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Dalyvavimo ankstyvajame 
ugdyme aprėptis 2022 m.
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STRATEGINIS SIEKIS

Iki 2025 m. ne mažiau kaip 90 proc. (iki

2030 m. – 95 proc.) vaikų nuo 3 metų iki 

privalomo pradinio ugdymo amžiaus

dalyvaus ikimokyklinio ugdymo programose

(2021–2030 metų nacionalinis pažangos 

planas)

Vaikų nuo 3 metų 

amžiaus iki

pradinio ugdymo

dalyvauja 

ankstyvajame

ugdyme (2022 m.)

97,3%

2023-09-01 į švietimo sistemą gali įsitraukti 7,3 proc. 4-mečių, t. y., 1 992 vaikai.  



Ugdymo aprėptis ankstyvajame 
amžiuje



2022 metais savivaldybėse fiksuoti 4 513 vaikai

gyvenantys šeimose, kurios patiria socialinę

riziką:

▪ 2022 09 30 Mokinių registro duomenimis 626

vaikams buvo skirtas privalomas ikimokyklinis

ugdymas (per metus padaugėjo 213 vaikais);

▪ 2022 06 mėn. preliminariais savivaldybių

duomenimis, 2 622 vaikai, nors jiems ir nebuvo

skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas,

dalyvavo instituciame ugdyme;

▪ 2022 06 mėn. preliminariais savivaldybių

duomenimis 1 344 vaikų – instituciniame

ugdyme nedalyvauja.

Duomenų šaltinis: Nacionalinė švietimo agentūra

Vaikų, kuriems skirtas 
privalomas ikimokyklinis 
ugdymas, skaičiaus kaita

67
89

413

626

2019 2020 2021 2022

0

100

200

300

400

500

600

700



413 vaikų buvo skirta 1 960 265 Eur. 

Nuo 2021-09-01 skirta 610 671 eurų, o 2022 m. I-III ketv. skirta - 1 349 594 eurų.

Vaikų, kuriems skirtas privalomas ikimokyklinis 
ugdymas, finansavimas

2021-2022 m. m. 

2022-2023 m. m. 626 vaikams numatyta skirti 3 365 942 Eur.

Nuo 2022-09-01 skirta 1 008 174 eurų, o 2023 m. I-III ketv. yra numatyta 

skirti 2 357 768 eurų.



Investicijos į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą



ES:

2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu ES
fondų parama ikimokyklinio ugdymo
infrastruktūros plėtros ir (ar) atnaujinimo
darbams skirta 31 mln. Eur.

Investicijos į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą 2014-2020 m.

VIP:

Švietimo įstaigų modernizavimo programos

2014–2020 m. etapo finansavimo lėšos,

kurias skyrė Vyriausybė ikimokykliniam

ugdymui, sudaro daugiau nei 7 mln. Eur.



2019-01-01

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo 
tvarkos aprašo pokyčiai 

2022-09-01

+4,88 +4,88 +4,88 +5,05



2022 m. atlikti darbai rengiantis visuotiniam 
ikimokykliniam ugdymui

Parengta Ikimokyklinio ugdymo plėtros savivaldybėse galimybių studija

Patvirtintos regioninės pažangos priemonės, įtrauktos į Švietimo plėtros

programą ir Regionų plėtros programą, Nr. Nr. 12-003-03-01-23 (RE)

„Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“

finansavimo gairės. Priemonė finansuojama pagal 2021-2027 m. Europos

Sąjungos fondų investicijų programą. Investicijų vertė į ikimokyklinio

ugdymo infrastruktūrą – 27,7 mln. Eur

Nacionalinėje švietimo agentūroje darbą pradeda ekspertų grupė, kurios

užduotis – iki 2023 m. III ketv. parengti ikimokyklinio ugdymo programos

gaires



Pagrindiniai rezultatai dėl 
pasirengimo visuotiniam 
ikimokykliniam ugdymui



Ugdomų 2-5 metų 
amžiaus vaikų dalis 
2021 m. spalio 1 d.

