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PRATARMĖ 
 
Šioje knygoje publikuojama analitinė studija, mokslinės tyrimo grupės atlikta 2003 m. rengiant 

Nacionalinę demografinės (gyventojų) politikos strategiją. Strategija buvo rengiama įgyvendinant Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 m. programos priemones, patvirtintas Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2001 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1196. 

Spartūs, esminiai ir negatyvūs demografiniai pokyčiai, prasidėję XX a. paskutinio dešimtmečio 
pradžioje – gimstamumo sumažėjimas iki labai žemo lygio, didėjantis šeimų nestabilumas, intensyvi 
emigracija, santykinai didelis mirtingumas, spartus gyventojų senėjimas – kelia dideles socialines eko-
nomines problemas valstybės, šeimos, individo lygmeniu. Tai reikalauja aktyvios vyriausybės pozici-
jos. Būtina tobulinti gyventojų politiką. Tuo tikslu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsaky-
mu Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro demografai kartu su kitų institucijų atsto-
vais 2003 m. atliko studiją „Demografinės (gyventojų) politikos strategijos parengimas“, kuri tapo 
Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos iki 2015 metų, Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės patvirtintos 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1350, pagrindu.            

 
Mokslinė tyrimo grupė 
 

Tyrimo vadovė – prof. habil. dr. Vlada Stankūnienė – Socialinių tyrimų instituto direktoriaus 
pavaduotoja, Demografinių tyrimų centro vadovė 

Tyrimo grupės:  
1. Šeimos gerovė. Vadovė prof. habil. dr. Vlada Stankūnienė – Socialinių tyrimų instituto 

Demografinių tyrimų centro vadovė 
2. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovė. Vadovas doc. dr. Romas Lazutka – Socialinių tyrimų 

instituto Socialinės ekonomikos skyriaus vadovas  
3. Visuomenės sveikata. Vadovas doc. dr. Vylius Leonavičius – Vytauto Didžiojo universiteto 

Sociologijos katedros docentas 
4. Migracija. Vadovė dr. Audra Sipavičienė – Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus 

biuro vadovė, Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro vyriausioji mokslo 
darbuotoja 
  

Vykdytojai: 
Lina Andrejeva – Socialinių tyrimų instituto Socialinės ekonomikos skyriaus darbuotoja; 
Julija Eidukevičiūtė – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo instituto Socialinio darbo ka-

tedros asistentė, Laplandijos universiteto (Suomija) doktorantė; 
Ingrida Gečienė – Socialinių tyrimų instituto Socialinių teorijų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuoto-

ja, Varšuvos aukštosios socialinių tyrimų mokyklos doktorantė; 
Dr. Domantas Jasilionis – Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro mokslo darbuotojas; 
Aiva Jasilionienė – Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro doktorantė;  
Med. dr. Vytautas Klimas – Vilniaus centro universitetinės ligoninės Šeimos planavimo centro vadovas; 
Doc. dr. Romas Lazutka – Socialinių tyrimų instituto Socialinės ekonomikos skyriaus vadovas;  
Doc. dr. Vylius Leonavičius – Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros docentas; 
Dr. Aušra Maslauskaitė – Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro mokslo darbuotoja; 
Dr. Sarmitė Mikulionienė – Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro vyresnioji moks-

lo darbuotoja; 
Prof. habil. dr. Algimantas Alfonsas Mitrikas – Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų cent-

ro vyriausiasis mokslo darbuotojas 
Lina Petraitytė – Advokatų kontora Kalmanavičius, Petraitytė, Viesūnaitė ir partneriai “ReLaw” 
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Dr. Audra Sipavičienė – Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovė, Socialinių ty-
rimų instituto Demografinių tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja; 

Daiva Skučienė – Socialinių tyrimų instituto Socialinės ekonomikos skyriaus jaunesnioji mokslo dar-
buotoja; 

Prof. habil. dr. Vlada Stankūnienė – Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro vadovė; 
Gražina Šeibokienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja;  
Doc. dr. Nijolė Večkienė – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo instituto Socialinio darbo 

katedros vedėja 
Dr. Janas Vidickas – Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas; 
Doc. dr. Laimutė Žalimienė – Socialinių tyrimų instituto Socialinės ekonomikos skyriaus vyriausioji 

mokslo darbuotoja 
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2.2.4 poskyris – S.Mikulionienė 
2.3.1 poskyris – G.Šeibokienė, V.Stankūnienė 
2.3.2 poskyris – I.Gečienė   
2.4 poskyris – V.Klimas  
2.5.1 poskyris – A.A.Mitrikas, A.Jasilionienė 
2.5.2 poskyris – A.A.Mitrikas 
2.5.3 poskyris – V.Stankūnienė 
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Dr. Boguslavas Gruževskis – Darbo ir socialinių tyrimų instituto Užimtumo grupės vadovas; 
Raminta Jančaitytė – Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro doktorantė; dr. Vytautas 
Jonaitis – Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento direktoriaus pavaduotojas.  
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dr. Jolanta Reingardienė – Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros docentė. 
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BENDROJI DALIS 
 

1.1. PAGRINDINĖS DEMOGRAFINĖS PROBLEMOS  
IR IŠŠŪKIAI GYVENTOJŲ POLITIKAI  

Nuo praėjusio dešimtmečio pradžios Lietuvos demografinė raida kinta iš esmės. Visų demog-
rafinių procesų (gimstamumo, šeimos formavimo, mirtingumo, migracijos) pokyčiai neigiami. De-
mografinė jų pasekmė – gyventojų skaičiaus mažėjimas, demografinės pusiausvyros praradimas, de-
populiacija, spartus gyventojų senėjimas. Neigiami demografiniai pokyčiai reiškiasi ir sudėtingomis 
socialinėmis, ekonominėmis problemomis. Spartus gyventojų senėjimas keičia santykį tarp visuome-
nės kuriančiosios ir vartojančiosios dalies, reiškiasi naujais iššūkiais šalies biudžetui, socialinei sferai, 
paslaugų plėtrai.  

Šeima ir gimstamumas. Per praėjusį dešimtmetį labai sumažėjo gimstamumas, esminius pokyčius 
išgyvena šeimos institutas, vyksta jo destabilizacija, silpnėja šeimyniniai saitai, didėja šeimų įvairovė, 
gausėja nepilnų šeimų. Tokių problemų atsiradimo ir plitimo prielaidos susijusios tiek su esminėmis 
socialinėmis ekonominėmis transformacijomis ir visuomenės adaptyvumo prie rinkos santykių stoka, 
tiek su ekonominiais sunkumais, su kuriais susiduria gyventojai, ypač jaunimas (siekdamas išsilavini-
mo, įsitvirtinimo darbo rinkoje, apsirūpinimo būstu), tiek su problemomis dėl nepakankamai adek-
vačios socialinės ir paramos šeimai politikos, tiek ir dėl vertybinių orientacijų, gyvenimo stiliaus, san-
tuokinės ir prokreacinės elgsenos kitimo, besireiškiančio stiprėjant individualizacijai, liberalėjant ap-
linkai. Išorinių ir vidinių galių stoka šeimoms adaptuotis prie naujų sąlygų ir iššūkių sparčiai kintan-
čiai šeimai yra viena svarbiausių šiuolaikinių ir ateities socialinių problemų, juolab kad jos susijusios 
su visomis gyvenimo sferomis. Be to, rinkos sąlygos kelia vis didesnius iššūkius pačiai šeimai, siekiui 
užtikrinti jos gerovę. Visuomenė sunkiai persiorientuoja nuo paternalistinės prie įsigalinčių rinkos 
santykių diktuojamos aplinkos, kai šeimos funkcijų atlikimo sėkmė vis labiau priklauso nuo aktyvios 
kiekvieno individo ir šeimos pozicijos. Be to, nemažai daliai auginančių vaikus šeimų skurstant, pa-
tenkant į socialinę atskirtį ryškėja specifinės socialinės problemos. Socialiai silpnos šeimos negauda-
mos pagalbos iš šalies praranda autonomiškumą, negali atlikti savo prigimtinių vaikų ugdymo, lavi-
nimo, socializacijos funkcijų ir, nesant pakankamų socialinio saugumo garantijų, šias problemas bei 
socialinę atskirtį gali reprodukuoti. Visa tai reikalauja, kad, siekiant vidinių šeimos galių stiprinimo ir 
jos funkcionalumo didinimo, strateginių veiksmų prioritetus, teikiamus kuriant socialinę, ekonominę, 
kultūrinę aplinką, kuri leistų sudaryti šeimos narių aktyvumo darbo rinkoje ir lavinantis sąlygas, turi 
papildyti pagalbiniai veiksmai, galintys rizikos grupėms teikti garantijas. Be to, siekiant vidinio šeimos 
tvirtumo, jos gerovės būtina didinti visų visuomenės galių sutelktumą ir solidarumą – nuo individo, 
šeimos, bendruomenės iki visos visuomenės ir valstybės.    

Visuomenės sveikata. Praėjusio dešimtmečio gyventojų mirtingumo tendencijos išryškino per 
pastaruosius kelerius dešimtmečius susiformavusius neigiamus mirtingumo ir sveikatingumo (ypač 
vyrų) bruožus, labai besiskiriančius nuo išsivysčiusių šalių patyrimo tiek savo pokyčiais, juos lemian-
čiais veiksniais, tiek ir lygiu. Nors nuo 1995 m. mirtingumo rodikliai Lietuvoje gerėja, vyrų mirtin-
gumo lygis tebėra aukštesnis, negu buvo prieš keturis dešimtmečius. Lietuvos gyventojų mirtingumas 
tebėra gerokai didesnis nei senosiose Europos Sąjungos ir kitose išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Lie-
tuvos vyrai vidutiniškai gyvena net 10 metų, o moterys – apie 5 metus trumpiau negu senųjų Euro-

1. 
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pos Sąjungos šalių gyventojai. Pagal vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklius Lietuva atsilieka 
ir nuo daugelio naujųjų Europos Sąjungos šalių. Viena svarbiausių sveikatingumo ir mirtingumo nei-
giamas tendencijas lemiančių veiksnių yra nesveikos ir net sveikatai žalingos elgsenos paplitimas bei 
nepalanki sveiko gyvenimo būdo nuostatoms ir vertybėms formuotis aplinka. Pastarieji veiksniai po-
stmodernioje visuomenėje gerinant sveikatą ir mažinant mirtingumą vaidina labai didelį ir vis svar-
besnį vaidmenį. Todėl Strategijoje mirtingumo mažinimo ir sveikatingumo gerinimo srityje priorite-
tas teikiamas sveikos gyvensenos formavimui.  

Migracija. Prasidėjus politiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams iš esmės pasikeitė 
migracijos mastai, kryptys, formos. Legalią migraciją keičia nelegali, nuolatinę – laikina. Šiuo metu 
dominuoja trumpalaikė migracija (iš esmės atliekanti tik ekonominę funkciją, nenutraukiant socialinių 
saitų), nepilnos šeimos migracija (tėvai be vaikų, vienas iš sutuoktinių), plečiasi vadinamoji nereguliari 
migracija tiek į Lietuvą, tiek ir iš jos, reiškiasi ir kraštutinės migracijos formos – prekyba žmonėmis, 
ypač moterimis. 

Keičiasi migracijos srautus formuojantys veiksniai, socialinės ekonominės, kultūrinės jos pa-
sekmės. Iki pastarojo meto Lietuvai buvo būdinga nelegali ir savo mastais masinė gyventojų, labiau-
siai jaunimo, tarptautinė migracija, kurios pagrindiniai veiksniai yra darbo vietų trūkumas, nepakan-
kamos galimybės užsidirbti ir užsitikrinti bent jau minimalų pragyvenimo lygį, didelis nedarbas, ypač 
jaunimo, didelė nedarbo teritorinė diferenciacija. Esant nestabiliai situacijai darbo rinkoje migraciją 
gali lemti noras sumažinti socialinę riziką, bandymai prieiti prie alternatyvių pajamų šaltinių, nepri-
klausančių nuo ekonominės situacijos svyravimų Lietuvoje. 

Nemažą įtaką turi ir migracinės infrastruktūros, taip pat ir nelegalios, plėtotė tiek Lietuvoje, 
tiek ir tikslo šalyse, auganti nelegalių migrantų darbo paklausa tikslo šalyse. Migracijai peraugant į 
verslą pirminiai veiksniai iš viso gali tapti nebesvarbūs.  

Nemažą ir vis didėjančią įtaką formuojant migracijos politiką, o kartu ir migracijos srautus, da-
ro tarptautiniai susitarimai ar konvencijos, ypač ginantys bendrąsias žmogaus vertybes ir žmogaus 
teises. Migracijos procesų eigą ir migracijos politikos formavimą Lietuvoje veikia eurointegraciniai 
procesai. Be to, kaip rodo migracijos tyrimai, migracijos procesų priežastingumas yra kumuliatyvus, 
nes migracija keičia kontekstą, kuriame priiminėjami sprendimai, migruoti ar ne. Be to, skirtingi 
veiksniai veikia skirtingus lygmenis – individualų, namų ūkių, bendrijos, šalies. Visa tai reikalauja 
migracijos politikos krypčių ir priemonių įvairovės. 

Gyventojų senėjimas. Gyventojų senėjimas suvokiamas kaip teigiamas socialinis pokytis, nes jis yra 
nenorimų gimimų ir ankstyvų mirčių kontrolės rezultatas. Ilgesnis gyvenimas – tai vienas svarbiausių 
žmonijos laimėjimų. Tačiau demografinės raidos laikotarpiai, kai gyventojų amžiaus struktūra spar-
čiai keičiasi (senėja), praktiškai visose gyvenimo sferose reikalauja laiku priimtų ir pasvertų visuome-
nės adaptavimo veiksmų. Naujas jauno ir senyvo amžiaus gyventojų santykis visuomenėje verčia 
peržiūrėti ir pritaikyti prie naujų poreikių esamus visuomenės išteklius ekonomikos (galimybės daly-
vauti darbo rinkoje, pajamų lygis), politikos (galia politinėse ir visuomeninėse organizacijose), socia-
linio saugumo (socialinės garantijos), sveikatos apsaugos (poreikius atitinkančių paslaugų plėtra), 
žmogaus ekologijos (poreikius atitinkantys būstai, aplinka, gyvenvietės infrastruktūra, susisiekimas ir 
pan.) ir kitose sferose.  

Jeigu visuomenė adekvačiai nereaguoja į pagyvenusių žmonių dalies didėjimą ir jų specialius porei-
kius vėlyvoje senatvėje, kyla pavojus šios grupės gyventojų gerovei. Todėl šioje Strategijoje vienas iš pa-
grindinių tikslų ir yra siekti pagyvenusių bei senų žmonių gerovės. Vadovaujantis aktyvaus senėjimo prin-
cipu prioritetas teikiamas pagyvenusių žmonių užimtumui darbo rinkoje, jų švietimui. Kartu pripažįstama 
būtinybė garantuoti pakankamas pajamas nebepajėgiant užsidirbti ir užtikrinti reikiamas socialinės globos 
paslaugas vėlyvuoju senatvės periodu. Šiems klausimams siekiant pagyvenusių ir senų žmonių gerovės 
Strategijoje skiriamas pagrindinis dėmesys. 
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1.2. PAGRINDINIAI LIETUVOS DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS 
INDIKATORIAI 

Gyventojų skaičiaus kitimas  
Lietuvoje 2004 m. pradžioje gyveno 3445,9 tūkst. žmonių. Tai 260 tūkst. mažiau negu prieš 

dvylika metų (Demografijos, 2004).  
Gyventojų skaičius Lietuvoje pradėjo mažėti nuo 1992 m. (1.1 pav.)  
Gyventojų skaičius pirmiausia pradėjo mažėti dėl emigracijos. 1992–2003 m. dėl emigracijos 

Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo daugiau kaip 200 tūkst. 
Nuo 1994 m. gyventojų skaičius mažėja ir dėl natūralios kaitos – didesnių mirtingumo negu gims-

tamumo rodiklių. 1994–2003 m. dėl šios priežasties gyventojų sumažėjo beveik 60 tūkst. 
Vyksta sparti depopuliacija. Neto reprodukcijos rodiklis sparčiai mažėja ir 2003 m. buvo 0,60 

(1.2 pav., 1.1 priedas), t. y. tėvų kartą keičia beveik perpus mažesnė vaikų karta. Kad karta pakeistų 
kartą, šis rodiklis turėtų būti ne mažesnis už 1.   
 

          Šaltinis: Demografijos, 2004. 
 
Gimstamumas ir šeima  

Viena iš depopuliacijos priežasčių yra mažas gimstamumas. Gimusiųjų skaičius sumažėjo nuo 
56,9 tūkst. 1990 m. iki 30,0 tūkst. 2002 m. ir 2003 m. padidėjo iki 30,5 tūkst. Suminis gimstamumo 
rodiklis atitinkamai sumažėjo nuo 2,03 iki 1,24 ir padidėjo iki 1,26 (1.3 pav., 1.1 priedas).  

Gimimų mažėjimą lėmė labai sumažėjęs skaičius vaikų, kurie gimė pirmieji arba antrieji: 1990 
m. pirmieji gimė 27,2 tūkst., antrieji – 20,6 tūkst. vaikų, o 2002 m. atitinkamai 14,6 ir 10,1 tūkst. vai-
kų. Vaikų, kurie gimė tretieji, atitinkamai sumažėjo nuo 6,1 iki 3,1 tūkst. Ketvirtųjų ir paskesnių vaikų 
gimimo rodikliai kinta mažai (1.2 priedas). 

Santuokų skaičius sumažėjo nuo 36,3 tūkst. 1990 m. iki 15,8 tūkst. 2001 m. 2002-2003 m. san-
tuokų palengva daugėjo: 2003 m. susituokė 17,0 porų. Bendrasis santuokų rodiklis atitinkamai suma-
žėjo nuo 9,8 iki 4,5 ir padidėjo iki 4,9‰ (1.3 priedas). 

Kasmet išsituokia apie 11 tūkst. porų. 1990 m. 100 santuokų teko 35, 2003 m. – 62 ištuokos.  
Daugėja porų, gyvenančių nesusituokus. Tačiau iliustruoti šį reiškinį statistiniais duomenimis 

nėra galimybių.  
Nesantuokinių vaikų dalis padidėjo nuo 7% 1990 m. iki 29,5% 2003 m. (1.4 pav.) 
2001 m. gyventojų ir būsto surašymo duomenimis, Lietuvoje buvo 65,4 tūkst. šeimų, kuriose 

yra tik vienas iš tėvų (dažniausiai motina) (Namų, 2003).  
Iki šiol svarbi šeimos planavimo priemonė tebėra abortai, keliantys didelių problemų repro-

dukcinei sveikatai. Nors abortų rodikliai mažėja, jie vis dar gerokai dažnesni negu labiau išsivysčiu-

1.2 pav. Gyventojų neto reprodukcijos 

rodiklio dinamika 1975–2003 m. 
 

1.1 pav. Lietuvos gyventojų skaičiaus di-

namika 1975–2003 m. (milijonais)
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siose šalyse. Kasmet atliekama apie 11–13 tūkst. abortų, arba 100 gimimų tenka apie 40 abortų (De-
mografijos, 2004). 
 

Šaltinis: Demografijos, 2004. 
 
Mirtingumas  

Gyventojų mirtingumo rodikliai nuo 1990 m. labai svyruoja (1.5 pav.).  
Didžiausi mirtingumo rodikliai buvo praėjusio dešimtmečio viduryje. Labiausiai mirtingumo ir 

sveikatingumo lygį integruojantis rodiklis – vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 1994 m. vyrų buvo 
62,56 metų, moterų – 74,86 metų (1990 m. atitinkamai 66,44 ir 76,27 metai).  

Nors pastaraisiais metais mirtingumo rodikliai gerėja, tačiau vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė 2003 m. tebebuvo mažesnė negu 1965 m. 1965 m. vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 
buvo 68,57, o 2003 – 66,48 metų, t. y. 2 metais trumpesnė, o moterų atitinkamai 75,42 ir 77,85 metų.  
 

1.5 pav. Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 1959–2003 m. 

 
Migracija 

Įvertinus ir nelegalią migraciją, dėl gyventojų emigracijos Lietuva 1990–2002 m. prarado apie 
230 tūkst. žmonių, iš jų apie 73 tūkst. dėl emigracijos į NVS ir apie 157 tūkst. dėl emigracijos į kitas 
užsienio šalis.  
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Nuo praėjusio dešimtmečio vidurio migracija iš esmės keitė savo formas. Legalią migraciją kei-
tė savo mastais gerokai didesnė nereguliari (nedeklaruota) migracija (1.6 pav.). 
 

1.6 pav. Emigracija iš Lietuvos 1990–2002 m. 

Šaltinis: Įvairių metų demografinės statistikos metraščiai. 
 
Gyventojų senėjimas 

Lietuvoje dabar reiškiasi antroji intensyvi gyventojų struktūrinio senėjimo banga. Medianinis 
Lietuvos gyventojų amžius 2003 m. pradžioje pasiekė 37 metus (1.7 pav.). Tačiau Lietuva dar neįeina 
į pirmąjį demografiškai seniausių pasaulio šalių dvidešimtuką.  

Per pastaruosius penkis dešimtmečius 60 metų ir vyresnių gyventojų dalis iš bendro gyventojų 
skaičiaus padidėjo dviem trečdaliais: nuo 12% 1959 m. iki 16% 1990 m. ir iki 20% 2003-iaisiais, o 
vaikų iki 14 metų dalis trečdaliu sumažėjo (nuo 27 iki 18%) (1.8 pav.). Dabar Lietuvoje 60 metų ir 
vyresnių žmonių yra daugiau negu vaikų.  

Skirtumas tarp Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų senatvės lygių vis dar yra akivaizdus, bet 
pastaruoju metu švelnėja (2003 m. pradžioje 60 metų ir vyresni gyventojai miestuose sudarė 18%, 
kaimo vietovėse – 24%) (Demografijos, 2003). 

Lietuvos gyventojų būdingas struktūrinio senėjimo bruožas – senatvės feminizacija: tarp vy-
riausių Lietuvos gyventojų dominuoja moterys. 2003 m. moterų demografinės senatvės rodiklis treč-
daliu viršijo vyrų rodiklį (atitinkamai – 24 ir 16%). 

 

Šaltinis: Paskaičiuota pagal įvairių metų demografinės statistikos metraščių duomenis. 
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1.3. PRIORITETINĖS GYVENTOJŲ POLITIKOS KRYPTYS 

Pripažįstant, kad svarbiausios dabarties ir ateities demografinės problemos yra spartūs ir esminiai 
šeimos pokyčiai, gimstamumo sumažėjimas iki lygio, neužtikrinančio kartų kaitos ir lemiančio greitus de-
populiacijos tempus; gana aukštas, palyginti su Vakarų šalimis, mirtingumo, ypač vyrų, lygis, kuris sieja-
mas su gyvensena; intensyvūs migracijos srautai, besireiškiantys įvairiomis (trumpalaikės, nelegalios ir 
pan.) migracijos formomis; labai spartūs gyventojų senėjimo tempai, buvo išskirtos keturios prioritetinės 
gyventojų politikos dalys:  

1. Šeimos gerovė 
2. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovė   
3. Visuomenės sveikata 
4. Migracija 
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ŠEIMOS GEROVĖ 
 

 
 

 
2.1. BENDROJI DALIS 

2.1.1. Situacijos apibūdinimas 
 

Vykstant esminėms pastarųjų metų Lietuvos visuomenės transformacijoms, šeima kaip pama-
tinis socialinis institutas patiria ryškių pokyčių (2.1 priedas). Jie akivaizdūs visose šeimos gyvenimo 
srityse. Nuo XX a. dešimto dešimtmečio pradžios iš esmės keičiasi šeimos ekonominio funkcionavi-
mo pagrindai, veiklos ir saviraiškos galimybės, keičiasi šeimų gyvenimo lygis, didėja turtinė diferen-
ciacija, kinta šeimos santykiai su kitomis socialinėmis institucijomis, vidiniai saitai tarp šeimos narių, 
vertybinės orientacijos, gyvenimo prioritetai, matrimonialinės ir prokreacinės nuostatos bei elgsena. 

Kiek daugiau nei per vieną dešimtmetį labai pasikeitė Lietuvos šeimos demografinės charakteris-
tikos: silpnėja tradicinei šeimai būdingi bruožai, vis labiau įsigali modernios šeimos bruožai (2.3 prie-
das). Labai sumažėjo santuokų, santuokos atidedamos vyresniam amžiui, gausėja porų, kurios gyvena 
santuokos neregistravusios, gausėja nepilnų šeimų, daugėja  niekada nesituokusių viengungių, labai su-
mažėjo gimstamumas, pasiekęs vieną žemiausių lygių Europoje, pirmųjų vaikų gimdymas atidedamas 
vyresniam amžiui, gausėja nesantuokinių vaikų. Santuokų skaičius sumažėjo nuo 36 tūkst. 1990 m. iki 
17 tūkst. 2003 m., suminis gimstamumo rodiklis atitinkamai sumažėjo nuo 2 iki 1,26 (1.3 pav., 2.2 prie-
das), nesantuokinių vaikų dalis padidėjo nuo 7 iki 29,5% (1.4 pav., 2.2 priedas). Tačiau tyrimai rodo, 
kad egzistuoja konfliktas tarp realios ir norimos matrimonialinės (santuokinės) bei prokreacinės elgse-
nos. Dauguma mūsų visuomenės narių institucionalizuotą (registruotą) šeimą tebelaiko prioritetine, 
norėtų turėti du (dalis – net tris) vaikus; pasisako už tai, kad vaikas augtų šeimoje, kurioje yra abu tėvai, 
nepalankiai vertina faktą, kad mažėja santuokų ir gimstamumas. Nors tarp jauniausių kartų šios nuosta-
tos yra silpnesnės, ypač dėl prioritetinio institucionalizuotos šeimos modelio, tačiau orientacija į šeimą, 
kurioje auga du vaikai, yra akivaizdi (vidutinis norimas vaikų skaičius šeimoje yra 2,3, tarp jauniausių 
kartų atstovų – 2,2) (Stankūnienė ir kt., 2003 a).     

Tyrimai rodo, kad pagrindinės šeimų nekūrimo ar jų atidėjimo vyresniam amžiui priežastys yra 
ekonominės: būsto įsigijimo bei jaunimo įsidarbinimo problemos, nepakankamos pajamos. Tačiau 
jaunesnėms kartoms vis svarbesni tampa kultūrinės aplinkos ir vertybių pokyčiai: santuokos kaip ver-
tybės silpnėjimas, vis didesnis pripažinimas naujų, neinstitucionalizuotų šeimos formų, saviraiškos 
svarba, įsipareigojimų vengimas. Tarp prokreacinių nuostatų realizavimo apribojimų (neketinimo 
turėti vaikų/daugiau vaikų) dažniausiai įvardijamas rūpestis dėl vaikų ateities, ribotos galimybės jiems 
suteikti norimą išsilavinimą. Kaip svarbios įvardijamos ir tokios ekonominės priežastys: vaikų gim-
dymas ir auginimas siejamas su didelėmis papildomomis išlaidomis, pragyvenimo lygio smukimu. 
Daliai (nors ir nedidelei) jaunimo svarbios priežastys yra ir kitų gyvenimo prioritetų (saviraiškos ga-
limybių, laisvalaikio, profesinės veiklos) realizavimo apribojimai gimus vaikui. Apklausų metu įvardy-
tos problemos akivaizdžiai siejasi su ekonomine, socialine, kultūrine aplinka ir jos dinamiška kaita 
pastaruoju metu (Stankūnienė ir kt., 2003 a).  

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje prasidėjęs ekonominės sanklodos kitimas, pirmaisiais 
pertvarkymo metais išgyventas staigus gyvenimo lygio smukimas, nestabilumas ir vykstantys socioe-
konominių struktūrų ir santykių pokyčiai, rinkos ekonomikos įsigalėjimas, nedarbo atsiradimas ir pli-
timas, būsto rinkos susiformavimas, labai aukštos butų statybos ir pirkimo kainos turėjo ir tebeturi 
įtakos santuokų ir gimstamumo mažėjimui, naujų šeimos formų plitimui (2.4 priedas).  

2. 
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Šiuo metu tam įtakos turi Lietuvoje esantis palyginti aukštas nedarbo lygis (nors pastaruoju 
metu ir mažėjantis), tebesanti aktuali jaunimo nedarbo problema ir su tuo susijusios jaunimo darbo 
paieškos kitose šalyse. Tebėra dar daug neišspręstų darbo ir šeimos funkcijų derinimo problemų. La-
bai aktualios lieka apsirūpinimo būstu galimybių ir poreikių neatitikimo problemos. Nepatenkinamą 
apsirūpinimą būstu pirmiausia lemia žemas gyventojų pajamų lygis. Pakankamomis nuosavomis lė-
šomis tam tikslui gali disponuoti tik nedidelė dalis gyventojų. Esant ženkliai turtinei diferenciacijai 
didelei daliai gyventojų (neturtingesniems ir net vidutines pajamas turintiems, jaunoms šeimoms ir 
kt.), siekiančių apsirūpinti būstu arba pagerinti jo kokybę, reikalinga valstybės ar kreditavimo įstaigų 
parama. Valstybės politikos apsirūpinimo būstu srityje prioritetas teikiamas būsto kaip privačios nuo-
savybės objekto įsigijimui. Menkas dėmesys skiriamas ilgalaikės būsto nuomos fondo formavimui. 

Bręstanti rinkos santykių aplinka, įsigalintis individualizacijos procesas taip pat daro didelį po-
veikį šeimai, jos kūrimuisi, formoms, gyvenimo stiliui. Demokratėjant ir liberalėjant visuomenei, įsi-
galint individo pasirinkimo laisvei visose gyvenimo srityse silpnėja tradicinės šeimos normos, vyksta 
modernios matrimonialinės ir prokreacinės elgsenos sklaida.  

Nauji demokratijos, žinių visuomenės ir konkurencingumo iššūkiai verčia naujai įvertinti šeimos 
vaidmenį ugdant vaikus kaip būsimus aktyvius ir ekonomiškai savarankiškus piliečius. Švietimas ir ug-
dymas yra vieni svarbiausių gyventojų gyvenimo kokybės, žmogiškųjų išteklių ir šalies ekonominio au-
gimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo veiksnių. Šiuo požiūriu šeimos vaidmuo yra išskirtinis, 
nes jos išsilavinimo lygis, materialinė ir kultūrinė padėtis, vertybės, lūkesčiai bei aktyvus įsitraukimas į 
ugdymo procesą turi bene svarbiausią įtaką vaikų galimybėms ir norui įgyti išsilavinimą ir lemia kultūri-
nio bei socialinio ugdymo turinį. Tačiau spartėjanti šeimų diferenciacija pagal materialines sąlygas, pro-
bleminių šeimų gausėjimas bei išliekanti nuostata palikti švietimo ir ugdymo naštą švietimo sistemai 
kelia grėsmę vaikų ir jaunuolių visaverčiam vystymuisi, įgyto išsilavinimo kokybei. Nepakankamos šei-
mų socialinės ir materialinės sąlygos ir ryškus visų švietimo ir ugdymo veikiančių jėgų – šeimos, švieti-
mo sistemos bei platesnės bendruomenės – glaudaus bendradarbiavimo trūkumas trukdo šeimoms 
efektyviai atlikti naujosios kartos ugdymo vaidmenį.   

Lietuvos šeimos struktūrinių funkcinių bruožų kaita (alternatyvių tradicinei šeimai šeiminio gy-
venimo formų plitimas, pakartotinai kuriamų šeimų gausėjimas, šeimos narių teritorinio mobilumo 
didėjimas, giminystės ryšių struktūros iš horizontaliosios į vertikaliąją keitimasis (dėl pailgėjusios gy-
venimo trukmės įsigali trijų keturių kartų giminystės ryšiai (vaikai–tėvai–seneliai–proseneliai)) kuria 
naują kartų santykių plėtros aplinką. Viena vertus, mažėja skirtingų kartų šeimos narių galimybės už-
tikrinti vienas kito gyvenimo kokybę, globą, tačiau kita vertus, pakankamai neišnaudojamas esamas 
kartų bendravimo ir bendradarbiavimo potencialas. Kyla kartų susvetimėjimo grėsmė, o tai savo 
ruožtu kelia grėsmę ir visos visuomenės sutelktumui bei gebėjimui darniai funkcionuoti. 

Nauji šeimos bruožai, naujos gyvenimo sąlygos kelia iššūkių šeimos politikai,  didina adekva-
čių paramos šeimai politikos krypčių ir priemonių įgyvendinimo pokyčių poreikį. Tačiau nuo pirmų-
jų nepriklausomybės metų Lietuvoje bandomai formuoti šeimos politikai trūksta nuoseklumo ir in-
tegralumo. Stokojama dėmesio sąlygų, leidžiančių derinti šeimos funkcijas su profesine veikla, suda-
rymui bei socialinių paslaugų plėtrai. Modernizuojant paramos šeimai politiką, siekiant jos integra-
lumo būtina atsižvelgti į naujas šeimos funkcionavimo sąlygas ir kintantį šeimos institutą, besikei-
čiantį šeimos vaidmenį individo gyvenime, kintančius santykius tarp šeimos narių. Paramos šeimai 
sistema turi kurti sąlygas, leidžiančias šeimoms atlikti savo funkcijas, stiprinti šeimas ir didinti šeimų 
aktyvumą. Siekiant padėti šeimoms spręsti ekonominius sunkumus reikia formuoti šeimos politiką, 
kuri atliktų prevencinį vaidmenį, t. y. turi būti sukurta šeimai palanki darbo rinka ir gerinamos vaiko 
priežiūros ir ugdymo paslaugos taip sudarant palankias sąlygas dirbantiems tėvams derinti profesi-
nius interesus su tėvystės (motinystės ir tėvystės) siekiais, šeimos funkcijų atlikimu bei sukuriant 
šeimos išlikimo savarankiška ir autonomiška prielaidas. Kaip rodo kitų šalių patyrimas, priemonės, 
kuriomis kuriamos sąlygos šeimų funkcijoms ir užimtumui suderinti, turi integruoti lyčių lygybės sie-
kio motyvą. Paramos šeimai politika turi kurti socialinio saugumo, socialinių teisių ir garantijų užtik-
rinimo prielaidas socialiai silpnoms šeimoms ir šeimoms, laikinai patiriančioms socialinę riziką, vai-
kams iš tokių šeimų turi būti suteikiamas visavertis ugdymas ir vienodos lavinimo galimybės.  
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2.1.2. Šeimos raidos ir gyvenimo sąlygų kitimo iššūkiai (problemos) 
 

Tarp pastarųjų metų šeimos demografinės raidos ir gyvenimo sąlygų pokyčių sukeltų problemų 
(įvairaus lygmens  – nuo makroproblemų, svarbių nacionaliniu lygmeniu, iki mikroproblemų, besi-
reiškiančių šeimos lygmeniu) galima įvardyti šias svarbiausias.  

1. Tarp demografinių problemų, susijusių su šeimų funkcionavimu, reikėtų paminėti šias: 
1.1. Susijusios su matrimonialinės elgsenos pokyčiais:  

1.1.1. Nuo dešimto XX a. dešimtmečio labai mažėja santuokų (mažėja santuokų skaičius, 
bendrieji jų rodikliai).  

1.1.2. Santuokos atidedamos vyresniam amžiui.  
1.1.3. Vis dažniau šeimos kuriamos santuokos neregistruojant. Tai ypač būdinga pa-

čioms jauniausioms kartoms. Tokios šeimos pasižymi silpnesniais vidiniais saitais, 
didesniu nestabilumu, mažesne atsakomybe už šeimos gerovę, vaikų ugdymą.   

1.1.4. Gausėja atskirai gyvenančių sutuoktinių. Esant dideliam nedarbui, didelei daliai 
šeimų skurstant, didėja įvairaus pobūdžio žmonių teritorinis mobilumas (darbi-
nis, komercinis ir t.t.), labai padažnėjo darbo ieškojimas toli nuo gyvenamosios 
vietovės ir išvykos dirbti užsienyje. Tokiais atvejais gana ilgą laiką vienas iš tėvų, 
dažnai ir abu tėvai nebūna namuose. Tai lemia šeimų stabilumo silpnėjimą, suma-
žėjusias galimybes užtikrinti patenkinamą vaikų gerovę, jų visavertį ugdymą ir 
saugumą. Neretai ši problema sprendžiama remiantis kartų solidarumu – sene-
liams atliekant pakaitinių tėvų vaidmenį. 

1.1.5. Gausėja ir nepilnų šeimų, kuriose vaikai auga tik su vienu iš tėvų, paprastai su moti-
na. Tokios šeimos labai rizikuoja nuskursti, patekti į socialinę atskirtį. 

1.2. Susijusios su prokreacinės elgsenos pokyčiais:  
1.2.1. Nuo dešimto XX a. dešimtmečio labai mažėja gimstamumas (mažėja absoliutus 

gimusiųjų skaičius, suminis gimstamumo rodiklis ir kt.). 
1.2.2. Labiausiai sumažėjo pirmagimių ir antragimių vaikų skaičius – būtent to eilišku-

mo vaikų skaičius, kuris lemia bendrąjį gimstamumo lygį. Daugiavaikėse šeimose 
gimusių skaičius net kiek padidėjo. Tačiau tai nesprendžia ir negali spręsti šalies 
demografinės raidos problemų. 

1.2.3. Minėti gimstamumo pokyčiai lemia tai, kad Lietuvoje gimstamumas pasiekė labai 
žemą lygį, kuris neužtikrina kartų kaitos ir yra sparčios depopuliacijos prielaida. 
Dabartiniu metu tai yra daugiau demografinė problema, tačiau perspektyvos po-
žiūriu, ją reikia vertinti kaip labai rimtą socialinę problemą. Ateityje tai labai  pa-
spartins visuomenės senėjimą ir labai pablogins santykį tarp ekonomiškai aktyvių 
ir neaktyvių gyventojų, sukels įtampą realizuojant kartų solidarumo principą šalies 
ir šeimų lygmeniu. 

1.2.4. Sparčiai daugėja nesantuokinių vaikų. Dažniausiai tokie vaikai auga nepilnose šei-
mose, kur didesnė skurdo, socialinės atskirties rizika. Tai kuria įvairaus pobūdžio 
problemas (šeimų gerovės, vaikų ugdymo, socializacijos ir t.t.), nes mūsų visuo-
menė šio reiškinio plitimui dar nėra pasiruošusi tiek socialinių normų, toleranci-
jos, tiek normalaus gyvenimo lygio užtikrinimo prasme. 

1.2.5. Tebeegzistuoja opi šeimos planavimo problema. Tebėra išsivysčiusioms visuome-
nėms nebūdinga gimstamumo reguliavimo abortais praktika. Dar dažnai vaikų 
skaičiaus ribojimas užtikrinamas abortais. Modernių kontraceptinių priemonių 
plitimas neatitinka poreikio.  

2. Tarp kultūrinių vertybinių problemų reikėtų paminėti šias:  
2.1. Kinta jaunimo vertybinės orientacijos, gyvenimo būdas, gyvenimo prioritetai – daugiau 

laiko praleidžiama studijuojant, ieškant karjeros galimybių ir siekiant įsitvirtinti profesinėje 
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srityje, užsitikrinti saugų materialinį pagrindą, didėja vartojimo kultūros įtaka, stiprėja hedo-
nistiniai gyvenimo orientyrai. Tai verčia atitinkamai adaptuoti matrimonialinę ir prokreacinę 
elgseną: santuokos atidedamos vyresniam amžiui ar net nusprendžiama likti viengungiais; 
pirmųjų vaikų gimdymas atidedamas vyresniam amžiui, turima jų mažiau, kartu didėja sava-
noriškos ir nesavanoriškos bevaikystės tikimybė. 

2.2. Plintant individualizacijos procesui, vartojimo kultūros orientyrams skverbiantis į visas 
asmens gyvenimo sritis, liberalėjant požiūriui į elgsenos modelių įvairovę, formuojantis 
kultūrai, kurioje asmens laisvė dažnai tapatinama su įsipareigojimų neigimu, sparčiai plinta 
gyvenimo kartu neregistravus santuokos būdas. Neregistruotos santuokos, kurios mūsų 
šalyje iki XX a. paskutinio dešimtmečio buvo deviantinis reiškinys, tampa vis labiau įpras-
tu socialiniu reiškiniu. Tolerancija neregistruotų santuokų plitimui didėja su kiekviena jau-
nesne karta.  

2.3. Negatyvų poveikį Lietuvos šeimai ir jos stabilumui turi gana žema tarpusavio santykių kul-
tūra: menkas visuomenės psichologinis išprusimas, ribotos žinios apie šeimos ir individo 
psichosocialinės raidos tarpsnius, skurdūs bendravimo įgūdžiai ir visuomenėje vyraujančios 
nuostatos, kad emocines ir psichologines užduotis šeimoje privalo atlikti moteris. Žema tar-
pusavio santykių kultūra neskatina šeimos kaip emocinių ir psichologinių poreikių ben-
druomenės kūrimo, nors, kaip rodo tyrimai, būtent toks šeimos modelis visuomenėje yra 
siektinas, jis  tapatinamas su sėkminga santuoka ir asmenine laime.  

2.4. Vienas iš dabarties padiktuotų ir gana prieštaringų kultūrinių iššūkių Lietuvos šeimai yra 
popkultūros skleidžiami lyčių tarpusavio santykių ir šeimos gyvenimo modeliai. Viena ver-
tus, žiniasklaida, teikdama populiariosios psichologijos žinias, atlieka šviečiamąjį vaidmenį, 
kita vertus, ji tapo beveik nekontroliuojamu šaltiniu, kuriame dominuoja erotinis, tik sek-
sualiniu malonumu grindžiamas moters ir vyro santykių modelis ir diskriminacinis moters 
kūno pavertimas preke. 

2.5. Nepaisant liberalėjančių vertybių ir normų, nuostatos, palaikančios patriarchalinį šeimos 
modelį, Lietuvoje dar gana gajos. Tačiau vis labiau reiškiantis moterų emancipacijai, porei-
kis keisti asimetriškus lyčių vaidmenis šeimoje kaip vieną svarbiausių veiksnių, varžančių 
moters profesinio užimtumo, karjeros ir apskritai saviraiškos galimybes, stiprėja. Egalitari-
nės šeimos įsigalėjimas bus tiek moters, tiek vyro laimėjimas. Kartu didėja poreikis plėtoti 
paramos šeimai priemones, kurios skatintų ir sudarytų palankias sąlygas abiem tėvams 
(motinai ir tėvui) profesinius interesus derinti su prokreacine elgsena. 

2.6. Šalyje mažėjant gimstamumui ir ilgėjant vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei keičiasi kartų 
balansas – jaunosios kartos atstovų mažėja, o vyresniosios – daugėja, plinta trijų keturių 
kartų giminystės ryšiai (vaikai–tėvai–seneliai–proseneliai). Nors ir deklaruojamos kartų so-
lidarumo nuostatos, tyrimai rodo, kad konkrečių veiksmų lygmeniu jaučiami kartų susve-
timėjimo ir priešiškumo reiškiniai. Kartų konflikto galimybė yra grėsminga tiek siekiant 
demokratiškos ir savarankiškos šeimos, tiek siekiant užtikrinti visuomenės visuotinę darną 
ir stabilumą. Glaudūs ryšiai tarp kartų, lemiantys kultūros vertybių ir elgesio modelių abi-
pusį perimamumą, yra socialinė vertybė. 

3. Iš ekonominių šeimos funkcionavimo problemų, kurias reikėtų spręsti prioritetine tvarka, mi-
nėtinos tokios: 
3.1. Tarp sunkiausiai besiverčiančių ar skurstančių pirmiausia patenka nepilnos šeimos, šeimos, 

auginančios mažamečius vaikus, daugiavaikės šeimos, šeimos, kuriose yra neįgalių asmenų 
bei kaimuose ir mažuose miesteliuose gyvenančios šeimos. Daugelis tokių šeimų yra jau-
nos. Ypač skursta tos vaikus auginančios šeimos, kuriose bent vienas iš tėvų yra bedarbis.  

3.2. Didėjant visuomenės segregacijai pagal pajamas susidaro nelygios vaikų ir jaunimo gali-
mybės ugdymo ir švietimo sektoriuje. Nedideles pajamas turinčios šeimos negali užsitik-
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rinti pakankamai išteklių, kad galėtų savo vaikams nupirkti mokymosi reikmenis, papildo-
mai investuoti į popamokinę veiklą, geresnę mokymo kokybę, aukštąjį mokslą ir taip išug-
dyti savo vaikus visaverčiais visuomenės nariais.  

3.3. Nemaža šeimų, kurių pagrindinis pajamų šaltinis yra įvairios pašalpos, neretai susijusios su 
vaikų auginimu. Tokios šeimos ypač nuskursta, dažna jų patenka į socialinę atskirtį. 

3.4. Jaunos šeimos patiria labai didelių apsirūpinimo būstu problemų. Tai yra viena svarbiausių 
santuokų mažėjimo, jų atidėjimo vėlesniam laikui, gimimų mažėjimo ir opių problemų, su-
sijusių su palankių sąlygų siekiant užtikrinti normalų vaikų ugdymą, kilimo priežasčių. 

4. Tarp vaikų ugdymo ir visokeriopo saugumo užtikrinimo problemų minėtinos tokios: 
4.1. Šeimos, auginančios mažamečius vaikus, susiduria su kiekybės ir kokybės požiūriu nepa-

kankamai išvystyta vaikų ugdymo paslaugų sistema. Stokojama vietų ikimokyklinėse insti-
tucijose, daugelis grupių jose yra per didelės, neretai šios paslaugos neatitinka šeimų po-
reikių. Ikimokyklinių institucijų tinklo plėtra yra labai netolygi teritoriniu požiūriu. Tebėra 
nepakankama kitų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir socialinio užim-
tumo paslaugų pasiūla. Tai yra opi problema ne tik siekiant visaverčio vaikų ugdymo, jų 
saugumo, bet ir nemaža kliūtis, trukdanti abiem tėvams įsijungti į profesinę veiklą bei spręs-
ti šeimos ekonomines ir savarankiškumo užtikrinimo problemas.  

4.2. Iki šiol tebėra silpnai išvystytos lanksčios užimtumo formos, kurios leistų tėvams derinti 
šeimines funkcijas, vaikų priežiūrą ir ugdymą su profesine veikla. Tai labai svarbu ne tik 
tėvų saviraiškos gyvenime požiūriu, bet ir užtikrinant šeimų ekonominio gyvybingumo 
pagrindus, sudarant palankias sąlygas vaikų ugdymui.   

4.3. Auga vaikų ir paauglių nusikalstamumas, plinta narkomanija ir kitos deviantiniai elgsenos 
reiškiniai. Daugėja vaikų, stokojančių mokymosi motyvacijos, sunkiai pritampančių mo-
kykloje arba visai jos nelankančių. Tačiau iki šiol nėra efektyvių priemonių ir paslaugų, ku-
rios sudarytų galimybę didinti vaikų ir paauglių socialinį užimtumą bei skatinti mokyklos 
lankymą.  

4.4. Viena iš labiausiai tobulintinų veiklos sričių yra glaudaus šeimos ir mokyklos bei platesnės 
bendruomenės bendradarbiavimo, partnerystės plėtojimas prisiimant bendrą vaikų ir jau-
nimo ugdymo atsakomybę. Bendradarbiavimo trūkumą rodo menkas tėvų dėmesys vaikų 
ugdymui ir socialiniam užimtumui, nepakankamas mokyklų suinteresuotumas aktyviau 
įtraukti visą šeimą į ugdymo procesą ir teikti socialines paslaugas, taip pat tradicijų nebu-
vimas įtraukiant į vaikų ir jaunimo ugdymą platesnę bendruomenę – vietos bendruomenę, 
savivaldybes, nevyriausybines organizacijas. 

4.5. Daugėja ir probleminių šeimų bei jose augančių vaikų. Šios šeimos dažniau susiduria su 
įvairiais šiuolaikinio gyvenimo deviantiniais reiškiniais (alkoholizmu, narkomanija ir kt.). Šių 
šeimų nariai neturi pakankamai socialinių gebėjimų ir motyvacijos savarankiškai tvarkyti sa-
vo gyvenimą. Todėl yra didelis pavojus, kad jie nesugebės tinkamai išauklėti savo vaikų ir 
perduos (reprodukuos) savo gyvenimo būdą kitoms kartoms. Tačiau iki šiol paramos to-
kioms šeimos ir jose augantiems vaikams sistema nesukurta.  

4.6. Nors skaičius vaikų, kuriems reikalinga globa, pastaraisiais metai nebedidėja, problema iš-
lieka opi ir jos sprendimas iš esmės dar turi eksperimentinį pobūdį. Paramos tokioms šei-
moms plėtra, kai pirmenybė teikiama didinimui pašalpų, kurių sumos, palyginti su pašal-
pomis šeimoms, auginančioms savus vaikus, yra gerokai didesnės, sukelia disonansą visuo-
menėje ir vargu ar pasiteisina socialine, ekonomine ir moraline prasme. Toks eksperimentas 
reikalauja išsamaus ir visapusiško vertinimo bei atitinkamų sprendimų. 

4.7. Iki šiol nėra įvertintas egzistuojančio smurtavimo prieš vaikus mastas šeimose ir visuome-
nėje, beglobių, „gatvės“ vaikų skaičius, neišsiaiškintos jų problemos ir tokių reiškinių prie-
žastys. Nėra sukurtos efektyvios sistemos, kuri įgalintų spręsti skriaudžiamų, įvairiu būdu 
išnaudojamų, beglobių vaikų problemas. 
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4.8. Menkai išvystyta informacinių ir konsultacinių paslaugų sistema, kuri padėtų spręsti vaikų 
ugdymo ir su juo susijusias įvairias specifines problemas.  

5. Šeimos planavimo ir reprodukcinės sveikatos srityse taip pat tebėra nemaža spręstinų pro-
blemų: 
5.1. Iki šiol Lietuvoje tebėra opi šeimos planavimo ir reprodukcinės sveikatos problema. Dar 

nėra suprasta, jog siekiant užtikrinti, kad kiekvienas naujagimis būtų laukiamas, norimas ir 
gimtų laiku, būtina šeimos planavimo problemas spręsti moderniais būdais, atsisakant ar-
chajiškų nuostatų. Svarbu sumažinti abortų poreikį, gerinant efektyvių šiuolaikinių šeimos 
planavimo metodų prieinamumą bei priimtinumą visoms seksualiai aktyvioms poroms. Mo-
terys nutraukia ne bet kokius, o tik neplanuotus nepageidaujamus nėštumus. Todėl abortai, 
iki XX a. pabaigos buvę pagrindinis šeimos planavimo metodas, ir pastaraisiais metais dėl 
perdėm lėto modernių kontraceptinių priemonių plitimo dar gana dažni. Tai, be abejonės, 
veikia moterų ir vaikų sveikatą bei šeimų prokreacinę elgseną. 

5.2. Šeimos planavimo ir reprodukcinės sveikatos problemos ypač blogai sprendžiamos švieti-
mo ir informacijos skleidimo lygmeniu. 

2.1.3. Pagrindiniai tikslai: 
 
1. Skatinti savarankiškos ir demokratiškos šeimos, pagrįstos narių savitarpio globa ir atsakomybe, 

užtikrinančios kartų kaitą ir perimamumą, įsigalėjimą. 

2. Skatinti šeimos ir jos narių autonomiją ir aktyvumą siekiant užtikrinti pagrindinių šeimos funkcijų 
atlikimą. 

3. Kurti socialines, ekonomines ir kultūrines sąlygas, stiprinančias šeimas ir užtikrinančias jų visa-
vertį funkcionavimą. 

2.1.4. Bendrieji principai 
 
1. Šeimos fundamentalumo principas. Šeima yra pamatinis visuomenės darinys, užtikrinantis visuomenės 

tęstinumą, puoselėjantis solidarumu, demokratija, atsakomybe ir partneryste pagrįstus santykius 
tarp šeimos narių ir kartų.  

2. Šeimos autonomijos principas. Paramos šeimai politika turi gerbti ir skatinti šeimos ir individo auto-
nomiją, skatinti aktyvų ir savarankišką iškylančių problemų sprendimą ir šeimos funkcijų atliki-
mą. 

3. Dalyvavimo ir solidarumo principas. Paramos šeimai politika turi jungti visų visuomenės grandžių pa-
stangas ir skatinti įvairių socialinių bei demografinių  grupių dalyvavimą ir tarpusavio pagalbą 
sprendžiant šeimų problemas.   

4. Lyčių lygybės principas. Plėtodama paramos šeimai politiką valstybė turi skatinti vyro ir moters lygy-
bę šeimoje: jie turi dalytis pareigas ir atsakomybę už vaikus, vienas kitą ir kitus šeimos narius. 

5. Subsidiarumo ir neintervencijos principas. Valstybės intervencinė parama šeimai turi būti teikiama tada, 
kai šeima ir jos nariai savarankiškai nepajėgūs užtikrinti pamatinių šeimos funkcijų ir užduočių 
realizavimo, kai iškyla būtinybė ginti šeimos nario (individo) interesus. 

6. Šeimų įvairovės principas. Paramos šeimai politika turi aprėpti visas šeimas, kurioms reikalinga pa-
rama, atsižvelgti į LR įstatymais pripažintų šeimos struktūros ir formų įvairovę ir jų specifinius 
poreikius.  

7. Viešojo ir privačiojo gyvenimo suderinamumo principas. Valstybė atsakinga už palankių sąlygų sudarymą 
tėvams (motinai ir tėvui) derinti šeimos funkcijas su profesine ir kita visuomenine veikla.  

8. Negatyvių ekonominių pokyčių pasekmių minimizavimo principas. Įgyvendindama paramos šeimai poli-
tiką valstybė įsipareigoja prevencinėmis ir kitomis paramos priemonėmis padėti šeimai prisitai-
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kyti ir įveikti kintančias ekonomines sąlygas, kiek galima sumažinti jų daromą neigiamą poveikį 
šeimai. 

9. Integralumo ir susietumo principas. Paramos šeimai politika turi būti suderinta su šalies socialine ir 
ekonomine politika bei atspindėti realias konkretaus laikmečio sąlygas ir problemas. 

2.2.  ŠEIMA IR ŠEIMOS NARIAI 

2.2.1. Šeimos stabilumas 
 
Situacija 
Šeimos stabilumas – ne tik šeimos ir jos narių bendrabūvio tęstinumas, tačiau pirmiausia koky-

biškas šeimos narių sugyvenimas, laiduojantis visų šeimos narių socialinių ir psichologinių poreikių 
tenkinimą, tiesiogiai veikiantis šeimos narių ekonominį gyvybingumą, integracinius gebėjimus ir adap-
tyvumą sparčiai kintančiame pasaulyje, o taip pat darantis įtaką visuomenės solidarumui, demokratiš-
kumui, pilietiškumui ir demografiniams procesams (gimstamumui, santuokystei, ištuokoms ir kt.). 

Šeimos nestabilumas yra viena opiausių problemų, su kuria susiduria visos liberalios ir rinkos 
ekonomikos visuomenės. Rinkos ūkio kuriama nepalanki aplinka šeimai, vartojimo kultūros plitimas, 
skatinantis hedonizmą visose gyvenimo srityse, erotinių moters ir vyro tarpusavio santykių modelių 
produkavimas kultūroje, pliuralumas, įgalinantis individą rinkis bet kokį gyvenimo būdą ir nesusilaukti 
už tai socialinių norminių sankcijų – tai tik dalis šiuolaikinės visuomenės iššūkių šeimos stabilumui.  

Posovietinėse šalyse šeimos nestabilumui įtakos turi dar ir tranzicinių pokyčių nulemti veiks-
niai: makrolygmens socialiniai ekonominiai veiksniai, pvz., nedarbas, skurdas, trumpalaikė nelegali 
migracija, ypač netolygus šeimos praktinių ir emocinių užduočių pasiskirstymas tarp lyčių, menkas 
visuomenės psichologinis išprusimas ir kt.  

Šių veiksnių kompleksas lemia šeimos stabilumą arba šeimos narių gebėjimą konstruktyviai re-
aguoti į šeimą veikiančius vidinius ir išorinius psichosocialinius stresorius. Vidiniai stresoriai kyla iš 
šeimos, jos narių ir jų tarpusavio santykių socialinių psichologinių procesų, išoriniai – iš platesnių 
visuomenėje vykstančių socialinių, ūkinių ir kultūrinių procesų (pvz., nedarbas, nelegali emigracija, 
vertybinių orientyrų kaita ir pan.). 

Paskutinį XX a. dešimtmetį Lietuvos visuomenėje prasidėję esminiai ir giluminiai pokyčiai su-
stiprino abiejų tipų veiksnių negatyvią įtaką šeimos stabilumui, kurio lygmenį visuomenėje rodo sky-
rybų rodikliai, šeimos deinstitucionalizacijos mastai, subjektyvus šeimos narių nepasitenkinimas gy-
venimu šeimoje, socialinių patologijų (smurto ir prievartos) šeimoje raiška.  

Lietuvoje tebėra aukšti skyrybų rodikliai. Antai 1990 m. 100 santuokų teko 35 ištuokos, o 2002 
m. – 66 ištuokos (Demografijos, 2003). Visuomenė skyrybas vis rečiau vertina neigiamai, o tai, esant 
ribotiems partnerių tarpusavio santykių įgūdžiams, prisideda prie nuostatos, kad skyrybos yra tole-
ruotinas šeiminės krizės sprendimo būdas, sutvirtinimo. Lietuvoje vyksta sparti šeimos deinstitucio-
nalizacija, t. y. daugėja nesusituokusių porų, vyksta santuokų „senėjimas“, santuokos atidedamos, jų 
mažėja (1990 m. susituokė 36,3 tūkst. porų, 2002-aisiais – 16,2 tūkst.), smarkiai didėja nesantuokinių 
vaikų dalis (1990 m. – 7%, 2002 – 28%) (Demografijos, 2003).  

