Pagrindinis su mokykliniu švietimu susijęs projektas yra „Kiekvienam užtikrinama galimybė mokytis 

geroje mokykloje ir pagal modernią mokymo programą“. Šiuo projektu siekiama sumažinti akademinių 

pasiekimų skirtumus, visų pirma tarp kaimo ir miesto mokyklų. Šiame projekte numatoma atnaujinti 

mokyklų programas, gerinti SUP turinčių vaikų įtrauktį, didinti individualizuotą pagalbą kiekvienam 

mokiniui pagal jo poreikius, tobulinti stebėsenos sistemą, užtikrinančią vienodą kokybę tarp mokyklų. 

Pagrindinės iniciatyvos: 

• Bendro šiuolaikinės mokyklos kokybės standarto nustatymas nacionaliniu lygmeniu. Iš naujo 

bus įvertintas finansavimo mechanizmas, mokyklose dirbs mobiliosios komandos, kurios joms 

suteiks visą reikiamą pagalbą. Vyriausybės tikslas – ne tik mokykloms teikti nurodymus, bet ir 

įgyvendinti realius mechanizmus, kurie padėtų gerinti ugdymo kokybę. 

• Pristatomos naujos kartos mokyklos – Tūkstantmečio gimnazijos. Šios mokyklos yra skirtos 

mažinti kaimo ir miesto mokyklose besimokančių vaikų akademinių pasiekimų skirtumus. 

Šiose mokyklose dirbs tik aukščiausios kvalifikacijos mokytojai, ir šios mokyklos bus 

aprūpintos visa reikalinga modernia švietimo infrastruktūra (pvz. STE(A)M laboratorijomis). 

Šia infrastruktūra naudotis ir neformaliojo ugdymo veikloje dalyvauti gali visi mokyklos 

regiono vaikai, o mokykla turėtų tapti mentorystės centru aplinkinių mokyklų mokytojams ir 

mokyklos absolventams.  

• Ugdymo programos atnaujinimas reaguojant į XXI amžiaus iššūkius. Numatoma į akademinius 

dalykus integruoti realius kasdienybėje kylančius iššūkius. Be tokių dalykų kaip kalbos, 

matematika, gamtos mokslai, IT, finansai, bus siūlomi dalykai, kurie gerina emocines, 

socialines, pilietines ir kultūrines kompetencijas. Kartu su atnaujintomis ugdymo programomis 

bus atnaujinta ir vaikų vertinimo sistema, kuri bus labiau nukreipta į bendrą vaikų raidos ir 

gebėjimų vertinimą.  

• Įtraukiojo ugdymo teikimas kiekvienoje mokykloje. Numatyta daugiau dėmesio skirti 

individualiems mokinių poreikiams, ypatingą dėmesį skiriant migrantų kilmės vaikams ir 

grįžusiems vaikams, SUP turintiems vaikams, taip pat itin gabiems vaikams. Tam bus 

 

165 Lietuvos Respublikos Seimas. 2020. Dėl aštuonioliktosios Lietuvos Vyriausybės programos. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc311eb8c97e01ffe050e1c 
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mažinami vaikų grupių dydžiai ir skiriamas papildomas finansavimas pagalbą mokantis 

teikiantiems specialistams (specialiesiems pedagogams, psichologams, mokytojų asistentams ir 

kt.) įdarbinti.  

• Vaikų skaitymo ir matematikos įgūdžių tobulinimas. Bus pradėta taikyti daugiametė skaitymo 

ir matematikos įgūdžių programa, kuri apims IUP, pradinį ir vidurinį išsilavinimą.  

• Lietuviškų mokyklų steigimas užsienyje. Daugiau neformalių lituanistinių mokyklų bus 

steigiama įvairiose užsienio šalyse su didelėmis lietuvių bendruomenėmis. Ypatingas dėmesys 

šiose mokyklose bus skiriamas lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimui. Bus pristatyta metodika 

įvairaus amžiaus vaikams bei pažangi vertinimo sistema. 

• Geresnė švietimo įstaigų praktika formuojant ir įgyvendinant politiką. Bus aiškiai apibrėžtos 

visų institucijų pareigos, o Nacionalinė švietimo agentūra dalyvaus švietimo kokybės gerinimo 

ir stebėsenos Lietuvoje ekspertų grupių veikloje.  

• Gerinti švietimo kokybę mažumų mokyklose. Numatoma gerinti lietuvių kalbos mokymo 

kokybę ir išleisti naujausias knygas lietuvių, lenkų, rusų ir baltarusių kalbomis. Bus 

įgyvendintas konceptualus požiūris į dvikalbį ar daugiakalbį ugdymą, padedantį tautinių 

mažumų vaikams integruotis į aplinką, kur vartojama lietuvių kalba, ir atvirkščiai. 

Moksleiviams taip pat bus suteikta galimybė objektyviai susipažinti su šalies istorija, tautinių 

mažumų indėliu į Lietuvos kultūrą, istoriją ir kitas visuomeninio gyvenimo sritis. Taip pat bus 

plečiamas skaitmeninio ugdymo turinio užsienio kalbomis prieinamumas mažumų mokyklose. 

Bus sudarytos galimybės įdarbinti mokytojus iš Lenkijos, Ukrainos ir Baltarusijos dirbti tautinių 

mažumų mokyklose Lietuvoje. Be to, į diskusiją dėl švietimo kokybės standarto bus įtrauktos 

tautinių mažumų bendruomenės.166 

 

ES finansuojamos priemonės ir projektai 

 

IUP centrų kokybei gerinti Vyriausybė taip pat skyrė ES lėšų, kurios skirtos bendriesiems 

nacionaliniams švietimo planams. Parama mokykloms iš ES fondų skirta SUP vaikų įtraukčiai didinti, 

kokybės stebėsenai gerinti, formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybėms plėsti, didinti formaliojo 

švietimo prieinamumą, mokyklų tinklų kūrimui gerinti, neformaliojo ugdymo infrastruktūrai gerinti, 

neformaliojo švietimo prieinamumo ir įvairovės gerinimui, mokyklų pažangai skatinti, ugdymo 

turiniui ir metodikai gerinti, ugdymo kokybei gerinti ir pagalbai profesinėse mokyklose 

besimokantiems vaikams teikti bei mokytojų kvalifikacijai kelti.167 

10 LENTELĖ. PRIEMONĖS IR PARAMA IŠ ES FONDŲ 2014-2020 PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIU 

ES 
LEŠOS 

PRIEMONĖ 
PARAMOS SUMA (EUR) 

ESF 9.2.2. Didinti SUP turinčių vaikų įtrauktį 11 335 603 

ESF 9.3.2. Užtikrinti kokybės stebėseną 12 657 453 

ESF 9.4.2. Plėsti formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes 5 693 374 

ERPF 9.1.3. Padidinti formaliojo ugdymo prieinamumą 38 143 482 

ESF 9.2.2. Skatinti mokyklų pažangą 1 116 752 

 

166 Lietuvos Respublikos Seimas. 2020. Dėl aštuonioliktosios Lietuvos Vyriausybės programos. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc311eb8c97e01ffe050e1c 
167 ES investicijos. 2021. Švietimas ir mokslas. https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones 
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ESF 9.2.1. Atnaujinti ir tobulinti ugdymo metodiką ir turinį  16 183 470 

ERPF 9.1.3. Skatinti mokyklų tinklų kūrimą(si) 33 440 500 

ERPF 9.1.3. Atnaujinti neformaliojo ugdymo infrastruktūrą 15 840 103 

ESF 9.2.2. Didinti neformaliojo ugdymo prieinamumą ir įvairovę 61 043 425 

ESF 9.2.1. Kelti mokytojų kvalifikaciją 7 476 676 

ESF 9.4.1. Gerinti ugdymo kokybę profesinėse mokyklose 12 551 029 

ESF 9.4.1. Didinti paramą vaikams, besimokantiems profesinėse mokyklose 4 196 922 

Šaltinis: ES investicijos. 2021. Švietimas ir mokslas. https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones 

 

Priemonės, kurios yra tiesiogiai skirtos pažeidžiamiems vaikams: SUP vaikų įtraukimas ir parama 

socialiai pažeidžiamiems vaikams (SUP vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir vaikams, 

patiriantiems bet kokią socialinę atskirtį), besimokantiems profesinėse mokyklose. Pagalbos profesinėse 

mokyklose besimokantiems vaikams priemonės pateiktos žemiau esančioje lentelėje. 

11 LENTELĖ. RODIKLIAI, SKIRTI STEBĖTI PARAMĄ PROFESINĖSE MOKYKLOSE BESIMOKANTIEMS 
VAIKAMS 

STEBĖJIMO RODIKLIS TARPINĖ VERTĖ (2018 m. 
gruodžio 31 d.) 

TIKSLINĖ VERTĖ 2023 m. 
gruodžio 31 d. 

Socialiai pažeidžiamų vaikų, gavusių finansinę paramą 

siekiant pagerinti jų galimybes įgyti profesinį išsilavinimą, 

procentas, palyginti su visais socialiai pažeidžiamais vaikais 

0 % 4 % 

Žmonių, dalyvavusių ESF veiklose dėl karjeros galimybių, 

skaičius 

0 40 000 

Socialiai pažeidžiamų vaikų, gavusių paramą siekiant 

pagerinti jų galimybes mokytis, skaičius 

0 200 

Šaltinis: ES investicijos. 2021. Paskatos ir pagalba besimokantiems. https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/paskatos-

ir-pagalba-besimokantiems 

 

Lentelėje matyti, kad parama daugiausia nukreipiama į vaikų karjeros galimybių didinimą, o 

individuali parama pažeidžiamiems vaikams numatoma tik 200 vaikų visoje Lietuvoje. Tuo tarpu 

vaikų, turinčių SUP, įtraukties didinimo vertinimui nustatyta daug įvairių rodiklių.  

12 LENTELĖ. RODIKLIAI, SKIRTI STEBĖTI, KAIP GERĖJA VAIKŲ, TURINČIŲ SUP, ĮTRAUKTIS 
MOKYKLOSE 

STEBĖJIMO RODIKLIS ETAPAS (2018 m. gruodžio 
31 d.) 

TIKSLINĖ VERTĖ 2023 m. 
gruodžio 31 d. 

Sumažinti vaikų, nelankančių mokyklos, procentą 0 % 2 % 

Vaikų, gavusių ESF paramą ir perėjusių į aukštesnę klasę 

arba baigusių mokyklą, procentas 

0 89,66 % 

Mokyklos darbuotojų, dalyvavusių ESF finansuojamose 

programose, skaičius 

76 2 723 

Mokinių, gavusių ESF finansuojamą paramą švietimui, 

skaičius 

253 3 625 

STEAM užsiėmimus lankančių vaikų skaičius  0 600 

Mokyklų, gaunančių ESF finansuojamą švietimo paramą, 

skaičius 

0 34 
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Šaltinis: ES investicijos. 2021. Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas. 

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/asmenu-turinciu-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-galimybiu-mokytis-

gerinimas 
 

Lentelėje matyti, kad vaikų, turinčių SUP, įtraukimas yra labai sudėtingas klausimas, todėl būtina 

tobulinti sistemą, kelti mokyklų ir mokytojų kvalifikaciją bei numatyti daugiau ugdomosios veiklos 

patiems vaikams. Gilesnė SUP vaikų įtraukties analizė bus pateikta toliau šiame skyriuje.  

 

Kita svarbi ES finansuojama programa yra susijusi su bendru mokyklų ugdymo kokybės gerinimu.168 

Šia programa mokykloms pristatomi „kokybės krepšeliai“, kurie skirti padėti mokykloms gerinti 

mokinių akademinius pasiekimus. Ši programa įgyvendinama 2019–2023 m., jai skirta 30 324 200,95 

EUR lėšų. Numatoma paremti 270 mokyklų ir siekti geresnių mokinių akademinių pasiekimų 70 

procentų mokyklų. Ši programa apima mokyklų vertinimą ir pagal šiuos vertinimus parengtų 

tobulinimo planų teikimą, vėliau skiriamą finansavimą tikslams įgyvendinti, taip pat mokyklų 

pažangos stebėseną.  

 

Priemonės, užtikrinančios švietimo kokybę ir prieinamumą 

 

Svarbus Lietuvos įstatymas, palaikantis pažeidžiamų vaikų įtrauktį, yra Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo pakeitimo įstatymas (2011). Šis įstatymas numato koordinuotą paslaugų teikimą vaikui ir jo 

tėvams 169. Savivaldybės administracijos skatinamos dirbti veiksmingiau siekiant užtikrinti vaiko 

gerovę, pašalinti tarpžinybines kliūtis tarp ugdymo paramą teikiančių įstaigų, savivaldybių, valstybės 

įstaigų ir institucijų, organizacijų ir nevyriausybinio sektoriaus siekiant užtikrinti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą. Įvairių institucijų dėmesys pažeidžiamiems vaikams ir jų tėvams turėtų sumažinti 

socialinę atskirtį, mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, pagerinti tėvystės įgūdžius ir įsitraukimą į 

vaikų ugdymą bei pagerinti vaikų psichoemocinę savijautą ugdymo įstaigose. Įstatymu taip pat 

siekiama labiau įtraukti vaikus su negalia ir migrant kilmės vaikus į bendrojo lavinimo mokyklas.  

Siekiant gerinti kaime gyvenančių vaikų, vaikų su įvairia negalia ir mažas pajamas gaunančių šeimų 

vaikų įtrauktį, Lietuvos Vyriausybė užtikrina transportavimo paslaugas, nemokamą maitinimą ir 

paramą mokyklos reikmenims įsigyti170171. Remiantis Socialinės paramos mokiniams įstatymu, mokinio 

reikmenys – tai individualios mokymosi priemonės (pratybų sąsiuviniai, skaičiuotuvai, rašymo, 

piešimo, tapybos ir kiti mokinio individualiai naudojami mokyklos reikmenys), sportinė apranga ir 

avalynė, drabužiai ir kitos mokinio ugdymuisi būtinos priemonės, kurios mokiniams nėra suteikiamos 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytą tvarką.172 Pagalba 

teikiama, jei pajamos vienam šeimos (kartu gyvenančių asmenų) nariui per mėnesį yra mažesnės nei 

1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (192 €). Šiuo atveju kartą per kalendorinius metus skiriama 

dviejų bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka pagrindiniams mokyklos reikmenims įsigyti. 

Nemokamas maitinimas teikiamas ne tik mokslo dienomis, bet ir mokinių išvykų bei kitų renginių 

metu. Kalbant apie mokyklinį transportą, 2021 m. mokyklinio autobuso paslaugomis naudojosi 67 000 

 

168 Lietuvos Resupublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2019. https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-

departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/ 
169 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2011. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105.  
170 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas. 2006. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123/asr.  
171 Lietuvos Respublikos fvietimo ir mokslo ministras. 2016. Įsakymas dėl mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c35d5d703efe11e68f278e2f1841c088?jfwid=bkaxm69l.  
172 Lietuvos Respublikos Seimas. 2006. Lietuvos Respublikos paramos mokiniams įstatymas. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c35d5d703efe11e68f278e2f1841c088?jfwid=bkaxm69l
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mokinių, iš jų 12 168 turėjo specialiųjų ugdymosi poreikių173. Įstatyme dėl mokinių pavėžėjimo 

organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo numatytos pavėžėjimo į 

mokyklą paslaugos ir kitos transporto kompensacijos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, gyvenantiems įstaigose ar socializacijos centruose arba gyvenantiems toli nuo mokyklų, kai 

gyvenamojoje teritorijoje nėra mokyklų174.  

 

Priemonės, SUP turintiems vaikams užtikrinančios ugdymo kokybę ir galimybę mokytis 

 

Nacionaliniame švietimo plėtotės plane 2021-2030 m. numatoma visus SUP turinčius vaikus iki 2024 m. 

įtraukti į bendrąjį ugdymą. Vaikai su negalia ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi 

pirmenybę būti priimti į arčiausiai savo namų esančią mokyklą, o jų šeimoms taip pat teikiamos 

rekomendacijos dėl jų individualius poreikius geriausiai galinčių atliepti mokyklų ir mokyklą šie vaikai 

gali pasirinkti savo nuožiūra.175 Tačiau tikimasi, kad iki 2024 m. visos mokyklos galės ugdyti SUP 

turinčius vaikus, o visi SUP turintys vaikai galės lankyti arčiausiai savo namų esančias mokyklas. SUP 

turinčius vaikus priimančios mokyklos gali gauti papildomą finansavimą - 35 proc. didesnį mokinio 

krepšelį palyginti su įprasta finansavimo suma.  

 

SUP vaikų ugdymas organizuojamas remiantis Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu.176 Skiriant individualius planus (mokymosi planus, pritaikytus pagal 

vaiko įgūdžius ir mokymosi poreikius) ir priežiūros planus (planas vaikui, turinčiam sveikatos 

problemų, rengiamas individualiai pagal gydytojo rekomendacijas ir tėvų lūkesčius, užtikrinant 

sklandų savirūpos ir sveikatos priežiūros poreikių užtikrinimą) 177specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams, mokyklos turi įvertinti vaiko pagalbos mokiniui specialistų poreikį, pritaikyti 

pamokų turinį ir jų trukmę, prireikus organizuoti specialias pamokas (pvz., vaikams, turintiems 

klausos, regos, judėjimo sutrikimų), sudaryti galimybę vaikams mokytis tik vienos užsienio kalbos ir 

(arba) pradėti mokytis antrosios kalbos vėliau, palyginti su bendraamžiais, teikti vaikams integruotas 

pamokas, nevesti muzikos pamokų vaikams, turintiems klausos sutrikimų, nemokyti amatų vaikų, 

turinčių judėjimo negalią, ir nedėstyti kitų dalykų, atsižvelgiant į vaikų mokymosi galimybes. Tais 

atvejais, kai mokyklos neturi pagalbos mokantis specialistų, vaikams per metus turi būti teikiama nuo 

70 iki 140 pamokų individualių konsultacijų mokykloje arba specialiojo ugdymo centruose ir kitose 

susijusiose įstaigose178. Judėjimo arba kitų sutrikimų turintiems vaikams teikiama parama maitinimui 

ir vonios įrengimui ir kita reikiama parama.179 Specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turintiems 

vaikams taip pat teikiamos pavėžėjimo paslaugos, pritaikoma vertinimo ir egzaminavimo sistemos.  

 

 

173 Švietimo valdymo informacinė Sistema.2021. Mokinių vežiojimas (mokinių parvežimas iš mokyklos į namus). 2021.   
174 Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 2019. Sprendimas dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a3c2342d98211e9a85be81119c7a8fa?jfwid=-pdh4ouh0el.  
175 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021. Mokymasis ir švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams 
176 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2011. Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D 
177 Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos organizavimo tvarkos aprašas. 2021.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.senojigimnazija.lt%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FSavir%25C5%25ABpos-proceso-organizavimo-tvarkos-

apra%25C5%25A1as.docx&wdOrigin=BROWSELINK 
178 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021. Įsakymas dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo. https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/f0828f70abe911eb8bc8b1cdd5d7f785 
179 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2011. Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a3c2342d98211e9a85be81119c7a8fa?jfwid=-pdh4ouh0el
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Tačiau apklausos duomenimis, sistema nėra veiksminga ir tinkama SUP turintiems vaikams, todėl 

registruoti SUP turinčius vaikus į bendrojo ugdymo mokyklas tampa iššūkiu tėvams, mokytojams ir 

visai mokyklos bendruomenei. Netgi kol vaikai yra mokykloje tėvai negali dirbti visą darbo dieną, nes 

kilus problemų jie bet kuriuo metu gali sulaukti skambučio iš mokyklos ir turėti pasiimti vaiką iš 

mokyklos. Taip pat kadangi SUP turintiems vaikams nėra pakankamai popamokinės veiklos, tėvams 

vaikus po pamokų tenka pasiimti, o tai dažniausiai būna apie vidurdienį. Kaip minėta anksčiau, 

Vyriausybė pripažįsta, kad problemų kelia ribotos neformaliojo ugdymo galimybės (įskaitant 

mokyklinę veiklą) SUP turintiems vaikams ir vienas iš Nacionalinio plano tikslų yra šią problemą 

sumažinti. Vaikai su negalia mokyklose taip pat patiria stigmatizaciją ir diskriminaciją, visų pirma iš 

kitų vaikų tėvų, kurie nerimauja dėl savo vaikų ugdymo kokybės. Mokytojai turi skirti daug 

individualaus dėmesio vaikams, turintiems SUP, todėl kitų vaikų mokymosi procesas gali sulėtėti, jei 

negaunama  pakankama mokytojų padėjėjų ir kitų mokymosi pagalbos specialistų paramos. Dėl 

stigmatizacijos patirties tėvai, turintys vaikų su SEN, linkę slėpti savo vaikų negalią ar specialiuosius 

poreikius. Tai mažina vaikų galimybes gauti visą reikiamą pagalbą mokykloje. Apskritai akivaizdu, kad 

problema yra labai sudėtinga, o jos sprendimui reikia kompleksinio sprendimo, apimančio visus 

problemos aspektus – būtina imtis priemonių siekiant patenkinti SUP turinčių vaikų poreikius, ir 

sumažinti jų tėvų, mokytojų ir likusios mokyklos bendruomenės patiriamą naštą.  

 

Viena iš tokių priemonių – didesnis mokymosi pagalbos specialistų skaičius ir aukštesnė visų mokytojų 

kvalifikacija. Pagalbos mokiniui specialistai yra socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojų padėjėjai, 

logopedai, gestų kalbos vertėjai, tiflopedagogai ir kt. Siekiant padidinti pagalbos mokiniui specialistų 

skaičių mokyklose, numatoma didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas. Nuo 2021 m. pagalbos 

mokiniui specialistai turėtų dirbti nebe 23 valandas, o ne mažiau kaip 28 valandas ir gauti 20 procentų 

didesnį atlyginimą.180 Siekiant sumažinti naštą klasių mokytojams, vienas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintis vaikas registruojamas vietoje dviejų, SUP neturinčių vaikų, todėl klasės su SUP 

turinčiais vaikais yra mažesnės. Be to, visi mokytojai turi būti įgiję aukštojo mokslo diplomą ir būti 

lankę specialiojo ugdymo, lietuvių kalbos ir kultūros, IT ir psichologijos kursus181. Kaip jau minėta, taip 

pat skiriamas finansavimas mokytojų kvalifikacijai kelti dalyvaujant įvairiuose kursuose ir 

seminaruose, didinant jų atlyginimus ir profesijos prestižą.182 Taikant tokias priemones tikimasi, kad 

daugiau ką tik studijas baigusių mokytojų pradės dirbti mokyklose ir daugiau jų turės magistro laipsnį.   

 

Priemonės, kuriomis siekiama migrant kilmės šeimų vaikams užtikrinti ugdymo kokybę ir 

prieinamumą  

 
Kita vaikų grupė, kurios poreikiai nėra tinkamai patenkinami dėl nepakankamo mokyklų ir mokytojų 

parengimo, yra imigrantų kilmės ir iš užsienio grįžtantys vaikai. Vaikai, kurie į Lietuvos mokyklas 

atvyksta iš kitų šalių, mokosi pagal tuos pačius reikalavimus kaip ir visi vaikai. Šie vaikai lanko klases 

pagal savo amžių arba išlyginamąsias klases, jiems parengiamas individualus mokymosi planas ir 

teikiama įvairi mokymosi pagalba.183 Išlyginamosios klasės formuojamos vaikams, kurie akademiškai 

 

180 Pogrupių dėl švietimo pagalbos specialistų funkcijų tobulinimo posėdžio protokolas Nr. 1. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/svietimo_pagalba/tobulinimas_2021/Bendro%20pogrupi%C5%B3%20pos%C4%97d%C5%BEio

%20protokolas%201(2021-05-12).pdf 
181 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2014. Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/asr 
182 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2016. Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programa. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.smm.lt%2Fuploads%2Flawacts%2Fdocs%2F1357_b8cbc962f8e72d15a0

4be25d10a795d3.docx&wdOrigin=BROWSELINK 
183 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2018. Įsakymas dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašo patvirtinimo. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/asr 
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atsilieka nuo savo bendraamžių Lietuvoje ir yra skirtos užpildyti jų akademines spragas ir atotrūkį. 

Šiose klasėse gali būti dėstoma keletas dalykų ar tik vienas, pavyzdžiui, lietuvių kalba. Visiems šiems 

vaikams taip pat suteikiama galimybė mokytis lietuvių kalbos, ir jie informuojami apie neformaliojo 

ugdymo galimybes, turi paskirtą asmenį, kuris vaikams padeda įsitraukti į mokyklos bendruomenę.184 

Siekiant užtikrinti sėkmingą nelietuviškose mokyklose besimokančių vaikų integraciją į visuomenę, 

vaikams užtikrinamas toks pat lietuvių kalbos pamokų kiekis kaip ir gimtakalbiams vaikams.185 

Lietuvos švietimo įstatymas numato privalomą dvikalbį ugdymą – rusų, lenkų ir kitų kalbų mokyklose 

visi vaikai turi mokytis lietuvių kalbos kaip antrosios kalbos186. Taip pat sukurtas migrantų kilmės ir 

grįžusių vaikų mokyklų tinklas, apimantis 10 savivaldybių ir 22 mokyklas, tačiau siekiama, jog ateityje 

į jį būtų įtrauktos visos mokyklos. Šios mokyklos turi daug patirties dirbant su tokiais vaikais ir teikia 

jiems visą reikalingą paramą, įskaitant jau minėtas lietuvių kalbos pamokas, individualias konsultacijas, 

neformalųjį ugdymą apie Lietuvos kultūrą ir kt.187 Visgi šiam tinklui nepriklausančios mokyklos vis dar 

nesiryžta priimti vaikų iš kitų šalių, nes mokytojai nesijaučia pakankamai kvalifikuoti dirbti su šiais 

vaikais, mokyklose trūksta pagalbos mokiniui specialistų, pavyzdžiui, specialiųjų pedagogų ir 

psichologų. Aukštesnė mokytojų kvalifikacija ir geresnės jų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo 

sąlygos galėtų padėti išspręsti mokyklų nenoro priimti imigrantų kilmės ir iš užsienio grįžtančių vaikų 

problemą.  

 

Remiantis apklausos duomenimis, pabėgėlių vaikų realybė šiek tiek skiriasi nuo to, kas numatyta 

programose. Pabėgėlių vaikai paprastai mokosi mokyklose kartu su kitais to paties amžiaus vaikais. Iš 

anksto neanalizuojami jų gebėjimai ir mokymosi patirtis, neatsižvelgiama į tai, kad šie vaikai nemoka 

lietuvių kalbos ir anksčiau mokėsi kitokiose ugdymo sistemose. Todėl šie vaikai gauna itin nekokybišką 

išsilavinimą ir mokyklose iš kitų vaikų ar net jų tėvų patiria nuožmias patyčias bei marginalizaciją. 

Pagrindinės kliūtys yra mokytojų kompetencijų stoka, pagalbos mokiniui specialistų trūkumas ir 

mokyklų nenoras teikti individualius mokymosi planus pabėgėlių vaikams. Tokių vaikų skaičius 

Lietuvoje yra toks mažas, kad nė viena mokykla neinvestuoja į sistemingo būdo šių vaikų ugdymo 

kokybei gerinti ieškojimą. Nors vaikai gauna papildomą „finansinį krepšelį“ lietuvių kalbos 

pamokoms, ir ši sistemos dalis neveikia efektyviai.188 Pabėgėlių vaikai turėtų gauti papildomų lietuvių 

kalbos pamokų, ypač pirmaisiais mokslo metais, tačiau apklausos duomenys rodo, kad mokyklose 

trūksta žmogiškųjų išteklių ir darbo su šiais vaikais metodų, todėl vaikai šiuo metu negauna visos 

reikalingos pagalbos ir pamokų. Didžiausia pagalba šiems vaikams yra dienos centrai ir savanoriai, 

kurie padeda jiems išmokti kalbą, suprasti Lietuvos švietimo sistemą, atlikti namų darbus ir apskritai - 

mokytis. Dienos centrai ir savanoriai buvo ypač svarbūs COVID-19 pandemijos metu. Nors vaikai gavo 

kompiuterius ir planšetes, mokantis internetu kalbos barjeras tapo dar didesniu iššūkiu, vaikai susidūrė 

su sunkumais prisijungdami prie įvairių internetinių programų ir negalėjo gauti pagalbos iš tėvų, kurie 

patys nepakankamai moka lietuvių kalbą ir (arba) negalėjo padėti savo vaikams, nes dirbo. Mokykloje 

trūksta paramos sistemos ir integruoto požiūrio: trūksta metodikos, sisteminio požiūrio, žmogiškųjų 

 

184 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021. Įsakymas dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo. https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/f0828f70abe911eb8bc8b1cdd5d7f785 
185 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021. Tautinių mažumų švietimas. https://www.smm.lt/web/lt/smm-

svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas/tautiniu-mazumu-svietimas 
186 Ugdymo Lietuvių Kalba Bendrojo Ugdymo Ir Neformaliojo Švietimo Mokykloje Tvarkos Aprašas.2011. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Svietimas_pradinis_ugdymas/2011_30%20str%203d_aprasas_PATVIRTINTA.pdf.  
187 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. Mokyklos siekia geriau paruošti grįžtančių / atvykusių vaikų mokymui – 

kuriamas mokyklų tinklas. https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas 
188 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. Migrantų integravimas bendrojo ugdymo mokyklose. https://www.nsa.smm.lt/wp-

content/uploads/2020/12/Migrantu-integravimas.pdf 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Svietimas_pradinis_ugdymas/2011_30%20str%203d_aprasas_PATVIRTINTA.pdf
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išteklių, ypač pagalbos mokiniui specialistų, ir neužtikrinama pakankama intervencija mažinant 

patyčias.  

 

Priemonės neformaliojo švietimo kokybei ir prieinamumui užtikrinti, įskaitant veiklas mokykloje 

 

Lietuva bando spręsti mažo ne tik formaliojo, bet ir neformaliojo švietimo užsiėmimų lankomumo 

problemą. Nuo 2015 m. Lietuvos Vyriausybė kiekvienam vaikui užtikrino „finansinį krepšelį 

neformaliam ugdymui“, kuriuo kiekvienam vaikui skiriama tam tikrą pinigų suma pageidaujamai 

neformaliojo ugdymo veiklai lankyti.189 Šis finansavimas gali būti naudojamas per mokslo metus ir per 

vasaros atostogas.190 Užsiėmimai gali vykti mokykloje arba už jos ribų. Apklausti ekspertai šią priemonę 

įvardijo kaip vieną sėkmingiausių priemonių. Pažeidžiamiems vaikams neformaliojo ugdymo 

finansavimo krepšelis turėtų būti didesnis, nes dabar visi vaikai gauna vienodą paramą arba 15 eurų 

per mėnesį, nepriklausomai nuo jų socialinės ir ekonominės padėties. Todėl pažeidžiami vaikai turi 

labai ribotą neformaliojo ugdymo pasirinkimą, nes patys tėvai neturi galimybių padengti kainų 

skirtumo. Nuo 2016 m. šis krepšelis buvo finansuojamas ES (ESF) lėšomis, o nuo 2020 m. – Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos lėšomis. 

 

Dar viena programa, kuri galėtų padėti sumažinti mokymosi pasiekimų netolygumus ir labiau įtraukti 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius, socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvenančius ir kitus 

pažeidžiamus vaikus, yra „visos dienos“ mokyklos, kurios šiuo metu Lietuvoje dar neįprastos, tačiau 

Nacionaliniame plane numatyta plėtoti jų veiklą. Visos dienos mokyklos - tai mokyklos, kurios 

organizuoja papildomą veiklą vaikams po formalių pamokų. Paprastai ši veikla apima pagalbą ruošiant 

namų darbus, įvairiems edukacinius žaidimus ir išvykas; šie užsiėmimai baigiasi apie 18 val. Tokių 

mokyklų tikslas – padėti tėvams suderinti darbo ir šeimos pareigas ir tuo pačiu metu užtikrinti vaikų 

saugumą. Šios paslaugos yra ypač naudingos šeimoms, gyvenančioms tik su vienu iš tėvų. 2017 m. 

atliktas tyrimas apie dieninių mokyklų poreikį parodė, kad 50 proc. tėvų norėtų tokiomis paslaugomis 

naudotis ugdant savo priešmokyklinukus ir pradinukus; 35 proc. tėvų norėtų tokias paslaugas 

pasitelkti  įvairaus amžiaus savo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; ir 30 proc. tėvų 

tokiomis paslaugomis norėtų naudotis įvariaus amžiaus savo vaikams, gyvenantiems socialinę riziką 

patiriančiose šeimose.191 Visos dienos mokykla buvo pripažinta ankstyvąja intervencija, galinčia 

padidinti vaikų įtrauktį ir pažymius.192 2018–2019 m. 38 mokyklose buvo vykdomas bandomasis visos 

dienos mokyklos projektas. 87,5 proc. iš šiame projekte dalyvavusių mokyklų teigė, kad tai sėkmingas 

arba labai sėkmingas projektas , ir pažymėjo, kad tokios paslaugos iš tiesų būtų labai naudingos. 

Nepaisant to, mokyklos taip pat susidūrė su tam tikrais iššūkiais - kai kurioms iš jų trūko tinkamų 

patalpų, metodikos ir priemonių (pvz., edukacinių žaidimų, sporto įrangos ir pan.) kad galėtų 

veiksmingai organizuoti visos dienos mokyklų veiklą. Dėl anksčiau minėtų problemų ir finansavimo 

stokos visos dienos mokyklos koncepcija Lietuvoje dar neišplėtota, tačiau ir toliau siekiama šias 

paslaugas plėsti.  

 

Popamokinė vaikų priežiūra vaikų dienos centruose 

 

189 Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė. 
190 Nutarimas Dėl Neformaliojo Vaikų Švietimo Krepšelio Finansavimo Tęstinumo Ir Plėtros. 2017. https://e-

seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/da127ce3a8d311e7a65c90dfe4655c64/.  
191 2021-2030 m. švietimo plėtros programa. 
192 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 2018. Dėl Rekomendacijų dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo 

patvirtinimo. Prieiga: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/128eb961797811e89188e16a6495e98c?jfwid=bkaxlhjs%20%20https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/vdm/med=1

54. 

https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/da127ce3a8d311e7a65c90dfe4655c64/
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/da127ce3a8d311e7a65c90dfe4655c64/
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Kaip pažymėjo apklaustieji, svarbiausia popamokinės veiklos iniciatyva yra visoje Lietuvoje veikiantys 

vaikų dienos centrai. Už šių centrų veiklą atsakingos būti savivaldybės arba NVO ir jie yra socialinės 

apsaugos sistemos dalis. Nors šių centrų pirminis tikslas nėra susijęs su švietimu, jie tapo labai svarbūs 

padedant pažeidžiamiausiems vaikams atlikti namų darbus ir neatsilikti nuo ugdymo mokykloje, 

mažinant mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių ir gerinant vaikų kultūrinį, meninį ir kt. ugdymą. Kaip 

jau minėta, šie centrai yra labai svarbūs romų vaikams, kurie gali čia saugiai mokytis ir leisti laiką savo 

kultūrai palankioje aplinkoje. Vaikų dienos centrai taip pat svarbūs vaikams iš socialinės rizikos 

šeimų.193 Šių centrų tikslas – padėti šeimoms neprarasti vaikų globos ir padėti tėvams stiprinti 

gebėjimus kuo geriau pasirūpinti savo vaikais. Be to, vaikų dienos centrai padeda vaikams džiaugtis 

vaikyste, ugdyti savo socialinius įgūdžius ir gauti jiems reikalingą socialinę, psichologinę ir akademinę 

pagalbą bei paramą. Be to, šie centrai kasdien vaikams teikia maitinimą. Todėl šia sistema siekiama 

dviejų pagrindinių tikslų: trumpuoju laikotarpiu - suteikti vaikams kasdienes paslaugas ir ilguoju 

laikotarpiu – užtikrinti pažeidžiamų šeimų gerovę. Žvelgiant plačiau, šios paslaugos padeda kovoti su 

atskirtimi ir sudaro sąlygas sėkmingesniam jaunosios kartos augimui ir padeda siekti visuomenės 

socialinės ir ekonominės gerovės. 2020 m. visoje šalyje veikė 426 vaikų dienos centrai, o 2019 m. juos 

lankė 9320 vaikų. Deja, tik 357 iš šių dienos centrų yra oficialiai akredituoti. Be to, vaikų dienos centrų 

nepakanka; skaičiuojama, jog siekiant patenkinti visų vaikų poreikius, Lietuvoje reikia dar apie 120 

dienos centrų.194 Apklausa parodė, kad šiuo metu veikiantys dienos centrai yra perpildyti, ir negali 

aptarnauti visų vaikų, kuriems reikalingos tokios paslaugos. Taip pat probleminis yra ir pavėžėjimo 

klausimas, nes atokiose vietovėse gyvenantiems vaikams gali nebūti transporto priemonių, kad jie 

galėtų grįžti namo iš dienos centrų. 

 
 

Politinis atsakas į COVID-19 pandemiją 

 

Remiantis apklausos duomenimis, COVID-19 pandemija atskleidė dar daugiau problemų, su kuriomis 

susiduria labiausiai pažeidžiami vaikai. Daug vaikų negalėjo dalyvauti mokymuose internetu, nors 

Vyriausybė kiekvienam vaikui parūpino reikiamą IT įrangą. Tuo metu Lietuvos valdžia socialiai 

remtinoms šeimoms suteikė 35 000 kompiuterių ir planšečių.195 Šie vaikai gyvena socialinę riziką 

patiriančiose šeimose, daugiavaikėse šeimose ar kitose pažeidžiamose šeimose, kuriose tėvai negalėjo 

vaikams sudaryti reikiamų mokymosi sąlygų ir suteikti būtiną pagalbą mokantis. Tokiais atvejais ypač 

svarbus buvo socialinių darbuotojų ir mokyklos personalo įsitraukimas. Pripažinus kraštutinius 

atvejus, kai vaikai nuotoliniu būdu negalėjo mokytis kokybiškai, tokiems vaikams buvo leista mokytis 

mokyklose ar dienos centruose, siekiant sumažinti neigiamą namų aplinkos poveikį. Vis dėlto, 

remiantis apklausos duomenimis, ši priemonė nebuvo visiškai sėkminga, nes atokiuose rajonuose 

gyvenantiems vaikams nebuvo suteiktas transportas, ir trūko mokytojų, kurie sutiktų dirbti pandemijos 

sąlygomis.  

Vaikai su negalia taip pat patyrė daugiau mokymosi apribojimų nei jų bendraamžiai. Apklausos 

duomenimis, pirmojo karantino metu šiems vaikams trūko tinkamos IT įrangos, kuri atitiktų jų negalią 

 

193 Galimos ES vaiko garantijų sistemos ekonominių įgyvendinimo pagrindų, įskaitant finansavimą, tyrimas. (Study on the 

economic implementing framework of possible EU Child Guarantee Scheme including its financial foundation.) 
194 NVO vaikams akreditacija. 2021. Vaikų dienos centrų žemėlapis, akreditacija. http://www.nvovaikamskonfederacija.lt/2020/12/22/vaiku-

dienos-centru-zemelapis-akreditacija/. 
195 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2021. Mokykla COVID-19 pandemijos sąlygomis: pamokos, sprendimai, perspektyvos. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/2021/Mokykla-COVID-19-salygomis.pdf. 
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ir leistų jiems mokytis individualiai. Šie vaikai, taip pat vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

turėjo pasikliauti savo tėvais, kurie ne visada galėjo jiems padėti dėl darbinių įsipareigojimų, nuovargio 

ir kai kuriais atvejais akademinių ir / ar tėvystės įgūdžių stokos. Apklausos duomenimis, Vyriausybė 

šiems vaikams neskyrė pakankamai dėmesio ir jie buvo nepakankamai apsaugoti. Be to, neužtikrinta 

pakankamai paramos tėvams, nes jiems teko ieškoti būdų, kaip išspręsti šią situaciją patiems ir naudotis 

tokiomis priemonėmis kaip laikinojo nedarbingumo atostogos. Antrojo karantino metu SUP ar negalią 

turintiems vaikams buvo suteikta galimybė mokytis mokyklose.  

Apskritai, nors ir bandoma mažinti vaikų švietimo nelygybę, ji vis dar išlieka. Kai kurių vaikų grupių, 

pvz., specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, migrantų kilmės šeimų vaikų ir kaimo vietovėse 

gyvenančių vaikų, atžvilgiu buvo atlikta daug teigiamų pokyčių. Nepaisant to, vis dar išlieka aktuali 

švietimo nelygybės tarp mokyklų problema ir vis dar nepakankamas dėmesys skiriamas romų vaikams 

ir mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie dar negyvena žemiau skurdo ribos, tačiau patiria 

didelių finansinių sunkumų, pavyzdžiui, šeimoms tik su vienu iš tėvų ir daugiavaikėms šeimoms. Be 

to, vis dar išlieka klausimų dėl technologijų ir patalpų pritaikymo vaikams su negalia.  