Duomenų šaltinis: Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros galimybių studija, 2022



Nepatenkintų 
prašymų ugdyti 
vaikus ugdymo 
įstaigoje mastas 
2021 m. spalio 1 d.

Duomenų šaltinis: Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros galimybių studija, 2022



Savivaldybių administracijų galimybė užtikrinti ikimokyklinio 
ugdymo vietą visiems 2-5 metų amžiaus vaikams
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Duomenų šaltinis: Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros galimybių studija, 2022



Sudarytas ikimokyklinio ugdymo 

programą įgyvendinančių įstaigų 

žemėlapis. 

Viešai publikuojamas ŠVIS 

sistemoje.

Savivaldybėse planuojama ikimokyklinio ugdymo plėtra 
2022–2027 metais

Naujos grupės
44-iose savivaldybėse. Galimas naujų vietų skaičius įsteigus bent po

vieną grupę – iki 1980.

2016–2021 metais savivaldybėse įsteigtos naujos grupės 288

švietimo įstaigose.

Priestatai, moduliniai statiniai ar kt. patalpų 

pritaikymas
24 savivaldybės planuoja priestatų, modulinių pastatų statybą ar pritaikyti

kitas patalpas ikimokykliniam ugdymui. Jei skaičiuotume po dvi

įsteigiamas grupes, naujų vietų skaičius galėtų siekti apie 1800.

2016–2021 metais savivaldybėse pastatyti priestatai, moduliniai pastatai

ar grupės pritaikytos 38-iose įstaigose.

Naujos įstaigos statyba
7-iose savivaldybėse planuojama statyti naujas ikimokyklinio ugdymo

įstaigas (Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos

rajono, Panevėžio rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono).

Skaičiuodami įstaigoje ne mažiau kaip po 4 grupes, naujų vietų skaičius

siektų apie – 1520.

2016–2021 metais savivaldybėse pastatyta 11 naujų ikimokyklinio

ugdymo įstaigų.

99

45

19

Duomenų šaltinis: Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros galimybių studija, 2022
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Planuojamos investicijos į ikimokyklinio ugdymo 
infrastruktūrą 2023-2028 m.

Investicijų vertė

27,7 mln. Eur

Sukurtų naųjų

ikimokyklinio ugdymo 

vietų skaičius

2 010 



Planuojami tolimesni darbai rengiantis visuotiniam 
ikimokykliniam ugdymui

2023 m.

• Parengtos ikimokyklinio ugdymo programos gairės.

• Stiprinamos ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijos

diegti atnaujintą ugdymo turinį (veiklų pabaiga 2025 m.)

Numatyta 1 ir 2 veiklai kartu skirti 4,7 mln. Eur.

• Įgyvendinama Vaiko garantijos iniciatyva, stiprinanti socialinės

rizikos šeimose gyvenančių vaikų ikimokyklinį ugdymą (veiklų

pabaiga 2026 m.) Numatyta skirti virš 35 mln. Eur.

• Įgyvendinami ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros

modernizavimo plėtros projektai (regioninė priemonė) (veiklų

pabaiga 2028 m.) Numatyta skirti virš 27 mln. Eur.

• Įgyvendinami visos dienos mokyklos (ikimokyklinio ugdymo)

erdvių sukūrimo projektai (regioninė priemonė) (veiklų pabaiga

2028 m.) Numatyta skirti 6 mln. Eur.

2024 m. 

• Stiprinama ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklaveika

(kompetencijų stiprinimas, mokymasis vieniems iš kitų,

aprūpinimas moderniomis darbo priemonėmis) (veiklų pabaiga

2027 m.) Numatyta skirti 6 mln. Eur.

• 2024 m. sausio 1 d. pradedama diegti centralizuota prašymų į

valstybines ir savivaldybių mokyklas, vykdančias ikimokyklinio,

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

programas, sistema (ŠĮ 29 str.);



Dėkoju

Telefonas: +370 2191154

El. paštas: Ramunas.Skaudzius@smm.lt

A. Volano g. 2, 

LT-01124 Vilnius

mailto:Ramunas.Skaudzius@smm.lt