Viena iš skyrybų ir šeimos deinstitucionalizacijos pasekmių – nepilna šeima, kai namų ūkyje 
gyvena vienas iš tėvų su vaikais, o tokio modelio šeima yra labiau socialiai pažeidžiama, jai gresia di-
desnė skurdo rizika ir jo reprodukcija, nulemta sumažėjusių galimybių vaikams naudotis švietimo 
ištekliais ir lygiomis galimybėmis. Visuomenėje santykinai žemas ir sutuoktinių (sugyventinių) pasi-
tenkinimas tarpusavio santykiais, nors pripažįstama, kad būtent kokybiški partnerių ryšiai ir juose 
tenkinami psichologiniai poreikiai yra pagrindinė santuokos sėkmės prielaida. Lietuvos šeimose pa-
plitęs smurtas bei prievarta partnerių ir vaikų atžvilgiu. Sociologiniai tyrimai rodo, kad 29% su part-
neriu gyvenančių moterų patyrė emocinę, seksualinę ar fizinę prievartą, beveik pusė jų (47%) smurtą 
patyrė per metus iki apklausos (Reingardienė, 2001). Smurtą šeimose patiria ir vyrai, tačiau Lietuvoje 
neatliekami išsamūs ir patikimi šio patologinio reiškinio tyrimai.  
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Šeimos nestabilumo pasekmės individui ir visuomenei – skaudžios ir siekia tolimą ateitį. Ty-
rimais užsienio šalyse, kai kuriais – ir Lietuvoje, nustatyta, kad skyrybos: 

• ardo žmogiškųjų santykių tinklą, per kurį ugdomi demokratiškai visuomenei būtini įsipa-
reigojimo, pasitikėjimo, solidarumo ir pan. elgesio modeliai bei vertybės; 

• trikdo aplinką, užtikrinančią harmoningos asmenybės vystymąsi bei socializacijos modelių 
perdavimą (vaikai iš nepilnų šeimų anksčiau kuria santuokas, dažniau gyvena nesusituokę, 
susilaukia nesantuokinių vaikų, nesugeba kurti partneriškų santykių); 

• skatina socialinės nelygybės ir skurdo (ypač moterų ir vaikų) reprodukciją; 
• turi pasekmių visų šeimos narių sveikatai, ypač psichikos sveikatai; 

Visuomenėje vykstantys šeimos deinstitucionalizacijos procesai:  
• kuria aplinką, kurioje sunku užtikrinti vaikų emocinį, socialinį ir ekonominį saugumą; 
• kuria sąlygas, kuriomis sunku nustatyti partnerių teises ir pareigas, atsakomybę vienas kito 

ir vaikų atžvilgiu; 
• gali tapti viena iš skyrybų daugėjimo priežasčių, nes gyvenimo neregistruotoje santuokoje 

patirtis didina skyrybų riziką sukūrus vėlesnes santuokas; 
• silpnina institucinės šeimos modelį visuomenėje. 

Subjektyvus nepasitenkinimas santuokiniu gyvenimu gali: 
• tapti viena iš santuokos iširimo priežasčių; 
• lemti asmens nepasirengimą įveikti psichosocialinius stresorius; 
• kenkti asmens psichologinei savijautai, psichikos sveikatai ir socialiniam aktyvumui (tyri-

mais užsienyje nustatyta, kad žmonės, patenkinti tarpusavio santykiais su partneriu yra la-
biau patenkinti gyvenimu apskritai, rečiau skundžiasi nerimu ir serga depresija); 

• kurti nepalankias sąlygas šeimoje augantiems vaikams. 
Smurtas ir prievarta šeimoje: 

• žaloja šeimos narių fizinę ir psichikos sveikatą; 
• smurtas ir prievarta šeimoje kaip elgesio modelis perduodamas vaikams, o tai gali tapti vai-

kų ir paauglių nusikalstamumo priežastimi; 
• smurtą patiriantis asmuo išsiugdo bejėgiškumo, pasyvumo laikyseną socialinės aplinkos at-

žvilgiu, o tai tampa ekonominės ir socialinės integracijos į visuomenę barjeru. 
Daugelyje valstybių imamasi priemonių, kurios padėtų šeimai išlikti stabiliai ir ugdyti gebėji-

mus įveikti jai įtaką darančius vidinius ir išorinius psichosocialinius stresorius. Pripažįstant šeimos 
formų įvairovę, skyrybas traktuojant kaip kartais būtiną ir neišvengiamą žingsnį, užtikrinantį šeimos 
narių orumą ir saugumą, veikla orientuojama keliomis kryptimis:  

• švietimas santuokinio ir šeiminio gyvenimo klausimais; 
• parama šeimai ištikus krizei (konsultacinių centrų tinklo kūrimas);  
• parama patyrusiems smurtą ir prievartą šeimoje asmenims;  
• šeiminių krizių prevencija ir informacijos skleidimas; 
• negatyvių šeimos deinstitucionalizacijos padarinių minimizavimas.  
Lietuvoje valstybės paramos šeimai politikos sistemoje menkai išplėtotos socialinės psichologi-

nės paslaugos krizę patyrusioms šeimoms, skyrybų prevencijos priemonės, nevykdomos šeimų švieti-
mo programos. Organizuotas šeiminio gyvenimo ruošimas vykdomas tik Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
ir religinių institucijų, nors Lietuvos aukštosios mokyklos rengia psichologines, socialines paslaugas 
šeimai galinčius teikti specialistus – psichologus, socialinius darbuotojus. Stinga pasaulietinės instituci-
jos, vykdančios ir koordinuojančios socialinės psichologinės paramos šeimai veiklą ir prieinamos įvairių 
pasaulėžiūrų gyventojų grupėms. Padėtį sunkina ir tai, kad Lietuvoje ypač menkas visuomenės psicho-
loginis išprusimas, ribotai išugdyti bendravimo, žmogiškųjų ryšių įgūdžiai.  

Lietuvoje pradėtas kurti institucinės paramos tinklas smurtą ir prievartą šeimoje patyrusiems 
asmenims (krizių namai), tačiau stinga priemonių, kurios ugdytų visuomenės, o konkrečiu atveju – 
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artimiausios bendruomenės, nepakantumą smurtui šeimoje. Instituciniu ir visuomenės lygmeniu ne-
įsisąmoninta, kad smurtą ir prievartą šeimoje gali patirti visi šeimos nariai. 

Nors teisinė Lietuvos Respublikos bazė reglamentuoja lyčių santykius pagal tarptautinių žmo-
gaus teisių ir lyčių lygybės principus, visuomenėje neišplėtota šviečiamoji, informacinio pobūdžio 
veikla, kuri ugdytų partneriškų, simetriškų lyčių vaidmenų šeimoje nuostatas. O šios nuostatos yra 
būtina kokybiško šeimos narių sugyvenimo prielaida.  

Reaguojant į plintančius šeimos deinstitucionalizacijos procesus Lietuvoje priimtas Civilinis 
Kodeksas, kurio Trečioji knyga „Šeimos teisė“ reglamentuoja sugyventinių turtinius santykius, jų tei-
ses ir atsakomybę vienas kito ir vaikų atžvilgiu, tačiau partnerystės formalus įregistravimas dar neta-
po kasdienio gyvenimo norma. 

 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Aukštas šeimos prestižas visuomeninėje. 
� Išplėtota paramos šeimai specialistų (psichologų, socialinių darbuotojų) rengimo sistema. 
� Sutvarkyta teisinė bazė, reglamentuojanti sutuoktinių, šeimos narių ir sugyventinių turtinius 

santykius. 
Silpnybės: 

� Aukšti skyrybų rodikliai. 
� Didėjanti visuomenės tolerancija skyryboms ir šeimų deinstitucionalizacijai. 
� Menkas visuomenės psichologinis išprusimas ir riboti bendravimo, žmogiškųjų ryšių įgūdžiai. 
� Lyčių nelygybė šeimoje. 
� Neišplėtotas psichologinių paslaugų šeimai tinklas. 

Galimybės: 
� Mokesčių politikos panaudojimas proteguojant institucinį šeimos modelį. 
� Švietimo institucijų ir šeimų bendradarbiavimo patirties naudojimas didinant šeimų stabilumą. 
� Psichologinio švietimo ir psichologinės paramos šeimai priemonių naudojimas.  
� Šeiminių krizių prevencinės sistemos kūrimas integruojant socialines, teisines ir psichologines 

paslaugas, prieinamas visoms šeimoms.  
� ES šalių patirties perėmimas užtikrinant vaikams iš nepilnų šeimų švietimo prieinamumą ir 

lygias galimybes.   
� Aukštos kvalifikacijos mokslo potencialo naudojimas visuomenės lygmeniu identifikuojant 

iššūkius šeimos stabilumui ir numatant efektyvius jų įveikimo būdus. 
Grėsmės: 

� Šeimos nestabilumas skatins neigiamus demografinės raidos reiškinius – gimstamumo ir san-
tuokystės mažėjimą, visuomenės senėjimą. 

� Šeimos nestabilumą didins ir makrolygmens veiksniai – sunkiai  sprendžiamos užimtumo, 
būsto, nelegalios trumpalaikės emigracijos ir kt. problemos.  

� Dažnos skyrybos, nestabdomi šeimos deinstitucionalizacijos procesai ir neadekvatus dėmesys 
nepilnai šeimai didins skurdą – pirmiausia moterų ir vaikų – bei jo reprodukciją visuomenėje. 

� Nekuriant efektyvaus ir visuotinai prieinamo institucinio psichologinės paramos šeimai tinklo 
nebus ugdomi visuomenės gebėjimai įveikti psichosocialinius stresorius, daugės disfunkcio-
nalių šeimų ir skyrybų. 

� Šeimų nestabilumas trikdo pamatinių šeimos funkcijų – psichologinių poreikių tenkinimo, 
vaikų socializacijos – atlikimą. 
 

Problemos: 
1. Gilėjantys šeimos deinstitucionalizacijos procesai.  
2. Didėjantis santuokų nestabilumas. 
3. Dažnos skyrybos. 
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4. Nepilnų šeimų skurdas. 
5. Didėjantis vaikų, užaugusių nepilnose šeimose ir neturinčių sociopsichologinių tėvystės (moti-

nystės) įgūdžių, skaičius. 
6. Menkas visuomenės psichologinis išprusimas, šeimos narių tarpasmeninių santykių įgūdžių sto-

ka. 
7. Neišplėtotas visiems gyventojams prieinamų psichologinio ugdymo ir šeiminių krizių prevencinių 

paslaugų šeimai tinklas. 
8. Nevykdomas visuomenės švietimas šeiminio gyvenimo klausimais. 
 
Vizija 
Visuomenėje įsigalės vertybinės nuostatos, kad šeima – lygių narių emocinių ir psichologinių porei-
kių bendruomenė, tolygiai besidalijanti atsakomybe už kokybišką šeimos narių sugyvenimą; didės 
psichologinės paramos šeimai poreikis; didės šeimos ir jos narių gebėjimai įveikti šeimai kylančias 
psichosocialines krizes; šeiminių krizių atveju bus rečiau pažeidžiamos vaiko teisės ir saugumas; šaly-
je bus išplėtota paramos šeimai institucinė infrastruktūra. 
 
Valstybės misija 
Formuoti ir įgyvendinti paramos šeimai politiką, kuri būtų nukreipta į gebėjimų puoselėti šeimos na-
rių tarpusavio santykius ir žmogiškuosius ryšius ugdymą bei sujungtų visus individo gyvenimo tarps-
nius ir atitiktų jo psichosocialinę raidą; sukurti ir plėtoti institucinį psichologinių, socialinių ir teisinių 
paslaugų šeimai tinklą, prieinamą visų socialinių sluoksnių šeimoms; pripažinti LR įstatymais apibrėž-
tų šeimos formų įvairovę, tačiau socialinės, ekonominės ir paramos šeimai politikos svertais skatinti 
šeimą, visokeriopai tenkinančią šeimos narių saugumo, psichologinius ir socialinius poreikius, bei 
šeimą, kuri užtikrina adaptyvios, solidarios, pilietiškos ir demokratiškos visuomenės įsigalėjimą.  
 
Principai: 

� Stabili šeima yra demokratinės, pilietiškos, solidarios ir saugios visuomenės prielaida ir pa-
grindas. 

� Valstybės atžvilgiu šeima yra autonominis vienetas, tačiau valstybė turi kurti išorinės paramos 
tinklą, kuris užtikrintų tvirtą, stabilią šeimą, o krizę patiriančiai šeimai teiktų visokeriopą pa-
ramą. 
 

 
Strateginiai tikslai:  
1. Visokeriopai stiprinti visavertės šeimos, kaip pamatinės demokratiškos visuomenės egzistenciją 

užtikrinančios institucijos, prestižą visuomenėje. 
2. Minimizuoti šeimos nestabilumą veikiančius išorinius psichosocialinius stresorius (nedarbas, ne-

legali trumpalaikė emigracija, skurdas ir kt.) 
3. Ugdyti visuomenės narių gebėjimus įveikti vidinius ir išorinius psichosocialinius stresorius, ke-

liančius grėsmę šeimos stabilumui. 
 
Veiksmų kryptys 
Siekiant įveikti šeimos nestabilumą, kurį iš dalies lemia ir makrolygmens veiksniai (išoriniai psichoso-
cialiniai stresoriai), būtina integrali šalies socialinė ir ekonominė politika. Tačiau valstybinė paramos 
šeimai politika privalo būti nukreipta ir į visuomenės narių gebėjimų įveikti šeimą ir jos narius vei-
kiančius vidinius ir išorinius psichosocialinius stresorius ugdymą. Todėl svarbiausios gyventojų poli-
tikos šeimos gerovės srityje būtų šios veiksmų kryptys:     

1. Sukurti kompleksišką nenutrūkstamą švietimo sistemą santuokinio ir šeiminio gyvenimo klausi-
mais, atitinkančią asmenybės brendimo ir šeimos gyvenimo tarpsnius, skirtą: moksleiviams ir 
studentams; būsimiems jaunavedžiams; jaunoms šeimoms; sutuoktiniams; tėvams. 
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2. Sukurti psichologinės paramos šeimai institucijų tinklą ir užtikrinti šias paslaugas teikiančių insti-
tucijų kompetencijos plėtrą. 

3. Tolygiai plėtoti psichologinės paramos šeimai infrastruktūrą, įgalinančią teikti paramą ir pagalbą 
šeimai visuose miestuose ir kaimuose.  

4. Sukurti šeiminių krizių prevencijos institucinį tinklą, jungiantį socialines, teisines ir psichologines 
paslaugas. 

5. Skatinti į šeiminio švietimo, prevencinių programų rengimą ir įgyvendinimą įsitraukti nevyriausy-
bines organizacijas, vietos bendruomenes.  

6. Skleisti visuomenėje žinias apie tarpusavio santykius ir psichologinę paramą šeimai.  
7. Sukurti priemonių sistemą, ribojančią negatyvias šeimos deinstitucionalizacijos pasekmes: 

7.1. Mokesčių politikos svertais skatinti santuokų kūrimą (mokesčių lengvatos sutuoktinių po-
roms); 

7.2. Sukurti palankias sąlygas vienišiems tėvams, leisiančias derinti profesinio aktyvumo ir šei-
mos funkcijas; 

7.3. Užtikrinti vaikams iš nepilnų šeimų švietimo prieinamumą ir lygias galimybes; 
7.4. Krizę patiriančiai šeimai taikyti skyrybų prevencijos priemones (skirtis apsisprendusios po-

ros psichologinis konsultavimas). 
8. Socialinės reklamos ir švietimo priemonėmis ugdyti vietos bendruomenių nepakantumą smurtui 

šeimose.  
9. Plėtoti ir stiprinti institucinį paramos smurtą ir prievartą patyrusiems šeimoje tinklą.  
10. Nuosekliai plėtoti šeimos stabilumo, jo poveikio įvairioms visuomenės gyvenimo sritims bei  so-

cialinės, ekonominės ir paramos šeimai politikos priemonių poveikio šeimos stabilumui tyrimus.  

2.2.2. Lytis, šeima, darbas 
 

Situacija 
Labiau pažengusiose socialinės gerovės valstybėse vis didesnis dėmesys skiriamas lyčių vaid-

menų, šeimos gyvenimo ir profesinio aktyvumo sąryšio klausimui. Šį dėmesį skatinančios priežastys 
nėra vienareikšmės ir apima įvairaus pobūdžio aspektus, tačiau svarbiausi iš jų yra lyčių lygybės, gy-
venimo kokybės gerinimo ir reprodukcinių tikslų (demografinės pusiausvyros, arba tarpgeneracinio 
tęstinumo) įgyvendinimo siekimas (Avramov, Cliquet, 2003). 

Lyčių lygybė yra viena iš esminių prielaidų siekiant geresnio šeimos funkcijų ir darbo suderi-
namumo. Šios nuostatos išreikštos visuose svarbiausiuose tarptautiniuose dokumentuose paramos 
šeimai politikos plėtros klausimais. Lyčių lygybės politika, siekianti skatinti ir užtikrinti lygias vyrų ir 
moterų teises, pareigas ir galimybes turėti darbą, garantuojantį ekonominę nepriklausomybę, rūpintis 
vaikais ir namų ūkiu, dalyvauti politinėje ir kitose visuomeninės veiklos sferose, pamažu tampa integ-
ruota paramos šeimai politikos dalis.  

Lietuvoje yra suformuota įstatymų bazė, įtvirtinanti lygias vyrų ir moterų teises ir galimybes bei 
reglamentuojanti jų apsaugą. Šia prasme Lietuvos teisinė sistema iš esmės atitinka tarptautines žmo-
gaus teisių ir lyčių lygybės nuostatas. Tačiau tikrovėje lyčių lygybės principai dar nėra įgyvendinti, ofi-
cialūs nutarimai lyčių lygybės klausimais ne taip lengvai realizuojami kasdieniame gyvenime. Lyčių 
vaidmenų turinys nėra atsitiktinis, jame slypi socialinės, kultūrinės ir ekonominės aplinkybės, kuriomis 
vyrai ir moterys gyvena ir kurių veikiami formuojasi lūkesčiai lyčių atžvilgiu bei reprodukuojami lyčių 
stereotipai. Lietuvoje pamažu keičiasi visuomenės vertybinės orientacijos, reiškiasi nauji elgsenos mo-
deliai. Tačiau greta naujųjų vertybinių gairių galios nepraranda ir patriarchalinės nuostatos (Stankūnie-
nė, Jonkarytė, Mikulionienė ir kt., 2003 a) (2.5 priedas). 

Plėtojant paramos šeimai politiką reikia įvertinti lyčių padėtį ir sąveikos tiek viešojoje, tiek priva-
čiojoje sferoje ypatumus. 

Prasidėjus intensyviems ir esminiams Lietuvos ūkio pertvarkymams atsirado svarbių gyventojų 
užimtumo pokyčių. Pereinamojo laikotarpio sunkumai didesnių padarinių turėjo moterų ekonominei 
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padėčiai: išryškėjo nevienodos moterų ir vyrų įsidarbinimo bei karjeros galimybės, darbo užmokesčio 
skirtumai (Moterys, 2003). Darbdaviai nesuinteresuoti įdarbinti vaikus auginančią (ar galinčią jų susi-
laukti) moterį. Darbo rinkoje moteriai šeima tampa kliūtimi, o vyrui – pranašumu, rodančiu jo bran-
dumą; jis atsako už materialinę šeimos gerovę (Kanopienė, 1999). Be abejo, ir patys vyrai kenčia dėl šių 
patriarchalinių vaidmenų stereotipų ir, mėgindami jų paisyti, patiria nuolatinį spaudimą. Be to, tradici-
nių vyro ir moters vaidmenų stereotipai veikia ir vertinant moterų ir vyrų profesinius gebėjimus.  

Daugumoje Lietuvos šeimų išlikęs asimetriškas pareigų tarp sutuoktinių (partnerių) pasidalijimas – 
namų ruošos darbai, vaikų auginimas ir priežiūra gula ant moters pečių (Stankūnienė, Jonkarytė, Miku-
lionienė ir kt., 2003 a)  (2.6 priedas). Tai labai riboja moters profesinio užimtumo, materialinio saugumo, 
karjeros ir apskritai saviraiškos gyvenime galimybes. Tačiau plintantys moterų emancipacijos reiškiniai – 
ilgėjančios studijos, karjeros galimybių paieška, siekis įsitvirtinti materialiai, įgyti ekonominę nepriklauso-
mybę, noras turėti turiningą laisvalaikį – yra negrįžtamas procesas, reikalaujantis esminių visuomenės po-
kyčių. Visuomenės atsilikimas adaptuojantis prie naujo moters vaidmens verčia moteris formuoti tam 
tikras strategijas, kuriomis vadovaudamosi pagal savo poreikius ir turimas galimybes jos bando spręsti 
prieštaringų kasdienio gyvenimo reikalavimų derinimo problemą – atideda vaikų gimdymą vyresniam 
amžiui, mažiau jų susilaukia, o kai kurios šeimos apsisprendžia likti bevaikės (Van Doorne-Huiskes, Den 
Dulk, Schippers, 1999).  

Vis labiau pasitvirtina faktas, kad gimstamumo rodikliai yra aukštesni tose šalyse, kurios yra 
daugiau pasiekusios šeimos funkcijų ir darbo derinimo bei apskritai lyčių lygybės politikos srityje 
(McDonald, 2000; Neyer, 2003). Skandinavijos šalys priskiriamos prie tų, kuriose lyčių lygybės rodik-
liai yra geriausi, ir gimstamumas čia, palyginti su kitomis Vakarų Europos šalimis, yra santykinai dide-
lis. Tai pasiekta plėtojant lyčių lygybės principus atitinkančias paramos šeimai priemones. Paramos 
šeimai politika Skandinavijos šalyse visų pirma pagrįsta aktyvia rinkos politika. Remiamas moterų, 
auginančių vaikus, užimtumas, sudaromos sąlygos užimtumą lanksčiai derinti su vaikų auginimu. 
Taip pat reikėtų paminėti gerai apmokamas vaiko priežiūros atostogas, išplėtotas ir kokybiškas vaiko 
priežiūros paslaugas. Tokios sąlygos sudaro galimybes moterims realizuoti prokreacines nuostatas 
nebijant tapti ekonomiškai priklausomoms ar prarasti kvalifikaciją ir būti išstumtomis iš darbo rinkos 
(Stankūnienė ir kt., 2001). Realių poslinkių pasiekta ir skatinant tėvą labiau įsitraukti į vaikų auginimą 
ir priežiūrą bei tam sudarant sąlygas.  

Taigi siekiant gerinti šeimos, jos narių gyvenimo kokybę ir norimos demografinės elgsenos įgy-
vendinimą, sąlygų, palankių šeimos funkcijoms ir darbui suderinti, sudarymas šiandien Lietuvoje turėtų 
tapti viena svarbiausių paramos šeimai politikos plėtros krypčių. Plėtojant paramos šeimai priemones 
svarbu įtraukti lyčių lygybės aspektą, kad darbo ir šeimos funkcijų derinimo strategija nebūtų aktuali 
vien moterims ir nesudarytų sąlygų ir toliau šeimoje bei visuomenėje skatinti lyčių nelygybę. Tai rei-
kalauja naujo požiūrio į vyrų ir moterų vaidmenis ir ilgalaikės darbo rinkos ir kitų visuomenės struk-
tūrų reorganizacijos. 

 
SSGG analizė  
Stiprybės: 

� Parengta lyčių lygių teisių ir galimybių įstatymų bazė, atitinkanti tarptautines žmogaus teisių ir 
lyčių lygybės nuostatas. 

� Sukurtas institucinis mechanizmas, kontroliuojantis lyčių lygybę įtvirtinančių įstatymų vyk-
dymą, moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių įgyvendinimą. 

� Aukštas (vidutiniškai aukštesnis nei vyrų) moterų išsilavinimo lygis. 
� Aukštas moterų ekonominio aktyvumo lygis. 
� Kuo jaunesnė karta, tuo liberalesnės nuostatos lyčių vaidmenų atžvilgiu.  
� Aktyvesnis vyro dalyvavimas auginant vaikus, atliekant namų ūkio darbus.  

Silpnybės: 
� Tikrovėje dar neretai susiduriama su lyčių lygiateisiškumo principų pažeidimais. 
� Vyrauja asimetriškas pareigų tarp sutuoktinių (partnerių) pasidalijimas šeimoje. 
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� Moterų intelekto potencialas nėra tinkamai panaudojamas, tai patvirtina moterų ir vyrų statu-
so darbo rinkoje skirtumai. 

� Menkai taikomos lanksčios užimtumo formos, kurios leistų geriau derinti darbą ir vaikų au-
ginimą. 

� Nekokybiškos, ne visada prieinamos vaiko priežiūros paslaugos. 
� Pernelyg mažai dėmesio skiriama aktyvesnei tėvystei (tėvo dalyvavimui auginant vaikus) ska-

tinti. 
Galimybės: 

� Sudarytos reikiamos teisinės sąlygos faktinei lyčių lygybei įgyvendinti. 
� Visuomenėje sparčiai adaptuojamos lyčių lygybės nuostatos sudaro prielaidas toliau propa-

guojant lyčių lygybės idėją siekti, kad įsigalėtų egalitarinė šeima, pagrįsta vyro ir moters part-
neryste, vienoda atsakomybe ir pareigomis auginant vaikus bei atliekant namų ūkio darbus. 

� Remiantis tarptautiniu patyrimu plėtoti/tobulinti paramos šeimai priemones, nukreiptas į 
vaikų auginimo ir profesinio užimtumo derinimo problemos sprendimą. 

Grėsmės:  
Plintanti moterų emancipacija ir augančios aspiracijos, ypač nesant palankių sąlygų jų realizavimą de-
rinti su matrimonialine ir prokreacine elgsena, asimetriškas pareigų tarp sutuoktinių (partnerių) pasi-
dalijimas šeimoje, skatina/lemia: 

� santuokos atidėjimą, santuokų mažėjimą, didėjantį jų nestabilumą; 
� vaiko gimdymo atidėjimą, mažėjantį gimstamumą, bevaikystės plitimą. 
 

Problemos: 
1. Išlikę vyrų ir moterų lygių teisių ir galimybių pažeidimai, pasireiškiantys skirtinga moterų vieta ir 

statusu šalies politiniame bei ekonominiame gyvenime. 
2. Vyrauja lyčių nelygybė dalijantis pareigas ir atsakomybę šeimoje, ribojanti moterų profesinio už-

imtumo, karjeros, ekonominės nepriklausomybės ir apskritai saviraiškos gyvenime galimybes. 
3. Menkai išplėtotos galimybės, kurios leistų tėvams (motinai ir tėvui) vaikų auginimą lengviau de-

rinti su profesiniu užimtumu. 
 
Vizija 
Užtikrintos vyrų ir moterų lygios teisės ir galimybės šeimoje, profesinėje ir kitoje visuomeninėje veik-
loje. Visuomenėje vyrauja egalitarinis požiūris į lyčių vaidmenis. Vyro ir moters santykiai šeimoje pa-
grįsti abipuse pagarba ir partneryste: vyras ir moteris dalijasi pareigas ir atsakomybę už namų ūkį, 
vaikus ir kitus šeimos narius, kuriems reikalinga globa ir priežiūra. Abiem tėvams palanki vaiko prie-
žiūros atostogų sistema, darbo vietų išlaikymas jų metu, kvalifikacinės programos, padedančios 
(re)integruotis į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų, išplėtotos kokybiškos ir visiems prieina-
mos valstybinės vaiko priežiūros paslaugos, palankus darbdavių požiūris į vaikų turinčius darbuoto-
jus, didelė lanksčių užimtumo formų pasiūla sudaro geras sąlygas tėvams (tėvui ir motinai) šeimos 
įsipareigojimus derinti su profesiniu užimtumu ir puoselėja šeimai ir vaikų auginimui draugišką ir pa-
lankią aplinką visuomenėje. 
 
Valstybės misija  
Plėtoti paramos šeimai politiką, kuri būtų nukreipta į vyrų ir moterų lygių teisių ir galimybių šeimoje, 
profesinėje ir kitoje visuomeninėje veikloje įgyvendinimą; skatintų vienodą vyro ir moters atsakomy-
bę ir pareigas rūpintis vaikais ir kitais šeimos nariais, kuriems reikalinga priežiūra; sudarytų palankias 
sąlygas šeimos funkcijas derinti su profesiniu užimtumu. 
  
Principai: 

� Plėtojamos paramos šeimai priemonės turi atitikti ir integruoti lyčių lygybės principus ir jos 
įgyvendinimo siekį. 
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� Moterims ir vyrams turi būti užtikrintos vienodos galimybės visavertiškai dalyvauti šeimos 
gyvenime ir visuomeninėje veikloje. 

� Galimybės derinti šeimos funkcijas ir profesinį užimtumą turi būti sudarytos abiem tėvams 
(motinai ir tėvui), numatant vienodą vyro ir moters atsakomybę ir pareigas šeimoje. 

 
Strateginiai tikslai: 
1. Siekti vyrų ir moterų lygių teisių, pareigų ir galimybių viešojo gyvenimo sferoje ir šeimoje įgyven-

dinimo. 
2. Kurti palankias sąlygas tėvams (motinai ir tėvui), kurios sudarytų galimybes šeimos funkcijas de-

rinti su profesiniu užimtumu ir saviraiška gyvenime. 
 
Veiksmų kryptys: 
1. Tobulinti įstatymų, užtikrinančių vyrų ir moterų lygias teises ir galimybes, bazę. 
2. Plėtoti lyčių lygių teisių ir galimybių įgyvendinimo kontrolės mechanizmus. 
3. Siekti bet kokių diskriminacijos dėl lyties formų užimtumo srityje eliminavimo. 
4. Užtikrinti, kad užimtumo politikoje būtų atsižvelgta į moterų darbinio aktyvumo specifiką, susi-

jusią su jų reprodukcine funkcija. 
5. Švietimo ir visuomenės informavimo priemonėmis keisti patriarchalinį visuomenės požiūrį į vyrų 

ir moterų vaidmenis, propaguoti lyčių lygybės ir lygių galimybių idėją. 
6. Propaguoti lygų vyro ir moters pareigų ir atsakomybės už vaikų ir kitų šeimos narių, kuriems rei-

kalinga globa ir priežiūra, pasidalijimą šeimoje. 
7. Numatyti priemones, kurios skatintų tėvą naudotis tėvystės atostogų teise (pvz., suteikti tėvui 

papildomą vaiko auginimo atostogų mėnesį, jei bent vieną mėnesį jis prižiūrėjo vaiką, ir pan.). 
8. Kurti vaiko auginimo atostogų sistemą, kuri leistų tėvams (motinai ir tėvui) lanksčiai jomis nau-

dotis išlaikant socialines garantijas ir darbo vietą (galimybė išnaudoti jų limitą iki kol vaikui sueis 
penkeri metai ir pan.). 

9. Plėtoti ir remti kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas, kurios padėtų tėvams (moti-
nai ir tėvui) (re)integruotis į darbo rinką pasibaigus vaiko auginimo atostogoms. 

10. Plėtoti lanksčias užimtumo formas (darbas namuose, darbas ne visą darbo dieną, ne visą darbo 
savaitę ir pan.), įgalinančias tėvus (motiną ir tėvą) vaikų auginimą lengviau derinti su profesine 
veikla. 

11. Plėsti valstybinių ir privačių vaikų ir senelių priežiūros įstaigų tinklą, gerinti jų prieinamumą ir 
darbo kokybę. 

12. Skatinti darbdavius kurti šeimai draugišką aplinką darbovietėse. 

2.2.3. Vaiko saugumas 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje šeima apibrėžiama kaip visuomenės ir valstybės pagrin-
das. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas teigia, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiū-
rėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę. Tėvai taip 
pat privalo sudaryti sąlygas visapusiškam ir harmoningam vystymuisi, kad vaikas pasirengtų savaran-
kiškam gyvenimui visuomenėje. Taip pabrėžiamas šeimos vaidmuo ugdant pilietį, rengiant  vaiką savarankiš-
kam gyvenimui ir valstybės pagalbos svarba tenkinant visus visuomenės šeimai keliamus reikalavimus.  

Vaikas, kuriuo laikomas asmuo iki 18 metų, yra labiausiai pažeidžiamas subjektas šeimos poli-
tikos kontekste. Visuminę vaiko raidą lemia sudėtingi psichosocialiniai procesai. Todėl sprendžiant 
šeimos politikos ir vaiko apsaugos klausimus tenka susidurti su didele įvairove tarpusavyje susijusių 
kompleksinių veiksnių. 

Norint sukurti sąlygas, kuriomis vaikas galėtų sėkmingai vystytis, skleisti savo prigimtines galias 
ir subręsti savarankiškam gyvenimui, jam turi būti užtikrintas: 

• Fizinis ir psichosocialinis saugumas 
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• Materialinis saugumas 
• Struktūrinis saugumas 

 
Situacija  
Vaiko apsaugos sistema ir ją realizuojanti infrastruktūra, kurios paskirtis išlaikyti vaiką biologi-

nėje šeimoje, Lietuvoje senų tradicijų neturi. Sistemiškas vaiko apsaugos reorganizavimas, šeimos 
situacijos įvertinimas, prevencija ir intervencija, kaip esminė pagalba šeimai, pradėta įgyvendinti tik 
paskutiniame XX a. dešimtmetyje.  

Tuo tarpu probleminių šeimų, kuriose augančiam vaikui gresia skurdas, smurtas ir atskirtis, 
skaičius sparčiai didėja. Per penkerius metus probleminių šeimų ir vaikų jose padvigubėjo. 
 

1 lentelė. Socialinės rizikos šeimos metų pabaigoje (tūkst.) 
 

 1995 2000 2001 2002 
Probleminių šeimų skaičius 9,7 18,1 18,7 18,5 
Vaikų jose 25,6 40,3 42,8 40,0 

Šaltinis: Lietuvos statistikos, 2001; Lietuvos statistikos, 2003. 
 

Šiuo klausimu svarbu pabrėžti, kad nuo 1995 m., kai Lietuva ratifikavo Vaiko teisių konvenci-
ją, kuriamos Vaiko teisių apsaugos tarnybos, vaiko apsaugos sistemos veikla aktyvėja. Per paskutinį 
dešimtmetį suformuoti ir priimti pagrindiniai vaiko apsaugą reglamentuojantys dokumentai – Civili-
nis kodeksas ir kartu Šeimos teisė, Baudžiamasis kodeksas, Vaiko teisių apsaugos konvencija, Vaiko 
teisių pagrindų įstatymas, Šeimos koncepcija, vėliau Vaiko gerovės strategija – sudaro vaiko apsaugos 
sistemos plėtros ir kaitos prielaidas. 

Tačiau specializuotų profesionalių paslaugų, kurios teiktų paramą ir pagalbą visai šeimai, trūks-
ta net didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kaimiškuose rajonuose šis procesas yra dar tik inicijuoja-
mas. Dalis vaikų atskiriami nuo šeimos ir patenka į globos sistemą. Nustačius, kad tėvai neatlieka 
savo pareigų ir nesukuria pakankamai saugios aplinkos vaikui, tėvų teises ir pareigas prisiima valsty-
bė. 70% šeimose globojamų vaikų globoja jų artimi giminaičiai. Tačiau ir šiems vaikams, ir globos 
sistemoje auginamiems vaikams stinga paslaugų, kurios sudarytų jiems sąlygas tapti sėkmingais vi-
suomenės nariais. Todėl didėja jų atskirties pavojus. 

2 lentelė. Vaikai, netekę tėvų globos, metų pabaigoje (tūkst.) 
 

 2000 2001 2002 
Per metus netekę tėvų globos 
    Iš jų iki 7 metų amžiaus 

2597 
897 

2863 
1080 

3003 
1220 

Netekusių tėvų globos vaikų nukreipta asmenų/šeimų globai 1287 1274 1359 
Šaltinis: Lietuvos statistikos, 2001; Lietuvos statistikos, 2003. 

 
Vaiko apsaugos sistemos veiklą sunkina tai, kad skurstančių vaikų ir jaunų žmonių yra gerokai 

daugiau nei  vyresnio amžiaus gyventojų. Akivaizdi tendencija, kad labiausiai skursta namų ūkiai, ku-
riuose auginami nepilnamečiai vaikai. 2000 m. vaikai iki 18 metų sudarė 26% visų gyventojų ir net 
31% iš jų patiria skurdą. Skursta daugiau kaip 20% ikimokyklinio amžiaus vaikų (Pranešimas, 2001).  

  
3 lentelė. Skurdo lygis skirtingų tipų namų ūkiuose (proc.) 

 
Namų ūkio tipas 1998 1999 2000 
Vienas suaugęs asmuo su vaikais iki 18 m. 22,0 25,7 14,9 
Sutuoktinių pora su vaikais 13,9 15,5 15,3 
Kiti namų ūkiai su vaikais 24,8 21,9 24,1 

Šaltinis: Pranešimas, 2001. 
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Išskiriami trys pagrindiniai sėkmingos vaiko apsaugos funkcionavimo ir vystymo sistemos šal-
tiniai: 1) šeima kaip prigimtinė vaiko aplinka; 2) jos pajamos ir galimybės užtikrinti vaiko sveikatą, sau-
gumą ir sėkmingą psichosocialinę raidą; 3) šeimą palaikanti, paramą ir pagalbą teikti jai įgalinanti infra-
struktūra (vaiko apsaugą užtikrinančių organizacijų bendradarbiavimas). Jei šie šaltiniai nepakankami 
arba  neefektyviai naudojami, šeimai ir vaikui iškyla skurdo, socialinės atskirties ir smurto pavojus. 
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Suformuoti ir priimti pagrindiniai dokumentai, įstatymai, atitinkantys Lietuvos kontekstą ir 
ES rekomendacijas, sudarantys vaiko apsaugos sistemos tobulinimo prielaidas. 

� Įgyvendinami tarptautiniai švietimo ir socialinės apsaugos projektai, bendradarbiavimas su 
ES šalimis sudaro galimybes naudotis Vakarų Europos šalių  patirtimi, tobulinti vaiko apsau-
gos sistemą, inicijuoti naujas, profesionalias socialines paslaugas šeimai. 

� Reformuojama socialinių paslaugų sistema, fragmentinės veiklos, orientuotos į konkrečių 
trumpalaikių problemų sprendimą, arba reaktyvųjį laikotarpį keičia proaktyvusis laikotarpis, 
kuriam būdingas nuoseklus, sistemiškas ir geresnis psichosocialinių reiškinių pažinimas, efek-
tyvesnių problemų sprendimo būdų paieška suvokiant prevencijos reikšmę ir teikiamų pa-
slaugų kokybės svarbą. 

Silpnybės: 
� Suformuotos socialinės politinės vaiko apsaugos prielaidos pabrėžia šeimos atsakomybę, ta-

čiau pakankamai neišryškina valstybės vaidmens. 
� Iš esmės mišri paramos šeimai politika dar tebeturi centralizuotai komandinei ūkininkavimo 

sistemai būdingų socialinės politikos bruožų. 
� Socialinėms paslaugoms būdingas fragmentiškumas, nepakankamai įgyvendinamas prevenci-

jos požiūris, stokojama nuoseklumo vertinant šeimos ir vaiko poreikius, parenkant efekty-
vesnius problemų sprendimo būdus, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.  

� Priimdamos sprendimus vaiko apsaugos organizacijos dažnai remiasi paternalistinėmis nuosta-
tomis vaiko ir jo aplinkos atžvilgiu, socialinės paslaugos ir intervencija tampa bausme šeimai. 

� Nepakankamai išvystyta paramos ir pagalbos šeimai bei vaiko apsaugos infrastruktūra, net 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose stinga specializuotų profesionalių paslaugų šeimai ir vaikams. 

Galimybės:  
� Plečiasi nevyriausybinių socialinių paslaugų organizacijų tinklas, svarbus teikiant profesiona-

lias paslaugas šeimai ir vaikams, jautriai reaguojantis į visuomenės pokyčius, bendruomenės 
poreikių kaitą ir iš esmės artimiausias bendruomenei, šeimai, vaikui.  

� Formuojasi naujos, alternatyvios socialinės paslaugos, vystosi socialinės paramos šeimai sis-
tema, užtikrinanti vaiko fizinį ir šeimos materialinį saugumą. 

� Plėtojamas bendradarbiavimas tarp įvairių sričių specialistų ir institucijų, kuris įmanomas, kai 
kiekvienas vaiko apsaugos sistemos subjektas suvokia bendrą vaiko apsaugos politikos viziją 
ir savo specifinį vaidmenį siekiant vaiko gerovės. 

� Intensyvėja Lietuvos ir kitų Europos šalių bendradarbiavimas, patirties sklaida, lemianti vaiko 
apsaugos profesionalų gausėjimą ir socialines paslaugas šeimai bei vaikui teikiančių organiza-
cijų ir jų tinklų kompetencijos plėtrą. 

Grėsmės:   
� Ryškėja akivaizdi tendencija, kad labiausiai skursta namų ūkiai, kuriuose auginami nepilnamečiai 

vaikai, daugėja skurstančių vaikų, sparčiai daugėja šeimų, kurios vadinamos probleminėmis. 
� Aiškiai neapibrėžtas valstybės vaidmuo, nepakankamas vaiko apsaugos sistemos efektyvumas 

gali didinti vaikų, gyvenančių socialiai pažeidžiamose šeimose, socialinę, ekonominę atskirtį. 
� Nepakankamas tarpdisciplininis bendradarbiavimas neužtikrins vaiko saugumo šeimoje, 

bendruomenėje, visuomenėje.  
� Socialdemokratinių gerovės šalims būdingų idėjų deklaravimas neužtikrinant jų įgyvendinimo 

sukuria prielaidas struktūriniam nesaugumui. 
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Vizija 
Sėkmingą vaiko raidą, jo fizinį, psichosocialinį, materialinį ir struktūrinį saugumą užtikrinanti aplinka, 
kurią laiduoja efektyvi šeimos ir valstybės partnerystė, Lietuvos ir kitų Europos šalių bendradarbia-
vimas vaiko apsaugos srityje, nuosekli kokybiškų socialinių paslaugų ir jų tinklo plėtra, grindžiama 
sistemišku šeimos situacijos stebėjimu ir vertinimu, laikantis prevencijos ir įgalinimo nuostatų. 
 
Valstybės misija 
Nuosekliai ir sistemiškai įgyvendinti vaiko gerovės politiką, plėtoti valstybės paramą ir pagalbą šei-
mai, motinystei, tėvystei ir vaikystei; mažinti nedarbą, sudaryti galimybes šeimos nariams aktyviai da-
lyvauti darbo rinkoje ir turėti pakankamai pajamų; plėtoti paslaugų tinklą, laiduojantį vaiko fizinį, ma-
terialinį, psichosocialinį bei struktūrinį saugumą ir prevenciją per užimtumą, ugdymą, sveikatos ap-
saugą; užtikrinti vaiko teises ir jo saugumą tokiais būdais, kad ateityje jis taptų visaverčiu visuomenės 
piliečiu.  

 
Principai: 

� Stiprinti šeimos, kaip prigimtinės vaiko aplinkos, vaidmenį ugdant pilietį ir sudaryti jai sąlygas 
parengti  vaiką savarankiškam gyvenimui. 

� Skatinti vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, plėtoti jų tinklą sie-
kiant užtikrinti vaiko saugumą šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje ir sudaryti galimybes 
vaikui augti biologinėje šeimoje, kaip artimiausioje ir palankiausioje jam aplinkoje. 

 
Strateginiai tikslai:  
1. Stiprinti šeimos ir valstybės partnerystę siekiant užtikrinti vaikui saugią aplinką, fizinį, psichoso-

cialinį, materialinį ir struktūrinį saugumą. 
2. Sistemiškai vykdyti šeimos situacijos stebėjimą ir vertinimą siekiant laiku atpažinti galimus pro-

bleminius atvejus, reorganizuoti šeimos įgalinimo intervenciją laikantis prevencijos nuostatos. 
3. Teikti vis kokybiškesnes socialines paslaugas ir plėtoti jų tinklą siekiant užtikrinti šeimos materia-

linį ir struktūrinį saugumą. 
4. Plėtoti vaiko apsaugos srityje Lietuvos ir kitų Europos šalių bendradarbiavimą bei patirties 

sklaidą, lemiančią profesionalų ir socialines paslaugas šeimai bei vaikui teikiančių organizacijų 
kompetenciją. 
 

Veiksmų kryptys: 
1. Stiprinti šeimos ir valstybės partnerystę siekiant užtikrinti vaikui saugią aplinką, fizinį, psichoso-

cialinį, materialinį ir struktūrinį saugumą. 
1.1. Užtikrinti lygias socialinės raidos galimybes visiems vaikams garantuojant materialinį sau-

gumą vaikus auginančioms šeimoms, suteikiant paramą ir socialinę pagalbą skurstančioms 
šeimoms. 

1.2. Mažinti atskirties grėsmę socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams užtikrinant jiems lygiavertes 
sveikatos, švietimo, papildomo ugdymo, užimtumo, sporto ir kitas paslaugas. 

1.3. Įgyvendinti šeimos ir vaiko apsaugą užtikrinančių tarnybų partnerystės modelį, atsisakant 
socialinių paslaugų kaip bausmės tėvams modelio. 

1.4. Užtikrinti patyrusio smurtą vaiko ir jo šeimos anonimiškumą žiniasklaidoje, vaiko apsau-
gos institucijų veiklą organizuoti taip, kad dėl struktūrinio nekompetentingumo vaikas ne-
patirtų naujų smurto veiksmų.  

1.5. Plėtoti valstybines programas, įtakojančias visuomenės požiūrio į fizinių ir psichologinių 
bausmių naudojimą drausminimui kaitą, lygiagrečiai vykdant atitinkamas šeimų ir vaikų 
švietimo programas. 

2. Sistemiškai vykdyti šeimos situacijos stebėjimą ir vertinimą siekiant laiku atpažinti galimus proble-
minius atvejus, laikytis šeimos įgalinimo ir prevencijos nuostatų reorganizuojant socialines paslau-
gas šeimai. 
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2.1. Vystyti socialinių paslaugų tinklą, įgalinantį laiku atpažinti galimus smurto, skurdo ir atskir-
ties grėsmės atvejus. 

2.2. Nuosekliai ir sistemiškai dirbti siekiant šalinti psichosocialinių problemų pasekmes, vykdyti 
pirminę prevenciją. 

2.3. Stiprinti paramą ir pagalbą asmenims, įgyvendinantiems alternatyvias globos formas, kai 
pripažįstama, kad biologinių tėvų priežiūra nepakankama (globėjų šeimoms, šeimynoms, 
įtėviams). 

2.4. Nuolatos tirti ir vertinti socialinių paslaugų efektyvumą atsižvelgiant į kintančius šeimų ir jo-
se augančių vaikų poreikius, numatant ir pagrindžiant socialinių paslaugų sektoriaus kaitą. 

3. Teikti vis kokybiškesnes socialines paslaugas ir plėtoti jų tinklą siekiant užtikrinti šeimos materia-
linį ir struktūrinį saugumą 
3.1. Didinti specializuotų socialinių paslaugų įvairovę numatant kompleksinę paramą ir pagalbą 

socialiai pažeidžiamoms šeimoms ir individualią pagalbą kiekvienam šeimos nariui. 
3.2. Remti nevyriausybines organizacijas, teikiančias alternatyvias socialines paslaugas šeimai ir 

vaikui, įgalinant bendruomenes spręsti vaiko socialinės atskirties problemas.  
3.3.  Tolygiai plėtoti vaiko apsaugos infrastruktūrą, sudarančią galimybes paramą ir pagalbą 

šeimai bei vaikui teikti ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir kaimo vietovėse. 
3.4. Nuosekliai ir sistemiškai įgyvendinti užimtumo ir nedarbo mažinimo programas, sudaryti 

galimybes šeimos nariams aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir turėti pakankamai pajamų. 
4. Plėtoti Lietuvos ir kitų Europos šalių bendradarbiavimą bei patirties sklaidą vaiko apsaugos srityje, 

lemiančią profesionalų ir socialines paslaugas šeimai bei vaikui teikiančių organizacijų kompetenciją. 
4.1. Siekti glaudesnio vaiko saugumą užtikrinančių organizacijų, įvairių sričių specialistų  ben-

dradarbiavimo šiuolaikiškai suvokiant vaiko apsaugos viziją, politiką ir atitinkamą savo 
vaidmenį siekiant vaiko gerovės. 

4.2. Plėtoti nevyriausybinių ir valstybinių vaiko apsaugą įgyvendinančių organizacijų tinklus 
siekiant išvengti intervencijos proceso prieštarų.  

4.3. Parengti ir visuose Lietuvos regionuose įgyvendinti vaiko apsaugos sistemoje dirbančių 
specialistų kvalifikavimo programas.  

4.4. Skatinti Lietuvos ir kitų Europos šalių patirties sklaidą ir profesionalumą vaiko apsaugos 
srityje vadovaujantis mokymosi visą gyvenimą ir įgalinimo koncepcijomis. 

4.5. Nuosekliai tirti socialinės politikos įtaką vaiko saugumo užtikrinimui. 

2.2.4. Kartų solidarumas  
 

Situacija  
Glaudūs ryšiai tarp kartų, lemiantys kultūros vertybių ir elgesio modelių abipusį perimamumą, yra 

socialinė vertybė, sudaranti prielaidas užtikrinti lygiavertę visuomenę visoms kartoms (society for all ages).  
Solidarumo tarp kartų problematiškumo išlikimą ir stiprėjimą skatina daugelis mūsų visuome-

nei  būdingų demografinių ir socialinių veiksnių.  
Vykstant Lietuvos gyventojų struktūriniam senėjimui kinta demografinis kartų santykis: jauno-

sios kartos atstovų mažėja, o vyresniosios – daugėja. Per paskutinį dešimtmetį įvyko esminis pasikei-
timas: antai iki šiol Lietuvoje vaikų buvo daugiau negu vyresnio amžiaus žmonių ir dar 1993 m. 100-ui 
60 metų ir vyresnių gyventojų teko 132 vaikai (iki 14 metų), o 2003 m. pradžioje šio santykio didesnę 
dalį jau sudarė ne vaikai, o vyresnio amžiaus žmonės – 100 su 91 (Demografijos, 2003).  

Kinta šeimos struktūriniai funkciniai bruožai: tradicinei šeimai alternatyvių šeiminio gyvenimo 
formų plitimas, pakartotinai kuriamų šeimų gausėjimas, šeimos narių teritorinio mobilumo didėjimas 
(ypač įsijungus į ES), giminystės ryšių struktūros iš horizontaliosios į vertikaliąją kitimas (dėl pailgėju-
sios gyvenimo trukmės įsigali trijų keturių kartų giminystės ryšiai (vaikai–tėvai–seneliai–proseneliai)). 
Stiprėja skirtingų amžiaus grupių atstovų institucinė segregacija (traukiasi viešosios ir privačios veik-
los erdvės, kuriose drauge veikia visų kartų atstovai).  
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Minėti reiškiniai sudaro prielaidas kisti skirtingų kartų šeimos narių tradicinių vaidmenų sam-
pratai, mažėti šeimos narių galimybėms užtikrinti vienas kito gyvenimo kokybę, globą. Nuvertinama 
abipusė kartų bendravimo, dialogo ir tarpusavio pagalbos nauda, kyla kartų susvetimėjimo grėsmė. 
Savo ruožtu tai kelia grėsmę visos visuomenės sutelktumui ir gebėjimui darniai funkcionuoti.  

Kita vertus, kartų solidarumui kyla pavojus, kai susidaro specifinė rizikinga šeimos padėtis, rei-
kalaujanti pagalbos iš šalies: aktyviosios tėvystės laikotarpiu (vaikų gimdymas ir auklėjimas iki pilna-
metystės); šeimos iširimo ir pakartotinio jos sukūrimo atveju; nepilnos šeimos atveju; skurdo atveju; 
atveju, kai šeimos nariui dėl ligos arba negalios reikalinga ilgalaikė globa; atveju, kai šeimos narys 
tampa priklausomas nuo alkoholio arba narkotikų; smurtavimo šeimoje atveju. 
 
SSGG analizė 
Stiprybės:  

� Visuomenėje tebėra gaji skirtingų kartų šeimos narių tarpusavio paramos ir globos teikimo 
tradicija, leidžianti atsižvelgti į vienų poreikius ir kitų galimybes. 

� Naujojo Civilinio kodekso Šeimos knygoje yra sutvarkyta teisinė kelių kartų šeimos narių (ne 
tik tėvų ir vaikų, bet ir suaugusių vaikaičių ir senelių) santykius reguliuojanti bazė.  

Silpnybės:  
� Stiprėja kartų segregacija tiek profesiniame gyvenime, tiek laisvalaikio industrijoje, menkai 

pripažįstamos ir nepakankamai išplėtotos lanksčios jaunesnės ir vyresnės kartos socialinio ir 
darbinio užimtumo formos, leidžiančios visų kartų atstovams pagal savo galimybes prisidėti 
prie visuomenės socialinio ir ekonominio klestėjimo. 

� Globojant arba slaugant skirtingų kartų šeimos narius menkai išnaudojamas bendruomenės 
potencialas, tebejaučiamas pasipriešinimas, nepasitikėjimas bendruomenės iniciatyvoms. 

� Vis dar neįvertinta ir neišspręsta smurto ir prievartos tarp skirtingų kartų šeimos narių pro-
blema. Trūksta visos grandinės priemonių, įgalinančių efektyviai padėti smurto aukoms, taip 
pat ir smurtautojams.  

� Menkas kartų solidarumo problemos rimtumo ir jos pasekmių savarankiškos ir demokratiš-
kos šeimos siekiamybei bei visuomenės stabilumui suvokimas.  

Galimybės:   
� Solidarumo tarp kartų stiprinimas suteiks galimybę optimaliai panaudoti visų kartų turimą 

potencialą siekiant visuomenės klestėjimo: įgalins paskirstyti darbus ir pareigas tarp skirtingų 
kartų atstovų tolygiau, atsižvelgiant į individų galimybes ir poreikius. 

� Solidarumo tarp kartų stiprinimas prisidės prie stabilios ir darnios visuomenės kūrimo, užkirs 
kelią nesusitarimų tarp kartų atsiradimui ir eskalacijai, sudarys prielaidas socialinei nelygybei 
tarp skirtingų kartų švelninti ir kartu prisidės prie visuomenės tarptautinio konkurencingumo 
didinimo.   

Grėsmės:  
� Nacionalinių tyrimų, leidžiančių įvertinti kartų solidarumo būklę ir ateities perspektyvas, trū-

kumas gali tapti kartų solidarumo problemos ignoravimo, nesprendimo bei tolesnio didėjimo 
prielaida. 

� Nepakankamas dėmesys solidarumo tarp kartų stiprinimui didins visuomenės narių segrega-
ciją pagal amžių ir kartų susvetimėjimą, provokuos kartų konfliktus ir didins nelygybę tarp jų, 
silpnins visuomenės stabilumą.  

� Nepakankamai išplėtota konsultacinių paslaugų (teisinių ir psichologinių) sistema, kuri padė-
tų spręsti problemas, kylančias tarp skirtingų kartų šeimos narių, gali sužlugdyti dar esamą 
kartų solidarumo potencialą. 

 
Problema: 
Lietuvoje mažėjant gimstamumui ir ilgėjant vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei keičiasi kartų balan-
sas – jaunosios kartos atstovų mažėja, o vyresniosios – daugėja, ir plinta trijų keturių kartų giminys-
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tės ryšiai (vaikai–tėvai–seneliai–proseneliai). Šie pokyčiai drauge su šeimos instituto fundamentiniais 
pokyčiais (šeiminio gyvenimo formų įvairovės įsigalėjimas, pakartotinai kuriamų šeimų gausėjimas, 
šeimos narių teritorinio mobilumo didėjimas ir kt.) ir specifine permainų laikotarpio socialine eko-
nomine aplinka kelia iššūkius tradicinei skirtingų kartų šeimos narių vaidmenų sampratai bei solida-
rumo tarp kartų užtikrinimui. 
 
Vizija: 
Ateityje Lietuvoje vis dar tęsis jaunosios ir vyresniosios kartos santykio kaita: mažėjant vaikų ir jau-
nimo skaičiui gausės vyresniosios ir vyriausiosios kartos atstovų. Kita vertus, didėjant gyvenimo 
tempui, įvairėjant šeiminio gyvenimo formoms bei menkėjant šeimos narių galimybėms palaikyti in-
tegruotus vertikaliosios linijos giminystės ryšius tikėtina, kad ir ateityje solidarumo tarp kartų užtikri-
nimo problema išliks aktuali.   

Gyventojų politikos strategijos vizija stiprinant kartų solidarumą – visoms kartoms atvira ir pa-
traukli visuomenė, kurioje minėta strategija tampa orių ir dalykiškų santykių tarp kartų garantija. 
  
Valstybės misija: 
Valstybė negali ir neturi perimti šeimos funkcijų. Jos misija kurti socialinę ekonominę aplinką, skati-
nančią savarankiškos ir gyvybingos šeimos, kurioje ryšiai tarp kartų yra glaudūs, įsigalėjimą. 
 
Principai:  

� Šeima, nepaisant skirtingų jos formų, buvo ir tebėra pagrindinė solidarumo tarp kartų užtik-
rintoja. 