4.3. Rekomendacijos dėl galimybių siekti kokybiško 
išsilavinimo didinimo 

Kokybiško, įtraukaus ir teisingo ugdymo mokykloje užtikrinimas visiems besimokantiesiems yra 

svarbiausias prioritetas, darantis įtaką Europos Sąjungos socialinei pažangai ir tvariam augimui 

ateityje.196. 2019 m. Europos semestro rekomendacijose Lietuvai teigiama, kad visuose švietimo 

lygmenyse turėtų būti gerinama švietimo kokybė ir efektyvumas.197 Todėl šiame skyriuje pateikiamos 

pagrindinės rekomendacijos dėl švietimo, į kurias reikėtų atsižvelgti rengiant NVP dėl EVGS 

įgyvendinimo Lietuvoje. Šios rekomendacijos pateikiamos atsižvelgus į anksčiau nustatytas politikos 

spragas ir labiausiai pažeidžiamų vaikų poreikius, kurie Lietuvoje nepatenkinami, bei į ES ir EBPO 

Lietuvai pateiktas bendrąsias rekomendacijas.  

 

Visuotinis ir įtraukusis švietimas visiems vaikams: spręsti geografinių ir socioekonominių skirtumų, 

skirtingo lygio įtraukties ir ugdymo kokybės mokyklose skirtumų klausimus 

 

Kaip rodo tyrimas, socioekonominė padėtis daro didžiulį poveikį mokinių akademiniams pasiekimams 

ir lūkesčiams. Būtų itin pravartu sukurti universalių politikos priemonių, padedančių pašalinti 

socioekonominių skirtumų poveikį švietimo kokybei. Švietimo sistemos universalumas ir užtikrinama 

lygybė pagerintų pažeidžiamų vaikų akademinius pasiekimus ir bendrus Lietuvos PISA tyrimo 

rezultatus. Visuotinis švietimas užtikrina teisingumą švietimo srityje, geresnį mokyklų dalyvavimą, 

aukštesnį pasiekimų lygį ir mažesnius kartų pajamų skirtumus.  

Būtina visus vaikus aprūpinti mokyklinėmis reikmenimis, transportu ir maitinimu, sumažinti 

pažeidžiamų šeimų patiriamą „paslėptų“ išlaidų naštą. Programos, pagrįstos universalumu, prisideda 

prie bendros švietimo kokybės gerinimo ir teisingumo skatinimo bei sumažina neįsisavinimo, 

 

196 Eur-Lex. 2017. Tarybos rekomendacijos dėl mokyklų pažangos ir kompetentingo mokymo. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XG1208(01) 

197 Europos Komisija. 2019. Rekomendacija dėl 2019 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2019 

m. Lietuvos stabilumo programos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0515&from=EN 
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stigmatizavimo ir patyčių riziką198. Patyčios mažina PISA rezultatus, o Lietuva yra tarp labiausiai 

patyčių paveiktų šalių ir užima 2 vietą Europoje po Kipro199. Paprastai patyčias patiria vaikai iš 

nepasiturinčių šeimų. Kai mokiniai jaučiasi esantys mokyklos bendruomenės dalimi, jie yra labiau 

motyvuoti mokytis. Lietuvoje 44,3% mokinių nesijaučia esantys mokyklos bendruomenės dalimi. 

JT tvaraus vystymosi tikslas siekiant kokybiško švietimo yra „užtikrinti įtraukų ir teisingą kokybišką 

švietimą ir skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems“. Vienas iš 2030 m. šiam tikslui 

įgyvendinti skirtų uždavinių yra „kurti ir atnaujinti švietimo įstaigas, kuriose būtų atsižvelgiama į 

vaiką, jo negalią ir lytį ir kurios užtikrintų saugią, nesmurtinę,  įtraukią ir veiksmingą mokymosi aplinką 

visiems“200. Nepakankamų akademinių pasiekimų rodiklis didelis dėl segregacijos mokyklose. Kaip 

rodo tyrimo rezultatai, lyginant kaimo vietovių ir miestų bei elitines ir prastesnės kokybės mokyklas, 

ugdymo kokybė jose labai skiriasi. 

 

Lietuvoje esama didžiulės švietimo nelygybės tarp mokyklų, o prasčiausia situacija yra kaimo ir 

tautinių mažumų mokyklose, kuriose vaikų PISA akademinių pasiekimų rezultatai taip pat prasčiausi. 

Svarbu spręsti tokius skirtumus kaip netolygus mokymosi pagalbos specialistų, laboratorijų ir aukštos 

kvalifikacijos mokytojų pasiskirstymas tarp mokyklų. Vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų 

dažniausiai šiose prastos kokybės mokyklose, kurios dažniausiai yra mažesnėse kaimiškose vietovėse 

ir skurdesnių miestų rajonuose, dažnai patiria segregaciją. Kaimo mokyklose reikėtų imtis tikslinės 

intervencijos priemonių.201 Aktyvus antisegregacijos politikos skatinimas ir papildomos paramos 

nepalankioje padėtyje esančiose vietovėse esančioms mokykloms arba mokykloms, kuriose mokosi 

daug mokinių iš nepasiturinčių šeimų, teikimas padeda mokykloms įvairinti mokinių socialinę sudėtį 

ir gerinti švietimo paslaugų teikimą. Tai pagerina mokinių iš nepasiturinčių šeimų mokymosi 

pasiekimus ir sumažina riziką, kad jie anksti paliks mokyklą. 

 

Be to, svarbu spręsti skirtingo mokyklų gebėjimo įtraukti vaikus, turinčius SUP ar negalią, problemą. 

Dabar numatyta, kad iki 2024 m. visos mokyklos turi užtikrinti SUP turinčių vaikų galimybes mokytis 

mokykloje ir suteikti jiems visą reikalingą pagalbą.202 Savivaldybės yra atsakingos už visos būtinos 

pagalbos neįgaliems ir SUP turintiems vaikams organizavimą, kad jie galėtų dalyvauti integruotame 

ugdyme. Ši parama apima transportą, įrangą, pagalbą klasėje ir visų reikalingų mokymosi pagalbos 

specialistų užtikrinimą.203 Nepaisant to, daugelis savivaldybių nepasirūpino tinkamomis galimybėmis 

tokiems vaikams patekti į mokyklas, švietimo paslaugų teikimu SUP ar negalią turintiems vaikams. 

Apklausos duomenys rodo, kad praktinis šio tikslo įgyvendinimas labai priklauso nuo turimų išteklių. 

Būtina individualiai įvertinti ir skirti lėšų vaikams, turintiems specifinę negalią ar didesnius paramos 

poreikius. Taip pat svarbu stebėti finansinių išteklių paskirstymą tarp mokyklų ir aukštos kvalifikacijos 

mokytojų bei mokymosi pagalbos specialistų pasiskirstymą įvairiose mokyklose bei aprūpinti 

 

198 Europos Komisija. 2021. Galimos ES vaiko garantijų sistemos ekonominio įgyvendinimo sistemos, įskaitant jos finansinę 

paramą, tyrimas. Galutinė ataskaita. file:///C:/Users/VPVI/Downloads/KE-09-21-050-EN-N%20(2).pdf 

199 Europos Komisija. 2019. PISA 2018 ir ES. Socialinio teisingumo siekimas per išsilavinimą. 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/pisa-2018-eu_1.pdf 
200 Jungtinės Tautos. 2021. Kokybiškas švietimas. 4 tikslo uždaviniai. https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 

201 EBPO. 2017. Mokymosi rezultatų gerinimas Lietuvoje švietime. Tarptautinė perspektyva. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/Andreas_Schleicher_1.pdf 
202 Europos Komisija. 2021. Švietimo ir mokymo stebėsena 2021. Lietuva.  

203 Ten pat. 
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mokyklas metodinėmis priemonėmis, kaip dirbti su pažeidžiamais vaikais.204 Taip pat svarbu, kad 

mokyklos efektyviai informuotų visus tėvus apie vaikų su negalia ar SUP turinčių vaikų integracijos 

svarbą siekiant mažinti mažinto jų atskirtį. Be to, svarbu, jog tokiems vaikams būtų suteikta visa 

reikalinga pagalba, kad nenukentėtų bendra ugdymo kokybė klasėje.  

Mokinių pasiekimams taip pat įtakos turi migranto kilmė, migrantų kilmės vaikų akademiniai 

pasiekimai yra prastesni. Todėl įtraukiojo ugdymo strategija turėtų apimti ir migrantų kilmės bei 

pabėgėlių vaikų bei romų vaikų poreikius205. Ši strategija turėtų apimti prieinamos, pritaikytos 

medžiagos ir mokymo programų užtikrinimą bei privalomą visų mokytojų rengimą įtraukiojo ugdymo 

klausimais. Romų vaikai turėtų gauti tinkamą socialinę, švietimo ir finansinę paramą ir turi būti 

integruoti į bendrojo lavinimo sistemą. Be to, pabrėžiant kalbų įvairovės vertę ir remiant vaikus, kurių 

gimtoji kalba yra ne lietuvių, kad jie geriau mokytųsi mokomosios kalbos, o prireikus – ir gimtosios 

kalbos, taip pat remti mokytojus mokant įvairaus lygio kalbinės kompetencijos vaikus, gali būti 

pagerinami migrantų kilmės šeimų vaikų mokymosi pasiekimai ir sumažinta jų mokyklos nebaigimo 

rizika. Tinklų kūrimas su tėvais ir kitais asmenimis už mokyklos ribų, pavyzdžiui, vietos bendruomenės 

tarnybomis, migrantams ar mažumoms atstovaujančiomis organizacijomis, leistų rasti holistinius 

sprendimus, padedančius mokiniams. Taip pat svarbu užtikrinti, kad vaikai dar prieš atvykdami į šalį 

gautų tam tikros informacijos ir lankytų lietuvių kalbos kursus. Mokykloms turėtų būti suteikta IT 

infrastruktūra ir metodinės priemonės, kad mokytojai galėtų dirbti su vaikais tokiomis aplinkybėmis. 

Taip pat būtina užtikrinti, kad visiems vaikams būtų suteikta tiek lietuvių kalbos pamokų, kiek reikia, 

nepaisant to, kiek vaikų lanko tam tikras mokyklas. Mokytojams taip pat turėtų būti suteikta visa 

reikalinga metodika ir priemonės, taip pat užtikrinti kursai, kaip dirbti su kitokios kultūros, etninės 

kilmės ir kt. vaikais. Šie vaikai turėtų būti supažindinami ne tik su kalba, bet ir su Lietuva bei konkrečios 

mokyklos kultūra, taip pat turėtų būti suteikta visa reikalinga pagalba siekiant sumažinti jų akademinį 

atotrūkį nuo bendraamžių lietuvių, jei toks yra. Kaip jau minėta, nors tokios programos jau vykdomos 

lietuvių kalba, jas taiko ne visos mokyklos, nes trūksta įvairių išteklių. Todėl svarbu atlikti stebėseną ir 

programas finansuoti savivaldybės ar nacionaliniu lygmeniu. Kiekviena mokykla, integruojanti 

imigravusius ar grįžusius vaikus, turėtų gauti papildomą paramą.  

 

Taip pat yra skirtumas tarp mergaičių ir berniukų – berniukų rezultatai yra prastesni nei mergaičių 

(pavyzdžiui, mergaičių matematikos pasiekimai yra 3,6 balais, o gamtos mokslų – 5 balais 

aukštesni)206,207. Turėtų būti vykdomos tikslinės intervencijos, gerinančios berniukų akademinius 

pasiekimus, ypač skaitymo srityje208209. Tikslinė parama berniukams ir kaimo mokykloms galėtų 

sumažinti veiklos rezultatų skirtumus.  

 

 

 

 

204 Eur-Lex. 2017. Tarybos rekomendacijos dėl mokyklų pažangos ir kompetentingo mokymo. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XG1208(01) 

205 Europos Komisija. 2019. Vaiko garantijų iniciatyvos galimybių studija. Šalies ataskaita, Lietuva.  
206 EBPO. 2017. Švietimas Lietuvoje. Akcentai. https://www.oecd.org/education/school/Education-in-Lithuania-2017-

highlights.pdf 

207 Europos Komisija. 2019. PISA 2018 ir ES. Striving for social fairness through education. 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/pisa-2018-eu_1.pdf 

208 EBPO. 2017. Švietimas Lietuvoje. Akcentai.  

209 EBPO. 2017. Mokymosi rezultatų gerinimas Lietuvoje švietime. Tarptautinė perspektyva. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/Andreas_Schleicher_1.pdf 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/pisa-2018-eu_1.pdf


UNICEF – Giluminė analizė – Lietuva  

70 

 

 

Atnaujinti mokymo programas ir suteikti lankstumo renkantis ir rengiant programas 

Siekiant pagerinti PISA rezultatus, būtina atnaujinti mokymo programas. Svarbu tobulinti mokymo 

programą, kad ji būtų moderni ir atitiktų šiuolaikinio pasaulio poreikius210. Taip pat būtina tobulinti 

technologijų taikymą mokyklose. Nors Lietuvos gyventojų IT įgūdžiai viršija ES vidurkį, mokyklose 

kompiuteriais ir kitomis technologijomis naudojamasi rečiau (21,9 proc. 4 klasių mokinių Lietuvoje ir 

60,7 proc. – ES)211. Labai svarbu praturtinti mokymosi patirtį, kartu remiant veiksmingą skaitmeninių 

technologijų naudojimą ir skatinant veiklą, kuri susieja mokymąsi su realia gyvenimo patirtimi, 

pavyzdžiui, per projektinį ir probleminį mokymąsi, patirtį darbo vietoje arba dalyvaujant vietos 

bendruomenės veikloje. 212Skaitmeninio švietimo veiksmų plane numatyta, kad visose Europos šalyse 

turėtų būti gerai išvystyta skaitmeninio švietimo sistema, turėtų būti gerą skaitmeninį pasirengimą 

turintys mokytojai, aukštos kokybės ugdymo turinys ir įvairios e. platformos, taip pat pažymima, kad 

skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijos mokiniai turėtų mokomi ankstyvame amžiuje, įskaitant apie 

daug duomenų reikalaujančias technologijas, kovą su dezinformacija ir užtikrinimą, kad vaikinai ir 

merginos vienodai rinktųsi skaitmenines karjeras.   

Taip pat būtina tobulinti mokymo programas profesinėse mokyklose. Lietuvoje prastus akademinių 

rezultatus pasiekiantys mokiniai renkasi arba patenka į profesinio rengimo programas. Be ugdymo 

programos, kuria veiksmingai derinami tvirti pagrindiniai ir darbiniai įgūdžiai, profesinio rengimo 

programos praranda savo pagrindinę galią (mažinti atotrūkį tarp švietimo ir darbo rinkos). Ugdymo 

programos skiriamas dėmesys pagrindinių įgūdžių formavimo ir papildomo suaugusiųjų mokymo 

pagal mokymosi visą gyvenimą perspektyvą dermė mokiniams ir darbuotojams suteikia reikalingų 

priemonių, padėsiančių įveikti ekonomikos iššūkius. 

Lankstumas renkantis ir rengiant programas leidžia reikiamą intervenciją pritaikyti prie mokyklos 

realijų ir jos platesnės aplinkos. Tai galima pasiekti leidžiant regionams, miestams ir mokykloms rinktis 

iš patvirtintų veiklų ir programų sąrašo bei užtikrinant stebėseną ir vertinimą (pokalbis, su centrine 

valdžia; pokalbis, su regiono administracija). 

Mokymosi būdų lankstumo ir pralaidumo didinimas, pavyzdžiui, suskirstant kursus į modulius arba 

pakaitomis renkantis mokyklą ir darbą, ypač padeda mokiniams, kurių akademiniai rezultatai 

prastesni, ir gali paskatinti juos tęsti mokymąsi, kuris būtų geriau pritaikytas prie jų poreikių ir 

gebėjimų. Tai taip pat padeda spręsti su lytimi susijusias mokyklos nebaigimo priežastis, pvz., ankstyvą 

įsiliejimą į darbo rinką arba nėštumą paauglystėje. Be to, mokslo metų kurso kartojimo ribojimas jį 

pakeičiant lanksčia individualia pagalba susijęs su mažesniu mokyklos nebaigusių asmenų skaičiumi. 

Vaikų realijas geriausiai žino vietos valdžios institucijos. Todėl lanksčios programos, atsižvelgiant į 

individualius vaikų ir jų šeimų poreikius, suteiktų galimybę geriau tenkinti šiuos poreikius ir užtikrinti, 

kad vaikai dirbtų pagal naujausias mokymo programas. Dabar Lietuvoje yra labai griežtos ugdymo 

 

210 EBPO. 2020. EBPO Lietuvos biuro bendradarbiavimas rengiant EBPO įgūdžių strategijos projektą (OECD-Lithuania 

collaboration on the OECD Skills Strategy project). https://www.oecd-ilibrary.org/sites/14deb088-

en/index.html?itemId=/content/publication/14deb088-en. 
211 EUR-Lex. 2012. KOMISIJOS DARBINIS DOKUMENTAS. Dar kartą apie švietimą: Šalies analizė. I dalis. Lydinamis 

dokumentas prie Komisijos komunikato „Dar kartą apie švietimą:  Investavimas į įgūdžius siekiant geresnių socioekonominių 

rezultatų.“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52012SC0377 

212 Eur-Lex. 2017. Tarybos rekomendacijos dėl mokyklų pažangos ir kompetentingo mokymo. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XG1208(01) 
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programos, pasenę vadovėliai ir kitos priemonės, kurios riboja mokytojų galimybes teikti aktualesnę 

šių dienų informaciją. 

  

Daugiau investuoti į priemones, kurios sumažintų mokyklos nebaigusiųjų skaičių  

Kiekvienais metais kai kurie mokiniai nutraukia mokymąsi pagrindinėje mokykloje neįgydami 

išsilavinimo arba yra pašalinami iš kitų ugdymo formų. Ši problema itin paplitusi tarp romų. Svarbu 

spręsti šią problemą ir užtikrinti, kad vyktų tarpdisciplininė komunikacija, kad vaikai, kurie nėra itin 

įsitraukę į mokymąsi, būtų identifikuojami ir su jais būtų bendradarbiaujama siekiant sumažinti 

mokyklos nebaigimo riziką. Taip pat būtina skatinti bendravimą su vaikų tėvais, užtikrinti, kad jie 

gautų visą reikiamą informaciją, būtų tenkinami jų ir vaikų individualūs poreikiai. Nustatyta, kad 

prevencinės ir pritaikytos intervencijos priemonės, kuriose dalyvauja keli veikėjai (pvz., šeimos, 

mokyklos ir kt.), yra sėkmingesnės. Visų pirma, tai aktualu, įtraukiant tėvus, auginančius SUP turinčius 

vaikus ar vaikus su negalia, imigrantų kilmės ir kitos etninės kilmės, pavyzdžiui, romų, atveju. Didesnis 

tėvų įsitraukimas, jų bendradarbiavimo su mokykla gerinimas ir mokyklų bei tėvų partnerysčių 

kūrimas gali padidinti mokinių motyvaciją mokytis. Ankstyvojo perspėjimo sistemų kūrimas rizikos 

grupėse esančių mokinių atveju gali padėti imtis veiksmingų priemonių, kol problemos dar neišryškėjo, 

mokiniai nepradėjo atitolti nuo mokyklos, praleidinėti pamokų ar nebuvo pašalinti iš mokyklos. 

Svarbūs įvairūs būdai bandyti juos sugrąžinti atgal į pagrindinį ugdymą ir mokymą ir jų užtikrinimas. 

Pereinamosios klasės, kuriose didelis dėmesys skiriamas konsultavimui, gali padėti įveikti atotrūkį tarp 

ankstesnės nesėkmės mokykloje ir paskatinti sugrįžimą prie pagrindinio ugdymo. Ankstesnio 

mokymosi, įskaitant neformaliojo ir savarankiško mokymosi metu įgytų kompetencijų, pripažinimas ir 

patvirtinimas didina jaunuolių pasitikėjimą savimi ir savigarbą bei palengvina jų sugrįžimą į ugdymo 

procesą. Tai gali paskatinti juos tęsti mokslus ir mokytis, padėti įžvelgti savo talentus ir geriau pasirinkti 

profesiją. 

 

Išplėtoti visos dienos mokyklų ir neformaliojo ugdymo galimybes visoje Lietuvoje 

Visos dienos mokyklos buvo įvardintos kaip viena iš sėkmingiausių priemonių, užtikrinančių labiausiai 

pažeidžiamų vaikų įtrauktį. Vis dėlto, siekiant užtikrinti jų kokybę, svarbu atsižvelgti į tokius 

klausimus kaip mokytojų ir kitų darbuotojų stoka, papildomos transporto išlaidos, mokymosi 

reikmenys, papildomas maitinimas mokykloje ir būtinybė pritaikyti mokymo metodiką. Visi šie 

klausimai turi būti sprendžiami siekiant užtikrinti visos dienos mokyklų plėtrą ir kokybę visoje 

Lietuvoje. Visos dienos mokyklos yra ne tik svarbi vaikų įtraukimo priemonė, bet jos taip pat mažina 

darbo ir šeimos pusiausvyros nebuvimo naštą tėvams, ypač vienišiems tėvams ir tėvams, auginantiems 

vaikus su negalia ir turinčius SUP vaikus. 

 

Taip pat svarbu spręsti kaimo vietovėse gyvenančių vaikų ir vaikų, turinčių SUP ar negalią, 

neformaliojo ugdymo prieinamumo klausimą. Popamokinė veikla mokykloje ir už jos ribų bei meninė, 

kultūrinė ir sportinė veikla gali padidinti pažeidžiamų mokinių savigarbą ir padidinti jų atsparumą 

mokymosi sunkumams. Būtina vaikams suteikti lankstesnes pavėžėjimo mokykliniu autobusu 

paslaugas, užtikrinti, kad net atokiausiose vietovėse gyvenantys vaikai galėtų lankyti popamokines 

veiklas ir saugiai grįžti namo. Be to, svarbu užtikrinti, kad kaimo vietovėse gyvenantys vaikai ir vaikai 

su negalia ar SUP turintys vaikai turėtų įvairių pomokyklinės veiklos galimybių. Svarbu, kad vaikai 

galėtų rinktis pagal savo individualius pomėgius ir gabumus.  
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Kelti mokytojų kompetencijas 

Svarbu sudaryti sąlygas kokybiškai ir patraukliai mokytojo profesijai213214. Norint sėkmingai integruoti 

labiausiai pažeidžiamus vaikus, tokius kaip pabėgėlių ir romų vaikus, SUP turinčius vaikus ir vaikus 

su negalia, mokyklos darbuotojams būtina turėti aukštesnio lygio kompetencijas. Reikalingos 

kompetencijos yra ir tarpkultūrinės kompetencijos bei žinios apie konkrečias bendruomenes, žinios 

apie vaikų raidą ir įvairių negalių padarinius, taip pat žinios apie tai, kaip dirbti su tokiais vaikais. Be 

to, apklausos duomenys rodo, kad migrant kilmės šeimų vaikams itin pravartu, jeigu mokyklose yra 

darbuotojų, galinčių atstovauti tikslinių bendruomenių įvairovei. Tai galėtų padėti geriau integruoti 

vaikus ir sumažinti tėvų pasipriešinimą, nes būtų stiprinamas abipusis pasitikėjimas, ypač su romų 

vaikų tėvais. Mokytojai Lietuvoje yra gerokai vyresni, ir moterų yra gerokai daugiau nei EBPO ar ES 22 

vidurkis215. 

Visi mokytojai turėtų būti įgiję bakalauro laipsnį ir bent kai kurie iš jų – magistro laipsnį ir įgyta 

mokytojų kvalifikacija turėtų būti keliama, turėtų būti suteikta daugiau lankstumo įgyjant mokytojo 

laipsnį. Pasitelkus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas, 2 200 mokytojų bus 

apmokyti, o 10 200 mokytojų kels savo kvalifikaciją ar sieks magistro laipsnio.216. Taip pat svarbu 

užtikrinti, kad studijas ką tik baigę mokytojai būtų priimami į įvairias mokyklas, nes jie išmano 

naujausią metodiką ir gali tapti puikiu naujų žinių šaltiniu mokyklai. Svarbu užtikrinti, kad nauji 

mokytojai galėtų dirbti palaikančioje aplinkoje ir dažnai gauti grįžtamąjį ryšį bei patarimų 

ankstyvaisiais savo karjeros metais. Be to, visiems mokytojams turėtų būti užtikrinami kvalifikacijos 

kėlimo kursai, mokytojų tinklas turėtų būti stiprinamas ir skatinamas keitimasis žiniomis ir patirtimi 

dirbant mokykloje. Mokytojo profesinis kelias turėtų būti nuoseklesnis, turėtų būti atlyginama už 

mokymo kokybę ir mokytojams turėtų būti leidžiama įvairinti savo karjeros kelią217. Mokytojų rengimas 

daugiausia finansuojamas iš mokyklų biudžeto ir Europos socialinio fondo lėšomis218. Taip pat būtina 

tobulinti mokytojų atrankos būdus (kompetencijų vertinimas yra toks pat svarbus kaip ir akademiniai 

pasiekimai), būtina gerinti pirminį mokytojų parengimą, užtikrinti pagalbą mokytojams jų karjeros 

pradžioje (pvz., būtina didinti mokytojų bendruomeniškumą siekiant sumažinti jų izoliaciją, o mokyklų 

vadovai turėtų turėti priemonių, didinančių naujų mokytojų motyvaciją).  

 

Mokytojų atlyginimai Lietuvoje yra gerokai mažesni nei Vakarų Europoje, o mokymas žemesnėje 

švietimo pakopoje reiškia mažesnį atlyginimą219. Norint sumažinti prastų akademinių rezultatų 

skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų testuose pasiekiančių moksleivių dalį, būtina imtis rimtų 

politinių priemonių, kad mokyklos galėtų padėti visiems besimokantiesiems, įskaitant specialiųjų 

 

213 EBPO. 2017. Mokymosi rezultatų gerinimas Lietuvoje švietime. Tarptautinė perspektyva. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/Andreas_Schleicher_1.pdf. 
214 EBPO. 2020. EBPO Lietuvos biuro bendradarbiavimas rengiant EBPO įgūdžių strategijos projektą (OECD-Lithuania 

collaboration on the OECD Skills Strategy project). https://www.oecd-ilibrary.org/sites/14deb088-

en/index.html?itemId=/content/publication/14deb088-en. 

215 EBPO. 2017. Švietimas Lietuvoje. Akcentai. https://www.oecd.org/education/school/Education-in-Lithuania-2017-

highlights.pdf. 
216 Europos Komisija. 2021. Švietimo ir mokymo stebėsena 2021. Lietuva  

217 EBPO. 2017. Švietimas Lietuvoje. Akcentai. 
218 Europos Komisija. 2021. Švietimo ir mokymo stebėsena 2021. Lietuva. 

219 Europos Komisija. 2019. Europos mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimai ir išmokos. https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/4bc4ecf6-d0f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-78274729. 
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ugdymosi poreikių turinčius moksleivius ir vaikus iš nepasiturinčių šeimų220. Būtina investuoti į 

mokytojus ir mokyklų vadovus, kurie yra būti galingi mokinių pasiekimus lemiantys veiksniai, ir 

padėti jiems prisiimti atsakomybę bei siekti geresnės profesinio savarankiškumo ir atskaitomybės 

pusiausvyrą221. 

 

Nustatyti nacionalinius kokybės standartus ir vykdyti stebėseną 

Visi nuodugniai įvertinti atvejai rodo politikos stebėsenos ir vertinimo svarbą siekiant toliau gerinti 

politikos įgyvendinimą. Stebėsenos ir vertinimo priemonės, taip pat teisiniai reikalavimai ir kokybės 

standartai prisideda prie paslaugų teikimo kokybės ir rezultato: didesnio galutinių paslaugų gavėjų 

pasitenkinimo, didesnio rezultatų veiksmingumo, geresnio tikslinės pagalbos įsisavinimo ir mažesnės 

administracinės naštos ir stigmatizacijos. 

Svarbu, kad švietimas būtų prioritetinis politikos lygmeniu, nes jis yra bendros socialinės atskirties ir 

skurdo problemos sprendimo dalis visos integracijos metu.222 Strategijoje turėtų būti numatyti aiškūs 

terminai, tikslai, atskaitos taškai ir rodikliai pažangai stebėti, taip pat atitinkami finansiniai, 

materialiniai ir žmogiškieji ištekliai. Išskiriami šeši mokyklų ugdymo kokybės užtikrinimo politikos ir 

praktikos rodikliai: pačios mokyklos (įsi)vertinimas, išorinis vertinimas, nacionalinės kvalifikacijos ir 

egzaminai aukštesniosiose vidurinės mokyklos pakopose, mokinių pažangos vertinimas ankstesniuose 

etapuose, suinteresuotųjų šalių įsitraukimas (įskaitant mokinių ir jų tėvų dalyvavimą į planavimo ir 

įgyvendinimo tobulinimą), mokytojų ir mokyklų vadovų vertinimas. Kalbant apie mokyklos 

(įsi)vertinimą, būtina užtikrinti protingą  vadovavimo ir pagalbos pusiausvyrą. Nors (įsi)vertinime gali 

ir turėtų būti atkreiptas dėmesys į kai kuriuos bendrus nacionalinius / regioninius prioritetus, 

akivaizdu, kad mokykloms būtina valdyti procesą, o tai turėtų suteikti joms daug lankstumo nustatant 

savo darbotvarkę. Taip pat turėtų būti atliekamas išorės ekspertų peržiūra ir vertinimas ir mokytojų bei 

mokyklos vadovų vertinimai.  

Bendrieji kokybės kriterijai turi būti nustatyti aukščiausiu įmanomu lygiu, o kokybės stebėsena turi būti 

pagrįsta duomenų rinkimu223. Duomenų ir svarbios informacijos rinkimas taip pat padėtų nustatyti ir 

pašalinti mokymosi trūkumus, susijusius su vaikų socioekonomine aplinka. Tai svarbu visiems 

vaikams, bet svarbiausia – pažeidžiamiems vaikams. Būtini minimalūs kokybės kriterijai reikalingi 

siekiant išvengti pusiausvyros tarp įvairių regionų stokos ir padėties, kai ugdymo kokybė priklauso 

nuo regiono, kuriame vaikas gimė. Visų pirma, skurdžiose vietovėse gimę vaikai neturėtų gauti 

prastesnės kokybės išsilavinimo. Į minimalius struktūrinius kokybės kriterijus turi būti įtraukti kriterijai 

dėl darbuotojų kiekio ir kompetencijos, taip pat mokymo programos ir jos stebėjimo. Reikėtų gerinti 

kokybės užtikrinimą, mokyklų valdymą ir praktiką klasėje geriau išnaudojant vertinimus.224 Lietuvoje 

atliekamas veiksmingas visuotinis valstybinis vertinimas pagal kriterijus, kuriame dalyvauja 4, 6 ir 8 

klasių moksleiviai. Galiausiai, atliekant vertinimą turėtų būti pasitelkiami Nacionalinio mokinių 

 

220  Eur-Lex. 2017. Tarybos išvados dėl mokyklų pažangos ir kompetentingo mokymo. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XG1208(01). 

 

 

222 Europos Komisija. 2019. Vaiko garantijų iniciatyvos galimybių studija. Šalies ataskaita, Lietuva. 
223 Europos Komisija. 2021. „Švietimo ir mokymo stebėsena 2021“.  Lietuva  

224 EBPO. 2017. Mokymosi rezultatų gerinimas Lietuvoje švietime. Tarptautinė perspektyva. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/Andreas_Schleicher_1.pdf. 
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pasiekimų tyrimo rezultatai, į vertinimo sistemą įtraukiant minėto Nacionalinio tyrimo elementus, 

pavyzdžiui, mokytojams ir mokiniams skirtus klausimynus, kurie suteikia informaciją, kurią mokytojai, 

mokyklų vadovai ir kitos suinteresuotosios šalys laiko vertinga. Taip būtų sukurta mažiau varginanti 

ir pigesnė vertinimo sistema, kartu išsaugant naudingą informaciją225. 

Didesnis finansavimas taip pat skatina solidarumą tarp turtingesnių ir skurdesnių regionų, išvengiant 

situacijos, kai savivaldybėms, kuriose yra daugiau mažas pajamas gaunančių šeimų, trūksta lėšų šeimų 

poreikiams patenkinti. Nors Lietuvos išlaidos švietimui yra didesnės nei ES vidurkis, svarbu 

persvarstyti finansų paskirstymą. Taip pat svarbu iš naujo įvertinti universalią klasės krepšelio sistemą. 

Universali klasės krepšelio sistema galėtų padėti mažesnėms mokykloms, tačiau susilpnintų paskatas 

efektyviai organizuoti mokymąsi ir konkuruoti dėl mokinių. Mokykloms tenkančią fiskalinę naštą 

galima būtų sumažinti atsižvelgiant į kaštų skirtumus, patiriamus dėl mokytojų gaunamo darbo 

užmokesčio skirtumų. Kaštų skirtumai galėtų būti sklandžiai įtraukti į finansavimo formulę, suteikiant 

skirtingą svorį mokyklų kategorijoms, kurių atlyginimų kaštų indeksas aukštas, vidutinis arba  žemas. 

Atrodo, kad finansavimo politikoje neatsižvelgiama į galimybių nelygybę, susijusią su nepalankia 

socialine padėtimi. Kaip visapusiškesnio požiūrio dalis, tai gali būti naudinga priemonė gerinant 

mažiau socialiniu ir ekonominiu požiūriu palankių sąlygų turinčių moksleivių bei kalbinių mažumų 

mokinių išsilavinimą. Reikėtų apsvarstyti galimybę finansavimo formulėje socialiai ir ekonomiškai 

nepalankioje padėtyje esantiems moksleiviams priskirti didesnį svorį. Daugiau dėmesio reikėtų skirti 

mokyklų išlaikymo išlaidų paskirstymo ir panaudojimo efektyvumui gerinti. Būtų naudinga atlikti 

nuolatinį išteklių naudojimo vertinimą ir gerosios praktikos skatinimą skirstant savivaldybės 

finansavimą. Reikėtų surinkti patikimesnių ir išsamesnių įrodymų apie finansavimo išlaidas ir 

adekvatumą bendrai ir konkrečiose srityse, pvz., apie išlaidas mažoms mokykloms, tautinių mažumų 

mokykloms, specialiųjų poreikių mokinių ugdymui ir teisingumo problemas, susijusias su nepalankia 

socialine padėtimi 226.

 

225 EBPO. 2017. Mokymosi rezultatų gerinimas Lietuvoje švietime. Tarptautinė perspektyva. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Kalbos-pranesimai/Andreas_Schleicher_1.pdf. 

226 EBPO. 2017. Švietimas Lietuvoje. Akcentai. https://www.oecd.org/education/school/Education-in-Lithuania-2017-

highlights.pdf 
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13 LENTELĖ. SIŪLOMI RODIKLIAI 
NR. TIKSLAS RODIKLIS APIBRĖŽIMAS ŠALTINIS PERIODIŠKUMAS RODIKLIO 

 SVARBA 

RODIKLIO 
NAUDOJIMAS 

RODIKLIO 
TIPAS 

LIETUVA  

(NAUJAUSI 
DUOMENYS) 

TIKSLAS 

 Iki 2030 m. 
kompiuterinio 
ir informacinio 
raštingumo 
nepasiekusių 
asmenų, 
besimokančių 
8 klasėje, 
turėtų būti 
mažiau nei 15 
proc. 

Kompiuterinio 
ir informacinio 
raštingumo 
pasiekimai 

% aštuntos 
klasės 
moksleivių, 
kurių 
kompiuterinis 
ir informacinis 
raštingumas 
nesiekia 
reikiamo lygio 

ICILS 5 metai Pirminė Stebėsena / 
Vertinimas 

Rezultatas 45 % 
nepasiekusių 
reikiamo 
lygio 
aštuntokų 
(2013 m.) 

15 % nepasiekusių 
reikiamo lygio 

aštuntokų 

3 Iki 2030 m. 
užtikrinti, kad  

nė  

vienas skurde 
gyvenantis 
vaikas  

neliktų  

be įprasto 
laisvalaikio 

ir 

edukacinės 
veiklos 

Dalyvautų 
laisvalaikio  

ir edukacinėje  

veikloje, vyktų 
į mokyklos  

išvykas ir 
renginius iki 

migrantų 
kilmės, 

pagal pajamų 
kvintilius, 

kaimo/miesto, 
romai, 

SUP  

% vaikų, 
gaunančių 
neformalųjį 
ugdymą ir kitą 
mokyklinę 
veiklą 

ŠVIS Kasmet Antrinė Stebėsena / 
Vertinimas 

Rezultatas Neformaliojo 
ugdymo 

veiklas lankė 
93 948 vaikai 

(2019 m.) 

100% 

 

4 Iki 2030 m. 
pasiekti 
universalios 
mokymosi 
išmokos 
įvedimą   

 Mokymosi 
išmokos proc. 
dalis 

Vaikų, 
gaunančių 
mokymosi 
išmokas 
(transportui, 
vadovėliams, 
maitinimui 
mokykloje ir 
kt.), proc. 

Eurostatas Kasmet Antrinė Įvertinimas Rezultatas 240–280 per 
mėnesį 

mokykliniams 
reikmenims 

(2020 m.) 

100 % 
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5 Iki 2030 m. 
įvesti 
universalią 
išmoką 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių 
turintiems 
vaikams 

Vaikai, turintys 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių 

% vaikų, 
turinčių SUP, 
besimokančių 
bendrojo 
lavinimo 
mokykloje 

ŠVIS Kasmet Antrinė Stebėsena ir 
vertinimas 

Struktūrinis 98,3 % vaikų, 
turinčių SUP, 

mokosi 
bendrojo 
lavinimo 

mokykloje 
(2020–2021 

m.) 

100% dėmesio sulaukia 
per 6 mėnesius 

6 Iki 2030 m. 
perpus 
sumažinti 
reikiamo lygio 
nepasiekiančių 
moksleivių 
skaičių, 
ypatingą 
dėmesį skiriant 
vaikams, 
gyvenantiems 
namų ūkiuose, 
kurių vidutinės 
pajamos per 
mėnesį 
mažesnės nei 
60 %, ir kaimo 
vietovėse. Iki 
2030 m. turėtų 
būti ne daugiau 
kaip 15% 15-
mečių, kurių 
pasiekimų lygis 
skaitymo, 
matematikos ir 
gamtos mokslų 
srityse yra 

žemas227. 

Reikiamo 
pasiekimų 
lygio 
skaitymo, 
matematikos ir 
gamtos 
mokslų srityse 
nepasiekiančių 
moksleivių 
dalis 

Dalis 
penkiolikmečių 
moksleivių,  

nepasiekiančių  

2 lygio 
(„pagrindinių 
įgūdžių 

lygio“) pagal 
PISA skalę 

trijų 
pagrindinių 
mokyklinių 
įgūdžių 

srityse: 
skaitymo, 

matematikos ir 
gamtos 
mokslų. 

PISA 3 metai Antrinė Įvertinimas Rezultatas Skaitymas 
(476), 
matematika 
(481), tikslieji 
mokslai (482) 
(PISA 2018) 

Perpus sumažinti 
reikiamo lygio 
nepasiekiančių 
moksleivų skaičių, 
ypatingą dėmesį 
skiriant 

vaikams, gyvenantiems 

namų ūkiuose, kurių 
disponuojamųjų pajamų 
mediana yra žemiau 

60 %, ir gyvenantiems 

kaimo vietovėse  

Šaltinis: parengė PPMI.  

 

227 Europos Komisija. 2019. PISA 2018 ir ES. https://ec.europa.eu/education/news/pisa-2018_en 
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5. Nemokama ir veiksminga 

galimybė gauti sveikatos 

priežiūros paslaugas vaikams  

5.1. Nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų vaikams 
prieinamumas: faktai ir tendencijos  

 

• Nors Lietuvoje medicininė sveikatos priežiūra yra nemokama ir prieinama visiems vaikams, 

nepalankios socialinės ir ekonominės sąlygos turi neigiamos įtakos vaikų galimybėms 

naudotis sveikatos priežiūros sistema. Vaikų medicininiai ir odontologiniai poreikiai gali 

būti nepatenkinti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, neįperkamo gydymo, ilgų eilių, ilgos 

kelionės iki gydymo įstaigų trukmės ar transporto priemonių neturėjimo, taip pat laiko 

stokos dėl darbo ar būtinybės rūpintis šeimos nariais ir kitais asmenimis.  

 

• Šeimos, auginančios vaikus su negalia, teigia, kad joms ribojama galimybė gauti tam tikrą 

gydymą, kurio reikia jų vaikams, skundžiasi specialistų trūkumu, ilgomis eilėmis ir kt. 

 

• Norint sėkmingai įgyvendinti Europos vaiko garantijų sistemą šioje srityje, reikia pagerinti 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą labiausiai socialiai pažeidžiamoms grupėms, 

daugiau dėmesio skirti neįgaliems ir specialių poreikių turintiems vaikams bei plėtoti psichikos 

sveikatos paslaugas.  

