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WOMEN, BUSINESS AND THE LAW 2022

Tarptautinių susitarimų kaita dėl ankstyvojo amžiaus vaikų 
ugdymo ir priežiūros:

Deklaracija kvietė (International Labour Organization’s Convention on Workers with Family

Responsibilities No. 156) plėtoti vaikų priežiūros paslaugas ir sudaryti vyrams ir

moterims lygias galimybes dirbti;

Direktyva (ET rekomendacija dėl kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų

(2019/C 189/02), skatino užtikrinti prieinamas, įperkamas ir kokybiškas ankstyvojo

amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugas ir sudaryti galimybes šeimoms derinti

šeimos ir darbo įsipareigojimus;

1976 m.

1981 m.

1989 m.

2019 m.

Deklaracija kvietė naikinti visų formų moterų diskriminaciją (Convention on the

Elimination of All Forms of Discrimination against Women), plėtoti vaikų priežiūros tinklą ir

taip sudaryti galimybes derinti šeimos ir karjeros galimybes;

Vaikų teisių konvencija (Convention on the Rights of the Child) įpareigojo šalis užtikrinti

dirbančių tėvų teisę naudotis vaiko priežiūros paslaugomis;



KOKYBIŠKOS

Trys ankstyvojo institucinio ugdymo  plėtros kryptys:

PRIEINAMOS

ĮPERKAMOS

KOKYBIŠKOS

Gerinti prieinamumą

plečiant paslaugų įvairovę;

Skatinti šeimas (ypač

pažeidžiamas ar gaunančias

mažas pajamas) naudotis

instituciniu ugdymu;

Užtikrinti saugią aplinką

vaikams, kas ženkliai

prisideda prie jų sėkmingo

pasirengimo mokytis

mokykloje;

Šeimos turi galimybes

derinti šeimos ir karjeros

įsipareigojimus;

Nauda vaiko pažintinei ir

socialinei raidai, geresni

vaikų pasiekimai

mokykloje;

Gerėjantis šalies

ekonomikos augimas;

Source: Women, Business and the Law team. 



Barselonos tikslai iki 2030 m. :

• 45 proc. vaikų nuo gimimo iki 3 m. naudojasi
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugomis

- bent 90 proc. tose valstybėse, kuriose dalyvavimo lygis
mažesnis nei 20 proc.;

- bent 45 proc. arba tiek, tose valstybėse, kuriose dalyvavimo
lygis 20 – 33 proc.

• 96 proc. vaikų nuo 3 m. iki mokyklos lankymo
pradžios naudojasi ikimokyklinio ugdymo ir
priežiūros paslaugomis;

33 proc. vaikų nuo gimimo iki 3 m.

naudojasi ikimokyklinio ugdymo ir

priežiūros paslaugomis;

90 proc. vaikų nuo 3 m. iki mokyklos

lankymo pradžios naudojasi

ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros

paslaugomis;

Barselonos tikslai iki 2010:



2021–2030 METŲ 
NACIONALINIS PAŽANGOS 
PLANO STRATEGINIS 
SIEKIS:

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f5eadb1f2771
1eab72ddb4a109da1b5

iki 2025 m. ne mažiau 
kaip 90 proc.

iki 2030 m. – 95 proc. 
vaikų nuo 3 metų iki 
privalomo pradinio 
ugdymo dalyvaus
ikimokyklinio ugdymo 
programose

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1f5eadb1f27711eab72ddb4a109da1b5


Teisinis įpareigojimas

PRIEMONĖS IKIMOKYKLINIO 
UGDYMO PRIEINAMUMUI 
GERINTI:

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2,7,8, 24,36, 47 ir

67 straipsnių pakeitimo įstatymu, patvirtintu

2020 m. lapkričio 10 d.:

• įteisinamas visuotinis ikimokyklinis

ugdymas;

• didinami valstybės įsipareigojimai

organizuojant privalomą ikimokyklinį

ugdymą;

• įteisintas labiau į individualius vaiko

poreikius orientuotas priešmokyklinis

ugdymas.



VISUOTINIS IKIMOKYKLINIS UGDYMAS TAI -

kiekvienam vaikui, nuo tam tikro
amžiaus, suteikiama teisė dalyvauti
ikimokyklinio ugdymo programoje;

steigėjas, tėvams pageidavus, privalo
užtikrinti vietą nepaisant tėvų užimtumo,
socialinės, ekonominės arba šeimyninės
padėties;

Eurydice, 2019

Visuotinumo etapai:

• 2023 m. rugsėjo 1 d. ugdymas pagal
ikimokyklinio ugdymo programą yra
visuotinis vaikams nuo 4 metų amžiaus;

• 2024 m. rugsėjo 1 d. ugdymas pagal
ikimokyklinio ugdymo programą yra
visuotinis vaikams nuo 3 metų amžiaus.

• 2025 m. rugsėjo 1 d. ugdymas pagal
ikimokyklinio ugdymo programą yra
visuotinis vaikams nuo 2 metų amžiaus.



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 2021 m. spalio 1
d.

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
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Duomenų šaltinis: Ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros plėtros galimybių studija, 2022

Įstaigų sk.

Įstaigų sk.

Įstaigų sk.



Planuojamos investicijos į 
ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą 2023-2028 m.