� Šeimoje ir viešojoje sferoje būtina atsižvelgti į visų kartų teises, užtikrinti suinteresuotų kartų 
atstovavimą priimant sprendimus. 

 
Strateginiai tikslai: 
Siekiant visuomenės visuotinės darnos ir stabilumo bei skatinant demokratiškos ir savarankiškos 
šeimos įsigalėjimą reikia: 
1. Užtikrinti visų kartų lygias galimybes visavertiškai prisidėti prie šalies ekonominio ir socialinio 

klestėjimo. 
2. Užtikrinti visų kartų lygias galimybės naudotis ekonominio ir socialinio vystymosi rezultatais. 
3. Stiprinti paramą šeimoms, globojančioms arba slaugančioms skirtingų kartų silpnesnius šeimos 

narius. 
4. Kurti sąlygas, skatinančias solidarius santykius tarp kartų tiek viešojoje, tiek privačiojoje gyveni-

mo sferose. 
 
Veiksmų kryptys: 
1. Taikant lanksčias užimtumo formas plėsti jaunesniosios ir vyresniosios kartos atstovų galimybes 

dalyvauti darbo rinkoje. 
2. Teigiamai vertinti skirtingų kartų veiklą, kuri kuria šeimos narių gerovę, tačiau yra neapmokamas 

namų ruošos, vaikų priežiūros, silpnesnių šeimos narių globos ir kt. darbas. 
3. Plėtoti konsultacinę (teisinę ir psichologinę) paramą visų kartų šeimos nariams ir visų tipų šei-

moms, kuriems reikia šios paramos. 
4. Įgyvendinant socialinės politikos priemones pirmenybę teikti toms, kurios skatina kartų bendra-

vimą, keitimąsi patirtimi ir bendrą laisvalaikio leidimą tiek šeimoje, tiek profesiniame gyvenime. 
5. Plėsti socialinių paslaugų pasiūlą ir įvairovę šeimoms, globojančioms arba slaugančioms skirtingų 

kartų silpnesnius šeimos narius, integruojant visų lygių institucijų pastangas. 
6. Kurti visuomenę, kurioje nebūtų toleruojamas smurtas ir prievarta prieš jaunesnius ir vyresnius 

šeimos narius. 
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2.3.  ŠEIMA IR ŠVIETIMAS (VAIKŲ IR JAUNIMO) 
 
2.3.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai 

 
Situacija  
Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų vaidmuo. Pripažįstamas svarbiausias šei-

mos vaidmuo prižiūrint ir ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus. Šias funkcijas tradiciškai dažniausiai 
atlieka moterys motinos. Tačiau moterys vis aktyviau dalyvauja visuomeniniame gyvenime, profesi-
nėje veikloje, todėl Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, didėja ikimokyklinio ugdymo paslaugų 
poreikis. Nuo 1996 iki 2003 m. 3–6 metų vaikų, lankančių ikimokyklines įstaigas, skaičius išaugo nuo 
39,9 iki 62,1% (Švietimas, 2004). Ypač sparčiai augo poreikis 5–6 metų (priešmokyklinio amžiaus) 
vaikų grupėje. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2002 m. pabaigoje lankė apie 64% penkiamečių ir 72% 
šešiamečių šalies gyventojų. Kitų amžiaus grupių vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, 
pasiskirstymas yra toks: iki trejų metų – apie 12%, trejų metų – apie 18%, ketverių – apie 21%. Paly-
ginti su senosiomis ES valstybėmis, Lietuvoje, kaip ir kitose naujosiose ES valstybėse keturmečių 
vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankomumas gerokai mažesnis. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas 
senosiose ES valstybėse lanko apie 90% keturmečių (Key, 2002).  

Ikimokyklinio ugdymo, vaikų priežiūros paslaugos tampa gyvybiškai svarbios tėvams (ypač 
moterims) derinant šeimos funkcijas su profesine veikla, mokymusi, dalyvavimu visuomeniniame 
gyvenime. Ypač tai akivaizdu mieste. Mieste ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2003 metų pabaigoje lan-
kė 66,2% 1-6 metų amžiaus vaikų, tuo tarpu kaime tik 14,1% (Švietimas, 2004). Tokį netolygumą 
lemia ikimokyklinių institucijų stoka, sunki kaimo gyventojų socialinė padėtis, nedarbas ir maži gy-
ventojų atlyginimai.  

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos labai svarbios ugdant vaikus kaip asmenybes. Jos papildo 
vaikų ugdymą šeimose, skatina jų socialinį, pažintinį vystymąsi, praturtina vaikų bendravimo su kitais 
patirtį, padeda pasiruošti mokymuisi mokykloje (Vaikų, 2002).  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamos švietimo ir socialinės paslaugos yra labai reikšmin-
gos kaip materialinė parama šeimai. 2002 m. vieno ikimokyklinio amžiaus vaiko, lankančio darželio 
grupę, ugdymui savivaldybės išleido vidutiniškai po 3500 litų (be lėšų, reikalingų nemokamai maitinti 
socialiai remtinų šeimų vaikus). 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų formos. Plėtojamos šios vaikų priežiūros ir 
ugdymo paslaugų teikimo formos: 

• Ugdymas ir priežiūra lopšeliuose-darželiuose vaikams nuo 1 iki 3 metų taikant ankstyvojo 
ugdymo programą. 

• Ugdymas ir priežiūra lopšeliuose-darželiuose, darželiuose, darželiuose-mokyklose, bendro-
jo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikams nuo 3 iki 5 ar 6 metų taikant 
ikimokyklinio ugdymo programą, teikiant papildomą ugdymą ar socialines paslaugas pagal 
tėvų pageidavimus (meninis ugdymas, choreografija, kalbų mokymas, mokymas plaukti, 
masažas ir kt.). 

• Ugdymas ir priežiūra priešmokyklinėse grupėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar bendro-
jo lavinimo mokyklose 5/6–6/7 metų vaikams taikant priešmokyklinio ugdymo programą, 
padedant jiems pasiruošti mokyklai. 

• Korekcinis ugdymas, reabilitacija ankstyvojo ugdymo ir reabilitacijos centruose pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigose vaikams, turintiems raidos sutrikimų, nuo gimimo iki 3 metų. 

• Ugdymo centruose, specialiosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikams nuo 3 
iki 6/7 metų, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Esamos paslaugų formos netolygiai pasiskirsčiusios miestuose ir kaimuose, nevienodai išplėto-
tos pagal vaikų amžiaus grupes, didelių skirtumų esama įvairiuose šalies regionuose (vienose savival-
dybių teritorijose yra pakankamas ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 
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tinklas, atsiranda ne tik nuolatinių, bet ir periodinių ar vienkartinių paslaugų, o kitose vyrauja tradici-
nės paslaugų teikimo institucijos ir formos, kurių taip pat trūksta).  

Didėja ne tik nuolatinių tradicinių paslaugų, bet ir vienkartinės ar periodinės priežiūros paslau-
gų poreikis: vaikų iki 1 metų namuose arba lopšelyje priežiūros, trumpai trunkančios (kelių valandų) 
priežiūros ar atskiros vaiko kompetencijų srities ugdymo, tėvų konsultavimo, vaiko mokyklinio 
brandumo vertinimo ir pan. poreikiai. Tačiau tokių paslaugų teikimui valstybinės įstaigos nėra pasi-
rengusios, o nevalstybinių įstaigų tėra tik keletas. 

Didžiausia problema yra socialinės rizikos grupei priklausančių ar socialinę atskirtį patiriančių 
šeimų ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra ir ugdymas. Šioms šeimoms stinga ne tik socialinės, bet 
ir švietimo pagalbos, kuri padėtų šeimai ne tik ugdyti vaikus, bet ir didintų tėvų atsakomybę už vaikų 
priežiūrą ir ugdymo kokybę namuose. 

Vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų institucijų plėtros iniciatoriai ir rėmėjai gali būti vyriausy-
bės institucijos, savivaldybės, bendrijos, darbdaviai, tėvų organizacijos, privatusis sektorius.  

Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo sistemos kaita kitų šalių patyrimo kontekste. 
Gerokai skirtingais tikslais, tempais, o kartu vadovaujantis gana prieštaringomis idėjomis Lietuvoje, 
kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse, buvo plėtojamos ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir 
ugdymo formos (Avramov, 1993). Pagal vaikų ugdymo lopšeliuose-darželiuose kiekybinius rodiklius 
Lietuva užėmė pirmaujančią vietą pasaulyje. Tačiau jau sovietmečiu kuriant ikimokyklinių institucijų 
sistemą Lietuvoje iškilo ryškus prieštaravimas tarp visuomenėje tebevyraujančių patriarchalinių nuo-
statų dėl iš esmės visiškos motinos atsakomybės už mažamečių vaikų priežiūrą dominavimo ir mak-
simalaus moterų įtraukimo į visuomeninę veiklą. Natūralią lopšelių-darželių plėtros eigą iškreipė ir 
vaikų priežiūros formų alternatyvų stoka dėl teisinių bei ekonominių priežasčių, taip pat galimybių 
pasiaukoti tik motinystei, kol paaugs vaikai, nebuvimas. 1987 m. Lietuvoje lopšelius-darželius lankė 
apie 64% ikimokyklinio amžiaus vaikų (Lietuvos ikimokyklinės, 1991; Socialnoje, 1991). Tai buvo 
vienas aukščiausių rodiklių tarp kitų buvusių Sovietų Sąjungos šalių. Rodikliai buvo aukšti ir palygi-
nus su Europos gerovės ekonomikos šalių rodikliais. 

Prasidėjus atgimimui, priėmus naujus paramos šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus 
vaikus, įstatymus, pradėjo keistis šeimų, ugdančių šio amžiaus vaikus, elgsena ir nuostatos. Nyko iki-
mokyklinių institucijų sistema. Vyriausybės veiksmai ir visuomenės nuostatos šioje srityje tuo metu bu-
vo nenuoseklūs ir nemotyvuoti. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimui tai turėjo lemiamos įtakos. 
Per pirmuosius penkerius nepriklausomybės metus ikimokyklinio ugdymo įstaigų kaimuose sumažėjo 
nuo 868 iki 239, miestuose – nuo 813 iki 502. Sumažėjo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių 
vaikų dalis. Nuo 1992 m. ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo sistemos pertvarkymas 
tapo nuoseklesnis, buvo radikaliai pertvarkomas lopšelių-darželių darbo stilius, kūrėsi naujo tipo įstai-
gos, teikiančios ikimokyklinio amžiaus vaikams įvairesnes socialines ir ugdymo paslaugas: darželiai-
mokyklos, ugdymo centrai, specializuoti lopšeliai-darželiai. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigos 
įgauna šeimų pasitikėjimą. Be to, pakitusi ekonominė ir socialinė šeimų padėtis skatino vis dažniau 
naudotis įvairių institucijų teikiamomis paslaugomis, kurių dėl spartaus poreikio augimo nuo 1997 m. 
Lietuvoje ėmė stigti. Padėtį šiek tiek pagerino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių steigi-
mas bendrojo lavinimo mokyklose (2000 m. jos veikė 259 mokyklose, 2001 m. – 651 mokykloje). 

Vykdoma politika. Nauja ikimokyklinio amžiaus vaikams teikiamų priežiūros ir ugdymo paslau-
gų politika pradėta formuoti nuo pat nepriklausomybės pradžios. Kinta užimtumo įstatymai, liberali-
zuojantys tėvų profesinės veiklos ir šeimos funkcijų derinimo sąlygas. Dar 1989 m. patvirtinta Lietu-
vos vaikų ikimokyklinio ugdymo koncepcija tapo išeities pozicija pertvarkant ikimokyklinio ugdymo 
turinį, paslaugų rūšis, organizavimo formas, duodanti postūmį naujų tipų ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros įstaigų plėtotei. Vyriausybės vykdoma politika ir visuomenės noras grįžti prie patriarchali-
nių nuostatų pirmaisiais nepriklausomybės atkūrimo metais sugriovė sovietmečiu suformuotą ir iš-
plėtotą vaikų ugdymo sistemą, tačiau socialinės sferos netolygumai, perėjimas prie rinkos ekonomi-
kos, didėjantis nedarbas trikdė koncepcijos nuostatų įgyvendinimą. Kaip ir daugelyje Europos šalių, 
Lietuvoje formuojant politiką buvo laikomasi nuo vaikų amžiaus priklausančio ugdymo nuostatų: 
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vaikai iki 1 metų iš esmės prižiūrimi tik tėvų (daugiausia motinos), ugdant 1–3 metų vaikus priorite-
tas taip pat teikiamas šeimai, nors toleruojamas ir institucinis ugdymas arba privačių asmenų (auklių) 
samdymas, o vaikų nuo 3 metų institucinis ikimokyklinis ugdymas siejamas su vaiko ruošimusi mo-
kyklai. Šios universaliosios nuostatos ir tai, kad siekiant labiau atsižvelgti į šeimų, auginančių ikimo-
kyklinio amžiaus vaikus, socialinių ir ugdymo paslaugų poreikį 1994 m. šių paslaugų sistema Lietuvo-
je buvo decentralizuota, t.y. tapo savarankiška savivaldybių funkcija, nulėmė ikimokyklinio amžiaus 
vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų plėtros poreikį. Tačiau poreikį tenkinti trukdo nevienodas savi-
valdybių pasirengimas savarankiškai atlikti joms pavestas funkcijas. Nepakankamas kai kurių šalies 
regionų finansavimas sudaro netolygias sąlygas plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtų priežiū-
ros ir ugdymo paslaugų teikėjų tinklą.  

Atsižvelgiant į tai, kad decentralizacijos procesai nesudaro šeimoms, auginančioms ikimokykli-
nio amžiaus vaikus, lygių galimybių pasinaudoti šio amžiaus vaikams skirtomis priežiūros ir ugdymo 
paslaugomis, Lietuva, kaip ir kai kurios Skandinavijos, Šiaurės šalys, bando derinti gana skirtingas 
nuostatas subjektų, atsakingų už vaikų ugdymą, atžvilgiu: sprendžiama dilema, kiek vaikų ugdymas 
yra privatus, kiek savivaldybės ir kiek valstybės reikalas.  

Valstybės politika ikimokyklinio amžiaus vaikų atžvilgiu yra orientuota į vaiko amžių. Didžiau-
sias dėmesys skiriamas 6–7 metų vaikams. 2003 m. priimtas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 
įteisino priešmokyklinį ugdymą kaip atskirą ugdymo pakopą, skirtą 6–7 metų vaikų ruošimui mokyk-
lai. Nuo 2004 m. sausio 1 d. šio ugdymo finansavimui iš valstybės biudžeto skiriamos tikslinės lėšos 
taikant mokymo lėšų skyrimo atskiram moksleiviui finansavimo principą. 2004 m. numatyta skirti 
25,5 mln. Lt, toliau kasmet didinant finansavimą nuo 2005–2006 mokslo metų ketinama pereiti prie 
visuotinio priešmokyklinio ugdymo. Tikimasi, kad valstybei perėmus dalį atsakomybės ir iš dalies 
įsipareigojus finansiškai remti priešmokyklinį ugdymą, savivaldybės turės daugiau galimybių plėtoti 
ankstyvojo amžiaus vaikams skirtų ikimokyklinio ugdymo paslaugų įstaigų tinklą, paslaugų įvairovę, 
didins šių paslaugų kokybę, prieinamumą, patrauklumą. 

2003 m. Seime patvirtinus Valstybinės švietimo strategijos 2003–2015 m. nuostatas rengiama 
vyriausybinė šių nuostatų įgyvendinimo programa. Vienas iš programos strateginių tikslų yra para-
mos švietimo subjektams tobulinimas. Prioritetas teiktinas priešmokyklinio amžiaus ir socialinės rizi-
kos bei socialinę atskirtį patiriančiose šeimose augantiems vaikams. Įgyvendinus šios programos 
priemones būtų priartėta prie Europos ir kitose pasaulio šalyse puoselėjamų paramos šeimai nuosta-
tų realizavimo, būtų įgyvendintos Europos Tarybos rekomendacijos dėl paramos šeimai politikos. 

 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Didesnė valstybės ir visuomenės atsakomybė teikiant visuotinę pagalbą šeimai, auginančiai 
ikimokyklinio amžiaus vaikus.  

� Integracija į Europos Sąjungą.  
� Institucinių vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų įvairovės ir prestižo didėjimas.  
� Vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų kokybės augimas.  
� Užtikrinamos vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, teisės.  

Silpnybės: 
� Santykinai žemas gyventojų pajamų lygis.  
� Nesubalansuota įvairių šalies ūkio sričių plėtra.  
� Nedarbas. 
� Lėta visuomenės nuostatų kaita ikimokyklinio ugdymo paslaugų atžvilgiu.  
� Silpna savivalda.  
� Konservatyvumas pertvarkant vaikų ugdymo paslaugų teikimo įstaigas.  

Galimybės: 
� Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimas.  
� Naujų paslaugų teikimo įstaigų tipų daugėjimas.  
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� Paslaugų finansavimo kooperacinio principo plėtojimas.  
� Demokratinių procesų plėtra.  
� Nedarbo mažėjimas.  
� Gyventojų pajamų didėjimas.  

Grėsmės: 
� Gimstamumo mažėjimas. 
� Visuomenės socialinė poliarizacija. 

 
Problemos: 
1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo sistemos paslaugos dar neatitinka šeimų po-

reikių teikiamų paslaugų kiekiu, kokybe, prieinamumu. 
2. Yra regionų, kuriuose ikimokyklinių paslaugų tinklas labai mažai išplėtotas, be to, paslaugų koky-

bė žema. 
3. Yra vietovių, kur iš viso nėra ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtų paslaugų teikimo įstaigų. 
4. Personalo profesinio pasirengimo stoka. Ne visose įstaigose pakankamas personalo kompetenci-

jos lygis siekiant teikti kokybiškas paslaugas. 
5. Nepakankamas finansavimas įstaigų ugdymo procesui aprūpinti ir ūkiui išlaikyti. 
6. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos neprieinamos rizikos grupių šeimų vaikams. 

 
Valstybės misija  
Valstybės vykdoma švietimo politika turi būti glaudžiai susijusi su socialine ekonomine gyventojų akty-
vinimo, stabilių šeimų kūrimosi, asmenų užimtumo didinimo, aprūpinimo būstu realizavimo politika. 

Valstybė turi atlikti koordinuojantį vaidmenį kuriant ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir 
ugdymo paslaugų sistemą, nuolat stebėti, vertinti visuomenės nuostatų, socialinius, ekonominius, 
gyventojų prieaugio pokyčius, atlikti nacionalinius tyrimus ir dalyvauti tarptautiniuose gerovės verti-
nimo tyrimuose, išskirti prioritetines veiksmų kryptis, siekti įvairių šalies ūkio sričių plėtotės dermės.  
 
Principai:  

� Pirminė atsakomybė už vaikų priežiūrą ir ugdymą tenka šeimai. 
� Kiekviena šeima turi turėti galimybę pasirinkti ir gauti kokybiškas ikimokyklinio ugdymo pa-

slaugas, atitinkančias vaikų ugdymosi poreikius, šeimos interesus. 
� Plėtojant ikimokyklinio ugdymo paslaugas panaudoti visus galimus visuomenės lygmenis: vy-

riausybinį, regioninį, savivaldybės, tarptautinį, nevyriausybinį, labdaros ar religinių organizaci-
jų, bendrijų, pavienių asmenų. 

� Priešmokyklinio amžiaus ir socialinės rizikos šeimose augančių ikimokyklinio amžiaus vaikų 
ugdymo paslaugų plėtojimą koordinuoti valstybės lygmeniu. 

� Plėtojant ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugas taikyti kooperuoto fi-
nansavimo principus. 

 
Strateginiai tikslai: 
1. Plėsti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, prieinamas visų socialinių grupių šeimų vaikams, kelti 

paslaugų kokybę. 
2.  Sukurti visuotinio priešmokyklinio ugdymo sistemą.  
3. Teikti kryptingą pedagoginę, kultūrinę, psichologinę paramą socialinę riziką patiriančioms šei-

moms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus. 
 
Veiksmų kryptys: 
1. Didinti ankstyvajam amžiui (nuo 0 iki 3 metų) skirtų paslaugų įvairovę ir prieinamumą. 
2. Kurti šeimų pedagoginio informavimo ir konsultavimo sistema. 
3. Plėtoti ikimokyklinio amžiaus (3–5 metų) vaikams skirtų paslaugų teikimo įstaigų tinklą, didinti jų 

įvairovę. 
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4. Ikimokyklinio ugdymo programoms iš dalies finansuoti nuo 2005–2006 mokslo metų taikyti ug-
dymo lėšų skyrimo vienam ugdytiniui principą. 

5. Ikimokyklinio ugdymo paslaugas atverti socialinę atskirtį patiriantiems, socialinės rizikos šeimų 
vaikams. 

6. Iki 2005–2006 mokslo metų įgyvendinti visuotinį priešmokyklinį ugdymą išplėtojus priešmokyk-
linių grupių tinklą, sukūrus švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų vaikui 
teikėjų tinklą. 

7. Kurti ir diegti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vidaus ir išorės audito metodiką, vykdyti periodinį 
įstaigų veiklos kokybės vertinimą. 

8. Atsižvelgiant į tarptautinės ekspertizės išvadas pertvarkyti ir tobulinti ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą.   

2.3.2. Mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas 
  

Švietimas ir ugdymas – vieni svarbiausių žmonių gyvenimo kokybės, žmogiškųjų išteklių ir ša-
lies ekonominio augimo veiksnių. Šeima ir švietimo sistema yra pagrindinės švietimo ir ugdymo vei-
kiančiosios jėgos, todėl jų glaudus bendradarbiavimas yra būtina vaikų ir jaunimo harmoningo vys-
tymosi sąlyga. Šeimos vaidmuo išskirtinis, nes jos išsilavinimo lygis, materialinė ir kultūrinė padėtis, 
vertybės, lūkesčiai ir socialiniai ryšiai turi bene svarbiausią įtaką vaikų galimybėms įgyti išsilavinimą ir 
lemia kultūrinio bei socialinio ugdymo turinį. 
 

Situacija 
Nepaisant didelės pažangos švietimo sistemoje per pastarąjį dešimtmetį ir priimto Švietimo 

įstatymo (2002 m.) bei ilgalaikės Valstybinės švietimo strategijos (2003 m.) nemaža dalis problemų 
tebėra neišspręstos, be to, atsiranda naujų problemų. Gausėja vaikų iš „socialiai sunkių“ šeimų, ne-
lankančių ar metančių mokyklas. Daugėja sunkiai pritampančių mokykloje vaikų, stokojančių moky-
mosi motyvacijos arba dėl nepalankių socialinių sąlygų visai negalinčių jos lankyti. Nemažai jaunimo 
valkatauja, įsitraukia į nusikalstamą veiklą, girtavimą ar prostituciją.  

Vienas iš labiausiai tobulintinų aspektų yra glaudaus šeimos ir mokyklos bei platesnės ben-
druomenės bendradarbiavimo, partnerystės plėtimas. Bendradarbiavimo trūkumą, viena vertus, rodo 
tai, kad, 2001 m. tyrimo duomenimis, tėvai mažai domisi bei dalyvauja švietimo ir ugdymo reikaluo-
se, nesudaro sąlygų mokytis ir nekontroliuoja pamokų ruošimo. Kita vertus, mokyklos labiau orien-
tuotos į žinių perteikimą ir neretai ignoruoja bendravimo ir aktyvaus šeimų įtraukimo į švietimo ir 
ugdymo procesą svarbą.  

Tėvai menkai dalyvauja švietimo ir ugdymo proceso veikloje (2001 m. duomenimis, daugiau 
kaip pusė tėvų savo iniciatyva iš viso nesilanko mokykloje) dėl keleto priežasčių: tai susiję su tėvų 
žemesniu išsilavinimu, žemesne socialine ir ekonomine padėtimi, lemiančia nuovargį ir skurdą. 
Trūksta pačių tėvų aktyvumo ir noro dalyvauti tiek mokyklos, tiek platesnės bendruomenės veikloje. 
Tačiau rūpintis vaikų švietimu ir ugdymu yra ne vien mokyklos ar visuomenės, o visų pirma – tėvų 
pareiga, deja, daugelio tėvų dar neįsisąmoninta.  

 Didėjant visuomenės segregacijai pagal pajamas, susidaro nelygios vaikų ir jaunimo galimybės 
švietimo ir ugdymo srityje. Nedaug pajamų turinčios šeimos negali skirti pakankamai lėšų savo vaikų 
mokymosi reikmenims, papildomai investuoti į popamokinę veiklą, geresnę mokymo kokybę (geres-
nę mokyklą ar papildomas pamokas), aukštąjį mokslą ir taip išugdyti visaverčius visuomenės narius. 
Be to, iš aplinkos atsinešta socialinė, ekonominė ir kultūrinė nelygybė labai veikia ir moksleivių mo-
tyvaciją, aspiracijas bei pasirinkimą, mokymosi ir socializacijos mokykloje rezultatus. 

Vienas svarbiausių prevencinių būdų (be socialinės apsaugos priemonių), padedančių sumažin-
ti skurdžių šeimos materialinių ir kultūrinių išteklių įtaką vaikų švietimui ir ugdymui, yra šeimų švie-
timas ir konsultacinė pagalba tėvams bei vaikams. Tačiau tokia veikla mokyklose vis dar menkai iš-
vystyta, be to, trūksta dėmesio ir sąlygų socialinei pagalbai neįgaliems vaikams, vaikų ir jaunimo lais-
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valaikiui bei socialiniam užimtumui, bendravimui su kitomis institucijomis (vietos bendruomenėmis, 
savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis). 

Mokykla ir aukštojo mokslo institucijos – vienas stipriausių veiksnių, padedančių peržengti 
skirtingų socialinės kilmės ir aplinkos sąlygų sukuriamas ribas ir sudarančių sąlygas siekti socialinės 
lygybės. Tačiau socialinė nelygybė reiškiasi ir per švietimo sistemą, mokykla kartais gali net sustiprinti 
ar įtvirtinti išorinių veiksnių skatinamą nelygybę, kuri dažniausiai reiškiasi ne atvira segregacija, o va-
dinamaisiais slaptaisiais veiksniais: per mokyklų tipus, mokymo programas, mokyklų sąlygas, aprūpi-
nimą mokymo priemonėmis, mokytojų kvalifikaciją, socialinius psichologinius santykius mokyklos 
bendruomenėje, dėmesį bendravimui su tėvais, platesne bendruomene.  
  
SSGG analizė  
Stiprybės: 

� Sutvarkyta teisinė bazė ir vykdomos specialios šeimų švietimo bei konsultavimo, socialinės 
paramos mokyklose programos. 

� Švietimo sistema, palyginti su Vakarų šalimis, ne taip diferencijuota pagal materialines šeimos 
galimybes. 

� Poreikis atitikti ES prioritetus (užtikrinti švietimo ir ugdymo, šeimų ir platesnės bendruome-
nės įsitraukimo į šį procesą sąlygas). 

� Gerėjanti šeimų ekonominė padėtis leidžia daugiau dėmesio skirti vaikų švietimui, ugdymui ir 
socialiniam užimtumui. 

� Šalies ekonomikos kilimas ir naujų kvalifikuoto darbo vietų radimasis sudaro palankias vaikų 
ir jaunimo mokymosi motyvacijos sąlygas.   

Silpnybės: 
� Šalies ekonomika dar neužtikrina pakankamų šeimų ekonominių ir švietimo finansavimo są-

lygų.  
� Per mažai dėmesio skiriama šeimos ir mokyklos partnerystės santykiams skatinti ir mokyklų 

bei vietos bendruomenių bendradarbiavimui plėtoti. 
� Šeimos ir švietimo sistema nepajėgia išspręsti problemų su mokyklos nelankančiais ir (arba) 

ją metančiais mokiniais.  
� Vis dar dominuoja pasyvi šeimų pozicija, savarankiškumo stoka ir nenoras dalyvauti švietimo 

ir ugdymo procese. 
� Šeimos ir švietimo sistema nepakankamai skiria dėmesio aktyvaus piliečio ugdymo ir sociali-

nio užimtumo sąlygų užtikrinimui, mokymosi motyvacijos formavimui ir socialinių įgūdžių 
lavinimui. 

Galimybės: 
� Ekonomikos plėtra sudarys palankias sąlygas lygioms švietimo galimybėms užtikrinti ir ska-

tinti šeimos didesnį įsitraukimą į švietimo ir ugdymo procesą.  
� Švietimo institucijų ir šeimų bei platesnės bendruomenės bendradarbiavimas partnerystės 

pagrindais būtų naudingas norint pagerinti tėvų švietimą, kartų solidarumą bei darnius santy-
kius šeimoje, moksleivių motyvaciją ir galimybes siekti geresnių rezultatų, kartu stiprinti mo-
kyklų integracijos ir socializacijos funkcijas bei gerinti darbo kokybę. 

Grėsmės: 
� Dėl nepakankamo švietimo sistemos finansavimo ir socialinės paramos šeimoms didės socia-

linė atskirtis ir socialinė diferenciacija, ir todėl susidarys socialinės įtampos visuomenėje didė-
jimo prielaidos. 

� Neskatinant šeimų, mokyklų ir platesnės bendruomenės bendradarbiavimo mažės visuome-
nės sutelktumas. 
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Vizija 
Sutelkus bendras valstybės, šeimų, švietimo sistemos ir nevyriausybinių organizacijų pastangas įtvir-
tinant bendrą atsakomybę bei sudarant socialines ir ekonomines vaikų ir jaunimo švietimo ir ugdymo 
sąlygas, skatinant jų savarankiškumą ir aktyvų pilietiškumą būtų sukurtas jaunosios kartos parengimo 
pagrindas, įgalinantis efektyviai veikti demokratijos, žinių visuomenės bei globalios konkurencijos 
sąlygomis. Kartu būtų sustiprinta šeimos institucija, nes bendruomeninis aktyvumas ir ekonominis 
savarankiškumas padės efektyviai atlikti vaikų  ugdymo vaidmenį, skatins pilietinės visuomenės for-
mavimąsi bei sustiprins valstybės ūkio plėtrą. 
 
Valstybės misija  
Nuosekliai įgyvendinti žmogiškųjų išteklių, žinių ir pilietinės visuomenės plėtros politiką: skatinti in-
vesticijas į švietimą ir ugdymą bei užtikrinti sąlygas įgyti tokį išsilavinimo lygį ir bendrus gyvenimiš-
kus įgūdžius, kurie leistų kiekvienam šalies gyventojui, norinčiam ir galinčiam dirbti, savo darbu užsi-
tikrinti tinkamą gyvenimo lygį ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 
 
Principai:  

� Šeimos ir švietimo įstaigų bei platesnės bendruomenės bendradarbiavimas turi remtis partne-
rystės principu mokant bei ugdant jaunąją kartą. 

� Šeimos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas grindžiamas bendru siekiu paruošti jaunąją kar-
tą gyvenimui atsižvelgiant į Lietuvos visuomenei tenkančius naujus iššūkius ir atsiveriančias 
naujas galimybes.   

 
Strateginiai tikslai:  
1. Užtikrinti visų šeimų vaikams ir jaunimui švietimo prieinamumą ir lygias galimybes. 
2. Diegti šeimos ir mokyklos partnerystės modelį ir užtikrinti abiejų šalių atsakomybę šviečiant ir 

ugdant jaunąją kartą. 
3. Efektyviai skatinti aktyvų pilietiškumą (aktyvų požiūrį ir dalyvavimą) ir socialinį sutelktumą.  
4. Mažinti iškrintančiųjų iš švietimo sistemos skaičių, nes tokie vaikai ar jaunuoliai netenka galimy-

bės įgyti esminių įgūdžių ir kvalifikacijos. 
5. Skatinti alternatyvią paramą šeimai ir švietimui bei ugdymui iš naujų socialinių tinklų ir naujai 

besiformuojančios pilietinės visuomenės dalies.   
 

Veiksmų kryptys 
Remiantis Švietimo įstatymu ir Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis bei vadovaujantis kitais 
Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinės ir švietimo politikos prioritetais, galima iškirti tokias veiks-
mų kryptys: 

1. Užtikrinti visų šeimų vaikams ir jaunimui švietimo prieinamumą ir lygias galimybes: 
1.1. Suteikti socialinę paramą skurstančioms ir probleminėms šeimoms siekiant užtikrinti švie-

timo ir ugdymo sąlygas vaikams. 
1.2. Sukurti sąlygas efektyviai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių, deviantinio elgesio ir neįgalius 

vaikus. 
1.3. Užkirsti kelią mokyklų segregacijai pagal šeimų finansinę ar jų religinę, kultūrinę ir sociali-

nę padėtį. 
1.4. Išplėtoti lanksčią ir efektyvią finansinės paramos studentams sistemą. 

2. Įdiegti šeimos ir mokyklos partnerystės modelį ir užtikrinti abiejų šalių atsakomybę jaunosios 
kartos švietimo ir ugdymo srityje: 
2.1. Įtvirtinti ir nuosekliai įgyvendinti asmeninę tėvų atsakomybę už privalomą vaikų mokymąsi.  
2.2. Sukurti šeimų pedagoginio informavimo ir konsultavimo sistemą. 
2.3. Teikti kryptingą pedagoginę, socialinę ir kultūrinę paramą visoms socialinę riziką patirian-

čioms šeimoms, auginančioms vaikus. 
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2.4. Mokyklose, įgyvendinančiose pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, prireikus įkurti 
dienos centrus. 

2.5. Stiprinti socialinių pedagogų ir psichologų funkcijas. 
3. Efektyviai skatinti aktyvią pilietybę ir socialinį sutelktumą:  

3.1. Skatinti pačių šeimų savarankiškumą, aktyvų požiūrį į mokyklos ir platesnės bendruome-
nės veiklą, savipagalbos grupes ir dalyvavimą jose.  

3.2. Diegti demokratines vertybes visų švietimo ir ugdymo partnerių atžvilgiu, kad būtų galima 
jaunąją kartą išugdyti aktyviais piliečiais. 

3.3. Ugdyti vaikų ir jaunimo bendravimo, aktyvaus dalyvavimo ir sprendimų priėmimo įgū-
džius. 

4. Mažinti iškrintančiųjų iš švietimo sistemos skaičių: 
4.1. Sukurti patikimą mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos sistemą. 
4.2. Įgyvendinti kryptingas papildomo pedagoginio ir socialinio darbo su problemų turinčiais 

vaikais ir jaunuoliais programas. 
4.3. Sudaryti vaikų ir jaunimo socialinio užimtumo sąlygas ir įtraukti visas suinteresuotas šalis – 

šeimą, mokyklą, bendruomenę. 
4.4. Sudaryti sąlygas ir formuoti mokymosi motyvaciją (patrauklesnis mokymo procesas, dides-

nis skatinimas), kad jaunoji karta galėtų pasinaudoti švietimo ir ugdymo teikiama socialine 
ir ekonomine nauda. 

5. Pasiekti, kad tiek šeima, tiek švietimo sistema teiktų ne tik formaliąsias žinias, neformalųjį ugdy-
mą, bet ir skiepytų bendruosius gyvenimo įgūdžius: 
5.1. Diegti socialinę integraciją ir bendruosius gyvenimo įgūdžius skatinančias ugdymo reformas.  
5.2. Ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, verslumą, bendrąją kultūrą. 
5.3. Švietimą ir ugdymą orientuoti į gyvenimo realijas.  
5.4. Mokyklas atverti darbo rinkai, išplėtoti socialines ir kultūrines mokyklų funkcijas ir taip 

stiprinti švietimo ir gyvenimo praktikos ryšį. 
6. Skatinti alternatyvią paramą šeimai ir švietimui bei ugdymui iš naujų socialinių tinklų ir naujai 

besiformuojančios pilietinės visuomenės pusės:   
6.1. Seniūnijose, savivaldybėse, apskrityse skatinti aktyvią nevyriausybinių organizacijų ir įvairių 

neformalių susivienijimų veiklą švietimo ir ugdymo srityje. 
6.2. Įtvirtinti vietos žmonių ir institucijų bendros atsakomybės už vaikų ugdymą nuostatą. 
6.3. Skatinti nevyriausybinę socialinę ir materialinę paramą šeimoms ir švietimo įstaigoms tvar-

kant švietimo ir ugdymo reikalus. 

2.4. ŠEIMOS PLANAVIMAS IR REPRODUKCINĖ SVEIKATA 
 
Situacija  
Lietuvos reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo situacija gali būti apibūdinama tokiais 

pagrindiniais bruožais:  
1. Neefektyvus šeimos planavimas, kuriam būdingas didelis neefektyvių šeimos planavimo  me-

todų paplitimas ir daug mažesnis negu išsivysčiusiose Vakarų šalyse efektyvios šiuolaikinės 
kontracepcijos vartojimas siekiant išvengti neplanuoto pastojimo. Todėl yra labai daug ne-
planuoto pastojimo atvejų, lemiančių ne tik didelį abortų dažnumą, bet ir kūdikių atsisakymą, 
jų nepriežiūrą ar net nužudymą. Lietuvoje prieinamos tik dvi efektyvios šiuolaikinės kontra-
cepcijos rūšys: gimdinės spiralės ir hormoninė kontracepcija. Šias priemones vartoja mažiau 
kaip 30% norinčių išvengti nėštumo porų. 1000-iui vaisingo amžiaus (15–49 metų) moterų 
per metus padaroma 14 abortų (2003 m.). Daugelyje Vakarų šalių šiuolaikinę kontracepciją 
(chirurginę sterilizaciją, hormonines priemones ir gimdines spirales) taiko dauguma porų, 
todėl ten abortų dažnumas gerokai mažesnis: Olandijoje 5,1, Suomijoje 9,5.   
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2. Dar gana neretai pasitaiko santuokų „iš reikalo“, t.y. dėl neplanuoto pastojimo. Tokios 
santuokos faktiškai yra priverstinės, todėl jos dažniau išyra. 

3. Didelis paauglių ir jaunimo nėštumų dažnumas, kuris rodo, kad esančios lytinio ugdymo 
programos turi menką įtaką jaunimo rizikingo seksualinio elgesio prevencijai. Lietuvoje nė-
ra patikimos paauglių nėštumo statistikos. Demografinės statistikos duomenimis, nepri-
klausomybės metais kasmet vien penkiolikametės ir jaunesnės motinos pagimdo per 50 
kūdikių (Demografijos, 1995-2004). Vakarų Europos šalyse, tokiose kaip Olandija, Švedija, 
kur daugelį metų veikia efektyvios lytinio auklėjimo programos, paauglių nėštumai yra ge-
rokai retesni. 

4. Daug didesnis nei išsivysčiusiose Vakarų šalyse lytiškai plintančių ligų paplitimas ir didėjan-
ti ŽIV1 infekcijos bei AIDS grėsmė. 

5. Tik nedaugeliui nevaisingų šeimų prieinami efektyvūs moderniais medicinos mokslo pasie-
kimais pagrįsti šeimų nevaisingumo ištyrimo ir gydymo metodai. 

Šiuo metu jokia valstybinė institucija šeimos planavimu nesirūpina. Respublikinis šeimos plana-
vimo centras rūpinosi nevaisingumo tyrimo ir gydymo metodais, pagrįstais moderniais medicinos 
mokslo laimėjimais, šiuolaikinių efektyvių šeimos planavimo metodų propagavimu ir abortų poreikio 
mažinimu, tačiau vykstant sveikatos apsaugos reformai šios rūšies veikla neteko finansavimo, ir centras 
buvo uždarytas. Šiuolaikinių šeimos planavimo metodų taikymu rūpinasi tik farmacinės kompanijos ir 
kai kurios nevyriausybinės organizacijos. Nėra valstybinės šeimos planavimo, kaip neplanuoto pastoji-
mo prevencijos, programos net vadinamosioms rizikos grupėms, todėl šių grupių moterys palyginti 
dažniau gimdo, dauguma kūdikių tinkamai neprižiūrimi, valstybė išleidžia nemažai lėšų socialinėms pa-
šalpoms ir pan., o tos lėšos ne visada atitenka vaikų išlaikymui.  

Jaunimo lytinis auklėjimas nepakankamas ir mažai efektyvus rizikingo seksualinio elgesio pre-
vencijos prasme. Šiuo metu mokyklose veikia Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta lytinio ugdy-
mo programa, tačiau ji faktiškai skirta vien tik lytinio gyvenimo dar negyvenantiems paaugliams ir jau-
nimui. Kadangi beveik nėra paauglių ir jaunimo seksualinio elgesio, nuostatų ir įpročių socialinių tyri-
mų, netaikomi lytinio ugdymo programų efektyvumo vertinimo metodai, susidaro galimybė lytinio ug-
dymo procesui atitrūkti nuo gyvenimo: planuose ir ataskaitose šis darbas lyg ir vyksta, tačiau rimtesnės 
įtakos rizikingam paauglių seksualiniam elgesiui jis beveik neturi. Lytinio ugdymo programoje beveik 
nenurodoma, kaip rizikingą seksualinį elgesį pakeisti mažiau rizikingu. Nėra efektyvios valstybinės lyti-
nio auklėjimo ir rizikingo seksualinio elgesio prevencijos programos, kuri būtų skirta aukštos rizikos 
grupių vaikams, paaugliams ir jaunimui. Šiai problemai nepakankamai skiria dėmesio masinės  informa-
cijos priemonės: televizija, radijas, jaunimo laikraščiai ir žurnalai. Šiuo metu  net Vilniuje nėra speciali-
zuoto konsultacinio centro, skirto jaunimo ir jaunų porų reprodukcinės lytinės sveikatos problemoms 
spręsti. Lytiškai aktyvūs paaugliai bei jaunimas dėl reprodukcinės sveikatos problemų ir šeimos plana-
vimo paslaugų dabar turi kreiptis į bendras pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose lankosi suau-
gusieji. Tačiau suaugusiųjų pacientų srautai neatskirti nuo paauglių ir jaunimo srautų. Jaunuolis ar jau-
nuolė rizikuoja, kad jų intymias problemas sužinos kartu eilėje laukiančios suaugusios kaimynės, tėvų 
pažįstamos, mokytojos ir pan. Pirminėje sveikatos apsaugos grandyje dirba daug senyvo amžiaus gydy-
tojų, kurie žinių apie šiuolaikinius šeimos planavimo metodus ir rizikingo seksualinio elgesio prevenciją 
trūkumą bando pakeisti draudimais bei moralizavimu, neretai net nesuteikia kokybiškų reprodukcinės 
sveikatos paslaugų. Vakarų šalių praktika rodo, kad būtinos specializuotos jaunimui skirtos reprodukci-
nės sveikatos tarnybos, kur jaunuoliai jaustųsi saugiai, nebijotų, kad susitiks pažįstamų suaugusiųjų, ir 
galėtų konsultuotis visais jiems rūpimais klausimais. Jaunimas teikia pirmenybę tarnyboms, veikian-
čioms atskirai nuo suaugusiųjų reprodukcinės sveikatos priežiūros tarnybų.  

LPL2 ir ŽIV bei AIDS profilaktika daugiausia grindžiama šių ligų diagnostika bei gydymu, ne-
skiriant reikiamo dėmesio priemonėms, kurios laiduotų rizikingo seksualinio elgesio prevenciją ir ri-

                                                            
1 ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas. 
2 Lytiškai plintančios ligos. 
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zikingą seksualinį elgesį padarytų saugesnį. Pastaraisiais metais jokia valstybinė institucija rimčiau ne-
užsiima prezervatyvų, kaip svarbios LPL ir ŽIV bei AIDS profilaktinės priemonės, propagavimu. 
Prieš keletą metų šį darbą dirbęs Lietuvos AIDS centras, nesulaukęs reikiamos valstybės bei valdžios 
paramos ir supratimo, šiuo metu pagrindinį savo dėmesį sukoncentravo į ŽIV infekcijos prevenciją 
tarp intraveninių narkotikų vartotojų. Tai, žinoma, svarbu. Tačiau pagrindinis užsikrėtimo ŽIV bū-
das yra nesaugūs lytiniai santykiai, todėl Pasaulinė sveikatos organizacija 60% ŽIV ir AIDS profilak-
tikai skirtų lėšų išleidžia prezervatyvų, kaip pagrindinės ŽIV plitimą užkertančios priemonės, propa-
gavimui bei platinimui tarp didesnės rizikos asmenų. 
 
SSGG analizė  
Visuomenės reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo nuostatos veikiamos daugybės ekonomi-
nių, socialinių bei psichologinių veiksnių. Dalis jų būdingos ir daugeliui Vakarų šalių, tačiau kai ku-
rios būdingos posovietinėms šalims, o kai kurios kitos susijusios su specifine katalikiška kultūra. 
 
Stiprybės:  

� Egzistuoja sveikatos paslaugų infrastruktūra, yra pakankamai aukštos kvalifikacijos specialis-
tų ir socialiai aktyvių, išsilavinusių žmonių. 

� Veikia nevyriausybinės organizacijos (Lietuvos akušerių-ginekologų (gydytojų) draugija, Šei-
mos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Lietuvos akušerių sąjunga, Lietuvos kon-
traceptologijos draugija), siekiančios reprodukcinės sveikatos stiprinimo ir modernių efekty-
vių šeimos planavimo metodų propagavimo tikslų. 

� Veikia reprodukcinės sveikatos priežiūros tarnybos, taikančios moderniais medicinos mokslo 
laimėjimais pagrįstus šeimų nevaisingumo tyrimo ir gydymo metodus, įskaitant ir pagalbines 
reprodukcines technologijas. 

Silpnybės: 
� Reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo klausimai turi tam tikrą vertybinį bei pasaulė-

žiūrinį aspektą, pvz., kontracepcijos priemonių ar prezervatyvų naudojimą kai kurie žmonės 
sieja su gimstamumo mažėjimu ar lytinio palaidumo ir pan. propagavimu.   

� Efektyvių modernių šeimos planavimo būdų naudojimui ir propagavimui nepritaria ir netgi 
priešinasi Katalikų bažnyčia, todėl tai gali kliudyti sukurti modernią valstybinę reprodukcinės 
sveikatos išsaugojimo politiką arba, pvz., įdiegti lytinio auklėjimo užsiėmimus mokyklose. 

� Ribotos piliečių bei valstybės finansinės galimybės neleidžia užtikrinti, kad visoms nevaisin-
goms šeimoms bus prieinami efektyvūs, tačiau brangūs moderniais medicinos mokslo laimė-
jimais pagrįsti šeimų nevaisingumo ištyrimo ir gydymo metodai. 

Galimybės:  
� Efektyvios reprodukcinės sveikatos šeimos planavimo strategijos įgyvendinimas padėtų ge-

rokai sumažinti neplanuoto pastojimo atvejų skaičių. Sumažėtų abortų, paauglių nėštumų bei 
priverstinių santuokų dėl neplanuoto pastojimo.  

� Jaunimo įtraukimas į lytinio auklėjimo sistemą (angl. peer education) padidintų rizikingo seksua-
linio elgesio prevencijos efektyvumą. 

� Lietuvos akušerių-ginekologų (gydytojų) draugijos, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos 
asociacijos, Lietuvos akušerių sąjungos, Lietuvos kontraceptologijos draugijos koordinuota 
veikla gali tapti reikšmingu reprodukcinės sveikatos stiprinimo ir efektyvių šeimos planavimo 
metodų propagavimo įrankiu. 

� Sprendžiant vaikų lytinio auklėjimo, jaunimo rizikingo seksualinio elgesio prevencijos ir rep-
rodukcinės sveikatos politikos problemas galima pasinaudoti sėkminga Europos katalikiškų 
šalių – Prancūzijos, Belgijos, Austrijos – patirtimi.  

� Gerėjant ekonominei padėčiai ir augant gyventojų pajamoms vis didesniam nevaisingų šeimų 
skaičiui bus prieinami efektyvūs, tačiau šiuo metu per brangūs moderniais medicinos mokslo 
laimėjimais pagrįsti šeimų nevaisingumo tyrimo ir gydymo metodai. 
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Grėsmės:  
� Dėl reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo problemų ideologizavimo bei politizavimo, 

trukdančio spręsti reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo strateginius uždavinius, pa-
dėtis reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo srityje gali nesikeisti ar net pablogėti: 
� gali spartėti ŽIV infekcijos ir AIDS plitimas, jei žmonės rizikingų lytinių santykių metu 

nebus skatinami naudoti prezervatyvų ir pan. 
� sumažinus legalių abortų prieinamumą ar juos uždraudus nėštumų nutraukimo poreikis 

išliks, nes neplanuoto pastojimo atvejų nesumažės. Tai lemtų kriminalinių abortų ir 
„abortų turizmo“ plitimą, taigi ir moterų sergamumo bei mirštamumo padidėjimą. 

� Teisiškai apribojus modernių pagalbinių reprodukcinių technologijų prieinamumą turtingi 
asmenys, kurių šeimų nevaisingumo problemų dėl juridinių kliūčių nebus galima išspręsti 
Lietuvoje, bus priversti vykti, kad būtų atliktos tokios gydymo procedūros, į tas šalis, kuriose 
tokie gydymo metodai leidžiami.  

 
Problemos:  
1. Paplitęs neefektyvių šeimos planavimo metodų taikymas, todėl yra didelis neplanuotų nepagei-

daujamų nėštumų dažnumas, lemiantis didelį abortų skaičių ir kitas su tuo susijusias negeroves. 
2. Paplitęs rizikingas jaunimo seksualinis elgesys, lemiantis per ankstyvus jaunuolių ir paauglių nėš-

tumus ir kitas iš to kylančias problemas. 
3. LPL ir ŽIV infekcijos bei AIDS grėsmė.  
4. Tik nedaugeliui nevaisingų šeimų prieinami efektyvūs moderniais medicinos mokslo laimėjimais 

pagrįsti šeimų nevaisingumo ištyrimo ir gydymo metodai. 
 

Vizija 
Sėkmingai įgyvendintos rizikingo seksualinio elgesio prevencijos ir reprodukcinės sveikatos stiprini-
mo priemonės, taip pat efektyvių šeimos planavimo metodų taikymas, efektyvių šeimų nevaisingumo 
gydymo metodų prieinamumas palankiai veiktų reprodukcinę Lietuvos žmonių sveikatą bei psicho-
loginį visuomenės klimatą ir galėtų sudaryti gimstamumo didėjimo prielaidas. 
 
Valstybės misija 
Reprodukcinė sveikata ir šeimos planavimas turi tapti svarbia valstybinės sveikatos ir socialinės poli-
tikos kryptimi. Valstybė turi imtis atsakomybės užtikrinti saugias, efektyvias ir kokybiškas reproduk-
cinės sveikatos bei šeimos planavimo paslaugas savo piliečiams, o didėlės rizikos grupėms (skur-
džiausiai gyvenantiems, kareiviams, paaugliams ir pan.) sukurti prieinamas ir jų specifinius poreikius 
atitinkančias reprodukcinės sveikatos bei šeimos planavimo tarnybas. 

 
Principai:  

� Reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo problemos turi būti sprendžiamos vengiant jų 
ideologizavimo ir politizavimo, pasinaudojant teigiama Vakarų šalių patirtimi. 

� Visų reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo priemonių įgyvendinimas turi būti sieja-
mas su jų efektyvumo vertinimu. 

� Būtinas reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo tarnybų bei paslaugų prieinamumo, pri-
imtinumo, saugumo ir kokybės užtikrinimas. 

� Vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bei privačios iniciatyvos derinimas.  
� Vaikų bei paauglių lytinio auklėjimo ir rizikingos seksualinio elgesio prevencijos programos 

gali būti įgyvendinamos tik tada, jeigu joms pritaria tų vaikų ar paauglių tėvai. 
 
Strateginiai tikslai:  
1. Siekti, kad kiekvienai šeimai pastojimas būtų įmanomas, kad kiekvienas pastojimas būtų planuo-

jamas ir įvyktų norimu laiku. 
2. Sumažinti rizikingo seksualinio elgesio keliamą pavojų reprodukcinei visuomenės sveikatai ir vai-

singumui. 
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Veiksmų kryptys:  
1. Sukurti reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo sritis reguliuojančius įstatymus: 

1.1. Reprodukcinės sveikatos priežiūros įstatymą, kuris apimtų teisinį visuomenės lytinio švie-
timo, vaikų, paauglių ir jaunimo lytinio auklėjimo, abortų, chirurginės sterilizacijos bei kitų 
modernių šeimos planavimo metodų, reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo tarny-
bų bei paslaugų teikimo, įskaitant paslaugas ir tarnybas didesnės rizikos seksualinio elgesio 
grupėms, teisinį reguliavimą;  

1.2. Dirbtinio apvaisinimo įstatymą ir kt.  
2. Užsakyti atitinkamoms institucijoms, kad periodiškai atliktų reprodukcinės sveikatos, reproduk-

cinio elgesio ir reprodukcinių nuostatų, šeimos planavimo metodų paplitimo įvairiuose visuome-
nės sluoksniuose tyrimus. Finansuoti tokių tyrimų išlaidas. 

3. Užtikrinti, kad šių tyrimų rezultatais bus grindžiama reprodukcinės sveikatos ir šeimos planavimo 
politika ir konkretūs jos veiksmai. 

4. Sukurti efektyvią jaunimo lytinio auklėjimo sistemą, skirtą rizikingo seksualinio elgesio prevenci-
jai ir saugaus seksualinio elgesio įgūdžių formavimui.  

5. Sukurti efektyvią, atitinkančią Lietuvos sąlygas ir tarptautinius standartus,  nacionalinę šeimos 
planavimo programą bei šeimos planavimo tarnybų ir priemonių sistemą.  

6. Pasiekti, kad reprodukcinės sveikatos stiprinimo ir šeimos planavimo priemonės bei tarnybos 
būtų prieinamos ir priimtinos įvairiausio amžiaus bet kurių socialinių sluoksnių ir grupių asme-
nims,  įskaitant  rizikingo seksualinio elgesio grupes.  

7. Siekti, kad modernios pagalbinės reprodukcinės technologijos ir kiti šiuolaikinais medicinos 
mokslo laimėjimais pagrįsti nevaisingų šeimų ištyrimo ir gydymo metodai  būtų prieinami visoms 
suinteresuotoms Lietuvos šeimoms. 

2.5. ŠEIMOS EKONOMINIS GYVYBINGUMAS 
 

Šeimos ekonominę gerovę kaip prigimtinių funkcijų realizavimo prielaidą gali užtikrinti kom-
pleksas tarpusavyje suderintų ekonominių elementų: užimtumas, socialiniai transferai (pašalpos), 
mokesčių nuolaidos, socialinės paslaugos. Svarbiausia šeimos ekonominės gerovės prielaida yra šei-
mos narių darbinis užimtumas. Darbinės pajamos yra pagrindinis šaltinis, leidžiantis užtikrinti šeimos 
autonomiškumą ir savarankiškumą, išvengti skurdo, socialinės atskirties, sudaryti sąlygas normaliam 
vaikų ugdymui. Socialiniai transferai yra tik papildoma priemonė siekiant palaikyti tam tikrą šeimos 
gerovės lygį.  

2.5.1. Užimtumas (jaunimo ir vaikus auginančių tėvų) 
 

Teisė į darbą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Užimtumas – tai esminė integracijos į vi-
suomenę prielaida, svarbiausias socialinės atskirties prevencijos veiksnys. Ekonominis užimtumas ir 
gaunamos pajamos užtikrina tiek dirbančiojo, tiek ir jo šeimos materialinę gerovę, visavertį gyvenimą ir 
socialinę apsaugą. Todėl užimtumo didinimas, tinkamas apmokėjimas už darbą bei atitinkamų darbo 
sąlygų kūrimas turėtų sudaryti svarbiausią valstybės paramos šeimoms, ypač auginančioms vaikus, dalį.  
 

Situacija  
Lietuvoje nuo reformų pradžios visą laikotarpį, išskyrus trumpą 1997–1999 m. tarpsnį, užim-

tumo lygis nuolat mažėjo. Pastaruoju metu ekonomikos augimas palankiai veikia darbo rinką, tačiau 
nedarbo lygis dar yra aukštas (2003 m. IV ketvirtį nedarbo lygis, Darbo biržos duomenimis, buvo 
9,6%) (2.7 priedas).  
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Ekonominių reformų sąlygomis labai svarbu sureguliuoti ekonominiu ir teisiniu aspektu užim-
tumo sistemos funkcionavimą bei plėtotę. Iš principo Lietuvos gyventojai turi teisę laisvai pasirinkti 
darbą arba užsiimti kita įstatymų nedraudžiama veikla. Pastaraisiais metais apskritai klostosi teigiamai 
vertintina užimtumą reguliuojanti įstatymų bazė bei su tuo susijusi ekonominė ir socialinė politika.  

Itin reikšmingas įgyvendinant vieną iš šalies strateginių prioritetų buvo nacionalinės užimtumo 
didinimo 2001–2004 metų programos patvirtinimas (Lietuvos ūkio, 2003). Tai labai svarbus žingsnis 
artinant Lietuvos užimtumo ir darbo rinkos politiką prie ES užimtumo politikos.  

Kuriama institucinė struktūra, padėsianti įgyvendinti ES struktūrinių fondų panaudojimą. Sie-
kiama laiku suformuoti institucijas, būtinas dirbti su Europos socialiniu fondu. 