 

Šiame skyriuje apžvelgiama dabartinė pažeidžiamų vaikų padėtis Lietuvoje ir pagrindiniai iššūkiai, 

susiję su nemokamomis ir veiksmingomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Jame taip pat trumpai 

apžvelgiami nepatenkinti vaikų poreikiai ir kliūtys, su kuriomis susiduria pažeidžiami vaikai ir jų 

šeimos visoje šalyje. 228 Antroje skyriaus dalyje daugiausia dėmesio skiriama dabartinės su sveikata 

susijusios politikos, skirtos vaikams ir šeimoms, auginančioms vaikus, aprašymui ir įvertinimui bei 

rekomendacijoms dėl šios politikos tobulinimo ir (arba) naujos politikos diegimo. 

Remiantis 2017 m. ES-SPGS duomenimis, 4,2 proc. vaikų šeimose, kurių pajamos mažesnės nei 60 proc. 

ekvivalentinių pajamų medianos, turėjo nepatenkintų medicininės apžiūros ar gydymo poreikių, 

lyginant su 1,7 proc. vaikų šeimose, kurių pajamos didesnės nei 60 proc. ekvivalentinių pajamų 

medianos. Šie skirtumai dar didesni tarp kaimo vietovėse gyvenančių vaikų. 

 

228 PPMI. „Atliekama išsami politikos, programų, paslaugų, biudžetų ir mechanizmų, skirtų vaikų skurdui ir socialinei atskirčiai 

Lietuvoje spręsti, analizė." Rašytinio tyrimo ataskaita. 2021. 
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Psichikos sveikatos problemų paplitimas yra didesnis Lietuvos miestuose, palyginti su kaimo 

vietovėmis. 2019 m. duomenys rodo, kad psichikos sutrikimų turėjo 12,5 proc. 10–19 metų mergaičių ir 

berniukų (apie 33 tūkst.), tai yra mažiau nei ES vidurkis – 16,3 proc. paauglių (9 mln.)229.  Daugiausia 

psichikos ir elgesio sutrikimų dėl alkoholio (13,3 proc.) ir apsinuodijimo kitomis psichotropinėmis 

medžiagomis (13,7 proc.) nurodo 15–17 metų amžiaus grupei priklausantys vaikai. Apie 40 proc. 5, 7 ir 

9 klasių mokinių nurodo jaučiantys apatiją, beveik ketvirtadalis mokinių – nerimą, susirūpinimą, pyktį 

ir liūdesį, trečdalis mokinių nurodė, kad jų nuotaika yra prastesnė nei vidutinė. Šios proporcijos buvo 

didesnės tarp mergaičių nei tarp berniukų. 

Lietuvoje dažnai susidaro ilgos vaikų eilės siekiant gautireikalingas psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugas, o šeimoms kompensuojama tik 30 psichoterapeuto konsultacijų per metus (gali būti suteikta 

10 papildomų konsultacijų, kai tai rekomenduoja gydytojas). Psichologinių konsultacijų prieinamumo 

ir tęstinumo trūkumas ypač kelia problemų vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiose ir 

vienų vaikus auginančių tėvų šeimose. Tėvai, kurie negali įpirkti savo vaikams privačių psichologų 

paslaugų, tais atvejais, kai vaikams reikalingos nuolatinės ir nuoseklios konsultacijos, jų tiesiog 

negauna. 2018 m. sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo įdiegiamos psichosocialinės 

reabilitacijos paslaugos vaikams ir plečiamos dienos stacionaro paslaugos visose Lietuvos 

savivaldybėse. Tačiau kol kas trūksta įrodymų apie šių pokyčių poveikį ir pažangą juos įgyvendinant. 

Kalbant apie skiepijimo apimtis, paskiepytų vaikų skaičius Lietuvoje yra nepakankamas ir neatitinka 

PSO rekomenduojamo 95 proc. skiepijimo tikslo, kad būtų užtikrintas gyventojų kolektyvinis 

imunitetas. Nepakankamo vaikų skiepijimo Lietuvoje priežastys nėra aiškios. Tyrimai rodo tik tai, kad 

Lietuvoje nėra ryšio tarp tėvų išsilavinimo ir pajamų bei jų atsisakymo skiepyti vaikus230.  Paskiepytų 

romų vaikų skaičius yra daug mažesnis nei visų Lietuvos vaikų. 

Kita problema yra ta, kad romų vaikai dažnai skiepijami vyresniame amžiuje nei rekomenduojama. 

Kadangi ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros (AVUP) bei mokyklos lankomumo rodikliai tarp romų 

vaikų yra labai žemi, jų sveikata nėra tikrinama taip dažnai kaip kitų Lietuvos vaikų, todėl sunkiau 

atpažinti jų sveikatos būklę ir nepatenkintus poreikius. Kita pažeidžiama vaikų grupė, susijusi su 

skiepais, yra pabėgėlių vaikai. Dėl nuolatinės vaikų kaitos pabėgėlių centruose Lietuvoje ne visi vaikai 

yra paskiepijami arba nepatenka į oficialią skiepijimų statistiką. Todėl neįmanoma tiksliai įvertinti, koks 

yra realus pabėgėlių vaikų skiepijimo mastas.Egzistuoja tik neišsamūs konkrečiuose pabėgėlių 

centruose231 surinkti duomenys, kurie rodo, kad pabėgėlių vaikai yra lankomi ir skiepijami, tačiau 

nebūtinai pakankamai. Migrantų kilmės vaikams sveikatos priežiūra apskritai  mažiau prieinama.  

Lietuvoje taip pat kyla problemų, susijusių su vaikų gyvenimo būdu. Remiantis 2020 m. duomenimis, 

vaikų padėtis šioje srityje pablogėjo, nes  tik 38,1 proc. vaikų leido laiką sportuodami bent 60 minučių 

per dieną, įskaitant sporto pamokas mokykloje232. Svarbų vaidmenį šiuo klausimu vaidina tėvų 

susidomėjimo stoka ir finansinės priežastys (ne visi tėvai, ypač vieni auginantys vaikus, gali leisti juos 

 

229 Unicef. Pasaulio vaikų padėtis 2021 m. Mano galvoje. Vaikų psichikos sveikatos skatinimas, apsauga ir rūpinimasis ja. 

Prieiga per internetą: https://www.unicef.org/media/108121/file/SOWC-2021-Europe-regional-brief.pdf.  

230 Urbonaitė, R. „Tėvų atsisakymo skiepyti vaikus priežasčių analizė.” 2018. Prieiga per internetą: 

https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/105044/1/Skiepai%20BMD%20R%C5%ABta%20Urbonait%C4%97.pdf.   
231 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. 2018. Tikslinės grupės vaikų skiepijimo apimčių tyrimo duomenų analizė. Prieiga per 

internetą: http://skiepai.ulac.lt/upload/files/2019/05/06/skiepu-leidinys-5.pdf.  

232 Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas. Rodiklių suvestinė-ataskaita. 2020. Prieiga per internetą: 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/HI-Vaik%C5%B3-2020.pdf.  

https://www.unicef.org/media/108121/file/SOWC-2021-Europe-regional-brief.pdf
https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/105044/1/Skiepai%20BMD%20Rūta%20Urbonaitė.pdf
http://skiepai.ulac.lt/upload/files/2019/05/06/skiepu-leidinys-5.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/HI-Vaik%C5%B3-2020.pdf
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į popamokinę veiklą). 2019 m. Lietuvoje jaunimo centrus lankė 10 158 jaunuoliai. Deja, kaip ir dienos 

centrus, šiuos centrus dažniausiai lanko tik vaikai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, o 

vaikai iš aukštesnes pajamas gaunančių šeimų lankosi labai retai. Taigi, dažniausiai pažeidžiami vaikai 

ir pažeidžiamoms grupėms nepriskiriami vaikai yra dirbtinai atskiriami. Šalyje vis dar esama didelių 

skirtumų, o vaikų poreikiai ne visada patenkinami, nes minėti centrai veikia ne visoje šalyje. Nors visose 

mokyklose vykdomos prevencinės programos, ne visi mokiniai jas lanko, o mokytojai nesijaučia 

tinkamai pasirengę veiksmingai įgyvendinti prevencines programas. 

Visuotinė ir nemokama ankstyvoji raidos sutrikimų turinčių vaikų reabilitacija turėtų būti prieinama 

visiems Lietuvos vaikams. 2016 m. Lietuvoje buvo 14 700 vaikų su negalia, kuriems reikėjo 

kompleksinės socialinės, medicininės ir kitos pagalbos. 2015 m. minėtos paslaugos buvo suteiktos kiek 

mažiau nei 13 000 vaikų. Laukimo laikotarpis, norint patekti į reabilitacijos įstaigas, viršija normą, ir 

nors vidutinis laukimo laikas yra 25 dienos, ilgiausias laukimo laikas siekia net 118 dienų. Ankstyvosios 

reabilitacijos reikia laukti apie 150 dienų, nes ne visos įstaigos teikia tokias paslaugas. Be to, reabilitacijos 

ligoninėse trūksta dirbančių specialistų.   

Lietuvoje vaikai, gyvenantys vaikų globos institucijose ir (arba) alternatyvios globos įstaigose, nėra 

išskirti kaip atskira grupė ir gauna tokias pačias sveikatos priežiūros paslaugas kaip ir visi vaikai bei 

turi pereiti tą patį procesą, kad reikiamas paslaugas gautų.Socialiniai darbuotojai, dirbantys vaikų 

globos įstaigose, stebi jų sveikatą ir atlieka tėvų, o ne valstybės vaidmenį. Atskiros vaikų globos įstaigos 

gali turėti savo psichologus, tačiau tai nėra privaloma. 

Lietuvoje nėra duomenų apie benamius vaikus, tačiau 2021 m. Europos Komisijos atlikta apžvalga233 

rodo, kad Lietuvoje tarp jų dažniau pasitaiko fizinės ir psichikos sveikatos problemų. 

Apskritai Lietuvoje nepatenkintų vaikų medicininių poreikių vidurkis yra mažesnis nei Europos 

Sąjungoje234. Tačiau, nors medicininė priežiūra yra visuotinė ir nemokama, ne visi vaikai gauna 

reikiamą gydymą. Pagrindinės vaikų grupės, kurios susiduria su sunkumais, yra vaikai, gyvenantys 

mažas pajamas gaunančiose šeimose ir socialinę riziką patiriančiose šeimose, vaikai su negalia, romų 

vaikai ir migrantų kilmės ar pabėgėlių vaikai. Vis dar labai trūksta duomenų apie vaikų galimybes gauti 

sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat apie pagrindines kliūtisir nepatenkintus vaikų poreikius. Nors 

apskritai turima pakankamai duomenų apie sveikatos rodiklius, jie dažnai nesiejami su vaikų socialine 

ir ekonomine padėtimi, todėl sunku įvertinti problemos paplitimą. 

5.2. Politikos įgyvendinimo priemonės, skirtos gerinti vaikų 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 

Galimybė gauti profilaktines sveikatos priežiūros paslaugas ir teisė į gydymą yra viena iš pagrindinių 

teisių, pripažįstamų JT Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir Europos Sąjungos dokumentuose235. 

PSO taip pat siekia užtikrinti visuotinį sveikatos draudimą, įskaitant finansinę apsaugą nuo rizikos ir 

 

233 Europos Komisija. Benamiai vaikai ir jaunuoliai. Intervencinių priemonių, padedančių gauti sveikatos priežiūros paslaugas, 

apžvalga. 2021 Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8420&furtherPubs=yes.  
234 Nepatenkinti vaikų medicininiai ir odontologiniai poreikiai. 2017. Prieiga per internetą:  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20190215-1.  

235 Europos Sąjungos oficialusis leidinys. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8420&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20190215-1
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galimybę gauti kokybiškas pagrindines paslaugas, vaistus ir vakcinas visiems vaikams236. Šiame 

skyriuje apžvelgiamos atitinkamos Lietuvos viešojo administravimo institucijų parengtos politikos 

įgyvendinimo priemonės, susijusios su veiksminga galimybe vaikams gauti nemokamas sveikatos 

priežiūros paslaugas. Poskyryje daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, nukreiptoms į konkrečias 

tikslines vaikų ir jų šeimų grupes, kurioms, kaip nustatyta, sunku veiksmingai naudotis nemokamomis 

sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant vaikus, gyvenančius mažas pajamas gaunančiose šeimose 

ir socialinę riziką patiriančiose šeimose, romų vaikus, pabėgėlių ir migrantų kilmės vaikus. 

Vykdomų politikos priemonių ir programų veiksmingumo vertinimas  

2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane237 socialinė įtrauktis ir sveikatos priežiūra įvardytos  

pagrindiniais visuomenės vystymosi elementais. Programa finansuojama iš  Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto ir bendrųjų asignavimų atitinkamoms ministerijoms, savivaldybėms ir institucijoms, 

dalyvaujančioms programoje, ES finansinės paramos ir kitos  tarptautinės finansinės paramos, 

tarptautinių programų bei kitų lėšų. Programa strategiškai siekiama didinti gyventojų socialinę gerovę 

ir integraciją, stiprinti sveikatą. Siekiant minėto strateginio tikslo, planuojama įgyvendinti šias 

priemones238: 

• Didinti žmonių su negalia (įskaitant vaikus) ir jų šeimų bei kitų pažeidžiamų ir socialiai 

atskirtų grupių gerovę. Socialinės paramos teikimas kuo arčiau žmonių gyvenamosios 

vietos, kad būtų kuo geriau patenkinti jų poreikiai. 

• Stiprinti visuomenės psichologinį ir emocinį atsparumą, siekiant sumažinti savižudybių 

ir priklausomybių skaičių, ypač daug dėmesio skiriant vaikų psichologinei būklei. Gerinti 

visuomenės sveikatą ugdant atsakingą požiūrį į sveikatą, didinant vaikų fizinį aktyvumą 

ir įtraukiant juos į sportinę veiklą. 

• Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Planuojama didinti sveikatos raštingumą ir 

pacientų įsitraukimą į  gydymo procesą. 

• Užtikrinti ir palaikyti vaikų ir jų šeimų emocinę gerovę bei plėsti kokybiškų paslaugų 

prieinamumą visoms vaikus auginančioms šeimoms. 

• Geriau pritaikyti aplinką žmonėms su negalia (įskaitant vaikus), atsižvelgiant į jų 

poreikius, taip pat užtikrinti fizinės aplinkos, transporto, infrastruktūros, paslaugų ir 

informacijos prieinamumą. 

• Didinti sveikatos sistemos veiksmingumą stiprinant pirminę sveikatos priežiūrą, gerinant 

paslaugų kokybę, įgyvendinant ilgalaikės priežiūros modelį ir gerinant ambulatorinės 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei sutelkiant dėmesį į kitų problemų – ilgų 

eilių pas gydytojus, didelių išlaidų vaistams, didelio korupcijos lygio – sprendimą. 

 

1 LENTELĖ. 2021–2030 M. LIETUVOS NACIONALINIS PAŽANGOS PLANAS. STRATEGINIS TIKSLAS, 
UŽDAVINYS IR POVEIKIO VAIKAMS RODIKLIAI 

 

236 PSO. 2016–2030 m. Pasaulinė moterų, vaikų ir paauglių sveikatos strategija. Prieiga per internetą: https://www.who.int/life-

course/partners/global-strategy/globalstrategyreport2016-2030-lowres.pdf.  
237 2021–2030 m. Nacionalinė pažangos programa. Prieiga per internetą: https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-

vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas 

238  2021–2030 m. Nacionalinė pažangos programa. Prieiga per internetą: https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-

vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas. 

https://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/globalstrategyreport2016-2030-lowres.pdf
https://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/globalstrategyreport2016-2030-lowres.pdf
file:///C:/Users/a.zakaraviciute/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MG6501J8/2021–2030%20m.%20Nacionalinė%20pažangos%20programa.%20Prieiga%20per%20internetą:%20https:/lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
file:///C:/Users/a.zakaraviciute/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MG6501J8/2021–2030%20m.%20Nacionalinė%20pažangos%20programa.%20Prieiga%20per%20internetą:%20https:/lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
file:///C:/Users/a.zakaraviciute/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MG6501J8/2021–2030%20m.%20Nacionalinė%20pažangos%20programa.%20Prieiga%20per%20internetą:%20https:/lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
file:///C:/Users/a.zakaraviciute/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MG6501J8/2021–2030%20m.%20Nacionalinė%20pažangos%20programa.%20Prieiga%20per%20internetą:%20https:/lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas


UNICEF – Giluminė analizė – Lietuva  

81 

 

STRATEGINIS 
TIKSLAS 

UŽDAVINYS VERTINIMO KRITERIJUS REIKŠMĖ INSTITUCIJA, 
ATSAKINGA UŽ 

VERTINIMO 
KRITERIJAUS 

REIKŠMĖS PASIEKIMĄ 

Dabar 
(metai) 

2025 2030 

Didinti gyventojų 
socialinę gerovę ir 
įtrauktį, stiprinti 
sveikatą 

Skatinti sveikatos 
išsaugojimą ir stiprinti 
visuomenės 
psichologinį 
atsparumą 
 

Vaikų (2 metų amžiaus), 
paskiepytų viena MMR 
(tymų, epideminio parotito 
ir raudonukės) vakcinos 
doze, aprėptis 

92 % 
(2018) 

95 % 95 % Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija 

Mokinių, dalyvavusių 
neformaliojo švietimo 
sporto ir kitoje fizinį 
aktyvumą skatinančioje 
veikloje, dalis 

20 % 
(2018) 

23 % 26 
% 

Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija 

Mokinių, kurių 
psichologinės gerovės lygis 
žemas, dalis 

31,3 % 
(2018) 

26 
% 

22 
% 

Sveikatos ministerija 

 

Įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą buvo išskirta daugiau rodiklių, 

ypač priemonėje „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, vaikų sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas”239. Projektas buvo finansuojamas ES struktūrinių fondų  

– 5 569 501 EUR ir valstybės biudžeto l– 982 854 EUR lėšomis. 

2 LENTELĖ. PRIEMONĖ „VAIKŲ LIGŲ, TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PREVENCIJA, VAIKŲ 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS.” STEBĖSENOS RODIKLIAI 

VERTINIMO KRITERIJUS (RODIKLIS) REIKŠMĖ 
(DABAR) 

2018/12/31 

REIKŠMĖ 
2023/12/31 

Tikslinės grupės (vaikų), pakeitusios savo gyvenimo būdą po ESF lėšomis finansuojamos 
visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo veiklos (sveikos gyvensenos, sveikatos 
išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis), dalis 

21 % 26 % 

Sveikatos priežiūros ir kituose mokymuose dalyvaujantys specialistai 200 1500 

Savivaldybės, kuriose taikomi naujoviški viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo modeliai, gerinantys sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms 
grupėms 

6 30 

Šaltinis: ES investicijų tinklalapis www.esinvesticijos.lt. 

Sveikatos priežiūros paslaugų vaikams infrastruktūros gerinimas – tai dar vienas projektas, 

finansuojamas ES struktūrinių fondų  – 25 281 434 EUR ir valstybės biudžeto - 6 246 624 EUR lėšomis240.  

Poveikio rodikliai pateikti žemiau esančioje lentelėje. 

 

239 Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės 

gerinimas. Prieiga per internetą: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/vaiku-ligu-traumu-ir-

nelaimingu-atsitikimu-profilaktika-sveikatos-prieziuros-paslaugu-vaikams-prieinamumo-ir-kokybes-gerinimas-1.  

240 Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas. Prieiga per internetą: 

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/vaiku-sveikatos-prieziuros-paslaugu-infrastrukturos-

tobulinimas.  

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/vaiku-ligu-traumu-ir-nelaimingu-atsitikimu-profilaktika-sveikatos-prieziuros-paslaugu-vaikams-prieinamumo-ir-kokybes-gerinimas-1
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/vaiku-ligu-traumu-ir-nelaimingu-atsitikimu-profilaktika-sveikatos-prieziuros-paslaugu-vaikams-prieinamumo-ir-kokybes-gerinimas-1
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/vaiku-sveikatos-prieziuros-paslaugu-infrastrukturos-tobulinimas
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/vaiku-sveikatos-prieziuros-paslaugu-infrastrukturos-tobulinimas
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3 LENTELĖ. PRIEMONĖ „VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS 
GERINIMAS.” STEBĖSENOS RODIKLIAI 

VERTINIMO KRITERIJUS (RODIKLIS) REIKŠMĖ (DABAR) 
2021/12/31 

REIKŠMĖ 
2023/12/31 

Pacientai, kuriems pagerėjo paslaugų kokybė ir prieinamumas 0 83 000 

Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, 
skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų 

4 (apsilankymai vienam 
gyventojui) 

3 (apsilankymai vienam 
gyventojui) 

Vaikai, kuriems patvirtinta retos ligos diagnozė 0 200 

Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo 
infrastruktūra, skaičius 

0 10 

Šaltinis: esinvesticijos.lt. 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje241 taip pat teikiamas prioritetas vaikų 

fizinio aktyvumo ugdymui. Pateiktas projektas „Sporto sistema, skirta fiziniam aktyvumui, įtraukčiai 

ir aukštam darbingumui.” Planuojamas pagrindinis tikslas – peržiūrėti Lietuvos sporto sistemą, 

siekiant paskatinti didesnį jaunesnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą: a) parengti ir patvirtinti 

valstybės investicijų į sportą kriterijus, kad sporto infrastruktūra tolygiai pasiskirstytų regionuose; b) 

skatinti tolygų kvalifikuotų specialistų pasiskirstymą šalies miestuose ir regionuose; c) gerinti fizinį 

pasirengimą mokyklose ir požiūrį į sveiką gyvenseną, iki 2025 m. įvedant iki trijų savaitinių kūno 

kultūros pamokų visose bendrojo ugdymo mokyklose; d) atnaujinti fizinio ugdymo programą, išplėsti 

veiklų įvairovę ir užtikrinti įtraukųjį fizinį ugdymą; e) stiprinti neformaliojo fizinio ugdymo 

prieinamumą ir kokybę; f) siekti užtikrinti vaikų informuotumą apie fiziškai aktyvų gyvenimo būdą; g) 

parengti programą, pagal kurią kasmet pradinių klasių mokiniai pagal patvirtintą metodiką įgytų 

plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžių pagrindus242. 

Aštuonioliktoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė243 akcentuoja iniciatyvas, susijusias su sveika mityba 

(sudarant sąlygas vaikams augti sveikiems), fiziniu aktyvumu, lytiniu švietimu, streso prevencija.244. 

Taip pat skiriamas dėmesys psichikos sveikatai ir savižudybių skaičiaus mažinimui, planuojama plėtoti 

tinkamas kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas bendruomenės lygmeniu, prieinamas visoje 

Lietuvos teritorijoje, organizuoti paslaugų teikimą ir aktyviai jas siūlyti vaikams, suaugusiesiems ir 

šeimoms, patiriantiems krizes ir didelius psichosocialinius sunkumus245. 

 

241 Nutarimas Nr. XIV–72 dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos. Prieiga per internetą: 

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/PROGRAMME%20OF%20THE%20EIGHTEENTH%20GOVERNMENT%20OF%20T

HE%20REPUBLIC%20OF%20LITHUANIA.pdf.  
242Nutarimas Nr. XIV–72 dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos. Prieiga per internetą: 

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/PROGRAMME%20OF%20THE%20EIGHTEENTH%20GOVERNMENT%20OF%20T

HE%20REPUBLIC%20OF%20LITHUANIA.pdf.   

243 Nutarimas Nr. XIV–72 dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos. Prieiga per internetą: 

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/PROGRAMME%20OF%20THE%20EIGHTEENTH%20GOVERNMENT%20OF%20T

HE%20REPUBLIC%20OF%20LITHUANIA.pdf.  Ibid.  
244 Ten pat. 

245 Ten pat.  

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/PROGRAMME%20OF%20THE%20EIGHTEENTH%20GOVERNMENT%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20LITHUANIA.pdf
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/PROGRAMME%20OF%20THE%20EIGHTEENTH%20GOVERNMENT%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20LITHUANIA.pdf
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Vaikai ir jų šeimos yra viena iš pagrindinių tikslinių grupių, numatytų 2016–2023 m. nacionalinėje 

visuomenės sveikatos priežiūros plėtros programoje246. Programos strateginis tikslas – stiprinti fizinę ir 

psichinę sveikatą, skatinti sveiką gyvenseną ir kultūrą, ugdyti sveikatos raštingumą. Uždaviniai šiam 

tikslui pasiekti247: 

• Skatinti veiksmingesnę dantų priežiūrą, įgyvendinti prevencines priemones, skirtas kovoti 

su vaikų dantų ėduonimi; 

• Didinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas būti fiziškai aktyviems visose 

gyvenimo srityse: a) informuoti visas gyventojų grupes apie fizinio aktyvumo naudą 

sveikatai – suteikti moksliškai pagrįstų žinių, didinti informuotumą apie fizinį aktyvumą, 

gerinantį sveikatą; b) skatinti vaikų ir paauglių fizinį aktyvumą, ypač ankstyvoje vaikystėje, 

taip pat ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose; c) kurti, atnaujinti ir plėtoti saugią 

sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūrą, užtikrinti visuotinį jos prieinamumą, priartinti ją 

prie gyvenamosios vietos; d) vykdyti įvairių gyventojų grupių fizinio aktyvumo stebėseną, 

siekiant įvertinti pokyčius ir įgyvendinamų priemonių veiksmingumą; 

• Vykdyti intervencijas, gerinančias psichikos sveikatą, skatinančias pozityvius pokyčius ir 

didinančias visuomenės informuotumą: a) skatinti pozityvios informacijos apie psichikos 

sveikatos paslaugas sklaidą visuomenėje, didinti visuomenės informuotumą apie psichikos 

sveikatos gerinimo ir psichikos ligų prevencijos galimybes; b) plėtoti psichikos sveikatą 

gerinančias veiklas, taip pat prevencines veiklas ugdymo įstaigose, ypatingą dėmesį skirti 

gyvenimo įgūdžių ugdymui, konstruktyvaus elgesio konfliktinėse situacijose mokymui, 

patyčių ir smurto problemų sprendimui, sveikai gyvensenai ir socialiniam-emociniam 

vystymuisi. 

 

4 LENTELĖ. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS NR. 1291 DĖL NACIONALINĖS 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2016–2023 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO.  
VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS RODIKLIAI 

STRATEGINIS TIKSLAS UŽDUOTIS VERTINIMO 
KRITERIJUS 

VALUE INSTITUCIJA, 
ATSAKINGA UŽ 

VERTINIMO 
KRITERIJAUS 

REIKŠMĖS 
PASIEKIMĄ 

Dabar 
(metai) 

2019 2023 

Skatinti rūpinimąsi fizine 
ir psichinesveikata 

Gerinti visuomenės psichikos 
sveikatą vykdant 
intervencijas, kuriomis 
gerinama psichikos sveikata, 
skatinami teigiami pokyčiai ir 
didinamas visuomenės 
informuotumas 

Mokinių, kurie per 
2 mėnesius 
nepatyrė patyčių, 
dalis (%) 

46,2 % 
(2014) 

60 % 70 % Lietuvos 
Respublikos 
švietimo ir mokslo 
ministerija 

Sumažinti aplinkos 
veiksnių ir nesaugių 
produktų bei paslaugų 
keliamą riziką ir neigiamą 
poveikį visuomenės 
sveikatai 

Sumažinti pavojingų 
cheminių medžiagų poveikį 
per visą jų gyvavimo ciklą 

Vaikų iki 7 metų 
apsinuodijimų 
skaičius (atvejai) 

381 
(2014) 

360 340 Sveikatos apsaugos 
ministerija 

 

 

246 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas Nr. 1291 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų 

plėtros programos patvirtinimo.” 2015. Prieiga per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a293cf12809f11e6a0f68fd135e6f40c?jfwid=mmceord44.  

247 Ten pat. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a293cf12809f11e6a0f68fd135e6f40c?jfwid=mmceord44
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a293cf12809f11e6a0f68fd135e6f40c?jfwid=mmceord44
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Programos tikslas taip pat yra užtikrinti viešosios sveikatos priežiūros sistemos tvarumą. Programos 

tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai248: 

• Didinti kokybiškų ir priimtinų viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą: a) 

kurti ir įgyvendinti integruotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų modelius, 

apimančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimą; b) tobulinti deleguotų funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse, 

gerinti funkcijų kokybę ir prieinamumą; c) užtikrinti tinkamą visuomenės, ypač jaunimo ir 

kitų tikslinių grupių, informavimą, tobulinti sveikatos priežiūros specialistų ir kitų 

specialistų žinias ir kompetenciją ŽIV / AIDS ir kitų lytiškai plintančių infekcijų prevencijos 

klausimais, ugdyti toleranciją ŽIV užsikrėtusiems asmenims ir mažinti ŽIV stigmą, 

užtikrinti visapusišką profilaktinę veiklą rizikos grupėse, ypač jaunimo ir paauglių, 

ankstyvą ŽIV ir kitų lytiškai plintančių infekcijų diagnostiką ir gydymą, gerinti 

epidemiologinę priežiūrą, plėtoti žemo slenksčio paslaugas ir paslaugas jaunimui; 

Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos valdymą: a) įgyvendinti požiūrį „sveikata visose 

politikos srityse” – aktyviai koordinuoti visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimą tiek 

nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu, skatinti visapusišką valstybės institucijų, savivaldybių, 

nevyriausybinių organizacijų, verslo ir žiniasklaidos bendradarbiavimą; b) ugdyti savivaldybių tarybų, 

savivaldybių gydytojų, savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų, pirminės sveikatos priežiūros 

lygio ir bendruomenių kompetenciją visuomenės sveikatos gerinimo ir stiprinimo srityje; c) plėtoti 

visuomenės sveikatos stebėsenos registrus ir informacines sistemas; d) plėtoti imunoprofilaktikos 

veiklą šalyje, siekiant valdyti vakcinomis kontroliuojamas užkrečiamąsias ligas, informuoti ir didinti 

gyventojų informuotumą apie vakcinas ir vakcinomis kontroliuojamas užkrečiamąsias ligas, didinti 

pasitikėjimą vakcinomis, parengti ir įgyvendinti specialistų mokymo programą, užtikrinti, kad 

užkrečiamosios ligos (poliomielitas, tymai, raudonukė) būtų likviduojamos laiku pagal PSO 

reikalavimus ir likvidavimo laikotarpiu vykdoma tinkama epidemiologinė priežiūra, įvertinti faktinį 

kolektyvinio imuniteto laipsnį, atlikti seroepidemiologinius tyrimus, skatinti naujų vakcinų įtraukimą 

į Lietuvos vaikų skiepijimo kalendorių.Sveikata ir socialiniai reikalai yra vieni iš pagrindinių ramsčių, 

kurie bus finansuojami iš Ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. RRF) 

komponento Lietuvoje. Sveikatos apsaugos srityje planuojama modernizuoti infekcinių ligų klasterio 

centrus 5 didžiuosiuose miestuose, kurie užtikrins prieinamas, kokybiškas infekcinių ligų diagnostikos 

ir gydymo paslaugas bei saugias darbuotojų darbo sąlygas. Taip pat bus modernizuojami 10 regioninio 

lygmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo skyrių. Užtikrintas didžiųjų šalies ligoninių 

pasirengimas efektyviai teikti skubios medicinos pagalbos paslaugas dideliam pacientų skaičiui vienu 

metu ekstremalios situacijos (cheminės taršos, radioaktyviosios taršos, branduolinės avarijos terorizmo, 

užkrečiamųjų ligų epidemijos) atveju249. 

Savivaldybių viešosioms paslaugoms ir jų infrastruktūrai gerinti bus skirta 30 mln. EUR250. 

 

Kasmetiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai 

 

248 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas Nr. 1291 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų 

plėtros programos patvirtinimo.” 2015. Prieiga per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a293cf12809f11e6a0f68fd135e6f40c?jfwid=mmceord44.  
249 „Naujos kartos Lietuva” – Vyriausybės planas proveržiui užtikrinti. Prieiga per internetą: https://finmin.lrv.lt/en/news/new-

generation-lithuania-the-government-plan-to-ensure-a-breakthrough.  

250 Vyriausybės patvirtinas integruotas planas „Naujos kartos Lietuva”. Prieiga per internetą: https://finmin.lrv.lt/en/news/the-

government-approved-the-integrated-plan-new-generation-lithuania.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a293cf12809f11e6a0f68fd135e6f40c?jfwid=mmceord44
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a293cf12809f11e6a0f68fd135e6f40c?jfwid=mmceord44
https://finmin.lrv.lt/en/news/new-generation-lithuania-the-government-plan-to-ensure-a-breakthrough
https://finmin.lrv.lt/en/news/new-generation-lithuania-the-government-plan-to-ensure-a-breakthrough
https://finmin.lrv.lt/en/news/the-government-approved-the-integrated-plan-new-generation-lithuania
https://finmin.lrv.lt/en/news/the-government-approved-the-integrated-plan-new-generation-lithuania
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Medicininė sveikatos priežiūra Lietuvoje yra nemokama ir prieinama visiems vaikams. Pagrindinis 

mechanizmas, padedantis vaikams gauti sveikatos priežiūros paslaugas, yra kasmetinis sveikatos 

patikrinimas, įskaitant šeimos gydytojo ir odontologo konsultacijas, kurios yra privalomos visiems 

vaikams, besimokantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose (taip pat žr. 3 skyrių) arba bendrojo 

lavinimo mokyklose. 

Profilaktinė šeimos gydytojo konsultacija apima vaiko ūgio ir svorio matavimą, regos ir klausos 

tikrinimą, kraujospūdžio matavimą, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo, skeleto-raumenų ir kitų 

sistemų, socialinės ir emocinės raidos vertinimą. Jei reikia, vaikas nukreipiamas pas atitinkamos srities 

specialistą, skiriami papildomi tyrimai. Profilaktinė odontologo konsultacija apima dantų apžiūrą, 

prireikus – gydymo planą; 6–14 metų vaikams teikiama nemokama dantų silantavimopaslauga251 dantų 

ėduonies prevencijai. 

Sveikatos pažyma apibrėžiama kaip mokyklos dokumentas, kuriame pateikiami nurodymai, kaip 

organizuoti vaiko ugdymo procesą atsižvelgiant į jo sveikatos būklę. Tačiau sveikatos pažyma taip pat 

gali būti vaikų sveikatos prevencinė priemonė (įpareigojanti tėvus reguliariai rūpintis vaikų sveikata) 

ir vaikų sveikatos būklės Lietuvoje vertinimo stebėsenos priemonė. Vis dėlto Lietuvoje trūksta 

duomenų apie jaunesnių nei 6 metų vaikų, kurie nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų, sveikatos 

būklę, atsižvelgiant į tai, kad sveikatos pažymėjimas yra privalomas tik ugdymo įstaigas lankantiems 

vaikams. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankančių vaikų sveikatos būklė ir sveikatos tikrinimo 

reguliarumas priklauso tik nuo tėvų sprendimo. Šiuo metu medicininiai įrašai yra vienintelis galimas 

būdas stebėti jaunesnių nei 6 metų amžiaus vaikų, nelankančių jokios ugdymo įstaigos, sveikatos būklę 

Lietuvoje. Medicininiuose įrašuose vis dar neatsispindi sveikata tų, kurie neatvyksta reguliariai tikrintis 

sveikatos. Be to, nėra daug duomenų apie vaikų sveikatos būklės ir jų šeimų socialinės bei ekonominės 

padėties sąsajas. 

Vakcinacija 

Skiepijimas nuo pagrindinių užkrečiamųjų ligų yra nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 m. 

programos252, kurioje nustatyti Lietuvos gyventojų skiepijimo tikslai, dalis. Skiepai Lietuvoje nėra 

privalomi (reikalingas tėvų sutikimas), tačiau yra primygtinai rekomenduojami. Visi į nacionalinę 

imunoprofilaktikos programą įtraukti rekomenduojami skiepai yra nemokami. Programa siekiama, kad 

visoje šalyje ir kiekvienoje savivaldybėje būtų išlaikytos ne mažesnės kaip 90 proc. vaikų skiepijimo 

apimtys (nuo tymų ir raudonukės – ne mažiau kaip 95 proc.)253. Atsižvelgiant į užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinę situaciją, joje buvo numatyta plėsti vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, 

įtraukiant naujas vakcinas, pavyzdžiui, vakciną nuo vėjaraupių254. 

 

251 Valstybinis sveikatos draudimo fondas prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Paslaugos vaikams. 2021. Prieiga per internetą: 

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/odontologines-

paslaugos/paslaugos-vaikams.  

252 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų 

programos patvirtinimo. 2019. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/64b65e3023ca11e9bf1ef395f41d6fbc.  
253 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Patvirtinta nacionalinė imunoprofilaktikos 2019-2013 m. programa. 2019. Prieiga per 

internetą: http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/patvirtinta-nacionaline-20192023-metu-imunoprofilaktikos-

programa.  

254 Patvirtinta nacionalinė imunoprofilaktikos 2019-2023 m. programa. 

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/odontologines-paslaugos/paslaugos-vaikams
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gyventojams-1/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/odontologines-paslaugos/paslaugos-vaikams
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/64b65e3023ca11e9bf1ef395f41d6fbc
http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/patvirtinta-nacionaline-20192023-metu-imunoprofilaktikos-programa
http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/patvirtinta-nacionaline-20192023-metu-imunoprofilaktikos-programa
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Lietuvoje paskiepytų vaikų skaičius nėra pakankamas ir neatitinka PSO rekomenduojamo 95 proc. 

skiepijimo tikslo, kuris užtikrintų kolektyvinį imunitetą. Deja, nepakankamo vaikų skiepijimo Lietuvoje 

priežastys nėra aiškios. Tyrimai rodo tik tai, kad Lietuvoje nėra ryšio tarp tėvų išsilavinimo ir pajamų 

bei jų atsisakymo skiepyti vaikus255. Nacionalinėje imunoprofilaktikos 2019–2023 m. programoje 

įvardijamos tokios galimos priežastys kaip mažėjantis pasitikėjimas vakcinomis, nesupratimas apie 

skiepus ir jų naudą, nepasitikėjimas mokslu ir galimo šalutinio poveikio baimė. Baimę skatinantys 

veiksniai gali būti patikimos informacijos trūkumas, nepasitikėjimas esamais informacijos teikėjais, 

nepakankamas supratimas apie skiepų naudą asmenims ir visuomenei, klaidinanti ir provokuojanti 

informacija žiniasklaidoje apie vakcinų saugumą256. 

 

Lietuvoje romų vaikai skiepijami nepakankamai, o romų vaikų skiepijimo apimtys yra gerokai 

mažesnės nei bendra šalies vaikų populiacija257.  Nors dėl nuolatinės vaikų kaitos pabėgėlių centruose 

Lietuvoje neįmanoma tiksliai įvertinti pabėgėlių vaikų skiepijimo paplitimo258, tikėtina, kad pabėgėlių 

vaikų skiepijimo apimtys gali būti mažesnės nei bendros vaikų populiacijos. 

 

Pagalba šeimoms, auginančioms vaikus su negalia 

Lietuvoje vaikai su negalia turi teisę gauti šalpos pensijas. Turintiems sunkią negalią – mokama 2 

šalpos pensijos bazių dydžio išmoka, turintiems vidutinę negalią – 1,5, o turintiems lengvą negalią – 

šalpos pensijos bazės dydžio išmoka259. Šalpos pensijos bazės dydis yra 143 Eur260. 

2019 m. Lietuvoje patvirtintos tikslinės priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijos vaikams su 

negalia. Kompensacijos dydis priklauso nuo vaikams nustatytos negalios diagnozės: vaikams su sunkia 

negalia mokama vieno tikslinės kompensacijos bazės dydžio išmoka, vaikams su vidutine negalia – 0,5 

tikslinės kompensacijos bazės dydžio išmoka. Tikslinės kompensacijos bazės dydis yra 120 Eur261. 

Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių 

administracijos. 

2017 m. patvirtintas Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros 

paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

tvarkos aprašas262. Minėtame dokumente akcentuojami pagrindiniai principai: sveikatos priežiūros 

 

255 Urbonaitė, R. 2018. „Tėvų atsisakymo skiepyti vaikus priežasčių analizė.“ Prieiga per internetą: 

https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/105044/1/Skiepai%20BMD%20R%C5%ABta%20Urbonait%C4%97.pdf.   

256 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų 

programos patvirtinimo. 
257 Daiva Razmuvienė. Romų vaikų skiepų aprėpčių tyrimo rezultatai. 2018. Nacionalinė užkrečiamųjų ligų konferencija; 

Tikslinės grupės vaikų skiepijimo apimčių tyrimo duomenų analizė. 2018. Prieiga per internetą: 

http://skiepai.ulac.lt/upload/files/2019/05/06/skiepu-leidinys-5.pdf.  

258 Tikslinės grupės vaikų skiepijimo apimčių tyrimo duomenų analizė. 2018. Prieiga per internetą: 

http://skiepai.ulac.lt/upload/files/2019/05/06/skiepu-leidinys-5.pdf.  
259 „Neįgalaus vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos šeimai tyrimas, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 

nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje.“ Apklausos rezultatų ataskaita. 2019. Prieiga per internetą:  

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/2019.12.20-Galutin%C4%97-ataskaita-Pateikta-NRD.pdf.  