Investicijų vertė

27,7 mln. Eur

Bus sukurtos naujos 

ikimokyklinio ugdymo 

vietos

2 010 



Įvykdytos priemonės 
ikimokyklinio ugdymo plėtrai

Sukurtos prielaidos nevalstybinių ikimokyklinio

ugdymo programų teikėjams:

• pakeisti teisės aktai (pakeistas LR Statybos įstatymas,

įteisintas „ugdymo lėšų“ skyrimas finansuojant

ikimokyklinį ugdymą nevalstybinėse įstaigose;

• parengtos rekomendacijos nevalstybiniams

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų

teikėjams

Parengtos rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo

organizavimo modelių.

Iki 2022 m. sukurta 2200 naujų vietų (ES SF

projektas dėl vaikų darželių modernizavimo).

Ministerija įsteigė 44 ikimokyklinio ugdymo grupes

Vilniaus rajone, kurias lanko daugiau kaip 500 vaikų.



GERINTI 
DALYVAVIMO 
INTENSYVUMĄ
(Barselonos tikslai 2030)

Remti tokį ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros
prieinamumo lygį/modelį, kuris geriausiai atitiktų
vaiko poreikius ir sudarytų galimybes šeimoms
dalyvauti darbo rinkoje;

Siekti, kad paslaugos būtų prieinamos bent 25 val. 
per savaitę;

Sudaryti galimybes šeimoms naudotis paslaugomis
prieš įprastą įstaigų darbo laiką ir po jo, kad būtų
sudarytos sąlygos atvykimui į instituciją, derėtų su
vaiko gerove, šeimos darbo valandomis ir kt. 



GERINTI VAIKŲ, KURIE NETURI  PALANKIŲ GYVENIMO 
SĄLYGŲ ĮTRAUKTĮ

(Barselonos tikslai 2030)

Taikyti tikslingas priemones skirtas vaikams, kuriems gresia skurdas, 
socialinė atskirtis, migrantų šeimų vaikams, mokomosios kalbos 
nemokantiems vaikams ir kt.

Didinti negalią, specifinių ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, 
lankančių bendrąsias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, skaičių;

Remti personalo mokymosi programas, skirtas pasirengti kokybiškai vykdyti 
ugdymo programas nepalankioje aplinkoje, turintiems specifinių poreikių 
vaikams ir kt;



PISA REZULTATAI PAGAL SEK

Dr. R. Dukynaitė, dr. Natalija Valavičienė „EBPO PISA 2018: REZULTATAI IR TENDENCIJOS“ 

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2306_8770b812f802657fab599b26ecb77ca3.pdf  



• 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
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Pagalba vaikams gyvenantiems šeimose patiriančiose 
socialinę riziką

Nuo 2023 m. vasario mėn. Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenys

papildomi Socialinių paslaugų informacinės sistemos (SPIS) duomenimis dėl vaikų

augančių šeimose patiriančiose socialinę riziką;

Iki 2023 m. kovo 1 d. bus pakeistas LRV nutarimas dėl "Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo

lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo,

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo„, kad lėšos vaikams, kuriems skirtas privalomas

ikimokyklinis ugdymas, savivaldybėms būtų perskirstomos 2 kartus metuose;

Nuo 2024 m. pradedama įgyvendinti Vaiko garantijos iniciatyva, kurios tikslas - stiprinti

socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;



“KOKYBIŠKAS PERSONALAS”
https://eur-lex.europa.eu/legal
-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&rid=4

– turintis tinkamą išsilavinimą (Islandijoje ir Portugalijoje – įgiję magistro
laipsnį);

– sudarytos galimybės nuolatiniam profesiniam tobulėjimui (ne tik
pedagoginiam personalui);

– turintis palankias darbo sąlygas:

pakankamai laiko skirta netiesioginiam darbui su vaikais (planavimui,
pasiekimų vertinimui ir kt.);

pedagogo darbo užmokestis/darbo valandos = mokytojo užmokesčiui/darbo
valandoms;

- nustatytas vaiko/pedagogo santykis;

https://eur-lex.europa.eu/legal


Priešmokyklinis ugdymas
www.emokykla.lt

• 2022 09 01 pradėta diegti atnaujinta
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa;

• Parengtas metodinių rekomendacijų projektas dėl
atnaujintos programos diegimo;

• 1 tūkst. pedagogų ir vadovų dalyvavo mokymuose
dėl atnaujintos programos diegimo;

• Virtualioje mokymosi aplinkoje “Moodle“
parengtas nuotolinio mokymosi kursas padedantis
pasirengti diegti atnaujintą programą;

http://www.emokykla.lt/


https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/isleisti-nauji-praktiniu-patarimu-ir-inovatyviu-veiklu-

rinkiniai-ugdantiems-maziausius

https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/isleisti-nauji-praktiniu-patarimu-ir-inovatyviu-veiklu-rinkiniai-ugdantiems-maziausius




Pažangos priemonė Nr. 12-003-03-01-04 “Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“

Ikimokyklinio ugdymo turinio 

kaita

Pradžia – 2023 m.

Vaiko garantijoms užtikrinti 

skirtas projektas

Pradžia – 2024 m. 

Projektas skirtas mokymuisi vieni iš 

kitų 

(angl. peer-learning)

Pradžia – 2024 m.



Dėkoju.
Telefonas: +370 600 10715

El. paštas: laima.jankauskiene@smm.lt

A. Volano g. 2, 

LT-01124 Vilnius
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