Lietuvoje, kaip ir Vakarų Europos šalyse, labai aktuali jaunimo nedarbo problema (2003 m. 
jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis, darbo jėgos tyrimo duomenimis, buvo 24,8%) (2.8 
priedas). Didelis jaunimo nedarbas Lietuvoje lemia ne tik masinę jaunų žmonių emigraciją ir gyven-
tojų amžiaus struktūros disproporcijas, sudaro palankią terpę probleminiam elgesiui plisti bei didina 
socialinę įtampą, – ekonominio savarankiškumo, materialinio pagrindo nebuvimas yra viena iš šei-
mos kūrimo ir vaikų gimdymo atidėjimo ar visiško atsisakymo priežasčių. Šiuo atveju ypač svarbus 
užimtumo politikos uždavinys – sudaryti galimybes įsidarbinti pirmąjį kartą. 

Nors Lietuvoje darbo jėgos išsilavinimas yra palyginti aukšto lygio, bent dalies darbo jėgos tu-
rima profesinė kvalifikacija ir įgytos žinios neatitinka besikeičiančių darbo rinkos reikalavimų. Įsiga-
lint žinių ekonomikai tai dar labiau trukdys darbuotojams prisitaikyti prie naujų užimtumo reikalavi-
mų. Pastaruoju metu deficitine preke tampa ne pigi, o kvalifikuota ir palyginti brangi darbo jėga. At-
sižvelgiant į galimą jos nutekėjimą Lietuvai tapus ES nare, reikia pamėginti išsaugoti šalies verslui 
tuos specialistus, kuriuos dar įmanoma sulaikyti nuo emigracijos. 

Sparčiai keičiantis visuomenei, keičiasi ir tradicinė šeimos, kurioje vyras yra šeimos maitintojas, 
samprata. Dalyvauti profesinėje veikloje, siekti karjeros, būti ekonomiškai nepriklausomam(-ai) šian-
dien vienodai svarbu tampa ir vyrui, ir moteriai. Profesinis abiejų tėvų aktyvumas svarbus ne tik jų 
pačių saviraiškai – jis užtikrina šeimos savarankiškumą, jos ekonominį gyvybingumą ir stabilumą. Ir 
nors Lietuvoje priimti visi svarbiausi įstatymai lygioms vyrų ir moterų teisėms ir galimybėms užtik-
rinti, dar gana dažnai susiduriama su moterų diskriminacija užimtumo ir darbo apmokėjimo srityse. 
Didelis skirtumas tarp lyčių egzistuoja įvairiose ekonominės veiklos srityse – menkai apmokamoje 
paslaugų (sveikatos priežiūros, socialinio darbo, švietimo ir pan.) sferoje (2002 m. čia dirbo 65% Lie-
tuvos moterų) dominuoja moterys. Moterų vidutinis bruto darbo užmokestis sudaro tik 81% vyrų 
vidutinio darbo užmokesčio (Moterys, 2003). 

Šiandien šeimoms aktualu ne tik išlikti darbe bei gauti daugiau pajamų, bet ir turėti galimybes 
derinti darbą ir šeimos funkcijas. Šiuo požiūriu svarbi vaiko auginimo atostogų sistema, galimybių 
jomis naudotis (abiem tėvams) lankstumas ir darbo garantijos. Abiejų tėvų įsitraukimas į profesinę 
veiklą reikalauja palankiomis sąlygomis teikti vaikų ir kitų šeimos narių, kuriems reikalinga globa, 
priežiūros paslaugas, kurti lanksčias užimtumo formas. Lanksčių formų užimtumas ne tik padeda 
derinti profesinius interesus su šeiminėmis pareigomis, bet ir efektyviau spręsti nedarbo problemą. 
Deja, Lietuvoje lanksčių užimtumo formų taikymas dar menkai išplėtotas – 2002 m. ne visą darbo 
dieną dirbo tik 12,3% moterų ir 9,4% vyrų (Moterys, 2003). Palankių sąlygų derinti profesinį akty-
vumą su šeimos įsipareigojimais sudarymas ir tėvų skatinimas dalytis vaikų auginimo bei kitais šei-
mos rūpesčiais turėtų būti viena iš prioritetinių paramos šeimai politikos užimtumo srityje krypčių.  

Užimtumas, padedantis sustiprinti šeimos nepriklausomybę, suteikiantis išteklių poreikiams 
tenkinti, saugantis nuo socialinės atskirties, kartu daro poveikį tėvų ir vaikų santykiams. Situacija Lie-
tuvoje rodo, kad mažai pajamų turintys šeimos nariai ieškosi papildomo darbo, dirba pailgintą darbo 
dieną, todėl mažai dėmesio gali skirti vaikų priežiūrai ir auklėjimui. Neigiamas tėvų dėmesio stokos 
pasekmes atskleidžia vaikų mokymosi rezultatai, elgesys. Svarbu ne tik duoti žmonėms darbo, bet ir 
leisti uždirbti tiek, kad būtų užtikrinamas visavertis šeimos funkcionavimas.  

Kita vertus, darbuotojų darbo apmokėjimas turėtų būti tokio dydžio, kad motyvuotų bedar-
bius ar neaktyviuosius gyventojus ieškoti darbo ir įsidarbinti. 
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Didėjant santuokų nestabilumui, daugėjant nesantuokinių vaikų, didėja šeimų, kurias išlaiko 
vienas iš tėvų (dažniausiai motina), skaičius. Nepilnoms šeimoms reikalingas išskirtinis užimtumo 
politikos dėmesys, nes jas nedarbas paliečia skaudžiausiai. Šiuo atveju greta minėtų paramos šeimai 
užimtumo politikos priemonių būtina taikyti ir papildomas priemones vienintelio šeimos „maitinto-
jo“ užimtumui garantuoti.  
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Palyginti aukštas darbo jėgos kvalifikacijos lygis. 
� Palanki teisinė aplinka lanksčioms užimtumo formoms plėtoti. 
� Didėjantis gyventojų užimtumo lygis. 
� Mažėjantis jaunimo nedarbas. 

Silpnybės: 
� Nepakankamas darbo rinkos lankstumas, nepakankamai plačiai taikomos lanksčios darbo or-

ganizavimo ir apmokėjimo bei netradicinės užimtumo formos. 
� Nekvalifikuoto ir mažai kvalifikuoto, menkai apmokamo darbo paplitimas. 
� Aukštas jaunos darbo jėgos emigracijos lygis. 
� Regioninės raidos netolygumas, keliantis tolesnės užimtumo ir socialinės plėtros lygio dife-

renciacijos grėsmę. 
� Nepalankios darbo sąlygos ir darbo laiko ilgėjimas. 
� Neoficialaus užimtumo paplitimas. 
� Nepalankios sąlygos įsidarbinti įvairių rizikos grupių atstovams. 
� Mažas verslumo skatinimas. 

Galimybės: 
� Sparčiai besivystančios ekonomikos teigiama įtaka gyventojų užimtumui ir socialinei raidai. 
� ES struktūrinių fondų panaudojimas. 
� Užimtumo teisinio reguliavimo susiderinimas su analogišku reguliavimu ES. 

Grėsmės: 
� Užimtumo struktūrinis išsibalansavimas dėl demografinių pokyčių ir emigracijos (ypač jaunų 

žmonių). 
� Nedarbo didėjimas dėl nepakankamo prisitaikymo prie naujų darbo rinkos sąlygų, ypač įsto-

jus į ES. 
� Dideli užimtumo regioniniai skirtumai. 
� Darbo jėgos kvalifikacijos skirtumų susidarymas dėl skirtingų išsilavinimo įsigijimo galimybių. 
� Žemas darbo užmokesčio prieaugis. 

 
Problemos: 
1. Aukštas nedarbo lygis, ypač kaimo vietovėse ir tarp jaunimo.  
2. Žemas vidutinis darbo užmokestis. 
3. Nepakankamas verslumo skatinimas. 
4. Nepakankamas dalies darbo jėgos pasirengimas darbui ir prisitaikymas prie naujų užimtumo rei-

kalavimų. 
5. Darbo santykius reguliuojančių įstatymų netobulumai, darbuotojų teisių pažeidimai. 
6. Menkai išplėtotos lanksčios užimtumo formos, ribojančios moterų ir vyrų galimybes šeimos 

funkcijas efektyviai derinti su profesiniu užimtumu. 
 
Vizija 
Plėtojant šalies ūkį padidėjus darbo jėgos išsilavinimo ir prisitaikymo prie darbo rinkos reikalavimų 
lygiui sumažės nedarbas ir padidės gyventojų pajamos. Iš esmės bus užtikrintas lygių galimybių darbo 
rinkoje realizavimas. Išsiplėtos lanksčios užimtumo formos, tarp jų nuotolinis ir kt. darbas, sudaran-
tis sąlygas efektyviau derinti šeimos funkcijas su profesiniu aktyvumu. 
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Valstybės misija 
Formuoti užimtumo politiką, kuri būtų orientuota į sąlygų sudarymą visoms asmenų grupėms daly-
vauti darbo rinkoje ir gauti pajamų, siektų tobulinti pasirengimą darbui bei prisitaikyti prie naujų už-
imtumo reikalavimų, skatintų verslumą, o nedarbo atveju –aktyvią poziciją keisti padėtį, sudarytų są-
lygas efektyviau derinti šeimos funkcijas su profesiniu aktyvumu, o programuojamas užimtumo 
priemones derintų su socialinės ir šeimos politikos priemonėmis. 
 
Principai: 

� Lygių užimtumo galimybių užtikrinimas. 
� Galimybių derinti šeiminius įsipareigojimus ir darbinę veiklą užtikrinimas. 
� Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. 
� Savivaldybių įtraukimo į užimtumo bei darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą skati-

nimas. 
 
Strateginiai tikslai: 
1. Kurti daugiau darbo vietų ir tobulinti darbo apmokėjimo sistemą. 
2. Didinti gebėjimą prisitaikyti prie užimtumo pokyčių. 
3. Efektyviau realizuoti lygias galimybes darbo rinkoje. 
4. Kurti palankias sąlygas, leidžiančias profesinį aktyvumą derinti su šeimos funkcijomis. 
 
Veiksmų kryptys 
Strateginės veiksmų kryptys numatomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos užimtumo didinimo 
2001–2004 m. programą ir kitus dokumentus, skirtus formuoti užimtumo politiką artimiausioje per-
spektyvoje. Gyventojų politikai prioritetinę reikšmę užimtumo srityje turi šios veiksmų kryptys: 
1. Kurti daugiau darbo vietų ir tobulinti darbo apmokėjimo sistemą: 

1.1. Tobulinti darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, stiprinti jų vykdymo kontrolės 
mechanizmus. 

1.2. Didinti įsidarbinimo (ypač pirmojo) galimybes. 
1.3. Plėsti aktyvias darbo rinkos programas. 
1.4. Tobulinti paramą pradedantiems ir plėtojantiems verslą asmenims.  
1.5. Nuolatinį dėmesį skirti jaunimo profesinio pasirengimo gerinimui ir įsidarbinimo galimy-

bių sudarymui. 
1.6. Tobulinti valstybines įdarbinimo tarnybas siekiant, kad jos galėtų aktyviau įsitrauktų į be-

darbių integravimo procesą. 
1.7. Skatinti vietines užimtumo iniciatyvas.   
1.8. Skatinti darbuotojams palankius darbo apmokėjimo pokyčius (numatomus kolektyvinėse 

sutartyse ir pan.). 
1.9. Šalinti neskatinančius ieškoti darbo veiksnius ir skatinti aktyvų darbo ieškojimą. 
1.10. Švietimo ir žiniasklaidos priemonėmis plačiau informuoti visuomenę apie darbo santykius 

reguliuojančius įstatymus ir darbuotojų teises bei skatinti patiems kovoti su jų pažeidimais. 
2. Didinti gebėjimą prisitaikyti prie užimtumo pokyčių: 

2.1. Plėtoti visą gyvenimą trunkančią mokymo sistemą, į kurią įeina tęstinis profesinis švietimas 
ir mokymas. 

2.2. Siekti, kad kuo efektyviau būtų įgyvendinamos švietimo reformos, užtikrinančios žmonių 
gebėjimų didinimą, profesinio rengimo tobulinimą, kvalifikacinio pasirengimo atitikimą ži-
nių ekonomikos reikalavimams. 

2.3. Užtikrinti darbuotojams  galimybes persikvalifikuoti ar kelti kvalifikaciją. 
2.4. Siekti, kad rengiamos profesijos atitiktų darbo rinkos reikalavimus (ūkio poreikius). 
2.5. Kurti socialinės paramos politiką, kuri užtikrintų individo ir jo šeimos socialinę apsaugą 

nedarbo atveju bei skatintų ekonominį aktyvumą. 
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2.6. Plėtoti tikslines užimtumo programas sutelkiant dėmesį į labiausiai pažeidžiamas ir skurs-
tančias gyventojų ir šeimų grupes (darbo vietų kūrimas, nemokamas kvalifikacijos kėlimas 
ir pan.). 

2.7. Sudaryti sąlygas, kad visiems baigusiems pagrindinę mokyklą jaunuoliams būtų prieinamos 
tolesnio mokymosi formos. 

2.8. Sutvarkyti nuotolinio, agentūrinio darbo ir kitų naujų užimtumo formų įstatymų bazę. 
3. Efektyviau realizuoti lygias lyčių galimybes darbo rinkoje: 

3.1. Toliau tobulinti lygių galimybių užtikrinimo įstatymų bazę.  
3.2. Stiprinti kontrolės mechanizmą, įgalinsiantį darbo rinkoje likviduoti bet kokią diskrimina-

ciją dėl lyties. 
4. Kurti palankias sąlygas, kuriomis būtų galima profesinį aktyvumą derinti su šeimos funkcijomis: 

4.1. Skatinti lanksčių užimtumo formų kūrimą (darbas namuose, darbas ne visą darbo dieną, 
ne visą darbo savaitę ir pan.). 

4.2. Užtikrinti abiejų tėvų galimybes lanksčiai naudotis vaiko auginimo bei slaugos atostogomis 
ir darbo garantijas jų metu. 

4.3. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas derinti profesinę veiklą su šeimos funkcijomis skatin-
ti darbdavius kurti šeimai palankią aplinką darbovietėse. 

4.4. Sudaryti galimybes tėvams (motinai ar tėvui), grįžusiems iš vaiko auginimo atostogų, kelti 
kvalifikaciją ar persikvalifikuoti. 

4.5. Teikti įsidarbinimo ir persikvalifikavimo pirmenybę asmenims, vieniems auginantiems vai-
kus, bei tėvams, auginantiems tris ir daugiau vaikų.  

4.6. Numatyti papildomas priemones, palaikančias šeimą, auginančią mažamečius vaikus, ne-
darbo atveju. 

2.5.2.  Būstas  
 
Situacija  
Būsto problemų sprendimas yra vienas svarbiausių gyventojų gyvenimo sąlygų sudarymo 

veiksnių. Gyvenimo sąlygų, tarp jų galimybių apsirūpinti būstu, pokyčiai veikia gyventojų demografi-
nę elgseną, šeimų kūrimosi sąlygas, jų stabilumą ir atneša kitų socialinių demografinių pasekmių. 

Apsirūpinimo būstu (tiek jo įsigijimo, tiek būsto kokybės gerinimo) srityje yra susikaupę daug 
problemų. Apskritai galima teigti, kad dabartiniai apsirūpinimo būstu poreikiai netenkinami. Būsto 
fondo struktūra neatitinka namų ūkių struktūros: vienos šeimos gyvena ankštuose, o kitos – dide-
liuose būstuose. 

Apsirūpinimą būstu ir jo pasirinkimo galimybes rinkoje veikia būsto fondo reprodukcija, ir 
šiuo požiūriu svarbus vaidmuo tenka naujų būstų statybai. Nuo 1990 iki 2002 m. naujų būstų  staty-
ba sumažėjo apie 5 kartus. Tai lėmė sumažėjęs valstybės finansavimas (valstybės investicijos į būsto 
sektorių tesudaro 5–6 procentus visų investicijų), santykinai sumažėjusios gyventojų pajamos, didelės 
išlaidos naujai infrastruktūrai, neišspręsti žemės nuosavybės teisių atkūrimo klausimai ir kt. 

Viena svarbiausių aplinkybių, veikiančių apsirūpinimo būstu padėtį ir jos pokyčius po 1990 m., 
buvo didelis gyventojų finansinių galimybių sumažėjimas. Lietuvos gyventojų vidutinės pajamos (2002 
m. duomenimis) sudaro tik kiek daugiau negu 30% ES gyventojų vidutinių pajamų. Būsto įsigijimo 
daugiabučiame name vidutinė kaina yra apie 8 kartus, o naujų individualių namų kaina – net 20 kartų 
didesnė už vidutines metines namų ūkių grynąsias pajamas. ES šalyse šis santykis neviršija 4–5 kartų. 

Rinkos ekonomikos sąlygomis apsirūpinimo būstu galimybės priklauso visų pirma nuo pačių 
gyventojų turimų finansinių išteklių. Dabar daugiau kaip 90% investicijų į gyvenamųjų namų statybą 
tenka nuosavoms ir skolintoms gyventojų lėšoms. Pakankamomis nuosavomis lėšomis tam tikslui 
gali disponuoti tik nedidelė gyventojų dalis. Todėl kitiems gyventojams (neturtingesniems, jaunoms 
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šeimoms ir kt.), siekiantiems apsirūpinti būstu arba pagerinti jo kokybę, reikalinga tam tikra valstybės 
ar kreditavimo įstaigų parama. 

Valstybė teikia tam tikrą paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. Valstybės paramos būstui įsigyti 
ar išsinuomoti įstatymas (Žin., 2002, Nr. 116-5188), įsigaliojęs 2003 m. sausio 1 d., numato papildo-
mą paramą šeimoms, auginančioms vaikus, –padengiama 10% gauto būsto kredito sumos; našlai-
čiams ir I ar II grupės invalidams padengiama 20% gauto kredito sumos. Numatoma, kad kasmetinės 
biudžeto išlaidos, skirtos šios paramos įgyvendinimui, 2003–2010 m. sieks po 40–50 mln. litų. 

Teigiama linkme kinta ir būsto įsigijimo kreditavimo sąlygos. Konkurencija verčia kreditavimo 
įstaigas gerinti būsto paskolų teikimo sąlygas, todėl jos darosi prieinamesnės ir gaunantiems mažes-
nes pajamas žmonėms. Nors Lietuvoje kredito rizika didesnė negu senosiose ES šalyse, palūkanos 
susilygino su europinėmis. Bankai ėmė finansuoti didesnę įsigyjamo turto vertės dalį – apsidraudu-
siems paskolas būstui įsigyti asmenims bankai skolina iki 95% įsigyjamo nekilnojamojo turto vertės. 

Didelį rūpestį kelia galimybių išsinuomoti būstą iš savivaldybių padėtis. Didėja skaičius namų 
ūkių, laukiančių galimybės pasinaudoti teise išsinuomoti būstą iš savivaldybės. Lietuvoje nėra susi-
formavusios būsto nuomos rinkos. ES šalyse (senosiose) nuomojami būstai sudaro 20–30% visų 
būstų. Lietuvoje socialinis būstas sudaro tik 2,4% viso būsto fondo. Labai trūksta nuomojamų būstų, 
ypač mažas pajamas gaunančioms šeimoms (jaunoms ir senyvo amžiaus šeimoms). 

Nauja apsirūpinimo būstu politika, susijusi su rinkos santykių įsigalėjimu, pradėjo formuotis po 
nepriklausomybės atgavimo. 1992 m. buvo patvirtinta valstybės programa „Būstas“. Tačiau tos pro-
gramos įgyvendinimas neužtikrino efektyvios paramos tiems, kuriems reikėjo išspręsti apsirūpinimo 
būstu problemą. 

Vis dėlto per nepriklausomybės laikotarpį buvo restruktūrizuotas būsto sektorius, atsisakyta 
tiesioginio būsto rinkos reguliavimo, o gyventojai įgijo nuosavybės teises į būstą (2001 m. privataus 
būsto fondo dalis siekė 97% viso būsto fondo). 

Valstybės parama sprendžiant apsirūpinimą būstu tebėra labai aktuali nemažai daliai gyventojų. 
Tačiau atsižvelgiant į tokios paramos kriterijus ne visada ji patenka „pagal adresą“. Pavyzdžiui, gy-
ventojams, norintiems išsinuomoti būstą iš savivaldybės, teikiamos paramos fondo kriterijus yra ne-
pakankamas apsirūpinimo gyvenamuoju plotu lygis, todėl šia parama gali pasinaudoti ne tik mažas 
pajamas turintys gyventojai.  

Valstybės politikos apsirūpinimo būstu srityje prioritetas teikiamas būsto kaip privačios nuosa-
vybės objekto įsigijimui. Menkesnis dėmesys skiriamas ilgalaikės nuomos būsto fondo formavimui, 
numatytos priemonės nepakankamai pagrindžiamos finansinėmis galimybėmis.  

2003 m. parengta Lietuvos būsto strategija, kurios įgyvendinimas padėtų  formuoti efektyvesnę 
apsirūpinimo būstu politiką. 
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Integracija į Europos Sąjungą. 
� Palankios paskolų teikimo sąlygos. 
� Įgyvendintas būsto paskolų draudimas. 
� Pakankamai išvystyta būsto statybos bazė. 

Silpnybės: 
� Santykinai žemas gyventojų pajamų lygis.  
� Ribotos būsto pasirinkimo galimybės. 
� Neišvystytas būsto nuomos sektorius. 
� Aukštos būsto statybos kainos ir maži statybų mastai. 
� Neišspręsti žemės naudojimo ir nuosavybės teisių atkūrimo klausimai. 
� Išskaidyti ir per maži valstybės lygio pajėgumai koordinuojant būsto politiką ir įgyvendinimą. 
� Nepakankamai racionaliai naudojamos biudžeto lėšos būstui subsidijuoti. 
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Galimybės: 
� Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimas. 
� Naujų kreditavimo priemonių pasiūlos augimas, palankesnių skolinimosi sąlygų susidarymas. 
� Statybos sektoriaus pajėgumų pakankamumas būstų statybai plėtoti. 
� Gyventojų pajamų didėjimas. 

Grėsmės: 
� Nepakankamas gyventojų realių pajamų augimas ir jų diferenciacijos mažinimas neleidžia da-

liai gyventojų tenkinti apsirūpinimo būstu poreikių ir didina socialinę įtampą. 
� Apsirūpinimo būstu poreikių nepatenkinimas neigiamai veikia žmogaus saugumą privačiame 

gyvenime. 
� Neefektyvi apsirūpinimo būstu politika mažina demografinį aktyvumą. 

 
Problemos: 
1. Daugelis namų ūkių rinkos sąlygomis negali be papildomos paramos apsirūpinti būstu arba page-

rinti gyvenamojo ploto sąlygų. 
2. Numatyta valstybės parama norintiems apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis neatitinka vals-

tybės finansinių išteklių.  
3. Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatyme numatytos valstybės paramos 

priemonės nepakankamai orientuotos į šeimos demografinio aktyvumo skatinimą. 
4. Neapibrėžta valstybės parama jaunai šeimai apsirūpinant būstu. 
5. Didelės būstų kokybės palaikymo ir gerinimo problemos. 
 
Vizija: 
Pagerės apsirūpinimo būstu poreikių tenkinimas dėl 1) gyventojų pajamų augimo, sudarančio geres-
nes galimybes įsigyti būstus kaip privačią nuosavybę, 2) ilgalaikės nuomos būsto fondo padidėjimo, 
3) efektyvesnio būstų kokybės palaikymo ir gerinimo. Geresnis apsirūpinimo būstu poreikių tenki-
nimas turėtų mažinti neigiamai gyventojų demografinę elgseną veikiančių veiksnių, susijusių su apsi-
rūpinimu būstu, įtaką. 
 
Valstybės misija: 
Valstybės vykdomą socialinę ekonominę politiką apsirūpinimo būstu srityje glaudžiai sieti su demog-
rafinio aktyvumo, šeimų kūrimosi, jų stabilumo ir kitų socialinių demografinių tikslų realizavimu. 
Dabartinėmis sąlygomis valstybė turėtų prioritetą teikti nuomojamo būsto sektoriaus plėtrai tiek di-
dindama gyventojų galimybes rinktis nuomojamą būstą privačiajame sektoriuje, tiek plėsdama socia-
linio būsto fondą; taip pat turėtų būti užtikrinta efektyvi ir tikslinė parama būstui įsigyti ir skatinamas 
gyvenamųjų namų atnaujinimas ir modernizavimas. 
 
Principai: 

� Kiekviena šeima turi turėti galimybę apsirūpinti atskiru gyvenamuoju plotu ir pagerinti jo ko-
kybę. 

� Reikia sudaryti sąlygas kiekvienai šeimai dalyvauti kuriant savo būstą, joms teikti atitinkamą 
valstybės paramą. 

� Valstybės parama aprūpinant gyvenamuoju plotu turi būti viena iš prioritetinių valstybės pa-
ramos šeimai krypčių. 

 
Strateginiai tikslai:  
1. Išplėsti būsto pasirinkimo galimybes visoms socialinėms gyventojų grupėms. 
2. Valstybės paramos apsirūpinimo būstu priemones sieti su šeimos demografinio aktyvumo skati-

nimu. 
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Veiksmų kryptys  
Strateginės veiksmų kryptys numatomos atsižvelgiant į Lietuvos būsto strategiją ir kitus dokumentus, 
skirtus apsirūpinimo būstu politikos strategijai formuoti.  

Gyventojų politikai prioritetinę reikšmę apsirūpinimo būstu srityje turi šios veiksmų kryptys:  
1. Išplėsti būsto pasirinkimo galimybes visoms socialinėms gyventojų grupėms: 

1.1. Išplėsti nuomojamo būsto sektorių. 
1.2. Plėtoti naujų būstų statybą. 
1.3. Didinti būsto kreditų rinkos efektyvumą. 
1.4. Apsirūpinimo būstu lengvatų tiekimą sieti ne su gyventojų kategorija, o su realiu finan-

siniu poreikiu. 
1.5. Skatinti gyvenamųjų namų atnaujinimą ir modernizavimą. 

2. Valstybės paramos apsirūpinimo būstu priemones sieti su šeimos demografinio aktyvumo skatinimu: 
2.1. Teikti efektyvią ir tikslinę finansinę paramą nepakankamas pajamas turinčioms šeimoms, 

visų pirma jaunoms ir auginančioms mažamečius vaikus, būstui įsigyti ir jį išlaikyti. 

2.5.3. Pašalpos 
 
Situacija 
Socialinius transferus šeimos, auginančios vaikus, paprastai gauna įvairių pašalpų (tiesioginių 

socialinių transferų) pavidalu, ir tai yra papildomas šeimos pajamų šaltinis. Tačiau pašalpos gali tapti 
ir pagrindiniu ar net vieninteliu šeimos pajamų šaltiniu, jei abu tėvai neturi darbo, ypač jų ilgalaikio 
nedarbo atveju. Pašalpos vaikus auginančioms šeimoms gali būti reikšmingos daugiavaikėms šei-
moms, šeimoms, kuriose yra neįgalių narių, nepilnoms šeimoms (kai šeimoje yra tik vienas iš tėvų, 
dažniausiai motina). Tačiau iš esmės pašalpos yra tik papildomas šeimos pajamų šaltinis ir pagalbinė 
priemonė siekiant gerinti šeimos funkcionavimo, pamatinių jos funkcijų atlikimo sąlygas. 

Pašalpos šeimoms gali būti siejamos arba nesiejamos su užimtumu ir socialiniu draudimu. Be 
to, jos gali būti universalios ir testuojamos (atsižvelgiant į šeimos pajamas ar net turtą). Įvairios šalys 
taiko gana įvairius pašalpų skyrimo principus. Rezultatai būna skirtingi tiek šeimos ekonominės ge-
rovės, tiek prokreacinės elgsenos atžvilgiu. Be to, rezultatai labai priklauso ir nuo to, kiek pašalpos 
integraliai susijusios su socialine, ekonomine aplinka ir kitais šeimos gerovę užtikrinančiais elemen-
tais, bet pirmiausia – su užimtumo, lyčių (gender policy), mokesčių politika ir socialinių paslaugų siste-
ma. Svarbus yra ir pašalpų dydis. Labai mažos pašalpos „išbarsto“ lėšas ir norimų rezultatų neduoda, 
o didelės pašalpos gali reprodukuoti siekiamą spręsti problemą, silpninti šeimų savarankiškumo pa-
grindus ir skatinti paternalistines nuostatas.  

Pašalpos turi kompensacinio pobūdžio elementų: 1) turint tikslą iš dalies kompensuoti prarastą 
darbo užmokestį, kai motina (ar tėvas) nedirba ir namuose prižiūri vaiką; 2) arba turint tikslą kom-
pensuoti papildomas šeimos išlaidas, susijusias su vaiko gimimu ir auginimu. Jos gali būti taikomos 
turint aiškų ar numanomą tikslą siekiant skatinti tam tikrą prokreacinę elgseną.  

Gerovės valstybėse populiariausios yra šios pašalpos: vaiko pašalpa iki pilnametystės, motinys-
tės pašalpa, motinai išmokama motinystės atostogų metu (iki gimdymo ir po gimdymo), tėvystės pa-
šalpa, išmokama tėvams tėvystės (vaiko priežiūros) atostogų (parental leave) metu, vienkartinė pašalpa 
gimus vaikui ir kitos pašalpos, skiriamos specifiniais šeimos gyvenimo atvejais. Jų derinys, mokėjimo 
trukmė ir dydis labai priklauso nuo gerovės valstybės tipo. Socialdemokratinio socialinės gerovės po-
litikos modelio šalyse (Švedijoje, Suomijoje) pašalpų sistema šeimoms išplėtota labiausiai, įvertinus 
tiek pašalpų dydžio, tiek jų mokėjimo trukmę. Ji integruota į bendrą šeimos politikos sistemą ir pa-
pildo svarbiausius šeimos politikos elementus – lanksčias užimtumo formas bei vaikų priežiūros pa-
slaugas, – turint tikslą siekti aukšto užimtumo lygio, lyčių lygybės ir šeimos ekonominės gerovės. To-
kia paramos šeimai priemonių integracija leidžia pasiekti ne tik vienus geriausių šeimos gerovės, bet 
ir demografinės raidos rezultatų. Tačiau šiose šalyse pašalpų šeimai sistema yra brangi, įmanoma tik 
suderinus su bendrąja mokesčių sistema ir, žinoma, priklauso nuo šalies ekonominio išsivystymo ly-
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gio. Kitame pašalpų šeimoms sistemos išvystymo poliuje yra liberalios socialinės politikos modelio 
šalys, kuriose pašalpos yra minimalios, ir valstybės vaidmuo rinkos-valstybės-šeimos triadoje spren-
džiant šeimų problemas yra mažiausias. Rekomendacinio ir direktyvinio pobūdžio tarptautiniuose 
dokumentuose dalis pašalpų (motinytės ir tėvystės) traktuojamos kaip bendros atostogų (motinystės 
bei tėvystės) pašalpos, laikomos jų metu prarastų pajamų kompensavimui skirtų išmokų sudėtine 
dalimi ir patenka į integralią šeimos funkcijų ir užimtumo derinimo priemonių sistemą. Vaiko pašal-
pos iki pilnametystės suprantamos kaip papildomų išlaidų, susijusių su vaiko auginimu, kompensa-
vimo priemonė ir skiriamos siekiant šeimos ir vaiko gerovės ir šeimos stabilumo. 

Pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, sistemą Lietuvoje sudaro šios pagrindinės pašalpos:: 
motinystės pašalpa (nėštumo ir gimdymo atostogų metu); valstybinė nėštumo išmoka visoms nedir-
bančioms nėščioms moterims; motinystės (tėvystės) pašalpa (vaiko priežiūros atostogų metu iki vai-
kui sueis vieneri metai); šeimos pašalpa (iki vaikui sueis treji metai: socialiai draustiems – po vaiko 
priežiūros atostogų, socialiai nedraustiems – nuo vaiko gimimo); pašalpa šeimoms, auginančioms tris 
ir daugiau vaikų ir vaikus globojančioms šeimoms, iki vaikams sukanka 18 metų (jei mokosi – 24 me-
tai), o vieną ir du vaikus auginančioms šeimoms – iki vaikui sukanka 7 metai; vienkartinė pašalpa gi-
mus kūdikiui; pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių vaikams; našlaičio stipendija; pašalpa 
našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti.  

Lietuvoje tiesioginių socialinių transferų šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus, sistema, 
atrodytų, išvystyta gana neblogai. Motinystės ir tėvystės pašalpų vaidmuo sudarant sąlygas tėvams 
derinti vaiko auginimą su užimtumu, mažai teatsilieka nuo labiausiai šioje srityje pažengusių Skandi-
navijos šalių. Dirbančios motinos vienų ilgiausių, palyginti su kitomis šalimis, motinystės atostogų 
metu (18–20 savaičių) gauna motinystės pašalpą, visiškai kompensuojančią prarastą atlyginimą. Vals-
tybinę nėštumo pašalpą gauna ir besimokančios moterys. Kol vaikui sueina vieneri metai, vienas iš 
tėvų (prižiūrintis namuose vaiką) gauna iš dalies (70%) kompensuojamo darbo užmokesčio dydžio 
motinystės (tėvystės) pašalpą. Valstybine pašalpa yra remiamos visos šeimos, kol vaikui sueina treji 
metai. Be to, motinai (kai kuriais atvejais – tėvui), nedirbančiai ir auginančiai vaiką iki trejų metų am-
žiaus, išsaugoma darbo vieta. Beveik visos pašalpos šeimoms yra universalios. Tačiau kaip derinys su 
vaiko priežiūros atostogų pašalpomis yra nepakankamai integruotos į bendrą šeimos politikos siste-
mą, neaiškūs ir jų motyvai bei tikslai. Pirmiausia pašalpų sistema remia šeimas, turinčias vaikų iki tre-
jų metų. Tik vaikus globojančios ir daugiavaikės (turinčios tris ir daugiau vaikų) šeimos gauna pašal-
pas iki vaikų pilnametystės. Tačiau būtent čia susiduriama su dideliais prieštaravimais: šeimos už glo-
bojamą vaiką gauna iki keturių kartų didesnę pašalpą nei savo vaikus auginančios šeimos už trečią ir 
paskesnį vaiką. Prastai taikomos lanksčios užimtumo formos ir nepakankamai išvystytos vaikų prie-
žiūros paslaugos riboja galimybes tėvams (pirmiausia motinai) pasirinkti profesinio darbo ir vaikų 
ugdymo derinimo režimą, užtikrinti lyčių lygybę bei siekti demografinių rezultatų. Neaiškūs ir pašal-
pų sistemos tikslai. Jei tai yra šeimos ekonominės gerovės palaikymo priemonės, jos veikia tik iki tol, 
kol vaikui sueina vieneri metai. Kai vaikams yra nuo vienerių iki trejų, šeimos tegauna simbolinę pa-
šalpą. Pašalpa besimokančioms motinoms arba iki gimdymo nedirbusioms motinoms taip pat yra 
minimali. Menką pašalpą gauna ir šeimos, turinčios tris ir daugiau vaikų. Taigi šių pašalpų negalima 
laikyti nei priemone šeimos gerovei palaikyti, nei priemone pasiekti demografinių tikslų. Ekonomi-
niai transferai, pasiekiantys šeimą kaip mokesčių nuolaidos, taipogi yra menki. 

 
SSGG analizė  
Stiprybės: 

� Palanki pašalpų/atostogų schema iki vaikui sueina vieneri metai leidžia derinti motinys-
tę/tėvystę ir profesinę veiklą. 

� Pašalpų/atostogų sistema sudaro palankias sąlygas iki vienerių metų vaiką auginti namuose. 
� Iki vaikui sueina treji metai taikoma universali pašalpų sistema (pašalpas gauna socialiai 

drausti ir socialiai nedrausti tėvai (motina ar tėvas)). 
� Iki trejų metų vaiką namuose prižiūrintiems tėvams (motinai ar tėvui) išsaugoma darbo vieta. 



 53

Silpnybės: 
� Pašalpų/atostogų sistema nedaug integruota į bendrą paramos šeimai sistemą (menkai sude-

rinta su lanksčiomis užimtumo formomis, vaiko priežiūros paslaugų sistema ir kt.).  
� Neaiškūs kai kurių pašalpų skyrimo tikslai ir motyvai: jos neatlieka nei šeimos ekonominės 

gerovės palaikymo funkcijos, nei norimos demografinės elgsenos siekimo funkcijos. 
� Nors taikant pašalpų sistemą jau yra lyčių lygybės užtikrinimo elementų, tačiau jie tebėra gana 

silpni. 
� Nemaži prieštaravimai tarp įvairių pašalpų dydžių (pvz., tarp pašalpų šeimoms, globojan-

čioms vaikus, ir pašalpų  šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų).  
� Mokesčių nuolaidos, susijusios su vaikų skaičiumi, yra menkos. 
� Visuomenė tebėra orientuota į pašalpų sistemos paternalistinės funkcijos stiprinimą.    

Galimybės: 
� Be didesnių finansinių išteklių, į pašalpų sistemą gali būti įtraukti lyčių lygybę stiprinantys 

elementai, kurie, kaip rodo kitų šalių patirtis, yra svarbūs aktyvinant demografinę elgseną. 
� Suderinti vaiko priežiūros ir šeimos pašalpų/atostogų sistemas su galimybe pasirinkti užim-

tumo formas. 
� Suderinti vaiko priežiūros ir šeimos pašalpų/atostogų sistemas su ikimokyklinio amžiaus vai-

kų priežiūros paslaugomis. 
Grėsmės: 

� Nemotyvuotas pašalpų didinimas gali stiprinti paternalistines nuostatas. 
� Neracionalus atostogų/pašalpų išmokėjimų trukmės ilginimas iš darbo rinkos gali išstumti il-

gą laiką namuose vaiką prižiūrėjusią motiną (ar tėvą). 
� Pašalpų didinimas gali dauginti (reprodukuoti) pašalpas gaunančių šeimų skaičių, susilpninti 

tokių šeimų aktyvumą ir savarankiškumą. 
� Pašalpų sistemos modernizavimas ilginant pašalpų mokėjimo trukmę ir didinant pašalpas 

vaiko priežiūros atostogų metu, kartu skatinant moteris ilgiau pasilikti namuose, kelia grėsmę 
jų profesinei kvalifikacijai, savirealizacijos galimybėms, savivertei ir lyčių lygybei. 

� Vaiko priežiūros atostogų ilginimas didina įtampą darbo santykių srityje.         
 
Problemos: 
1. Pašalpų/atostogų sistema nesuderinta su užimtumo formomis ir jų pasirinkimo galimybėmis. 
2. Suteiktos galimybės motinai (arba tėvui) naudotis vaiko priežiūros atostogomis ir nedirbti iki vai-

kui sueis treji metai sukelia įtampą darbo santykių srityje.  
3. Pašalpų/atostogų sistema nesuderinta su ikimokyklinio vaikų ugdymo paslaugomis. 
4. Pašalpų/atostogų sistema mažai orientuota į lyčių lygybės užtikrinimą. 
5. Menkai subalansuotos pašalpų/mokesčių nuolaidų sistemos siekiant remti socialiai silpnas šeimas. 
6. Pašalpų/atostogų/mokesčių nuolaidų sistemos menkai orientuotos į prioritetinį šeimos modelį ir 

prioritetinę demografinę elgseną. 
 
Vizija: 
Išmokos vaikus auginančioms šeimoms, kaip integruotos bendros paramos šeimai sistemos, kom-
pleksiškai jungiančios šeimoms palankias užimtumo formas, mokesčių lengvatas, vaikų priežiūros ir 
ugdymo paslaugas, dalis, teikia socialines garantijas vaikus auginančioms šeimoms ir skatina jų atsa-
komybę už sėkmingą vaikų raidą. 
 
Valstybės misija: 
Valstybė negali ir neturi perimti šeimos ekonominio apsirūpinimo funkcijos. Valstybės misija teikiant 
socialinius transferus (pašalpas) šeimoms, auginančioms vaikus, yra iš dalies kompensuoti su vaikų 
auginimu susijusias papildomas išlaidas ir darbinių pajamų praradimą vaiko priežiūros atostogų metu. 
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Principai: 
� Išmokų sistema turi teikti socialinę apsaugą vaikus auginančioms šeimoms, patiriančioms so-

cialinę riziką.   
� Išmokos neturi skatinti socialiai silpnų šeimų gausėjimo. 
� Išmokų sistema turi skatinti tėvų atsakomybę už vaikų priežiūrą ir ugdymą. 
� Išmokos turi teigiamai veikti šeimų demografinę elgseną. 
� Išmokos turi būti ekonomiškai pagrįstos.  
� Išmokų/atostogų sistema turi teikti galimybes tėvams (motinai ir tėvui) rinktis vaikų ugdymo 

ir profesinio užimtumo derinius. 
 
Strateginiai tikslai:  
1. Garantuoti socialinį saugumą šeimoms, auginančioms vaikus. 
2. Modernizuoti ir subalansuoti pašalpų/atostogų/mokesčių nuolaidų/paslaugų  šeimoms, augi-

nančioms vaikus, sistemas, siekiant šeimų gerovės ir norimos šeimų demografinės elgsenos. 
 

Veiksmų kryptys: 

1. Modernizuoti ir subalansuoti pašalpų/atostogų/mokesčių lengvatų/paslaugų sistemas:  
1.1. Siekti, kad netiesioginė finansinė parama labiau būtų nukreipta į socialiai silpnų šeimų rė-

mimą.  
1.2. Sudaryti palankesnes tėvystės (motinystės ir tėvystės) ir profesinio užimtumo derinimo są-

lygas. 
1.3. Pašalpų/atostogų sistemą lanksčiai derinti su ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sistema. 
1.4. Pašalpų/atostogų sistemą derinti su lyčių lygybės ir lyčių vienodų galimybių principų užtik-

rinimu. 
1.5. Modernizuoti pašalpų/atostogų/mokesčių nuolaidų derinį, kuris sudarytų palankesnes są-

lygas šeimai realizuoti norimas demografines nuostatas ir  skatintų demografinę elgseną, 
galinčią leisti atkurti demografinę pusiausvyrą. 

2. Šeimų švietimo ir žiniasklaidos priemonėmis plačiau informuoti visuomenę apie pašalpas šei-
moms bei vaikų priežiūros atostogas reguliuojančius įstatymus. 

3. Skatinti ir remti socialinius ir ekonominius tyrimus, vertinančius pašalpų šeimoms, vaikų ugdymo 
atostogų ir mokesčių nuolaidų šeimos sistemų racionalumą, jų tarpusavio suderinamumą ir atiti-
kimą šalies demografinės raidos tikslams ir šeimų poreikiams.  
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PAGYVENUSIŲ IR SENŲ ŽMONIŲ GEROVĖ 
 

 
 
 
 
3.1. BENDRA SITUACIJA 
 
Pagyvenusių žmonių skaičiaus ir lyginamojo svorio iš bendro gyventojų skaičiaus augimo ten-

dencijos rodo, kad ateityje didelę dalį mūsų visuomenės sudarys pagyvenę ir seni žmonės. Todėl tiek 
bendrą šalies gyvenimo lygį, tiek mūsų gyvenamos aplinkos mikroklimatą, pagaliau visuomenės stabi-
lumą smarkiai paveiks šios visuomenės grupės gerovė. Norint pasiekti jų gerovę būtina užtikrinti pa-
gyvenusiems žmonėms pakankamą pajamų lygį, užimtumą pagal galimybes ir poreikius, stiprinti ir 
palaikyti jų savarankiškumą, dalyvavimą viešame gyvenime bei sudaryti galimybes gauti reikalingas 
paslaugas ir pagalbą. Šiuolaikinėje visuomenėje pagyvenusių žmonių gerovė yra neatsiejama, sude-
damoji bendros mūsų visuomenės gerovės dalis, ir jos kūrimas turi remtis lygių galimybių ir nedisk-
riminavimo dėl amžiaus principais.  

Šiame skyriuje analizuojama pagyvenusių žmonių užimtumas, jų švietimas, pajamos, sociali-
nės globos paslaugos, numatyti pagrindiniai tikslai šiose srityse ir jų siekimo kryptys. Tačiau pačioje 
pradžioje apžvelgiama demografinė situacija, pagyvenusių žmonių skaičius, jo pokyčiai.  

Gyventojų senatvės slenkstis yra susitarimo dalykas – žmonių priskyrimas senų kategorijai yra 
santykinis1. Čia naudosime JT patvirtintą senatvės kriterijų – 60 metų amžių ir PSO standartus atitin-
kančią 65 metų amžiaus ribą. Be to, moderniuose visuomenėse, kuriose tikėtina būsimo žmonių gy-
venimo trukmė yra pasiekusi tam tikrą lygį, prasminga išskirti ir 80 metų bei vyresnių gyventojų po-
grupį. Pirmasis slenkstis atskiria vadinamojo trečiojo amžiaus žmones, kurių dauguma jau nebedaly-
vauja darbo rinkoje, bet dar yra pakankamai veiklūs, antrasis slenkstis atskiria vadinamojo ketvirtojo 
amžiaus žmones, kurių galimybės savarankiškai užtikrinti savo fizinį, psichinį ir socialinį saugumą yra 
labiau  ribotos.    

Pagal 1982 m. Pasaulio Asamblėjos senėjimo klausimais nutarimą visuomenės senėjimą nusako 
60 metų ir vyresnio amžiaus žmonių dalis tarp visų gyventojų (gyventojų senėjimą apibūdinantys ro-
dikliai paaiškinti 3.2 priede).  

60-mečių ir vyresnių gyventojų grupė, 1990 m. sudariusi 16% visų Lietuvos gyventojų, 2003 m. 
pradžioje pasiekė 20% lygį ir pagal JT nuosaikias (medium variant) gyventojų prognozes numatoma, 
kad 2020 m. jų dalis bus artima ketvirtadaliui (3.3, 3.4 priedai).  

65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų dalis iš bendro gyventojų skaičiaus augo taip pat dina-
miškai: 11% – 1990 m., 15% – 2003 m. pradžioje, o 2020 m. pagal minėtas prognozes tikėtina, kad 
šią amžiaus ribą bus peržengę ne mažiau kaip 17% Lietuvos gyventojų. Pačių vyriausių – 80-mečių ir 
vyresnių – Lietuvos gyventojų dalis 2003 m. pradžioje siekė 2,7%. Remiantis jau minėta JT prognoze 
per pirmuosius du XXI a. dešimtmečius šios gyventojų grupės dalis augs itin sparčiai ir 2020 m. pa-
sieks 5%  (3.3 priedas). 

Per pastaruosius keturiolika metų Lietuvos gyventojų medianinis amžius padidėjo nuo 31,2 
metų 1989-aisiais iki 35,9 metų 2003 metų pradžioje. Pagyvenusių žmonių (60-mečių ir vyresnių) 
medianinis amžius, nors ir ne visada nuosekliai, didėjo – nuo 67,5 metų (1989 m.) iki 69 metų (2003 
m.) (3.5 priedas). 

Šiuo metu kaip niekad anksčiau senyvo amžiaus (60-mečių ir vyresnių) gyventojų Lietuvoje yra 
daugiau negu vaikų (3.6. priedas). 

                                                            
1 Senėjimo proceso apibūdinimą žr. 3.1 priede. 

3. 
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Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse, ypač ryškus atotrūkis tarp moterų ir vyrų vi-
dutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (2002 m. moterų vidutinė gyvenimo trukmė buvo 11,4 metų 
(kaimuose – net  13 metų) ilgesnė). 60-mečių ir vyresnių gyventojų pogrupyje 1989 m. moterų de-
mografinės senatvės rodiklis beveik trečdaliu viršijo vyrų rodiklį (atitinkamai 19 ir 12%), o 2003 m. 
šis skirtumas tarp lyčių tapo dar didesnis (atitinkamai 24 ir 16%). Moterų proporcija pačių vyriausiųjų 
(80-mečių ir vyresnių) Lietuvos gyventojų pogrupyje yra daugiau kaip du kartus didesnė negu vyrų ir 
aptariamuoju laikotarpiu dar didėjo (3.7 priedas).  

Senyvoms moterims dažniau negu vyrams tenka patirti našlystę ir gyventi vienišoms. Tai nei-
giamai veikia jų fizinį, psichinį ir socialinio saugumo jausmą: senyvos moterys tampa apiplėšimų ir 
smurto aukomis, jos gali patirti diskriminaciją dėl savo amžiaus ir lyties. Be to, moterų rizika atsidurti 
skurde senyvame amžiuje taip pat didesnė negu vyrų. Jų veikla dėl lyčių segregacijos reiškinių darbo 
rinkoje jau darbingame amžiuje kur kas dažniau būna nukreipiama į mažiau pelningas arba visai ne-
apmokamas veiklos rūšis: tai vaikų priežiūra ir auklėjimas, namų ruoša, sergančių ir senyvo amžiaus 
giminių slaugymas ir pan. – paprastai neapmokama veikla, gulanti ant moterų pečių. Tad dėmesio 
reikalauja ne tik vyresnio amžiaus moterų perviršio skaičiumi faktas (kiekybinis aspektas), bet ir di-
desnis negu vyrų moterų pažeidžiamumas senyvame amžiuje (kokybinis aspektas). 

Kaip ir daugelyje Europos šalių, senyvo amžiaus žmonių didesnė koncentracija būna kaimo 
vietovėse negu miestuose. Kaimuose 60 metų ir vyresni gyventojai sudaro 24%, o miestuose – 18%. 
Tai industrializacijos ir urbanizacijos procesų padarinys. Kaimo gyventojų depopuliacija, kadaise su-
kelta jaunimo masinės migracijos į miestus siekiant išsilavinimo ir (arba) darbo, nulėmė ypač spartų 
kaimo gyventojų senėjimą XX a. antroje pusėje. Tačiau ir gimstamumo, ir mirtingumo lygis mieste 
žemesnis, todėl per pastarąjį dešimtmetį miestuose pagyvenusių žmonių dalis auga daug sparčiau ne-
gu kaimuose (3.8 priedas).  

Patys „seniausi“ rajonai – Dzūkijoje, pvz., Alytaus ir Lazdijų rajonuose 60 metų amžiaus ir vy-
resni gyventojai sudaro apie 29%. Panaši amžiaus sudėtis ir kai kuriuose Rytų Lietuvos rajonuose – Ig-
nalinos rajone šio amžiaus gyventojai sudaro 30%, Anykščių rajone – 29%, Molėtų ir Zarasų rajonuose 
– po 27%. Mažeikių ir Jonavos rajonų kaimo gyventojų amžiaus struktūra vis dar yra palyginti „jaunat-
viška“ (3.9 priedas). Dėsninga, kad demografiškai jaunesnės yra kaimo vietovės aplink didžiuosius 
miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius; ten 60-mečių ir vyresnių dalis neviršija penktadalio. 

Apibendrinant galima konstatuoti, kad gyventojų senėjimo procesas Lietuvoje vis dar tolydžiai 
progresuoja, ir kol kas jokių ženklų, pranašaujančių galimą gyventojų amžiaus struktūros stabilizaciją 
(senėjimo pabaigą) numatomoje ateityje, nėra.  

Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai kelia naujas ekonomines ir socialines problemas: didėja 
ekonominė našta darbingiems gyventojams, labai skirtingos vaikų ir senyvo amžiaus žmonių išlaikymo 
išlaidos (apie išlaikytinių skaičiaus kitimą žr. 3.10–3.12 priedus). Auga senų žmonių sveikatos priežiū-
ros, socialinių paslaugų poreikis, didėja išlaidos senatvės pensijoms.  

3.2. PAGYVENUSIŲ IR SENŲ ŽMONIŲ UŽIMTUMAS 
 

Situacija 
Lietuvoje 2002 m. buvo užimta 43% 55–64 m. amžiaus gyventojų,2 t. y. daugiau negu viduti-

niškai ES (38,8%) ir daugumoje šalių kandidačių (3.13 priedas). Tam palankų poveikį turėjo didelis 
šios amžiaus grupės asmenų užimtumas žemės ūkyje, pensinio amžiaus ilginimas ir ankstyvų pensijų 
schemų panaikinimas nuo 1995 m. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tris su vyresnio amžiaus žmonių 
užimtumu susijusius aspektus. 

Pirma, labai skiriasi užimtumo lygis 55–59 m. ir 60–64 m. amžiaus grupėse.  Pirmojoje grupėje 
2002 m. buvo 104 tūkst., arba 58% dirbančiųjų (67% šio amžiaus vyrų ir 51% moterų). Tačiau tarp 

                                                            
2 Darbo jėgos tyrimų duomenys. 
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60–64 metų amžiaus gyventojų dirbo tik 23% asmenų  (65 metų ir vyresnių – tik 6%). Taigi šiame 
amžiaus intervale dauguma žmonių darbą palieka (3.14 priedas).  

Antra, didesnis priešpensinio amžiaus gyventojų užimtumas yra kaimuose negu miestuose (ati-
tinkamai 61 ir 57%). 2002 m. daugiausia šio amžiaus gyventojų dirbo žemės ūkyje, medžioklėje ir miški-
ninkystėje (26 tūkst., arba 25%), apdirbamosios pramonės įmonėse (16 tūkst., arba 15%), švietimo įstai-
gose (14 tūkst., arba 13%), prekybos įmonėse (8 tūkst., arba 7%). 60–64 metų amžiaus bei 65 metų ir 
vyresni žmonės taip pat daugiausia dirba žemės ūkyje (atitinkamai 12 tūkst. ir apie 10 tūkst.). Tačiau 
darbas žemės ūkyje nenašus, duoda mažai pajamų, neperspektyvus.  

Trečia, ES tikslas iki 2010 m. pasiekti 50% užimtumo lygį 55–64 m. amžiaus grupėje nebus 
lengvai įgyvendinamas Lietuvoje, nes didėjant konkurencijai net esamą pagyvenusių asmenų užim-
tumo lygį žemės ūkyje išlaikyti bus sunku.  

Dalis priešpensinio ar jau pensinio amžiaus žmonių nepajėgūs ar nenori dirbti visą darbo lai-
ką (deja, nėra žinoma, kiek tokių žmonių yra), bet tai nereiškia, kad jie visiškai nenorėtų dalyvauti 
darbo rinkoje. Tokiu atveju jiems galėtų būti naudingos lanksčios darbo organizavimo formos 
(darbo vietos skaidymas įvedus ne visą darbo dieną ir atsisakius viršvalandžių, lankstesnis pamainų 
organizavimas, terminuotas, namudinis, agentūrinis, nuotolinis darbas, savarankiškas užimtumas, 
paslaugos, sezoniniai darbai ir pan.). Tačiau kol kas jos nėra pakankamai išplėtotos. Ne visą darbo 
dieną Lietuvoje dirba mažiau kaip 10% visų Lietuvos darbuotojų (ES šalyse – per 17%). Pagyvenu-
siųjų užimtumą riboja ir nepritaikytos jų poreikiams darbo vietos bei sveikatos ir saugos darbe rei-
kalavimų nesilaikymas. 

Itin sudėtinga įsidarbinti pagyvenusioms moterims. 2000 m. gegužę atliktų statistikos atranki-
nių darbo jėgos tyrimų (DJT) duomenimis, dirbančių 55 metų ir vyresnių vyrų buvo beveik 31,8%, o 
moterų – tik 17,5%. Be to, daugelio moterų blogesnė ir padėtis darbo rinkoje: jų darbo užmokestis 
mažesnis negu vyrų, nedaug moterų užima vadovaujančias pareigas. Pagyvenusioms moterims tenka 
ir didesnė šeimos narių (anūkų, ligonių ir pan.) globos ir priežiūros bei namų ruošos našta. 

DJT duomenimis, priešpensinio amžiaus asmenų nedarbo lygis – žemesnis negu šalies vidurkis 
(3.15 priedas). 2002 m. jis buvo 12,6% (vyrų – 14,4%, moterų – 10,8%; tarp kaimo gyventojų – 
5,1%, miesto – 16,2%). 

Darbo biržos duomenimis, 2003 m. pradžioje bedarbių, kuriems iki pensinio amžiaus likę 
mažiau kaip 5 metai, buvo 25,9 tūkst., arba 49% nuo visų vyresnių kaip 50 metų amžiaus bedarbių 
(t. y. nuo 48,1 tūkst.). Apie 4/5 vyresnio amžiaus bedarbių buvo iš darbo atleisti darbdavio inicia-
tyva. Ir nors šie bedarbiai turi sukaupę didelę darbo patirtį (58% turi 15–30 metų, 42% – didesnį 
kaip 30 metų darbo stažą), net apie 40% iš jų yra nekvalifikuoti, kas trečias neturi įgijęs profesinio 
mokymo. DJT duomenys taip pat atskleidžia žemo išsilavinimo ir nedarbo ryšį (3.16 priedas). Išsi-
lavinimo įtaka užimtumui pastebima ir ES šalyse: kuo labiau išsilavinusi darbo jėga, tuo didesnis 
jos aktyvumo lygis.  

Tačiau profesinis mokymas ir kitos aktyvios darbo rinkos priemonės vyresnio amžiaus žmo-
nėms taikomos labai ribotai. Vyrauja nuostata, kad į šių asmenų mokymus ir jų prisitaikymą prie dar-
bo rinkos investuoti neracionalu, kai šalyje aukštas jaunimo nedarbo lygis. Be to, dėl sunkios situaci-
jos darbo rinkoje ir dėl neigiamos kai kurių darbdavių nuostatos pagyvenusių žmonių atžvilgiu net ir 
šios priemonės iš esmės negarantuoja užimtumo (jie mažiau energingi, mažiau produktyvūs, dažniau 
serga ir yra pasyvesni, jų įgūdžiai neadekvatūs dabartiniams poreikiams, o investuoti į jų tobulinimą 
brangu). Kita vertus, dalis ir pačių pagyvenusiųjų nenori ar jaučiasi nesą pajėgūs keisti turėtą specia-
lybę, profesiją ar savo darbo stilių.  