260 Teisės aktų leidybos vadovas. Šalpos pensijos bazės dydis. Prieiga per internetą:  https://www.tagidas.lt/savadai/9030/.  
261 „Neįgalaus vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos šeimai tyrimas, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 

nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje.“ 

262 Įsakymas dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 2017. Prieiga per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3d680508cc111e7a5e2b345b086d377?jfwi-. 

https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/105044/1/Skiepai%20BMD%20Rūta%20Urbonaitė.pdf
http://skiepai.ulac.lt/upload/files/2019/05/06/skiepu-leidinys-5.pdf
http://skiepai.ulac.lt/upload/files/2019/05/06/skiepu-leidinys-5.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/2019.12.20-Galutin%C4%97-ataskaita-Pateikta-NRD.pdf
https://www.tagidas.lt/savadai/9030/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3d680508cc111e7a5e2b345b086d377?jfwi-
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3d680508cc111e7a5e2b345b086d377?jfwi-
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paslaugų individualizavimas; vaiko gerovės prioritetas; lygybė ir nediskriminavimas; 

kompleksiškumas; veiksmų suderinamumas ir prieinamumas. Įsteigta tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė. 

Visuotinė ir nemokama ankstyvosiosraidos sutrikimų turinčių vaikų reabilitacija prieinama visiems 

Lietuvos vaikams. Šias paslaugas teikia daugelis Lietuvos klinikų, kurios užtikrina ankstyvą vaikų 

raidos sutrikimų nustatymą ir ankstyvą kompleksinės pagalbos vaikams pradžią bei jų integraciją į 

visuomenę ir švietimo sistemą263. Stacionarinės reabilitacijos paslaugos užtikrina nenutrūkstamą 

reabilitacinio gydymo kursą, nes vaikai atvyksta į gydymo įstaigą ir lieka joje visą gydymo laiką. 

Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumas vaikamssu negalia yra sudėtingesnis 

ir mažiau tinkamas dėl socialinių ir ekonominių priežasčių: tėvai, lydintys vaiką iki 7 metų amžiaus, 

gali gauti nedarbingumo išmoką tik tuo atveju, jei vaikas serga liga ar patiria traumą, įtrauktą į sunkių 

būklių sąrašą. Tai gali turėti didelį poveikį šeimos biudžetui264. Praktika rodo, jog dauguma tėvų 

priversti derinti vaiko reabilitaciją su atostogomis, kurias dažniausiai renkasi vasarą, o atidėtas 

gydymas gali duoti prastesnių rezultatų265. Vaikų reabilitacija yra kompleksinė paslauga, apimanti ir 

vaikų ugdymą, nes stacionarios reabilitacijos įstaigos užtikrina mokymosi proceso tęstinumą šalia 

reabilitacijos įstaigų esančiose bendrojo lavinimo mokyklose266. Taip pat Lietuvoje vaikams su negalia 

skiriamas finansavimas techninės pagalbos priemonėms267. 

2019 m. tyrimai rodo, kad daugumą medicininių paslaugų ir medicininių bei techninių priemonių tėvai, 

auginantys vaikus su negalia, vertina gana palankiai, vis dėlto apie 30 proc. respondentų jų negauna 

operatyviai ir/arba negauna tuo metu pačių reikalingiausių paslaugų ir techninių priemonių.. 

Ambulatorinės ir stacionarinės ankstyvosios reabilitacijos paslaugos vaikams su negalia iki 7 metų ir 

medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams su negalia nuo 7 metų amžiaus buvo įvertintos prasčiau – 

respondentai patyrė reikiamų paslaugų trūkumą268. Tėvams, auginantiems vaikus su negalia, labiausiai 

reikia finansinės pagalbos ir pervežimo paslaugų, būsto pritaikymo, teisinių paslaugų, taip pat 

jaučiamas socialinių darbuotojų trūkumas. Finansinių paslaugų labiausiai reikia šiose srityse: gydymo 

ir reabilitacijos, transporto, reikiamos įrangos įsigijimo, būsto, kompensacijų už šildymą ir vandenį bei 

asistento ar slaugytojo269. Minėtas tyrimas patvirtina, kad šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, 

trūksta konsultacijų. 

Trūkstant vaikams su negalia pritaikytų paslaugų, jų tėvai dažnai negali dirbti pilną darbo dieną ir 

(arba) gauti pakankamų pajamų270. Kaip pažymėta keliuose interviu, daugeliu atvejų tėvai (dažnai 

vienišos motinos), kurie turi nuolat rūpintis savo vaikais, yra priversti nedirbti ir gyventi sunkiomis 

socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis. Tokios situacijos taip pat lemia įtemptą psichologinę 

atmosferą namuose ir neigiamą poveikį vaikams bei jų galimybėms tobulėti. Kai kuriais atvejais, kai 

tėvai negali užtikrinti nuolatinės vaikų priežiūros, o savivaldybės negali suteikti reikiamos pagalbos, 

vaikai apgyvendinami specialiųjų poreikių turinčių vaikų globos institucijose.  Tačiau, kaip pabrėžė 

 

263 „Neįgalaus vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos šeimai tyrimas, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 

nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje.“ 
264 Ten pat. 

265 Ten pat. 

266 Ten pat. 
267 Ten pat.  

268 Ten pat.  
269 Ten pat. 

270 Ten pat.  
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apklaustieji, institucinė globa yra tik paskutinė išeitis, todėl žymiai daugiau dėmesio reikėtų skirti 

paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms gerinimui,271. 

Be to, interviu dalyviai pabrėžė, kad ne visos negalios Lietuvoje vertinamos vienodai ir daugeliu atvejų 

tėvai patys turi atstovauti ir ginti geriausius vaikų interesus, kad gautų reikiamą dėmesį ir paslaugas. 

Paslaugų vaikams teikimo procese būtinas lankstesnis, kompleksiškesnis ir į asmenį orientuotas 

požiūris272. 

Vaikų galimybės gauti psichikos sveikatos paslaugas 

Sveikatos apsaugos ministerija yra tiesiogiai atsakinga už psichikos sveikatos paslaugų teikimo 

vaikams ir šeimoms, kurioms jų reikia, teisinį reglamentavimą. Socialinės rūpybos sektorius (Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija) yra atsakingas už socialinės rūpybos paslaugų ir (arba) programų, skirtų 

vaikams ir šeimoms, susiduriančioms su psichikos sveikatos problemomis, plėtrą. Švietimo sektorius 

(Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) yra atsakingas už specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo 

užtikrinimą, taip pat už bendrą geros psichikos sveikatos užtikrinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

ir mokyklose. Psichikos sveikatos priežiūra labai priklauso nuo abipusio tarpsektorinio 

bendradarbiavimo, ypač tarp trijų pagrindinių institucijų: Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos273. 

Reaguojant į vaikų ir jų šeimų konsultavimo poreikį, psichologų konsultacijos tapo „Kompleksinių 

paslaugų šeimai” (finansuojamų ESF lėšomis) dalimi visose Lietuvos savivaldybėse. Šia priemone 

siekiama sudaryti sąlygas šeimoms gauti integruotas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą 

netoli šeimos gyvenamosios vietos274. Nemokamos individualios ar grupinės psichologų ir 

psichoterapeutų konsultacijos teikiamos vaikams nuo 7 m. Už paslaugų teikimą atsakingos 

savivaldybės kartu su partneriais (NVO ir kitomis institucijomis). Kiekviena savivaldybė, 

atsižvelgdama į savo poreikius, pasirenka, kokios paslaugos bus teikiamos jos teritorijoje. Savivaldybės 

įstaiga arba nevyriausybinė organizacija, koordinuojanti ir organizuojanti paslaugas, vadinama 

bendruomeniniais šeimos namais, į kuriuos šeimos ir (arba) vaikai turėtų kreiptis norėdami gauti 

paslaugas275.   

Tačiau vaikų galimybės gauti psichologo konsultacijas priklauso nuo įvairių aspektų, pavyzdžiui, tėvų 

įpročių ir jų sveikatos raštingumo, mokytojų gebėjimo nustatyti vaiko poreikius, skirtingų savivaldybių 

galimybių pritraukti specialistus ir teikti reikiamas paslaugas ir kt. Pasak vieno iš pašnekovų, dažnai 

susidaro ilgos eilės, kol vaikai sulaukia reikiamos pagalbos, o šeimoms kompensuojama tik 30 

psichoterapeuto konsultacijų per metus (gali būti suteikta 10 papildomų konsultacijų tais atvejais, kai 

tai rekomenduoja gydytojas). Psichologų konsultacijų skaičius neribojamas.  

Psichologinių konsultacijų prieinamumo ir tęstinumo trūkumas ypač kelia problemų vaikams, 

gyvenantiems mažas pajamas gaunančiose ir vienų tėvų, auginančių vaikus, šeimose. Tyrimai rodo, 

 

271 Interviu metu surinkta informacija. 

272 Interviu metu surinkta informacija. 
273 Vaikų ir paauglių psichikos sveikata Europoje: infrastruktūra, politika ir programos. Prieiga per internetą:  

https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/camhee_infrastructures.pdf.  

274 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2018. Prieiga per internetą: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/1dceb4f0eefe11e88568e724760eeafa/asr; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Kompleksinės paslaugos šeimai. 2020. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-

politika/kompleksines-paslaugos-seimai.  

275 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo; Kompleksinės paslaugos šeimai. 

https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/camhee_infrastructures.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1dceb4f0eefe11e88568e724760eeafa/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1dceb4f0eefe11e88568e724760eeafa/asr
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/kompleksines-paslaugos-seimai
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/kompleksines-paslaugos-seimai
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kad mažas pajamas gaunantys tėvai negali įpirkti savo vaikams privačių psichologų paslaugų, o tais 

atvejais, kai vaikams reikalingos nuolatinės ir nuoseklios konsultacijos, jie jų paprasčiausiai negauna276. 

 

Sveikatos paslaugos migrantų ir pabėgėlių kilmės vaikams 

Nors pagal Lietuvos įstatymus sveikatos priežiūros paslaugos yra nemokamos ir prieinamos visiems 

vaikams Lietuvoje, migrantų kilmės vaikai, kurių tėvai nėra prieglobsčio prašytojai (ir nėra apdrausti), 

dažnai susidurdavo su kliūtimis gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau nauja migrantų 

(pabėgėlių) banga, kurie nelegaliai kirto sieną ir atvyko į Lietuvą per Baltarusiją, paskatino 2021 m. 

parengti naujas Lietuvos teisės sistemos pataisas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Pagal jas 

visi migrantų kilmės vaikai, nepaisant jų tėvų sprendimo prašyti prieglobsčio ar ne, patenka į 

nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų, kurios jiems bus teikiamos visa apimtimi, tvarką. Apskritai 

dėl šių pokyčių migrantų kilmės vaikų sveikatos priežiūra turėtų ženkliai pagerėti277. 

Kalbant apie dabartinį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pabėgėlių šeimoms, nelegaliai 

pasiekusioms Lietuvą per Baltarusiją, situacija yra tokia278: 

• Stovyklose lankosi mobilios medikų komandos, kurios įvertina sveikatos būklę. Jei 

gydytojas paskiria vaistų, jie pristatomi asmeniui. 

• Ūmiai pablogėjus sveikatai, kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

• Didesnėse apgyvendinimo įstaigose yra medicinos punktai, kuriuose dirba šeimos 

gydytojas ir slaugytoja. 

• Pabėgėlių priėmimo ir užsieniečių registracijos centruose dirba psichologai. Kitose 

apgyvendinimo įstaigose mobilios specialistų komandos nustato migrant kilmės asmenų 

(taip pat ir vaikų) poreikius, taip pat įvertina emocinę būklę, gydytojo poreikį, o ypač 

kritinėse situacijose konsultuoja psichologai. 

 

Apskritai vaikų sveikata ir socialinė gerovė yra svarbi nacionalinės sveikatos sistemos dalis.  Sveikatos 

paslaugų kokybė ir prieinamumas, sveikatos raštingumas, psichinė ir fizinė sveikata, lytinis švietimas 

yra 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano, aštuonioliktosios Vyriausybės programos ir visuomenės 

sveikatos priežiūros plėtros programos dėmesio centre. Daugiausia dėmesio skiriama sąmoningumo 

apie psichinės ir fizinės sveikatos svarbą sklaidai, sporto veiklos prieinamumo didinimui ir stebėsenai. 

Vienas iš nacionalinių tikslų taip pat yra užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tvarumą 

teikiant integruotas paslaugas, kuriant sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą regionuose ir 

gerinant visuomenės sveikatos priežiūros sistemos valdymą. Vaikai ir jų šeimos bei vaikai su negalia 

minimi kaip atskiros tikslinės grupės. 

Sveikatos programos ir paslaugos vaikams Lietuvoje apima profilaktines šeimos gydytojų ir 

odontologų konsultacijas kartą per metus, nemokamas skiepų programas, integruotų paslaugų šeimai 

projektą (įskaitant psichologų konsultacijas), šalpos pensijas ir tikslines pagalbos išlaidų kompensacijas 

vaikams su negalia ir jų šeimoms, visuotinę ir nemokamą ankstyvosios reabilitacijos programą. Nors 

programos yra naudingos pažeidžiamiems vaikams ir jų šeimoms Lietuvoje, vis dar egzistuoja tokios 

kliūtys kaip ilgos eilės, transporto trūkumas, tėvų (ypač vienišų tėvų) darbo laiko apribojimai, paslaugų 

 

276 Skubiejūtė, G. 2020. Vienų motinų šeimos Lietuvos šeimos įstatymų kontekste.  
277 15min.lt. Lietuvoje bus gydomi ir migrantai: prieinama taps ne tik pirmoji pagalba. 2021.  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvoje-bus-gydomi-ir-migrantai-prieinama-taps-ne-tik-pirmoji-pagalba-56-

1576982.  

278 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Migrantai Lietuvoje. DUK. Prieiga per internetą: 

https://socmin.lrv.lt/lt/duk/migrantai-lietuvoje.  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvoje-bus-gydomi-ir-migrantai-prieinama-taps-ne-tik-pirmoji-pagalba-56-1576982
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvoje-bus-gydomi-ir-migrantai-prieinama-taps-ne-tik-pirmoji-pagalba-56-1576982
https://socmin.lrv.lt/lt/duk/migrantai-lietuvoje
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trūkumas, per didelės paslaugų kainos ir specialistų (psichologų, vaikų su negalia specialistų) 

trūkumas. Tarp kaimo ir miesto vietovių visoje šalyje stebimi paslaugų prieinamumo skirtumai. 

Minėtos kliūtys lemia didelį vaikų psichikos sveikatos problemų paplitimą (labiau miestuose), 

nepakankamą skiepijimo lygį (ypač migrantų kilmės ir romų vaikų), vaikų fizinį pasyvumą, 

neprieinamas individualizuotas paslaugas vaikams su negalia. Taip pat nėra stebima vaikų iki 6 metų 

amžiaus, kurie nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų, sveikatos būklė. Lietuvos vaikų stebėsenos 

sistema turėtų apimti daugiau socialinių ir ekonominių veiksnių, kad būtų galima įvertinti vaikų iš 

socialiai pažeidžiamų šeimų sveikatos būklę. Nesama specialių programų, skirtų migrant kilmės ir 

romų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti. 

5.3. Rekomendacijos dėl sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo gerinimo 

Nors su sveikata susijusios programos ir paslaugos Lietuvoje yra nemokamos visiems vaikams, vis dar 

trūksta visapusiškesnio ir strategiškesnio požiūrio bei didesnės institucinės paramos (finansinės, 

materialinės, kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių). 2018 m. Lietuvos Vyriausybė priėmė teisės aktų rinkinį, 

kuriuo siekiama įgyvendinti išsamų šešių struktūrinių reformų paketą, taip pat ir sveikatos srityje. 

Tačiau sveikatos priežiūra ir jos prieinamumas tebėra iššūkis279. 

Vis dar pasigendama kompleksiškesnio, lankstesnio ir labiau į asmenį orientuoto požiūrio, kuris padėtų 

užtikrinti didesnį sveikatos paslaugų prieinamumą, ypač vaikams su negalia ir jų šeimoms, mažas 

pajamas gaunančioms šeimoms, romų ir migrantų kilmės vaikams. Nacionaliniame veiksmų plane 

daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tikslinėms vaikų, kuriems reikia pagalbos, kategorijoms, 

atsižvelgiant į regioninius ir vietos skirtumus. Socialinė parama turėtų būti teikiama  kuo arčiau žmonių 

gyvenamosios vietos, kad geriausiai atitiktų jų poreikius. Siekiant efektyviau stebėti vaikų sveikatos 

būklę, reikėtų įtraukti daugiau į vaikus orientuotų rodiklių (žr. 18 lentelę). Visapusiška nacionalinė 

vaikų sveikatos politika galėtų turėti įtakos mažinant skirtumus šalyje, gerinant vaikų sveikatos sąlygas 

ir kuriant naudingą vaikų sveikatos stebėsenos sistemą. Remiantis dabartine vaikų sveikatos politika, 

programomis ir kliūtimis, su kuriomis susiduria pažeidžiami vaikai ir jų šeimos Lietuvoje, taip pat ES 

lygmeniu pateiktomis gairėmis, suformuluotos pagrindinės rekomendacijos. 

 

Nuoseklus centrinių ir vietos institucijų veiklos koordinavimas 

Siekiant sumažinti esamus skirtumus ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visiems 

šalies vaikams bei galimybę teikti būtinas sveikatos priežiūros paslaugas pagal individualius poreikius, 

būtina geriau koordinuoti centrinio ir vietos lygmens veiksmus. Rekomenduojama užtikrinti 

veiksmingą bendradarbiavimą tarp kiekvienos savivaldybės sveikatos departamento atsakingų 

asmenų ir nacionalinio lygmens atstovų. Abi pusės turėtų nuolat dalytis informacija apie sveikatos 

priežiūros pagalbos vaikams poreikį ir problemas konkrečiose savivaldybėse.  Taip pat turėtų vykti 

abipusė diskusija ir telkiamos bendros pastangos priimti suderintus sprendimus dėl neatlieptų vaikų 

poreikių, specialistų trūkumo ir kitų problemų (pavyzdžiui, pasiekti pažeidžiamas romų ir migrantų 

kilmės vaikų grupes). Siekiant pagerinti atsakingų asmenų kompetenciją, galėtų būti organizuojami 

mokymai. Be to, nacionaliniu lygmeniu turėtų būti teikiami paslaugų teikimo ir veiklos aprašymai bei 

 

279 Tarybos rekomendacija dėl 2019 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos ir pateikti Tarybos nuomonę dėl 2019 m. 

Lietuvos stabilumo programos. 
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rekomendacijos, taip pat įvertinta, ar tinkamai planuojami reikalingi ištekliai (žmogiškieji ir 

finansiniai) ir vykdomos funkcijos. Tobulinant nacionalinę politinę darbotvarkę turėtų būti 

atsižvelgiama į vietos specialistų požiūrį ir pasiūlymus. Turėtų būti skatinamos ir remiamos privačios 

iniciatyvos. 

Tikimasi, kad geras nacionalinių ir vietos atstovų veiklos koordinavimas padės stipriai pagerinti vaikų 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą regionuose, o tai yra vienas iš 2021–2030 m. nacionalinio 

pažangos plano tikslų. Be to, didesnis vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas stiprina visą 

šalies sveikatos sistemą ir daro ją atsparesnę, o tai, remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis, 

turėtų būti šalies sveikatos politikos pagrindas. Dalis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės  (angl. Recovery and Resilience Facility, RRF) fondo lėšų jau dabar yra nukreipta sveikatos 

sistemos atsparumui ir sveikatos paslaugų prieinamumui Lietuvoje stiprinti280. 

Bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių –  socialinių reikalų, švietimo ir sveikatos apsaugos  

Visų pirma, kuriant politiką ir programas nacionaliniu lygmeniu svarbus įvairių sektorių 

bendradarbiavimas (Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų dalyvavimas). Šis konkretus pasiūlymas atspindi 

nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros plėtros programą ir jos tikslą – pagerinti visuomenės 

sveikatos priežiūros sistemų valdymą įgyvendinant požiūrį „sveikata visose politikos srityse.” 

Savivaldybių lygmeniu turėtų būti skatinamas gydytojų, savivaldybių skyrių socialinių darbuotojų 

ir NVO bei mokytojų bendradarbiavimas. Mokyklose ar kitose įstaigose galėtų būti organizuojama 

reguliari mažas pajamas gaunančių vaikų sveikatos stebėsena (bendrosios sveikatos, dantų priežiūros, 

regėjimo ir klausos patikros). Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros plėtros programoje 

akcentuojamas dėmesys efektyviai dantų priežiūrai ir prevencinių priemonių, skirtų kovoti su vaikų 

dantų ėduonimi, įgyvendinimui. Gerai veikianti bendradarbiavimo sistema galėtų sėkmingai padėti 

pasiekti labiau pažeidžiamus vaikus, taip pat greičiau informuoti juos ir jų šeimas apie esamas sveikatos 

priežiūros programas, vaikų sveikatos ir fizinio aktyvumo svarbą ir pan. Tikėtina, kad informacijos 

prieinamumas pažeidžiamiausioms vaikų grupėms būtų daug didesnis. Toks modelis galėtų būti 

vertinamas kaip praktinis kompleksinio požiūrio į vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

pavyzdys, taikytinas įvairiuose sektoriuose, ir turėtų įtakos Lietuvos vaikų sveikatos sistemos 

(numatyto finansavimo RRF) atsparumui ilguoju laikotarpiu. Šios rekomendacijos sustiprintų 

nacionalinį tikslą plėtoti savivaldybių tarybų, savivaldybių gydytojų ir pirminės sveikatos priežiūros 

lygmens partnerystę ir kompetenciją. Be to, skirtingų sektorių bendradarbiavimas gali suteikti daugiau 

galimybių skirstant finansavimą vaikų sveikatos priežiūros srityje, o tai atitinka Europos Komisijos 

Lietuvai skirtą rekomendaciją281  - mobilizuoti tinkamą/ užtikrinti pakankamą sveikatos sistemos 

finansavimą. 

 

Didesnis NVO, verslo organizacijų ir savanorių dalyvavimas 

Siekiant geriau padėti vaikams, kuriems reikia sveikatos priežiūros, svarbu įtraukti NVO, verslo 

organizacijas ir savanorius. Papildoma parama reikalinga, kad būtų pasiekta daugiau pažeidžiamų 

vaikų ir sparčiau mažinami skirtumai šalyje. Įvairių įstaigų bendradarbiavimas taip pat gali užtikrinti 

 

280 TARYBOS ĮGYVENDINAMASIS SPRENDIMAS dėl Lietuvos atkūrimo ir atsparumo plano vertinimo patvirtinimo. 2021. 

Prieiga per internetą:: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10477-2021-INIT/en/pdf.  

281 Rekomendacija dėl TARYBOS REKOMENDACIJOS dėl 2020 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos ir Tarybos 

nuomonė dėl 2020 m. Lietuvos stabilumo programos. Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0515&from=EN.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10477-2021-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0515&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0515&from=EN
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stabilesnę finansavimo schemą. Taip pat būtų galima skatinti partnerystę su kitų rūšių 

suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, NVO ir pedagogikos ekspertais, universitetų dėstytojais. 

Apskritai visos privačios iniciatyvos turėtų būti skatinamos ir remiamos valstybės lygmeniu. 

 

Kokybiškos sveikatos paslaugos   

Kaip pabrėžta Europos Komisijos parengtoje Šalies ataskaitoje, Lietuvoje pažanga gerinant sveikatos 

priežiūros sistemos kokybę išlieka nedidelė282. Todėl sveikatos paslaugų kokybės klausimas buvo 

pabrėžiamas visuose naujausiuose nacionaliniuose dokumentuose, įskaitant 2021–2030 m. nacionalinį 

pažangos planą, aštuonioliktosios Vyriausybės programą ir nacionalinę visuomenės sveikatos 

priežiūros plėtros programą. Be to, Lietuva įgyvendina ES finansuojamą priemonę, kuri tiesiogiai 

orientuota į vaikų sveikatos priežiūros kokybės gerinimą. Vis dėlto Lietuva turėtų daugiau dėmesio 

skirti pirminės sveikatos priežiūros ir vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui . 

Minėtoms sritims stiprinti turėtų būti naudojamos tikslinės investicijos, įskaitant ir finansuojamas iš 

RRF. Kaip nurodyta Europos vaiko garantijų sistemoje, kiekvienam šalies vaikui turėtų būti užtikrintas 

nemokamas reguliarus sveikatos patikrinimas ir tolesnis gydymas283. Regioniniai kokybiškų sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumo skirtumai turėtų būti mažinami investuojant į tolygų sveikatos 

priežiūros specialistų ir slaugytojų pasiskirstymą, tolygų telekomunikacijų technologijų naudojimą 

diagnozavimui, pacientų gydymui per atstumą, psichikos ir odontologinės priežiūros prieinamumą ir 

integruotą priežiūrą284. Aukštos kokybės specialistų trūkumą būtų galima sumažinti diegiant 

elektronines sveikatos paslaugas (numatant finansavimą iš RRF) kaimo vietovėse, taip pat nustatant 

išmokų paketus specialistams kaime. Pagal RRF priemonę taip pat ketinama finansuoti sveikatos 

priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimą285. Naujausiose Europos Komisijos 

rekomendacijose286 daug dėmesio skirta sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumo problemai spręsti 

(numatomas finansavimas iš RRF), kuri dažnai lemia sveikatos priežiūros netolygumus ir geografinį 

paslaugų neatitikimą vaikų poreikiams. Atsižvelgiant į konkrečias vaikų sveikatos problemas 

regioninėse savivaldybėse (pavyzdžiui, ribotas tam tikrų gydymo būdų prieinamumas vaikams su 

negalia, sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumas, žemas naudojimosi sveikatos programomis, 

paslaugomis lygis, psichikos sveikatos paslaugų trūkumas ir t. t.), reikėtų optimizuoti paslaugų 

organizavimo mastą ir užmegzti bendradarbiavimą tarp savivaldybių, kad būtų sprendžiamos 

bendros problemos287. Remiantis Suomijos pavyzdžiu, savivaldybės galėtų gauti finansavimą iš 

Vyriausybės tarpusavio bendradarbiavimui kuriant bendrą tam tikrų paslaugų administravimo ir 

teikimo mechanizmą, kad būtų pagerinta reikalingiausių sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų 

kokybė288.   

 

Daugiau gerai integruotų sistemų ir mechanizmų 

 

282 Europos semestras. Lietuvos šalies ataskaita. 2020. Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0514&from=EN.  
283 Galimos ES vaikų garantijų sistemos ekonominio įgyvendinimo schemos, įskaitant jos finansinį pagrindą, tyrimas. Galutinė 

ataskaita 

284 Lietuvos šalies ataskaita. 
285 TARYBOS ĮGYVENDINAMASIS SPRENDIMAS dėl Lietuvos atkūrimo ir atsparumo plano vertinimo patvirtinimo. 2021. 

286 Rekomendacija dėl TARYBOS REKOMENDACIJOS dėl 2020 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos ir Tarybos 

nuomonės dėl 2020 m. Lietuvos stabilumo programos pateikimas. 
287 Eurofound. Prieiga prie priežiūros paslaugų: ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė priežiūra. 

Prieiga per internet: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20015en.pdf.  

288 Ten pat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0514&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0514&from=EN
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20015en.pdf


UNICEF – Giluminė analizė – Lietuva  

93 

 

Siekiant užtikrinti minėtų sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuoseklumą, rekomenduojama 

vadovautis holistiniu požiūriu ir projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai” (finansuojamo ESF 

lėšomis) pavyzdžiu bei sukurti daugiau gerai integruotų sistemų ir mechanizmų, užtikrinančių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą netoli vaikų ir jų šeimų gyvenamosios vietos ir užtikrinti 

informacijos apie šias paslaugas pasiekiamumą pažeidžiamiems vaikams, kuriems reikia atitinkamų 

sveikatos paslaugų(lengviau rasti visą reikalingą informaciją). Kaip minėta ankstesnėje 

rekomendacijoje, Europos Komisija289 pabrėžia, kad  integruotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 

yra svarbi kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų dalis ir primygtinai skatina ją plėtoti Lietuvoje. 

Kiekviena savivaldybė, bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis organizacijomis, pagal savo 

poreikius galėtų pasirinkti, kokios kompleksinės paslaugos būtų teikiamos jos teritorijoje. Integruotos 

paslaugos gali geriau užtikrinti vaikų galimybes gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų 

naudojimo tęstinumą (nuo profilaktinių sveikatos priežiūros paslaugų iki tolesnio gydymo). Ši 

rekomendacija atitinka vieną iš nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros programos tikslų, 

kuriame pabrėžiama integruotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų modelių įgyvendinimo 

svarba, taip pat 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano tikslą gerinti paslaugų vaikams kokybę. 

Taigi savivaldybės turėtų būti labiau skatinamos rengti ir įgyvendinti pilotines projektų, orientuotų į 

vaikų sveikatą, versijas ir dalytis jų rezultatais su kitomis savivaldybių institucijomis, siekiant mažinti 

prieinamumo netolygumus visoje šalyje (pavyzdžiui, priemonė „Jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas”290) ar net bendradarbiauti sprendžiant bendras 

problemas (žr. rekomendaciją dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės). 

Prieinamos psichikos sveikatos paslaugos 

Kaip rodo dabartiniai duomenys ir atsižvelgiant į  Europos Komisijos rekomendacijas291, daugiau 

dėmesio turėtų būti skiriama  vaikams reikalingoms psichikos sveikatos paslaugomsvystyti. 

Kokybiškos psichikos sveikatos paslaugos turėtų būti prieinamos visiems vaikams ir visoms vaikus 

auginančioms šeimoms  šalyje. Ši rekomendacija atspindi siūlomą tikslą pagrindiniuose nacionaliniuose 

dokumentuose: 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane, kuriame pabrėžiama būtinybė skirti 

ypatingą dėmesį vaikų psichologinei savijautai, aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programoje, kurioje pabrėžiama vaikų streso prevencijos svarba ir dėmesys psichikos sveikatos 

problemoms (dėmesys vaikų savižudybių skaičiaus mažėjimui), ir visuomenės sveikatos priežiūros 

plėtros programoje, kurioje akcentuojamas vaikų psichikos sveikatos gerinimas Lietuvoje ir visuomenės 

sąmoningumo didinimas šiuo klausimu. Nors psichikos sveikatos paslaugos yra integruotos į 

strateginius sveikatos politikos dokumentus, tačiau regioniniai skirtumai išlieka tiek dėl vaikų ir 

paauglių psichiatrų ir psichologų skaičiaus, tiek dėl specialistų darbo krūvio292. Esant poreikiui, šios 

srities specialistų trūkumą būtų galima spręsti pasitelkiant nuotolines paslaugas. Be to, paslaugos 

turėtų būti teikiamos nemokamai ir neribojant konsultacijų skaičiaus užtikrinant ilgalaikį vaikų 

konsultavimą ir sudėtingesnių psichikos sveikatos sutrikimų gydymą. 

 

 

 

289 Lietuvos šalies ataskaita. 

290 Priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“. Prieiga per internetą: 

http://www.smlpc.lt/lt/renginiai/ivyke_renginiai/savivaldybems_pristatytas_jaunimui_palankiu_sveikatos_prieziuros_paslaug

u_teikimo_modelio_koregavima.html. .  
291 Lietuvos šalies ataskaita. 

292 Vaiko garantijų sistemos studija. Šalies ataskaita – Lietuva. 2019.  

http://www.smlpc.lt/lt/renginiai/ivyke_renginiai/savivaldybems_pristatytas_jaunimui_palankiu_sveikatos_prieziuros_paslaugu_teikimo_modelio_koregavima.html
http://www.smlpc.lt/lt/renginiai/ivyke_renginiai/savivaldybems_pristatytas_jaunimui_palankiu_sveikatos_prieziuros_paslaugu_teikimo_modelio_koregavima.html
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Aktyvi informacinė kampanija apie vaikų sveikatos ir sveikos gyvensenos svarbą 

 

Sveikatos raštingumas yra vienas iš pagrindinių aspektų, minimų Europos vaiko garantijų sistemoje293.  

Įgyvendinant 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano priemonę didinti sveikatos raštingumą ir 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekį aktyviai organizuoti sveikatos paslaugų 

teikimą ir jų pasiūlą bendruomenės lygmeniu, vaikų sveikatos stiprinimo svarbos skatinimas turėtų 

būti prioritetas visose savivaldybėse. Tėvai ir vaikai turėtų gauti kuo daugiau informacijos fizinės ir 

psichinės sveikatos, sveikos gyvensenos temomis, taip pat apie pagrindines esamas paslaugas, kurios 

konkrečiu metu geriausiai atitinka jų poreikius. Aktyvus požiūris į visus vaikus galėtų užtikrinti 

paslaugų prieinamumą ir realią aprėptį. Rekomenduojama vietiniu lygmeniu bendradarbiaujant su 

kompetentinga vietos valdžios institucija  sukurti privalomą kvietimų, registracijos ir priminimų 

sistemą apie sveikatos paslaugas ir sveiką gyvenseną. Gali būti organizuojamos informatyviossesijos, 

dalijamos skrajutės,  lankomasi šeimose.. Sveikatos priežiūros paslaugos taip pat galėtų būti teikiamos 

kompetentingiems socialiniams darbuotojams lankantis namuose, paramos šeimai centruose ar kitose 

bendruomeninėse organizacijose. Svarstytina  galimybė numatyti gydytojų vizitus į namus294, kad 

pirmaisiais gyvenimo metais būtų organizuojamos reguliarios apžiūros.Remiantis Europos Komisijos 

rekomendacijomis295, norint užtikrinti sveikatos sistemos atsparumą ateityje, reikės stiprinti jos 

gebėjimą mažinti nesveiką Lietuvos gyventojų gyvenimo būdą (vieną iš svarbių veiksnių, lemiančių 

prastus sveikatos rodiklius Lietuvoje). Bendradarbiavimas su mokyklomis galėtų turėti didelę įtaką 

informacijos sklaidai ir įtrauktų daugiau savanorių, kurie galimai iš dalies kompensuotų pagalbos 

paslaugas. Rekomenduojama organizuoti daugiau fizinių užsiėmimų vaikams, kurie būtų įtraukti į 

mokyklų mokymo programas ir popamokinę veiklą. Šiuo metu mokyklose dirbantys visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai (savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose) yra atsakingi už 

nuolatinį ryšių su mokyklomis, mokytojų palaikymą ir pan. Be to, sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklu296 siekiama gerinti mokinių fizinę ir psichinę sveikatą, tobulinti sveikatos raštingumą ir ugdyti 

sveikos gyvensenos įgūdžius. Reikėtų įdėti daugiau pastangų, kad būtų patobulinta dabartinė 

bendradarbiavimo praktika ir bendromis mokytojų, gydytojų, šeimos ir visuomenės pastangomis 

sukurta integruota ir visapusiška sveikatos stiprinimo sistema. Labai svarbu tobulinti specialistų, 

dirbančių su sunkumus patiriančiais vaikais, kvalifikaciją imantis informuotumo didinimo iniciatyvų. 

Ryžtingesni sveikatos stiprinimo ir blogos sveikatos prevencijos veiksmai ilgainiui sumažintų 

spaudimą sveikatos sistemoms297. 

 

Į vaikus orientuotos sveikatos priežiūros paslaugos vaikams su negalia 

Plėtojant 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane numatytą tikslą didinti žmonių su negalia 

(įskaitant vaikus) gerovę ir vaikų galimybes naudotis sveikatos paslaugomis, vaikams su negalia ir 

jų šeimoms skirta politika ir programos turėtų būti lanksčios, labiau orientuotos į vaikus ir į 

 

293 Galimos ES vaiko garantijų sistemos ekonominio įgyvendinimo sistemos, įskaitant jos finansinį pagrindą, studija. Galutinė 

ataskaita. 
294Galimos ES vaiko garantijų sistemos ekonominio įgyvendinimo sistemos, įskaitant jos finansinį pagrindą, studija. Galutinė 

ataskaita.  

295 Rekomendacija dėl TARYBOS REKOMENDACIJOS dėl 2020 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos ir Tarybos 

nuomonė dėl 2020 m. Lietuvos stabilumo programos pateikimas. 
296 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Prieiga per internetą: 

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111.  

297 Europos Komisija. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas pasitelkiant veiksmingesnes vertinimo priemones. 

2021. Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/systems_performance_assessment/docs/measuring_access-to-healthcare_en.pdf.  

http://www.smlpc.lt/index.php?lang=1&sid=111
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/systems_performance_assessment/docs/measuring_access-to-healthcare_en.pdf
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individualius kiekvieno vaiko poreikius. Svarbi paslaugų plėtra ir  prieinamumas visoje šalyje, taip 

pat paramos priemonių teikimas namų ūkiams (finansinės lengvatos, suteikiamas transportas, 

nemokamos paslaugos ir paslaugos, kurių tuo metu labiausiai reikia, atokvėpio paslaugų teikimas). Be 

to, informacija apie teikiamas paslaugas turėtų būti prieinamesnė. Slaugos paslaugų namuose 

(atokvėpio priežiūros) kompensavimas šeimoms, ypač vienišiems tėvams, auginantiems vaikus su 

negalia, galėtų padėti  išlikti darbo rinkoje, padidinti šeimų pajamas ir išbristi iš skurdo. 2019 m. Lietuva 

priėmė naujus teisės aktus, kuriais oficialiai pripažįstamas neoficialių slaugytojų statusas ir 

apibrėžiamos jų teisės bei galimybės gauti atokvėpio slaugos paslaugas, tačiau šie teisės aktai dar tik 

pradedami rengti. ES remiamas, projektais grindžiamas finansavimas buvo skirtas paremti atokvėpio 

priežiūros paslaugų bandymus kai kuriose savivaldybėse298. Todėl rekomenduojama daugiau 

investuoti į atokvėpio priežiūros paslaugas nacionaliniu lygmeniu, kad jos būtų teikiamos šeimoms, 

auginančioms vaikus su negalia, ir užtikrintas jų prieinamumas visose savivaldybėse. 

 

Politinis dėmesys migrantų kilmės vaikams, romų vaikams ir benamystės sąlygomis gyvenantiems 

vaikams 

Tokios grupės kaip migrantų kilmės vaikai, romų vaikai ir vaikai, gyvenantys benamystės sąlygomis,  

lieka už intensyvaus politinio dėmesio ribų ir nėra pakankamai įtrauktos į Lietuvos strateginius 

dokumentus. Todėl labai rekomenduojama atsižvelgti į jų sveikatos poreikius, politinėse priemonėse ir 

programose išskiriant juos kaip atskiras tikslines grupes. Taip pat turėtų būti parengtos papildomos 

priemonės (nacionalinės strategijos, orientuotos į romų vaikus ir migrantų kilmės vaikus, dalis), skirtos 

konkrečiai šioms grupėms, siekiant padėti joms geriau pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis 

(įskaitant su lytimi susijusius sveikatos priežiūros poreikius299), pagerinti jų dabartinius sveikatos 

priežiūros įpročius ir sustiprinti informuotumą apie teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Būtina 

taikyti aktyvią politiką ir didinti romų ir migrantų kilmės tėvų informuotumą apie vaikų skiepijimo 

svarbą, taip pat gerinti romų ir migrantų kilmės vaikų skiepijimo lygį. Kadangi Lietuvoje nėra 

nacionalinės strategijos (taip pat ir reprezentatyvių duomenų) dėl benamystės sąlygomis ir gatvėje 

gyvenančių vaikų, būtina daugiau dėmesio skirti būtent šiai vaikų grupei, stiprinant NVO sektorių 

(kuris jau turi sukaupęs profesinės darbo su vaikais, gyvenančiais benamystės sąlygomis, patirties) ir 

priimant nacionalinį strateginį dokumentą dėl gatvėje gyvenančių vaikų ir pagalbos jų sveikatos 

priežiūrai. Intervencinės priemonės turėtų būti tiesiogiai orientuotos į dažniausiai pasitaikančias 

benamystėje gyvenančių vaikų problemas. Pavyzdžiui, aktyvus fizinės ir psichinės sveikatos 

stiprinimas, tiesiogiai kreipiantis į vaikus ir organizuojant į juos orientuotų paslaugų teikimą; 

piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis mažinimas ir kt.300 turėtų būti inicijuojamas, 

skatinamas ir remiamas nacionaliniu lygmeniu.  Be to, sverbu mokyti sveikatos priežiūros specialistus, 

kaip bendrauti neformalia ir paprasta kalba, aktyviai klausytis ir propaguoti sveikatos svarbą301. 

Paslaugos taip pat turėtų būti lanksčios ir operatyvios, teikiamos viename pastate, į kurias būtų galima 

patekti neturint asmens registracijos adreso. 

 

Daugiau išskaidytų duomenų apie vaikų sveikatą 

 

298 Galimybė naudotis priežiūros paslaugomis: ankstyvojo ugdymo ir priežiūros, sveikatos priežiūros ir ilgalaikių. Prieiga per 

internetą: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20015en.pdf.  

299 Vaiko garantijų sistemos studija. Šalies ataskaita - Lietuva. 2019. 
300 Europos Komisija. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas benamiams vaikams ir šeimoms. 2021. Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8420&furtherPubs=yes.  

