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Lygus startas



1. Sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams turėti lygiavertes galimybes ugdytis.

2. Užtikrinti vaikų, augančių socialinę riziką patiriančiose šeimose, kokybišką ikimokyklinį 
ugdymą.

3. Pasirengti visuotinam ikimokykliniam ugdymui, įtraukiant kuo jaunesnio amžiaus vaikus ir 
užtikrinant nuoseklų kokybišką ugdymo turinį ir saugią ugdymo(si) aplinką.
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❑ Vaikų, kurie auga šeimose patiriančiose socialinę riziką ir nėra ugdomi pagal 
ikimokyklinio ugdymo programas, dalis 2019 m. išaugo 12 proc. punktų. 

❑ Net 31 iš 50 (62 proc.) vertintų savivaldybių 2019 m. privalomo ikimokyklinio 
ugdymo neskyrė nė vienam vaikui. 

❑ Vežiojamų ikimokyklinio amžiaus vaikų (iki 5 m.) padaugėjo beveik du kartus 
(1,8 karto). Tačiau 41 savivaldybių duomenimis, 2019– 2020 m. m. buvo 
nevežama apie 64 proc. vaikų, kuriems ši paslauga būtų reikalinga. 

❑ Neužtikrinant, kad visi vaikai iš šeimų, kurios patiria socialinę riziką, būtų 
ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programas, nesudaromos vienodos 
galimybės ateityje jiems pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų.
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Kontekstas 

Absoliutaus skurdo lygis šalyje 2019 m. 
siekė 7,7 proc., t. y. apie 215 tūkst. šalies 
gyventojų gyveno žemiau absoliutaus 
skurdo ribos. Disponuojamąsias pajamas, 
mažesnes už absoliutaus skurdo ribą, mieste 
gavo 6,2 proc. gyventoj:

❑ didžiuosiuose miestuose – 4,8 proc.

❑ kituose miestuose – 8,4 proc.

❑ kaime – 10,8 proc.

Šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas
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Socialinė rizika

APIBRĖŽTIS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMAS

14. Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus 
patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir 
ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, 
dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė 
ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; 
piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, 
priklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; 
elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje 
stoka ar nebuvimas.
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Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. 
Įtraukusis ugdymas.
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Nacionalinis pažangos planas: iki 2025 m. 90 proc., o iki 2030 m. 95 proc. nuo 3 
metų iki privalomo pradinio ugdymo amžiaus vaikų, dalyvautų ikimokyklinio 
ugdymo programose.

Susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos: iki 2027 m. ne mažiau kaip 70 proc. 
2–5 metų vaikų, gyvenančių kaime, dalyvautų ikimokyklinio ugdymo programoje.

Europa 2030: ES Tarybos 2021 m. patvirtinta Rezoliucija, kad iki 2030 m. bent 96 
proc. vaikų nuo 3 metų iki privalomo lankyti pradinę mokyklą amžiaus dalyvautų 
ikimokyklinio ugdymo programose.
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