Didelė dalis vyresnių kaip 50 metų bedarbių yra praradę viltį ar norą įsidarbinti ir kreipiasi į 
darbo biržą tik norėdami užsitikrinti socialines išmokas ar sveikatos draudimo bei kitas socialines 
lengvatas. Tik apie 42% siekia susirasti darbą. Net 38,8% šios amžiaus grupės bedarbių neturi darbo 
ilgiau kaip metus. 

Lietuvoje jau sukurtas atitinkamas institucijų tinklas bei darbo rinkos santykius reguliuojanti 
įstatymų bazė, parengti poįstatyminiai dokumentai. Visi šie įstatymai ir dokumentai bendra tvarka 



 58

liečia ir pagyvenusių žmonių užimtumo klausimus, tačiau labiausiai su šia amžiaus grupe susijęs Be-
darbių rėmimo įstatymas3, numatantis teisines užimtumo garantijas priešpensinio amžiaus bedar-
biams, ir Priešpensinio amžiaus bedarbių užimtumo ir socialinės apsaugos gerinimo 2003–2004 me-
tais priemonių planas4, parengtas siekiant pagerinti priešpensinio amžiaus bedarbių socialinę apsaugą. 

Pagal Bedarbių rėmimo įstatymą bedarbiams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę ne il-
giau kaip 5 metai, pašalpa mokama dviem mėnesiais ilgiau negu įprastai, t. y. iš viso 8 mėnesius.  
Priešpensinio amžiaus asmenims, likus ne ilgiau kaip 2 metams iki senatvės pensijos amžiaus ir turin-
tiems ne mažesnį kaip 15 metų valstybinio socialinio draudimo stažą, sudaryta galimybė gauti prieš-
pensinę bedarbio pašalpą. Jos mokėjimo laikotarpiu šiems asmenims netaikomos aktyvios darbo rin-
kos politikos priemonės. Padėti įdarbinti darbo rinkoje papildomai remiamoms bedarbių grupėms, 
tarp kurių, kaip minėta, yra ir priešpensinio amžiaus asmenys, steigiamos (pritaikomos) subsidijuoja-
mos darbo vietos (3.17 priedas).  

Savivaldybėse (seniūnijose), kuriose aukštas nedarbo lygis, vykdomi Vietinių užimtumo inicia-
tyvų projektai. Tačiau, deja, iki šiol pagal juos įdarbinti pagyvenusių žmonių beveik nepavyksta (pvz., 
2001 m. buvo įdarbintas tik vienas priešpensinio amžiaus bedarbis). 

2003 m. pabaigoje priimtas naujas Išankstinio valstybinių socialinio draudimo pensijų mokėji-
mo įstatymas, numatantis galimybę ilgalaikiams priešpensinio amžiaus bedarbiams anksčiau negu 
prasidės pensinis amžius pradėti gauti senatvės pensiją.  
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Pagyvenusių žmonių užimtumo priemonių įgyvendinimui bei jų plėtrai pagrindą užtikrina ne 
tik sukurta šiuolaikinė Lietuvos teisinė bazė, bet ir Europos Sąjungos nuostatos, direktyvos ir 
reglamentai. Jų taikymas atveria galimybes geriausią pasaulio patirtį pritaikyti Lietuvoje.  

� Gana tvirtą pagrindą plėtoti užimtumo pagyvenusiems ir seniems žmonėms galimybes suda-
ro didėjantis šalies ekonominis pajėgumas, sutvirtėjusi ekonomika.  

� Prie rinkos ekonomikos reikalavimų labiau nei anksčiau psichologiškai ir praktiškai prisitaiko 
vis daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų. Stiprėja atsakomybės už save ir poreikio tobulintis, 
įgyti naujų įgūdžių (pvz., darbo su informacinėmis technologijomis, užsienio kalbų mokėjimo 
ir kt.) įsisąmoninimas.  

� Aukštesnis negu vidutinis ES 55–64 metų žmonių užimtumo lygis. 
Silpnybės: 

� Įvairių užimtumo priemonių įgyvendinimą riboja nuolatinis išteklių stygius, kurį iš dalies le-
mia per mažas finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. 

� Žema ar neatitinkanti dabartinių poreikių didelės vyresnio amžiaus žmonių dalies kvalifikaci-
ja. 

� Per mažas pagyvenusių ir senų žmonių įtraukimo į darbo rinką reikšmės įsisąmoninimo lygis. 
Susiformavęs negatyvus požiūris į dirbančius pagyvenusius ir senus žmonės, paplitusi jų 
įtraukimo į aktyvias darbo rinkos priemones (gal tik išskyrus viešuosius darbus) nereikalin-
gumo nuostata. 

� Maža dalies vyresnio amžiaus žmonių motyvacija ieškoti darbo ir dar mažesnė tobulintis ar 
keisti turėtą specialybę. 

� Neretai mažai apmokamas, ypač žemesnės kvalifikacijos ar žemės ūkyje dirbančių pagyvenu-
sių žmonių darbas ir palyginti didelė mokesčių našta mažai uždirbantiems (tiesiogiai per pa-
jamų mokesčius ir socialinio draudimo įmokas bei netiesiogiai per pridėtinės vertės mokes-
čius (PVM) ir akcizus).  

� Menkos galimybės pagyvenusiems ir seniems žmonėms pasinaudoti lanksčiomis darbo orga-
nizavimo ar netradicinėmis užimtumo formomis.  

                                                            
3   1990 m. gruodžio 13 d. Nr.I-864;  (Žin.,1991, Nr.2-25; 2003, Nr.32-1313) 
4 SADM 2003-04-23 įsakymas Nr.64. 
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� Prie pagyvenusiųjų užimtumo situacijos pagerinimo mažai prisideda socialiniai partneriai. 
Viena iš priežasčių – jų pačių silpnumas ir neorganizuotumas.  

Galimybės: 
� Teigiamai pagyvenusių ir senų žmonių užimtumo skatinimą, saugos ir sveikatos darbe reika-

lavimų užtikrinimą, darbuotojų atstovavimo tobulinimą gali paveikti ir papildomų lėšų su-
teikti Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, pirmiausia galimybe pasinaudoti Socialinio fondo 
ištekliais.  

� Lankstesnių darbo organizavimo formų vystymas palengvins užimtumą tų pagyvenusių 
žmonių, kurie nėra pajėgūs ar neturi galimybės dirbti įprasto užimtumo forma. 

� Dalinio/laipsniško išėjimo į pensiją schemų sukūrimas ir „apdovanojimų“ už ilgesnį pasili-
kimą darbo rinkoje praktikos įdiegimas galėtų gerokai padidinti dirbančių pagyvenusių ir se-
nų žmonių skaičių.  

� Vietinių užimtumo iniciatyvų ir kitų panašių projektų plėtra, daugiau dėmesio skiriant vyres-
nio amžiaus žmonių įtraukimui į darbo rinką, galėtų prisidėti prie didesnio pagyvenusių ir se-
nų žmonių užimtumo.  

Grėsmės: 
� Nepakankamas dėmesys pagyvenusių ir senų žmonių išlaikymui darbo rinkoje ar įtraukimui į 

ją gresia šios amžiaus grupės dirbančiųjų mažėjimu, išlaikytinių skaičiaus didėjimu ir atitin-
kamai socialinės apsaugos finansavimo galimybių susiaurėjimu. Patiems pagyvenusiems kyla 
skurdo ir socialinės atskirties didėjimo grėsmė.  

 
Problemos: 
1. Per mažai dėmesio pagyvenusių ir senų žmonių užimtumui skiriama įvairiose užimtumo progra-

mose ir strategijose. 
2. Vyresnio amžiaus asmenys retai siunčiami tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują profesiją, 

taip pat per mažai (ypač moterys) skatinami užsiimti individualiu verslu. Netgi ne visi norintys 
dirbti viešuosius darbus priešpensinio amžiaus bedarbiai gali jų gauti dėl nepakankamos pasiūlos. 
Be to, Lietuvoje pagal šias programas orientuojamasi į nekvalifikuotą ar žemos kvalifikacijos dar-
bą, todėl turintiems aukštesnę kvalifikaciją asmenims tenka rinktis žemesnės kvalifikacijos darbą. 
Tokiu būdu mažinama ir pačių pagyvenusiųjų motyvacija dirbti. 

3. Vyresnio amžiaus žmonės nepasitiki savo gebėjimais savarankiškai spręsti užimtumo problemas, 
todėl jie pasyvesni, nesiryžta ieškoti ir imtis priemonių, galinčių pagerinti susiklosčiusią padėtį. 

4. Dėl palyginti aukšto bendro nedarbo lygio Lietuvoje dirbti pensinio amžiaus asmenys neskati-
nami.  

5. Neigiamas vyresnio ir pensinio amžiaus darbuotojų įvaizdis verslo visuomenėje. 
6. Dėl neišplėtotų lankstaus darbo organizavimo formų ir nepakankamo socialinių ir darbo teisių 

apsaugos užtikrinimo jas taikant dalis priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių netenka galimy-
bės pasirinkti darbą pagal savo sveikatos ar kitas galimybes.  

7. Lietuvoje labai nesilaikoma darbo vietų kokybės, saugos ir sveikatos darbe reikalavimų, o tai itin 
aktualu silpnesnės sveikatos pagyvenusiems žmonėms. 

8. Silpna socialinė partnerystė neužtikrina vyresnio amžiaus darbuotojų interesų ir teisių atstovavi-
mo tiek įmonės, tiek valstybės lygmeniu. 

9. Dėl didelio mokesčių pleišto, transporto ir kitų su darbine veikla susijusių išlaidų dalis bedarbio 
pašalpos ir kitų socialinių išmokų gavėjų nesuinteresuoti įsidarbinti į mažai apmokamas darbo 
vietas, kurios, deja, dažniausiai ir siūlomos priešpensinio amžiaus darbuotojams.  

 
Vizija 
Aukštas pagyvenusių žmonių užimtumo lygis, panaikinta jų diskriminacija darbo rinkoje, užtikrinti 
darbuotojų saugos ir sveikatos darbe reikalavimai, darbo vietos pritaikytos pagyvenusių žmonių po-
reikiams, mokamas normalų pragyvenimo lygį garantuojantis darbo užmokestis. Visiems vyresnio 
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amžiaus darbuotojams sudarytos galimybės nuolat tobulinti turimą kvalifikaciją ar persikvalifikuoti. 
Išplėtotos lanksčios darbo organizavimo formos, sudarančios galimybę kiekvienam pasirinkti savo 
sveikatą ir galimybes atitinkantį užsiėmimą.  

Sudarytos dalinio išėjimo į pensiją galimybės. Žmogus lieka darbo rinkoje tiek kiek nori ir kiek 
leidžia sveikata. 

Pagyvenę žmonės aktyviai dalyvauja tiek sprendžiant savo bendruomenės problemas, tiek pri-
imant sprendimus valstybės ar savivaldybių lygmenimis.  
 
Valstybės misija 
Kiekvienam pagyvenusiam šalies gyventojui, norinčiam ir galinčiam dirbti, sudaryti galimybes daly-
vauti darbo rinkoje arba savarankiškoje ekonominėje veikloje. Turi būti įgyvendinama aktyvi užim-
tumo politika plėtojant visiems asmenims prieinamą nuolatinio mokymosi sistemą, neturinčius darbo 
pagyvenusius asmenis įtraukiant į aktyvias darbo rinkos priemones, konstruojant socialinės apsaugos 
sistemą taip, kad būtų išsaugomi pagyvenusių žmonių motyvai kuo ilgiau likti darbo rinkoje. 
 
Principai 

� Lygių galimybių principas. Būtina užtikrinti vienodas užimtumo galimybes visiems gyventojams 
nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus ar gyvenamosios vietos. Šis principas išdėstytas pa-
grindiniuose tarptautinių organizacijų dokumentuose, pirmiausia – pataisytoje Europos so-
cialinėje chartijoje, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose Nr. 111 „Dėl darbo ir 
profesinės veiklos diskriminacijos“, Nr. 122 „Dėl įdarbinimo politikos“, Nr. 168 „Dėl užim-
tumo skatinimo ir apsaugos nuo nedarbo“. 

� Strateginio planavimo principas. Siekiant didesnio pagyvenusių ir senų žmonių dalyvavimo darbo 
rinkoje būtina nacionaliniu lygmeniu numatyti strategines gaires bei užtikrinti pakankamą 
dėmesį jų įgyvendinimui ir visuomenės supratimo ir palaikymo kūrimui.  

� Solidarumo principas. Kiekviena gyventojų karta bei amžiaus grupė ir jos indėlis į visų žmonių 
gerovę yra reikšmingi, todėl nė viena jų neturi būti nuvertinta ar kitaip nuskriausta.  

� Dalyvavimo principas. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovė gali būti pasiekta tik aktyviai daly-
vaujant jiems patiems, siekiant, kad būtų užtikrinamos jų teisės ir neribojamos galimybės. 

� Partnerystės principas. Sprendžiant pagyvenusių ir senų žmonių užimtumo klausimus turi būti 
užtikrintas lygiavertis valstybės, darbdavių ir pačių pagyvenusiųjų bendradarbiavimas.  

� Koordinuotumo principas. Pagyvenusių žmonių gerovė priklauso nuo užimtumo ir socialinės ap-
saugos, kurios glaudžiai tarpusavyje susijusios. Jų tikslai ir priemonės turi būti racionaliai su-
derinti, neprieštarauti vieni kitiems, atitikti vientisą ekonominę ir socialinę plėtrą numatančią 
strategiją. 

� Prieinamumo principas. Užimtumas turi būti prieinamas visiems norintiems ir galintiems dirbti 
žmonėms. 

� Aktyvaus senėjimo principas. Aktyvus senėjimas reiškia aukštą lankstumo lygį, kai individai ir 
šeimos gali pasirinkti, kaip praleisti savo gyvenimą – darbe, besimokant, poilsiaujant ar glo-
bojant kitus. Viešoji politika gali tokį lankstumą paskatinti šalindama suvaržymus.  

� Mokslo sklaidos ir technologinės pažangos principas. Nauji sprendimai ir jų įgyvendinimo mecha-
nizmai pagyvenusių žmonių užimtumo srityje turi būti grindžiami mokslo laimėjimais, nau-
jomis žiniomis ir modernia technologija. 

 
Strateginiai tikslai: 
1. Siekiant bendro tikslo išlaikyti nedarbą Lietuvoje stabiliai neaukšto, ne daugiau kaip 6–7% lygio, 

užtikrinti, kad ir pagyvenusių žmonių nedarbas atitiktų šį vidutinį lygį.  
2. Vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos iškeltu tikslu iki 2010 m. padidinti vyresnių (55-64 m.) 

gyventojų užimtumo lygį iki 50%.  
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3. Jungtine vyriausybės ir socialinių partnerių iniciatyva siekti, kad vyresnio amžiaus darbuotojai 
darbo rinkoje išliktų kuo ilgiau. Sukurti prielaidas ir sąlygas dirbti ir užsidirbti kiekvienam to no-
rinčiam ir galinčiam asmeniui nepaisant garbingo jo amžiaus.  

4. Pasiekti, kad būtų užtikrintas Europos standartus atitinkančių darbo vietų kokybės reikalavimų 
įgyvendinimas. 

5. Pasiekti, kad tiek visuomenėje apskritai, tiek tarp darbdavių pagerėtų pagyvenusių žmonių įvaizdis. 
 
Veiksmų kryptys: 

1. Sudaryti sąlygas ir skatinti vyresnio amžiaus darbuotojus užsiimti ekonomiškai aktyvia veikla atsi-
žvelgiant į darbo rinkos reikalavimų pokyčius, tobulinti turimą kvalifikaciją ar persikvalifikuoti, 
įgyti naujų įgūdžių. 

2. Skatinti darbdavius daugiau dėmesio ir investicijų skirti vyresnio amžiaus darbuotojų mokymui ir 
perkvalifikavimui.  

3. Užtikrinti, kad kiekvienas įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje vyresnio amžiaus bedarbis būtų 
įtrauktas į aktyvios darbo rinkos politikos priemones (nedarbo prevencijos, darbo pasiūlos ir pa-
klausos, profesinio mokymo, viešųjų ir remiamų darbų, savo verslo organizavimo).  

4. Plėtoti viešųjų darbų įvairovę apimant ir aukštesnės kvalifikacijos reikalingą veiklą. 
5. Išplėtoti lanksčias darbo organizavimo formas ir padaryti jas prieinamas pagyvenusiems žmo-

nėms, kartu užtikrinant pakankamą jų socialinę ir darbo apsaugą. 
6. Didinti pagyvenusių žmonių, o ypač pagyvenusių moterų verslumą, sudaryti jiems sąlygas gauti 

verslui plėtoti reikalingą informaciją, užtikrinti reikiamą profesinį mokymą ir skatinti juos imtis 
verslo.  

7. Sudaryti palankias netradicinės veiklos plėtros sąlygas, pvz., vaistinių ir prieskoninių augalų augi-
nimo, ekologiškai švarios produkcijos gamybos ir pan. 

8. Plėtoti vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą, labiau akcentuojant vyresnio amžiaus 
žmonių įdarbinimą.  

9. Atsižvelgiant į senstančios visuomenės keliamus iššūkius nuolat tobulinti užimtumo didinimo 
programą, labiau akcentuojant priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių užimtumą bei jų mo-
kymą ir perkvalifikavimą.  

10. Pritaikyti darbo vietas pagyvenusiųjų poreikiams. 
11. Vystyti transporto ir kelių infrastruktūrą užtikrinant geresnį atokių vietovių ir kaimų susisiekimą, 

kad jų gyventojai neliktų izoliuoti ir galėtų laiku nuvykti į kitoje vietovėje esančią darbo vietą. 
12. Darbo užmokestis turi garantuoti pakankamas, žmogaus orumo nežeminančias darbo pajamas. 

Reikia nuolatos atlikinėti darbo užmokesčio ir darbo jėgos įkainio kitimo bei jų santykio su darbo 
našumu ir įmonių konkurenciniais gebėjimais analizę, rengti priemones, drausiančias nepagrįstai 
mažinti darbo jėgos įkainius.  

13. Sukurti dalinio/laipsniško išėjimo į pensiją schemas ir skatinti pagyvenusiuosius jomis naudotis 
bei numatyti „apdovanojimus“ už ilgesnį buvimą darbo rinkoje. 

14. Užtikrinti, kad ir toliau dirbantiems pensininkams bus mokama nesumažinto dydžio pensija. 
15. Naikinti bet kokius diskriminacijos dėl amžiaus reiškinius. 
16. Visuomenė turi būti geriau supažindinama su pagyvenusių žmonių įtraukimo į darbo rinką ir vi-

suomenės gyvenimą privalumais. Tam reikia organizuoti žiniasklaidos akcijas, taip pat tikslines 
skatinamąsias priemones darbdaviams, vietos bendruomenėms ir kitiems visuomenės nariams. 
Vyriausybė kartu su savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) turėtų skatinti 
dialogą bendruomenės lygmeniu ir stiprinti tarpusavio supratimą tarp kartų.  

17. Skatinti pagyvenusius žmonės aktyviau jungtis į profesines sąjungas, dalyvauti sprendžiant darbo 
organizavimo, kvalifikacijos kėlimo ir darbo apmokėjimo klausimus. 
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18. Skatinti pagyvenusiuosius aktyviau jungtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti kultūriniame, 
politiniame gyvenime, kad jie galėtų atskleisti savo galimybes ir formuoti teigiamo, aktyvaus ir į 
plėtrą orientuoto senėjimo proceso įvaizdį visuomenėje. 

3.3. PAGYVENUSIŲ IR SENŲ ŽMONIŲ GYVENIMO LYGIS 
 
Situacija 
Namų ūkių biudžetų tyrimo (NŪBT) duomenimis, 2002 m. buvo 32% (miestuose – 29%, kai-

muose – 39%) namų ūkių, kurių galva buvo 60 metų ir vyresnis asmuo (toliau – pagyvenusių žmonių 
namų ūkiai). Gyventojų surašymo duomenimis, 91% pagyvenusių žmonių namų ūkių pagrindinis pa-
jamų šaltinis yra pensija ir tik 6% – samdomojo darbo pajamos. Asmeninį ūkį kaip pagrindinį pajamų 
šaltinį nurodė tik 1,3%, nors beveik 40% pagyvenusiųjų gyvena kaime. Kad asmeninis ūkis daugiau yra 
papildomas pajamų šaltinis, nurodė 86% pagyvenusių asmenų, gaunančių papildomų pajamų.  

Visos pagyvenusių žmonių namų ūkių disponuojamos pajamos 2002 m. sudarė 99% šalies vi-
durkio (3.18 priedas). Vartojimo išlaidos vienam namų ūkio pagyvenusiam nariui per mėnesį 2002 m. 
buvo 0,7% didesnės už šalies vidurkį (3.19 priedas). Todėl iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pagyvenu-
sių asmenų materialinė padėtis nėra blogesnė už darbingų gyventojų. Tačiau pripažįstama, kad Lietu-
voje paplitusios nelegalios pajamos, ir jas, tikėtina, gauna darbingi gyventojai, o ne pensininkai, todėl 
šie duomenys neleidžia teigti, kad pagyvenusių žmonių gyvenimo lygis atitinka vidutinį.  

Pagyvenusių žmonių namų ūkiai dažniau nei vidutiniai atsiduria žemiau skurdo ribos.5 Skurdo 
lygis6 tarp pagyvenusių žmonių namų ūkių 2002 m. buvo 18,8% (vidutiniškai šalyje – 16,6%) (3.20. 
priedas). Pagyvenusių žmonių namų ūkiai kur kas blogiau nei kiti apsirūpinę kultūrinės ir buitinės 
paskirties prietaisais.7 Tarp pagyvenusių žmonių namų ūkių miestuose skurstančių buvo daugiau ne-
gu tarp visų miesto namų ūkių, kaimuose – mažiau. Kuo vyresnė namų ūkio galva, tuo didesnis tokio 
namų ūkio skurdo lygis (3.21 priedas).  

Lietuvoje jau realizuojama Skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo programa, kurioje šalia 
kitų numatytos ir priemonės pagyvenusių žmonių gerovei didinti, sudaryta nacionalinė skurdo stebė-
senos komisija. 

 Pagrindinį vaidmenį užtikrinant pensinio amžiaus žmonių socialinę apsaugą senatvėje šiuo 
metu atlieka valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos (toliau – senatvės pensijos) (3.22 prie-
das). 2003 m. pradžioje jas gavo 17,7% (618 tūkst.) šalies gyventojų, arba 87,8% pensinio amžiaus 
asmenų. Kol kas senatvės ir invalidumo pensijomis aprūpinami beveik visi pensinio amžiaus gyven-
tojai, t. y. 97,4%. Savivaldybių socialinės paramos skyrių duomenimis, 2002 m. buvo 4346 asmenys, 
neįgiję teisės į senatvės ar invalidumo pensiją. Prognozuojama, kad tokių žmonių skaičius labai padi-
dės. Taip gali atsitikti dėl to, kad dalis gyventojų dirba nelegaliai (užsienyje ar Lietuvoje) ir nemoka 
socialinio draudimo įmokų arba išvis nedirba. Jei tokia situacija išliks, ateityje šie žmonės geriausiu 
atveju galės tikėtis tik šalpos pensijos ar socialinės pašalpos. Šalpos pensija irgi mokama ne visais at-
vejais. 2003 m. pradžioje jas gavo tik 590 pensinio amžiaus žmonių. Be to, ši pensija yra labai maža, 
t. y. socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. 

Vidutinė senatvės pensija Lietuvoje taip pat gana maža, neužtikrinanti pagyvenusiems žmo-
nėms normalaus pragyvenimo lygio. 2003 m. pradžioje ji buvo apie 332 Lt, arba 40,8% vidutinio ne-
to darbo užmokesčio. Po kelerių metų pertraukos gerėjant socialinio draudimo padėčiai šios pensijos 
pradėtos pamažu didinti. Dalies pensininkų pajamas padidina šalia senatvės ar invalidumo pensijos 
dar gaunamos našlių ar valstybinės pensijos.  

                                                            
5 Skurdo riba lygi 50% vartojimo išlaidų vidurkio. 
6 Skurdo lygis – tai gyventojų, esančių žemiau skurdo ribos, dalis. Jų vartojimo išlaidos yra mažesnės negu tam tikru me-
todu apskaičiuota skurdo riba. 
7 Spalvotąjį televizorių turėjo 83% pagyvenusių žmonių namų ūkių (iš visų namų ūkių – 89%), vaizdo magnetofoną – 5% 
(iš visų – 21%), automatinę skalbimo mašiną – 22% (iš visų – 43%), mikrobangų krosnelę – 6% (iš visų – 18%), asmen-
inį kompiuterį – 2% (iš visų –12%), automobilį – 20% (iš visų – 43% ). 
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Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos pensijoms 2002 m. sudarė 6,6% BVP. 
Tai vienas mažiausių rodiklių Europoje. Jį padidinti sunku dėl nepalankaus apdraustųjų ir pensininkų 
santykio. Labai padidėjus invalidumo ir našlių pensijų gavėjų skaičiui mažėja apdraustųjų, tenkančių 
vienam pensininkui, skaičius, ir dėl visuomenės senėjimo prognozuojama, kad šis santykis dar pablo-
gės. Kiek tai turės įtakos socialinio draudimo fondo biudžetui, priklausys ir nuo socialinio draudimo 
įmokų bei pensijų dydžio pokyčių. Socialinio draudimo fondo balansui didelę įtaką turės ir darbo 
užmokesčio augimo tempai, kurie savo ruožtu priklauso nuo šalies ekonomikos augimo spartos ir 
kitų veiksnių.  

Nuo 2004 m. įsigaliojo savanoriška kaupimu pagrįsta sistema, į kurią apdraustieji gali pervesti dalį 
socialinio draudimo fondui mokamų įmokų. Ja tikimasi ateityje palengvinti pensijų finansavimo sun-
kumus ir sudaryti žmonėms galimybę palūkanomis „užsiauginti“ didesnę papildomos pensijos dalį. 

Valstybinių pensijų sistema iškreipia socialinio teisingumo principus suteikdama tam tikroms 
grupėms privilegijas, ir teisę į ją turinčių gyventojų grupių ratas nuolat nepagrįstai plečiamas, todėl 
nuo 1995 m. jų gavėjų skaičius išaugs 40%. Atitinkamai padidės ir šioms pensijoms skirtos išlaidos.  

Dauguma dabartinės vyresnio amžiaus žmonių kartos (60 metų ir vyresni) atstovų turi nuosavą 
būstą, tačiau dėl mažų pajamų ir didelių būsto šildymo išlaidų, matyt, ateityje turės keltis į kuklesnį 
būstą, be to, būstai nepritaikyti seniems žmonėms (ne visada yra liftas). Statistikos departamento at-
likto gyventojų surašymo duomenimis, iš 1250 šalyje surašytų benamių net 293 yra 55 metų amžiaus 
ir vyresni.  
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Lietuvos integracija į Europos Sąjungą paskatins aukštesnių socialinės apsaugos standartų 
įgyvendinimą ir darbo užmokesčio augimą.  

� Ekonomikos augimas sudaro pagrindą tinkamai finansuoti socialinės apsaugos sistemą ir jos 
priemones pagyvenusiems žmonėms.  

� Socialinio draudimo pensijos užtikrina garantuotą pragyvenimo šaltinį didžiajai daliai pensi-
nio amžiaus šalies gyventojų. 

� Dirbantiems pensininkams mokama visa pensija – tai palankiai veikia žmonių motyvaciją il-
giau dirbti, nes neprarandama net dalis pensijos. Be to, mažas pensijas gaunantys dirbantys 
pensininkai užsitikrina pakankamą pragyvenimo lygį net ir mažai uždirbdami. 

� Siekiant apsaugoti vyresnio amžiaus darbuotojus nuo visiško pajamų praradimo bedarbystės 
atveju tobulinama priešpensinio amžiaus nedarbo apsaugos sistema, numatyta išankstinio iš-
ėjimo į pensiją galimybė. 

Silpnybės: 
� Lietuvoje socialinei apsaugai, taip pat ir senatvės pensijoms, palyginti su ES šalių vidurkiu, 

skiriama beveik dvigubai mažesnė BVP dalis. Tai lemia mažas, oraus gyvenimo neužtikrinan-
čias socialinio draudimo ir socialinės paramos išmokas (šalpos, invalidumo ir didelės gyven-
tojų dalies senatvės pensijos, taip pat itin skurdžiai gyvenantiems asmenims mokamos socia-
linės pašalpos).  

� Mažas senatvės pensijas gauna didelė dalis asmenų, kurie turi sukaupę labai didelį darbo sta-
žą, tačiau kurių paskutinių metų darbinės pajamos buvo nedidelės. 

� Nors kol kas ir nedidelė, bet ateityje gerokai padidėsianti pagyvenusių žmonių dalis dėl nesi-
draudimo socialiniu draudimu neįgyja arba neįgis teisės į pensiją.  

� Per mažai apdrausta kitų (ne samdomųjų) darbuotojų socialiniu draudimu. Ypač daug neap-
draustų asmenų kaimuose.  

� Socialinės paramos sistemos išmokos ne visada atitenka tiems, kuriems labiausiai jų reikia. 
Paramos reikalingi gyventojai turi nepakankamai informacijos apie savo teises ir galimybes, o 
paramos sistemos darbuotojai ne visada žino apie realius gyventojų poreikius. 

� Valstybės teikiama apsirūpinimo būstu parama yra nepakankama. Nenumatytos priemonės 
būsto pritaikymo pagyvenusiems žmonėms problemai spręsti. 
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Galimybės: 
� Kovojant su šešėliniu verslu ir įsigalint naujoms informacinėms technologijoms bus užtikrinta 

efektyvesnė socialinio draudimo įmokų mokėjimo apskaita, be to, bus lengviau kontroliuoti 
socialinės paramos poreikį ir pagal tai tinkamiau organizuoti socialinės paramos teikimą. 

Grėsmės: 
� Senstant Lietuvos gyventojams padidės socialinės apsaugos išlaidos, todėl gali tekti santykinai 

sumažinti ar bent nedidinti socialinių išmokų, griežtinti teisių į jas kvalifikacines sąlygas.  
� Užimtumo ir socialinės politikos nesėkmės tiek bendros, tiek pagyvenusiųjų atžvilgiu gali 

lemti nemažėjantį priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių skurdo lygį bei padidėjusią šių 
gyventojų grupių socialinę atskirtį. 

 
Problemos: 
1. Statistiniai gyventojų disponuojamų pajamų duomenys ne visiškai tiksliai parodo realią situaciją, 

kadangi jaunesnio ir vidutinio amžiaus asmenys yra mobilesni, dažniau gauna papildomų pajamų 
iš šešėlinės veiklos, o tokios pajamos neatsispindi tyrimuose. To neįvertinus, negalima išsiaiškinti 
realios pagyvenusių žmonių padėties. 

2. Dabartinis daugumos socialinio draudimo ir šalpos pensijų bei socialinės pašalpos dydis neužtikrina 
jas gaunantiems asmenims pakankamų pajamų šaltinio senatvėje ar negalios atveju. Jų padėtį sunki-
na ir sumažintos kompensacijos vaistams bei transporto lengvatos.  

3. Nevienodas socialinės apsaugos išmokų ir socialinių paslaugų išplėtojimo lygis įvairiuose Lietu-
vos rajonuose. 

4. Siekiant užtikrinti tiek socialinio draudimo finansavimą, tiek socialinę apsaugą (pagyvenusiems 
asmenims ypač svarbi apsauga nedarbo, invalidumo ir senatvės atvejais) svarbus kuo didesnės 
gyventojų dalies draudimo socialiniu draudimu klausimas. Tačiau šiuo metu socialinis draudimas 
daugiausia orientuotas į samdomus dirbančiuosius.  

5. Nuolat didėjantis invalidumo (ypač tarp priešpensinio amžiaus žmonių) ir našlių pensijų gavėjų skai-
čius.  

6. Ne visi pensinio amžiaus asmenys, negaunantys socialinio draudimo senatvės pensijos ir neturintys 
kito pajamų šaltinio, įgyja teisę gauti šalpos pensiją. Tačiau valstybinių pensijų, kurios mokamos tam 
tikroms privilegijuotoms socialinėms ir profesinėms grupėms, gavėjų skaičius didėja.  

7. Visuomenei senstant ir didėjant įvairių socialinio draudimo išmokų poreikiui, iškils pensijų sistemos 
finansinio stabilumo problema. 

8. Lietuvoje labai daug namų ūkių, kurių būsto pasirinkimo galimybės bei mobilumas ribotas, esa-
mas būsto fondas nugyventas, nes nebuvo skirta pakankamai lėšų gyvenamųjų namų priežiūrai ir 
renovacijai, per mažai statoma naujų gyvenamųjų namų, nors būsto išlaikymo subsidijos didelės. 
Ypač sunku būstą atsinaujinti pagyvenusiems, mažai pajamų gaunantiems žmonėms.  

9. Pagyvenusieji neturi dalinio išėjimo į pensiją galimybės. 
 

Vizija 
Pagyvenusiems žmonėms užtikrintos socialinės garantijos. Koordinuota socialinio draudimo ir socia-
linės paramos sistema. Pensijos indeksuojamos laiku, jų perkamoji galia ir santykis su vidutiniu darbo 
užmokesčiu gerėja. Socialinė parama „taikli“ ir tikslinga, orientuota į asmenis, kuriems jos iš tiesų 
reikia. Labai sumažėjęs pagyvenusiųjų žmonių skurdas ir socialinė atskirtis, išgyvendintas ypač didelis 
pagyvenusiųjų skurdas. Sukurta racionali ir visiems prieinama apsirūpinimo tinkamu būstu, jo reno-
vacijos ir  pritaikymo pagyvenusiųjų poreikiams sistema. 

 
Valstybės misija 
Socialinės apsaugos srityje plačiau taikyti pensijų sistemas, kad teises į pensijas įgytų visi pensinio 
amžiaus sulaukę šalies gyventojai, užtikrinti pakankamą socialinio draudimo finansavimą ir žmogaus 
orumo nežeminančio dydžio pensijas, laikytis adekvataus pensijų indeksavimo augant ekonomikai, 
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didėjant darbo užmokesčiams ir kainoms. Sudaryti gyventojams galimybes senatvėje gauti pajamų iš 
įvairių šaltinių. Padėti apsirūpinti tinkamais būstais arba pritaikyti turimus būstus bei aplinką pagyve-
nusių žmonių poreikiams. 
 
Principai: 

� Solidarumo principas. Svarbu skatinti visų gyventojų kartų tarpusavio bendravimą ir bendradar-
biavimą bei savitarpio pagalbą. 

� Dalyvavimo principas. Pagyvenę ir seni žmonės turi aktyviai dalyvauti kuriant visuomenės ir sa-
vo pačių gerovę. Svarbu, kad kuo daugiau pagyvenusiųjų įsitrauktų į visuomeninę, kultūrinę, 
ekonominę ir politinę veiklą, išreikštų savo interesus ir už juos kovotų. 

� Subsidiarumo principas. Daugiau atsakomybės ir sprendimų galios turėtų būti suteikta nevyriau-
sybinėms pagyvenusiems žmonėms atstovaujančioms organizacijoms, savivaldybėms.  

� Koordinuotumo principas. Siekiant užtikrinti pagyvenusių ir senų žmonių gerovę socialinė apsau-
ga ir užimtumas turi sudaryti darnią visumą. 

� Kintančių sąlygų atitikimo principas. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovę užtikrinantys strateginiai 
tikslai ir priemonės turi būti nuolat peržiūrimi ir koreguojami, atsižvelgiant į kintančias sąlygas. 

� Ekonominio racionalumo (efektyvaus kainų padengimo) principas. Būdas, kuriuo visuomenė perkelia 
išteklius sparčiai didėjančiam pagyvenusių žmonių skaičiui, neturi sukurti nei didelės ekono-
minės, nei socialinės įtampos. Iškyla poreikis spartinti ekonomikos augimą, mažinti išlaikyti-
nių skaičių, skatinant pagyvenusius žmones ilgiau dirbti ir užtikrinti efektyvų perskirstymo 
mechanizmų veikimą.  

� Atsipirkimo principas. Vadovaujantis Berlyno strategijos rekomendacijomis socialinės apsaugos 
išlaidas traktuoti ne kaip nuostolius, o kaip produktyvumą užtikrinantį veiksnį. 

� Prieinamumo principas. Socialinė apsauga turi būti prieinama visiems gyventojams, tarp jų ir pa-
kankamo draudimo stažo neturintiems asmenims. 

� Lygių galimybių principas. Būtina užtikrinti vienodas socialinės apsaugos galimybes visiems gy-
ventojams nepriklausomai nuo jų amžiaus.  

� Paskatų dirbti išlaikymo principas. Valstybinės pensijų sistemos, mokesčių sistemos ir socialinių 
išmokų programos turi būti suderintos taip, kad neliktų finansinio paskatinimo anksčiau išei-
nantiems į pensiją ir finansinių trukdžių vėliau išeinantiems į pensiją. 

� Pajamų šaltinių kompleksiškumo principas. Pajamas senatvėje turi sudaryti mokesčių ir išmokų 
sistemos, kaupimo sistemų, privačių santaupų ir darbo užmokesčio pajamų derinys. Tokiu 
būdu užtikrinama rizikos diversifikacija, geresnis naštos tarp kartų pasidalijimas, individams 
sudaroma galimybė priimti lankstesnį sprendimą išėjimo į pensiją atžvilgiu.  

� Pensijų kaupimo sistemos efektyvumo principas. Pensijų kaupimo sistemų plėtra turi vykti kartu su 
finansinių rinkų infrastruktūros stiprinimu, įskaitant šiuolaikiškos ir efektyvios kontrolės 
(priežiūros) sistemos sukūrimą.  

 
Strateginiai tikslai: 
1. Pasiekti, kad būtų labai sumažintas pagyvenusių žmonių skurdas ir socialinė atskirtis, išgyvendinti 

ypač didelį jų skurdą.  
2. Siekti, kad senatvėje nė vienas asmuo neliktų be nuolatinio pragyvenimo šaltinio., Derinant so-

cialinio draudimo ir socialinės paramos priemones užtikrinti visuotinę gyventojų socialinę apsau-
gą. 

3. Užtikrinti pakankamą ir tikslingą socialinės apsaugos priemonių pagyvenusiems žmonėms finan-
savimą. 

4. Išplėsti būsto pasirinkimo galimybes visoms socialinėms gyventojų grupėms. Pritaikyti aplinką ir 
būstą pagyvenusių ir senų žmonių poreikiams. 

 



 66

Veiksmų kryptys: 

1. Nuolatos indeksuojant ir derinant su vidutinio dirbančiųjų gyvenimo lygio augimu socialinio 
draudimo išmokas, pirmiausia pensijas, garantuoti, kad perkamoji galia didės. 

2. Garantuoti socialinės paramos priemonių „taiklumą“ ir išmokų dydį, leidžiantį pagrįstai ją gau-
nantiems žmonėms turėti žmogaus orumo nežeminančių pajamų. Kartu socialinė parama turėtų 
skatinti darbingo amžiaus asmenis sugrįžti į darbo rinką. 

3. Sudarant pagyvenusiems žmonėms gauti pajamas iš įvairių šaltinių, sukurti dalinio/laipsniško 
išėjimo į pensiją schemas. 

4. Sukurti palankias socialinio draudimo sąlygas ūkininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, 
skatinti juos aktyviau draustis valstybiniu ar privačiuoju pensijų draudimu. 

5. Užtikrinti galimybę sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus ar tapusiems invalidais asmenims, 
neturintiems teisės gauti valstybinių socialinio draudimo pensijų, gauti šalpos pensijas.  

6. Užtikrinti pakankamą informacijos apie socialinės paramos galimybes ir apribojimus sklaidą.   
7. Įgyvendinti Skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo veiksmų programoje numatytas priemo-

nes pagyvenusiųjų žmonių gerovei didinti. 
8. Užtikrinant pagyvenusių ir senų žmonių gerovę bei mažinant jų skurdą ir socialinę atskirtį turi būti 

labai gerai koordinuoti valstybės, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų siekiai ir veiksmai. 
9. Daugiau lėšų skirti pagyvenusių žmonių socialinės apsaugos priemonėms finansuoti, padidinant 

joms skiriamą BVP dalį ir pagal šį rodiklį pasiekti ES šalių vidurkį. 
10. Derinant einamojo finansavimo ir kaupimo mechanizmus bei ilgalaikėje perspektyvoje ilginant 

įstatymais nustatytą pensinį amžių garantuoti pensijų sistemos finansinį stabilumą visuomenės 
senėjimo kontekste.  

11. Siekiant informacijos apie pagyvenusių ir senų žmonių skurdą patikimumo, atlikti ypač didelio 
skurdo priežasčių tyrimus. 

12. Tobulinti statistikos metodikas disponuojamoms gyventojų pajamoms nustatyti, kad būtų paro-
doma reali pagyvenusių žmonių ir kitų gyventojų grupių atstovų finansinė padėtis. 

13. Remti nepakankamas pajamas gaunančius senus žmones padengiant dalį būsto išlaikymo išlaidų 
arba renkantis racionalesnį būstą. Teikti paramą pritaikant pagyvenusių žmonių būstus jų porei-
kiams, tokiu būdu užtikrinant didesnį jų savarankiškumą ir gebėjimą ilgiau gyventi savo namuose. 

14. Siekti, kad pagyvenusių žmonių būstai būtų prijungti prie centrinės aukštos kokybės vandens tie-
kimo sistemos, taip pat kad kaimo gyventojai turėtų galimybę naudoti kokybišką geriamąjį van-
denį, kad visuose pagyvenusių ir senų žmonių būstuose būtų tiekiama elektros energija. 

15. Siekti, kad gyvenamųjų vietovių infrastruktūra būtų tinkama pagyvenusiųjų poreikiams patenkinti 
(įvairių paslaugų įstaigų prieinamumas, poilsio zonų sukūrimas, tinkamas gatvių apšvietimas ir pan.). 

3.4. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, DALYVAVIMAS VISUOMENĖS 
GYVENIME 

 
Situacija 
Šiuolaikinėje sparčiai kintančioje visuomenėje pagyvenusių žmonių tęstinio mokymosi, kvalifi-

kacijos kėlimo, kitos įgūdžių ir žinių tobulinimo galimybės tampa lemiamu veiksniu norint visavertiš-
kai dalyvauti visuomenės gyvenime, konkuruoti darbo rinkoje ir išvengti socialinės atskirties.  

Lietuvos švietimo politikos dėmesys pagyvenusių žmonių švietimui ir mokymui pirmiausia at-
sispindi Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje, kurioje įtvirtinta mokymosi visą gyvenimą nuostata. 
Valstybinė švietimo strategija 2003–2012 metams numato, kad būtina plėtoti tęstinę mokymąsi visą 
gyvenimą laiduojančią ir prieinamą, socialiai teisingą švietimo sistemą. Švietimo įstatymas įtvirtina 
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savivaldybių atsakomybę inicijuoti vietos poreikius atitinkantį profesinio mokymo ir suaugusiųjų 
švietimo teikėjų tinklo formavimą.  

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas numato, kad savivaldybės privalo turėti pakan-
kamą neformaliojo švietimo programų teikėjų tinklą, inicijuoti vietos poreikius atitinkantį profesinio 
mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklo formavimą. Šiame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo paskirtis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, ten-
kinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomą kvalifikaciją.   

Įsteigta Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba svarsto pagrindines Lietuvos ne-
formaliojo švietimo plėtros perspektyvas, teikia pasiūlymus dėl jo plėtros. 

Tarptautinės organizacijos akcentuoja pagyvenusių žmonių dalyvavimo, aktyvumo, mokymosi 
visą gyvenimą, kartų solidarumo idėjas. Šiems klausimams spręsti buvo skirta 2002 m. balandį įvykusi 
Antroji pasaulinė senėjimo asamblėja. Atsižvelgdamos į joje priimtus dokumentus daugelis šalių 
įsteigė nacionalines pagyvenusių žmonių komisijas, turinčias užtikrinti greitą ir koordinuotą šalių at-
saką į senėjimo reiškinį. Šios nacionalinės komisijos sudaro prielaidas užtikrinti pagyvenusių žmonių 
įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą.  

2002 m. rugsėjį Berlyne surengtoje Jungtinių Tautų konferencijoje buvo priimta Tarptautinio 
Madrido veiksmų plano dėl gyventojų senėjimo Regioninė įgyvendinimo strategija. Joje pabrėžiama 
būtinybė išplėsti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime, užtikrinti jų dalyvavi-
mą viešame gyvenime ir galimybes gyventi nepriklausomai.  

 Penktosios UNESCO suaugusiųjų švietimo konferencijos, įvykusios 1997 m. Hamburge, pri-
imta Hamburgo deklaracija ir Ateities darbotvarkė pažymėjo, kad senstančioje pasaulio visuomenėje 
iškyla pagyvenusių žmonių švietimo problemų: Kaip sudaryti šios socialinės grupės asmenų švietimo 
sąlygas, numatyti jiems tinkamus mokymo metodus, sudaryti sąlygas pagyvenusiems žmonėms daly-
vauti visuomenės gyvenime. Kita vertus, svarbu panaudoti jų gebėjimus, patirtį ir žinias.  

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėjos 1991 m. gruodžio 16 d. rezoliucijoje Nr. 46/91 išdės-
tytas Jungtinių Tautų požiūris į senatvę: „Kiekvieni metai, nugyventi senyvo amžiaus žmogaus turi 
būti visaverčiai. To pasiekti galima tik sudarius sąlygas senyvo amžiaus žmonėms būti nepriklauso-
miems, dalyvauti visuomenės gyvenime, turėti socialinę, teisinę ir medicinos apsaugą, galėti išreikšti 
save, būti gerbiamiems ir saugiems“. 

Lietuvos pagyvenusių žmonių išsilavinimo struktūra (3.23 priedas) 1989–2001 m. laikotarpiu 
keitėsi, į pagyvenusių žmonių gretas įsiliejant vis daugiau aukštesnio išsilavinimo žmonių. Dar po 5–
10 metų, kai į pagyvenusių žmonių gretas įsilies dabartiniai 55-mečiai, turinčių aukštąjį ar aukštesnįjį 
išsilavinimą pagyvenusių žmonių dalis ypač išaugs. Tačiau šią tendencija iš esmės lemia  išsimokslinu-
sių gyventojų dalies didėjimas tik tarp miesto gyventojų. Didėja teritorinė gyventojų išsilavinimo 
struktūros diferenciacija. Dabartiniu metu kaimo vietovėse santykinai yra daugiau žemesnio išsilavi-
nimo vyresnio amžiaus žmonių ir mažesnė turinčių aukštąjį išsilavinimą dalis. 

Dabartiniai senatvės ar invalidumo pensijų dydžiai iš esmės gali užtikrinti tik būtiniausių fizio-
loginių ir socialinių poreikių tenkinimą. Bet iš tiesų pensijos per mažos, ypač pagyvenusių žmonių, 
turinčių aukštąjį išsilavinimą, jei norima tenkinti kultūrinius ir intelektinius poreikius. Todėl pagyve-
nusių žmonių finansinės galimybės naudotis kultūros, laisvalaikio organizavimo, švietimo paslaugo-
mis yra labai ribotos. Siekiant sušvelninti šią problemą kai kuriose savivaldybėse pagyvenusiems 
žmonėms rengiamos nemokamo muziejų lankymo dienos, mažinamos bilietų į teatrus kainos ar pan., 
bet tai daugiau atskiros akcijos, o ne įsitvirtinusi sistema.  

Namų ūkių biudžetų tyrimų duomenimis, pagyvenusių žmonių (namų ūkio galva vyresnė kaip 
60 metų) namų ūkių išlaidos poilsiui ir kultūrai 2002 m. buvo daugiau kaip 60% mažesnės negu vidu-
tinės namų ūkių išlaidos. Pagyvenusių kaimo gyventojų išlaidos laisvalaikiui, kultūrai, švietimui yra 
kur kas mažesnės negu miestų gyventojų. 

Pagyvenusių žmonių namų ūkiai kur kas blogiau nei kiti apsirūpinę daugeliu kultūros ir laisva-
laikio paskirties priemonių: spalvotąjį televizorių 2001 m. turėjo 83% pagyvenusių žmonių namų 
ūkių (iš visų namų ūkių – 89%), vaizdo magnetofoną – 5%, asmeninį kompiuterį – 2% (iš visų namų 
ūkių – 12%).  
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Suaugusiųjų formaliojo švietimo sistema orientuota į suaugusiųjų, neišskiriant  pagyvenusio am-
žiaus asmenų, mokymą. Ji sudaro prielaidas pageidaujantiems asmenims siekti išsimokslinimo, kelti ar 
keisti savo kvalifikaciją. Pagrindinį išsilavinimą galima įsigyti 27 suaugusiųjų vidurinėse mokyklose ir 
suaugusiųjų mokymo centruose bei prie 43 vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų įsteigtose suaugusiųjų 
klasėse. Šios mokyklos sudaro 3% visų bendrojo lavinimo mokyklų, o 2002–2003 m. m. pradžioje šiose 
institucijose mokėsi daugiau kaip 17 tūkst. klausytojų. Tai nėra didelis skaičius atsižvelgus į faktą, kad 
vien 55–59 metų amžiaus grupėje apie 30 tūkst. žmonių išsilavinimas ne aukštesnis kaip pradinis. Visos 
suaugusiųjų mokymo institucijos yra didžiuosiuose miestuose, rajonų centruose, todėl teritorinio priei-
namumo prasme kaimo vietovių gyventojams šios paslaugos sunkiau pasiekiamos. Iš esmės finansuo-
jamas jaunų žmonių ugdymas, o suaugusiųjų mokymui lėšos skiriamos likučių principu. Kita vertus, 
patys pagyvenę asmenys, ypač vyresnio amžiaus, aukštesnio išsilavinimo poreikio neturi. Esant tokiai 
padėčiai galima teigti, kad mūsų visuomenėje dar gaji praėjusio amžiaus švietimo samprata: jaunystėje 
įgytų žinių turi pakakti visą gyvenimą. Tačiau rinkos ekonomikos sąlygomis ir ypač šiuolaikinėje infor-
macinėje visuomenėje jaunystėje įgytas išsilavinimas nėra pakankama sąlyga užsitikrinti užimtumą vi-
sam darbinės veiklos laikotarpiui. Kvalifikacijos kėlimas šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų konteks-
te svarbus ne tik norint įsidarbinant, bet ir norint išlaikyti turimą darbo vietą. 

Pasikeitusios gamybos, naujų technologijų sąlygomis gauti išsilavinimo diplomai praranda vertę 
ir verčia siekti naujos profesijos ar kvalifikacijos įgijimo. 2002 m. rudenį, palyginti su 2000-aisiais, 40 
metų ir vyresnio amžiaus studentų, siekiančių bakalauro laipsnio skaičius, padidėjo 3,5 karto. Tiek 
pat kartų padaugėjo šio amžiaus grupės studentų magistrantūros ir jai prilygstančiose studijose. Taip 
pat daugėja siekiančių įgyti kitą aukštojo mokslo diplomą. 

Pagyvenusiems žmonėms įgyti naujas ir paklausias specialybes padeda 1992 m. įsteigta Lietuvos 
darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, šešios jai pavaldžios re-
gioninės mokymo organizavimo ir konsultavimo tarnybos, keturiolika darbo rinkos mokymo centrų. 
Gausėja ir profesinio mokymo paslaugas teikiančių privačių įmonių. Lietuvoje yra apie 500 įvairaus 
profilio licencijuotų mokymo paslaugų teikėjų. Darbo rinkos mokymo centrų programose kasmet da-
lyvauja apie 25 tūkst. asmenų, tačiau nesant oficialios statistikos negalima pasakyti, kiek tarp jų yra pa-
gyvenusio amžiaus (pvz., vyresnių kaip 50 metų) asmenų. Iš kai kurių tyrimų galima konstatuoti, kad 
suaugusiųjų tęstinis profesinis mokymas šalyje nėra pakankamai išplėtotas. Tyrimų duomenimis, suau-
gusiųjų mokymo ir švietimo programose dalyvauja apie 5–10% suaugusiųjų Lietuvos gyventojų, o la-
biau išsivysčiusiose ES šalyse (pvz., Švedijoje ir Vokietijoje) šis rodiklis viršija 40%.  

Priežastys, lemiančios nepakankamą suaugusiųjų, ypač vyresnio amžiaus, tęstinio profesinio 
mokymo plėtrą, būtų pačių žmonių inercija, dominuojantis pasenęs visuomenės požiūris į pagyvenu-
sių žmonių mokymosi būtinumą ir finansavimo problemos. Dažniausiai už įvairius suaugusiųjų mo-
kymo kursus turi mokėti patys klientai, taigi daugeliui tęstinis mokymas yra neprieinamas. Profesinio 
mokymo įstatymu buvo numatyta įsteigti profesinio mokymo fondą, kurio lėšos turėjo būti naudo-
jamos profesiniam mokymui, kvalifikacijos tobulinimui finansuoti, tačiau jis taip ir nebuvo įsteigtas.  

Darbdaviai taip pat nėra suinteresuoti dirbančiųjų, ypač vyresnio amžiaus, mokymu, nes vals-
tybės politikos mastu nenumatoma darbdavių motyvavimo, skatinimo sistema, išskyrus Smulkių ir 
vidutinio dydžio įmonių plėtros įstatymą, kuris numato, kad tam tikromis sąlygomis tokios firmos 
pirkdamos mokymo ir konsultavimo paslaugas iš valstybės institucijų gali gauti lengvatų. 

Pagyvenusių žmonių kvalifikaciją padeda kelti nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos suau-
gusiųjų švietimo asociacija (įkurta 1992 m.) ir Suaugusiųjų profesinio mokymo asociacija ( įkurta 
1998 m.).  

Svarbi pagyvenusių žmonių švietimo dalis yra neformalusis švietimas, kurio paskirtis – sudaryti 
sąlygas mokytis visą gyvenimą. Tačiau praktiškai mokymosi visą gyvenimą prielaidų sistema nėra pa-
kankamai išplėtota ir kompleksiška: kol kas tai daugiau politikos formavimo ir atskirų iniciatyvų veikla.  

Viena iš svarbių neformaliojo švietimo grandžių, įgyvendinančių mokymosi visą gyvenimą 
principą, yra Trečiojo amžiaus universitetai. Tačiau kol kas juose mokosi tik labai maža pagyvenusių 
žmonių dalis.  
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Pastaruoju metu Lietuvoje plėtojamas nuotolinis (distancinis) mokymas, viena iš galimybių pa-
gyvenusių žmonių mokymuisi organizuoti. Statistikos departamento duomenimis, 2001–2002 m. m. 
3 kolegijose ir 8 universitetuose buvo įsteigtas 21 nuotolinio mokymo centras arba klasė, kuriuose 
mokėsi 1658 studentai, kvalifikaciją tobulino 217 dėstytojų ir 1259 ūkio darbuotojai. Kokią studijuo-
jančiųjų dalį sudarė pagyvenę asmenys, sunku pasakyti, tačiau šalies gyventojų kompiuterinio raštin-
gumo lygis verčia manyti, kad tokių buvo labai maža dalis. Kompiuterinio raštingumo lygis tarp pa-
gyvenusių žmonių, ypač kaimo vietovėse ir mažesniuose miestuose, yra labai mažas. Tiek pagyvenu-
sių žmonių galimybės, tiek motyvacija pasinaudoti kompiuterinėmis technologijomis savo konkuren-
cingumui darbo rinkoje padidinti ar bendrai gyvenimo kokybei pagerinti yra nedidelės.   

Lietuvoje veikia nemažai pagyvenusių žmonių nevyriausybinių organizacijų, kurios siekia 
spręsti pagyvenusiems žmonėms aktualias problemas, daryti įtaką pagyvenusių žmonių socialinės ir 
švietimo politikos formavimui. Svarbus  šių organizacijų veiklos aspektas – ne tik pagalba kitiems, 
bet ir savipagalbos grupių kūrimas ir veikla.  

Savivaldybėse šių organizacijų skaičius ir aktyvumas labai skiriasi. Dalis organizacijų yra susi-
jungusios į sąjungas. Veiklios pagyvenusių žmonių organizacijos yra „Bočiai“, Pagyvenusių žmonių 
sąjunga, Pagyvenusios moters veiklos centras. Lietuvoje įkurtas ir tarptautinės pagyvenusių žmonių 
organizacijos EURAG Lietuvos skyrius. Kai kuriose savivaldybėse veika pensininkų klubai, bendri-
jos. Tačiau jų veiklos intensyvumas ir platumas daug priklauso nuo savivaldybių paramos suteikiant 
organizacijai buveinę, galimybę naudotis kompiuterinėmis technologijomis ir pan. 

 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Suaugusiųjų formaliojo švietimo sistema orientuota į suaugusiųjų, neišskiriant  ir pagyvenusio 
amžiaus asmenų, mokymą. 