301 Ten pat. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20015en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8420&furtherPubs=yes
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PSO rezoliucijoje dėl įsipareigojimo įgyvendinti Pasaulinę moterų, vaikų ir paauglių sveikatos strategiją 

pabrėžiama atskaitomybės svarba stebint nacionalinę pažangą ir stiprinant gebėjimus rinkti ir 

analizuoti kokybiškus duomenis302. Kalbant apie tai, kad Lietuvoje trūksta stebėsenos rodiklių, ypač 

susijusių su vaikų sveikata, rekomenduojama įvesti daugiau vaikų sveikatos būklės rodiklių (žr. 18 

lentelę). Geresni duomenys gali motyvuoti priimti sprendimus dėl vaikų sveikatos priežiūros aprėpties 

adekvatumo gerinimo ir suteikti svaresnį grįžtamąjį ryšį, padedantį ryžtingiau perorientuoti vaikų 

sveikatos priežiūros sistemą į sveikatos stiprinimą ir rizikos sveikatai prevenciją, atsižvelgiant į 

sveikatos netolygumus303. Be to, rekomenduojama įtraukti daugiau socialinių ir ekonominių aspektų 

(išskaidytų duomenų), tokių kaip namų ūkio tipas, šeimų pajamos, tėvų užimtumo statusas, 

urbanizacijos laipsnis (kaimas / miestas), migracijos statusas, etninė priklausomybė (jei reikia), 

neįgalumo statusas, ir įvertinti jų ryšį su vaikų sveikatos rodikliais. Išskaidytų duomenų rinkimas 

padės geriau užfiksuoti vaikų, kuriems reikia pagalbos, charakteristikas ir jiems kylančią riziką 

teritoriniu lygmeniu, kad būtų galima įvertinti regioninius skirtumus, nustatyti pažeidžiamiausias 

vaikų grupes ir parodyti, kaip reformuoti sveikatos paslaugų teikimo sistemas ir būdus, kad būtų geriau 

tenkinami tikslinių grupių poreikiai304. Dabartinė sveikatos priežiūros sistema gali neaprėpti tam 

tikroms marginalizuotoms gyventojų grupėms būtinų paslaugų305 – Lietuvos atveju ypatingą dėmesį 

reikėtų skirti romų vaikams, migrantų kilmės vaikams ir gatvėje gyvenantiems vaikams. 

Nacionalinėje statistikoje neatsispindi šių grupių galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.  

Nacionaliniu lygmeniu nustatyta nuosekli stebėsenos praktika galėtų padėti nustatyti 

pažeidžiamiausias vaikų grupes ir įvertinti vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo lygį, taip 

pat artimiausioje ateityje pagerinti į vaikus orientuotą politiką. Siekiant geriau įvertinti su sveikata 

susijusių paslaugų prieinamumą vaikams, kuriems jų reikia, gali prireikti sukurti kokybinius duomenų 

šaltinius306. Taip pat reikėtų apsvarstyti galimybę bendradarbiauti su mokslininkais ir investuoti į 

teminius tyrimus. 

 

 

 

 

302 PSO. Įsipareigojimas įgyvendinti Pasaulinę moterų, vaikų ir paauglių sveikatos strategiją. Rezoliucija. 2016. Prieiga per 

internetą: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252782/A69_R2-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  
303 Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas pasitelkiant veiksmingesnes vertinimo priemones. 

304 Ten pat. 
305 Ten pat. 

306 Ten pat. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252782/A69_R2-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5 LENTELĖ. SIŪLOMI RODIKLIAI 

N
R. 

TIKSLAS RODIKLIS APIBRĖŽIM
AS 

IŠSKAIDYMA
S 

ŠALTINI
S 

PERIODIŠKU
MAS 

RODIKL
IO 

SVARB
A 

RODIKLIO 
NAUDOJI

MAS 

RODIKLI
O TIPAS 

LIETUVA 

(NAUJAU
SI 

DUOMEN
YS) 

TIKSLAS FINANSAVI
MO 

ŠALTINIS 

1 Iki 2030 m. 
neliks vaikų, 
kurių 
medicininiai 
poreikiai būtų 
nepatenkinti 

Vaikų nepatenkinti 
medicininiai 
poreikiai (lyginant 
su esamu ES 
rodikliu) 

Namų ūkių, 
kuriuose yra 
vaikų, 
turinčių 
nepatenkint
ų poreikių, 
susijusių su 
sveikatos 
priežiūra, 
gydymu ir 
galimybe 
gauti vaistų, 
dalis 

Sociodemogra
finiai 
kintamieji: 
namų ūkio 
tipas; šeimos 
pajamos; tėvų 
užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis 
(kaimas / 
miestas); 
migracijos 
statusas; 
etninė kilmė 
(jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

ES-SPGS 
(2017) 

Ad hoc 
modulis – 

Nereguliarus 

Pirminis Vertinimas Struktūri
nis 

4,2 % 
vaikų iš 
mažas 
pajamas 
gaunančių
307 šeimų 

2,3 % visų 
vaikų 

Nacionalin
ių 
duomenų 
apie 
vaikus 
nėra 

0 

(2030) 

 

Siekiama, 
kad 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugos 
būtų 
prieinamos 
kiekvienam 
vaikui. 

 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

 

RRF 

 

ERPF 

 

ESF+ 

2 Iki 2030 m. 
pasiekti, kad 
daugiau vaikų 
iki 7 metų 
amžiaus gautų 
profilaktines 
medicinines 
konsultacijas 

Vaikų, 
pasinaudojusių 
nemokamomis 
profilaktinėmis 
šeimos gydytojų ir 
odontologų 
konsultacijomis, 
procentinė dalis 
(naujas PPMI tyrėjų 
siūlomas rodiklis 
siekiant nustatyti 

Vaikų (iš visų 
Lietuvos 
vaikų), 
pasinaudojus
ių 
profilaktinė
mis šeimos 
gydytojų ir 
odontologų 
konsultacijo
mis, dalis  

Sociodemogra
finiai 
kintamieji: 
amžius, namų 
ūkio tipas, 
šeimų 
pajamos, tėvų 
užimtumo 
statusas, 
urbanizacijos 
laipsnis 

Higienos 
institutas 
(medicini
niai įrašai) 

Kasmet Pirminis Stebėsena Proceso Nėra - Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

 

 

307 Mažesnės nei 60 % arba vidutinės ekvivalentinės pajamos. 
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vaikų (ypač iki 7 
metų amžiaus), 
pasinaudojusių 
esama prevencine 
vaikų sveikatos 
stebėsenos 
programa, 
procentinę dalį) 

(kaimas / 
miestas), 
migranto 
statusas ir 
etninė 
priklausomybė 
(dėmesys 
romų vaikams 
ir migrantų 
kilmės 
vaikams), 
neįgalumo 
statusas 

3 Iki 2030 m. 
didesnė vaikų, 
kuriems 
taikomas 
tinkamas 
tolesnis 
gydymas, dalis 

Vaikų, kuriems 
taikomas tinkamas 
tolesnis gydymas, 
dalis (pvz., 
vertinant kokybę, 
laukimo laiką, 
specializuotųtyrim
ų galimybę) (naujas 
PPMI tyrėjų 
pasiūlytas rodiklis 
siekiant įvertinti 
faktinę vaikų 
galimybės gauti 
tolesnį gydymą 
šalyje padėtį) 

Vaikų (iš visų 
Lietuvos 
vaikų), 
dalyvavusių 
tolesniame 
gydyme po 
pirminės 
konsultacijos
, dalis 

Sociodemogra
finiai 
kintamieji: 
amžius, namų 
ūkio tipas, 
šeimų 
pajamos, tėvų 
užimtumo 
statusas, 
urbanizacijos 
laipsnis 
(kaimas / 
miestas), 
migranto 
statusas ir 
etninė 
priklausomybė 
(dėmesys 
romų vaikams 
ir migrantų 
kilmės 
vaikams), 
neįgalumo 
statusas 

Higienos 
institutas 
(medicini
niai įrašai) 

Kasmet Pirminis Stebėsena Proceso Nėra - Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

 

4 Iki 2030 m. 
nebeliks vaikų, 
kurių 
odontologiniai 
poreikiai būtų 
nepatenkinti 

Vaikų nepatenkinti 
odontologinės 
priežiūros poreikiai 
(lyginant su esamu 
ES rodikliu) 

Namų ūkių, 
kuriuose yra 
vaikų, kurių 
odontologin
ės priežiūros 
poreikis 

Sociodemogra
finiai 
kintamieji: 
namų ūkio 
tipas; šeimos 
pajamos; tėvų 

ES-SPGS 
(2017) 

Ad hoc 
modulis – 

Nereguliarus 

Pirminis Vertinimas Struktūri
nis 

1,1 % 
vaikų iš 
mažas 
pajamas 
gaunančių 
šeimų 

0 

(2030) 

Siekiama, 
kad 
sveikatos 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

 

RRF 
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nepatenkint
as, dalis 

užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis 
(kaimas/miesta
s); migranto 
statusas; 
etninė kilmė 
(jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

3,6 % visų 
vaikų 

 

Nacionalin
ių 
duomenų 
apie 
vaikus 
nėra 

priežiūros 
paslaugos 
būtų 
prieinamos 
kiekvienam 
vaikui 

 

ESF+ 

5 Iki 2030 m. 
pasiekti 
didesnę vaikų, 
atsparių 
užkrečiamosio
ms ligoms, dalį 

Vaikų skiepijimo 
apimtys (rodiklis, 
naudojamas 2021–
2030 m. 
nacionaliniamepaž
angos plane)  

Vaikų (2 
metų 
amžiaus), 
paskiepytų 
viena MMR 
(tymų, 
epideminio 
parotito ir 
raudonukės) 
vakcinos 
doze, 
aprėptis 

Migracinis 
statusas; 
etninė 
priklausomybė 
(dėmesys 
romų vaikų 
skiepijimo 
lygiui ir 
migrantų 
kilmės vaikų 
skiepijimo 
lygiui) 

Lietuvos 
statistika 

5 metai Pirminis Stebėsena Proceso 92 % 
(2018) 

 

95 % 

(2030) 

Pagal PSO 
rekomenda
ciją 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

 

RRF 

 

ESF+ 

6 Iki 2030 m. 
pagerinti vaikų 
psichikos 
sveikatą 

Vaikų nepatenkinti 
psichikos sveikatos 
poreikiai (palyginti 
su esamu ES 
rodikliu) 

Vaikų, 
turinčių 
nepatenkint
ų psichikos 
sveikatos 
poreikių, 
dalis. 
Nepatenkinti 
poreikiai 
apibrėžiami 
kaip 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
neprieinamu
mas dėl 
atstumo, 
transporto ar 

Sociodemogra
finiai 
kintamieji: 
namų ūkio 
tipas; šeimos 
pajamos; tėvų 
užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis 
(kaimas / 
miestas); 
migracijos 
statusas; 
etninė kilmė 
(jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

Higienos 
institutas 

3–5 metai Pirminis Vertinimas Struktūri
nis 

- - Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

 

RRF 

 

ESF+ 
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finansinių 
išteklių 

7 Iki 2030 m. 
pagerinti vaikų 
psichikos 
sveikatą 

Mokinių, kurių 
psichologinės 
gerovės lygis 
žemas, procentinė 
dalis (rodiklis, 
naudojamas 2021-
2030 m. 
Nacionaliniame 
pažangos plane) 

Vaikų, 
turinčių 
nepatenkint
ų psichikos 
sveikatos 
poreikių, 
dalis. 
Nepatenkinti 
poreikiai 
apibrėžiami 
kaip 
psichikos 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
neprieinamu
mas dėl 
atstumo, 
transporto ar 
finansinių 
priežasčių 

Sociodemogra
finiai 
kintamieji: 
namų ūkio 
tipas; šeimos 
pajamos; tėvų 
užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis 
(kaimas / 
miestas); 
migracijos 
statusas; 
etninė kilmė 
(jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

Higienos 
institutas 

3–5 metai Pirminis Stebėsena 
ir 

vertinimas 

Proceso 31,3 %  

(2018) 

 

 

22 % (2030) 

Pasirinkta 
nacionalini
u lygmeniu 

Sveikatos 
apsaugos 

ministerija 

 

 

 

8 Iki 2030 m. 
pagerinti vaikų 
psichikos 
sveikatą 

Mokinių, kurie per 
2 mėnesius 
nepatyrė patyčių, 
dalis (rodiklis, 
naudojamas 
nacionalinėje 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 2016–
2023 m. plėtros 
programoje) 

 Sociodemogra
finiai 
kintamieji: 
namų ūkio 
tipas; šeimos 
pajamos; tėvų 
užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis 
(kaimas / 
miestas); 
migracijos 
statusas; 
etninė kilmė 
(jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

Higienos 
institutas 

3–5 metai Antrinis Stebėsena 
ir 

vertinimas 

Proceso 46,2 % 
(2014) 

60 % 
(2019) 

70 % (2023) 

 

Rodiklis 
pasirinktas 
nacionalini
u lygmeniu 

 

80 % 
(2030Rodik
lis 
pasirinktas 
PPMI tyrėjų 

Švietimo, 
mokslo ir 

sporto 
ministerija 
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9 Iki 2030 m. 
pagerinti vaikų 
sveikosgyvens
enos situaciją 
ir aktyviai 
skleisti 
informaciją 
apie vaikų 
sveikatos 
svarbą 

Fizinis pasyvumas 
(rodiklis, 
naudojamas 2021–
2030 m. 
Nacionaliniame 
pažangos plane) 

 

Mokinių, 
dalyvavusių 
neformaliojo 
švietimo 
sporto ir 
kitoje fizinį 
aktyvumą 
skatinančioje 
veikloje, 
dalis 

Namų ūkio 
tipas; šeimų 
pajamos; tėvų 
užimtumo 
statusas; 
gyvenamoji 
vietovė 
(kaimas / 
miestas); 
priklausymas 
101migrantų 
kilmės, romų, 
neįgaliųjų 
grupėms 

Lietuvos 
statistika 

HBSC 

3–5 metai Antrinis Stebėsena Proceso 20 % 
(2018) 

Rodiklis 
pasirinktas 
nacionalini
u lygmeniu 

Švietimo, 
mokslo ir 

sporto 
ministerija 

Šaltinis: parengė PPMI.
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6. Nemokama ir veiksminga 

galimybė vaikams gauti sveiką ir 

pilnavertę mitybą 

 

6.1.  Sveikos ir pilnavertės mitybos prieinamumas vaikams: 
faktai ir tendencijos 

• 2020 m. tik 37,8 proc. motinų Lietuvoje maitino savo vaikus vien tiktai krūtimi pirmuosius 

šešis mėnesius. Žindymas krūtimi pirmuosius šešis mėnesius yra labai svarbus tinkamai 

kūdikio mitybai jo pasirinkimas  labai priklauso nuo motinos amžiaus, išsilavinimo lygio ir 

socialinės bei ekonominės padėties308. 

 

• Lietuvoje vaikai nuolat vartoja nepakankamai vaisių ir daržovių: 2020 m. tik 34,4 proc. vaikų 

bent kartą per dieną valgė vaisių ir tik 31,7 proc. vaikų bent kartą per dieną valgė daržovių. 

Reguliarus vaisių ir daržovių vartojimas yra vienas iš pagrindinių mitybos kokybės 

rodiklių309. 

 

• Priverstinė baltymų stoka dėl įperkamumo kliūčių yra dažnesnė tarp mažesnes pajamas 

gaunančių išlaikomų vaikų turinčių namų ūkių.. 2020 m. namų ūkių su išlaikomais vaikais 

priverstinės baltymų stokos rizika siekė 9,1 proc. Mažas pajamas gaunančių namų ūkių su 

išlaikomais vaikais rizika buvo 20,6 proc. Ypač  didelė ji mažas pajamas gaunantiems 

vieniems vaikus auginantiems tėvams (26,1 proc.) ir mažas pajamas gaunantiems namų 

ūkiams su trimis ar daugiau vaikų (42,3 proc.)310. 

 

Šiame skyriuje aprašomos ir įvertinamos politinės priemonės, kuriomis siekiama spręsti pagrindines 

pažeidžiamiems vaikams siekiant sveikos mitybos kylančias problemas, ir pateikiamos tolesnės 

politinių priemonių tobulinimo  rekomendacijos. Galimybė gauti tinkamą mitybą yra gyvybiškai svarbi 

vaikų vystymuisi nuo kūdikystės iki paauglystės. Subalansuotos mitybos trūkumas kūdikystėje lemia 

daugybę sveikatos problemų ateityje, vaikams ir paaugliams tai turi įtakos fizinei ir psichinei gerovei, 

 

308 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 2021. Vaikų Mityba. Prieiga per internetą: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/vaiku. 
309 Higienos instituto pateikti duomenys (2020 m.) 

310 Eurostato duomenys.  

https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/vaiku
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/vaiku
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kognityvinėms funkcijoms bei prisideda prie prastesnių mokymosi rezultatų. Ypač didelė rizika, kad 

pažeidžiamų grupių vaikai visą vaikystę negalės reguliariai ir sveikai maitintis. Labiausiai 

pažeidžiamos grupės yra vaikai iš mažas pajamas gaunančių namų ūkių, taip pat vaikai, patiriantys 

socialinę riziką, pavyzdžiui, dėl nesaugios šeimos padėties. Ypač pažeidžiami yra kūdikiai ir 0–2 metų 

vaikai, nes jų galimybės tinkamai maitintis labai priklauso nuo tėvų įpročių. Vaikai, kurie nelanko 

jokių formaliojo švietimo įstaigų ir kurie taip pat dažniausiai yra iš mažas pajamas gaunančių šeimų, 

ir (arba) patiriančių socialinę riziką, taip pat yra labai pažeidžiami, nes pagrindinės politikos priemonės, 

kuriomis siekiama pagerinti mitybos prieinamumą, įgyvendinamos per švietimo įstaigas. 

Mažas žindymo pirmaisiais šešiais mėnesiais rodiklis 

Gimimo svoris ir žindymas pirmuosius šešis mėnesius yra pagrindiniai rodikliai, rodantys, ar kūdikis 

turi galimybę tinkamai maitintis. Prasta motinos mityba prieš nėštumą ir nėštumo metu gali lemti mažą 

gimimo svorį, o tai savo ruožtu gali turėti įtakos kūdikių sveikatos problemoms ateityje311. Nors 

Lietuvoje mažo gimimo svorio rodikliai yra vieni mažiausių ES – 2019 m. jie sudarė 4,6 proc. visų 

gimusių kūdikių, – duomenys nėra suskirstyti, todėl sunku nustatyti įvairių pažeidžiamiausias 

grupes312. Žindymas pirmuosius šešis mėnesius yra labai svarbus naujagimių sveikatai ir 

vystymuisi313. Lietuvos higienos instituto duomenimis, 2020 m. iš viso tik 37,8 proc. motinų maitino 

kūdikius vien tiktai krūtimi pirmuosius šešis mėnesius, nors šis rodiklis padidėjo nuo 32 proc. 2015 

m. Išliekantis didelis vaikų, kurie buvo žindyti mažiau nei šešis mėnesius, skaičius rodo nepatenkintą 

sveikos mitybos kūdikystėje poreikį314. 

Vis dažniau vartojami dirbtiniai motinos pieno pakaitalai turi tendenciją išstumti natūralų žindymą315, 

tačiau tokie duomenys Lietuvoje nerenkami. Be to, žindymo trukmei įtakos turi įvairūs socialiniai ir 

ekonominiai veiksniai. Pasirinkimą žindyti ir žindymo trukmę lemia moters amžius (vyresnės moterys 

žindo ilgiau), išsilavinimas (moterys, turinčios aukštąjį išsilavinimą, žindo ilgiau)316. 2018 metais 

aukštąjį išsilavinimą (bakalauro laipsnis, ISCED 5A lygis) turinčios (75,1 proc.) ir dirbančios317 (69,6 

proc.) moterys turėjo daugiau žinių apie žindymo procesą ir jo naudą bei teigiamą požiūrį į jį nei 

žemesnį išsilavinimą turinčios ir nedirbančios moterys318. Todėl mažiau išsilavinusios ir nedirbančios 

motinos dažniau nemaitina savo vaikų krūtimi arba nutraukia žindymą anksčiau. Kiti reikšmingi 

veiksniai yra gyvenimo sąlygos (didesnes pajamas gaunančios moterys žindo ilgiau), gyvenamoji vieta 

(mieste gyvenančios moterys žindo ilgiau)319. Be to, poreikis grįžti į darbą dažnai yra viena iš ankstyvo 

žindymo nutraukimo priežasčių320. 

 

311 EBPO. 2020. Kūdikių sveikata. Gauta iš: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ea7e9e6a-

en/index.html?itemId=/content/component/ea7e9e6a-en.  
312 EBPO. 2020. Kūdikių sveikata. Prieiga per internetą: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30118.  
313 Pasaulio sveikatos organizacija. 2020. Žindymas. Prieiga per internetą: https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1.  
314 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 2021. Vaikų Mityba. Prieiga per internetą: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/vaiku. 
315 Pasaulio sveikatos organizacija. 2020. Žindymas. Prieiga per internetą: https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1. 
316 Baltranaitė, N. 2019. Veiksnių, susijusių su pagimdžiusių moterų žiniomis apie žindymą, požiūriu į jį ir ketinimu žindyti, 

vertinimas. Prieiga per internetą: https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/101962/1/Magistrinis_2019%20DONE.pdf.  
317 Šiuo konkrečiu atveju dirbančios moterys yra tos moterys, kurios turi darbą ir nuolatines pajamas. 
318 Baltranaitė, N. 2019. 
319 Levinienė, G., E. Tamulevičienė, J. Kudzytė, A. Petrauskienė, A. Zaborskis, et al. 2013. Su žindymo trukme susiję veiksniai. 

Medicina (Kaunas), 49(9):415-21; Vingraitė, J., R. Bartkevičiūtė, ir K.F. Michaelsen. 2013. Vilniaus (Lietuva) naujagimių kohortinis 

tyrimas: maitinimo ypatumai. Acta Pediatr.93:1349-1355. 
320 Stundžienė R, Kalibatienė D, Vingras A. (2010) Kūdikių mitybos ypatumai pirmaisiais gyvenimo metais. Medicines teorija ir 

praktika. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ea7e9e6a-en/index.html?itemId=/content/component/ea7e9e6a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ea7e9e6a-en/index.html?itemId=/content/component/ea7e9e6a-en
https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=30118
https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/vaiku
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/vaiku
https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
https://www.lsmuni.lt/cris/bitstream/20.500.12512/101962/1/Magistrinis_2019%20DONE.pdf
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Vaikai ir paaugliai 

KMI (kūno masės indeksas) yra  mitybos būklės rodiklis (per mažas svoris, normalus svoris, antsvoris, 

nutukimas), kuris  gali signalizuoti ir ligų, ypač susijusių su antsvoriu ir nutukimu, riziką321. Lietuvoje 

kasmetinių profilaktinių sveikatos patikrinimų, privalomų norint lankyti formaliojo švietimo įstaigas, 

metu į elektroninį mokinio sveikatos pažymėjimą šis kūno masės indeksas (KMI) yra įtraukiamas322. 

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Lietuvoje įsigaliojo konkrečios KMI ribos 2–18 metų amžiaus vaikams, 

atsižvelgiant į jų amžių ir lytį323. 

Higienos institutas yra pateikęs 2020–2021 mokslo metų vaikų ir jaunuolių, lankančių formaliojo 

švietimo įstaigas nuo 2 iki 18 metų ir daugiau, KMI. Ankstesniais metais buvo teikiamas tik 7–17 metų 

amžiaus vaikų KMI. Ypač svarbu įtraukti informaciją apie 2–6 metų amžiaus vaikus, nes nustatyta, kad 

ši grupė gali būti labiau  pažeidžiama dėl vaikų sveikatos priežiūros priklausomybės tik nuo jų tėvų. 

Vis dėlto minėtieji  duomenys apima tik tuos vaikus, kurie lankė vaikų darželius. 2020–2021 mokslo 

metais 63,7 proc. formaliojo švietimo įstaigas lankančių vaikų ir jaunuolių KMI buvo normalus. Per 

mažo svorio buvo 14,6 proc. vaikų. Likusieji 21,7 proc. turėjo antsvorio, iš jų 6,9 proc. buvo nutukę. Per 

mažą kūno svorį turėjo 25,6 proc. 2–6 metų amžiaus vaikų, tai yra gerokai daugiau nei kitose amžiaus 

grupėse: 11,1 proc. 7–17 metų amžiaus vaikų ir 12,7 proc. vyresnių nei 18 metų amžiaus vaikų. 

Normalaus svorio vaikų dalis tarp 2–6 m. ir 7–17 m. amžiaus vaikų yra gana panaši – atitinkamai 63,6 

proc. ir 63,3 proc. Tarp vyresnių nei 18 metų asmenų normalų svorį turėjo 67,3 proc. Daugiausia 

antsvorio turinčių vaikų yra 7–17 metų amžiaus (25,7 proc.), t. y. daugiau nei 10,8 proc. tarp 2–6 metų 

amžiaus vaikų ir 20 proc. tarp vyresnių nei 18 metų amžiaus vaikų324. Higienos instituto duomenys 

atskleidžia, kad nuo 2016 m. vaikų (7–17 m.)325, kurių kūno svoris yra normalus, dalis gerokai sumažėjo 

(4,5 proc. punktų), o vaikų, turinčių antsvorio (antsvorio ir nutukimo), dalis padidėjo nuo 21,3 proc. 

2016 m. iki 25,7 proc326. 

 

Reguliarios sveikos mitybos prieinamumą lemiantys veiksniai 

KMI yra rodiklis, glaudžiai susijęs su mitybos įpročiais ir maisto kokybe. Reguliari ir subalansuota 

mityba yra svarbi vaikų ir paauglių vystymuisi ir sveikatai. Netinkama mityba, kai trūksta vaisių, 

daržovių, baltymų, ir pernelyg didelis perdirbto maisto vartojimas prisideda prie lėtinių ligų ir 

sutrikimų išsivystymo įvairiais gyvenimo etapais. 2018 m. atliktas mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos 

elgsenos tyrimas (HBSC) parodė, kad lytis, amžius ir socialinė bei ekonominė padėtis daro didelę 

įtaką mitybos įpročiams327. 2020 m. Lietuvoje vaikai vis dar nepakankamai vartojo vaisių ir daržovių. 

 

321 PSO. 2021.KMI. Prieiga per internetą: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-

mass-index-bmi.  
322 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos 

formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a667901076f911e99ceae2890faa4193. 
323 Ten pat. 
324 Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema. 2021. KMI įvertinimo duomenys. Prieiga per internetą: 
http://vssis.hi.lt/Naujienos/Naujiena?NewsId=1384.  
325 Kitų amžiaus grupių duomenys nepalyginami, nes Institutas pirmą kartą pateikia kitų amžiaus grupių KMI. 
326 Gadžijeva U., and I. Židonienė. 2019. Vaikų sveikata. Prieiga per internetą: 

https://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Statistikos/Vaiku_sveikata/Vaik%C5%B3%20sveikata%202019.pdf.  
327 HBSC (2018). Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata: 2018 m. situacija ir tendencijos. Prieiga per interetą: 

http://hbsc.lt/wp-content/uploads/2020/04/2018reportLT.pdf.  

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a667901076f911e99ceae2890faa4193
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a667901076f911e99ceae2890faa4193
http://vssis.hi.lt/Naujienos/Naujiena?NewsId=1384
https://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Statistikos/Vaiku_sveikata/Vaik%C5%B3%20sveikata%202019.pdf
http://hbsc.lt/wp-content/uploads/2020/04/2018reportLT.pdf
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Tik 34,4 proc. ir 31,7 proc. vaikų atitinkamai vaisius ir daržoves valgo bent kartą per dieną328. Naujausi 

tyrimai329 ir 2020 metų Higienos instituto duomenys patvirtina, kad šių produktų vartojimas taip pat 

mažėja su amžiumi, dažniau juos linkusios vartoti mergaitės nei berniukai, o šių produktų trūkumas 

buvo ryškesnis tarp vaikų, gyvenančių žemesnio socialinio ir ekonominio sluoksnio šeimose. Be to, 46,7 

proc. vaikų nevalgo pusryčių kiekvieną darbo dieną, iš jų 19,9 proc. darbo dienomis pusryčių apskritai 

nevalgo. Savaitgaliais 27,1 proc. vaikų nevalgo pusryčių kiekvieną dieną, iš jų 11,1 proc. savaitgaliais 

pusryčių nevalgo visiškai330. Vėlgi vyresni vaikai ir vaikai iš žemesnių socialinių ir ekonominių 

sluoksnių reguliariai pusryčiauja rečiau. Daugelis vaikų taip pat dažnai vartoja mažos maistinės vertės 

maisto produktus, pavyzdžiui, saldumynus, užkandžius ir saldžius gėrimus (SBB). 2020 m. 17,1 proc. 

vaikų saldumynus vartojo bent kartą per dieną, o 32 proc. vaikų – 2–4 dienas per savaitę. Gazuotus 

gėrimus bent kartą per dieną gėrė 10,5 proc. respondentų, o 48,2 proc. bent kartą per savaitę331. 

Nustatyta, kad 5–8 klasių vaikai saldumynus ir gazuotus gėrimus vartoja dažniausiai, nepaisant 

galiojančio reglamento, ribojančio šių prekių tiekimą ugdymo įstaigose332.   

 

Pagrindinės kliūtys, trukdančios reguliariai ir sveikai maitintis 

Pajamų skurdas, didelės sveiko maisto kainos, namų ūkių sudėtis ir gyvenimas kaimo vietovėse 

labai prisideda prie to, kad vaikams nėra pakankamai galimybių gauti tinkamą mitybą. Pajamų 

skurdas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių maistinių medžiagų trūkumą dėl 

įperkamumo. Pajamų neturintys namų ūkiai dažnai negali sau leisti vartoti pakankamai daržovių, 

vaisių ir tinkamų baltymų šaltinių. ES–SPGS (2019) duomenimis, 7 proc. visų vaikų gyvena namų 

ūkiuose, kuriuose bent vienam vaikui dėl įperkamumo kasdien trūksta vaisių ir daržovių. Mažas 

pajamas gaunančiuose namų ūkiuose, kurių pajamos sudaro 60 proc. vidutinių pajamų, vaikų dalis 

yra gerokai didesnė (19 proc.). Pajamų skurdas dažnai būna didesnis tarp tam tikros sudėties namų 

ūkių ir dėl to šiems namų ūkiams atsiranda papildomų kliūčių gauti sveikai mitybai reikalingų 

maisto produktų. Pavyzdžiui, tarp išlaikomų vaikų turinčių namų ūkių,  mažas pajamas 

gaunančių šeimų vaikams rizika negauti baltymų buvo gerokai didesnė (20,6 proc.) nei bendrai 

visiems namų ūkiams, turintiems išlaikomų vaikų (9,1 proc.). Ši rizika ypač didelė mažas pajamas 

gaunančioms daugiavaikėms šeimoms (38,7 proc.) ir mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, 

gyvenantiems tik su vienu iš tėvų (26,1 proc.)333. 2019 m. mažiausios disponuojamosios pajamos 

buvo namų ūkiuose, kuriuos sudarė vienas suaugęs asmuo su išlaikomais vaikais334. Kadangi 

 

328 Duomenys, gauti iš Higienos instituto (2020 m.). 

329 Bartkevičiūtė R., A. Barzda, G. Bulotaitė, R. Miliauskė, and V. Drungilas. 2020. Mokyklinio Amžiaus Vaikų Mitybos Įpročių, 

Faktinės Mitybos Ir Fizinio Aktyvumo Įpročių Tyrimo (2019-2020) Ataskaita. Vilnius. Prieiga per internetą: 

smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Mityba%20ir%20fizinis%20aktyvumas/Mokiniu_MI_FM_FA_ATASKAITA_g

alut.pdf.  

330 Duomenys, gauti iš Higienos instituto (2020 m.). 

331 Ten pat. 

332 Bartkevičiūtė R., A. Barzda, G. Bulotaitė, R. Miliauskė, and V. Drungilas. 2020. Mokyklinio Amžiaus Vaikų Mitybos Įpročių, 

Faktinės Mitybos Ir Fizinio Aktyvumo Įpročių Tyrimo (2019-2020) Ataskaita. Vilnius. Prieiga per internetą: 

smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Mityba%20ir%20fizinis%20aktyvumas/Mokiniu_MI_FM_FA_ATASKAITA_g

alut.pdf. 

333 ES–SPGS APKLAUSA. 2019. Gyvenimo sąlygos Europoje – materialinis nepriteklius ir ekonominė įtampa. Prieiga per 

internetą: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-

_material_deprivation_and_economic_strain&oldid=484559.  

334 Lietuvos Statistikos Departamentas. 2020. Income and living conditions of the population of Lithuania. Available at: 
https://osp.stat.gov.lt/en/lietuvos-gyventoju-pajamos-ir-gyvenimo-salygos-2020/namu-ukiu-pajamos/disponuojamosios-pajamos.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain&oldid=484559
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain&oldid=484559
https://osp.stat.gov.lt/en/lietuvos-gyventoju-pajamos-ir-gyvenimo-salygos-2020/namu-ukiu-pajamos/disponuojamosios-pajamos
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pajamų skurdas kaimo vietovėse yra didesnis nei miestuose335, vaikai, gyvenantys šeimose tik su 

vienu iš tėvų, ypač kaimo vietovėse, dažniau patiria skurdą, taigi ir negali tinkamai maitintis. 

Pokalbiai su vaikų skurdo mažinimo srityje dirbančiais ekspertais taip pat atskleidė, kad vaikai iš 

šeimų, patiriančių pajamų skurdą ir socialinę riziką atokiose kaimo vietovėse, dažnai neturi ir 

transporto priemonių, kad galėtų pasiekti net pagrindines paslaugas, kurios dažnai pirmiausia 

organizuojamos, paskirstomos ir teikiamos didesniuose miestuose, centrinėse savivaldybės 

gyvenvietėse336. Transporto trūkumas gali apriboti galimybes naudotis tokiomis paslaugomis, kaip 

sveikatos priežiūra, švietimas, socialinė apsauga, taip pat patekti į prekybos centrus, turgavietes ar 

maisto banko dalijimo punktus337. 

 

6.2.  Politikos įgyvendinimo priemonės, skirtos gerinti vaikų 
galimybę gauti sveiką ir pilnavertę mitybą 

 

Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijoje338 ir nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 

plėtros 2016–2023 m. programoje pripažįstama, kad sveikos mitybos prieinamumas yra vienas 

svarbiausių veiksnių, lemiančių sveikatos būklę339. Pastarojoje programoje numatyti konkretūs tikslai 

siekiant gerinti sveikos mitybos įpročius, prieinamumą ir visuomenės informuotumą apie sveiką 

mitybą. Tačiau šiame dokumente nėra konkrečių tikslų ar uždavinių, skirtų vaikams ar pažeidžiamoms 

grupėms. Nepaisant to, pagrindinės priemonės, didinančios pažeidžiamų grupių vaikų sveikos mitybos 

prieinamumą, yra šios: 1) nemokamas maitinimas formaliojo švietimo įstaigose ir 2) maisto produktų 

ir būtiniausiosmaterialinės pagalbos   teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims per Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF) (angl. FEAD), kuris buvo naudojamas 

iki 2020 m., o nuo 2021 m. jį pakeitė materialinės pagalbos programa, priklausantiESF+340. Pirmojoje 

programoje daugiausia dėmesio skiriama vaikams tiesiogiai pasiekti per formaliojo švietimo įstaigas, o 

antrojoje – pažeidžiamiems vaikams, teikiant paramą maistu namų ūkiams. Nors yra parengta keletas 

neįpareigojančių iniciatyvų, skirtų pagerinti kūdikių tinkamos mitybos prieinamumą, Lietuvoje trūksta 

ankstyvųjų prevencinių priemonių šioje srityje. 

 

Nemokamas vaikų maitinimas formaliojo švietimo įstaigose 

 

335 Ten pat. 
336 Informacija, gauta per interviu programą ir konsultacijas. 
337 Ten pat. 

338 Lietuvos Respublikos Seimas. 2019. „Nutarimas Dėl Lietuvos Sveikatos 2014–2025 Metų Strategijos Patvirtinimo“ Pakeitimo. 

Prieiga per internetą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36382830f4c711e99681cd81dcdca52c.  

339 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2015. Dėl Nacionalinės Visuomenės Sveikatos Priežiūros 2016–2023 Metų Plėtros 

Programos Patvirtinimo. Prieiga per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35c41ab0a3c411e59010bea026bdb259. 

340 2021–2027 m. laikotarpiu EPLSAF buvo sujungtas su ESF pagal ESF+ reglamentą, kad būtų galima geriau derinti paramos 

maistu ar materialinės paramos teikimą su socialinės įtraukties priemonėmis. Daugiau informacijos šioje nuorodoje: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en.  

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36382830f4c711e99681cd81dcdca52c
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en
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Socialinės paramos mokiniams įstatyme (2006 m.)341  numatyta, kad nemokamas maitinimas mokiniams 

valstybinėje švietimo sistemoje teikiamas, jei šeimos narių vidutinės mėnesio pajamos yra mažesnės nei 

1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) (VRP dydis 2019 m. buvo 122 eurai, 2020 m. – 125 eurai, 2021 m. 

– 128 eurai). Nemokamo maitinimo mokyklose teikimas ne kartą įvardytas kaip viena sėkmingiausių 

iniciatyvų, gerinančių veiksmingą sveikos mitybos prieinamumą ir skatinančių sveikos mitybos 

įpročius. 

2020 m. buvo testuotas pilotinis projektas, kurio metu teiktas nemokamas maitinimas visiems 

ikimokyklinukams, nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. teisę į nemokamus 

pietus turi visi priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo 1 klasės vaikai. Nuo 2021 m. rugsėjo 

nemokami pietūs taip pat skiriami visiems 2 klasės mokiniams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas. Ši 

pagirtina plėtra, panaikinus finansines ir administracines kliūtis, trukdančias gauti sveiką ir reguliarų 

maitinimą, ypač mažesniems vaikams, padidino galimybes gauti sveiką ir reguliarų maitinimą. 

Nemokamas maitinimas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pirmų bei antrų klasių mokiniams 

užtikrina geresnes galimybes anksti pradėti sveikai maitintis. 

Nuo 2019 m. gerokai padidėjo nemokamą maitinimą mokyklose gaunančių vaikų dalis. Nemokamą 

maitinimą 2019 m. gavo 13,7 proc. visų mokyklą lankančių vaikų, 2020 m. – 26,4 proc. visų moksleivių, 

o 2021 m. – 27,3 proc342. Daugiau vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų 2019–2020 m. gavo 

nemokamus pietus mažesnėse savivaldybėse nei didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Mažiausiai jų kaip 

tik ir buvo didžiuosiuose miestuose: Vilniuje (2,7 proc.), Klaipėdoje (3,4 proc.), Palangoje (4,3 proc.) ir 

Kaune (4,4 proc.). Savo ruožtu mažesnėse ir kaimo vietovėse šis rodiklis gerokai didesnis: Joniškio 

rajone nemokamo maitinimo gavėjų buvo 20,5 procento, Pakruojo rajone – 29,8 procento, Ignalinos 

rajone – 30,7 procento, Alytaus rajone – 38,2 procento. Šie skirtumai atitinka egzistuojančius socialinius 

ir ekonominius skirtumus tarp miesto ir kaimo vietovių, nes miestuose yra mažesnis nedarbo lygis, 

didesnės pajamos, mažiau namų ūkių, auginančių daugiau nei tris vaikus, ir pan343. 

Nepaisant didėjančios nemokamo maitinimo programų aprėpties, tam tikros pažeidžiamų vaikų ir 

jaunimo grupės vis dar negali dalyvauti programoje. Ne visi 2–6 metų amžiaus vaikai lanko šias 

įstaigas, todėl ne visi jie naudojasi programomis. Be to, į programą neįtraukiami ir tie, kurie reguliariai 

nelanko mokyklų arba anksti palieka švietimo sistemą. Šie vaikai ir jaunuoliai dažnai yra iš mažas 

pajamas gaunančių šeimų, kurios taip pat susiduria su socialine rizika, įskaitant mažas pajamas 

gaunančias šeimas kaimo vietovėse, romų šeimas344. Be to, paaugliai (15–18 metų), kurie mokosi 

profesinio rengimo mokyklose ir už mokslą gauna stipendiją, neturi teisės gauti nemokamų pietų. 

Jaunuoliams iš socialiai ir ekonomiškai nepalankioje padėtyje esančių šeimų tai sudaro dideles kliūtis 

sveikai maitintis345. 

Nors nemokamo maitinimo teikimas ir vėlesnė plėtra laikoma sėkminga, praeityje yra kilę tam tikrų 

abejonių dėl ribotų patiekalų pasirinkimo galimybių ir nemokamą maitinimą gaunančių mokinių iš 

mažas pajamas gaunančių šeimų segregacijos. 2016 m. atliktas tyrimas parodė, kad nemokamą 

 

341 Lietuvos Respublikos Socialinės Paramos Mokiniams Įstatymas. 2006. Available at: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123.  

342 Duomenys gauti iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 
343 Higienos Instituto Sveikatos Informacijos Centras. 2020. Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai 
https://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Informaciniai/Vaiku-sveikatos-leidinys_2020.pdf. 
344 Informacija, gauta per interviu programą ir konsultacijas. 

345 Ten pat. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123
https://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Informaciniai/Vaiku-sveikatos-leidinys_2020.pdf
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maitinimą gaunantys vaikai buvo prašomi stoti į atskirą eilę, o tai juos atskyrė nuo grynaisiais mokančių 

bendraamžių ir įtvirtino stigmatizaciją bei izoliaciją. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių 

išskyrimas gali paskatinti juos apskritai vengti pietų, o tai pirmiausia prieštarauja pačios programos 

tikslams346. 

Vis dėlto, situacija keitėsi ir šiuo metu nemokamo maitinimo kokybės standartai Lietuvoje yra gana 

aukšti. Nemokamas maitinimas didelėje dalyje formaliojo ugdymo įstaigų yra visavertis,jį sudaro 

pagrindinis patiekalas ir sriuba. Asmenys, dėl mažų pajamų gaunantys nemokamą maitinimą, turi teisę 

į nemokamus pusryčius, pietus, vėlesnį popietinį maitinimą mokyklose ir nemokamą maitinimą 

švietimo įstaigų organizuojamose vasaros stovyklose347. Lietuvoje išsamias gaires dėl maitinimo turinio 

ir subalansavimo, maisto ruošimo ir higienos bei kokybės standartų pateikia Sveikatos apsaugos 

ministerija. Nuo 2021 m. į šias gaires taip pat įtraukta informacija apie maisto ruošimą specialiųjų 

poreikių turintiems vaikams. Nemokamo maitinimo kokybės reikalavimai pirmą kartą nustatyti 2011 

m. ir nuo to laiko nuolat atnaujinami, be kita ko, draudžiant dalyti nesveikus maisto produktus ir 

gėrimus348. 2018 m. Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino naujus privalomus kokybės reikalavimus, 

taikomus vaikų maitinimui švietimo įstaigose ir vaikų globos namuose. Naujaisiais reikalavimais 

siekiama užtikrinti, kad vaikai tą pačią dieną gautų šviežią maistą, kuriame yra visų būtinų maistinių 

medžiagų. 

Be to, siekiant skatinti sveiką mitybą ir didinti pasirinkimo įvairovę, buvo parengtos įvairios metodinės 

gairės ir rekomendacijos švietimo įstaigoms ir jų darbuotojams. Keletas pavyzdžių: metodinės 

rekomendacijos dėl sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo mokyklose349; informacinė medžiaga 

visuomenės sveikatos specialistams apie sveiko maisto produktų pasirinkimą mokyklinio amžiaus 

vaikams350; pavyzdiniai maitinimo planai su vaikais dirbančioms formaliojo ugdymo įstaigoms, , 

kuriuose taip pat pateikiami vegetariškų patiekalų pavyzdžiai ir patiekalai, pritaikyti vaikams, 

turintiems specialių mitybos poreikių. Be to, nuo 2019 m. Vyriausybė patvirtino ES finansuojamus 

mokymus formaliojo švietimo įstaigų virėjams apie sveiko maisto ruošimą, siekiant užtikrinti, kad 

gaminami patiekalai būtų ne tik sveiki, bet ir tinkami vaikams351. Reikiamų standartų ir rekomendacijų 

įgyvendinimą ir jų laikymąsi prižiūri valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kuri, 

bendradarbiaudama su Sveikatos apsaugos ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įsteigė 

mobilią ekspertų komandą, kontroliuojančią maitinimo kokybę ugdymo įstaigose352. 

 

346 Kairienė, D., et al. 2016. „Socialinė lygybė kaip tvaraus mokyklinio ugdymo pagrindas: Nemokamų pietų problema.” Prieiga 

per internetą: https://sciendo.com/abstract/journals/jtes/18/1/article-p127.xml. 
347 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2021.Socialinė parama vaikams. https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams.  

348 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2021.Mityba. https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-

prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/mityba.  

349 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 2009. Metodines rekomendacijos mokytojams. Available at: 

www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files/Sveikatos%20mitybos%20ir%20fizinio%20aktyvumo%20ugdymas%20mok

ykloje.pdf.  
350 Sveikatos Mokymo Ir Ligų Prevencijos Centras. 2020. Apie Mokyklinio Amžiaus Vaikų Sveikatai Palankių Maisto Produktų 

Pasirinkimą. Prieiga per internetą: 

http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Mityba%20ir%20fizinis%20aktyvumas/Mokiniu_maisto_PASIRI

NK_metod_me.pdf.  

351 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2021. Mityba. 

352 Guio, A-C., Frazer, H. and Marlier, E. (eds) (2021). „Galimos ES vaiko garantijų sistemos, įskaitant jos finansinį pagrindą, 

ekonominio įgyvendinimo pagrindų tyrimas", antrasis vaiko garantijų galimybių studijos (FSCG2) etapas: Galutinė ataskaita, 

Briuselis: Europos Komisija. 

https://sciendo.com/abstract/journals/jtes/18/1/article-p127.xml
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/mityba
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/mityba
http://www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files/Sveikatos%20mitybos%20ir%20fizinio%20aktyvumo%20ugdymas%20mokykloje.pdf
http://www.ssus.lt/ssusadmin/kiti/lmitkcedit/uploads/files/Sveikatos%20mitybos%20ir%20fizinio%20aktyvumo%20ugdymas%20mokykloje.pdf
http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Mityba%20ir%20fizinis%20aktyvumas/Mokiniu_maisto_PASIRINK_metod_me.pdf
http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Mityba%20ir%20fizinis%20aktyvumas/Mokiniu_maisto_PASIRINK_metod_me.pdf
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Covid-19 pandemija, dėl kurios buvo uždarytos mokyklos sukėlė problemų  nemokamą maitinimą 

turintiems gauti pažeidžiamiems vaikams. Vyriausybė išleido reikalavimus maitinimo 

įstaigomsužtikrinti mokinių nemokamo maitinimo tęstinumą ekstremaliųjų situacijų ir karantino 

metu353. Karantino metu mokiniai visose 60 savivaldybių gavo maisto produktų arba paruoštą maistą 

(jei reikėjo) į namus354. Nepaisant to, pristatant maistą reikėjo, kad pilietinės visuomenės dalyviai, 

pavyzdžiui, Maisto bankas ar kitos nevyriausybinės organizacijos, įsitrauktų į pagalba, ypač pristatant 

maistą atokiose vietovėse. 

 

EPLSAF pagalba labiausiai nepasiturintiems namų ūkiams 

Nuo 2014 m. EPLSAF (angl. FEAD) teikė paramą maistu, o nuo 2019 m. – ir bazinę materialinę pagalbą 

labiausiai nepasiturintiems Lietuvos gyventojams, siekdama mažinti skurdą ir socialinę atskirtį355. 

2021–2027 m. EPLSAF buvo sujungtas su Europos struktūriniais fondais (ESF) – sukurtas ESF+356, 

kuriuo siekiama geriau derinti paramos maistu ir materialinės paramos teikimą su platesnio masto 

socialinės įtraukties priemonėmis, pavyzdžiui, aktyvia darbo rinkos politika ir socialinėmis 

inovacijomis. ESF+ reglamente reikalaujama, kad valstybės narės skirtų ne mažiau kaip 3 proc. savo 

ESF+ išteklių skurdo riziką patiriančių asmenų, įskaitant labiausiai nepasiturinčius asmenis ir vaikus, 

socialinei integracijai skatinti, taip pat materialiniam nepritekliui mažinti, teikiant maisto produktus ir 

(arba) bazinę materialinę pagalbą ir numatant papildomas priemones, kuriomis remiama jų socialinė 

įtrauktis357. 

EPLSAF ir ESF+ teikiama pagalba skirta labiausiaipažeidžiamiems asmenims, apibrėžtiems pagal 

Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunantiems gyventojams įstatymo kriterijus. Taigi, teisę 

gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesio pajamos yra mažesnės arba lygios 1,5 valstybės 

remiamų pajamų (VRP) dydžio (VRP dydis 2019 m. buvo 122 EUR per mėnesį; 2020 m. – 125 EUR per 

mėnesį; 2021 m. – 128 EUR per mėnesį). Išimtiniais atvejais savivaldybės gali svarstyti galimybę 

teiktiparamą ir šiek tiek didesnes pajamas gaunantiems asmenims. 

2014–2020 m. bendras programos biudžetas buvo 90,8 mln. eurų, iš kurių 77,2 mln. eurų sudarė EPLSAF 

lėšos, o 13,6 mln. eurų – nacionalinės lėšos. 2012–2018 m. sukauptos veiklos išlaidos sudarė 39,6 mln. 

EUR (43 proc. biudžeto asignavimų) 358. Nuo programos įgyvendinimo pradžios Lietuvoje išdalinta 27 

mln. tonų maisto produktų. 2018 metais maisto ir materialinę paramą gavo 197 196 asmenys. Didžiausią 

gavėjų dalį pagal amžių gaunančiuose namų ūkiuose sudarė vaikai iki 17 metų (35 proc.) ir 25–49 metų 

amžiaus suaugusieji (32 proc.). 23 proc. paramos gavėjų buvo vieniši namų ūkiai, 17 proc. vieni 

 

353 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2020. Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų 

papildymo: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/seima/pinigine-

parama/Rekomendacijos%2Bd%C4%97l%2Bnemokamo%2Bmaitinimo%20_galutinis.docx.  
354 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2021. Socialinė parama vaikams. https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-

vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams.  
355 Europos Komisija. 2018. Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondas: Lietuva. Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1239&langId=en&intPageId=3619.  

356 Europos Komisija. 2018. Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos socialinio 

fondo + (ESF+) COM/2018/382 galutinis. Prieiga per internetą: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX:52018PC0382.  
357 Ten pat.  

358 Europos Komisija. 2018. Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondas: Lietuva. Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1239&langId=en&intPageId=3619.  

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/seima/pinigine-parama/Rekomendacijos%2Bd%C4%97l%2Bnemokamo%2Bmaitinimo%20_galutinis.docx
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/seima/pinigine-parama/Rekomendacijos%2Bd%C4%97l%2Bnemokamo%2Bmaitinimo%20_galutinis.docx
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1239&langId=en&intPageId=3619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018PC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018PC0382
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1239&langId=en&intPageId=3619
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suaugusieji su vienu ar daugiau išlaikomų vaikų ir 14 proc. namų ūkiai, kuriuose gyveno trys ar 

daugiau suaugusiųjų su vaikais359. 

Siekiant įvertinti EPLSAF finansuojamos programos veiksmingumą, buvo atlikti išankstinis (2014 m.)360 

ir tarpinis (2018 m.) vertinimai, taip pat 2021–2027 m. programavimo laikotarpio išankstinis 

vertinimas361. Atlikus tarpinį vertinimą paaiškėjo, kad bendras programos poveikis 

pažeidžiamiausiems namų ūkiams yra reikšmingas362. 87 proc. organizacijų partnerių ir 56 proc. 

paramos gavėjų teigė, kad programa yra labai naudinga tikslinei grupei. 58 proc. paramos gavėjų 

nurodė, kad programa turėjo teigiamą poveikį jų namų ūkio padėčiai. 

Tik nedaugelis respondentų teigė, kad EPLSAF nepakeitė jų padėties arba pakeitė ją iš dalies. 

Pagrindinės priežastys buvo netinkama maisto kokybė, nepakankamas produktų dalijimo 

dažnumas, nepakankamas produktų kiekis arba poreikis gauti kitokio pobūdžio paramą. Vertinimas 

taip pat atskleidė tam tikras kliūtis, trukdančias gauti EPLSAF paramą. Pagrindinės kliūtys, su kuriomis 

susidūrė paramos gavėjai, buvo būtinų dokumentų, įrodančių teisę į paramą, pateikimas (73,3 proc.), 

atstumas ir atvykimas iki paramos dalijimo punkto (15,6 proc.), psichologinės kliūtys (8,9 proc.) ir 

kiti sunkumai, pavyzdžiui, laukimo laikotarpis, kol pajamų lygis neviršys teisės į paramą ribos (6,7 

proc.). Šios kliūtys dažniau buvo būdingos kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms, o labiausiai jos 

skyrėsi dėl atvykimo į paskirstymo punktą, kur su problemomis susidūrė 18,5 proc363. 

Covid-19 pandemija turėjo įtakos paramos paketų teikimui. Pandemijos metu maisto produktai ir 

būtiniausios higienos priemonės būdavo iš anksto supakuotos ir paruoštos gavėjams atsiimti. Nors 

EPLSAF Lietuvoje pranešė, kad prieš pandemiją ir jos metu prireikus pristatydavo paketus žmonėms į 

namus, nėra duomenų, kiek tokių pristatymų buvo. Be to, siekiant užtikrinti galimybę gauti paramą, 

buvo supaprastintas paraiškų teikimo procesas. Asmenims, gavusiems paramą 2020 m., nereikėjo 

pateikti naujų dokumentų ateinantiems metams, kad parama būtų pratęsta. Nauji pareiškėjai reikiamus 

dokumentus galėjo gauti ir pateikti internetu364. 2020 m. EPLSAF paramą gavo 183 411 asmenų, arba 6,6 

proc. visų Lietuvos gyventojų, t. y. mažiau nei 2019 m. (191 783 arba 6,9 proc.). Pandemija atskleidė 

stigmatizacijos, kaip kliūties gauti paramą, problemą – dalis žmonių, niekada neturėjusių ekonominių 

problemų ir dabar jų turinčių, atsisakė bet kokios socialinės paramos, nors įgijo teisę ją gauti365. 

Integravus EPLSAF į ESF+ programą, svarbu išnaudoti galimybes materialinę paramą susiejant su 

papildomomis priemonėmis, taip pat platesnėmis socialinės integracijos programomis, kad būtų 

sumažintas skurdas ir socialinė atskirtis tarp labiausiai nepasiturinčių grupių. Taip pat svarbu šalinti 

įgyvendinimo kliūtis, pavyzdžiui, stigmatizacijos problemą, prieinamumo kaimo vietovėse problemas, 

tinkamumo reikalavimus. 

 

 

359 PPMI. 2018. Europos Pagalbos Labiausiai Skurstantiems Asmenims Fondo Struktūrinio Galutinių Paramos Gavėjų Vertinimo 

Ataskaita. Prieiga per internetą: https://www.priimk.lt/lt/apie-fonda/vertinimai/127.  
360 PPMI. 2014. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo veiksmų programos ex ante vertinimas. Vertinimo 

ataskaita. Prieiga per internetą: https://www.priimk.lt/lt/apie-fonda/vertinimai/127.  
361 PPMI. 2020. Paramos materialiniam nepritekliui mažinti 2021–2027 m. programavimo laikotarpio galimų finansuotinų veiklų 

išankstinis vertinimas. Prieiga per internetą: https://www.priimk.lt/lt/apie-fonda/vertinimai/127.  
362 PPMI. 2018. 
363 Ten pat. 
364 EPLSAF. 2021. COVID-19. Prieiga per internetą: https://www.priimk.lt/lt/covid-19/197.  

365 Ten pat. 

https://www.priimk.lt/lt/apie-fonda/vertinimai/127
https://www.priimk.lt/lt/apie-fonda/vertinimai/127
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Tinkama kūdikių mityba 

Pastangos skatinti tinkamą kūdikių mitybą grindžiamos savanoriškomis programomis ir pastangomis 

didinti informuotumą. Kaip nurodoma nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų 

plėtros programoje366 siekiant skatinti kūdikių maitinimą tik krūtimi iki šešių mėnesių, parengtos kelios 

iniciatyvos. Pagrindinė priemonė yra PSO ir UNICEF sukurta kūdikiams palankių ligoninių iniciatyva 

(angl. BFHI), kuria siekiama skatinti sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias paslaugas gimdyvėms ir 

naujagimiams, įgyvendinti „Dešimt žingsnių į sėkmingą žindymą”. Šie dešimt žingsnių apima politikos 

ir procedūrų, kuriomis remiamas žindymas, paketą367. Tačiau šiuo metu Lietuvoje tik 17 įstaigų turi 

BFHI statusą368. 2020 m. atlikus sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių žindymo srityje, 

kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą paaiškėjo, kad į programas nebuvo įtraukta naujausia 

mokslinė literatūra šia tema ir jos neatitiko pagrindinių PSO rekomendacijų. Buvo parengtos kai kurios 

informuotumo didinimo priemonės. 2020 m. visoms valstybinėms institucijoms ir atitinkamoms 

įmonėms buvo išsiųsti oficialūs laiškai dėl klaidinančios informacijos apie žindymą žalos. 2020 m. 

Žindymo skatinimo komitetas atnaujino informacinius lankstinukus „Sėkmingo žindymo 

žingsniai”, remdamasis dažniausiai žindančių motinų užduodamais klausimais, ir pasiūlė šiuos 

lankstinukus išdalyti iš gimdymo namų išeinančioms naujoms motinoms. Komitetas taip pat parengė 

informacinį lankstinuką „Žindymas ir Covid-19”, kuris  platinamas nėščiosioms arba naujoms 

motinoms, išvykstančioms iš gimdymo namų369. Tačiau nėščiosioms, ypač patiriančioms skurdo ir 

socialinės atskirties riziką370, nėra ankstyvosios intervencijos prevencinių programų, kurios padėtų 

joms siekti sveikos mitybos, įgyti sveikos mitybos įpročių, mažinti žalingą ir rizikingą elgesį, mažinti 

anemiją ir pan. Tokios ankstyvosios intervencinės priemonės padėtų spręsti problemas, kurios lemia 

mažą kūdikių gimimo svorį ir vėlesnes problemas. 

 

6.3.  Rekomendacijos dėl sveikos ir pilnavertės mitybos 
vaikams prieinamumo gerinimo 

 

Šiame poskyryje teikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti sveikos mitybos prieinamumą, atsižvelgiant 

į Tarybos išvadas „Prisidėti prie vaikų antsvorio ir nutukimo didėjimo stabdymo”371, taip pat į 

pasaulinius tikslus, numatytus „Darbotvarkėje 2030” (angl. Agenda 2030) bei „Pasauliniuose mitybos 

tiksluose iki 2025 m.” (angl. Global Nutrition Targets 2025)372. Pirmiausia Lietuva turėtų parengti išsamią 

tarpsektorinę strategiją, skirtą vaikų tinkamos mitybos prieinamumo klausimams spręsti. Strategija 

 

366 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2015. Nutarimas Nr. 1291 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 

metų plėtros programos patvirtinimo"”. Prieiga per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a293cf12809f11e6a0f68fd135e6f40c?jfwid=-fxdp7coh.  
367 PSO. 2018. Dešimt žingsnių į sėkmingą žindymą. Prieiga per internetą: https://www.tensteps.org/.  
368 LR Sveikatos apsaugos ministerija. 2020. Kūdikiui palankios ligoninės iniciatyva. Prieiga per internet: 
https://sam.lrv.lt/lt/nuorodos/naujagimiams-palankios-ligonines.  
369 LR Sveikatos apsaugos ministerija. 2020. Žindymo skatinimo komiteto veiklos ataskaita 2020. Prieiga per internetą: 
https://sam.lrv.lt/lt/nuorodos/naujagimiams-palankios-ligonines.  
370 Informacija, gauta per interviu programą ir konsultacijas. 
371 PSO. 2014. Pasauliniai mitybos tikslai iki 2025 m. Prieiga per internetą: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-

NMH-NHD-14.2.  

372 Tarybos išvados, kuriomis siekiama prisidėti prie vaikų antsvorio ir nutukimo didėjimo sustabdymo. 2017. Prieiga per 

internetą: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/16/epsco-childhood-overweight/.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a293cf12809f11e6a0f68fd135e6f40c?jfwid=-fxdp7coh
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https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.2
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.2
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/16/epsco-childhood-overweight/
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turėtų apimti įvairius vaikams nuo kūdikystės iki paauglystės aktualius mitybos aspektus. Strategijoje 

daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama dviem pagrindiniams aspektams: 1) spręsti maisto trūkumą 

lemiančių veiksnių problemą, užtikrinant sveiko maisto prieinamumą ir įperkamumą; 2) spręsti maisto 

vartojimo įpročių, lemiančių netinkamą mitybą ir nutukimą, problemą. Kad būtų atsižvelgta į šiuos 

aspektus, strategijoje turėtų būti numatyti konkretūs tikslai ir uždaviniai, kuriais būtų siekiama 

sumažinti vaikų, gyvenančių namų ūkiuose, kuriems trūksta maisto, dalį, padidinti šviežių vaisių ir 

daržovių vartojimą, skatinti kasdienį pusryčių vartojimą ir atgrasyti nuo įprasto maisto, kuriame yra 

daug cukraus, sočiųjų riebalų, transriebalų ir druskos373. Esamos politinės priemonės, pavyzdžiui, 

nemokamas maitinimas mokyklose, EPLSAF (angl. FEAD), o vėliau materialinė parama per ESF+ ir 

„Kūdikiams palankios mitybos” iniciatyva, padeda siekti svarbiausių tikslų – mažinti vaikų 

aprūpinimo maistu neužtikrintumą ir spręsti nesveikos vaikų mitybos problemas. Tačiau jas būtų 

galima dar labiau patobulinti, kad skurstantiems vaikams būtų sudarytos geresnės galimybės maitintis 

sveikai. 

Nemokamas maitinimas mokyklose 

Europos Komisija pripažįsta, kad maitinimas mokyklose yra gyvybiškai svarbi investicija į žmogiškąjį 

kapitalą, todėl numato, kad maitinimas mokyklose turėtų būti nemokamas visiems374. Manoma, kad 

maitinimas mokyklose atlieka svarbų vaidmenį šalies vystymuisi ir kartu yra labai svarbi priemonė, 

padedanti remti ir apsaugoti vaikus krizės metu. Todėl rekomenduojama: 

• Dar labiau išplėsti nemokamo maitinimo programos aprėptį, suteikiant galimybę 

nemokamą maitinimą gauti ir profesinio rengimo mokyklose besimokantiems paaugliams, 

gaunantiems valstybės pašalpą. 

• Išplėsti nemokamo maitinimo teikimo labiausiai pažeidžiamiems vaikams aprėptį ir 

savaitgaliais bei švenčių dienomis. 

• Sukurti sistemą, padėsiančią pasiekti vaikus, kuriems reikia pagalbos ir kurie nėra įtraukti į 

formaliojo švietimo sistemą. 

• Sukurti reguliarią stebėsenos ir vertinimo sistemą, kad būtų galima vertinti, kaip 

įgyvendinamos programos, jų kokybę ir aprėptį. 

• Užtikrinti, kad nemokamas maitinimas mokyklose nebūtų laikomas savaime suprantamu 

dalyku ir kad vaikai kasdien suvalgytų visą mokyklinį maistą375. 

 

EPLSAF 

 

JT Darnaus vystymosi 1 tikslas (jokio skurdo) ir 2 tikslas (jokio bado) įpareigoja ES spręsti 

nepakankamos mitybos problemą – pagrindinę pasaulinę problemą, dėl kurios žmonės ir visuomenė 

atsiduria užburtame skurdo rate376. Maisto ir materialinės pagalbos teikimas labiausiai 

nepasiturintiems asmenims, įskaitant labiausiai pažeidžiamusvaikus, pagal ESF+ programą yra ypač 

svarbi priemonė šiems tikslams pasiekti. Lietuva galėtų toliau tobulinti šiuos aspektus: 

 

373 PSO. 2021. Vaikų nutukimo stebėjimo iniciatyva. Vaikų mitybos įpročiai 23 Europos šalyse. Prieiga per internetą: 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-

surveillance-initiative-cosi/cosi-publications/factsheet-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi-eating-habits-of-children-

in-23-european-countries-2021.  
374 Europos Komisija. 2020. Maitinimas mokyklose visiems. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/um_casestudyfinland_schoolfeeding_june2019_netti.pdf.  
375 Europan Commission. 2020. School Meals for All. 

376 Europos Sąjunga. 2020. Capacity4Dev. Mityba. https://europa.eu/capacity4dev/results-and-indicators/nutrition.  

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/cosi-publications/factsheet-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi-eating-habits-of-children-in-23-european-countries-2021
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/cosi-publications/factsheet-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi-eating-habits-of-children-in-23-european-countries-2021
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/cosi-publications/factsheet-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi-eating-habits-of-children-in-23-european-countries-2021
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/um_casestudyfinland_schoolfeeding_june2019_netti.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/results-and-indicators/nutrition
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• Užtikrinti, kad teikiant ESF+ paramą materialiniam nepritekliui spręsti būtų gerbiamas 

labiausiai nepasiturinčių asmenų orumas ir išvengiama jų stigmatizacijos, pavyzdžiui, 

naudojant talonus, o ne maisto ir materialinius paketus. 

• Didinti papildomųjų priemonių, taip pat kitų socialinės įtraukties programų, skirtų būtent 

labiausiai pažeidžiamiemsnamų ūkiams ir vaikams, naudojimą. 

• Planuojant paskirstymo operacijas, atsižvelgti į galimas kliūtis, trukdančias kaimo vietovėse 

pasiekti namų ūkius ir paskirstymo punktus. 

 

Kūdikių mityba 

 

Nepakankama mityba lemia kūdikių mirtingumą ir ilgalaikes neigiamas pasekmes sveikatai377, todėl 

norint išvengti neprievalgio ir jo pasekmių labai svarbu užtikrinti sveiką motinos ir vaiko mitybą per 

pirmąsias 1000 kūdikio gyvenimo dienų. Vadovaudamasi PSO ir UNICEF pasauline kūdikių ir mažų 

vaikų maitinimo strategija378, PSO Europos maisto ir mitybos veiksmų planu379 ir naujagimiams 

palankių ligoninių iniciatyva, Lietuva pirmiausia turėtų spręsti motinų ir kūdikių nepakankamos 

mitybos problemą bei: 

• Plėsti „Naujagimiams palankių ligoninių” (angl. BFHI) iniciatyvos tinklą, rengti privalomas 

priemones, palengvinančias šios iniciatyvos įgyvendinimą. 

• Plėtoti prevencines priemones, skirtas socialinę riziką patiriančioms nėščiosioms, siekiant 

suteikti reikiamą pagalbą, kad jos galėtų sveikai maitintis, pagerinti mitybos įpročius ir 

ugdyti konkrečius su mityba susijusius įgūdžius. Svarbu plėtoti nėščiųjų žinias apie mitybos 

naudą ir svarbą380.

 

377 Europos Sąjunga. 2020. Capacity4Dev. Mityba. https://europa.eu/capacity4dev/results-and-indicators/nutrition.  

378 PSO. 2003. Pasaulinė kūdikių ir mažų vaikų maitinimo strategija. Prieiga per internetą: 

https://www.who.int/publications/i/item/9241562218.   
379 PSO. 2014. Europos maisto ir mitybos veiksmų planas. Prieiga per internetą:  

https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-food-and-nutrition-action-plan-20152020-2014.  

380 Europos Sąjunga. 2020. Capacity4Dev. Mityba. 

https://europa.eu/capacity4dev/results-and-indicators/nutrition
https://www.who.int/publications/i/item/9241562218
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-food-and-nutrition-action-plan-20152020-2014
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6 LENTELĖ. SIŪLOMI RODIKLIAI 

 

 

NR. TIKSLAS RODIKLIS APIBRĖŽIMAS ŠALTINIS 
ESAMAS 

PERIODIŠKUMAS 

RODIKLIO 

SVARBA 

RODIKLIO 

NAUDOJIMAS 

RODIKLIO 

TIPAS 

LIETUVA 

(NAUJAUSI 

DUOMENYS) 

TIKSLAS 

1 

 

 

Iki 2030 m. 

padidinti 

skurstančių 

vaikų ir 

paauglių, 

kurie bent 

kartą per 

dieną valgo 

šviežius 

vaisius ir 

daržoves, 

skaičių iki ES 

(2017 m.) 

visų 

gyventojų 

vidurkio (64 

%). 

Šviežių vaisių 

ir daržovių 

suvartojimas381 

Vaikų ir 

paauglių, kurie 

bent kartą per 

dieną valgo 

šviežių vaisių ir 

daržovių, dalis 

20 proc. 

mažiausias 

pajamas 

gaunančių namų 

ūkių 

Higienos 

institutas 

ES-SPGS 

Kasmet 

 

 

Nereguliarus 

Pirminis 

 

Vertinimas 

 

Proceso 

 

Viso:  

Vaisiai: 34,4 % 

Daržovės: 31,7 

% (2020) 

 

Žemesni vaikų 

iš mažas 

pajamas 

gaunančių 

namų ūkių 

rodikliai 

64 % 

2 

 

 

 

Iki 2030 m. 

sumažinti 

vaikų 

antsvorį iki 

10,85 %, 

ypatingą 

dėmesį 

skiriant 

vaikams ir 

paaugliams, 

KMI indeksas 

(antsvorio 

turintys ir 

nutukę vaikai) 

Vaikų ir 

paauglių, kurių 

kūno riebalų 

perteklius viršija 

85 procentilę, 

dalis 

Metinio 

sveikatos 

patikrinimo 

duomenys 

 

HSBC 

Kasmet 

 

5 metai 

Pirminis 

 

Stebėsena ir 

vertinimas 

Rezultato Viso: 21,7 

%(2020) 

 

2–6 metų: 10,8 

% 

7–17 metų: 25,7 

% 

10,85 % 
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kuriems 

gresia 

skurdas 

3 Iki 2030 m. 

iki šalies 

vidurkio (9,1 

%) sumažinti 

skurstančių 

namų ūkių, 

kuriuose 

vaikai negali 

sau leisti kas 

antrą dieną 

valgyti 

mėsos, 

paukštienos, 

žuvies (arba 

lygiaverčio 

vegetariško 

patiekalo), 

skaičių 

Baltymų 

suvartojimas 

Materialinį 

skurdą 

patiriančių namų 

ūkių, kuriuose 

vaikai ir 

paaugliai negali 

sau leisti kas 

antrą dieną 

valgyti mėsos, 

paukštienos, 

žuvies (arba 

lygiaverčio 

vegetariško 

patiekalo), dalis 

ES-SPGS Kasmet Pirminis 

 

Vertinimas 

 

Proceso 

 

Nacionalinis 

vidurkis 9,1 % 

(2020) 

 

Skurstantys 

namų ūkiai: 

20,6 % 

 

Dideli 

skurstantys 

namų ūkiai: 

42,3 % 

9,1 % 

5 

 

 

 

 

 

 

Iki 2030 m. 

sumažinti 

vidutinį 

cukrumi 

saldintų 

gėrimų 

suvartojimo 

lygį mažas 

pajamas 

gaunančiuose 

namų 

ūkiuose bent 

iki šalies 

vidurkio (13 

%). 

Cukrumi 

saldintų 

gėrimų 

suvartojimas 

Vaikų, kasdien 

išgeriančių vieną 

ar daugiau 

cukrumi saldintų 

gėrimų (angl. 

SSB), dalis (11-18 

m.) 

HSBC 

Higienos 

institutas 

5 metai Antrinis Stebėsena ir 

vertinimas 

Proceso 

 

Viso: 13 % 

(2018) 

 

Vaikai, iš 

pamažas 

pajamas 

gaunančių 

šeimų: 16 % 

13 % 
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7. Veiksminga galimybė šeimoms 

gauti tinkamą būstą  

7.1. Tinkamo būsto  šeimoms prieinamumas: faktai ir 
tendencijos 

• Mažas pajamas gaunančiose šeimose vaikai gyvena daug prastesnėmis būsto sąlygomis 

lyginant su visais Lietuvos vaikais. O tarpusavyje lyginant visų tipų namų ūkius su vaikais, 

vienų tėvų, auginančių vaikus, (dažnai dirbančių ne pilną darbo dieną arba visai 

nedirbančių) namų ūkiai taip pat patiria didesnę riziką. 

 

• Tikėtina, kad būsto išlaidos, įskaitant šildymą ir kitas išlaidas, yra didesnė našta namų 

ūkiams miestuose. Migrantų kilmės vaikai taip pat išlieka viena iš vaikų grupių, kuriai 

labiausiai reikia pagalbos. 

 

• Sėkmingam VGS įgyvendinimui būsto srityje reikia gerinti paramos būstui paslaugų 

prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms grupėms: mažas pajamas gaunančių šeimų 

vaikams, vaikams, gyvenantiems tik su vienu iš tėvų ir daugiavaikėse šeimose,  vaikams su 

negalia, romų ir migrantų kilmės vaikams, taip pat daugiau dėmesio skirti šeimų pajamų 

situacijos gerinimui Lietuvoje. 

 

Pirmoje šio skyriaus dalyje trumpai apžvelgiama dabartinė padėtis, susijusi su vaikų ir namų ūkių su 

vaikais galimybėmis gauti tinkamą būstą Lietuvoje. Joje pristatomi nepatenkinti poreikiai ir kliūtys, su 

kuriomis susiduria namų ūkiai su vaikais, kuriems reikia tinkamo būsto, visoje šalyje382. Antroje dalyje 

daugiausia dėmesio skiriame dabartinės su būstu susijusios politikos, skirtos šeimoms, auginančioms 

vaikus, aprašymui ir įvertinimui bei rekomendacijų dėl jos tobulinimo ir (arba) naujų politikos 

priemonių diegimo teikimui. 

Visų Lietuvos vaikų, taip pat mažas pajamas gaunančių vaikų ir vaikų, gyvenančių tik su vienu iš tėvų 

arba daugiavaikėse šeimose, kurias sudaro du suaugusieji su trimis ir daugiau išlaikomų vaikų, per 

pastaruosius penkerius metus būsto išlaikymo išlaidų lygis sumažėjo, tačiau skirtumas tarp dideles 

pajamas gaunančių šeimų ir mažas pajamas gaunančių šeimų rodiklių Lietuvoje išlieka didelis 

(atitinkamai 0,1 proc. ir 10,4 proc. vaikų 2020 m.). 

Lietuvoje vaikų, kenčiančių dėl nepakankamai šiltų namų, dalis yra viena didžiausių ES, ypač tarp 

vaikų, gyvenančių šeimose tik su vienu iš tėvų – 30,1 proc. ir mažas pajamas gaunančiose šeimose – 31 

 

382 PPMI. Atlikta išsami politikos, programų, paslaugų, biudžetų ir mechanizmų, skirtų vaikų skurdo ir socialinės atskirties 

problemoms spręsti Lietuvoje, analizė. Rašytinio tyrimo ataskaita. 2021. 
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proc. (2020 m. duomenys). Energetinį skurdą patiria dar didesnė dalis mažas pajamas gaunančių tik su 

vienu iš tėvų gyvenančių šeimų – 2020 m. tai buvo 40,9 proc.. Taigi, mažas pajamas gaunančių namų 

ūkių, susiduriančių su energijos nepritekliumi, dalis Lietuvoje per dešimtmetį (2010–2020 m.) išliko 

didelė. Tiesa, tarp kaimo gyventojų žymiai mažiau šeimų skundėsi negalinčios palaikyti tinkamos būsto 

šilumos lyginant su šeimomis mieste; taip pat šiek tiek mažiau šeimų nurodė negalinčios sumokėti 

paskolos, nuomos ar komunalinių mokesčių (už elektrą, vandenį, dujas). 

Mažas pajamas gaunantys dviejų tėvų namų ūkiai, auginantys tris ar daugiau vaikų, ir mažas pajamas 

gaunantys dviejų tėvų namų ūkiai, auginantys du vaikus (pajamos mažesnės nei 60 proc. vidutinių 

pajamų) Lietuvoje dažnai negali sau leisti įsigyti būsto su atskiru kambariu kiekvienam asmeniui. Vienų 

tėvų namų ūkiai su išlaikomais vaikais ir šeimos su trimis ir daugiau vaikų taip pat pasižymėjo 

didžiausiais būsto perpildymo rodikliais, atitinkamai 48,4 proc. ir 46,7 proc. vaikų (2020 m. duomenys). 

Dideles pajamas gaunančių Lietuvos šeimų būstų perpildymo lygis yra gerokai mažesnis (30,4 proc. 

2020 m.) lyginant  su mažas pajamas gaunančių šeimų vaikais (43,7 proc. 2020 m.). Per pastaruosius 

penkerius metus stebimas tik nedidelis perpildymo rodiklio mažėjimas su nuolatiniais svyravimais 

aukštyn ir atgal. 

Tarp mažas pajamas gaunančių (19,4 proc. 2020 m.) ir dideles pajamas gaunančių (7,4 proc. 2020 m.) 

vaikų Lietuvoje yra didelis skirtumas dėl tokių būsto problemų kaip nesandarus stogas, drėgnos sienos, 

grindys ar pamatai, pūvantys langai ar grindys. Bendras aukštas pajamas gaunančių šeimų vaikų 

rodiklis yra gerokai mažesnis lyginantsu vaikais iš mažas pajamas gaunančių šeimų, atskleidžiantis 

nevienodą vaikų padėtį šalyje. Vaikų, kurie savo namuose neturi viduje esančio  nuleidžiamojo tualeto 

arba vonios ar dušo, rodiklis taip pat yra didesnis (4,3 proc. 2020 m.) nei ES27 vidurkis (1,7 proc. 2020 

m.). Be to, vienų tėvų, auginančių vaikus, šeimose lyginantsu vaikus auginančiomis poromis, patogumų 

trūkumo lygis buvo aukštesnis. 

Vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų (13,8 proc. 2020 m.) ir namų ūkiai su išlaikomais vaikais (7,2 

proc. 2020 m.) patyria didesnį būsto nepritekliaus lygį, ypač tėvų, turinčių tris ar daugiau išlaikomų 

vaikų, namų ūkiai (16,7 proc. 2020 m.) ir vieniši tėvai su išlaikomais vaikais (14,3 proc. 2020 m.). 

Didelės finansinės išlaidos šeimoms, auginančioms vaikus su negalia (vaistų, techninių priemonių 

poreikis, paslaugų vaikams su negalia trūkumas) arba vaikams, gyvenantiems su neįgaliais tėvais, 

lemia mažesnes šeimos pajamas, kurias būtų galima panaudoti būsto išlaidoms padengti. Šeimoms, 

auginančioms vaikus su negalia, taip pat trūksta pritaikytų būstų. 

Nors būsto sąlygos paprastai atitinka vaikų globos namų vaikams keliamus kokybės reikalavimus, 

dažnai jiems trūksta pakankamos asmeninės erdvės, saugios ir rūpestingos aplinkos, namų aplinką 

primenančių gyvenimo sąlygų. 

Kalbant apie romų kvartalus, daugumoje ES valstybių narių jie dažnai būna perpildyti, šeimoms trūksta 

vandens, dujų, elektros ir viešųjų paslaugų. Romai taip pat susiduria su diskriminacija dėl galimybės 

gauti būstą ir segregacijos383. Vis dėlto informacijos apie romų vaikų būsto padėtį Lietuvoje nepakanka. 

Neseniai atvykusių migrant kilmės ir pabėgėlių vaikai Lietuvoje taip pat susiduria su bendra rizika, 

susijusia su įperkamumu ir pakankamai prieinamo būsto trūkumu. Tačiau jie neproporcingai dažnai 

 

383 Europos Komisija. „Vaiko garantijų sistemos studija. Galutinė ataskaita". 2020. Prieiga per internetą: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c312c468-c7e0-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c312c468-c7e0-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
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patiria ir specifines rizikas, susijusias su privačia nuomos rinka, kurioje jie dažnai diskriminuojami ir 

todėl sunkiau gauna būstą. Apie migrantų iššūkius, susijusius su tinkamo būsto įsigijimu Lietuvoje 

(ypač kalbant apie naujausią migracijos bangą per Baltarusijos sieną 2021 m. antroje pusėje), atitinkamų 

duomenų nėra.  

Lietuva yra viena iš nedaugelio ES šalių, neturinčių jokios konkrečios integruotos benamystės 

strategijos. Duomenų apie benaystępatiriančias šeimas su vaikaisnepakanka, taip pat nėra duomenų 

apie „gatvėje gyvenančius vaikų”.. Be to, į benamystės statistiką nepatenka žmonės, gyvenantys lauke 

ar negyvenamuose pastatuose. Žmonės, kurie naudojasi benamių prieglaudų (benamių nakvynės 

namų, laikino apgyvendinimo įstaigų, krizių centrų ir įstaigų motinoms ir vaikams) paslaugomis, 

dažnai yra motinos ir vaikai, alternatyvią globą palikę vaikai ir romų šeimos. 

7.2. Politikos įgyvendinimo priemonės, skirtos gerinti šeimų 
galimybes gauti tinkamą būstą 

Šiame skyriuje apžvelgiama atitinkama Lietuvos viešojo administravimo institucijų parengta politika ir 

programos, kuriomis siekiama pagerinti pažeidžiamų šeimų galimybes gauti tinkamą būstą. Skyriuje 

daugiausia dėmesio skiriama politikai, skirtai konkrečioms tikslinėms vaikų ir jų šeimų grupėms, 

kurios, kaip nustatyta, neturi veiksmingų galimybių gauti tinkamą būstą, įskaitant mažas pajamas 

gaunančių šeimų vaikus, vaikus, gyvenančius su vienu iš tėvųar daugiavaikėse šeimose, vaikus su 

negalia, migrantų kilmės vaikus, romų vaikus ir vaikus, gyvenančius institucijose ir alternatyvios 

globos įstaigose. 