� Šalies įstatymų bazėje įtvirtinta mokymosi visą gyvenimą nuostata. 
� Tarp pagyvenusių žmonių didėja turinčių aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą dalis. 
� Lietuvoje kuriasi pagyvenusių žmonių visuomeninės organizacijos, jų susivienijimai, kurie 

rodo pagyvenusių žmonių aktyvumą, norą dalyvauti visuomenės gyvenime. 
� Pagyvenusių žmonių organizacijos tampa valstybės ir savivaldybių institucijų partneriais 

sprendžiant įvairias bendruomenės ir pagyvenusių žmonių problemas. 
� Įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas, kuris daro svarbią įtaką formuojant visuomenės po-

žiūrį ir supratimą apie mokymosi visą gyvenimą svarbą ir galimybes. 
� Lietuvoje dar gaji tradicija pagarbiai vertinti pagyvenusius žmones, jiems padėti, semtis iš jų 

išminties. 
Silpnybės: 

� Nors švietimo reformos nuostatose akcentuojamos mokymosi visą gyvenimą galimybės, ta-
čiau neparengtas konkretus jų įgyvendinimo planas. Formuojant bendrąją švietimo politiką 
pagyvenusių žmonių mokymosi problemos atrodo gana nereikšmingos ir nesvarbios. 

� Nors savivaldybėms deleguota funkcija inicijuoti vietos poreikius atitinkantį profesinio mokymo 
ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklo formavimą, šiam dalykui jos skiria mažai dėmesio ir lėšų. 

� Visuomenė nesupranta mokymosi visą gyvenimą svarbos, nėra susiformavusių tradicijų. 
Daugelis pagyvenusių žmonių nepakankamai aktyviai dalyvauja šiame procese. 

� Kaimo pagyvenusių gyventojų struktūroje yra kur kas didesnė žemesnio išsilavinimo žmonių 
dalis. 

� Žiniasklaidos priemonės skiria per mažai dėmesio pagyvenusių žmonių mokymosi svarbos ir 
galimybių propagandai. 

� Pagyvenusių žmonių nevyriausybinės organizacijos aktyviausiai veikia didesniuose miestuose, 
o daugelyje kaimo vietovių tai retas atvejis. 

� Pagyvenusių žmonių pajamos ir pragyvenimo lygis nesudaro pakankamų sąlygų dalyvauti 
kultūriniame gyvenime, turėti visavertį ir įdomų laisvalaikį.   
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Galimybės: 
� Artimiausiu dešimtmečiu į pagyvenusių žmonių gretas įsilies didesnė dalis aukštesnio išsilavi-

nimo žmonių, kurie atstovaus pagyvenusių žmonių interesams įvairiose šalies gyvenimo sri-
tyse ir darys įtaką sprendžiant jiems svarbius dalykus. 

� Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą susidarys galimybės ir aplinka sparčiau reformuoti ir mo-
dernizuoti pagyvenusių žmonių švietimo sistemą, nes ES šalyse jau susiformavusios tradici-
jos ir turima patirties. 

� Įstojus į ES bus lengviau perimti kitų šalių patyrimą pagyvenusių žmonių švietimo, laisvalai-
kio, kultūros organizavimo srityse. 

� Mokymosi visą gyvenimą nuostatos įgyvendinimas padidins pagyvenusių žmonių galimybes 
išlaikyti darbo vietą ar įsidarbinti, padarys įdomesnį ir įvairesnį jų gyvenimą. 

� Pagyvenusių žmonių NVO gausėjimas ir jų padėties stiprėjimas leis geriau atstovauti pagyve-
nusių žmonių interesams, daryti įtaką sprendimams, kurie svarbūs pagyvenusiems žmonėms. 

� Gerėjant šalies ekonominei situacijai, augant žmonių gerovei atsiras daugiau išteklių ir gali-
mybių organizuoti pagyvenusių žmonių kultūrinį gyvenimą, laisvalaikį. 

� ES šalių patirtis ir tradicijos kuriant mokymosi visą gyvenimą sistemą padės keisti mūsų vi-
suomenės požiūrį ir leis panaudoti patirtį realizuojant šias nuostatas. 

Grėsmės: 
� Nesukūrus realių prielaidų ir galimybių (finansinių, materialinių, organizacinių) pagyvenu-

siems žmonėms persikvalifikuoti, įgyti papildomų darbo rinkai reikalingų įgūdžių, ši visuo-
menės dalis bus išstumiama iš darbo rinkos ir turės gyventi iš priešlaikinės nedidelės pensijos. 
Tai apribos jų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime ir kartu neleis realizuoti 
tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintų nuostatų dėl pagyvenusių žmonių teisių ir galimybių. 

� Realus mokymosi visą gyvenimą nuostatos įgyvendinimas pareikalaus papildomų valstybės 
išteklių. 

� Ūkio restruktūrizacijos ir pasikeitusių reikalavimų darbo jėgai kontekste pagyvenusių žmonių 
perkvalifikavimas tampa brangiu ir papildomų politinių bei ekonominių priemonių reikalau-
jančiu procesu. 

� Ryški teritorinė mokymosi visą gyvenimą prielaidų ir galimybių diferenciacija kaimo ir miesto 
vietovėse. 

� Pagyvenusiems žmonėms, ypač kaimo vietovėse, trūksta supratimo ir motyvacijos, kad, no-
rint gauti darbą ar jį išlaikyti, reikia mokytis, kelti kvalifikaciją.  

 
Problemos: 
1. Nėra konkretaus veiksmų plano, kuris užtikrintų mokymosi visą gyvenimą koncepcijos praktinį 

įgyvendinimą. 
2. Tiek visa visuomenė, tiek pagyvenę žmonės nepakankamai aktyvūs darant įtaką valstybėms, savi-

valdybių institucijoms, sprendžiančioms pagyvenusių žmonių švietimo ir mokymo klausimus. 
3. Nepakankamas tęstinio suaugusiųjų bendrojo lavinimo institucijų tinklas ir tokio mokymosi pri-

einamumas, ypač kaimo gyventojams. 
4. Neveikia Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme numatytas specialus Profesinio mo-

kymo fondas, kurio lėšos turėtų būti naudojamos praktiniam profesiniam mokymui organizuoti, 
darbuotojų kvalifikacijai kelti ir profesinio mokymo programų rengimui finansuoti, todėl dirban-
tys asmenys gali kelti kvalifikaciją tik darbdavio ar savo lėšomis. 

5. Nedidelės tęstinio profesinio mokymo galimybės darbuotojams, ypač pagyvenusiems, kurie nori 
tobulintis ir persikvalifikuoti, privačiajame sektoriuje. Kvalifikacijos problema sprendžiama pi-
giausiai ir lengviausiai – atleidžiami vieni darbuotojai ir priimami kvalifikuotesni jaunesni. 

6. Nėra tvirto valstybės apsisprendimo dėl pagyvenusių, ypač vyresnio amžiaus žmonių, būtinumo 
dalyvauti darbo rinkoje. 
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7. Pensinio amžiaus asmenų pajamų lygis neužtikrina jiems pakankamų galimybių naudotis švieti-
mo, kultūros paslaugomis, dalyvauti visuomenės gyvenime. Didėja aukštąjį išsilavinimą turinčių 
senų žmonių dalis, todėl didėja intelektualesnio laisvalaikio praleidimo būdo ar kultūrinio gyve-
nimo poreikis. 

8. Nepakankamai formuojama visuomenės nuomonė apie mokymosi visą gyvenimą reikšmę ir bū-
tinumą.  

9. Pagyvenusių žmonių visuomeninis aktyvumas didesnis tik didžiuosiuose miestuose ir kai kuriose 
vietovėse, bet nebūdingas daugeliui kaimo ir miestelių vietovių. 
 

Vizija 
Sukurtos realios galimybės bet kuriam pageidaujančiam pagyvenusio amžiaus asmeniui mokytis visą 
gyvenimą, pagal poreikius dalyvauti kultūriniame bei visuomeniniame gyvenime ir sulaukti kitų vi-
suomenės narių palaikymo, pritarimo ir valstybės institucijų pagalbos tai realizuojant.   
 
Valstybės misija 
Užtikrinti pagyvenusių žmonių interesų atstovavimą priimant jiems svarbius sprendimus visose vi-
suomenės gyvenimo srityse. 

Užtikrinti, kad bus parengtas mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo priemonių planas ir nu-
matytos už tai atsakingos institucijos. 

Pagyvenusio amžiaus žmonėms, norintiems konkuruoti darbo rinkoje, garantuoti realias tęsti-
nio mokymosi galimybes. 

 
Principai 
Pagyvenusių žmonių švietimas, dalyvavimas kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime grindžiami 
prieinamumo, dalyvavimo, nediskriminavimo, lankstumo, individualumo principais.  
 
Strateginiai tikslai: 
1. Švietimo, kultūros, visuomeninio gyvenimo srityse įgyvendinti aktyvaus gyvenimo senėjant kon-

cepciją. 
2. Visuomenėje įtvirtinti nuostatą ir supratimą apie pagyvenusių žmonių indėlio į visuomenės gyve-

nimą reikšmingumą. 
 

Veiksmų kryptys 

1. Sudaryti sąlygas pagyvenusiems žmonėms, norintiems tobulinti profesinius įgūdžius:   
1.1. Sukurti realias tęstinio mokymosi norint konkuruoti darbo rinkoje galimybes.  
1.2. Išplėsti mokymo institucijų pagyvenusiems žmonėms įstaigų tinklą. 
1.3. Siekti mažinti mokymosi paslaugų prieinamumo skirtumus miesto ir kaimo gyventojams. 
1.4. Keisti visuomenės požiūrį į pagyvenusių žmonių mokymosi būtinumą.  
1.5. Išplėtoti informavimo ir konsultavimo mokymosi galimybių pagyvenusiems asmenims sis-

temos klausimais.  
2. Praktiškai įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą koncepciją:  

2.1. Parengti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo priemonių planą.  
2.2. Gerinti finansines ir organizacines pagyvenusių ir senų asmenų mokymosi, žinių ir įgūdžių 

tobulinimo galimybes. 
2.3. Remti pagyvenusių ir senų žmonių švietimo įstaigų, pvz., trečiojo amžiaus universitetų, stei-

gimą bei plėtrą. 
2.4. Sudaryti prielaidas pagyvenusiems ir seniems žmonėms kaimo ir miesto naudotis šiuolaiki-

nių komunikacijos ir informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.  
2.5. Informuoti visuomenę apie mokymosi visą gyvenimą galimybes ir sąlygas. 
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3. Sudaryti sąlygas racionaliai panaudoti pagyvenusių žmonių profesinius gebėjimus ir patirtį.   
4. Skatinti ir remti pagyvenusių žmonių dalyvavimą visuomenės, bendruomenės gyvenime, savipa-

galbos iniciatyvose:  
4.1. Savivaldybėse remti ir skatinti bendruomenės centrų, pagyvenusių žmonių klubų kūrimą, 

kuriuose būtų galimybių bendrauti, dalytis informacija ir patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir 
tarp skirtingų kartų žmonių, turinčių panašių interesų, tenkinti kultūrinius poreikius.  

4.2. Ypatingą dėmesį skirti kaimo bendruomenių pagyvenusių žmonių aktyvumo ir dalyvavimo 
visuomenės gyvenime skatinimui. Ši veikla turėtų tapti kaimo seniūnijų, bendruomenių so-
cialinio darbo organizatorių veiklos sudedamąja dalimi.  

4.3. Remti pagyvenusių žmonių nevyriausybinių organizacijų veiklą, savanoriškos veiklos plėtrą, 
kad pagyvenę žmonės galėtų padėti vieni kitiems, užsiimti jiems patrauklia ir padedančia rea-
lizuoti savo gebėjimus bei polinkius veikla.  

5. Sudaryti prielaidas ir galimybes pagyvenusiems žmonėms dalyvauti kultūriniame gyvenime, ga-
rantuoti kultūros vertybių prieinamumą. 

6. Numatyti priemones, kurios propaguotų ir skatintų visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, suprati-
mą apie pagyvenusių žmonių indėlio į visuomenės gyvenimą svarbą: 
6.1. Supažindinti visuomenę su teigiamais senėjimo aspektais parodant pagyvenusių žmonių iš-

mintį, privalumus, indėlį į visuomenės gyvenimą. 
6.2. Formuoti supratimą, kad pagyvenę žmonės yra didelė vertybė, kad ir koks būtų jų išsilavi-

nimas, ekonominės veiklos ar savarankiškumo lygis.  
6.3. Aiškinti įvairaus amžiaus darbo jėgos privalumus. 
6.4. Įtvirtinti visuomenėje nuostatą, kad pagyvenusių žmonių bendrojo išsilavinimo lygio didi-

nimas, profesinis perkvalifikavimas ir mokymas yra produktyvi investicija.  
6.5. Reguliariai rengti nacionalinio radijo ir televizijos laidas apie pagyvenusių žmonių veiklą, 

laimėjimus, nuopelnus. 
7. Kaupti ir skleisti informaciją apie pagyvenusių žmonių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime:  

7.1. Kaupti ir oficialiai skelbti informaciją apie pagyvenusių žmonių dalyvavimą įvairių regionų 
švietimo ir mokymo programose.  

7.2. Atlikti mokslinius tyrimus siekiant išsiaiškinti pagyvenusių žmonių poreikius ir problemas 
švietimo, kultūros, dalyvavimo įvairiose visuomenės gyvenime srityse. 

3.5. SOCIALINĖS PASLAUGOS 
 

Situacija 
Pagyvenę ir seni žmonės, kurie sudaro apie penktadalį mūsų visuomenės, yra viena iš gausiau-

sių socialinių paslaugų vartotojų grupių. Vyresnių kaip 75 metų amžiaus gyventojų grupėje socialinių 
paslaugų poreikis yra gana dažnas reiškinys (pvz., pagalbos namuose paslaugų). Visuomenė sensta, 
tad ateityje bus dar didesnis paslaugų poreikis. 1995–2002 m. gyventojų 65–74 metų amžiaus grupėje 
skaičius išaugo apie 12%, o vyresnių kaip 75 metų amžiaus gyventojų skaičius šalyje padidėjo daugiau 
kaip 14%. Dar intensyviau gyventojų senėjimo procesas vyksta kaimo vietovėse. 

Vis didėjantį socialinių paslaugų poreikį lemia ir šeimos struktūros kaita. Lietuvoje, kaip ir dau-
gelyje Europos šalių, per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė šeimų gyvenimo stilius, įsigalėjo vėlyvesnės 
santuokos, mažesnis gimstamumas, padidėjo vienišų žmonių, nepilnų šeimų skaičius. Keičiasi ir šei-
mos struktūra – itin sparčiai mažėja kelių kartų šeimų, gyvenančių po vienu stogu, skaičius. Todėl 
sulaukus vyresnio amžiaus, sumažėjus savarankiškumui ar jo netekus, tokių šeimų atstovai pagalbos 
gali tikėtis tik iš oficialių pagalbos institucijų. Vienišų vyresnių kaip 65 metų asmenų, 2001 m. gyven-
tojų surašymo duomenimis, buvo 145 tūkst., arba beveik 30% bendro nuo šio amžiaus gyventojų 
skaičiaus (3.24 priedas).  
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Statistikos departamento duomenimis, 2002 m. socialines paslaugas gavo apie 9 tūkst. pagyvenu-
sių asmenų: 4,2 tūkst. namuose ir 4,7 tūkst. – stacionarios globos įstaigose, ir tai sudaro tik 1,8% nuo 
65+ amžiaus asmenų skaičiaus (3.25 priedas). Galima manyti, kad šis skaičius būtų šiek tiek didesnis, 
jeigu būtų įvertinta, kiek pagyvenusių žmonių naudojasi dienos ir bendruomenių centrų paslaugomis.  

Stacionarios globos paslaugos seniems žmonėms teikiamos 93-uose įvairių tipų (valstybiniuo-
se, savivaldybių, parapijų) senelių namuose. Šis skaičius per 1995–2002 m. laikotarpį dėl savivaldybi-
nių ir nevyriausybinių organizacijų (parapijų) paslaugų plėtros išaugo daugiau kaip 40%, (3.26 prie-
das), o gaunančiųjų pagalbos namuose paslaugas skaičius visu 1995–2002 metų laikotarpiu faktiškai 
laikėsi ties ta pačia 4 tūkst. asmenų riba.  

Palyginti su kitų Europos šalių situacija, tiek stacionarios globos, tiek pagalbos namuose pa-
slaugas Lietuvoje gauna labai nedidelė pagyvenusių žmonių dalis, ir ši dalis per pastaruosius 5 metus 
beveik nesikeičia. 2000 m. vyresnių kaip 65 metų asmenų, gyvenančių stacionariose įstaigose (globos 
namuose, prižiūrimuose būstuose, paslaugų centruose ir kitur, kur teikiamos specialios globos pa-
slaugos), dalis Šiaurės Europos šalyse buvo 6–10% nuo atitinkamos amžiaus grupės asmenų skai-
čiaus, o Lietuvoje tesiekė 0,9%. Pagalbą namuose atitinkamai gavo 8–24% Šiaurės Europos pagyve-
nusių žmonių ir 0,8% Lietuvos pagyvenusių žmonių (3.27 priedas).  

Lietuvoje faktiškai neteikiamos tarpinio tipo (tarp stacionarios globos ir pagalbos namuose) 
socialinės paslaugos, kaip antai iš dalies savarankišką gyvenimą laiduojantys grupinio apgyvendinimo 
namai pagyvenusiems žmonėms. Lietuvoje kol kas pagyvenę iš dalies netekę savarankiškumo žmo-
nės gali rinktis tik dvi galimybes – arba senelių namus, arba pagalbos namuose paslaugas.  

Apskritai Lietuvoje paslaugų įvairovė pagyvenusiems žmonėms yra nepakankama. Dienos, 
bendruomenės centrai, skirti pagyvenusiems žmonėms, kol kas veikia tik kai kuriose savivaldybėse.  

Socialinių paslaugų struktūra (santykis tarp stacionarių ir kitų paslaugų) Lietuvoje yra neracio-
nali - nes didžiausią dalį sudaro stacionarių paslaugų gavėjai ir stacionarioms paslaugos išleidžiama 
absoliuti dauguma (apie 90%) visų paslaugoms skirtų išlaidų, o nestacionarios paslaugos teikiamos 
santykinai mažam vartotojų skaičiui ir tokių paslaugų teikimui skiriama labai mažai lėšų.  

Socialinių paslaugų sistemos pagyvenusiems žmonėms ES šalyse organizuojamos laikantis pa-
grindinio principo – „Kuo ilgiau savo namuose“. Siekiant  šį principą įgyvendinti plėtojamos pagal-
bos namuose paslaugos ir prireikus jos teikiamos 24 val. per parą ištisą savaitę. Lietuvoje šis princi-
pas dar tik pradedamas įgyvendinti. Pagalbos namuose tarnybos dažniausiai teikia paslaugas tik įpras-
tos darbo dienos laiku.  

Lietuvoje teikiamų pagalbos namuose paslaugų asortimentas yra gana platus (žr. Socialinių pa-
slaugų katalogas, 2000), tačiau viena iš aktualių problemų – nepakankamas globos ir slaugos namuo-
se paslaugų integravimas. Tiems pagyvenusiems asmenims, kuriems reikia ne tik globos, bet ir slau-
gos paslaugų (tokių vyresnio amžiaus žmonių yra nemaža dalis), būna sunku jas gauti, nes nėra nusi-
stovėjusios tvarkos ir organizavimo mechanizmo siekiant šias paslaugas suteikti pagal poreikius. So-
cialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos institucijos dirba nepakankamai koordinuodamos savo veiklą 
šioje srityje. Todėl vienose savivaldybėse šie klausimai sprendžiami gana sėkmingai, o kitose sunkiai.  

Kaip rodo ES šalių patirtis, norint užtikrinti sąlygas, kad pagyvenę žmonės kuo ilgiau galėtų 
gyventi savo namuose, pagalbos namuose tarnybos turi teikti kompleksinę pagalbą, apimančią pagal-
bos namuose paslaugas, slaugą namuose, maisto vežiojimo tarnybą („karštas maistas į namus“), me-
dicininio aptarnavimo organizavimą ir paslaugų koordinavimą.  

Pagyvenusiems asmenims, turintiems sunkią negalią (pvz., sergantiems senatvės demencija, 
Alzhaimerio liga  ir kt.) ir intensyvios globos ar slaugos poreikį, būtinos paslaugos, kurios, kaip rodo 
kitų šalių patirtis, paprastai teikiamos slaugos namuose arba slaugos ligoninėse. Lietuvoje slaugos lo-
vų skaičius per 1995–2001 m. laikotarpį išaugo trigubai (3.28 priedas). Tačiau, kaip rodo praktika, 
nepakankamas slaugos paslaugų tinklas bendruomenėje ir šių paslaugų poreikis akivaizdžiai nėra ten-
kinamas. Todėl intensyvios globos ar slaugos reikalingi asmenys nukreipiami į apskričių neįgaliųjų 
pensionatus. Jeigu esant tokiai problemai šeima nenori savo šeimos nario apgyvendinti apskrities ne-
įgaliųjų pensionate, slaugos organizavimas lieka asmeninė kiekvienos šeimos problema. 
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Visuomenei senstant integruotos globos ir slaugos poreikis didėja, ilgalaikės globos ir slaugos 
politika tampa vis aktualesnė ir vaidina vis reikšmingesnį vaidmenį šiuolaikinėje socialinėje politikoje. 
Ilgalaikės globos ir slaugos paslaugos suprantamos kaip reabilitacinės, medicininės, socialinės paslau-
gos žmonėms, turintiems funkcinių sutrikimų ar sergantiems lėtinėmis ligomis, ypač vyresniems kaip 
75 metų amžiaus, nes jie negali savarankiškai atlikti daugelio kasdieninio gyvenimo funkcijų. Tačiau 
jie nėra sunkūs ligoniai ir jiems nereikalingas intensyvus gydymas.  

Valstybės socialinėje politikoje būtina įvertinti konkrečius ilgalaikės globos poreikio didėjimo 
mastus ir jo tenkinimo būdus, galimybes ir tam reikalingus išteklius. Ilgalaikės globos ir slaugos kai-
nos dabartiniu metu yra vienos didžiausių (slaugos ligoninėje vienos dienos paslaugos įvertintos 40 
litų), palyginti su kitomis socialinių paslaugų kainomis, ir pats klientas dažniausiai nėra pajėgus už šias 
paslaugas užsimokėti.  

Lietuvoje nemažą vaidmenį teikiant ilgalaikę globą vaidina neformalusis sektorius (šeima, arti-
mieji, kaimynai). Vienas iš šiuolaikinių neformaliosios globos skatinimo būdų yra globėjų rėmimas 
piniginėmis pašalpomis. Lietuvoje dabartiniu metu asmenys, globojantys ir slaugantys neįgalius šei-
mos narius (vaikus), turi teisę senatvėje į šalpos pensiją. Tačiau tokia pensija nenumatyta asmenims, 
globojantiems senus žmones, kuriems reikia ilgalaikės slaugos.  

Nemažai daliai, ypač vyresnio amžiaus, pagyvenusių žmonių dėl fizinių galimybių, savarankiš-
kumo sumažėjimo reikalingas pritaikytas būstas ir aplinka. To neužtikrinus išauga stacionarios globos 
poreikis. Pataisytos Europos socialinės chartijos I dalies 23 str. teigiama, kad pagyvenę žmonės turi 
būti aprūpinami jiems pritaikytu gyvenamuoju plotu pagal sveikatos būklę ir poreikius, arba turi būti 
teikiama būsto pertvarkymo kompensacija. Dėl finansinių išteklių stokos šis reikalavimas Lietuvoje 
neįgyvendinamas. Ypač būsto pritaikymo problema aktuali pagyvenusiems kaimo vietovių gyvento-
jams. Kaimuose mažesnės dalies gyventojų būstai su komunaliniais patogumais, patalpos paprastai 
apšildomos krosnimis, be to, daugelis turi asmeninį pagalbinį ūkį. Norint sudaryti sąlygas kaimo 
žmogui kuo ilgiau gyventi savo namuose, reikia papildomos pagalbos, įvairių darbo ūkyje paslaugų.   

Apsigyvendami stacionarios globos įstaigose seni žmonės dažnai palieka savo būstus vaikams 
ar giminaičiams ir moka už stacionarią globą tik iš savo pensijos. 

 Didesnis vyrų mirtingumas lemia, kad gausesnė pagyvenusių moterų dalis yra vienišos. Pla-
nuojant paslaugų sistemos struktūrą būtina įvertinti ir vienišumo problemos dėl senatvės feminizaci-
jos didėjimo mastus. 

Valstybė remia naujų, inovacinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms plėtojimą. 1998–2006 m.. 
vykdoma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros pro-
grama, kuriai skirtų lėšų dalis tenka ir paslaugų pagyvenusiems žmonėms sistemos plėtojimui, akcen-
tuojant bendruomeninių paslaugų prioritetą. 1998–2002 m. vykdant Pasaulio banko remiamą projek-
tą „Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra“ buvo sukurta naujo tipo pagalbos namuose paslaugų 
pagyvenusiems žmonėms sistema Švenčionių savivaldybėje ir pagyvenusiųjų dienos centras Vilniuje.   

Nors socialinių paslaugų įstaigose dirba nemažai kvalifikuotų socialinių darbuotojų, turinčių 
socialinio darbuotojo specialybę, tačiau gerontologinė socialinio darbuotojo specializacija mokymo 
įstaigose, rengiančiose socialinius darbuotojus, nėra paplitusi ir populiari. Norint pagyvenusiems 
žmonėms suteikti kvalifikuotą ir intensyvią pagalbą, bendrųjų socialinio darbo žinių dažnai nepakan-
ka, ypač reabilitacijos atveju.  

Organizuojant socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms sistemą svarbu vadovautis priim-
tais tarptautinių organizacijų dokumentais ir nuostatomis. Berlyno strategijoje akcentuojama, kad 
pagyvenusiems žmonėms turi būti sudaryta galimybė už prieinamą kainą gauti įvairias socialines pa-
slaugas. Teikiant paslaugas turi būti pripažįstama, kad šie žmonės yra ne vienalytė grupė, bet turi 
skirtingus socialinius ir kultūrinius poreikius. Pagyvenę žmonės turi turėti pakankamai informacijos 
apie galimybes gauti socialines paslaugas bei jų įvairovę. Ypač didelį dėmesį reikėtų skirti kaimuose 
arba atokiose vietovėse gyvenantiems pagyvenusiems žmonėms, kurių daugeliui minėtos paslaugos 
yra sunkiai prieinamos. Akcentuojama, kad šalyse turėtų būti rengiamos strategijos ir programos, 
kaip sudaryti sąlygas žmonėms savarankiškai gyventi bendruomenėje, taip pat užtikrinti ilgalaikę glo-
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bą asmenims, kuriems šios pagalbos reikia. Reikia remti ir skatinti asmenis, teikiančius neformaliąją 
pagalbą. Be to, turėtų būti vykdoma valstybės politika ir kitos priemonės, kad priežiūros veiklos pa-
sidalijimas tarp vyrų ir moterų būtų tolygesnis.  
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Savivaldybėse sukurta socialinių paslaugų sistema, ir jos atskira savo specifinius poreikius tu-
rinti klientų grupė yra pagyvenę žmonės. 

� Plėtojant socialines paslaugas įgyvendinami decentralizacijos ir deinstitucionalizacijos princi-
pai. 

� Savivaldybėse praktiškai vis labiau įtvirtinamas pagalbos namuose paslaugų, palyginti su sta-
cionariomis, prioritetas. 

� Valstybė, remdama iniciatyvas ieškoti naujų, šiuolaikinių senų žmonių poreikius atitinkančių 
paslaugų būdų ir formų, skatina inovacijas socialinių paslaugų srityje. 

� Lietuvoje dar gajos neformaliosios pagalbos pagyvenusiems ir seniems žmonėms tradicijos ir 
patirtis. 

Silpnybės: 
� Nepakankama paslaugų įvairovė: ypač trūksta savarankiško gyvenimo ir grupinio apgyvendi-

nimo namų pagyvenusiems žmonėms. 
� Pagyvenusiems žmonėms skirtas socialinių paslaugų tinklas savivaldybėse nesubalansuotas 

pagrindinių paslaugų tipų prasme: pagalba namuose, dienos centrai, savarankiško gyvenimo 
namai, stacionari globa. 

� Nepakankamas tarpžinybinis bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas teikiant globos ir 
slaugos paslaugas. 

� Nesukurtas intensyvios globos paslaugų tinklas savivaldybėse, todėl šeimos, kuriose yra tokių 
poreikių asmenų (pvz., Alzhaimerio liga, senatvės demencija), negauna pagalbos ir yra palie-
kamos likimo valiai arba turi galimybę pasinaudoti tik apskričių globos namų paslaugomis. 

� Nepakankamai dėmesio bei lėšų skiriama pagyvenusių žmonių būsto ir viešosios aplinkos 
pritaikymui. 

� Nesukurta paramos keičiantiems ar parduodantiems būstą žmonėms, siekiantiems staciona-
rios globos paslaugų, sistema, todėl senelių namuose apsigyvenę asmenys ieško galimybių 
mokėti už paslaugas mažiau, negu galėtų. 

� Socialinių paslaugų plėtojimo politikoje nepakankamai akcentuojama neformalioji globa, jos 
skatinimas. Jeigu nebus pripažintos ir remiamos pastangos rūpintis pagyvenusiais šeimos na-
riais, šalyje formuosis naujos tradicijos ir augs orientacija į viešosios globos paslaugas. 

Galimybės: 
� Kai kurių savivaldybių inovacinė patirtis plėtojant paslaugas pagyvenusiems asmenims gali 

būti panaudota plečiant socialinių paslaugų įvairovę kitose savivaldybėse. 
� Pagyvenusių žmonių nevyriausybinių organizacijų sektorius gali būti iniciatorius plėtojant 

bendruomenines dienos globos pagyvenusiems žmonėms paslaugas. 
� Pakankamai aukšta socialinio darbo srityje savivaldybėse dirbančių asmenų kvalifikacija už-

tikrina supratimą apie paslaugų pagyvenusiems žmonėms reikalingumą, paslaugų įvairovės 
galimybes ir būtinus prioritetus. 

� ES šalių patirties kuriant pagalbos namuose paslaugų sistemą bei globos ir slaugos integravi-
me panaudojimas. 

Grėsmės: 
� Dėl gyventojų senėjimo, ypač kaimo depopuliacijos, ateityje reikės nuolatos didinti socialinių 

paslaugų sistemos finansavimo išteklius. 
� Dėl pastaraisiais metais beveik nedidėjančio savivaldybių socialinių paslaugų finansavimo gali 

labai sumažėti socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms plėtojimo tempai. 
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� Paslaugų pagyvenusiems, turintiems intensyvios globos ar ilgalaikės slaugos poreikių, bran-
gumas ribos šių paslaugų plėtojimą ir turės įtakos politiniams sprendimams vengti šio klau-
simo sprendimo iš esmės. 

� Nepakankamai palaikant ir skatinant neformaliąją globą šeimose gali išaugti pagyvenusių 
žmonių orientacija į viešojo sektoriaus teikiamas paslaugas.  

 
Problemos: 
1. Finansinių išteklių poreikio pagyvenusių žmonių socialinėms paslaugoms padidėjimas dėl pagy-

venusių žmonių skaičius augimo ir ES šalių standartų šių paslaugų srityje įtakos. 
2. Pagalbos namuose paslaugų poreikis menkai tenkinamas. Dėl išteklių trūkumo prioritetas teikia-

mas vienišiems asmenims, kitiems paslaugos beveik neteikiamos. 
3. Labai mažai išvystytos kitos socialinės paslaugos pagyvenusiems ir seniems žmonėms (savaran-

kiško gyvenimo būstai, operatyvus telefoninis ryšys, karštas maistas į namus, dienos globa). 
4. Politikos bei organizaciniu lygmeniu sunkiai vyksta globos ir slaugos paslaugų integravimas. Fak-

tiškai nėra socialinių paslaugų žmonėms, sergantiems senatvės demencija ir pan. tipo ligomis. 
5. Pagalbos namuose paslaugas neretai teikia nepakankamos kvalifikacijos ir pasirengimo asmenys, 

nes taupant išteklius pagalbos namuose paslaugas dažnai atlieka bedarbiai (laikinai įdarbinti ar at-
liekantys viešuosius darbus). 

6. Dėl nepakankamų pragyvenimui pajamų, mažų pensijų yra neadekvačiai (asmens savarankišku-
mo lygio prasme) didelis stacionarios globos paslaugų poreikis. Siekdami spręsti šias problemas 
daugelis pakankamai savarankiškų fizine ir psichine prasme senų žmonių ieško galimybių apsigy-
venti stacionarios globos įstaigose. 

7. Būstų aplinka namuose ir globos įstaigose nepakankamai pritaikyta pagyvenusiems ir seniems 
žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių. 

8. Egzistuoja paslaugų specifiškumo ir prieinamumo kaimo gyventojams problema. Dėl gyvenimo 
būdo ypatumų, būsto patogumų nebuvimo, gyvenamosios vietos nuošalumo nuo būtiniausių so-
cialinių objektų vyresnio amžiaus žmonėms atsiranda pagalbos asmeniniame ūkyje, namų ir pa-
ties asmens priežiūros poreikis. 

9. Lietuvoje labai silpnai realizuojama Pataisytoje Europos chartijoje įtvirtinta nuostata, kad pagy-
venę žmonės turi būti aprūpinami jiems pritaikytu gyvenamuoju plotu pagal sveikatos būklę ir 
poreikius, arba turi būti teikiama būsto pertvarkymo kompensacija. 

 
Vizija  
Sukurta šiuolaikinių socialinių paslaugų įvairovė ir užtikrintas paslaugų prieinamumas pagal pagyve-
nusių asmenų poreikių specifiką – tai prielaidos pagyvenusiems asmenims gyventi visavertį gyvenimą 
ir nesijausti atskirtiems ar diskriminuojamiems.    
 
Valstybės misija 
Socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms politika turi būti lygiavertė pagal reikšmingumą, finan-
savimo lygį ir principus, paslaugų įvairovės plėtrą visos valstybės vykdomos socialinių paslaugų poli-
tikos kontekste. Valstybės vykdoma socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms politika turi būti 
glaudžiai siejama su demografinių procesų dinamika, šeimos struktūros transformacija, gyvenimo 
būdo ir vertybių kaita.  

Valstybė turėtų užtikrinti, kad socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms sistema ir standar-
tai būtų formuojami atsižvelgiant į bendrą šalies gyvenimo lygį, technologijų išsivystymo lygį ir pagy-
venusių žmonių vertybes.  

 
Principai: 

� Aktyvinimo (savipagalbos motyvavimo, savarankiškumo palaikymo ir stiprinimo) principas. 
� Prieinamumo principas: informuotumo apie paslaugas užtikrinimas, paslaugų tinklo pakan-

kamas išvystymas, teritorinių paslaugų prieinamumo skirtumų pašalinimas. 
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� Adekvatumo principas: labiausiai poreikius atitinkančių paslaugų skyrimas ir teikimas. 
� Dalyvavimo (partnerystės) principas. Formuojant socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms 

politiką ir planuojant paslaugų plėtrą įtraukti pagyvenusių žmonių atstovus, organizacijas. 
� Lygių galimybių principas. Socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms turi būti plėtoja-

mos remiantis tais pačiais principais, kaip ir teikiant paslaugas kitoms socialinėms grupėms. 
� Lankstumo principas. Socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms sistema turi būti modifi-

kuojama ir keičiama atsižvelgiant į kintančias bendras socialines ekonomines sąlygas, verty-
bes, tradicijas, žmonių poreikius. 

 
Strateginiai tikslai 
1. Užtikrinti aktyvų ir orų pagyvenusių žmonių senėjimą: 

1.1. Sudaryti sąlygas pagyvenusiems ir seniems žmonėms būti kiek galima savarankiškiems ir ak-
tyviems tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime. 

1.2. Užtikrinti pagyvenusiems žmonėms socialinių paslaugų poreikių tenkinimą šiuolaikinės kul-
tūros, gyvenimo lygio ir jiems svarbių vertybių  kontekste. 

2. Sukurti lanksčią, efektyvią, modernią (pagrįstą šiuolaikinėmis technologijomis) socialinių paslau-
gų pagyvenusiems žmonėms sistemą. 

 
Veiksmų kryptys 

1. Sukurti socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms sistemą, kuri garantuotų paslaugų įvairovę, 
kompleksiškumą, tęstinę pagalbą įvairaus savarankiškumo lygio ir poreikių pagyvenusiems asme-
nims: 
1.1. Tobulinti socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms įstatymų ir normatyvų bazę pagal 

Europos Sąjungos, kitų tarptautinių dokumentų nuostatas. 
1.2. Siekiant mažinti stacionarios globos poreikį ir didinti paslaugų pasirinkimą skatinti savival-

dybes steigti savarankiško gyvenimo (grupinio apgyvendinimo) institucijas pagyvenusiems 
žmonėms. 

1.3. Skirti didesnį dėmesį kitų paslaugų plėtrai (dienos, bendruomenės centrai seniūnijose, karš-
tas maistas į namus, operatyvus telefoninis ryšys). 

1.4. Daugiau lėšų savivaldybėse skirti pagalbos namuose paslaugų plėtojimui. 
1.5. Plėsti būsto pritaikymą pagyvenusių žmonių namuose ir globos institucijose. 

2. Didinti socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms prieinamumą:  
2.1. Tobulinti informavimo apie paslaugas (tarp kitų, ir pagyvenusiems žmonėms) sistemą numa-

tant informacijos sklaidos kryptis, formas, būdus. 
2.2. Sudaryti sąlygas gauti reikalingas paslaugas visiems norintiems pagyvenusiems ir seniems 

žmonėms. 
3. Plėtojant paslaugas savivaldybėse prioritetą skirti pagalbos namuose paslaugų plėtojimui, jų ap-

rėpties didinimui ir asortimento išplėtimui:   
3.1. Planuojant lėšas paslaugų plėtrai prioritetą skirti pagalbos namuose paslaugų masto didini-

mui, jų kokybės gerinimui.    
3.2. Tobulinti pagalbos namuose tarnybų veiklą sudarant klientui galimybes, jei būtina, gauti pa-

galbą namuose bet kuriuo paros metu ar savaitgaliais. 
3.3. Ieškoti senų žmonių aprūpinimo pagalbos namuose paslaugų alternatyvų plečiant šių pa-

slaugų pirkimą iš NVO ar privačių paslaugų teikėjų. 
4. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą sprendžiant pagyvenusių žmonių globos ir slaugos 

problemas:  
4.1. Burti seniūnijose, bendruomenėse integruotas globos ir slaugos paslaugų komandas, įvairiais 

būdais ieškant šių komandų suformavimo bei finansavimo galimybių.  
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4.2. Plėsti globos ir slaugos paslaugų organizacinių formų įvairovę (pvz., steigiant intensyvios 
globos ir slaugos dienos centrus, mobilias komandas, kurios teiktų paslaugas namuose nesa-
varankiškiems asmenims ir pan.). 

4.3. Siekti suformuoti savivaldybėje integruotą socialinių paslaugų ir slaugos pagyvenusiems 
žmonėms sistemą. 

5. Palaikyti ir skatinti pagyvenusių žmonių nevyriausybines organizacijas: 
5.1. Skatinti pagyvenusių žmonių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą teikiant socialines pa-

slaugas pagyvenusiems žmonėms (pvz., suteikti patalpas seniūnijose pagyvenusių žmonių 
veiklai).  

5.2. Skatinti, palaikyti ir remti pagyvenusius žmones ar jų organizacijas, teikiant neformalią pagalbą 
ar socialines paslaugas savo nariams. 

6. Gerinti socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms kokybę: 
6.1. Vykdyti mokslinius tyrimus socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms srityje. 
6.2. Plėsti kvalifikuotų socialinių darbuotojų rengimą darbui su senais žmonėmis.  
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VISUOMENĖS SVEIKATA 
 

 
 
 

4.1. BENDROJI DALIS 
  

Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūros kaita liudija, kad visuomenėje keičiasi svar-
biausi gyventojų mirtingumą, kartu ir sergamumą lemiantys socialiniai veiksniai. Plintančios kraujo 
sistemos ir vėžio, smurtinės mirtys, susijusios su alkoholio vartojimu, rodo, kad Lietuvos visuomenė 
įžengė į pomedicininio laikotarpio etapą, kai net ir kokybiška bei technologiškai išvystyta sveikatos 
priežiūros sistema nėra pakankamai efektyvi mažinant gyventojų sergamumą ir mirtingumą, nes vi-
suomenės sveikata ima vis labiau priklausyti ne nuo medicinos technologijų.1 Norint sumažinti gy-
ventojų sergamumą ir mirtingumą būtina sudaryti palankias visuomenės sveikos gyvensenos materia-
lines sąlygas ir skatinti gyventojus rinktis sveiką gyvenseną, susaistytą su visuomenės ir atskirų ben-
druomenių sąveikos santykiais, gyvenimo ir darbo sąlygomis, kurios savo ruožtu susijusios su plates-
ne kultūrine ir socioekonomine aplinka.2 

Lietuvoje, kaip ir kitose posovietinėse šalyse, gyventojų mirtingumo lygis išlieka gerokai aukš-
tesnis negu Vakarų šalyse. Lietuvos vyrai gyvena vidutiniškai 10 metų trumpiau, o moterys – apie 5 
metus trumpiau negu Europos Sąjungos šalių vyrai ir moterys. Dažniausia mirštama nuo kraujotakos 
sistemos ligų, piktybinių navikų, traumų ir apsinuodijimų, kurių pagrindinės priežastys – gyvenimo 
būdo ir aplinkos veiksnių daroma įtaka sveikatai (apie 87% visų mirčių atvejų)3.  

Lietuvoje vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodikliai pradėjo mažėti ar nekisti dar XX a. 7-ame 
dešimtmetyje4,5. Lietuvoje, kaip ir Vakarų gerovės šalyse, ekonominės ir socialinės raidos transforma-
cija mirties priežasčių struktūroje sutapo su esminiais ir demografinę elgseną lemiančių vertybių sis-
temų pokyčiais. Tačiau skirtingai nuo Vakarų šalių visuomenių, Lietuvoje neįvyko radikalūs visuo-
menės nuostatų pokyčiai, atspindintys gyventojų sveikatos vertybinių prioritetų kaitą ir įsisąmonini-
mą, kad sveikatos priežiūros sistema, arba medicina, jau nebėra tas vienintelis veiksnys, galintis ap-
saugoti asmens sveikatą nuo visokios grėsmės, kad sveikata vis labiau priklauso nuo paties individo 
atsakomybės už savo sveikatą (kultūrinių veiksnių). Šiandien elgsenos reikšmė kaip viena iš svarbiau-
sių sveikatos sąlygų6 vis dar neįsisąmoninta, nors moksliniais tyrimais yra įrodyta fundamentali jos 
reikšmė užkertant kelią lėtinių neinfekcinių ligų plitimui.  

Reikėtų išskirti tris svarbiausias Lietuvos gyventojų sveikos gyvensenos vertybes ir elgesį le-
miančių makro- ir mikroveiksnių grupes, kurios daro esminę įtaką visuomenės sveikatos rodikliams 
(mirtingumui, vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei). 

Pirma, struktūriniai veiksniai (socioekonominiai, politiniai). Didėja Lietuvos gyventojų so-
cialinė diferenciacija, kuri tampa dar ryškesnė dėl regioninių socialinės raidos skirtumų. Dalis gyven-
tojų išstumiama iš darbo rinkos, susidaro skurdo ir socialinės atskirties grupės, todėl didelė Lietuvos 
visuomenės dalis, neturėdama pakankamai išteklių bei būdama labiau materialiai suvaržyta ir priklau-
soma, net neturi materialių galimybių lakytis sveikos elgsenos principų (sveika mityba, aktyvus laisva-
laikis, mažiau sveikatai pavojinga aplinkai ir t. t.). Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalai-
kėje strategijoje pateiktas ekonominės plėtros scenarijus, numatantis 5–6% kasmetinį BVP prieaugį, 
                                                 
1 Visuomenės sveikatą lemiantys veiksniai nurodyti 4.1 priede. 
2 Sveikos gyvensenos apibūdinimą žr. 4.2 priede. 
3 Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūros dinamika žr. 4.3 priede. 
4 Lietuvos gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės dinamiką žr. 4.4 priede. 
5 Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklių dinamiką žr. 4.5 priede. 
6 SAM Visuomenės sveikatos ugdymo centras. Suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir įpročių tyrimas 2002.  

4.
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leistų iki 2015 m. pasiekti vidutinį esamą ES valstybių ekonominio išsivystymo lygį ir sukurti daugu-
mos Lietuvos gyventojų materialinį ir fizinį saugumą, kuris yra būtina sąlyga norint pasiekti, kad 
sveikos gyvensenos vertybės taptų pasirinkimo prioritetu. Siekiant sumažinti atskirties grupių didelį 
sergamumą ir mirtingumą pirmaeiliu uždaviniu tampa skurdo mažinimas ir panaikinimas, numatytas 
Nacionalinė skurdo mažinimo strategijoje (2000).  

Antra, sveika aplinka. Sveikos gyvensenos ir elgsenos svarba yra ribojama ir priklauso nuo 
įvairių nacionaliniu ir regioniniu lygiu vykdomų programų ir strategijų7. Čia reikėtų iškirti tris svar-
bias sritis: 1) aplinkosaugos situaciją, 2) vartojimo industrijos produktų ir prekių situaciją, 3) psicho-
socialinės aplinkos situaciją. 

Aplinkosaugos situacija. Šiuo metu iš 1 mln. Lietuvos gyventojų, vartojančių šachtinių šulinių 
vandenį, apie 0,5 mln. vartoja nitratais, mikroorganizmais ir kt. teršalais užterštą vandenį.8 Iš centrali-
zuotai tiekiamo vandens 50% viršijama geležies koncentracija. Sparčiai gausėja transporto priemonių, 
dėl to didėja aplinkos oro užterštumas miestuose9. Išanalizavus ilgesnio laikotarpio tyrimų duomenis, 
buvo nustatyta, kad didžiuosiuose miestuose, kuriuose transporto vis daugiau, azoto dioksido kon-
centracija dažnai viršija nustatytąją normą ir nuolat didėja. Siekiant valdyti šiuos procesus buvo 
priimti aplinkos sveikatinimo10 priežiūrą Lietuvoje reglamentuojantys įstatymai11. Kita sveikos aplin-
kos sritis yra atliekų tvarkymas. Atliekų apskaitos duomenimis, Lietuvoje per metus susidaro apie 
130 tūkst. tonų pavojingų atliekų. Žymi jų dalis – sunkiųjų metalų turinčios atliekos, iš jų – galvaninis 
šlamas, taip pat seni nenaudojami pesticidai12. Valstybinė aplinkos apsaugos strategija ir veiksmų programa 
(1996), Lietuvos sveikatos programa (1998), Nacionalinės aplinkos sveikatinimo veiksmų 2003–2006 m. progra-
ma (2003), Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2003) numato, kad visuomenės sveikata bus gerinama 
užtikrinant ir sveikos aplinkos kokybę. Per 2003–2006 m. turėtų būti sukurta aplinkos sveikatos nuo-
latinės stebėsenos mechanizmai ir sveiką vartojimą užtikrinančių sąlygų formavimas, grindžiamas 
įstatymais, reguliuojančiais sveiko maisto ir pramoninių prekių gamybą ir prekybą. Taip pat įvesti 
įvairūs priklausomybę skatinančių medžiagų, tarp jų alkoholio ir rūkalų gamybos, reklamos, parda-
vimo ir vartojimo draudimai ir apribojimai. Valstybinė maisto ir mitybos strategija ir jos įgyvendinimo priemo-
nių planas (2003) numato maisto saugos ir gyventojų mitybos optimizavimo kryptis. Įgyvendinimas 
siejamas su Lietuvos Respublikos teisine reforma, socialinių ir ekonominių procesų valdymu, pačios 
visuomenės aktyvumu pertvarkant sveikatos politiką, taip pat su Lietuvos įsipareigojimais Pasaulio 
sveikatos organizacijai, Europos Sąjungai, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijai, Pasau-
lio prekybos bei kitoms tarptautinėms organizacijoms.  

Vartojimo industrijos ir kultūros situacija. Sveikos gyvensenos formavimui didelę reikšmę turi var-
tojimo industrijos reguliavimas ir vartojimo kultūros formavimas. Lietuva pastaruoju metu išgyvena 
nepaprastai intensyvų įvairialypį vartojimo ekonomikos, kultūros ir vartotojų visuomenės kūrimąsi. 
Per trumpą laiką Lietuvos visuomenė išgyveno dauguma vartotojiškos visuomenės privalumų ir trū-
kumų. Kadangi vartojimas yra gamybos, o ne malonumo ar pasitenkinimo funkcija, kuri suprekina 
visas natūralias, kultūrines ir dvasines žmogaus gyvenimo sritis, gamybos esminis siekis didinti pelną 
neišvengiamai kertasi su vartotojo interesais. Didėjanti šiandieninės Lietuvos prekių gausa vartotojui 
sukuria pasirinkimo problemų. Lietuvoje jau veikia svarbiausi vartotojų teises ginantys įstatymai13. 
Vis dėlto, skirtingai nuo Vakarų šalių, kuriose vartojimo industrija ir vartojimo visuomenė formavosi 
laipsniškai, o vartotojų interesus ginančios institucijos veikia efektyviai, Lietuva dar tik kuria efektyvią 
vartotojus ginančią sistemą. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Lietuvoje apie 20 tūkst. 
žmonių kasmet kreipiasi medicinos pagalbos dėl per maistą plintančių patogeninių mikroorganizmų 

                                                 
7 Sveikos aplinkos formavimo nacionalinės programos, strategijos, nutarimus žr. 4.6 priede.  
8Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros tyrimų duomenimis. 
9 Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje 2002 m. (t/metus). 
  Šaltinis: Aplinkos ministerija, 2003. 
10 Apie sveikatinimo sampratą žr. 4.7 priede.  
11 Aplinkos sveikatinimo priežiūrą reglamentuojantys įstatymai nurodyti 4.8 priede.  
12 Atliekų tvarkymą reglamentuojantys įstatymai nurodyti 4.9 priede.  
13 Mitybą reglamentuojantys įstatymai ir kiti dokumentai nurodyti 4.10 priede.  
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sukeltų užkrečiamųjų ligų. Kalbant apie aktyvų sveikos gyvensenos formavimą akivaizdu, kad Lietu-
voje sveikas vartojimas dar nėra tapęs vartojimo kultūros dalimi dėl dviejų svarbiausių priežasčių: 
pirma, didelė visuomenės dalis materialiai nepajėgi naudotis sveiko vartojimo galimybėmis, antra, au-
ganti Lietuvos ekonomika dar nėra suinteresuota investuoti į sveiko vartojimo industriją.  

Psichosocialinė situacija. Tai pati sudėtingiausia ir subtiliausia sveikai gyvensenai darančių įtaką 
veiksnių sritis, nes jos svarba išryškėja tik sukūrus materialias sveikos gyvensenos sąlygas, užtikrinus 
visuomenes informuotumą ir pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną. Nors materialių sąlygų ir sveikos 
fizinės aplinkos sukūrimas, sveikos vartotojiškos kultūros formavimas, aktyvus visuomenės dalyva-
vimas nacionalinėse ir regioninėse sveikos gyvensenos propagavimo ir formavimo programose, plati 
žiniasklaidos, švietimo, sveikatos institucijų vykdoma švietimo ir informacijos skleidimo veikla yra 
būtina ir iš esmės padidina sveikos gyvensenos ir elgsenos plitimą, tačiau to nepakanka. Psichosocia-
linė aplinka šeimoje ir darbe neatsiejama nuo ekonominių, socialinių ir kitų makrolygmens procesų, 
kurie ypač išryškėja visuomenei pasiekus santykinės gerovės būklę. Vakarų šalių patyrimas rodo, kad 
pasiekus aukštą visuomenės gerovės lygį, kai sveika gyvensena tampa daugumos gyventojų elgesio 
norma, vis dėlto neišnyksta priklausomybę skatinančių medžiagų vartojimo problema, susijusi ne tik 
su išliekančių tokioje visuomenėje ribinių grupių, bet ir su visuomenės pasiturinčių grupių atskirų 
atstovų elgsena. Psichosocialinės aplinkos situacija reikalauja specialių psichologinio poveikio veiks-
nių. Nors Lietuvoje šiuo metu sukurtos įvairios šeimos, veikia psichikos sveikatos psichologinės 
konsultacijos, diagnostikos ir psichoterapijos institucijos, tačiau kol kas nėra nei pakankamos tokios 
pagalbos bazės, nei specialistų, atitinkančių14 tarptautinius kvalifikacinius reikalavimus, neaiškūs pa-
galbos teikimo standartai, neatliekami išsamūs tyrimai, kurie leistų identifikuoti šio pobūdžio pro-
blemos mastą. Psichikos sveikatos pagalba iš esmės plėtojama pagal biomedicininį, o ne biopsicho-
socialinį modelį, psichologinė pagalba labiau orientuota į pasekmes, o ne į priežastis. Lietuvoje dar 
tik formuojasi tarptautinius standartus atitinkančių specialistų ruošimas (KMU, VU podiplominių 
studijų programos).   

Trečia, kultūriniai veiksniai, arba žinios ir vertybės. Sveikos gyvensenos motyvacija ir el-
gesys formuojamas skleidžiant švietimo įstaigų, žiniasklaidos informaciją ir informaciją apie SPS vyk-
domas sveikos gyvensenos priemones ir įgyvendinant programas. Nacionalinė narkotikų kontrolės ir 
narkomanijos prevencijos 1999–2003 metų programa (1999) numato sveikų mokyklų programos plėtojamą, 
narkomanijos prevencijos ir narkomanų reabilitacijos projektų rėmimą, literatūros ir vaizdinių prie-
monių narkomanijos prevencijos klausimais leidybą, psichologinės-pedagoginės reabilitacijos stovyk-
los rizikos grupės vaikams ir jaunimui bei nukentėjusiems nuo narkotinių medžiagų vartojimo asme-
nims organizavimą. Tolesnei narkomanijos prevencijai vykdyti buvo priimta neatidėliotinų priemo-
nių programa ir parengta Nacionalinė narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės 2004–2008 metų strate-
gija (2003). Remiantis Valstybine alkoholio kontrolės programa (1999) bei Valstybine tabako kontrolės progra-
ma (1998) organizuojami įvairūs renginiai vaikams ir jaunimui, kurių metų propaguojama sveika gy-
vensena. Nacionalinė sveikatos koncepcija ir Sveikatos sistemos įstatymas (1994), Lietuvos sveikatos programa 
(1998) numato visuomenės švietimą, asmens ir visuomenės sveikatinimo teisines sąlygas, apimančias 
sveikatos propagandą, visuomenės informavimą, sveikatos žinių populiarinimą, mokymą sveikatos 
klausimais, tabako ir alkoholio kontrolę bei sveiką gyvenseną. LR Seimo rezoliucijoje Dėl Lietuvos 
sveikatos politikos įgyvendinimo (2003) siūloma ypatingą dėmesį skirti sveikos gyvensenos ugdymui viso-
se švietimo ir ugdymo įstaigose.  

Vartotojo ir jo poreikių ugdymui ypač didelę įtaką daro reklama ir žiniasklaida. Žiniasklaida ne 
tik skleidžia reklamą, bet formuoja savo auditoriją, kurią kaip prekę pateikia reklamos užsakovams. 
Tad kaip tik informacijos pateikimo, arba plačiau – kultūros industrija, užtikrina suprekinimo įvairo-
vę ir veiksmingumą. Kartu, formuojant sąmoningai besirenkančius sveiko vartojimo ir sveikos gy-
vensenos individus, ypač padidėja švietimo ir žiniasklaidos vaidmuo. Todėl neišvengiamai reklamą 
būtina reglamentuoti įstatymais15. 

                                                 
14 Psichologininės pagalbos institucijos.  
15 LR reklamos įstatymas (2000 m. liepos18 d. Nr. VIII-1871). 
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4.2. VISUOMENĖS SVEIKATOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS 
 

Aptariamų svarbiausių sričių kompleksas Lietuvoje sudaro esmines sveikos gyvensenos forma-
vimosi prielaidas ir yra apibūdinamas keletu epidemiologinei sveikatai svarbių socialinės elgsenos 
formų – alkoholio vartojimu, narkotikų vartojimu, rūkymu, mityba bei fiziniu aktyvumu. 

Alkoholio vartojimas. Dauguma mokslininkų, tyrinėjančių gyventojų sveikatos ir mirtingumo 
problemas buvusioje Sovietų Sąjungoje (taip pat ir Lietuvoje), nesaikingą alkoholio vartojimą įvardija 
kaip vieną iš pagrindinių mirtingumo rizikos posovietinėse šalyse veiksnių. Remiantis alkoholio par-
davimo duomenimis, tikruosius alkoholio vartojimo paplitimo mastus tarp Lietuvos gyventojų nusta-
tyti gana sudėtinga, nes tiek sovietiniu, tiek ir socialinių transformacijų periodu buvo ir tebėra itin 
paplitusi naminio alkoholio gamyba (o dešimtą dešimtmetį – ir alkoholio kontrabanda). Todėl daž-
niausiai remiamasi patikimesniais netiesioginiais rodikliais (mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su 
alkoholiu) arba su sveikata susijusios elgsenos apklausų duomenimis.  