Vykdomos politikos ir programų veiksmingumo vertinimas  

Nustatyta, kad pajamų nelygybė Lietuvoje yra viena didžiausių visoje ES384. Labiausiai pažeidžiamoms 

grupėms šalyje priskiriamos socialinę riziką patiriančioa šeimos, dažniausiai vienišų tėvų ar 

daugiavaikės šeimos, bedarbiai ir jų šeimos, vaikai su negalia arba vaikai, kurių tėvai yra neįgalūs385. 

Pajamų nelygybė lemia tai, kad šeimoms trūksta galimybių gauti tinkamą būstą. Tairodo ir šis tyrimas, 

kuriame kaip pažeidžiamiausia grupė būsto įsigijimo aspektu Lietuvoje įvardijami mažas pajamas 

gaunančių šeimų vaikai. Dvi pagrindinės finansinės politikos kryptys, tiesiogiai orientuotos į pagalbą 

vaikams ir jų šeimoms, yra universalios išmokos vaikams ir socialinės išmokos. Šios politikos priemonės 

turėtų padidinti šeimų finansines pajamas ir išsamiau aptariamos 1 skyriuje. 

2021–2030 m. nacionaliniame pažangos plane386 būstas nurodomas kaip vienas iš pagrindinių 

veiksnių, lemiančių šeimų gyvenimo kokybę. Efektyvių vaikų ir jų šeimų galimybių gauti tinkamą 

būstą gerinimas yra įtrauktas į vieną iš strateginių programos tikslų, kuriame daugiausia dėmesio 

 

384 Nerijus Černiauskas and Andrius Čiginas. „Lietuvos pajamų nelygybės matavimas ir dekompozicija". 2019. Prieiga per 

internetą: https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/22983_d5f9235730a54ddfd43af64d137b27f7.pdf.  

385 „Lietuvos pajamų nelygybės matavimas ir dekompozicija"; Rasa Urbanavičiūtė. Socialinės nelygybės mažinimas lietuvoje 

viešojo administravimo požiūriu: socialinių paslaugų aspektas. Magistro darbas. 2017; II-6 Labiausiai pažeidžiamų gyventojų 

grupių socialinės atskirties sprendimo galimybių tyrimas. Prieiga per internetą: http://www.socmodelis.lt/wp-

content/uploads/II-61.pdf.  

386 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas. Prieiga per internetą: https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-

vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas.  

https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/22983_d5f9235730a54ddfd43af64d137b27f7.pdf
http://www.socmodelis.lt/wp-content/uploads/II-61.pdf
http://www.socmodelis.lt/wp-content/uploads/II-61.pdf
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
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skiriama socialinei gerovei ir įtraukčiai. Siekiant minėto strateginio tikslo, planuojamos šios 

priemonės387: 

• Spręsti būsto (būsto pritaikymo, galimybės gauti būstą ir kt.) žmonėms su negalia (įskaitant 

vaikus) ir jų šeimoms klausimą. Siekiant geriau patenkinti grupės poreikius, bus taikomas 

individualus požiūris. Priemone siekiama užtikrinti fizinės aplinkos (viešųjų erdvių, būsto), 

transporto, infrastruktūros, paslaugų ir informacijos prieinamumą neįgaliesiems; 

• Mažinti energetinį nepriteklių, kuris Lietuvoje yra didelis dėl palyginti brangių energijos 

išteklių, neefektyvaus energijos vartojimo ir santykinai žemesnio nei kitose valstybėse 

narėse pajamų lygio. 

 

19 LENTELĖ. 2021–2030 M. LIETUVOS NACIONALINIS PAŽANGOS PLANAS. STRATEGINIAI TIKSLAI, 
UŽDAVINIAI IR POVEIKIO VAIKAMS RODIKLIAI 

STRATEGINIS 
TIKSLAS 

UŽDAVINYS VERTINIMO 
KRITERIJUS 

REIKŠMĖ INSTITUCIJA, 
ATSAKINGA UŽ 

VERTINIMO 
KRITERIJAUS 

REIKŠMĖS PASIEKIMĄ 

DABAR 
(metai) 

2025 2030 

Didinti gyventojų 
socialinę gerovę ir 
įtrauktį 

Sumažinti gyventojų 
energetinį skurdą 

Namų ūkių, kurie 
didžiąją dalį savo 
pajamų išleidžia 
energijai, dalis 

17,1 
(2016) 

15,0 8,6 Energetikos ministerija 

 Didinti žmonių su negalia ir 
jų šeimų, pagyvenusių 
žmonių bei kitų 
pažeidžiamų ir socialiai 
atskirtų grupių gerovę 

Asmenų (šeimų), kurių 
socialinio būsto 
poreikiai buvo 
patenkinti, procentinė 
dalis 

7,9 
(2020) 

42,0 88,0 Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija 

Šaltinis: 2021–2030 m. Nacionalinė pažangos programa. 

Remdamasi 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano strateginiu tikslu – didinti Lietuvos gyventojų 

socialinę gerovę ir įtrauktį – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 metais pristatė penkias plėtros 

programas388. Jose buvo akcentuojami šie pagrindiniai vaikų ir jų šeimų būsto situacijos aspektai: 

• Ribotos galimybės susirasti įperkamą būstą. Iki šiol Lietuvoje nėra atlikta išsami būsto 

prieinamumo analizė (pavyzdžiui, būsto įsigijimo, nuomos galimybių, savivaldybių būsto 

ir socialinio būsto fondo plėtros poreikių), kuri padėtų nustatyti būsto politikos formavimo 

problemas ir planuoti būsto prieinamumo plėtros kryptis. Vyriausybės taip pat turėtų ne tik 

subsidijuoti mažas pajamas gaunančius namų ūkius ar mažinti netiesiogines būsto išlaidas 

 

387 Ten pat. 

388 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos 

pagrindimas. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-

programos; 2021–2030 m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutelkties 

plėtros programos pagrindimas. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-

dokumentai/pletros-programos. 

https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos


UNICEF – Deep-dive report – Lithuania  

120 

 

(mažinti ir kompensuoti mokesčius už komunalines paslaugas), bet ir kurti sąžiningas būsto 

nuomos schemas ar sudaryti galimybes pažeidžiamoms grupėms gauti būsto kreditą389. 

• Nėra jokių prevencinių mechanizmų, kai dėl įvairių priežasčių (pvz., vėluojant mokėti 

paskolų įmokas, komunalinius mokesčius) šeimoms kyla iškeldinimo grėsmė390. 

• Didžiausias socialinio būsto poreikis išlieka daugiavaikėms šeimoms (šeimoms, 

auginančioms tris ir daugiau vaikų) ir žmonėms su negalia, nes rinkoje nėra pakankamos 

įperkamo būsto pasiūlos šioms tikslinėms grupėms. Daugelyje savivaldybių būsto nuomos 

rinka nepritaikyta nuomoti žmonėms su negalia (dėl netinkamo, jų poreikiams nepritaikyto 

būsto) ir daugiavaikėms šeimoms (nepakanka ploto). Dėl nepakankamos nuomojamo būsto 

pasiūlos dalinės būsto nuomos kompensacijos taikomos retai – 2019 m. būsto nuomos 

mokesčio dalies kompensaciją gavo 2325 asmenys, t. y. apie 10 proc. visų laukiančiųjų 

socialinio būsto nuomos. Naujausi duomenys rodo, kad būsto kainos Lietuvoje toliau auga, 

o tai gali sukelti dar daugiau sunkumų aprūpinant būstu mažas pajamas gaunančias 

šeimas391. 

• Pagrindinės priežastys ir kliūtys, trukdančios veiksmingai gauti tinkamą būstą, yra šios: a) 

nėra išsamios būsto prieinamumo analizės ir ilgalaikės būsto prieinamumo didinimo vizijos; 

b) net ir renovavus socialinį būstą, jo poreikis išlieka didelis; c) neefektyvus ir 

nepakankamas lėšų, gautų už parduotus savivaldybės būstus, panaudojimas socialinio 

būsto fondo plėtrai; d) savivaldybės, planuodamos socialinio būsto fondo plėtrą, 

nepakankamai įvertina jo pritaikymą daugiavaikių šeimų ir žmonių su negalia poreikiams; 

e) neefektyvus paramos būstui įsigyti schemos įgyvendinimas dėl kompleksinės politikos, 

skirtos šeimų pajamoms didinti, nebuvimo; f) neišplėtota būsto nuomos rinka; g) 

nepakankamos subsidijos, teikiamos valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui392. 

 

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra atsakinga už su benamyste susijusius klausimus, taip pat 

už Vyriausybės politikos, susijusios su valstybės parama būstui įsigyti ar išsinuomoti, koordinavimą. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja paramos būstui politiką, organizuoja, koordinuoja ir 

kontroliuoja jos įgyvendinimą bei skiria finansavimą einamosioms socialinės paramos programoms 

savivaldybėms393. Savivaldybės teikia asmenims ir šeimoms socialinį būstą arba dalinę paramą 

išlaidoms, susijusioms su būsto nuoma ar įsigijimu, padengti ir kitas socialines paslaugas. Pagal 

Konstituciją savivaldybės yra savarankiškos vietos politikos formavimo ir paslaugų teikimo atžvilgiu. 

Todėl regionuose esama socialinių paslaugų ir paramos būstui kokybės ir infrastruktūros skirtumų394. 

Taip pat yra ir kitų socialinių paslaugų teikėjų, įskaitant NVO, labdaros ir kitas pilietinės visuomenės 

organizacijas395. 

 

389 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos 

pagrindimas. Prieiga per internetą:  https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-

programos. 

390 Ten pat. 
391 Ten pat. 

392 Ten pat. 
393 EUROPOS SOCIALINĖS POLITIKOS TINKLAS (angl. ESPN). „Nacionalinės kovos su benamyste ir būsto atskirtimi 

strategijos Lietuvoje". 2019. 
394 „Nacionalinės kovos su benamyste ir būsto atskirtimi strategijos Lietuvoje". 

395 Ten pat. 

https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programos
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Šiuo metu Lietuvoje teikiama dviejų rūšių parama būstui396: 

1) būsto įsigijimui: a) teikiant valstybės subsidijas iš dalies kompensuojamo būsto kredito 

daliai apmokėti; b) mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;  

2) būsto nuomai: a) nuomojant socialinį būstą; b) mokant kompensaciją už būsto nuomos 

mokesčio dalį. 

 

Pagal šį modelį valstybės parama teikiama tik tiems namų ūkiams, kurie būsto rinkoje negali patenkinti 

kokybiško būsto už prieinamą kainą poreikio397. Kitaip tariant, minėtos paramos būstui rūšys skirtos 

padėti mažas pajamas gaunančioms šeimoms. 2019 m. (pirmąjį pusmetį) Lietuvoje 744 namų ūkiai gavo 

paramą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos forma, taip pat 

150 namų ūkių gavo valstybės subsidijas iš dalies kompensuojamam būsto kreditui398. 

Tikslinės valstybės paramos apsirūpinant būstu, suteikiant teisę į būsto nuomos (įskaitant socialinio 

būsto nuomą ir būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) ar įsigijimo (įskaitant iš dalies 

kompensuojamą būsto kreditą ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) dalinę 

kompensaciją, modelis taikomas, jei šeimos atitinka teisės aktuose nustatytus paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti reikalavimus: 1) jų deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija399 Lietuvos Respublikos 

paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų dydžių400; 2) šeimos neturi nuosavybės teise 

priklausančio būsto Lietuvos Respublikos teritorijoje; 3) nuosavybės teise priklausantis būstas, 

tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kv. m arba jo gyvenimo sąlygos yra 

labai blogos ir būstas nusidėvėjęs 60 procentų; 3) jei šeimoje yra asmuo su negalia ir būstas nepritaikytas 

jo poreikiams401. 

2021 m. Finansų ministerija atliko būsto įperkamumo finansinių priemonių402 ex-ante vertinimą. Fokus 

grupių dalyvių teigimu, šiuo metu būsto ir nuomos kompensacinės priemonės yra prieinamos ir 

vertinamos teigiamai. Tikslinės grupės (savivaldybių atstovų), dalyvavusios fokus grupėse, teigimu, 

siūlomų būsto prieinamumo finansavimo priemonių pakanka, tačiau valstybės pagalba vis dar 

naudojamasi palyginti nedaug403. Nepakankamam valstybės paramos įsisavinimui įtakos turėjo maža 

būsto pasiūla arba prastos kokybės būsto pasiūla ir didelės administracinių mokesčių išlaidos. Tikėtina, 

 

396 Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas. 

397 Ten pat. 

398 Asmenų (šeimų), kuriems skirtos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dallies kompensacijos, skaičius. 

2019. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-

sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gaunan%C4%8Dius%20kompensacijas%20(pagal%20s

%C4%85ra%C5%A1us).pdf; Asmenų (šeimų), kuriems suteiktos subsidijos valstybės iš dallies kompensuojamo būsto kredito 

daliai arba kredito likučiui apmokėti, skaičius. 2019. Prieiga per internetą: 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-

sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gavusius%20subsidijas.pdf.  

399 Teisę į paramą būstui įsigyti Lietuvoje turi dviejų ar trijų asmenų šeimos, kurių grynosios metinės pajamos neviršija 123 

valstybės remiamų pajamų (VRP) (128 Eur) ir neviršija turto ribos 262 VRP; keturių ar penkių asmenų šeimos atitinkamai 148 

VRP, 349 VRP; šešių ir daugiau asmenų šeimos – 25 VRP 83 VRP. 
400 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215. 2014. Prieiga per internetą: 

https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630.  

401 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 2021. Prieiga per internetą: 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Busto%20prieinamumo%20ex-ante%20vertinimo%20ataskaita_0712.pdf; 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Noriu įsigyti arba išsinuomoti būstą. Prieiga per internetą: 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/noriu-isigyti-ar-issinuomoti-busta.  
402 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 

403 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gaunan%C4%8Dius%20kompensacijas%20(pagal%20s%C4%85ra%C5%A1us).pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gaunan%C4%8Dius%20kompensacijas%20(pagal%20s%C4%85ra%C5%A1us).pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gaunan%C4%8Dius%20kompensacijas%20(pagal%20s%C4%85ra%C5%A1us).pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gavusius%20subsidijas.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gavusius%20subsidijas.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Busto%20prieinamumo%20ex-ante%20vertinimo%20ataskaita_0712.pdf
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/noriu-isigyti-ar-issinuomoti-busta
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kad nauji Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai (2020 m.) dėl 

nuomos mokesčio dalinės kompensacijos (finansinės paramos iš nacionalinio biudžeto)404 sumažins 

paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti laukiančių šeimų skaičių405. 

Kaip rodo ex-ante vertinimas, 2014–2020 m. investicijos į savivaldybių būsto plėtrą nebuvo 

įgyvendintos. Savivaldybės būsto fondą siekiama privatizuoti rinkos kainomis, kaip numatyta Paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ir vykdyti socialinio būsto fondo pajamų plėtrą406.  

Kompensacijos už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą 2018–2020 m. III ketv. sudarė 3,6 mln. 

eurų. Naudodamiesi kompensavimo priemonėmis 4 336 asmenys (šeimos) turėjo galimybę sumažinti 

būsto išlaikymo išlaidas, o 6 375 asmenys – būsto nuomos išlaidas407. 

2015–2020 m. socialinio būsto plėtrai, įskaitant statybą, įsigijimą ir rekonstrukciją, Lietuvoje skirta 49,9 

mln. eurų ES struktūrinių fondų (visų pirma, Europos regioninės plėtros fondo – ERPF) lėšų. 

Savivaldybės turėjo padengti ne mažiau kaip 15 proc. projekto išlaidų, tačiau pastarąją dalį 

savivaldybėms skyrė valstybė kaip tikslinę dotaciją408. Finansuotos veiklos, skirtos būsto fondo plėtrai, 

statant naujus arba rekonstruojant ir pritaikant esamus pastatus socialiniam būstui, įsigyjant 

gyvenamuosius namus ar butus. Nuo 2019 m. sausio mėn. įsigaliojęs pakeitimas leido savivaldybėms 

nuomoti būstą iš privačių ar juridinių asmenų ir vėliau jį pernuomoti asmenims, kuriems reikalinga 

parama būstui įsigyti. Taip buvo reaguojama į problemą dėl nelegaliai nuomojamų būstų, d4l ko  

žmonės negalėjo gauti paramos būstui išsinuomoti. Šia pataisa buvo sprendžiama neturtingų ir 

benamystę patyrusių  žmonių stigmatizacijos  nuomos rinkoje problema409. Įgyvendinant minėtą 

„Socialinio būsto fondo plėtros” projektą, iš viso naujai įrengti arba nupirkti buvo 7143 būstai, o tai 

viršijo numatytą planą410. Tačiau visų namų ūkių poreikių dar nebuvo įmanoma patenkinti dėl itin 

didelės socialinio būsto paklausos šalyje. 

20 LENTELĖ. PRIEMONĖ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA." STEBĖSENOS RODIKLIAI 

VERTINIMO KRITERIJUS (RODIKLIS) REIKŠMĖ 
(DABAR) 

2018/12/31 

REIKŠMĖ 
2023/12/31 

PASIEKTA REIKŠMĖ 

Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis 
būstas, dalis nuo visų asmenų (šeimų), laukiančių socialinio būsto 
nuomos 

3,9 % 14 % - 

Naujai įrengtas arba įsigytas socialinis būstas 100 2117 7143 

 

404 Ten pat. 

405 Ten pat. 

406 Ten pat. 

407 Ten pat. 
408 Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: Būsto prieinamumo gerinimo socialiai pažeidžiamiems 

gyventojams po 2020 m. Atvejo studija. Prieiga per internetą: https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//lietuvos-ukio-sektoriu-
finansavimo-po-2020-metu-vertinimas/busto-prieinamumo-gerinimo-socialiai-pazeidziamiems-gyventojams-po-2020-m-atvejo-studija-17-
priedas?type=versions.  

409 Borgeno projektas. Benamystės mažinimo procesas Lietuvoje. Prieiga per internetą: https://borgenproject.org/homelessness-

in-lithuania/.  

410 Socialinio būsto fondo plėtra. Prieiga per internetą: 

https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/socialinio-busto-fondo-pletra.  

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/lietuvos-ukio-sektoriu-finansavimo-po-2020-metu-vertinimas/busto-prieinamumo-gerinimo-socialiai-pazeidziamiems-gyventojams-po-2020-m-atvejo-studija-17-priedas?type=versions
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/lietuvos-ukio-sektoriu-finansavimo-po-2020-metu-vertinimas/busto-prieinamumo-gerinimo-socialiai-pazeidziamiems-gyventojams-po-2020-m-atvejo-studija-17-priedas?type=versions
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/lietuvos-ukio-sektoriu-finansavimo-po-2020-metu-vertinimas/busto-prieinamumo-gerinimo-socialiai-pazeidziamiems-gyventojams-po-2020-m-atvejo-studija-17-priedas?type=versions
https://borgenproject.org/homelessness-in-lithuania/
https://borgenproject.org/homelessness-in-lithuania/
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/socialinio-busto-fondo-pletra
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Šaltinis: esinvesticijos.lt 

Kalbant apie socialinį būstą, tiek posovietinė privatizacija, tiek neigiamas privataus būsto nuomos 

sektoriaus požiūris į nuomininkus turėjo įtakos socialinio būsto nuomos pasiūlos mažėjimui. Šeimos, 

laukiančios socialinio būsto, buvo laikomos pernelyg rizikingais ir nepatikimais nuomininkais411. 2014–

2020 m. ES investicijų programavimo laikotarpiu buvo skatinama socialinio būsto fondo plėtra, tačiau 

socialinio būsto prieinamumo problema išliko: apskaičiuota, kad naujų socialinių būstų, kuriuos 

numatoma pastatyti per penkerius metus, pasiūla yra daugiau kaip 5 kartus mažesnė už dabartinę 

paklausą412. 2019 m. duomenimis, Lietuvoje socialinio būsto nuomos laukiančiųjų sąrašuose buvo 10 

550 namų ūkių413. Tuo pat metu socialiniame būste gyveno 11 140 namų ūkių414. 2014–2020 m. 

laikotarpiu socialinio būsto plėtros projektams skirta 58,7 mln. eurų, iš kurių 49,9 mln. eurų – iš ERPF, 

o 8,8 mln. eurų – iš savivaldybių lėšų415. 

 

Kaip minėjo vienas iš šio tyrimo interviu dalyvių, socialinis būstas kartais gali būti perpildytas ir (arba) 

pasižymintis prastomis gyvenimo sąlygomis. Be to, socialiniuose būstuose gyvenančios šeimos su 

vaikais dažnai patiria energetinį nepriteklių. Socialiniame būste gyvenančios šeimos taip pat yra 

stigmatizuojamos, o tai išlieka svarbi problema, ne tik daranti neigiamą psichologinę žalą šeimoms su 

vaikais Lietuvoje, bet ir turinti įtakos socialinio būsto pirkimo ir skyrimo planams. Naujausio Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos tyrimo duomenimis, mažesnes pajamas gaunantys ir mažesnių miestų 

gyventojai tolerantiškiau vertina socialinio būsto suteikimą jų gyvenamojoje vietovėje416.  

Daugeliu atvejų šeimos, išlaikančios vaikus ir neturinčios gerų gyvenimo sąlygų, gali kreiptis dėl 

finansinės paramos savivaldybės lygmeniu. Tačiau savivaldybių teikiama finansinė parama, NVO 

atstovų Lietuvoje teigimu, dažniausiai nėra pakankama. NVO417 atlieka svarbų vaidmenį teikiant 

pagalbą nepasiturinčioms šeimoms su vaikais. Jos teikia pagalbą įsigyjant bazinius patogumus, kurių 

šeimoms trūksta, finansiškai padeda atlikti kitus būsto priežiūros darbus, tokius kaip vandentiekio 

įrenginiai ir (arba) šildymo sistemos. 

Kaip buvo nurodyta būsto įperkamumo finansinių priemonių ex-ante vertinime, viena iš pagrindinių 

priežasčių, kodėl šeimos negali aktyviau naudotis nuomos kompensacijomis, yra legalios nuomos 

trūkumas (siekiant išvengti mokesčių, didelė nuomos rinkos dalis vis dar nėra oficialiai deklaruojama). 

Be to, dalis įperkamo būsto nėra patraukli (išskyrus Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno savivaldybes) dėl 

įvairių priežasčių – susidėvėjusių inžinerinių tinklų sistemų, senos statybos, neišvystytos 

infrastruktūros ir pan.  Būsto rinkos nepatrauklumą regionuose iš dalies lemia maža kokybiško būsto 

pasiūla. Vertinimo metu nustatyta, kad šiuo metu didžioji dalis savivaldybės būsto yra užimta, o dalis  

jo – 8,3 proc. yra avarinės būklės. Tikėtina, kad be papildomų investicijų būsto pasiūla regione ilgainiui 

 

411 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 

412 Ten pat. 

413 Asmenų (šeimų), įrašytų į laukiančių paramos būstui išsinuomoti sąrašus, skaičius. 2019. Prieiga per internetą: 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-

sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20laukian%C4%8Dius%20paramos%20b%C5%ABstui%20

i%C5%A1sinuomoti.pdf.  
414 Ten pat. 

415 „Nacionalinės kovos su benamyste ir būsto atskirtimi strategijos Lietuvoje". 
416 ES investicijos. Ką daryti su socialinių būstų gyventojais: išstumti į užribį ar priimti į bendruomenę? 2020. Prieiga per 

internetą: https://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos-1/naujienos/ka-daryti-su-socialiniu-bustu-gyventojais-isstumti-i-uzribi-ar-

priimti-i-bendruomene. 

417 Interviu metu surinkta informacija. 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20laukian%C4%8Dius%20paramos%20b%C5%ABstui%20i%C5%A1sinuomoti.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20laukian%C4%8Dius%20paramos%20b%C5%ABstui%20i%C5%A1sinuomoti.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20laukian%C4%8Dius%20paramos%20b%C5%ABstui%20i%C5%A1sinuomoti.pdf
https://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos-1/naujienos/ka-daryti-su-socialiniu-bustu-gyventojais-isstumti-i-uzribi-ar-priimti-i-bendruomene
https://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos-1/naujienos/ka-daryti-su-socialiniu-bustu-gyventojais-isstumti-i-uzribi-ar-priimti-i-bendruomene
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tik mažės418. Kaip rodo 2019 m. nacionaliniai duomenys, 1375 būstai šalies savivaldybėse ir 231 

socialinis būstas buvo netinkamos gyventi būklės419. Kaip jau buvo minėta, viena iš pagrindinių kliūčių 

pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti ir pasiekti veiksmingas galimybes gauti tinkamą būstą yra 

maža būsto pasiūla arba prastos kokybės būsto pasiūla ir didelės administracinių mokesčių išlaidos420. 

Duomenys rodo, kad šeimos retai naudojasi siūlomomis būsto nuomos ir išperkamosios nuomos 

kompensacijomis dėl minėtų priežasčių, pavyzdžiui, dėl neoficialios nuomos rinkos ir nepakankamos 

nuomos ir išperkamosios nuomos pasiūlos421. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė pabrėžia, kad 

šiuo metu pasigendama bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų, savivaldybių ir verslo atstovų, 

kurie galėtų pasiūlyti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos paslaugas nepasiturinčioms šeimoms. 

Įvairi reklaminė veikla taip pat turėtų būti naudojama informavimo tikslais, nes ne visos šeimos turi 

žinių apie esamas galimybes422.  

Remiantis vaiko garantijų sistemos studijoje (Lietuvos šalies ataskaitos) pateikta informacija, dabartinė 

socialinio būsto suteikimo sistema dažnai įkalina šeimas priklausomybės nuo socialinės paramos rate. 

Socialinio būsto gavėjai nėra skatinami didinti savo pajamas ir įsigyti ar nuomotis butus laisvojoje 

rinkoje. Jiems taip pat trūksta motyvacijos ieškoti darbo: viršijus nustatytas metines pajamų ir turto 

ribas daugiau kaip 25 proc., socialinis būstas prarandamas. Todėl reikia tarpinio būsto sprendimų 

žmonėms, kurie nebeturi teisės į socialinį būstą arba ją praradę, bet yra išstumti ir iš būsto rinkos. Buvo 

rekomenduota nustatyti šią tikslinę grupę ir suteikti jai įperkamą būstą423. 

Pasak tyrėjų, kitų šalių pavyzdžiai rodo, kad savivaldybių (angl. Intermediate – tarpinis būstas), kurio 

kaina yra didesnė nei socialinio būsto, bet mažesnė, palyginti su būsto rinkos kaina, gali būti 

perspektyvi galimybė mažinant būsto prieinamumo problemą. Be to, tarpinio būsto plėtra gali padėti 

spręsti regionines problemas, nes investicijos į kokybišką būstą gali turėti teigiamos įtakos migracijos, 

darbuotojų trūkumo ir kitiems iššūkiams. Rekomenduojama pradėti rinkti tikslesnius duomenis apie 

šeimų, laukiančių savivaldybės būsto, skaičių ir įvertinus tarpinio būsto sukuriamą naudą investuoti į 

kokybiško savivaldybės būsto plėtrą424. 

Remiantis būsto prieinamumo vertinimu (2020 m.)425, dabartinės finansinės intervencijos socialinio 

būsto plėtrai Lietuvoje nėra pakankamos, nes per penkerius metus planuojama naujo socialinio būsto 

pasiūla yra daugiau nei 5 kartus mažesnė už esamąporeikį. Kad būstas Lietuvoje taptų prieinamesnis 

vaikams ir šeimoms, ekspertai pasiūlė įgyvendinti šiuos pokyčius426: 

• Pakankamas paramos būstui finansavimas; 

 

418 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 

419 Duomenys apie savivaldybės būstų fondą. 2019. Prieiga per internetą: 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-

sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Duomenys%20apie%20savivaldyb%C4%97s%20b%C5%ABst%C

5%B3%20fond%C4%85.pdf.  
420 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 

421 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Ar užtikrinamas būsto prieinamumas mažas pajamas gaunantiems gyventojams? 

2017. 

422 Ar užtikrinamas būsto prieinamumas mažas pajamas gaunantiems gyventojams? 
423 Vaiko garantijų sistemos studija. Šalies ataskaita – Lietuva. 2019. 

424 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 
425 Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: Būsto prieinamumo gerinimo socialiai pažeidžiamiems 

gyventojams po 2020 m. 

426 Ten pat. 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Duomenys%20apie%20savivaldyb%C4%97s%20b%C5%ABst%C5%B3%20fond%C4%85.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Duomenys%20apie%20savivaldyb%C4%97s%20b%C5%ABst%C5%B3%20fond%C4%85.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Duomenys%20apie%20savivaldyb%C4%97s%20b%C5%ABst%C5%B3%20fond%C4%85.pdf
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• Prioritetas turėtų būti teikiamas būstų pirkimui, o ne naujų būstų statybai. Kaip pabrėžia 

Lietuvos valstybės kontrolė427, šalies savivaldybės dažnai renkasi brangiausią alternatyvą – 

naujų būstų statybą ir nenaudojamų pastatų rekonstrukciją, todėl socialiniu būstu aprūpina 

mažiau šeimų, nei galėtų aprūpinti turėdamos tuos pačius finansinius išteklius; 

• Siūloma išplėsti finansavimą būsto nuomos mokesčio kompensacijoms oficialioje nuomos 

rinkoje. Regionuose, kur dominuoja neoficiali nuomos rinka (nelegali nedeklaruota nuoma), 

savivaldybės turėtų suformuluoti nurodymus nekilnojamojo turto vystytojams didinti 

nuomojamo būsto pasiūlą; 

• Reikėtų apsvarstyti galimybę sukurti atskirą finansinę priemonę (FP) būsto fondo plėtrai, 

kuri galėtų sutelkti valstybės biudžeto (finansuojamo ES) ir tarptautinių investuotojų lėšas; 

• Rekomenduojama sutrumpinti socialinio būsto įsigijimo procesą; 

• Didesnės savivaldybės būsto (ne socialinio būsto) nuomos kainos sukurtų papildomą lėšų 

srautą socialinio būsto plėtrai arba paskatintų dabartinius būsto savininkus išsipirkti savo 

būstus; 

• Nustatyti galimybę socialiniame būste gyventi tik ribotą laiką ir skatinti šeimas prisiimti 

atsakomybę už savo finansinę padėtį; 

• Didinant bendrą užimtumą ir taikant intervencines priemones socialinei atskirčiai mažinti, 

būtų galima sumažinti tikslinę socialinio būsto gavėjų grupę. 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė taip pat pabrėžia socialinio būsto trūkumo problemą, dėl 

kurios susidaro laukiančiųjų eilės (kartais net iki 30 metų) ir ribojamos šeimų galimybės veiksmingai 

gauti tinkamą būstą428. Taikant įvairesnes paramos būstui priemones, daugiau pažeidžiamų grupių, 

įskaitant šeimas (ypač mažas pajamas gaunančias šeimas, romų ir migrantų kilmės šeimas), galėtų gauti 

tinkamą būstą per trumpesnį laiką429. Be to, jaunos mažas pajamas gaunančios šeimos, kurioms 

suteikiamas socialinis būstas, neskatinamos gauti daugiau pajamų ir turėti nekilnojamojo turto. Todėl 

taikant platesnį paramos priemonių spektrą mažas pajamas gaunančioms šeimoms, būsto problemos 

būtų sprendžiamos greičiau430. Be to, reikalingas kontrolės mechanizmas, kad socialinio būsto negautų 

asmenys, kurie neturėtų jo gauti (pvz., nedeklaruojantys visų pajamų ir turto arba išvykstantys į kitą 

šalį ir t. t.)431. 

Nacionaliniu lygmeniu taip pat nėra strateginio planavimo paramos būstui srityje432. Be konkrečių 

tikslų, taikomų konkrečioms savivaldybėms, ambicingą tikslą – užtikrinti būsto prieinamumą kuo 

didesniam skaičiui žmonių – formuluoja tik 32 proc. savivaldybių. Neturėdamos konkrečių tikslų, 

uždavinių ir rodiklių, savivaldybės dažniausiai nevykdo stebėsenos ir nepriima reikiamų sprendimų 

dėl paramos priemonių, laiku nepateikia informacijos tikslinėms grupėms, kad jos galėtų pasinaudoti 

esamais finansiniais mechanizmais433. Skirtinga kompetencija ir galimybės savivaldybėse taip pat lemia 

didesnę nelygybę tarp šeimų. Tačiau aštuonioliktoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekia nustatyti 

 

427 Ar užtikrinamas būsto prieinamumas mažas pajamas gaunantiems gyventojams? 

428 Ten pat. 

429Ar užtikrinamas būsto prieinamumas mažas pajamas gaunantiems gyventojams?  
430 Ten pat. 

431Ten pat. 
432 Ten pat. 

433 Ten pat. 
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ilgalaikę būsto prieinamumo plėtros viziją, atsižvelgdama į 2021–2022 m. EBPO planuojamo vertinimo 

rezultatus434.  

Naujos nacionalinės paramos būstui iniciatyvos 

2021 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė apie tam tikrus planuojamus pakeitimus, 

susijusius su parama būstui. Šiais pakeitimais siekiama labiau padėti pažeidžiamiausioms grupėms, 

įskaitant šeimas su vaikais. Taip pat planuojama teikti kompleksinę paramą šeimoms ir vaikams, 

gyvenantiems valstybės kompensuojamuose būstuose ar socialiniuose būstuose. Pakeitimai tokie: 

1) Vienišų tėvų šeimos gali kreiptis dėl socialinio būsto nuomos be eilės; 

2) Bus padidintos dabartinės metinių pajamų ir turto ribos, kurios leis šeimoms išsaugoti teisę 

į socialinį būstą; 

3) Socialinis būstas žmonėms su negalia bus nuomojamas, net jei metinių pajamų ir turto ribas 

jie viršys, tačiau ne daugiau kaip 50 proc; 

4) Vidutinio ir (arba) savivaldybės būsto nuomos kaina bus mažesnė arba lygi 20 proc. 

socialinio būsto nuomos rinkos kainos. Ši nuostata taikoma pažeidžiamiausioms grupėms, 

įskaitant žmones su negalia, vienų tėvų, auginančių vaikus, šeimas, tris ir daugiau vaikų 

auginančias šeimas. 

5) Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, padidėjusios šeimų metinės pajamos ir turtas 

neturės jokios įtakos sąlygoms gauti socialinį būstą; 

6) Papildoma socialinė parama savivaldybės lygmeniu bus teikiama šeimoms, kurios yra 

įrašytos į laukiančiųjų socialinio būsto sąrašus arba nuomojasi socialinį būstą. Pagalba padės 

šeimos nariams integruotis į darbo rinką ir pagerinti šeimos finansinę padėtį; 

7) Savivaldybės padės šeimoms gauti dalinę kompensaciją už būsto nuomą laukiant socialinio 

būsto; 

8) Subsidijų dydžiai padidės nuo 15 proc. iki 30 proc. iš dalies kompensuojamam būsto 

kreditui435. 

 

Iki 2024 m. socialinio būsto laukimo laikas Lietuvoje sutrumpės iki penkerių metų, o iki 2026 m. – iki 

trejų metų436. Jei iki šio laikotarpio pabaigos savivaldybė negalės suteikti socialinio būsto asmeniui ar 

šeimai, ji turės kompensuoti faktinę tinkamo būsto nuomos kainą rinkoje. Be to, socialinis būstas gali 

būti išnuomotas ne eilės tvarka jaunuoliams, kai jie palieka alternatyvios globos įstaigas437. 

 

Kompensacija už šildymą ir vandenį 

 

 

434 Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas. Prieiga per internetą: 

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/VPN%C4%AEP%20projektas.pdf.  
435 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Siūlomi pokyčiai padės lengviau įsigyti būstą ir pagerins 

socialinio ar savivaldybės būsto nuomos sąlygas. 2021. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-

pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas.  

436 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. Xii-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių 

pakeitimo įstatymas. 2020. Prieiga per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2ac91672935b11eaa51db668f0092944; Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė įstatymo 

pataisoms, didinančioms socialinio būsto prieinamumą mažas pajamas gaunantiems asmenims. Pranešimas žiniasklaidai. 

Prieiga per internetą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35436&p_k=1&p_t=270908.  

437 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. Xii-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių 

pakeitimo įstatymas. 2020.  

https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/VPN%C4%AEP%20projektas.pdf
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2ac91672935b11eaa51db668f0092944
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2ac91672935b11eaa51db668f0092944
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35436&p_k=1&p_t=270908


UNICEF – Deep-dive report – Lithuania  

127 

 

Atsižvelgiant į įperkamo būsto apibrėžimą, tikėtina, kad nepasiturintys namų ūkiai (dažnai mažas 

pajamas gaunančios šeimos) būstui išleidžia daugiau nei 40 proc. savo disponuojamų pajamų, o tai 

riboja jų galimybes patenkinti vaikų poreikius438. Lietuvoje, kur būsto kainos yra didelės, veikia šildymo 

ir vandens išlaidų kompensavimo mechanizmas. Pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymą439 šeimos, negalinčios apsirūpinti pakankamomis lėšomis pragyvenimui, turi 

teisę gauti šią piniginę socialinę paramą: socialinę išmoką (žr. 1 skyrių); būsto šildymo išlaidų, išlaidų 

karštam ir geriamajam vandeniui kompensacijas. Abi išmokos priklauso nuo šeimos pajamų ir turto. 

 

Skiriant piniginę socialinę paramą, į šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) turtą įskaitomas šios šeimos 

(bendrai gyvenančių asmenų) nariams nuosavybės teise priklausantis turtas. Tačiau nuo 2021 m. 

gegužės mėn. (dėl nepaprastosios padėties ir karantino) nuosavybės teise turimas turtas laikinai 

nevertinamas skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams440. Šeimos (kartu 

gyvenantys asmenys), turinčios būstą daugiabučiame name, turi teisę į paramą paskolos, paimtos 

pastato renovacijai finansuoti, išlaidoms padengti, jeigu jos dalyvauja modernizavimo projekte ir turi 

teisę į šildymo išlaidų kompensaciją441. 

 

Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos mokamos šiais atvejais:  

• šeima (kartu gyvenantys asmenys) už būsto šildymą turi mokėti ne daugiau kaip 10 

procentų skirtumo tarp gaunamų pajamų ir šeimai (kartu gyvenantiems asmenims) 

nustatyto 1 VRP dydžio (128 EUR vienam šeimos nariui per mėnesį); 

• turi būti kompensuojama geriamojo vandens išlaidų dalis, viršijanti 2 procentus šeimos 

(kartu gyvenančių asmenų) gautų pajamų; 

• turi būti kompensuojama karšto vandens kainos dalis, viršijanti 5 proc. šeimos (kartu 

gyvenančių asmenų) gaunamų pajamų442. 

 

Šeimos (bendrai gyvenantys asmenys) turi teisę į socialinę išmoką ir būsto šildymo, karšto ir 

geriamojo vandens išlaidų kompensacijas, jeigu vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai 

gyvenančių asmenų dirba arba nedirba, nes: 

• slaugo asmenį su negalia arba sergantį narį; 

• Lietuvos darbo biržos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės narės užimtumo tarnyboje 

yra registruotas kaip bedarbis ir gauna nedarbo išmoką; 

• prižiūri vaiką iki 3 metų arba iki 8 metų, jei vaikas neturi galimybės lankyti ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos ir pan.443. 

 

 

438 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 
439 Lietuvos Respublika. Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 

pakeitimo įstatymas. Prieiga per internetą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=rivwzvpvg&documentId=TAIS.418219&category=TAD; Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija. Parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir vienišiems asmenims. 2021. Prieiga per internetą: 

https://socmin.lrv.lt/en/activities/family-and-children/social-assistance-to-families-and-children/support-to-low-income-

families-and-single-persons.  

440 Parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir vienišiems asmenims. Pasibaigus laikinosios nuostatos galiojimui, įsigalios 

nuolatinė nuostata, pagal kurią turtas 3 mėnesius nebus vertinamas tiems asmenims, kurie dėl socialinės išmokos kreipiasi 

pirmą kartą, arba praėjus 2 metams nuo paskutinės paramos gavimo. 
441 Parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir vienišiems asmenims. 

442 Parama mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir vienišiems asmenims. 

 

443 Ten pat. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=rivwzvpvg&documentId=TAIS.418219&category=TAD
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=rivwzvpvg&documentId=TAIS.418219&category=TAD
https://socmin.lrv.lt/en/activities/family-and-children/social-assistance-to-families-and-children/support-to-low-income-families-and-single-persons
https://socmin.lrv.lt/en/activities/family-and-children/social-assistance-to-families-and-children/support-to-low-income-families-and-single-persons
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Socialinė išmoka ir kompensacijos skiriamos išsituokusiems ar gyvenantiems atskirai asmenims, 

auginantiems vaikus iki 18 metų, jei jie yra sudarę teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko išlaikymo arba 

jei vaiko išlaikymą priteisė teismas444. Būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų 

kompensacijos skiriamos tris mėnesius nuo teisės į jas suteikimo dienos. Kompensacijos skiriamos 

atgaline data ne daugiau kaip už du mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio, jei paraiškos 

pateikimo metu šeima vis dar turi teisę į kompensaciją445. 