Žalingiausias sveikatai yra nesaikingas alkoholio vartojimas, dažnai lemiantis mirtis dėl alkoho-
lio sukeltos agresijos pasekmių – smurto arba, kai kuriais duomenimis, ir staigias mirtis dėl ischemi-
nės širdies ligos. Lietuva iš kitų Baltijos šalių išsiskyrė nesaikingo alkoholio vartojimo įpročių papli-
timu. Moksliniai duomenys rodo, kad nors geriančių alkoholinius gėrimus dalis Lietuvoje yra mažes-
nė negu Estijoje ir Latvijoje, lietuviai per vieną kartą suvartojamo alkoholio kiekiu gerokai lenkia 
kaimynines šalis16 (Brunovskis, Ugland, 2002). Net 16% lietuvių per vieną kartą suvartoja 5 sąlygi-
nius gėrimo vienetus (50 g degtinės taurelių, vyno taurių arba alaus butelių) (Brunovskis, Ugland, 
2002). Be to, tyrimų rezultatai patvirtina prielaidą, kad dažna nesaikingo alkoholio vartojimo pasek-
mė – mirtis dėl smurto. Toks sąryšis išryškėja vertinant Lietuvos vyrų mirtingumą, ypač aukštą prieš-
laikinio mirtingumo lygį. Be to, identifikuotą alkoholio vartojimo ir smurtinių mirčių sąryšį patvirtina 
ir oficialiosios statistikos bei specialiųjų tyrimų duomenys, kurie rodo, kad nemaža dalis mirusiųjų dėl 
smurtinių priežasčių arba su smurtu ar nelaimingais atsitikimais susijusių įvykių kaltininkų būna ap-
svaigę nuo alkoholio. 

Labiausiai alkoholį vartoti yra linkę jauno ir vidutinio amžiaus ir žemesnio išsilavinimo vyrai. 
Didelį nerimą kelia alkoholio vartojimo dažnėjimas jaunesnėse, ypač paauglių (moksleivių), amžiaus 
grupėse: pavyzdžiui, daugiau kaip 70% 15–16 metų amžiaus moksleivių nurodė buvę bent kartą girti 
(Davidavičienė, 1999). Nors miestuose ir kaimuose geriančių alkoholinius gėrimus gyventojų dalis 
yra vienoda, kaimo vyrai išsiskiria nesaikingo alkoholio vartojimo įpročiais.  

Narkotikų vartojimas. Nuo 1995 iki 2002 m. oficialieji narkomanijos rodikliai Lietuvoje pa-
didėjo beveik 4 kartus (nuo 34,0 iki 126,3 (100 000 gyv.)) (VPSC, 2003). Kadangi šie rodikliai remiasi 
tik gydymosi įstaigose registruotų narkomanų ir toksikomanų duomenimis, iš tikrųjų jie gali būti ge-
rokai didesni. Didžiausią nerimą kelia itin spartus narkotikų plitimas tarp jaunimo, ypač jaunose 
(moksleivių) amžiaus grupėse. Moksliniai duomenys rodo, kad 15,5% 15–16 m. paauglių jau bandė 
narkotikų  (trigubai daugiau negu 1995 m.) (Bielskutė, Zaborskis, 2003).   

Narkotikai tampa prieinamesni, didėja jų pasiūla ir poreikis. Populiarūs narkotikų vartojimo 
motyvai – noras išbandyti, smalsumas ir draugų įtaka (Davidavičienė, 1999). Pasilinksminimo vietose 
(ypač diskotekose) jaunimas vartoja įvairius naujus narkotikus: amfetaminų grupės, „extasy“ (XTC), 
haliucinogeno LSD preparatus, rūkomas hašišas ir marihuana. Narkotikai neretai parduodami mo-
kymo įstaigose ir gatvėse (Davidavičienė, 1999).  

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, daugiau kaip keturi penktadaliai registruo-
tų narkomanų – vyrai. Apie du trečdalius registruotų narkomanų – 20–34 metų amžiaus, net 95% 
narkomanų gyvena miestuose (VPSC, 2003).  

Rūkymas. Moksliniai duomenys rodo, kad rūkymas yra vienas svarbiausių gyventojų mirtin-
gumo veiksnių, didele dalimi lemiantis mirtingumo dėl plaučių vėžio ir kai kurių kitų lėtinių neinfek-
cinių ligų riziką (Bobak, Marmot, 1996). Sveikatos apsaugos ministerijos vertinimais, Lietuvoje su 

                                                 
16 Nesaikingo alkoholio vartojimo tyrimo duomenys pateikti 4.11 priede. 
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rūkymu susijusios mirties priežastys kasmet nusineša apie 7 tūkst. gyvybių (apie 20% mirčių) (SAM, 
1998). Gyvensenos tyrimų rezultatai rodo, kad rūkančiųjų dalis visuomenėje sparčiai didėja17. 2000 
m. duomenimis, reguliariai rūkė 51,3% vyrų ir 15,5% moterų. Rūkymo įpročių paplitimu Lietuvos 
vyrai išsiskiria iš Baltijos šalių ir kitų kandidačių į Europos Sąjungą, pagal rūkymo paplitimo rodiklius 
užimantys antrąją vietą (Padaiga, Kalėdienė ir kiti, 2002). Nors Lietuvos moterų rūkymo paplitimo 
rodikliai mažesni negu kaimyninėse Baltijos šalyse, jų didėjimo tempais kaimyninės valstybės smar-
kiai lenkiamos. 

Daugiausia kasdien rūkančių yra jauno ir vidutinio amžiaus suaugusių vyrų ir moterų grupėse, 
o mažiausia – vyriausio amžiaus grupėse. Didžiausia kasdien rūkančių dalis yra tarp gyventojų, turin-
čių vidurinį arba profesinį išsilavinimą, mažiausia – tarp aukštąjį išsilavinimą įgijusių gyventojų.  

Mitybos įpročiai. Gyventojų mirtingumo ir gyventojų mirties priežasčių struktūroje domi-
nuojančių kraujotakos sistemos ligų rizikos lygis labai priklauso ir nuo mitybos įpročių. Kaip sveikos 
mitybos rodikliai dažniausiai nurodomas augalinio aliejaus vartojimas maistui gaminti, neriebaus pie-
no bei daržovių ir vaisių vartojimas. Nesveikai mitybai būtų galima priskirti taukų ir nenugriebto pie-
no bei retą daržovių ir vaisių vartojimą. 

Augalinio aliejaus ir taukų vartojimas. Vienas svarbiausių sveikos mitybos kriterijų – augalinio alie-
jaus vartojimas maistui gaminti. Gyvensenos tyrimų rezultatai rodo, kad dauguma Lietuvos gyvento-
jų maistui ruošti vartoja augalinį aliejų. Augalinį aliejų vartojančių vyrų ir moterų dalis sparčiai auga 
(nuo 1994 iki 2000 m. ši dalis padidėjo daugiau kaip du kartus). Atitinkamai vis mažiau gyventojai 
ruošdami maistą vartoja taukus: taukus besirenkančių moterų dalis sumažėjo daugiau kaip tris kartus, 
o vyrų – apie 2 kartus (Grabauskas, Petkevičienė ir kiti, 2001). Nepaisant tokių palankių gyventojų 
mitybos įpročių pokyčių, Lietuvoje taukus maistui gaminti vartojančių žmonių dalis tebėra gerokai 
(beveik tris kartus) didesnė negu Latvijoje ir Estijoje.  

Neriebaus ir nenugriebto pieno vartojimas. Mitybos tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir kito-
se Baltijos šalyse, neriebaus pieno vartojimas yra dar labai mažai paplitęs. Tokį pieną vartoja tik apie 3% 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų (Grabauskas, Klumbienė ir kiti, 1999; Kasmel, Lipand ir kiti, 
1999; Pudule, Grinberga ir kiti, 2000). Labiausiai Lietuvoje paplitęs nenugriebtas pienas, kurį reguliariai 
vartoja net apie 40% gyventojų (kaimuose – 70%) (Grabauskas, Klumbienė ir kiti, 1999).  

Daržovių ir vaisių vartojimas. Remiantis maisto ir žemės ūkio organizacija (Food and Agriculture Or-
ganisation (FAO)), daržovių ir vaisių vartojimas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse gerokai atsilieka nuo 
Europos Sąjungos vidurkio (WHO Regional Office for Europe, 2001). Kita vertus, Lietuva šiuo ro-
dikliu gerokai lenkia Latviją ir Estiją. Baltijos šalių gyventojų mitybos ir sveikatos tyrimo duomeni-
mis, apie 78% Lietuvos gyventojų kasdien vartojo daržoves (neminint bulvių) (Pomerleau, McKee ir 
kiti, 1999).  

Mitybos tyrimų duomenys rodo, kad moterų mitybos įpročiai yra kur kas sveikesni nei vyrų: 
jos yra labiau linkusios vartoti augalinį aliejų, neriebų pieną bei daržoves ir vaisius. Sveikos mitybos 
įpročiai labiau būdingi jaunesnio amžiaus suaugusiems gyventojams. Gyventojų mityba labai priklau-
so ir nuo gyventojų išsilavinimo: turintys aukštąjį išsilavinimą gyventojai labiau laikosi sveikos mity-
bos principų, o žalingi sveikatai mitybos įpročiai (pvz., taukų ir nenugriebto pieno vartojimas) labiau-
siai paplitę žemesnio išsilavinimo gyventojų grupėse. Sveikos mitybos įpročiai kur kas mažiau pa-
plitę Lietuvos kaimuose: taukai ir nenugriebtas pienas iš kaimo gyventojų mitybos raciono yra 
vieni iš pagrindinių maisto produktų. Gyventojų mityba labai priklauso nuo pajamų: Lietuvos 
gyventojų maisto produktų pasirinkimą labiausiai lemia kaina, o ne kokybė ar nauda sveikatai18. 

Viršsvoris, nutukimas ir fizinis aktyvumas. Moksliniai duomenys rodo, kad nesveika mity-
ba gali lemti viršsvorio ar nutukimo paplitimą. Kartu su rūkymu, aukštu cholesterolio lygiu ir aukštu 
kraujospūdžiu viršsvoris ir nutukimas laikomi vienais svarbiausių kraujotakos sistemos ligų rizikos 
veiksnių. Tarptautinių mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad viršsvorio ir nutukimo problemos Rytų 

                                                 
17 Kasdien rūkančių gyventojų dalies dinamika (1994–2000 m.) pateikta 4.12 priede. 
18 Baltijos šalių duomenys apie gyventojus, kuriems besirenkant maisto produktus, svarbiausia yra kaina, pateikti 

4.13 priede.  
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Europos šalyse yra labai paplitusios, o Lietuvos gyventojų nutukimo rodikliai net laikomi vienais 
aukščiausių pasaulyje (Ginter, 1995; Pomerleau, McKee ir kiti, 1999). Ypač aukšti yra Lietuvos moterų 
nutukimo rodikliai, net tris kartus viršijantys Estijos moterų nutukimo rodiklius19 (Lietuvoje – 18,3%, 
Estijoje – tik 6,0%) (Pomerleau, McKee ir kiti, 1999). Gyvensenos tyrimų rezultatai rodo, kad daugiau 
kaip pusės Lietuvos gyventojų svorio rodikliai viršija normas (t. y. jiems būdingas viršsvoris).  

Daugumos tarptautinių gyvensenos tyrimų duomenimis, Lietuvos ir kitų Baltijos šalių gyvento-
jams būdingas žemas fizinis aktyvumas. Palyginti su Latvija ir Estija, Lietuvos gyventojai išsiskiria kur 
kas didesniu polinkiu į pasyvų poilsį20. Daugiau kaip 60% Lietuvos gyventojų (atitinkamai Estijos 
43%, Latvijos 52%) pirmenybę teikia pasyviam laisvalaikiui (Pomerleau, McKee ir kiti, 1999). Ypač 
didelį nerimą turėtų kelti ir tai, kad nepakankamas fizinis aktyvumas sparčiai plinta vaikų ir paauglių 
(moksleivių) grupėje. Iš 29 pasaulio šalių moksleivių Lietuvos mergaitės pagal fizinį aktyvumą užėmė 
priešpaskutinę, o berniukai – 25 vietą (Zaborskis, Makari, 2001).  

Viršsvorio, nutukimo ir fizinio aktyvumo problemos taip pat nevienodai paplitusios įvairiose 
sociodemografinėse grupėse. Nors didesniais nutukimo ir viršsvorio rodikliais išsiskiria Lietuvos mo-
terys, pasyvaus poilsio įpročiai labiau būdingi vyrams. Pasyvaus poilsio įpročiai labiau būdingi vyres-
nio amžiaus žmonėms, tačiau nepakankamas fizinis aktyvumas sparčiai plinta ir vaikų bei paauglių 
(moksleivių) grupėse. Fizinio pasyvumo (laisvalaikiu) reiškiniai labiau būdingi mažiausias pajamas 
gaunančių Lietuvos gyventojų grupei. 

Lietuvos gyventojų elgsenos situacijos analizė rodo, kad Lietuvoje sveikos gyvensenos plėtra 
yra labai netolygi ir nevienareikšmiška. Iki šiol Lietuvos gyventojai nesuvokia sveikatai žalingų įpro-
čių (ypač alkoholio vartojimo) išvengimo svarbos. Lietuvoje vyraujantys alkoholio vartojimo įpročiai 
tiesiogiai ar netiesiogiai (per alkoholizmo pasekmes – smurtą) lemia aukštą vyrų mirtingumo lygį bei 
priešlaikinio mirtingumo dėl smurtinių mirčių paplitimą. Nerimą kelia ir labai sparčiai didėjantis rū-
kančių moterų skaičius bei alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas tarp jaunesnių šalies gyvento-
jų (ypač moksleivių). Sveikai mitybos prielaidas labai riboja makrosocialiniai veiksniai. išlieka Svar-
biausias maisto produktų pasirinkimą lemiantys veiksnys yra pajamos. Neracionali mityba ir fizinis 
pasyvumas atitinkamai lemia itin aukštus viršsvorio ir nutukimo rodiklius, kurie yra vieni aukščiausių 
pasaulyje. Pastarieji veiksniai didele dalimi lemia ir aukštą mirtingumo dėl kraujotakos sistemos sutri-
kimų lygį Lietuvoje, kuris šiuolaikiniame epidemiologiniame etape labiausiai lemia bendrojo mirtin-
gumo ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės lygį. Sveikos gyvensenos plėtrą Lietuvoje labai riboja 
ir ryški gyventojų socioekonominė diferenciacija, lemianti didelius gyvensenos ir kitų sveikatos rodik-
lių skirtumus. Nustatyta, kad sveika gyvensena yra mažiausiai paplitusi žemiausio išsilavinimo ir 
menkesnių pajamų gyventojų grupėse. Šioms grupėms taip pat labiau būdingi sveikatai žalingi įpro-
čiai – alkoholio vartojimas ir rūkymas, kurių paplitimą lemia psichosocialinio streso sąlygos. Taigi 
tolesnė Lietuvos gyventojų sveikatos raida priklausys ir nuo to, kaip sėkmingai bus šalinamos sociali-
nės nelygybės, kartu ir gyventojų sveikatos skirtumų problemos.  Ypač svarbu atkreipti dėmesį į išsi-
lavinimo ir sveikos gyvensenos koreliacinį ryšį. Kadangi iš principo neįmanoma pasiekti, kad visi Lie-
tuvos gyventojai įgytų aukštąjį išsilavinimą, būtina taikyti specialius veiksnius, padėsiančius formuoti 
sveiką gyvenseną tarp mažiau išsilavinusių visuomenės grupių. 

Seimo ir Vyriausybės siūlomų bei priimtų programų, strategijų ir įstatymų įgyvendinimo me-
chanizmai neaiškūs, neapibrėžtas jų vykdymo efektyvumas. Reikėtų daugiau dėmesio skirti programų 
ir strategijų konceptualaus įvertinimo modelių ir kriterijų kūrimui, taip pat ir tyrimui. Su sveika gy-
vensena susijusias programas būtina vertinti kompleksiškai, apimant socioekonominius, aplinkos ir 
elgsenos parametrus, todėl būtina neapsiriboti tik epidemiologiniais tyrimais. Nors šiuo metu nema-
žai yra atliktų išsamių lyginamųjų epidemiologinių tyrimų (NORBAGREEN 2002), bet vis dar neaišku, 
kokie ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai veiksniai slypi už statistinių duomenų. Be to, dar neapib-
rėžti sveikos gyvensenos vertybinių prioritetų įgyvendinimo mechanizmai.  
 
                                                 
19 Baltijos šalių gyventojų nutukimo rodikliai pateikti 4.14 priede. 
20 Pasyvaus laisvalaikio įpročių paplitimo rodikliai pateikti 4.15 priede. 
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4.3.  VISUOMENĖS SVEIKATOS STRATEGINIS VALDYMAS 
 
SSGG analizė  
Stiprybės: 

� Palyginti palankūs makrosocialiniai veiksniai: geros ekonominio augimo perspektyvos ir iš-
plėtotos būtiniausios sveikatos apsaugos sistemos paslaugos, sukurta (arba kuriama) Europos 
Sąjungos reikalavimus atitinkanti teisinė bazė, reglamentuojanti sveikatos paslaugų ir sveikos 
gyvensenos plėtrą.  

� Priimta dauguma įstatymų, kontroliuojančių ir reguliuojančių sveikos aplinkos formavimą, 
palyginti gerai funkcionuoja aplinkos stebėsenos institucijos. 

� Sukurtos teisinės prielaidos, ribojančios ir reguliuojančios alkoholio ir rūkalų prekybą ir re-
klamą. Stojant į Europos Sąjungą numatytos ekonominės alkoholį ir rūkalus ribojančios 
priemonės (pvz., laipsniškas akcizų didinimas), kurios lems didelį rūkalų ir alkoholio kainų 
augimą. 

� Kai kuriose visuomenės grupėse (pvz., tarp turinčių aukštąjį išsilavinimą) sveika gyvensena, 
sveikatai žalingų įpročių išvengiamumo svarba ir sveikos aplinkos vertybės yra suvokiamos ir 
sėkmingai adaptuojamos kasdieniniame gyvenime. 

� Tarp Europos šalių Lietuvos vaikai ir paaugliai (moksleivių) sveikatai žalingų įpročių papliti-
mu (alkoholio vartojimu ir rūkymu) neišsiskiria, o kai kuriais atvejais šie rodikliai yra net pa-
lankesni. 

Silpnybės: 
� Didelė Lietuvos gyventojų dalis susiduria su nemažais makrostruktūriniais apribojimais 

(skurdu, žemomis pajamomis, menkomis išsilavinimo galimybėmis ir t. t.) ir yra ekonomiškai 
nepajėgi adaptuoti sveikos gyvensenos nuostatų. 

� Lietuvos gyventojai išsiskiria vienais didžiausių Europoje socialinės nelygybės rodikliais. Tai 
lemia ir sveikatos bei sveikos gyvensenos diferenciaciją ir skatina psichosocialinio streso reiš-
kinių visuomenėje plitimą.  

� Ribojantys makrostruktūriniai veiksniai (ypač skurdas) ir aukštas psichosocialinio streso lygis 
lemia agresijos, autodestrukcijos ir sveikatai žalingos elgsenos (ypač alkoholio ir narkotikų 
vartojimo) apraiškas visuomenėje.  

� Užsitęsusi sveikatos priežiūros sistemos reorganizacija, nėra aiškios sveikatos priežiūros sis-
temos plėtros vizijos. Priimta teisinė sveikatos priežiūros sistemos bazė prieštarauja realybėje 
vykstantiems procesams. 

� Visuomenėje vyrauja pasyvus požiūris į savo sveikatą, nesuvokiama asmeninė atsakomybė. 
Lietuvoje išlieka žemas visuomenės socialinis aktyvumas, iniciatyvumas bei neišplėtota ben-
druomeninė veikla, nepakankamai išplėtotas visuomenės dalyvavimas NVO veikloje. 

� Pastaraisiais metais šalyje grėsmingai didėjo rūkančių vyrų ir moterų skaičius, visuomenėje 
vis labiau plinta narkotikų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimas. Ypač didelį nerimą kelia 
kasmet didėjantis moksleivių, vartojančių įvairius narkotikus, skaičius. 

� Valstybinės alkoholio ir tabako kontrolės bei narkotikų kontrolės ir prevencijos programos 
nepakankamai veiksmingos, nes vykdomos epizodiškai, lėšos joms skiriamos nesistemingai.  

� Vyriausybinės komisijos ir tarnybos, turinčios kontroliuoti alkoholio ir rūkalų prekybą bei 
nelegalią gamybą ir kontrabandą, dirba neefektyviai, todėl nelegalus (savos gamybos ir kon-
trabandinis) alkoholis ir pigūs nekokybiški rūkalai yra lengvai prieinami net ir ribinėms vi-
suomenės grupėms bei paaugliams.  

� Europos kontekste Lietuvos gyventojai, ypač paaugliai (moksleiviai), išsiskiria itin žemais fi-
zinio aktyvumo rodikliais. 

� Nors šiuo metu įgyvendinamos įvairios sveiką gyvenseną skatinančios programos ir priemo-
nės, nenumatytas šių priemonių efektyvumo vertinimo mechanizmas.  
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Galimybės:  
� Narystė Europos Sąjungoje sudarys Lietuvai sąlygas įgyvendinti gerovės valstybės modelį, 

kelti ekonominį ir gyvenimo kokybės lygį. ES paramos fondai leis modernizuoti šalies infra-
struktūrą. Stabilus ekonomikos augimas ir tobulėjantys administraciniai gebėjimai užtikrins 
stabilią socialinės ir sveikatos apsaugos raidą, sudarys socioekonomines ir politines sveikos 
gyvensenos plėtros prielaidas. 

� Narystė Europos Sąjungoje leis geriau pasinaudoti kitų šalių sveikatos apsaugos sistemos ir 
sveikos gyvensenos plėtros patirtimi.  

� Įstojimas į ES suteikia platesnes galimybes naudotis įvairiais fondais, skatinančiais sveikos 
gyvensenos propagavimą ne tik vyriausybės, bet NVO ir kitų socialinių partnerių lygmeniu. 

� Teigiama kai kurių socialinių visuomenės grupių patirtis (adaptuojant sveikesnius gyvensenos 
modelius) gali būti sėkmingai pritaikyta plėtojant sveikos gyvensenos įgūdžius kitose visuo-
menės grupėse. 

� Demokratinės visuomenės plėtra sudarys galimybes plėtotis individualiai laisvei ir skatins 
asmeninės atsakomybės už savo sveikatą nuostatas. 

Grėsmės: 
� Įstojus į Europos Sąjungą viešojo administravimo institucijos susidurs su nepakankamu ad-

ministracinių gebėjimų, finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo, per mažos personalo kva-
lifikacijos problemomis. 

� Socialinė politika ir įstatymų jėga, reguliuojanti individų elgesį, laikoma prieštaraujančia kul-
tūrinei individualizmo vertybei, todėl tam tikrose visuomenės grupėse gali kilti pasipriešini-
mas institucijų įgyvendinamai sveikos gyvensenos politikos veiklai.  

� Institucijų įgyvendinama sveikos elgsenos politika gali prieštarauti verslo sampratai, nes indi-
vidualizmo vertybė patenka ir į politinę ekonomiką. Kartu teigiama, kad vyriausybės pirmoji 
pareiga nesikišti į prekybą, nes individualus vartotojas gali pats nuspręsti, kuriuos produktus 
pirkti ir kaip gyventi. 

� Pabrėžiant individo svarbą ir perkeliant jam atsakomybę už savo sveikatą gali būti neįvertin-
tas svarbus skurdo, bedarbystės ir išsimokslinimo veiksnys, priklausantis nuo makrolygmeniu 
vykdomų socialinių reformų. 

� Esant posovietinei situacijai sričių, kuriose reikia imtis iniciatyvos vyriausybei, gali būti dau-
giau negu demokratinių tradicijų šalyse, tad kai kurios gyventojų socialinės grupės gali išlikti 
pasyvios, t. y. laukti, kol bus taikomos įvairios socialinės politikos priemonės. 

� Dėl nepakankamai subalansuotos ekonomikos plėtros ir regionų raidos gali nemažėti skurs-
tančiųjų dalis, sustiprėti socialinė atskirtis bei socialinė diferenciacija ir kartu atsirasti ryški vi-
suomenės sveikatos diferenciacija. 

� Lietuvoje vykstantys spartūs gyventojų senėjimo procesai, ateityje reikalaus vis didesnių so-
cialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros išlaidų.  

 
Problemos: 
1. Valstybiniu lygmeniu gyventojų sveikatai ir sveikos gyvensenos plėtrai skiriamas kur kas mažes-

nis dėmesys negu daugumai kitų veiklos sričių.  
2. Nepakankami visuomenės ir ypač kai kurių jos grupių ištekliai bei sveikos gyvensenos motyvacija. 
3. Nevykdoma nuolatinė ir sisteminga sveikos gyvensenos politika, neišnaudojamos sveiką gyven-

seną propaguojančios NVO patirtis. 
4. Visuomenėje nesuvokiama asmeninės atsakomybės ir pasirinktos elgsenos reikšmė sveikatai. 
5. Lietuvoje paplitusi itin sveikatai žalinga alkoholio vartojimo (gal vis dėlto palikti kultūrą, nes čia 

daugiau kreipiamas dėmesys į vadinamą alkoholio vartojimo modelį?) kultūra, t. y. alkoholiniai gė-
rimai geriami didelėmis dozėmis. Dažna nesaikingo alkoholio vartojimo pasekmė – smurtinė mirtis. 

6. Nepaisant formalių suvaržymų, svaigalai ir rūkalai yra lengvai prieinami visoms (net ir ribinėms) 
gyventojų grupėms, didelė alkoholio ir rūkalų kontrabanda.  
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7. Didžiumos gyventojų mityba tebėra palyginti neracionali, pagrįsta tradiciniais įsitikinimais ir mi-
tais bei labai ribojama menkų finansinių išteklių. 

8. Neracionali mityba ir menkas fizinis aktyvumas lemia didelį viršsvorio ir nutukimo problemų 
paplitimą Lietuvoje.  

9. Sveikatai žalingi įpročiai sparčiai plinta tarp vaikų ir paauglių (moksleivių). 
 
Vizija: 
Dėl pagerėjusių darbo sąlygų, pakilusio gyvenimo lygio ir efektyvios psichinės sveikatos apsaugos 
sumažės psichostresinių veiksnių poveikis. Pagerėjus visuomenės informavimui ir augant iniciatyvu-
mui , gyventojai labiau įsisąmonins asmeninę atsakomybę už savo sveikatą, labiau saugos ir stiprins 
savo sveikatą. Šiuolaikiška švietimo sistema, demokratinių tradicijų puoselėjimas suformuos aktyvių 
ir atsakingų piliečių visuomenę, kurie aktyviai dalyvaus priimant savivaldybėms ir valstybei svarbius 
sprendimus, susijusiu su sveika gyvensena. Sveikos gyvensenos ir elgsenos formavimas taps reikš-
minga NVO veiklos sritimi. Bus sudarytos palankios visų amžiaus grupių gyventojų fizinio aktyvumo 
sąlygos, o įgiję didesnius materialinius išteklius gyventojai turės daugiau galimybių pasirinkti sveikes-
nius produktus ir teiks prioritetus sveikai mitybai. Didžiumai gyventojų sveika gyvensena ir sveika 
elgsena taps prioritetinėmis vertybėmis. Pasikeitusi gyventojų gyvensena lems lėtinių ligų ir mirtin-
gumo mažėjimą. 
 
Valstybės misija 
Svarbiausias valstybės uždavinys – koordinuoti ir derinti pagrindinių sveikos gyvensenos ir elgsenos 
(socioekonominių, aplinkos, kultūros sričių) plėtrą, sudaryti galimybę visiems visuomenės sluoks-
niams aktyviai dalyvauti sveikos gyvensenos ir elgsenos plėtros procese ir naudotis visuomenės pa-
siektais rezultatais. Valstybė turi imtis įvairių teisinių, ekonominių ir organizacinių priemonių, pasi-
telkti valstybės ir NVO institucijas. Norint užtikrinti valstybės politikos pastovumą ir perimamumą 
plėtojant sveiką gyvenseną ir elgseną, pagrindinės sveikos gyvensenos ir elgsenos nuostatos turėtų 
būti įtraukiamos į sektorių planus, programas, regionų ir savivaldybių plėtros strategijas, kitus šios 
srities teisės aktus.  

Socioekonomikos srityje valstybė turi kiekvienam šalies gyventojui, norinčiam ir galinčiam dirbti, su-
daryti galimybes savo darbu užsitikrinti tinkamą gyvenimo lygį. Bendradarbiaujant su socialiniais part-
neriais turi būti įgyvendinama tokia valstybės socialinė politika, kuri aprėptų visus šalies gyventojus, už-
tikrintų tikslingą socialinę apsaugą nuo svarbiausių socialinės rizikos veiksnių ir skatintų ekonominį ak-
tyvumą. Valstybė turėtų nuosekliai skatinti veiklą, padedančią saugoti ir stiprinti visuomenės sveikatą, 
drausti ir riboti sveikatai kenksmingą veiklą, užtikrinti žalos visuomenės sveikatai atlyginimą.  

Sveikos aplinkos srityje valstybė turi kontroliuoti ir reguliuoti poveikį aplinkai ir raginti ūkio sub-
jektus bei valstybės institucijas vykdyti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai prevenciją, 
užuot kovojus su neigiamomis poveikio pasekmėmis. Nuoseklus ES direktyvų ir nacionalinių įstaty-
mų, reglamentuojančių poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, įgyvendinimas, gamintojų atsakomybės 
už aplinkos taršą didinimas – vieni svarbiausių valstybės uždavinių. Valstybė turi kontroliuoti ir regu-
liuoti vartojimo industrijos plėtrą, gaminamų ir parduodamų produktų bei prekių kokybę ir poveikį 
sveikatai. Valstybė turi plėtoti ir paremti tarptautinius standartus atitinkančią psichologinę pagalbą, 
prieinamą visiems piliečiams.  

Kultūros, arba žinių bei vertybių, srityje valstybė, pasitelkusi švietimo, sveikatos bei žiniasklaidos insti-
tucijas, turi visuomenėje formuoti sveikos gyvensenos ir elgsenos nuostatas, skleisti informaciją, plėtoti 
sveikų mokyklų programas, remti narkomanijos prevencijos ir narkomanų reabilitacijos projektus, remti 
literatūros ir vaizdinių priemonių narkomanijos prevencijos klausimais leidybą bei psichologinės-
pedagoginės reabilitacijos stovyklų rizikos grupės vaikams ir jaunimui, nukentėjusiems nuo narkotinių 
medžiagų vartojimo, organizavimą. Sudaryti asmens ir visuomenės sveikatos sektoriaus vystymo teisi-
nes sąlygas. Valstybė turi reklamą reglamentuoti įstatymais ir kontroliuoti jų laikymąsi.  
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Principai: 
� Lygių galimybių principas. Visų visuomenės socialinių demografinių grupių nariams ir skirtingų 

regionų gyventojams turi būti užtikrintos vienodos galimybės naudotis socioekonominės, 
tarp jų ir sveikatos apsaugos sistemos bei politikos, plėtros rezultatais.  

� Dalyvavimo (partnerystės) principas. Strategija gali būti sėkmingai įgyvendinta tik dalyvaujant ir ben-
dradarbiaujant kaip lygiaverčiams partneriams įvairioms visuomenės socialinėms grupėms, 
tarpvalstybinėms, valstybės, savivaldybių ir nevyriausybinėms institucijoms bei asmenims.  

� Efektyvaus vadovavimo (lyderystės) principas. Visuomenės sveikatos ir sveikos gyvensenos plėtros 
kryptingumo užtikrinimas įmanomas tik esant stipriam valstybinio, regioninio ir savivaldybių 
lygmens vadovavimui ir aiškiam tarpinstituciniam funkcijų pasidalijimui.  

� Visuomenės savaveiksmiškumo principas. Visuomenės sveikatos ir sveikos gyvensenos formavi-
mas vis labiau turi remtis pačios visuomenės iniciatyva ir aktyvumu. 

� Vaikų ir jaunimo ugdymo prioriteto principas. Sveikos gyvensenos formavimas remiasi ilgalaikiu 
vertybių formavimosi procesu, todėl būtina nuo pat ankstyvo asmens amžiaus puoselėti ati-
tinkamas vertybines orientacijas. 

� Susietumo (integralumo) principas. Visuomenės sveikatos ir sveikos gyvensenos plėtros tikslai ir 
uždaviniai kiekvieno ūkio sektoriaus ar regiono plėtros strategijose, programose, planuose 
turi būti pateikiami kaip visuma.  

� Lankstumo principas. Visuomenės sveikatos ir sveikos gyvensenos plėtros prioritetai, tikslai, 
uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės turi būti derinamos ir tikslinamos atsižvelgiant į spar-
čiai kintančias išorės ir vidaus sąlygas.  

� Mokslo ir žinių bei technologinės pažangos principas. Vadovaujantis šiuo principu, įvairių sektorių ir 
jų šakų vystymasis turi būti pagrįstas šiuolaikiškais mokslo laimėjimais, žiniomis, naujausio-
mis technologijomis, aplinkai darančiomis kuo mažesnį neigiamą poveikį. 

 
Strateginiai tikslai  
Pagrindinis tikslas: sukurti palankias ekonomines, socialines bei kultūros sąlygas sveikai gyvensenai 
ir elgsenai plėtoti. 
Tikslai: 
1. Sudaryti palankesnes sveikos gyvensenos plėtros tarp gyventojų socioekonomines sąlygas ir už-

tikrinti materialias sveiko vartojimo prioritetų prielaidas.  
2. Sudaryti palankias teisines ir ekonomines sąlygas sveikų produktų ir prekių gamybai bei prekybai 

plėtoti. 
3. Plėtoti visuomenės informuotumą apie sveiką gyvenseną ir remti visų lygių veiklą, stiprinančią 

sveikos elgsenos motyvaciją.  
4. Sudaryti nepalankias sąlygas alkoholio ir rūkalų prieinamumui bei išgyvendinti (ypač tarp jauni-

mo) narkomanijos plitimą. 
5. Ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius (ypač tarp jaunimo), remti ir skatinti sveika-

tai naudingų bei ekologiškai švarių produktų vartojimą. 
 
Veiksmų kryptys: 

1. Užtikrinant darnią socioekonominę raidą, kartu sudaryti palankias materialias sąlygas sveikai gyven-
senai plėtoti.  
1.1. Siekiant sudaryti palankesnes sveikos gyvensenos plėtrai socioekonomines sąlygas ir palankią 

vartojimo materialią aplinką, suformuoti palankesnį visuomenės socioekonominės stratifika-
cijos modelį, kuriam būtų būdinga mažesnė socialinė diferenciacija, didžiajai gyventojų daliai 
sudaryti pakankamas materialines sąlygas pasirinkti sveikos gyvensenos prioritetus. 

1.2. Remiant sveikų produktų gamybos ir prekybos plėtrą sudaryti palankias ekonomines sąlygas 
sveikos gyvensenos paslaugų teikėjams bei sveikatai naudingų produktų gamybai ir vartoji-
mui, įstatymais reguliuojant ir reglamentuojant sveikos gyvensenos plėtrą užtikrinti, kad 
sveikas vartojimas būtų prieinamas visiems gyventojams.  
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1.3. Diegiant palankias materialines sveikos gyvensenos modelių sąlygas pasinaudoti gerovės 
valstybėse sėkmingai funkcionuojančios sveikos gyvensenos patirtimi.  

1.4. Siekiant kelti visuomenės švietimo lygį ir kritinį visuomenės požiūrį į vartojimą, užtikrinti vi-
suomenės švietimo plėtrą garantuojant vienodą švietimo (vieno iš svarbiausių gyventojų 
sveiką gyvenseną diferencijuojančių veiksnių) paslaugų (tarp jų ir aukštojo išsilavinimo) pri-
einamumą visoms visuomenės grupėms. 

2. Remiantis politinėmis, socialinėmis ir ekonominėmis priemonėmis turi būti vykdoma sveikatai 
žalingos gyvensenos reiškinių prevencija. 
2.1. Siekiant sudaryti nepalankias sąlygas priklausomybę skatinančių medžiagų vartojimo bei 

kenksmingų sveikatai produktų ir prekių plitimui, suformuoti tarpusavyje suderintų ir adek-
vačių socialiniams procesams įstatymų sistemą,  

2.2. Siekiant apsaugoti gyventojus nuo sveikatai žalingų produktų vartojimo, apriboti ekonomi-
nėmis priemonėmis sveikatai žalingų produktų įsigijimo galimybes, griežčiau ir efektyviau 
kovoti su alkoholio ir rūkalų kontrabanda bei gamyba, užtikrinti, kad būtų laikomasi egzis-
tuojančių alkoholio ir rūkalų įsigijimą ribojančių įstatymų, didžiausią dėmesį kreipiant alko-
holio ir rūkalų prieinamumo nepilnamečiams problemoms.21 

2.3. Aktyviau kovojant su narkomanijos plitimu panaudoti kitų šalių patirtį ir vykdyti specialias 
priemones siekiant sustabdyti narkotikų platinimą prie mokyklų ir kitų jaunimo institucijų, 
rengti narkomanijos prevencijos mokyklose programas, plėsti narkomanų ilgalaikę socialinę 
ir medicininę reabilitaciją, aktyviau dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos tarptautines 
narkomanijos prevencijos programas, remti visuomenės (NVO) iniciatyvas bei įtraukti 
mokslininkų ir kitų socialinių partnerių grupes. 

3. Aktyviau skatinti ir propaguoti asmeninės atsakomybės už savo sveikatą nuostatas, remti gyven-
tojų sveikos gyvensenos motyvaciją. 
3.1. Formuojant piliečių asmeninę atsakomybę už savo sveikatą ir plėtojant sveikos gyvensenos 

motyvaciją remti švietimo institucijų, žiniasklaidos bei sveikatos priežiūros sistemos atstovų 
sveikos gyvensenos populiarinimo kampanijas, padedančias asmenims įsisąmoninti, kad no-
rinti įveikti šiuolaikiniame epidemiologinės raidos etape dominuojančias ligas (ir mirties 
priežastis) vien medicininių priemonių nepakanka. 

3.2. Plėtojant visuomenės sveikos gyvensenos ir elgsenos motyvaciją skirti ypatingą dėmesį vai-
kų, paauglių (moksleivių) ir jaunimo sveikos gyvensenos ir atsakomybės už savo sveikatą 
ugdymo programoms. 

3.3. Didinant visuomenės informuotumą apie sveikos aplinkos reikšmę sveikatai ir didinant vi-
suomenę savaveiksmiškumą, nuolat informuoti visuomenę, NVO ir politikus apie aplinkos 
poveikį sveikatai ir rizikos veiksnius.  

3.4. Formuojant gyventojų sveikos elgsenos įgūdžius plėtoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo 
kompleksinės plėtros politiką užtikrinti, kad visiems gyventojams (ypač moksleiviams) bus 
prieinamos sąlygos fizinio aktyvumo poreikiui patenkinti. 

3.5. Siekiant apsaugoti mažiau socialiai prisitaikiusias visuomenės grupes ugdyti socialinės ir 
sveikatos rizikos grupių atstovų gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos, mokyti šiuos asmenis sa-
varankiškai įveikti visuomenės sveikatos problemas.  

 
 
 

                                                 
21 PSO Europos alkoholio chartiją žr. 4.16 priede. 
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MIGRACIJA 
 

 
 
 

5.1. BENDROJI DALIS 
 
Lietuvai 1990 m. kovo 11 d. atkūrus nepriklausomybę šiuolaikinės pasaulinės migracijos ten-

dencijos su visomis joms būdingomis savybėmis ėmė ryškėti ir Lietuvoje. Lietuva yra kryžkelėje tarp 
migrantų kilmės valstybių ir daugelio migrantų tikslo valstybių. Dėl šios ir kitų priežasčių, tokių kaip 
teisinės bazės nebuvimas bei prastos sienos apsaugos, migracijos procesų intensyvumas Lietuvoje, 
ypač pirmaisiais po nepriklausomybės atkūrimo metais, buvo didelis. Migracijos procesų ypatumai, 
būdingi Europos Sąjungai ir kitoms aukšto pragyvenimo lygio valstybėms, pamažu tampa būdingi ir 
Lietuvai. Dėl valstybės geopolitinės padėties ir narystės Europos Sąjungoje Lietuvai didėja migracinis 
spaudimas iš Rytų. Antra vertus, ekonominiai veiksniai lemia iš tiesų didelius emigracijos iš Lietuvos 
į Vakarus srautus, maždaug pusę jų sudaro nelegali darbo migracija. 

Lietuva po nepriklausomybės atkūrimo viena iš pirmųjų Vidurio ir Rytų Europoje priėmė mig-
racijos procesus reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, sukūrė migracijos procesų val-
dymo sistemą, pradėjo rengti specialistus. 1995 m. buvo pasirašyta, o 1996 m. ratifikuota Europos 
sutartis, įsteigusi Europos Bendrijų ir jos narių bei Lietuvos asociaciją, kuri įsigaliojo nuo 1998 m. 
vasario 1 d. Jau 2002 m. gruodį buvo baigtas Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą procesas ir 2003 m. 
balandžio 14 d. pasirašyta Stojimo į Europos Sąjungą sutartis. 2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapo 
visateise Europos Sąjungos valstybe nare. Lietuva pradeda dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Eu-
ropos Sąjungos politiką vizų, migracijos, prieglobsčio ir laisvo asmenų judėjimo srityse. Toliau ren-
giamasi narystei pagal Šengeno sutartį. Numatoma, kad Lietuva bus visiškai pasirengusi prisijungti 
prie Šengeno sutarties 2007 m. 

Siekdama prisidėti prie migracijos problemų sprendimo, Lietuva iš karto aktyviai įsitraukė ir į 
tarptautinių organizacijų veiklą. 1991 m. Lietuvos atstovai dalyvavo Berlyno konferencijoje, kuri buvo 
skirta nelegalios migracijos prevencijos klausimams (nuo 1993 m. vasario mėnesio, po Budapešto kon-
ferencijos - vadinamas Budapešto procesu, kurio tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių 
siekiant užkirsti kelią nelegaliai migracijai). 1992 m. balandį užmegzti pirmieji kontaktai su Jungtinių 
Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba, kuri kartu su Skandinavijos valstybėmis 1993–1997 m. 
padėjo Lietuvai sukurti prieglobsčio procedūrą. Nuo 1993 m. Lietuva dalyvauja Tarptautinės migracijos 
organizacijos, kurios nare tapo 1998 m. lapkričio 23 d., veikloje (iki to laiko šios organizacijos veikloje 
dalyvauta stebėtojo teisėmis). Taip pat, 1993 m. gegužę Lietuvai tapus Europos Tarybos nare, migraci-
jos, pilietybės ir prieglobsčio klausimai pradėti nagrinėti atitinkamuose šios organizacijos įsteigtuose 
komitetuose. 1996 m. Lietuva pradėjo bendradarbiauti su Tarptautiniu migracijos politikos vystymo 
centru, kurio pagrindinis tikslas – keistis informacija tarp valstybių migracijos politikos plėtojimo klau-
simais. Įsteigus Baltijos Ministrų Tarybos Migracijos komitetą, nuo 1997 m. aktyviai palaikomi ryšiai 
migracijos ir prieglobsčio politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais su kitomis Baltijos valsty-
bėmis – Estija ir Latvija. 

Rengiant šią Strategiją laikomasi nuostatos, kad Lietuvos migracijos ir prieglobsčio politiką la-
biausiai paveiks eurointegraciniai procesai. Tapusi Europos Sąjungos valstybe nare, Lietuva vizų, 
migracijos, prieglobsčio ir laisvo asmenų judėjimo klausimais turės tartis su visomis Europos Sąjun-
gos valstybėmis narėmis, kurių pozicijos šiais klausimais artimiausios pagal klausimų aktualumą vals-
tybės interesams.  

Nacionalinės migracijos strategijos analizės objektas – vidaus ir išorės veiksniai bei procesai, 
lemiantys migracijos procesų Lietuvoje vystymosi stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmę. Anali-

5. 
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zuojant stiprybes ir silpnybes buvo nagrinėjami Lietuvos pasirengimo ir integracijos į Europos Są-
jungą laikotarpio veiksniai. Migracijos procesų vystymosi teikiamos galimybės ir kylanti grėsmė įver-
tinta skiriant daugiausia dėmesio ateities perspektyvoms – t. y. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 
sąlygomis. Padėties analizės rezultatai tapo pagrindu kuriant strategijos migracijos srityje viziją, nusta-
tant valstybės misiją, pagrindinius tikslus, strategijos uždavinius ir įgyvendinimo kryptis. 

Rengiant migracijos politikos strategiją, padėties analizė ir rekomendacijos buvo rengiamos at-
skirai, vertinant į Lietuvą nukreiptus migracijos srautus (imigracija, prieglobstis, nelegali migracija) ir 
migraciją iš Lietuvos (emigracija, darbo migracija, įskaitant ir nelegalią, prekyba žmonėmis, užsienio 
migrantų, nelegaliai esančių Lietuvoje, išsiuntimas). 

5.2. MIGRACIJOS  SRAUTŲ APIBŪDINIMAS 
 
5.2.1. Imigracija 
 
Situacija 
Imigracija analizuojama pagal užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslus – šeimų susi-

jungimą, darbą, mokymąsi, laisvo asmenų judėjimo principo įgyvendinimą Europos Sąjungos valsty-
bių narių piliečiams ir jų šeimos nariams. Šeimos susijungimo atveju leidžiama apsigyventi Lietuvoje, 
jei užsienietis atvyksta gyventi pas vaikus, tėvus, kurie yra Lietuvos piliečiai, arba sutuoktinį, kuris yra 
Lietuvos pilietis arba turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienietis, ketinantis dirbti Lietuvoje, 
privalo turėti Lietuvos darbo biržos leidimą dirbti. Tokie leidimai yra išduodami atsižvelgiant į Lietu-
vos darbo rinkos poreikius. Užsieniečiai, kurie nori užsiimti ūkine-komercine ar kitokia teisėta veikla 
Lietuvoje, prašydami leidimo laikinai gyventi Lietuvoje privalo pateikti veiklą pagrindžiančius doku-
mentus. Jei užsieniečio atvykimo gyventi į Lietuvą tikslas – mokymasis mokymo įstaigoje, reikalau-
jama patvirtinimo, kad užsienietis priimtas į Lietuvos mokymo įstaigą arba sėkmingai joje užbaigęs 
mokslo metus. Dar 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojus, ankstesnio įstatymo dėl užsieniečių teisinės padė-
ties pakeitimams ir papildymams, Lietuvoje pradėtas įgyvendinti laisvo asmenų judėjimo principas 
Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams.  

Didžiausią dalį sudaro užsieniečiai, kurių apsigyvenimo Lietuvoje tikslas – šeimos susijungimas 
(43%). Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai iš bendro užsieniečių skaičiaus 
sudaro 16,5%. Užsieniečiai, atvykstantys į Lietuvą mokytis, sudaro 11%, dirbti pagal darbo sutartį – 
7,6%, užsiimti verslu – 5,4% visų užsieniečių (2002 m.). Lietuvos teisinė bazė, reglamentuojanti 
imigracijos srautus, kasmet keičia užsieniečių, atvykstančių gyventi į Lietuvą, struktūrą. Didėja Euro-
pos Sąjungos valstybių narių piliečių ir jų šeimos narių ir atvykstančiųjų užsieniečių užsiimti verslu 
skaičius, o mažėja užsieniečių, kurie atvyksta šeimų susijungimo pagrindu ir dirbti pagal darbo sutar-
tis, skaičius. Kasmet į Lietuvą atvyksta gyventi iki 6 tūkst. užsieniečių (5.1 priedas). 
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 
Imigracijos srautai iš esmės buvo pradėti reguliuoti nuo 1992 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo Imigracijos 
įstatymas. 

� Pažymėtina, kad jau nuo 1998 m. įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties įsigaliojimo Lie-
tuva daugeliu aspektų savo teisės aktus buvo suderinusi su pagrindinių Europos Sąjungos 
teisės aktų migracijos srityje reikalavimais. 

� Ir toliau vykdant griežtą Lietuvos imigracinę politiką imigracijos srautai iš esmės nesikeičia. 
� Pagal dabar galiojančio įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatas užsieniečiams lei-

dimai gyventi išduodami tik esant konkrečiai apibrėžtam tikslui – šeimos susijungimo, įsidar-
binimo, mokymosi ar kitokios teisinės veiklos Lietuvoje vykdymo atvejais.  

� Leidimą nuolat gyventi Lietuvoje užsienietis gali gauti tik pragyvenęs valstybėje nustatytą lai-
kotarpį ir įvykdęs kitas minėtame įstatyme nustatytas sąlygas.  
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Silpnybės: 
� Galiojanti leidimų gyventi išdavimo procedūra suteikia užsieniečiams galimybę prašyti pateik-

ti prašymą išduoti pirmąjį leidimą gyventi, jiems teisėtai būnant valstybėje – tokia procedūra 
iki 2004 m. gegužės mėnesio, kai įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsie-
niečių teisinės padėties, neatitiko Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų ir sudarė sąlygas 
piktnaudžiauti. 

� Dažnai pasitaiko atvejų, kai užsieniečiai pateikia prašymus išduoti leidimą gyventi Lietuvoje 
jau baigiantis jų teisėto buvimo Lietuvoje laikui – įstatymas nenumato, kad pereinamuoju lai-
kotarpiu,  kai yra nagrinėjamas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi, jis dar gali būti 
valstybėje.  

� Nors remiantis tarptautiniais dokumentais užsieniečiams užtikrinama šeimų susijungimo tei-
sė, tačiau iki šiol Lietuvoje nebuvo taikomos kovos su fiktyviomis santuokomis priemonės.  

� Įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties nėra aiškiai reglamentuoti atvejai, kai užsienietis, 
kurio leidimas laikinai gyventi Lietuvoje buvo išduotas vienu pagrindu, privalo išvykti iš vals-
tybės, bet jis pakeičia tokio leidimo gavimo pagrindą. Tai ypač pasakytina apie užsieniečius, 
atvykusius mokytis į Lietuvos mokymo įstaigas, taip pat atvejus, kai užsieniečiai keičia darbo 
vietą Lietuvos Respublikoje. 

� Į Lietuvos mokymo įstaigas priimami užsieniečiai iš valstybių, iš kurių tiek Lietuvai, tiek Eu-
ropos Sąjungos valstybėms narėms kyla nelegalios migracijos pavojus. Trūksta tarpvalstybi-
nių susitarimų su tokiomis valstybėmis dėl paramos suteikimo rengiant aukštos kvalifikacijos 
specialistus Lietuvos aukštosiose mokyklose.  

� Kyla daug neaiškumų dėl užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvą gyventi kaip įvairių religijų pa-
kraipų atstovai.  

� Itin silpnas administravimas atliekant kai kurias procedūras dėl netinkamo atsakomybės pa-
dalijimo tarp institucijų, priklausančių skirtingoms valstybės valdymo struktūroms. Be to, tai 
sukelia finansavimo problemų. 

� Kyla problemų dėl netinkamos asmenų, dirbančių imigracijos srityje, kvalifikacijos ir nepa-
kankamo darbo vietų kompiuterizavimo.  

� Šalies visuomenei ir užsieniečiams trūksta informacijos imigracijos procedūrų klausimais. 
Lietuvoje praktiškai nėra nevyriausybinių organizacijų, kurios teiktų nemokamą teisinę pa-
galbą užsieniečiams migracijos klausimais. 

Galimybės: 
� Lietuva, tapusi Europos Sąjungos valstybe nare, užtikrina laisvo asmenų judėjimo principo 

įgyvendinimą Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir jų šeimų nariams. Neliko kliūčių 
asmenims judėti Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje. Prisijungus prie Šengeno su-
tarties, išnyks vidinės sienos tarp Lietuvos ir valstybių, kurios yra Šengeno sutarties dalyvės.  

� Iki minimumo supaprastėja Europos Sąjungos valstybių narių piliečių ir jų šeimų narių apsi-
gyvenimo Lietuvoje procedūra. Atvykstančių Europos Sąjungos valstybių narių piliečių bei jų 
šeimos narių dalis iš bendro atvykstančiųjų skaičiaus padidės ir jis gali pasiekti 25–30%. 

� Trečiųjų valstybių piliečių atvykimas bus reguliuojamas pagal galiojančius Lietuvos ir Euro-
pos Sąjungos teisės aktus. Imigracijos srautų valdymas Lietuvoje bus ir bendros Europos Są-
jungos vykdomos imigracijos politikos rezultatas.  

� Lietuva sudarys sąlygas vystytis teigiamoms imigracijos tendencijoms, kurios skatins spartes-
nį valstybės socialinį, ekonominį ir kultūrinį vystymąsi.  

� Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos valstybės siena bus ir išorinė Europos Sąjungos valstybių na-
rių siena, imigracijos srautų valdymas turės užtikrinti, kad bus užkirstas kelias organizuoto 
nusikalstamumo per Lietuvos teritoriją grėsmės plitimui. 

� Naudojant Europos Sąjungos valstybių narių patirtį ir finansavimą, turėtų pagerėti imigraci-
jos procesų valdymas, administravimas, tapti skaidresnės procedūros.  
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Grėsmės: 
� Lietuva, kaip Europos Sąjungos valstybė narė, reguliuodama imigracijos srautus, turės su-

stabdyti nusikalstamumo per išorinę sieną plitimą. 
� Nestabili politinė, ekonominė ir socialinė padėtis kaimyninėse valstybėse gali sukelti tų vals-

tybių gyventojų emigravimo į Lietuvą ar per jos teritoriją į kitas Europos Sąjungos valstybes 
nares bangą.  

� Lietuvos gyventojų senėjimas skatins imigracijos procesus. Tai kels daugiau rūpesčių renkan-
tis imigracijos srautų valdymo prioritetus.  

� Kartu turi būti ieškoma būdų sustabdyti ekonominę emigraciją iš Lietuvos. 
 

5.2.2. Prieglobstis 
 
Situacija 
Prieglobsčio klausimas nagrinėjamas dviem aspektais – pabėgėlio statuso suteikimo Lietuvoje 

ir leidimo laikinai apsigyventi Lietuvoje išdavimo dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių. Užsienie-
čių, kurie kasmet pateikia prašymus dėl prieglobsčio suteikimo (pabėgėlio statuso suteikimo ar leidi-
mo laikinai apsigyventi dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių išdavimo), skaičius, palyginti su kito-
mis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, yra mažas. Šis skaičius 1997–2002 m. svyravo nuo 143 
(1999 m., tik prašymai dėl pabėgėlio statuso suteikimo) iki 546 (2002 m. 294 prašymai dėl pabėgėlio 
statuso suteikimo) (5.2 priedas). Per minėtą laikotarpį pabėgėlio statusas Lietuvoje buvo suteiktas 64 
užsieniečiams (4,9% nuo bendro užsieniečių prašymų suteikti pabėgėlio statusą Lietuvoje skaičiaus). 
Leidimą laikinai apsigyventi Lietuvoje dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių gavo 633 užsieniečiai 
(tai sudarė 49,7% bendro užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį Lietuvoje skaičiaus). Esama prie-
globsčio procedūra labai mažai veikia migracijos srautus, nes užsieniečių, gavusių pabėgėlio statusą ar 
leidimą laikinai apsigyventi dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių Lietuvoje, skaičius iš bendro kas-
met atvykstančių į Lietuvą gyventi užsieniečių skaičiaus sudaro tik apie 5–6%.  
   
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Lietuva sukūrė prieglobsčio procedūrą pakankamai anksti, pasinaudojusi pereinamuoju laiko-
tarpiu nuo Įstatymo dėl pabėgėlių statuso Lietuvos Respublikoje priėmimo (įstatymas buvo 
priimtas 1995 m. liepos 4 d.) iki jo įsigaliojimo (įsigaliojo 1997 m. liepos 27 d. kartu su 1951 
m. Ženevos konvencija ir 1967 m. Niujorko protokolu dėl pabėgėlių statuso).  

� Su Skandinavijos valstybių, ypač Danijos, bei Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro 
valdybos pagalba buvo sukurta visa reikiama infrastruktūra ir parengti specialistai nagrinėti už-
sieniečių prašymus suteikti pabėgėlio statusą Lietuvoje.  

� Nuo 1999 m. liepos 1 d., įsigaliojus Įstatymui dėl užsieniečių teisinės padėties, užsieniečiams 
buvo suteikta teisė gauti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvoje dėl humanitarinio pobūdžio 
priežasčių. Taip atsirado laikinosios humanitarinės apsaugos institutas, reikalaujamas tiek Eu-
ropos Sąjungos, tiek tarptautinių teisės aktų.  

� Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus Įstatymo dėl pabėgėlio statuso pakeitimo įstatymui, Lie-
tuvoje pradėta įgyvendinti bendra prieglobsčio suteikimo procedūra, atitinkanti Europos Są-
jungos valstybėms taikomus reikalavimus. Bendra prieglobsčio suteikimo Lietuvoje procedū-
ra sujungė užsieniečių prašymų suteikti pabėgėlio statusą ir (arba) išduoti leidimą laikinai ap-
sigyventi Lietuvoje dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių nagrinėjimo ir sprendimų priėmi-
mo bei jų įgyvendinimo tvarkas. 

� Nuo 2004 m. balandžio 30 d. įsigaliojus naujo Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuo-
statoms, Lietuvoje užsieniečiams yra įtvirtintos trys suteikiamo prieglobsčio formos: pabėgė-
lio statusas, papildoma apsauga ir laikinoji apsauga. 
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� Prieglobsčio procedūra Lietuvoje apskritai atitinka tarptautinius reikalavimus žmogaus teisių 
srityje.  

� Institucijų, dirbančių prieglobsčio srityje, darbuotojų kvalifikacija pakankama. 
� Prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams Lietuvoje kelios nevyriausybinės organizacijos teikia 

teisines konsultacijas bei socialines paslaugas. 
Silpnybės: 

� Nėra galimybės veikti procesus, dėl kurių užsieniečiai, mėgindami susirasti prieglobstį saugio-
je valstybėje, išvyksta iš kilmės ar trečiosios valstybės.  