 

Be to, savivaldybės savo nustatyta tvarka gali skirti piniginę socialinę paramą iš savivaldybės 

biudžeto lėšų ir kitais Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme 

nenumatytais atvejais (skirti vienkartinę sąlyginę, periodinę, tikslinę pašalpą ar socialinę išmoką; 

kompensuoti įstatyme nenustatytas būsto išlaikymo išlaidas; kompensuoti didesnio nei įstatyme 

nustatyto normatyvo naudingojo ploto būsto šildymo išlaidas; padengti būsto įsiskolinimą ir kt.)446. 

 

2020 m. duomenimis, vidutiniškai 93,7 tūkst. žmonių (3,3 proc. visų gyventojų) per mėnesį gavo 

kompensacijas už šildymą ir vandenį. Palyginti su 2019 m., gavėjų skaičius sumažėjo nuo 120,52 iki 

93,7 tūkst. asmenų. Kompensavimo mechanizmams 2020 m. buvo išleista 13 mln. eurų nacionalinio 

biudžeto lėšų ir lyginant su 2019 m. išlaidos sumažėjo beveik tris kartus. Tačiau 2021–2022 m. šildymo 

sezono metu tikimasi jų padidėjimo dėl labai išaugusių šildymo kainų 447. 

Laikinasis būstas 

 

Benamiai yra viena labiausiai stigmatizuojamų grupių, susiduriančių su didele diskriminacija nuomos 

ir darbo rinkose, taip pat kitose gyvenimo srityse448. Vis dėlto Lietuvoje nėra konkrečios strategijos, 

kuria būtų siekiama integruotai užkirsti kelią benamystei ir spręsti jos problemą, t. y. kuria būtų 

atsižvelgiama į sudėtingą ankstesniame skyriuje minėtų pagrindinių benamystės priežasčių sąveiką449. 

 

Europos socialinės politikos tinklo (angl. ESPN) duomenimis, Lietuvos Vyriausybė priėmė teisės aktus 

ir politines priemones, kuriomis siekiama padėti benamystę patiriantiems asmenims:450 

• Nakvynės namai ir krizių centrai. Numatytos dvi pastogės formos: trumpalaikis 

apgyvendinimas ir krizių centrai. Trumpalaikis apgyvendinimas skirtas benamiams ir 

asmenims, turintiems priklausomybių, arba išgyvenantiems kitas kritines situacijas, 

keliančias grėsmę asmens sveikatai ar gyvybei. Čia teikiamos informavimo, medikamentų 

ir atstovavimo paslaugos, suteikiama galimybė naudotis pagrindinėmis asmens higienos 

priemonėmis ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Šios paslaugos teikiamos iki trijų parų. 

Krizių centrai skirti benamiams ir smurtą patyrusiems asmenims (dažnu atveju, motinoms 

su vaikais). Paslaugos apima socialinę ir psichologinę pagalbą, konsultacijas dėl įdarbinimo, 

įgūdžių ugdymo, galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir kt. Krizių centrų 

 

444 Ten pat. 
445 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Siūlomi pokyčiai padės lengviau įsigyti būstą ir pagerins 

socialinio ar savivaldybės būsto nuomos sąlygas. 2021. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-

pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas.  

446 Ten pat. 
447 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Siūlomi pokyčiai padės lengviau įsigyti būstą ir pagerins 

socialinio ar savivaldybės būsto nuomos sąlygas. 2021. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-

pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas.  

448 „Nacionalinės strategijos kovai su benamyste ir būsto atskirtimi. Lietuva.” 
449 Ten pat. 

450 Benamystės mažinimo procesas Lietuvoje. 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/siulomi-pokyciai-pades-lengviau-isigyti-busta-ir-pagerins-socialinio-ar-savivaldybes-busto-nuomos-salygas
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paslaugomis siekiama atkurti savarankišką gyvenimą ir socialinius ryšius bei padėti 

žmonėms vėl integruotis į visuomenę. Šios paslaugos teikiamos iki šešių mėnesių ir gali būti 

pratęstos. Taip pat veikia benamystę patiriantiems žmonėms skirti dienos centrai. Šiose 

įstaigose žmonės gali saugiai apsistoti dienos metu, pasigaminti maisto, lankyti kursus ir 

gauti kitas socialines paslaugas. Lietuvos nacionalinė statistikos agentūra (Lietuvos 

statistikos departamentas) kasmet skaičiuoja žmonių, kurie naudojasi nakvynės namų ir 

laikinosios pastogės motinoms ir vaikams paslaugomis, skaičių. 2019 m. iš viso buvo 

suskaičiuoti 4015 benamiai, t. y. 16 proc. mažiau nei 2018 m. Apie 1858 asmenys gyveno 

skubios pagalbos / laikino apgyvendinimo įstaigose, o 2157 asmenys buvo apgyvendinti 

skubios pagalbos motinoms ir vaikams centruose. 

• Vilniaus mieste savivaldybė vykdo programą, pagal kurią teikiamas pereinamojo 

laikotarpio apgyvendinimas asmenims, pereinantiems iš laikinosios pastogės įstaigų į 

savarankišką gyvenimą. Apgyvendinimo įstaigoms padeda socialiniai darbuotojai, kurie 

tvarko finansus ir skolas. Jose taip pat teikiamos konsultavimo paslaugos, padedančios 

žmonėms prisitaikyti. 

• Neseniai priimti teisės aktai leidžia savivaldybėms aprūpinti būstu asmenis, kuriems jo 

reikia, nuomojant būstą iš privačių ar juridinių asmenų ir vėliau jį pernuomojant 

asmenims, kuriems reikia paramos būstui. 

• Nors su būstu susijusios paslaugos Lietuvoje yra mažai išplėtotos, vienas iš su būstu 

susijusių paslaugų pavyzdžių yra parama jaunuoliams, išeinantiems iš globos įstaigų – 

jaunuoliams, išeinantiems iš vaikų namų, garantuojama apie 2800 eurų vienkartinė išmoka 

būstui įsigyti ir socialinio darbuotojo parama, padedanti įsigyti ar išsinuomoti būstą451. 

 

Statistikos departamento duomenimis, 2020 metais daugiausia žmonių prieglaudų duris pravėrė dėl to, 

kad neturėjo nuosavo būsto. Iš viso jų buvo 1,3 tūkst452. Prieglaudoje gyveno 24 asmenys, patyrę smurtą 

šeimoje. Tai buvo beveik tris kartus mažiau nei 2019 metais – tuomet prieglaudos ieškojo 66 smurtą 

artimoje aplinkoje patyrę asmenys. Tačiau ekspertai baiminasi, kad šis sumažėjimas gali būti 

apgaulingas. Statistikos departamentas šiuo metu atlieka gyventojų saugumo statistinį tyrimą, kuriuo 

siekiama išsiaiškinti tikrąjį smurto mastą šalyje. Jo metu bus renkama informacija apie gyventojų 

asmeninio saugumo pažeidimus darbe, smurto paplitimą ir pobūdį vietinėje aplinkoje ir už jos ribų, 

pagalbos teikimą nukentėjusiems453. 

 

Paslaugų, susijusių su benamystės prevencija ir būsto nepritekliumi, apimtis ribota (FEANTSA, 2016). 

Viena iš priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią iškeldinimui iš būsto ir įsiskolinimui, yra 

finansinės kompensacijos, padedančios padengti komunalinių paslaugų išlaidas mažas pajamas 

gaunantiems piliečiams, teikimas. Įstatymiškai taip pat numatyta, kad savivaldybės turi diskrecijos 

teisę savo nuožiūra teikti skolų lengvatas socialinės paramos gavėjams. Vis dėlto situacijos analizė 

skirtingose savivaldybėse rodo, kad iškeldinimų iš socialinio būsto skaičius didėja. Savivaldybių 

lygmeniu konsultavimo paslaugų teikimas įsiskolinusiems asmenims yra nepakankamai išplėtotas arba 

iš viso neteikiamas. Be to, finansiniai benamystę patiriančių žmonių įsiskolinimai skatina juos likti už 

 

451 „ Nacionalinės strategijos kovai su benamyste ir būsto atskirtimi. Lietuva.”; Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 

1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621 [Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994 m. lapkričio 3 d., Nr. I-621]. 
452 Oficialios statistikos portalas. Nakvynės namus paveikė pandemija. 2021. Prieiga per internetą: 

https://osp.stat.gov.lt/straipsnis-nakvynes-namus-paveike-pandemija.  

453 Ten pat. 

https://osp.stat.gov.lt/straipsnis-nakvynes-namus-paveike-pandemija
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legalių darbo rinkos ribų, nes iš darbo užmokesčio ir kitų pajamų, išskyrus socialinę paramą, daromos 

didelės išskaitos skoloms grąžinti454. 

 

Vaikai alternatyvioje globoje 

 

Institucinės globos įstaigose gyvenančių vaikų būsto sąlygų kokybė tiesiogiai priklauso nuo 

deinstitucionalizacijos politikos įgyvendinimo. Pripažįstama, kad stacionari globa yra žalinga vaikų 

vystymuisi, fizinei ir psichinei sveikatai, taip pat jų ateities gyvenimo perspektyvoms. Bendra 

atsakomybė už deinstitucionalizacijos procesą, pavyzdžiui, teisinės bazės nustatymą, tenka Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai. Savivaldybėms tenka atsakomybė ieškoti vietinių sprendimų konkrečių 

vaikų ir institucijų atžvilgiu, pavyzdžiui, perkelti vaikus iš vaikų globos namų į šeimos tipo aplinką. 

Šiuos politinius pokyčius stebi ir jiems pritaria tarptautinės organizacijos ir ekspertai. Europos Tarybos 

žmogaus teisių komisaras pabrėžė, kad: „Valdžios institucijos tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu 

raginamos paspartinti deinstitucionalizacijos procesą priimant platesnio užmojo nacionalines 

strategijas ir politiką bei vietos lygmeniu pritaikytas programas joms remti.” (Muižnieks 2017: 21) 

Vaikų, Lietuvoje perkeltų į šeimyninio tipo globos įstaigas, fizinės būsto sąlygos labai pagerėjusios. Vis 

dėlto vaiko teisių kontrolierė ir vaikų teisių srityje dirbančios NVO yra susirūpinusios dėl institucinės 

kultūros rizikos, kuri gali išlikti ir naujų globos tipų atvejais. Pavyzdžiui, kai kurios savivaldybės, 

siekdamos kompromisinio sprendimo dėl realios deinstitucionalizacijos, mieliau kuria 

bendruomeninių vaikų globos namų tinklą. 

 

 

 

 

Būsto pritaikymas šeimoms, auginančioms vaikus su negalia 

 

Lietuvoje 2020 m. būsto pritaikymas vaikams su negalia buvo atliekamas 50 savivaldybių. Iš viso 

vaikams su sunkia negalia pritaikyti 135 būstai, o techninės pagalbos priemonės suteiktos 110 vaikų su 

sunkia negalia455. Būsto pritaikymo paslaugos Lietuvoje priklauso būstui, kurio savininkas yra vaikas 

su negalia, jo artimieji giminaičiai arba savivaldybė.. Jame taip pat turi būti nurodyta faktinė vaiko su 

negalia gyvenamoji vieta456.  

Tačiau vaikams su negalia pritaikytų būstų trūkumas Lietuvoje išlieka problema – bendras tokio būsto 

pritaikymo poreikis nebuvo patenkintas, nes 2020 m. buvo įvykdyta tik 58,4 proc. prašymų457. 

Apklausos duomenys rodo, kad pusė respondentų – tėvai, auginantys vaikus su negalia, skundėsi būsto 

pritaikymo paslaugų neprieinamumu458.  

 

454 Indriliūnaitė, 2013. „Nacionalinės strategijos kovai su benamyste ir būsto atskirtimi. Lietuva.” 
455 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2020 metų veiklos ataskaita. Prieiga per 

internet: http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Veiklos-ataskaitas-uz-2020-final.pdf.  

456 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vaikams su sunkia negalia – daugiau galimybių pritaikyti 

būstą ir aplinką. 2019. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/vaikams-su-sunkia-negalia-daugiau-galimybiu-

pritaikyti-busta-ir-aplinka.  
457 Neįgaliųjų reikalų departamento 2020 m. veiklos ataskaita. 

458 „Neįgalaus vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos šeimai tyrimas, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 

nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje.“ 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Veiklos-ataskaitas-uz-2020-final.pdf
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/vaikams-su-sunkia-negalia-daugiau-galimybiu-pritaikyti-busta-ir-aplinka
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/vaikams-su-sunkia-negalia-daugiau-galimybiu-pritaikyti-busta-ir-aplinka
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Taip pat gali būti nevienodos vaikų ir jų šeimų galimybės gauti būsto pritaikymo ar techninės pagalbos 

priemonių kompensacijas, nes nacionaliniu lygmeniu skiriamos tam tikros maksimalios sumos. 

Papildomas finansavimas priklauso nuo savivaldybių sprendimų ir galimybių459. Nacionaliniu 

lygmeniu numatyta pataisa padidinti metinių pajamų ir turto ribas, kurios leistų šeimoms išsaugoti 

teisę į socialinį būstą, tikėtina, turės teigiamą poveikį ir šeimų, auginančių vaikus su negalia, būsto 

prieinamumo didinimui.  

Romų vaikai ir migrantų kilmės vaikai 

Lietuvoje iki šiol nebuvo skiriama pakankamai politinio dėmesio gerinti romų vaikų galimybes gauti 

tinkamų būstą. Kaip minėta vaiko garantijų sistemos studijoje (Lietuvos šalies ataskaita), pirmasis 

dokumentas „2012–2014 m. veiksmų planas” buvo priimtas kaip atsakas į Europos Komisijos 

komunikatą dėl nacionalinių romų integracijos strategijų. Vėliau šis dokumentas buvo papildytas 2015–

2020 m. romų integracijos į Lietuvos visuomenę veiksmų planu460, kurį koordinavo Tautinių mažumų 

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Kalbant apie būstą, veiksmų plane numatyta 

gerinti romų būsto sąlygas – stiprinti romų teisės į būstą įgyvendinimą. Vienintelė su būstu susijusi 

finansinė priemonė 2016–2020 m. laikotarpiu buvo kasmetinė 15 000 eurų suma, skiriama teisinėms 

konsultacijoms būsto klausimais. Veiksmų plane nenumatytas finansavimas būsto prieinamumui 

romams didinti461. Vienintelis paminėtas rodiklis – nelegalių pastatų, kuriuose gyvena romai, skaičius 

Vilniaus Kirtimų rajone (įteisinus nelegalius pastatus arba suteikus socialinį būstą)462. 

Dėl naujos migrantų bangos, kuri Lietuvą pasiekė per Baltarusijos sieną, dar didesniu iššūkiu tampa 

migrantų kilmės šeimų aprūpinimo būstu klausimas. Būsto sąlygos Valstybės sienos apsaugos tarnybos 

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre yra gana prastos. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė savo metinėje ataskaitoje (2018 m., p. 67) nurodė šias su gyvenimo 

sąlygomis susijusias problemas: gyvenamosios patalpos yra siauros ir perpildytos (pvz., viename 

kambaryje apgyvendinamos dvi moterys su vaikais), gyventojams trūksta privatumo, vaikai neturi 

vietos žaisti ar leisti laiką pagal savo amžiaus poreikius). Centras buvo skirtas apgyvendinti asmenis, 

bandžiusius nelegaliai kirsti sieną. Tačiau Lietuva anksčiau nebuvo susidūrusi su tokio masto nelegalia 

migracija. Nuo 2015 m. Lietuva įgyvendina bendrą Europos prieglobsčio sistemą, pagal kurią 

užsieniečiai galėjo būti sulaikyti ne ilgiau kaip 48 valandoms. Lietuva numatė alternatyvas sulaikymui, 

neribodama judėjimo. 2017 m. šalis pradėjo apgyvendinti prieglobsčio prašytojus alternatyviose 

patalpose savivaldybėse, kuriose migrantų kilmės šeimos gali patirti vietos gyventojų stigmatizaciją, 

ypač šios naujos migracijos bangos Lietuvoje kontekste. Vis dėlto, duomenų apie dabartines migrantų 

kilmės šeimų gyvenimo sąlygas trūksta. 

Nelydimi nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai apgyvendinami pas giminaičius, atstovus arba 

Užsieniečių registracijos centre, jiems skiriama globa. Sprendimas dėl apgyvendinimo priimamas 

atsižvelgiant į vaiko nuomonę, amžių ir brandos lygį. Jei įmanoma, broliai ir seserys negali būti atskirti. 

Taip pat reikalaujama kiek įmanoma susilaikyti nuo nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų 

perkėlimo iš vienos apgyvendinimo vietos į kitą. 

 

459 Vaikams su sunkia negalia – daugiau galimybių pritaikyti būstą ir aplinką. 

460 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano 

patvirtinimo 2015 m. sausio 29 d. Nr. ĮV-48 Vilnius. 
461 Vaiko garantijų sistemos studija. Šalies ataskaita – Lietuva. 2019.  

462 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano 

patvirtinimo 2015 m. sausio 29 d. Nr. ĮV-48 Vilnius. 
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Apskritai namų ūkiai su vaikais, ypač vienų tėvų, auginančių vaikus, šeimos ir šeimos, auginančios tris 

ir daugiau vaikų, mažas pajamas gaunantys namų ūkiai, šeimos, auginančios vaikus su negalia, romų 

šeimos dažnai susiduria su būsto problemomis: būsto išlaidų našta, negalėjimu tinkamai šildyti būsto, 

suteikti vaikams asmeninės erdvės ir tinkamų gyvenimo sąlygų. Požiūris į būstą kaip esminę vaikų 

gerovės ir socializacijos raidos dalį suformuluotas pagrindiniuose nacionaliniuose dokumentuose, 

tačiau strateginis planavimas neparengtas ir neįgyvendintas. Būsto įperkamumas, energetinio skurdo 

mažinimas, būsto pritaikymas žmonėms su negalia (įskaitant vaikus) yra pagrindiniai nacionalinio 

lygmens tikslai. 

 

Šiuo metu parama būstui įsigyti teikiama mažas pajamas gaunančioms šeimoms dalinai kompensuojant 

būsto nuomos mokestį nuomojantis socialinį būstą arba kompensuojant dalį kito būsto nuomos 

mokesčio. Įsigyjant būstąteikiamos valstybės subsidijos iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai 

apmokėti arba kompensuojama dalis išperkamosios būsto nuomos mokesčio. 

 

Lietuvoje teikiamos kompensacijos už šildymą ir vandenį (atsižvelgiant į šeimų pajamas), sudaromos 

sąlygos laikinam apgyvendinimui krizių centruose, teikiamos būsto pritaikymo paslaugos vaikams su 

negalia. Nėra strategijos, susijusios su benamystės sąlygomis gyvenančiais žmonėmis, ypač vaikais, 

atsidūrusiais gatvėje, o būsto pritaikymo paslaugos neatitinka šeimų, auginančių vaikus su negalia, 

poreikių. Kol kas neparengtas konkretus planas, kaip spręsti romų ir migrantų kilmės vaikų būsto 

problemas. 

Apskritai valstybės pagalba vis dar retai naudojamasi dėl mažos būsto pasiūlos (ypač kaimo vietovėse), 

prastos būsto kokybės ir nelegalios nuomos rinkos. Pastebimi dideli regioniniai socialinių paslaugų ir 

paramos būstui kokybės ir infrastruktūros skirtumai. Neskatinama savivaldybių būsto plėtra. Kalbant 

apie aprūpinimą socialiniu būstu, ilgos laukiančiųjų eilės yra pagrindinė kliūtis šeimoms Lietuvoje. 

Reaguojant į šį iššūkį, nuspręsta teisiškai sutrumpinti laukimo socialiniam būstui gauti laiką – nuo 2024 

m. iki 5 metų, o nuo 2026 m. – iki 3 metų. 

Naujausi pakeitimai paramos būstui srityje taip pat apima papildomą dėmesį vienišų tėvų šeimoms, 

suteikiant joms teisę gauti būstą be eilių; geresnes paramos būstui sąlygas žmonėms su negalia; 

didesnes subsidijų sumas; mažesnę savivaldybės būsto nuomos rinkos kainą; papildomą socialinę 

paramą, kad šeimos galėtų gyventi savarankiškesnį finansinį ir socialinį gyvenimą. 

7.3. Rekomendacijos dėl tinkamo būsto šeimoms prieinamumo 
gerinimo 

Siekdama kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu, Europos Sąjunga pripažįsta ir gerbia teisę į socialinę 

paramą ir paramą būstui, kad užtikrintų orų gyvenimą visiems, kurie neturi pakankamai išteklių463. 

Europos Komisija taip pat pabrėžia, kad tinkama namų aplinka yra esminis poreikis464. Skurdo 

nepriteklius labiausiai priklauso nuo šeimų pajamų ir Lietuvoje egzistuojančios pajamų nelygybės. 

Tyrimai parodė, kad vienų tėvų, auginančių vaikus, ar daugiavaikės šeimos, bedarbių tėvų šeimos arba 

 

463 Europos Sąjungos oficialusis leidinys. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.  

464 KOMISIJOS DARBO DOKUMENTAS, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos, kuria 

nustatoma Europos vaiko garantijų sistema". 2021. Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9968&furtherNews=yes#navItem-1.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9968&furtherNews=yes#navItem-1
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mažas pajamas gaunančios šeimos, taip pat vaikai su negalia arba vaikai, kurių tėvai yra neįgalūs, romų 

ir migrantų kilmės vaikai, vaikai, paliekantys alternatyvią globą, yra pagrindinės tikslinės grupės 

Lietuvoje, kurioms labiausiai reikia paramos būstui. Remiantis dabartine paramos būstui sistema 

Lietuvoje ir iššūkiais, su kuriais susiduria namų ūkiai su vaikais, buvo suformuluotos pagrindinės 

rekomendacijos. 

 

Principo „Pirmiausia – būstas" taikymas 

Visų pirma, Lietuvoje reikia parengti išsamią paramos būstui strategiją, kurioje būtų įtvirtintas 

principas „Pirmiausia – būstas”,  galintis paspartinti visą paramos būstui įgyvendinimo procesą. Pagal 

minėtą principą daugiausia dėmesio skiriama būstui – jis yra būtina sąlyga kitoms problemoms spręsti, 

todėl visada yra svarbiausias prioritetas. Pritaikius šį principą benamystę ar benamystės riziką 

patiriančioms šeimoms kuo greičiau suteikiamas nuolatinis ir įperkamas būstas kartu su socialinėmis 

paslaugomis, kurios padeda išlaikyti būstą ir išvengti grįžimo į benamystę. Visapusiška nacionalinė 

paramos būstui politika galėtų turėti įtakos mažinant skirtumus šalyje, gerinant vaikų būsto sąlygas, 

suteikiant galimybę gauti būstą ir užkertant kelią šeimoms netekti būsto. Taip pat reikia atlikti išsamią 

būsto įperkamumo analizę ir parengti būsto prieinamumo plėtros viziją465. Šiuo metu socialinio būsto 

trūkumas, nepakankama nuomojamo būsto pasiūla ir Lietuvoje paplitusi nelegalios nuomos praktika 

dažnai sumažina valstybės galimybes veiksmingai padėti šeimoms, kurioms reikia paramos būstui, ir 

dažnai sumažina šeimų galimybes pasinaudoti kompensaciniais būsto įsigijimo ar nuomos 

mechanizmais. Visoms šioms problemoms spręsti reikia tinkamo(-ų) sprendimo(-ų), reikiamo 

finansavimo ir noro imtis veiksmų, kuriuos atspindi žemiau teikiamos rekomendacijos. Vadovaujantis 

2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano  strateginiu tikslu, principas „Pirmiausia – būstas” leis geriau 

spręsti būsto problemą ir užtikrinti galimybę gauti būstą šeimoms, kurioms jo reikia466.  

 

Kokybiško būsto plėtra ir būsto pasiūlos didinimas 

Kadangi maža būsto pasiūla arba prastos kokybės būsto pasiūla dažnai turi įtakos nepakankamam 

valstybės paramos įsisavinimui, reikia papildomų investicijų (iš ERPF ir nacionalinio, ir (arba) 

savivaldybių biudžeto) į paramą būstui, daugiausia dėmesio skiriant regionams. Investicijos turėtų 

būti nukreiptos į kokybiškų būstų plėtrą ir jų pasiūlą visoje Lietuvoje, įsigyjant naują turtą socialiai 

pažeidžiamoms šeimoms ir pritaikant jį šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, taip pat kuriant 

sąžiningas būsto nuomos schemas (šiuo metu trūksta legalios nuomos). Taip pat turėtų būti įdiegtos 

prevencinės priemonės (pavėluotų mokėjimų už paskolas, komunalines paslaugas, nuomos 

įsiskolinimų prisiėmimas, prevencinės konsultacijos). Reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti atskiras 

finansines priemones būsto paramai ir kurti būsto fondus. Šios konkrečios rekomendacijos tiesiogiai 

atspindi ir kartu papildo vieną iš 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano strateginių tikslų – spręsti 

būsto ir žmonių (įskaitant vaikus) galimybių gauti tinkamą būstą klausimą. 

 

Socialinio būsto plėtra 

Kaip pažymėjo Europos Komisija, Lietuvoje vis dar trūksta socialinio būsto467. Itin didelis socialinio 

būsto poreikis lemia būtinybę plėsti socialinio būsto pasiūlą (ERPF ir nacionalinio ir (arba) 

 

465 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos 

pagrindimas. 
466 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas. 

467 Lietuvos šalies ataskaita.  



UNICEF – Deep-dive report – Lithuania  

134 

 

savivaldybių biudžeto lėšomis). Prioritetas turėtų būti teikiamas būstų pirkimui468. Turėtų būti 

taikomas greitas apgyvendinimas ir greitesnis patekimas į komunalinius butus per „socialinio būsto 

skyrimo" sistemą (Austrijos pavyzdys).469 Savivaldybės būstas galėtų būti perspektyvi galimybė, kuri 

taip pat padėtų sumažinti būsto nepriteklių. Pastaroji rekomendacija grindžiama būsto įperkamumo 

finansinių priemonių ex-ante vertinimu.470 Todėl reikėtų apsvarstyti savivaldybės būsto plėtrą visose 

savivaldybėse. Tarpinis būstas galėtų būti tinkama išeitis tam tikrai grupei šeimų, kurios neturi teisės 

į socialinį būstą ar jos neteko, ir paskatinti jas greičiau ištrūkti iš skurdo rato bei vėl integruotis į 

normalias gyvenimo sąlygas. Papildomas lėšų srautas iš savivaldybės būsto galėtų būti panaudotas 

socialinio būsto plėtrai. 

 

Nuosekli strategija visose savivaldybėse   

Atsižvelgiant į finansinius apribojimus, reikėtų apsvarstyti galimybę nustatyti pažeidžiamiausias 

tikslines grupes skirtingose savivaldybėse (naudojant rodiklius ir išskaidytus duomenis) ir parengti 

nuoseklią strategiją, skirtą būtent tikslinėms grupėms. Šioms grupėms ir jų su būstu susijusioms 

problemoms spręsti turėtų būti skiriamas nuoseklus finansavimas (iš ERPF ir nacionalinio ir (arba) 

savivaldybių biudžeto). Iš pradžių eksperimentinė intervencija galėtų būti teikiama savivaldybės 

lygmeniu. Jei ji būtų sėkminga, ją būtų galima išplėsti. 

 

Būsto pritaikymo paslaugų vaikams su negalia plėtra 

Kaip rodo duomenys, būsto pritaikymui šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, turėtų būti 

skiriama daugiau lėšų (iš ERPF, nacionalinio ir (arba) savivaldybių biudžeto) ir jis turėtų būti išplėtotas 

visoje šalyje. 2020 metais vaikams su sunkia negalia pritaikyti 135 būstai, o techninės pagalbos 

priemonės įgyvendintos 110 vaikų su sunkia negalia, tačiau tik 58,4 proc. prašymų buvo įvykdyta471. 

Todėl svarbu veiksmingiau paskirstyti finansinius išteklius. 

 

Parama būstui kartu su socialinės paramos paslaugomis 

Remiantis Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijomis, aktyvios įtraukties strategijos yra 

veiksmingesnės, kai jose derinamos finansinės išmokos, aktyvumas darbo rinkoje ir geresnis socialinių 

paslaugų, įskaitant socialinį būstą, teikimas. Todėl teikiant paramą būstui, visoms šeimoms su vaikais, 

gaunančioms tokią paramą, turėtų būti teikiama papildoma socialinė pagalba (finansuojama iš ERPF 

ir nacionalinio ir (arba) savivaldybės biudžeto) (pavyzdžiui, pagalba dalyvauti darbo rinkoje ir taip 

pagerinti šeimos finansinę padėtį, konsultacijos finansų valdymo klausimais, socialinio darbo pagalba, 

pagalba informuojant apie esamas viešąsias paslaugas, kuriomis būtų galima pasinaudoti, ir t. t.). 

Išsamesnė politika, kurioje dėmesys būtų sutelktas į įvairius socialinės paramos aspektus, galėtų padėti 

efektyviau panaudoti paramos būstui schemas ir gerokai pagerinti šeimų gyvenimą Lietuvoje. 

 

 

468 Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: Būsto prieinamumo gerinimo socialiai pažeidžiamiems 

gyventojams po 2020 m. 
469 Galimos vaiko garantijų ekonominio įgyvendinimo sistemos, įskaitant jos finansinį pagrindą, tyrimas.  

470 Asmenų (šeimų), kuriems suteiktos subsidijos valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai ar kredito likučiui 

apmokėti, skaičius. 2019. Prieiga per internetą: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-

sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gavusius%20subsidijas.pdf.  
470 „Būsto prieinamumo srities planuojamų finansinių priemonių išankstinis vertinimas.” 

471 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2020 metų veiklos ataskaita. 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gavusius%20subsidijas.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Socialine%20statistika/2019%20m_%20I%20pusmetis%20Apie%20gavusius%20subsidijas.pdf
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Politinis dėmesys vaikams, gyvenantiems romų ir migrantų kilmės šeimose 

Ypatingą dėmesį rekomenduojama skirti vaikams, gyvenantiems romų ir migrantų kilmės šeimose. 

Ateinančiam dešimtmečiui svarbu parengti nuoseklią strategiją, kaip pagerinti romų šeimų galimybes 

gauti tinkamą būstą ir tinkamas būsto sąlygas (finansuojama iš ERPF). Iki šiol Lietuvos požiūris į romų 

šeimas ir vaikus buvo labiau reaktyvus atsižvelgiant  į ES politiką ir rekomendacijas, o reikšmingų 

sprendimų nebuvo priimta. Apskritai paramos būstui strategija Lietuvoje nėra pakankamai išsami ir ją 

reikia tobulinti, todėl romų šeimoms iki šiol buvo skiriama dar mažiau dėmesio. Diegiant paramos 

būstui strategiją romų šeimoms, išskaidyti įvairių su būstu susijusių rodiklių duomenys gali padėti 

įvertinti teikiamos paramos poveikį. 

Dėl naujos migrantų, atvykstančių į Lietuvą per Baltarusijos sieną, bangos būtina peržiūrėti esamą 

užsieniečių integracijos į visuomenę planą, numatant pirminės pagalbos apsirūpinant būstu teikimą 

jiems atvykus. Reikėtų strategiškai numatyti sąlygas ir galimybes gauti laikiną būstą, pagalbą ieškant 

nuolatinio būsto, socialinio būsto suteikimą ar kitokio pobūdžio paramą būstui. Dėl didelių nuomos 

kainų ir netolerancijos migrantų kilmės šeimoms ieškant būsto jiems  kyla nemenkų problemų. 

 

Strategija, skirta kovai su vaikų benamyste 

Reikalinga parengti strategiją, skirtą kovai su vaikų benamyste Lietuvoje, kuri  pasiektų benamystės 

sąlygomis gyvenančius vaikus (ar tuos, kuriems benamystė gresia) ir užtikrintų jiems galimybę gauti 

visapusišką ir kokybišką pagalbą. Siekiant sėkmingai įgyvendinti šį tikslą, turėtų būti įtrauktos 

nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su benamystę patiriančiais jaunuoliais ir (arba) 

benamystėje gyvenančiomis šeimomis ar šeimomis, kurioms gresia pavojus netekti būsto. Rengiant 

strategiją reikėtų atsižvelgti į NVO ir kitų socialinių darbuotojų profesionalų požiūrį. Taip pat turėtų 

būti skiriamas tinkamas ir pakankamas finansavimas (įskaitant partnerių indėlį, nacionalinius, 

savivaldybių, ERPF išteklius), siekiant užtikrinti galimybę pažeidžiamoms grupėms gauti tinkamą 

būstą, daugiausia dėmesio skiriant ir proporcingai paskirstant finansus pagal socialinio būsto poreikį 

kiekvienoje savivaldybėje. Kokybiška socialinė pagalba (socialinės srities profesionalų dalyvavimas, 

savanoriai) taip pat turi būti paramos būstui dalis, ypač regioniniu ir vietos lygmeniu. Reikėtų nustatyti 

aiškius apribojimus, kiek laiko šeimos su vaikais gali būti apgyvendintos avariniame / laikinajame 

būste. Sekdamos Vilniaus savivaldybės pavyzdžiu, pereinamojo laikotarpio apgyvendinimo modeliu 

galėtų vadovautis ir kitos savivaldybės. Kaip pabrėžiama Tarybos rekomendacijose, veiksmingos 

pagalbos vaikams, kuriems ji reikalinga (įskaitant benamystę patiriančius vaikus ir jų šeimas arba tuos, 

kuriems gresia benamystė), priemonės turėtų būti įgyvendinamos pasitelkiant apmokytus socialinius 

darbuotojus (ypač siekiant sėkmingai užmegzti ryšį su gatvėje gyvenančiais benamiais jaunuoliais), 

paramos šeimai tarnybas, pilietinės visuomenės ir socialinės ekonomikos organizacijas. 

Rekomendacijos socializacijos centruose, specialiosiose mokyklose ir globos įstaigose gyvenantiems 

jaunuoliams 

Vyriausybei rekomenduojama teikti pirmenybę įstaigų pertvarkai ir (arba) uždarymui ir parengti 

deinstitucionalizavimo paramos programą, skirtą vaikams ir jaunuoliams iš socializacijos centrų ir 

specialiųjų mokyklų. Vykdant deinstitucionalizavimo procesą, šie jaunuoliai turėtų ne tik būti 

rengiami reintegracijai į šeimas ir bendruomenes, taip pat į bendrojo lavinimo mokyklas ir darbo rinką, 

bet jiems turėtų būti teikiamos ir tikslinės išėjimo iš globos įstaigos paslaugos. Šios paslaugos apimtų 

socialinę pagalbą, profesinį konsultavimą ir būsto suteikimą, siekiant padėti jaunuoliams pereiti į 

suaugusiųjų gyvenimą ir integruotis į švietimo sistemą ir darbo rinką.
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7 LENTELĖ. SIŪLOMI RODIKLIAI 

NR
. 

TIKSLAS RODIKLIS APIBRĖŽIM
AS 

IŠSKAIDYMAS ŠALTINI
S 

PERIODIŠKUM
AS 

RODIKLI
O 

SVARBA 

RODIKLIO 
NAUDOJIM

AS 

RODIKLI
O TIPAS 

LIETUVA 
(NAUJAUSI 
DUOMENY

S) 

TIKSLAS FINANSAVI
MO 

ŠALTINIS 

1 Iki 2030 m. 
sumažinti 
vaikų, 
gyvenančių 
namų 
ūkiuose, 
patiriančiuos
e būsto 
nepriteklių, 
procentinę 
dalį 

Didelis 
būsto 
nepritekliu
s 

Namų ūkių 
su vaikais, 
gyvenančių 
perpildytame 
namų ūkyje 
ir patiriančių 
nepriteklių 
dėl bent 
vienos iš šių 
priežasčių: 
nesandarus 
stogas, nėra 
vonios / dušo 
ir vidaus 
tualeto arba 
būstas 
laikomas per 
tamsiu, 
procentinė 
dalis 

Sociodemografi
niai kintamieji: 
namų ūkio tipas; 
šeimos pajamos; 
tėvų užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis (kaimas / 
miestas); 
migranto 
statusas; etninė 
kilmė (jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

Lietuvos 
statistini

ai 
duomen

ys 
 

ES-SPGS 

Kasmet 
 

Ad hoc modulis 
– Nereguliarus 

Pirminis Stebėsena ir 
vertinimas 

Proceso 24,6 % 
mažas 

pajamas 
gaunančių 

šeimų vaikų 
(2019 m.) 

 
13,8 % 
(2020) 

10 % iki 
2030 m. 

 
Pasiūlyta 
PPMI 
tyrėjų 

Socialinės 
apsaugos ir 

darbo 
ministerija 

 
ERDF 

 
 

2 Iki 2030 m. 
sumažinti 
vaikų, 
gyvenančių 
namų 
ūkiuose, 
kurie neišgali 
palaikyti 
namų 
pakankamai 
šiltų,  
procentinę 
dalį 

Energetinis 
skurdas 

Namų ūkių, 
kurie neišgali 
palaikyti 
namų 
pakankamai 
šiltų,  
procentinė 
dalis 

Sociodemografi
niai kintamieji: 
namų ūkio tipas; 
šeimos pajamos; 
tėvų užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis (kaimas / 
miestas); 
migranto 
statusas; etninė 
kilmė (jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

Lietuvos 
statistini

ai 
duomen

ys 
 

ES-SPGS 

Kasmet 
 
Ad hoc modulis 
– Nereguliarus 

Pirminis Stebėsena ir 
vertinimas 

Proceso 31 % (2020) 10 % iki 
2030 m. 

 
Pasiūlyta 
PPMI 
tyrėjų 

Socialinės 
apsaugos ir 

darbo 
ministerija 

 
ERDF 

 
 



UNICEF – Deep-dive report – Lithuania  

137 

 

3 Iki 2030 m. 
sumažinti 
vaikų, 
gyvenančių 
namų 
ūkiuose, 
kuriems 
tenka 
pernelyg 
didelė būsto 
išlaidų našta, 
procentinę 
dalį 

Per didelė 
būsto 
išlaidų 
našta 

Namų ūkių 
su vaikais, 
kurių visos 
išlaidos 
būstui 
sudaro 
daugiau kaip 
40 proc. visų 
disponuojam
ų namų ūkio 
pajamų, 
procentinė 
dalis 

Sociodemografi
niai kintamieji: 
namų ūkio tipas; 
šeimos pajamos; 
tėvų užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis (kaimas / 
miestas); 
migranto 
statusas; etninė 
kilmė (jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

Lietuvos 
statistini

ai 
duomen

ys 
 

ES-SPGS 

Kasmet 
 
Ad hoc modulis 
– Nereguliarus 

Pirminis Stebėsena ir 
vertinimas 

Rezultato 14,4 % visų 
namų ūkių 
(2019 m.) 

 
23,4 % 
vaikų, 

augančių su 
vienu iš 

tėvų(2019 
m.) 

10 % visų 
namų ūkių 

iki 2030 
m. 

 
Pasiūlyta 
PPMI 
tyrėjų 

Socialinės 
apsaugos ir 

darbo 
ministerija 

 
ERDF 

 
 

4 Iki 2030 m. 
sumažinti 
vaikų su 
negalia, 
gyvenančių 
nepritaikytuo
se būstuose, 
procentinę 
dalį 

Nepatenki
nti vaikų su 
negalia 
būsto 
paramos ir 
pritaikymo 
poreikiai 

Vaikų su 
negalia, 
gyvenančių 
nepritaikyta
me būste, 
procentinė 
dalis 

- Lietuvos 
statistini

ai 
duomen

ys 

2–3 metai Pirminis Stebėsena ir 
vertinimas 

Proceso 41,6 % 
prašymų su 
nepatenkint

ais 
prisitaikymo 

poreikiais 

30 % iki 
2030 m. 

 
Pasiūlyta 
PPMI 
tyrėjų 

Socialinės 
apsaugos ir 

darbo 
ministerija 

5 Iki 2030 m. 
pagerinti 
būsto 
įperkamumą 
ir teikiamą 
paramą 
būstui 

Nepatenki
nti būsto 
įperkamum
o poreikiai 

Šeimų, 
laukiančių 
socialinio 
būsto 
nuomos, 
dalis 

Sociodemografi
niai kintamieji: 
namų ūkio tipas; 
šeimos pajamos; 
tėvų užimtumo 
statusas; 
urbanizacijos 
laipsnis (kaimas / 
miestas); 
migranto 
statusas; etninė 
kilmė (jei reikia); 
neįgalumo 
statusas 

Lietuvos 
statistini

ai 
duomen

ys 

Kasmet 
 

Pirminis Stebėsena ir 
vertinimas 

Struktūrin
is 

96,1 %  
(2018) 

58 % iki 
2025 m. 
12 % iki 
2030 m. 

 
Parinkta 
nacionalin
iu 
lygmeniu 

Socialinės 
apsaugos ir 

darbo 
ministerija 

Šaltinis: parengta PPMI.  
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