� Užsieniečių, kurie ieško prieglobsčio kitose valstybėse, srautai praktiškai neprognozuojami.  
� Nereti atvejai, kai prieglobsčio ieškantys užsieniečiai pasinaudoja nelegalių migrantų gabento-

jų pagalba.  
� Pagrindiniuose pasienio kontrolės punktuose ir valstybės teritorijoje esančiuose miestų poli-

cijos komisariatuose nėra tinkamų sąlygų laikinai priglausti sulaikytus užsieniečius, kurie at-
vyko į valstybę ir (arba) buvo jos teritorijoje neteisėtai ir pateikė prašymus suteikti prieglobstį 
Lietuvoje.  

� Dėl tokios padėties neįmanoma išnagrinėti užsieniečio prašymo dėl prieglobsčio suteikimo Lie-
tuvoje, kai tokie prašymai akivaizdžiai nepagrįsti, o jo nesuteikimo atveju – nedelsiant užsienietį 
išsiųsti iš valstybės. Tokia tvarka gali skatinti užsieniečius, kurie neverti tarptautinės apsaugos, 
piktnaudžiauti prieglobsčio procedūra.  

� Pirmajame prieglobsčio procedūros etape dalyvauja kelios valstybės institucijos, kartais turin-
čios atlikti tuos pačius darbus. 

� Dėl nepakankamo visuomenės informavimo daug problemų kelia pabėgėlių ir asmenų, ku-
riems suteiktas prieglobstis, socialinė integracija. 

� Dėl atitinkamai parengtų specialistų trūkumo, neaukšto kompiuterizavimo ir informacinių 
technologijų naudojimo lygio per ilgai nagrinėjami užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį 
Lietuvoje.  

� Taip pat yra per ilga prieglobsčio apeliacinė procedūra. 
 Galimybės: 

� Tinkamai pasinaudojus Europos Sąjungos valstybių narių per įvairias programas teikiama pa-
tirtimi, taip pat Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir aktyviai naudojantis Europos Sąjun-
gos fondų lėšomis galima geriau pasirengti vykdyti bendrą Europos Sąjungos valstybių narių 
prieglobsčio politiką.  

� Nuo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dienos, įsigaliojus naujos redakcijos Įstatymui dėl 
užsieniečių teisinės padėties, Lietuva turi su Europos Sąjungos reikalavimais suderintą ir 
sklandžiai veikiančią prieglobsčio procedūros sistemą.  

� Bus atitinkamai pertvarkyta ir užsieniečių, atvykusių į valstybę ar joje esančių neteisėtai, atsa-
komybė, kai bandoma piktnaudžiauti prieglobsčio procedūra.  

� Lietuvos narystė Europos Sąjungoje teigiamai paveiks prieglobsčio politiką, nes bus įgyvendi-
namas prieglobsčio prašytojų naštos pasidalijimo principas pagal Europos Sąjungos Tarybos 
patvirtinto reglamento Nr. 343/2003 nuostatas dėl kriterijų ir mechanizmų nustatyti valstybę, 
atsakingą už trečiųjų valstybių piliečių prieglobsčio prašymų, paduotų vienoje iš Europos Są-
jungos valstybių narių, nagrinėjimą. 

 Grėsmės: 
� Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, jos valstybės siena su Rusijos Federacija ir Baltarusija 

yra ir išorinė Europos Sąjungos siena. Neužtikrinus griežtos šios Lietuvos valstybės sienos 
ruožo kontrolės gali padaugėti užsieniečių, kurie mėgins neteisėtai atvykti į Lietuvą ir pik-
tnaudžiauti prieglobsčio suteikimo procedūra.  

� Taip pat dėl išorinės sienos buvimo gali padaugėti prieglobsčio prašytojų, kurie bus grąžina-
mi iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir už kurių prašymų suteikti prieglobstį nagrinė-
jimą kaip pirmoji prieglobsčio valstybė bus atsakinga Lietuva.  
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� Jei artimiausiu metu nebus peržiūrėtas užsieniečių, kurie pateikė prašymus suteikti prieglobstį 
Lietuvoje, atsakomybės už neteisėtą atvykimą į valstybę ir (arba) buvimą joje principai bei jų 
taikymo praktika, atsitiks taip, kad valstybė kasmet turės skirti vis daugiau biudžeto lėšų tokių 
užsieniečių išlaikymui ir jų, kaip neturinčių teisės naudotis prieglobsčiu Lietuvoje, grąžinimui. 

� Taip pat turi būti peržiūrėti užsieniečių išsiuntimo iš valstybės finansavimo klausimai, nes 
šiuo metu daugiau lėšų išleidžiama užsieniečių, kuriems nesuteikta jokia apsauga, išlaikymui, 
bet neskiriama išsiuntimui ar grąžinimui.  

� Politinis, ekonominis ir socialinis nestabilumas bei konfliktų galimybė kaimyninėse valstybė-
se gali sukelti neprognozuojamo dydžio užsieniečių, ieškančių prieglobsčio kitose valstybėse, 
įskaitant Lietuvą, srautus.  

 
5.2.3. Nelegali migracija  
 
Situacija 
Nelegali migracija buvo vertinama atsižvelgiant į jos sukeliamas pasekmes migracijos procesų 

Lietuvoje raidai. Sprendžiant nelegalios migracijos problemas padėjo Skandinavijos valstybės, ypač 
Švedija, taip pat tarptautinės organizacijos – Tarptautinė migracijos organizacija, Tarptautinis migra-
cijos politikos vystymo centras, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba. Lietuva 
aktyviai pradėjo dalyvauti Tarptautinės migracijos organizacijos vykdomoje savanoriško migrantų 
grąžinimo į jų kilmės šalis programoje. Su šios tarptautinės organizacijos pagalba į kilmės šalis buvo 
sugrąžinta per 1,5 tūkst. nelegalių migrantų. Spręsdama nelegalių migrantų išsiuntimo problemas 
Lietuva sudarė tarptautines sutartis asmenų grąžinimo (readmisijos) klausimais su daugiau kaip 20 
valstybių. Nuo 2003 m. rugpjūčio 21 d. galioja Lietuvos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl asmenų 
grąžinimo. Nelegalių migrantų skaičius, pradėjus aktyvią kovą su nelegalios migracijos reiškiniu, nuo 
1997 iki 2002 m. sumažėjo nuo 2012 iki 388 asmenų. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje buvo 
priimti 2 įstatymai, pagal kurių nuostatas nelegaliai Lietuvoje gyvenusiems užsieniečiams buvo leista 
laikantis įstatymo nustatytų sąlygų ir tvarkos legalizuotis (gauti teisinę padėtį valstybėje patvirtinantį 
dokumentą – vizą ar leidimą gyventi). Iš viso buvo įregistruoti 439 nelegaliai buvoję Lietuvoje užsie-
niečiai, iš kurių 226 (51,5%) buvo legalizuoti. 

 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Lietuva nuo 1997 m. ėmėsi aktyvių ir rezultatyvių kovos su nelegalia migracija veiksmų.  
� Buvo reorganizuota, ypač siekiant sustiprinti Lietuvos ir Baltarusijos valstybių sieną, pasienio 

policija (dabar – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), perdislokuotos jos pajėgos.  
� Įkurtas Užsieniečių registracijos centras, kuriame teismo sprendimu laikinai apgyvendinami 

nelegaliai atvykę į valstybę ir (arba) jos teritorijoje nelegaliai gyvenantys užsieniečiai.  
� Užbaigtos derybos ir pasirašytos tarptautinės sutartys dėl sienų su kaimyninėmis valstybėmis, 

atitinkamai Lietuvos pusėje baigiama įrengti valstybės sienos kontrolės infrastruktūra.  
� Įsigaliojus naujoms Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatoms, detaliai reglamen-

tuota nelegaliai atvykusių į valstybę ir (arba) jos teritorijoje nelegaliai gyvenančių užsieniečių 
sulaikymo ir jų išsiuntimo iš valstybės procedūra.  

� Vis daugiau atskleidžiama nusikaltimų, susijusių su nelegaliu asmenų gabenimu į Lietuvos te-
ritoriją, todėl pamažu turėtų šių nusikaltimų mažėti, nes bausmės neišvengiamumas yra svar-
bus nusikaltimų skaičiaus mažėjimo veiksnys. 

� Nustatyta gana griežta, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, bau-
džiamoji atsakomybė už nelegalų asmenų gabenimą į Lietuvos teritoriją. 

� Nustatyta asmenų administracinė atsakomybė už užsieniečių teisinės padėties nuostatų pa-
žeidimus.  
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� Sudaromas užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašas ir jis nuolat atnaujina-
mas. Šis sąrašas padeda užkirsti kelią į Lietuvą užsieniečiams, kurie pažeidė Lietuvos įstaty-
mus ir kurių buvimas valstybėje nepageidautinas. 

Silpnybės: 
� Iki šiol nėra tobula ir aiški nelegalios migracijos prevencijos sistema.  
� Lietuvoje nėra centrinio padalinio (arba nepavesta atlikti funkcijų), kuris koordinuotų institu-

cijų veiklą kovojant su nelegalia migracija. Turint tokį centrą būtų galima organizuoti nelega-
lios migracijos prevencijos priemonių kompleksinį įgyvendinimą, pradedant Lietuvos diplo-
matinių atstovybių ir konsulinių įstaigų ir baigiant miestų, rajonų policijos komisariatų veikla.  

� Vykdant užsieniečių kontrolę Lietuvoje pasigendama tinkamo ir įstatymus atitinkančio orga-
nizavimo. Šiuo metu policijos komisariatų migracijos tarnybos nepajėgia iki galo atlikti užsie-
niečių teisėto buvimo kontrolės funkcijos.  

� Gerokai sustiprinus valstybės sienų kontrolę sumažėjo nelegalių migrantų, apeinančių pasie-
nio kontrolės punktus, skaičius. Tačiau vis dar esama tam tikrų valstybės sienos ruožų, per 
kuriuos nelegalūs migrantai siekia patekti į Lietuvą. Turi būti ir toliau stiprinama tokių vals-
tybės sienos ruožų kontrolė.  

� Sprendžiant nelegalių migrantų išsiuntimo iš valstybės problemas Lietuva siekia su visomis 
kaimyninėmis valstybėmis sudaryti sutartis dėl asmenų grąžinimo. Didžiausią rūpestį kelia 
tokio pobūdžio sutarties nebuvimas su Baltarusija, per kurios teritoriją į Lietuvą sausumos 
keliu patenka dauguma nelegalių migrantų. Taip pat siektina, kad būtų sudarytos asmenų 
grąžinimo ir bendradarbiavimo užkardant organizuotą nusikalstamumą sutartys tarp Lietu-
vos ir nelegalių migrantų kilmės ar tranzito valstybių. 

� Kasmet turi būti numatytos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos užsieniečių išsiuntimo iš vals-
tybės procedūrai. Šiuo metu susiduriama su lėšų trūkumu. 

 Galimybės: 
Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, dalyvaus įgyvendinant bendras kovos su nelegalia migra-

cija priemones.  
� Remiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų Lietuva, kurdama nacionalinę Šengeno in-

formacinę sistemą, rengsis prisijungti prie centrinės Šengeno informacinės sistemos.  
� Šiuo metu baigiami užsieniečių registro kūrimo darbai. Turint šį registrą gerokai padidės ga-

limybės įgyvendinti nelegalios migracijos prevencijos priemones.  
� Lietuva, būdama Europos Sąjungos valstybė narė, prisidėjusi prie bendrų veiksmų nelegalios 

migracijos prevencijos srityje, galės sutaupyti lėšų, skiriamų kovai su nelegalia migracija. 
 Grėsmės: 

� Lietuva kaip Europos Sąjungos valstybė narė saugodama išorines Europos Sąjungos valsty-
bių narių sienas gali sulaukti nelegalių migrantų antplūdžio iš kaimyninių Europos Sąjungai 
nepriklausančių valstybių, visų pirma iš Baltarusijos. Įvairių Baltarusijos atstovų teigimu, šiuo 
metu Baltarusijoje yra susikaupę apie 150–200 tūkst. nelegalių migrantų, laukiančių galimybės 
tęsti savo kelionę į Europos Sąjungos valstybes nares. Todėl ir toliau, siekiant išvengti nele-
galių migrantų antplūdžio į Lietuvą, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys valstybės sienos su 
Baltarusija kontrolei.  

� Nelegalių migrantų srautas per Lietuvą į kitas Europos Sąjungos valstybes nares gali sudaryti 
kliūčių Lietuvai jungiantis prie Šengeno sutarties.  

� Nepasirašius asmenų grąžinimo sutarties su Baltarusija ir tokiai sutarčiai neįsigaliojus tampa 
komplikuota tokių asmenų išvarymo iš Lietuvos procedūra.  
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5.2.4. Emigracija 
 
Situacija 
Panaikinus administracinius emigracijos iš Lietuvos ribojimus ir vis daugiau šalių atveriant 

savo sienas emigracija iš Lietuvos ėmė sparčiai didėti. Net remiantis vien oficialia statistika (per-
skaičiuota pagal surašymo duomenis), per 1990–2000 metus iš Lietuvos emigravo 278 106 žmonės, 
arba vidutiniškai 25 tūkst. žmonių kasmet. Kai kurių tyrimų duomenys ir ekspertų vertinimai lei-
džia teigti, kad realūs emigracijos mastai dar didesni. Pastaraisiais metais, atrodytų, sumažėję emig-
racijos mastai (2001 m. – 7253 žm., 2002 m. – 7086 žm.) daugiau atspindi statistinės migracijos ap-
skaitos problemas negu realius procesus – einamojoje statistikoje fiksuojama tik legalūs/deklaruo-
jami išvykimo iš šalies atvejai. Šiuo metu egzistuojančios teisinės normos (pvz., privalomas gyvena-
mosios vietos deklaravimas) nors oficialiai ir įpareigoja, bet iš tikrųjų neskatina pranešti apie savo 
išvykimą iš Lietuvos/buvimą užsienyje. Kai kurios kitos teisinės normos arba gaunamos pašal-
pos/lengvatos Lietuvoje netgi, atvirkščiai, skatina migracijos fakto slėpimą. Todėl nėra tikslios infor-
macijos apie emigracijos mastą, ypač pagal šalis; nėra tikrų žinių apie emigrantų socialines demografines 
charakteristikas, todėl sunku vertinti emigracijos priežastis ir dabartines ar būsimas pasekmes. Kiek 
tiksliau galima apibūdinti emigracijos procesų vyksmą tik retrospektyviai, laikotarpiu tarp surašymų. 

Turimais duomenis, per praėjusį dešimtmetį didžiąją dalį lietuvių emigracijos sudarė nedeklaruoti 
išvykimai – 1990–2000 m. išvyko 168 435 žmonės, arba net 60,3% visų emigrantų (5.3 priedas). Di-
džioji dalis nedeklaruotų išvykimų ateityje virsta nelegaliu buvimu ir nelegaliu darbu užsienyje (toks 
paprastai ir yra šios emigracijos atstovų tikrasis tikslas). Tokie migrantai tampa socialiai labai pažei-
džiami ir gali būti bet kada išsiųsti iš šalies, praradę ir savo uždarbį, ir galimybę ateityje vykti į tą ša-
lį/šalis. Kaip rodo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM duomenys, Lietuvos piliečių, depor-
tuotų iš užsienio valstybių, skaičius nuolat auga, ir 2002 m. buvo deportuota beveik 5 tūkst. žmonių.  

Antra, nelegalūs migrantai užsienyje yra pažeidžiami ir dėl to, kad kaip nelegalūs darbuotojai 
dirba daugiau, o uždirba mažiau ir neturi jokių socialinių garantijų, medicininio draudimo/medici-
ninės pagalbos nelaimės, ligos atveju; vengia kreiptis į vietines institucijas ar netgi privačias struktūras 
pagalbos, nes bijo būti išsiųsti į Lietuvą. Be to, nemažą jų dalį dar reketuoja ar kitaip išnaudoja ir savi 
tautiečiai. 

Ateityje situacija keisis, ir nedeklaruotų išvykimų turėtų mažėti. Tai būtų sietina su eurointegra-
ciniais procesais ir laipsnišku perėjimu prie laisvo darbo jėgos judėjimo ES valstybių narių teritorijo-
je. Tačiau pats migracijų mastas gali net išaugti.  

Perspektyvos. Įvairūs tyrimai rodo, kad Lietuvos migracijos potencialas labai didelis: 40–60% 
Lietuvos gyventojų norėtų išvykti gyventi/dirbti į užsienį; ypač daug norinčių išvykti yra tarp 15–24 
metų jaunimo – 70–90%; tarp aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų norėtų išvykti 60–75%. Tačiau 
tik nedaugelis (apie 9%) norėtų emigruoti visam laikui.  

Dauguma ketinančių emigruoti norėtų išvykti trumpam – vidutiniškai nuo 3 mėnesių iki 2 me-
tų. Todėl tikimasi, kad vyks migrantų apyvarta, ir Lietuvos darbo ištekliai nebus „išplauti“. Tačiau 
pastebima tendencija, kad planavę išvykti trumpam migrantai įsikuria kitoje šalyje ir į Lietuvą nebe-
grįžta. Antra vertus, tik nedidelė dalis potencialių migrantų (apie 25%) iš tiesų bando savo nuostatas 
realizuoti. Veikia įvairūs stabilizuojantys/stabdantys veiksniai – tiek tikslo šalių imigraciją/darbą ri-
bojantys įstatymai, tiek aplinkybės Lietuvoje: turimas darbas, namai, šeima, draugai ir pačių žmonių 
neveiklumas. Didelę reikšmę emigracijos mažėjimui turi ir ekonomikos plėtra. 

Emigracijos įtaka kitiems socialiniams demografiniams procesams. Tokia intensyvi emigracija, net verti-
nant tik kiekybinę šio proceso pusę, turėjo nemažą įtaką Lietuvos gyventojų skaičiaus pokyčiams. Per 
1990–2000 m. Lietuvos gyventojų skaičius dėl migracijos sumažėjo 225 904 žm. Iki 1994 m. natūra-
lusis prieaugis visiškai ar iš dalies dar kompensuodavo migracijos nuostolius, bet nuo 1995 m. gyven-
tojų skaičius mažėjo dėl abiejų komponentų poveikio. Migracijos įtaka gyventojų skaičiaus mažėjimui 
1994–2001 m. sudarė 80–90% (5.4 priedas). Būtent šis aspektas – t. y. gyventojų skaičiaus mažė-
jimas, yra akivaizdžiausias, būtent tai dažniausiai akcentuojama kaip pagrindinė emigracijos proble-
ma. 
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Intensyvūs migracijos procesai turi nemažą įtaką gyventojų struktūros pokyčiams. Dažnai ak-
centuojama problema – nutautėjimo grėsmė. Lietuviai išvyksta, kitataučiai plūsta į Lietuvą, todėl 
Lietuva pamažu nutautėja. Vis dėlto, kaip rodo statistikos duomenys, nepaisant migracijos intensy-
vumo lietuvių lyginamasis svoris iš bendro gyventojų skaičiaus netgi auga: antai 2001 m. lietuviai su-
darė 83,5% Lietuvos gyventojų (5.5 priedas). Antra vertus, kinta tradicinių etninių mažumų – rusų, 
baltarusių, ukrainiečių, lenkų, žydų – atstovų lyginamoji dalis tarp visų gyventojų, ir tai didžia dalimi 
sietina su emigracijos/repatriacijos procesais (negrįžtami pokyčiai). Iš esmės masinė repatriacija iš 
Lietuvos, nulemta politinių veiksnių ir pokyčių, vykusių XX a. 10-o dešimtmečio  pradžioje, jau yra 
pasibaigusi, ir ateityje tikėtis gausesnių repatriantų srautų į NVS šalis (kurie norėjo, tie jau išvyko) ar 
Izraelį (išsemtas emigracinis potencialas) nerealu. Atskiras atvejis – galima rusakalbių gyventojų 
emigracija iš Visagino. Ignalinos AE uždarymas neturint kitų darbo vietų Visagine kūrimo progra-
mos ir aiškios socialinės integracijos vizijos formuoja tvirtas emigracines nuostatas ir gali paskatinti 
rusakalbių gyventojų išvykimą. Antra vertus, Lietuvoje atsiranda naujų netradicinių tautinių mažumų, 
pasižyminčių skirtinga pasaulėžiūra, religija, elgesio normomis. Nesant specialių integracijos progra-
mų didėja etninių konfliktų tikimybė. Taip pat būtina paminėti, kad Lietuvos visuomenė yra vienaly-
tė, ir dažniausiai tenka taikytis atvykėliams, tačiau pati lietuvių bendruomenė nėra tolerantiška kitų 
rasių ar religijų žmonėms, todėl, siekiant išvengti etninio konflikto ir (arba) diskriminacijos, šiais 
klausimais būtinas visuomenės švietimas. 

Dėl duomenų stokos nėra tiksliai žinoma ir emigrantų amžiaus struktūra. Vertinant pagal ana-
logiją su dabar egzistuojančiu migracijos potencialu ir atsižvelgiant į ekspertų nuomonę Lietuva visų 
pirma praranda jaunimą, todėl ateityje tai paveiks tiek kitus demografinius procesus (santuoką, 
gimstamumą, šeimos raidą), tiek ir darbo išteklius, kuriuos gali tekti importuoti iš trečiųjų šalių. Kon-
cepcijos, ką daryti susidarius tokiai padėčiai Lietuvoje, nėra.  

Emigrantus būtų galima skirstyti į dvi grupes – jaunimą, kurie neįvertinti kaip jauni specialistai 
baigia aukštuosius mokslus užsienyje arba dėl nebaigto mokslo ar nepaklausios specialybės jiems yra 
itin sunku susirasti poreikius atitinkantį darbą Lietuvoje, ir vidutinio amžiaus žmones, kurie praranda 
darbą Lietuvoje ir dėl savo amžiaus, ribotų galimybių persikvalifikuoti išvyksta. Norint mažinti emig-
racijos mastus būtina sudaryti šioms gyventojų grupėms geresnes įsidarbinimo/persikvalifikavimo 
Lietuvoje galimybes. 

Dažnas migrantas siekdamas ekonominės naudos nepaiso (arba neturi galimybės paisyti) socia-
linių tokios migracijos pasekmių, ypač šeimai/vaikams. Nereti atvejai, kai išvyksta vienas ar abu 
tėvai, vaikus ilgam palikę giminaičių ar net svetimų žmonių globai, o kartais ir visai be globos. Kaip 
plačiai paplitęs šis reiškinys ir kokios jo tikrosios pasekmės šeimai/vaikams yra dabar ir bus ateityje, 
nežinoma. 

Vienas labiausiai nerimą keliančių aspektų – jau kurį laiką vykstantis vadinamasis protų nute-
kėjimas, t. y. aukštos kvalifikacijos darbo jėgos praradimas ir dėl to mažėjantis šalies ekonomi-
nis/inovacinis/konkurencinis potencialas. Nors tikrų detalių šio proceso duomenų nėra, išsamesnių 
ir reprezentatyvesnių tyrimų pastaraisiais metais taip pat neatlikta (1994 m. atlikti tyrimai šių dienų 
situacijos realiai neatspindės), vis dėlto ekspertų vertinimai leidžia teigti, kad dėl migracijos Lietuva 
praranda nemažai aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgos, iš jos – ir mokslo atstovų. Aukštos ir aukš-
čiausios kvalifikacijos specialistų kai kuriose ūkio šakose trūksta jau dabar. Tai sietina tiek su ekono-
miniais veiksniais, t. y. apmokėjimo skirtumais Lietuvoje ir tikslo šalyje, tiek ir su neekonominiais 
veiksniais, savirealizacijos galimybėmis. Manytina, kad abiejų šių veiksnių įtaka bent jau artimiausioje 
ateityje išliks, todėl galima prognozuoti ir ateityje didelius aukštos kvalifikacijos darbo jėgos išvykimo 
mastus. Antra vertus, nesant aukštųjų mokyklų programų orientacijos į Lietuvos darbo rinkos porei-
kius, protų nutekėjimas, ypač jaunimo, yra užprogramuotas. Lietuvai tapus ES nare ir atsiveriant 
daugelio šalių darbo rinkoms, būtent šiai žmonių kategorijai bus mažiausiai barjerų įsidarbinti kitose 
šalyse (paklausa yra, diplomai bus pripažįstami, kalbos barjero paprastai nebūna). Nors protų nutekė-
jimas kelia didelį susirūpinimą, realių žingsnių bandant susigrąžinti protus ar bent juos įtraukti į svar-
bių Lietuvai problemų sprendimą beveik nėra. Bandymai palaikyti kontaktus su išvykusiais moksli-
ninkais virtualiojoje erdvėje taip pat nėra itin sėkmingi. 
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Iki šiol daug problemų kelia informacijos apie legalios emigracijos galimybes/kanalus 
trūkumas, institucijos, kuri teiktų informaciją įvairiais migracijos klausimais, nebuvimas. O tai 
netiesiogiai skatina nelegalią migraciją. Lietuvai tapus ES nare ir vis daugiau šalių netaikant darbo 
apribojimo Lietuvos piliečiams mažės nelegalios migracijos/nelegalaus darbo užsienyje mastas, 
atsiras daugiau galimybių įsidarbinti pagal specialybę. 

Gausi lietuvių emigracija turi nemažai ir teigiamų pasekmių, kurios dažniausia yra nutylimos. 
Be kultūrinių mainų, užsienio patirties įsigijimo, migracija neša ir ekonominę naudą. Didžioji migra-
cijos iš Lietuvos dalis nulemta ekonominių veiksnių, paskatinusių žmones, patiriančius socialinių 
ekonominių problemų, mėginti savo jėgomis ieškoti išeities. Kartu emigracija, ypač priešpensinio 
amžiaus žmonių, asmenų, turinčių nepaklausias specialybes arba jų išvis neturinčių, mažina socialinę 
įtampą darbo rinkoje ir visuomenėje, o neretai ir šeimoje.  

Antra vertus, migrantai ne tik sprendžia savo ekonomines/darbo problemas, bet daugelis jų re-
mia Lietuvoje likusius šeimos narius/giminaičius. Kiek pinigų kasmet migrantai atsiunčia/parsiveža iš 
užsienio (nėra nei apskaitos, nei tyrimų), nežinoma, tačiau jei bent pusė jų kas mėnesį atsiunčia į Lietu-
vą po 500 litų, per metus susidaro daugiau kaip pusė milijardo. Iš tikrųjų sumos gali būti dar didesnės. 

Kur ir kaip naudojami migrantų pinigai (manoma, kad dauguma jų skiriama vartojimui ir tik 
nedidelė dalis investuojama), nežinoma, nėra programų, skatinančių/lengvinančių tikslingą migraci-
nių pinigų panaudojimą/investicijas. Taigi teigiamas migracijos efektas ne visai išnaudojamas. Taip 
pat visuomenei trūksta informacijos apie mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, apie atsakomy-
bę už tokių teisės aktų pažeidimą, todėl migrantai paprastai stengiasi parsivežti pinigus slaptai ir nie-
kur jų nedeklaruoja. Kadangi visuotinės deklaracijos kol kas nepraktikuojama, yra nedeklaruotų pa-
jamų. Trūksta informacijos, kaip išvengti dvigubo apmokestinimo, o tai ypač svarbu asmenims, dir-
bantiems užsienyje legaliai. 
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Užtikrinama žmonių teisę pasirinkti gyvenamąją vietą, išvykti ir grįžti į Lietuvą – tai viena iš 
prigimtinių žmogaus teisių, įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. 

� Ekonominė plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas turi stabilizuojantį poveikį, mažina emigraciją. 
� Nuoseklus įstatymų bazės derinimas su Europos Sąjungos teisės aktais ir pats narystės faktas 

sudaro vis palankesnes sąlygas užsienio investicijoms – tai sudaro sąlygas sukurti papildomas 
darbo vietas ir mažinti bedarbystę. 

� Migracija skatina kultūrinius mainus, visuomenės toleranciją kitoms kultūroms. 
� Priėjimas prie alternatyvių pajamų šaltinių. 
� Mažėja bedarbystė, socialinė įtampa darbo rinkoje ir visuomenėje. 
� Migrantų atsiunčiami pinigai – indėlis į šeimos ir šalies ekonomiką. 

Silpnybės: 
� Statistinės informacijos ribotumas; informacijos apie nedeklaruotą migraciją nebuvimas, ty-

rimų trūkumas. 
� Emigracijos ir migrantų potencialo panaudojimo koncepcijos nebuvimas. 
� Aukštas jaunimo nedarbo lygis, mažos galimybės įsidarbinti. 
� Aukštas priešpensinio amžiaus žmonių nedarbo lygis, mažos galimybės įsidarbinti. 
� Neadekvatus aukštos kvalifikacijos darbo jėgos vertinimas/panaudojimas Lietuvoje. 
� Specialistų rengimas neatsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos poreikius. 
� Aukštos kvalifikacijos emigrantų susigrąžinimo koncepcijos ir programos nebuvimas. 
� Informacijos apie legalios migracijos galimybes ir konsultacijų šiais klausimais stoka, legalios 

migracijos barjerai tikslo šalyse. 
� Regioninės raidos netolygumai, dėl kurių kai kuriuose rajonuose prarandama darbo jėga, di-

dėja atskirtis, lėtėja ekonomikos vystymasis. 
� Nelegalių migrantų socialinis pažeidžiamumas. 
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Galimybės: 
� Spartus ekonomikos vystymasis stabilizuoja migraciją. 
� Įsigaliojus laisvam darbo judėjimui ES mažės nelegalios migracijos mastai, bus skatinama 

grįžtamoji migracija. 
� Platesnis visuomenės informavimas apie kitų šalių realijas, ypač nelegalios migracijos neigia-

mas pasekmes, mažins spontaniškos migracijos srautus. 
� Migracinių pinigų panaudojimas finansuojant įvairių programų, tarp jų ir ES fondų, projek-

tus. 
� Toliau stiprinti teisinę bazę darbuotojų apsaugos, socialinių garantijų, investicijų bei smulkio-

jo ir vidutinio verslo skatinimo srityse. 
� Stiprinti viešąjį administravimą ir teismų kompetenciją užtikrinant įstatymuose numatytų 

žmogaus teisių apsaugą bei garantijų įgyvendinimą. 
� Plėtoti viešuosius ryšius, visuomenės informavimą, skaidrias ir aiškias procedūras. 

Grėsmės: 
� Didėjantys ekonominiai skirtumai (tarp žmonių, regionų, kaimo ir miesto) skatins migracijos 

augimą, į migracijos procesus įsitrauks nauji regionai. 
� Specialistų rengimas nesant paklausos Lietuvoje skatins išvykimą iš Lietuvos.  
� Neadekvatus santykis tarp teikiamų socialinių garantijų ir atlyginimų dydžio bei mokesčių 

naštos taip pat gali skatinti emigraciją iš Lietuvos. 
� Stojimas į ES ir išsamios informacijos apie kitų ES šalių narių imigravimo/darbo sąlygas trū-

kumas skatins nepagrįstą migraciją. 
� Vis dar stiprus pritraukiančių veiksnių tikslo šalyse poveikis. 
� Migracijos srautai ilgainiui įgauna stabilumo ir struktūrizuojasi, tampa nebepriklausomi nuo 

pirminių emigracijos priežasčių ir formuojasi savaime. 
� Dėl masinės migracijos kinta vertybių percepcija, poreikiai ir gyvenimo būdas, ir ateityje gali 

tapti migracijos priežastimi.  
� Nesugebant išsiųsti nelegalių migrantų iš Lietuvos jų vis daugiau telksis, didės ekonominė 

našta, socialinė įtampa; didės etninių konfliktų tikimybė. 
 

5.2.5.  Darbo migracija 
 

Situacija 
Viena pagrindinių migracijos sudedamųjų dalių – darbo migracija. Iki 1990 m. egzistavusią 

planinę migraciją, vykstančią tarp NVS šalių, pakeitė savanoriška migracija, vis labiau krypstanti į 
Vakarus. 

Tikslių duomenų apie šios migracijos mastą nėra, tačiau ekspertų vertinimai ir daugelis darytų tyri-
mų leidžia teigti, kad iš šiuo metu išvykusių 200 tūkst. Lietuvos piliečių apie ¾ , arba 150 tūkst., yra darbo 
migrantai. Numatoma, kad ateityje darbo migracijos mastas gali dar padidėti ir sieks iki 200 tūkst. 

Dėl vyraujančio trumpalaikės migracijos pobūdžio (nuo kelių mėnesių iki 2 metų) tikimasi, kad 
vyks intensyvi migrantų apykaita – naujai išvykstantys keis ten esančius, tad labai didelio poveikio 
Lietuvos gyventojų skaičiaus pokyčiams neprognozuojama.  

Pagrindiniai tokios migracijos veiksniai – ekonominiai: Lietuvoje sunku rasti gerai apmokamą 
darbą, užsienyje galima gerokai daugiau užsidirbti. Net trečdalis darbo migrantų, Lietuvoje nesuradę 
jokio darbo ir nesitikintys perspektyvų, darbą užsienyje vertina kaip vienintelę išeitį iš skurdo ir nevil-
ties. Tai ypač būdinga rajonų ir kaimų gyventojams, kurie vis labiau įsitraukia į migracijos procesą. 

Besiplečiantis vadinamasis socialinės paramos tinklas, t. y. jau migravę ar tebesantys užsienyje 
giminės ir draugai, veikia kaip papildomas veiksnys, įgalinantis realizuoti emigracines nuostatas. 
Sėkmingi migracijos pavyzdžiai, migrantų namų ūkių ekonominės padėties gerėjimas taip pat skatina 
norą emigruoti. Daugelis neekonominių veiksnių, ypač patrauklių tarp jaunimo ir aukštos kvalifikaci-
jos specialistų, dar labiau padidina darbo migracijos potencialą. 
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Tačiau legalaus darbo užsienyje ir legalios darbo migracijos iš Lietuvos galimybės yra išties 
menkos. Šiuo metu Lietuvos piliečiams legaliai įsidarbinti užsienyje yra tik keli kanalai – per Lietuvos 
darbo biržą pagal galiojančias dvišales įdarbinimo sutartis (pasirašytos su Vokietija, Švedija, Čekija, 
Lenkija, Ukraina, Rusija) ir Darbo biržos surastus partnerius, per privačias įdarbinimo agentūras ar 
kultūrines programas. 

Nors per dešimtmetį Lietuvos darbo biržos įdarbintų užsienyje asmenų skaičius gerokai išaugo 
– nuo 31 1993 m. iki 737 2002 m., vis dėlto šis įdarbinimo kanalas atlieka daugiau simbolinį vaidme-
nį, negu realiai padeda realizuoti Lietuvos gyventojų darbo migracijos nuostatas. Kiek svaresnį vaid-
menį atlieka privačios įdarbinimo agentūros, kurioms tarpininkaujant (šiuo metu Lietuvoje tokių yra 
35, dar 25 agentūros turi teisę tarpininkauti dėl jūrininkų įdarbinimo užsienio laivuose) per metus 
užsienio šalyse įdarbinama per 1000 asmenų (daugiausia Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, JAV) ir dar 
maždaug tiek pat jūreivių.  

Trečias būdas – kultūrinės programos, pvz., Au-pair programa. Kadangi tokiam darbui licencijos 
nereikia,  jų darbo rezultatų apskaitos nėra. Tačiau dėl gana menko darbo užmokesčio ir griežtų reika-
lavimų kandidatams per šį kanalą taip pat išvykstama negausiai.  

Didžioji dalis gyventojų, tarp jų ir jūreivių, išvyksta dirbti į užsienį savarankiškai susiradę darbą 
ar tikisi susirasti jau nuvykę. Kadangi, kaip jau minėta, legalaus darbo galimybės nedidelės, dauguma 
vyksta dirbti nelegaliai, paprastai iš anksto tai žinodami ir rizikuodami. Be to, tikslo šalyse ir vyrauja 
nekvalifikuoto nelegalaus darbo pasiūla. 

Kaip rodo tyrimai, daugumos Lietuvos gyventojų nuostatos dėl nelegalios migracijos ir nelega-
laus darbo užsienyje yra pozityvios ar bent teisinamos, tad legalių galimybių įsidarbinti nebuvimas 
realaus poveikio darbo migracijai neturi, ypač esant išplėtotiems neformaliems tinklams ir neforma-
liam pagalbos mechanizmui. Tikėtina, kad nelegalios darbo migracijos mastai išliks dideli. Progno-
zuojama, kad ir ateityje didžiausi migracijos srautai nukryps į tas šalis, kur jau įsikūrusios lietuvių 
bendruomenės – JAV, JK, Airiją, Vokietiją, Ispaniją, Skandinavijos šalis, taip pat ir Rusiją. 

Juo labiau, kad ir įstojus į ES Lietuvos piliečiams bus taikomas pereinamasis laikotarpis ir lais-
vo darbo jėgos judėjimo ribojimas. Būtent esami ir prognozuojami darbo migracijos srautai ir lemia 
pereinamojo laikotarpio taikymą, jo trukmę. Kol kas tik 5 šalys – Airija, Danija, Olandija, Didžioji 
Britanija ir Švedija – yra pareiškusios ketinimus (tik ketinimus, bet ne sprendimus) netaikyti apribo-
jimų ketinantiems įsidarbinti Lietuvos piliečiams. Tad realios galimybės įsidarbinti keisis pamažu, ir 
masinės nelegalios darbo migracijos tikimybė, bent netolimoje ateityje, išlieka. Tokiomis sąlygomis 
susidaro palanki terpė įvairiems tarpininkams, tarp jų ir nusikalstamo pasaulio atstovams, bandyti iš 
to pasipelnyti, palanki prekybos žmonėmis, ypač moterimis, terpė. Šiuo aspektu Lietuva jau dabar 
išsiskiria iš kaimyninių šalių.  

Nors sistemiškai informacija apie šį reiškinį šalyje nerenkama, įvairiais vertinimais, per metus 
vien į užsienio viešnamius iš Lietuvos išgabenama 1000–1500 moterų ir merginų. Netiesioginiai 
duomenys rodo, kad prekybos moterimis mastai Lietuvoje gali būti dar didesni: visuomenės nuomo-
nės apklausos atskleidė, kad beveik kas dešimtas šalies jaunuolis savo artimoje socialinėje aplinkoje 
susidūrė su prekybos žmonėmis faktais ar bandymais. Materialiniai nepritekliai, bedarbystė, socialinio 
aprūpinimo sistemos spragos ir, antra vertus, informacijos apie šią problemą stoka visuomenėje ap-
skritai ir ypač socialiai pažeidžiamose grupėse – pagrindiniai veiksniai, lemiantys šio reiškinio plitimą. 
Prekeivių žmonėmis nebaudžiamumas skatina kriminalinio pasaulio interesą šioje srityje, tad nepai-
sant vyriausybės, kitų organizacijų pastangų tokios prekybos mastai nemažėja. Išliekant itin palan-
kioms gyventojų migracinėms nuostatoms ir nesikeičiant ekonominei šalies situacijai tikėtina, kad 
prekybos moterimis problemos Lietuvoje išliks labai aktualios ir artimoje ateityje.  
 
SSGG analizė 
Stiprybės: 

� Tvarkoma teisinė bazė laisvam darbo jėgos judėjimui užtikrinti. 
� Tvarkoma teisinė bazė prekybai žmonėmis užkardyti. 
� Veikia valstybinė kovos su prekyba žmonėmis ir jos prevencijos programa. 
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� Atnaujinta teisinė bazė darbo santykių srityje sudaro darbuotojų teisių apsaugos prielaidas, ir 
toliau einama ta linkme, kad būtų užtikrintos darbuotojų teisės ir garantijos, ypač darbdaviui 
tampant nemokiam. 

� Kuriama informacinė sistema potencialiai mobiliems darbuotojams, kad jie galėtų susipažinti 
su darbo galimybėmis ir gyvenimo sąlygomis ES. 

� Numatomas socialinės apsaugos ir pensinio draudimo sistemų suderinamumas įgalins suma-
žinti socialinį migrantų pažeidžiamumą ES. 

� ES šalyse pripažįstami specialistų diplomai, pripažįstamos profesinės kvalifikacijos. 
� Bedarbių ir nepaklausias profesijas turinčių asmenų išvykimas mažina socialinę įtampą Lietu-

vos darbo rinkoje ir visuomenėje. 
� Trumpalaikis darbo migracijos pobūdis.  
� Migrantų atsiunčiami pinigai, ekonominė parama namų ūkiams. 

Silpnybės: 
� Situacijos vertinimo ribotumai, informacijos trūkumas. 
� Didelis darbo migracijos potencialas ir mažos legalių kanalų galimybės. 
� Pereinamojo laisvo darbuotojų judėjimo laikotarpio taikymas daugumoje ES šalių narių. 
� Dvišalių darbo migracijos sutarčių nebuvimas tarp Lietuvos ir ne ES šalių. 
� Informacijos apie legalios migracijos reikalavimus/legalų darbą užsienyje trūkumas, ypač ne 

ES šalyse. 
� Migrantų socialinio paramos tinklo autonominė įtaka migracijos procesams. 
� Nėra įdarbinimo užsienyje agentūrų darbo stebėsenos sistemos. 
� Pozityvi ir teisinama viešoji nuomonė nelegalios darbo emigracijos atžvilgiu. 
� Specialių programų/trumpalaikių stažuočių/laikinas darbo migracijos programų limitas.  
� Fiktyvių įdarbinimo užsienyje agentūrų ir nelegalių tarpininkų veikla. 

Galimybės: 
� Laisvo darbo jėgos judėjimo zonos plitimas ES. 
� Pereinamojo laisvo darbuotojų judėjimo laikotarpio trumpinimas. 
� Dvišalių sutarčių su ES valstybėmis, taikančiomis pereinamąjį laikotarpį, sudarymas. 
� Dvišalių darbo migracijos sutarčių su ne ES šalimis sudarymas. 
� Prisijungimas prie Europos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklo, informacinių centrų 

(EURES) steigimas, jų prieinamumo didinimas. 
� Platesnis migracijos patirties ir migracijos lėšų tikslinis panaudojimas. 
� Ekonomikos plėtra, darbo vietų kūrimas mažins darbo migraciją iš Lietuvos. 
� Socialinės paramos bedarbiams, ypač jaunimui, gerinimas. 
� Jaunimo užimtumo programų rengimas ir įgyvendinimas. 
� Nuotolinio darbo formų diegimas aukštos kvalifikacijos specialistams. 
� Migracijos metu įgytos patirties ir pinigų panaudojimas investicijoms Lietuvoje mažins pa-

kartotinės migracijos skaičių. 
� Galimybė patekti į platesnes ir įvairesnes darbo rinkas leidžia geriau panaudoti Lietuvos dar-

bo rinkos potencialą. 
Grėsmės: 

� Užsienyje paklausių specialistų/darbininkų „išplovimas“ iš Lietuvos.  
� Imigracijos nišos mažiau ekonomiškai išsivysčiusių šalių gyventojams sudarymas, nelegali 

migracija iš trečiųjų šalių. 
� Aukštos kvalifikacijos darbo jėgos trūkumas Lietuvoje. 
� Saitų su Lietuva praradimas, laikinos darbo migracijos peraugimas į nuolatinę emigraciją. 
� Dėl tebetrunkančios masinės darbo migracijos, taip pat ir nelegalios, po įstojimo į ES Lietu-

vai bus taikomas ilgesnis pereinamasis laikotarpis. 
� Organizuotų nusikaltėlių įsijungimas į darbo migracijos mobilizacijos procesą, prekyba žmo-

nėmis. 
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� Išvykusių lietuvių darbo vietas užimsiantys imigrantai gali sudaryti grandininės imigracijos 
grėsmę. Tai ypač pasakytina apie menkai finansuojamas sritis – lengvąją pramonę, mediciną, 
švietimo sistemą, kultūrą. 

 
Problemos: 
Imigracija 
1. Pirmo leidimo gyventi užsieniečiui išdavimo klausimas sprendžiamas šiam būnant Lietuvos Res-

publikoje. 
2. Ribotos galimybės taikyti kovos su fiktyviomis santuokomis priemones. 
3. Užsieniečių, keičiančių buvimo pagrindą Lietuvoje, teisėto buvimo laiko valstybėje pratęsimas. 
4. Įvairių religijų pakraipų atstovų, atvykstančių iš užsienio, veiklos įvertinimo nebuvimas. 
5. Užsieniečių, kurie baigia mokymo įstaigas Lietuvoje, vengimas grįžti į savo kilmės valstybes. 
 
Prieglobstis 
1. Menka informacijos apie situaciją prieglobsčio prašytojų kilmės ir trečiosiose valstybėse, ypač 

žmogaus teisių srityje, duomenų bazė. 
2. Neišvystyta teisinių konsultacijų ir vertėjų paslaugų sistema prieglobsčio prašytojams. 
3. Valstybės institucijos dubliuoja kai kurių prieglobsčio procedūros funkcijų vykdymą, todėl išlei-

džiama papildomų valstybės lėšų. 
4. Neefektyvi užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, socialinė integracija. 
 
Nelegali migracija 
1. Trūksta patirties nustatant nelegalaus migranto asmens tapatybę ir kelionės maršrutą. 
2. Nesudaryta readmisijos sutartis su Baltarusija.  
3. Nepakankamas institucijų veiklos koordinavimas kovojant su nelegalia migracija. 
4. Per mažai skiriama lėšų iš valstybės biudžeto nelegaliems migrantams išsiųsti iš Lietuvos. 
 
Emigracija ir darbo migracija 
1. Gyventojų skaičiaus mažėjimas dėl emigracijos. 
2. Nepalankūs gyventojų struktūros socialiniai demografiniai pokyčiai. 
3. Migracijos įtaka ateities demografiniams procesams. 
4. Dideli darbo migracijos mastai ir dominuojantis nelegalus darbo migracijos pobūdis. 
5. Aukštos kvalifikacijos specialistų praradimas, specialistų trūkumas Lietuvos ūkyje. 
6. Migrantų socialinis pažeidžiamumas dėl nelegalaus migracijos pobūdžio. 
7. Mažėjantis šalies ekonominis/inovacinis/konkurencinis potencialas. 
8. Migracijos virsmas nelegaliu verslu – prekyba žmonėmis. 

5.3. MIGRACIJOS STRATEGINIS VALDYMAS 
 

Vizija 
Lietuva – visateisė ir lygiavertė Europos Sąjungos valstybė narė, išsaugojusi lietuvių tautos savitumą. 
Būdama prie išorinės Europos Sąjungos sienos Lietuva yra migracijos srautų, nukreiptų iš Rytų į Va-
karus ir atvirkščiai, kryžkelėje. Išugdyta pilietinė visuomenė gerbia tautinių mažumų ir valstybėje gy-
venančių užsieniečių, puoselėjančių savo kultūros savitumą bei laisva valia dalyvaujančių Lietuvos 
valstybės politiniame, ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime, visuotinai pripažintas 
žmogaus teises ir laisves, užkerta kelią bet kokioms rasinės neapykantos ir ksenofobijos apraiškoms. 
Lietuva yra bendros Europos Sąjungos valstybių narių migracijos procesų valdymo sistemos dalyvė. 
Kartu Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis toliau plėtos laisvo asmenų 
judėjimo principo įgyvendinimo priemones Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje. Migracijos 
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procesų valdymo srityje bus siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių 
užtikrinimo pagal Lietuvos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus ir valstybės nacionalinio saugumo, 
viešosios tvarkos ir gyventojų sveikatos interesų apsaugos. 

Kylant pragyvenimo lygiui Lietuvoje sumažės gyventojų išvykimo mastai, pradės grįžti anks-
čiau iš valstybės išvykę gyventojai. Pamažu didės atvykstančių gyventi į Lietuvą užsieniečių skaičius, 
ypač iš Europos Sąjungos valstybių narių. Tarp visų gyventojų užsieniečių dalis, įskaitant ir Europos 
Sąjungos valstybių narių piliečius, padidės, tačiau ji nebus žymi. Tai užtikrins griežtos imigracinės 
politikos ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečių atžvilgiu vykdymas. Išliks mažas, palyginti su 
kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, užsieniečių, prašančių suteikti prieglobstį Lietuvoje, 
procentas. Išorinės Europos Sąjungos sienos apsauga Lietuvoje, atitiksianti Europos Sąjungos reika-
lavimus, ir aktyvus kovos su nelegalia migracija priemonių taikymas stabdys nelegalių migrantų atvy-
kimą į Lietuvą. Prognozuojama, kad nelegaliai atvyksiančių ir (arba) nelegaliai gyvensiančių Lietuvoje 
užsieniečių skaičius kasmet bus nežymus ir nekels pavojaus valstybės nacionaliniam saugumui, vieša-
jai tvarkai ar gyventojų sveikatai. Užsieniečių registras padės pagerinti užsieniečių teisinės padėties 
valstybėje klausimų administravimo tvarką. 
 
Valstybės misija 
Svarbiausias valstybės uždavinys įgyvendinant Nacionalinės demografinės politikos strategiją – koor-
dinuoti ir derinti pagrindinius šios Strategijos migracijos srityje komponentus, sudaryti laisvo asmenų 
judėjimo principo įgyvendinimo sąlygas, reguliuoti migracijos srautus iš valstybių, kurios nėra Euro-
pos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos narės, užkirsti kelią nelegaliai migracijai ir 
prekybai žmonėmis. Kadangi Europos Sąjungoje vykdoma bendra migracijos ir prieglobsčio, taip pat 
kovos su nelegalia migracija politika, sėkminga Lietuvos integracija į Europos Sąjungos struktūras 
labai priklausys nuo Lietuvos pasirengimo ir pažangos įgyvendinant pagrindinius Europos Sąjungos 
reikalavimus minėtose srityse. 

Nacionalinei demografijos politikos strategijai migracijos srityje įgyvendinti valstybė turi imtis 
įvairių teisinių, ekonominių ir organizacinių priemonių. Turi būti skatinamas bendradarbiavimas tarp 
institucijų, sprendžiant įvairius klausimus įtraukiamos nevyriausybinės ir visuomeninės organizacijos, 
mokslo įstaigų ekspertai, aktyviai dalyvaujama tarptautinių organizacijų, kurių veikla susijusi su mig-
racijos problematika, darbe, plėtojami dvišaliai valstybių santykiai atskirais migracijos politikos klau-
simais (pvz., piliečių kelionių, asmenų readmisijos). Būtina stiprinti administracines struktūras, kurios 
įgyvendins Nacionalinės demografinės politikos strategijos migracijos srityje nuostatas. 
 
Pagrindinis strateginis tikslas 
Nacionalinės demografinės politikos strategijos migracijos srityje pagrindinis tikslas – Lietuvos narys-
tės Europos Sąjungoje, o vėliau – ir narystės Šengeno sutartyje metu dalyvauti Sąjungos gyvenime ir 
tobulinti Sąjungą kaip laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvo asmenų judė-
jimo principas, gerbiamos žmonių teisės ir laisvės, kartu taikant reikiamas priemones, susijusias su 
tikrinimu prie išorinės Europos Sąjungos sienos ir nusikalstamumo prevencija bei užkardymu. Lais-
vė, saugumas ir teisingumas yra esminiai laisvo asmenų judėjimo principo elementai. Siekdama pa-
grindinio tikslo Lietuva turi pasiekti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį migracijos procesų 
valdymo lygį spręsdama užsieniečių teisinės padėties valstybėje, prieglobsčio suteikimo, nelegalios 
migracijos prevencijos ir kitus su migracijos politikos nuostatų įgyvendinimu susijusius klausimus.  
 
Tikslai 
Remiantis Nacionalinės migracijos politikos padėties analize bei jos strategijos pagrindiniu tikslu, 
išskiriami šie uždaviniai: 
1. Reguliuoti imigracijos srautus laikantis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų bei atsižvelgiant 

į Lietuvos politinius, ekonominius, socialinius ir kitus valstybės gyvenimo interesus. 
2. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant bendros Europos Sąjungos prieglobsčio politikos nuostatas. 
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3. Vykdyti nelegalios migracijos prevenciją. 
4. Mažinti negrįžtamos emigracijos mastus, švelninti emigracijos sukeliamų neigiamų pasekmių po-

veikį. 
5. Atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos poreikius ir bendrą Europos Sąjungos valstybių narių dar-

bo migracijos politiką reguliuoti darbo migracijos srautus. 
6. Kurti informacines sistemas užsieniečių reikalams administruoti, rengtis jų prijungimui prie tarp-

valstybinių informacinių sistemų. 
7. Analizuoti migracijos procesus bei vertinti įgyvendinamų vizų, migracijos ir prieglobsčio politi-

kos priemonių efektyvumą. 
8. Stiprinti valstybės institucijų, kurių darbas susijęs su vizų, migracijos ir prieglobsčio klausimų 

sprendimu, administracinius gebėjimus, įskaitant ir šių institucijų valstybės tarnautojų kvalifikaci-
jos tobulinimą. 

 
Veiksmų kryptys 

1. Imigracijos srautų reguliavimo priemonių kryptys: 
1.1. Stiprinti migracijos procesų kontrolę. 
1.2. Įgyvendinti priemones rengiantis prisijungimui prie Šengeno sutarties. 
1.3. Supaprastinti Europos Sąjungos valstybių narių piliečių laisvą judėjimą. 
1.4. Stiprinti ne Europos Sąjungos valstybių piliečių atvykimo per išorinę Europos Sąjungos 

sieną buvimo ir gyvenimo valstybėje kontrolę. 
1.5. Tobulinti vizų išdavimo procedūrą. 

2. Pagrindinės bendros Europos Sąjungos prieglobsčio politikos nuostatų įgyvendinimo kryptys: 
2.1. Taikyti Europos Sąjungos teisės aktuose patvirtintus pabėgėlio statuso ir papildomos ap-

saugos suteikimo prieglobsčio prašytojams kriterijus. 
2.2. Užtikrinti greitą ir efektyvų užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį Lietuvoje išnagrinėjimą. 
2.3. Tobulinti užsieniečiams, kurie pateikė prašymus suteikti prieglobstį Lietuvoje, teikiamų pa-

slaugų sistemą užtikrinant minimalius reikalavimus. 
2.4. Tobulinti užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvoje, integracijos į Lietuvos vi-

suomenę modelį pagal valstybės ekonomines ir socialines galimybes. 
3. Nelegalios migracijos prevencijos kryptys: 

3.1. Įsteigti instituciją, atsakingą už užsieniečių teisėto buvimo kontrolę Lietuvoje, ir paskirti 
instituciją, koordinuojančią nelegalios migracijos prevencijos priemonių įgyvendinimą. 

3.2. Stiprinti išorinės Europos Sąjungos sienos kontrolę. 
3.3. Sudaryti asmenų grąžinimo (readmisijos) sutartis su kaimyninėmis ir nelegalios migracijos 

pavojų keliančiomis valstybėmis.  
3.4. Tobulinti ir plėsti bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis siekiant užkirsti kelią organi-

zuoto nusikalstamumo nelegalios migracijos srityje plitimui. 
4.   Negrįžtamos emigracijos mastų mažinimo ir jos neigiamų pasekmių švelninimo srityje: 

4.1. Tinkamai vertinti emigracijos situaciją, gerinti emigracijos procesų apskaitą, įgyti daugiau 
žinių. 

4.2. Kurti informacinę sistemą, mažinančią emigrantų pažeidžiamumą; informuojant visuome-
nę mažinti nelegalios migracijos mastą.  

4.3. Skatinti investicijas į Lietuvos ūkį ir darbo vietų kūrimą; kurti palankią socialinę ekonominę 
aplinką, leidžiančią individams ir šeimoms savo pagrindinius poreikius realizuoti Lietuvoje; 
gerinti žmonių apsaugą nedarbo atveju. 

4.4. Didinti gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių Lietuvoje. 
4.5. Skatinant tarptautinius mainus mokslo ir tarptautinių stažuočių srityse mažinti negrįžtamos 

emigracijos mastą, ypač tarp jaunimo ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 
4.6. Kurti „protų susigrąžinimo“ programas. 



 106

4.7. Organizuoti nelegalių migrantų, nepageidautinų užsieniečių bei asmenų, kuriems atsisakyta 
suteikti prieglobstį Lietuvoje, išsiuntimą iš šalies, pirmiausia taikant savanoriško grąžinimo 
modelį. 

5. Darbo migracijos srityje veiklos kryptys: 
5.1. Tobulinti teisinę bazę ir jos įgyvendinimo praktiką laisvam darbo jėgos judėjimui užtikrinti. 
5.2. Sudaryti dvišales sutartis su ES valstybėmis, taikančiomis pereinamąjį laikotarpį. 
5.3. Sudaryti dvišales darbo migracijos sutartis su ne ES šalimis. 
5.4. Sukurti potencialiai mobiliems darbuotojams informacines sistemas, suteikiančias informa-

ciją apie darbo galimybes ir gyvenimo sąlygas ES, prisijungti prie Europos užimtumo tar-
nybų bendradarbiavimo tinklo.  

5.5. Spartinti socialinės apsaugos ir pensinio draudimo sistemų suderinamumą su ES reikalavi-
mais. 

5.6. Nuosekliai įgyvendinti ekonomikos plėtros politiką, skatinti investicijas į darbo vietas, ypač 
kvalifikuotos darbo jėgos, pritraukiant ir ES fondų lėšas. 

5.7. Diegti nuotolinio darbo formas aukštos kvalifikacijos specialistams. 
5.8. Rengti ir įgyvendinti jaunimo užimtumo programas. 
5.9. Mažinti nelegalios darbo migracijos iš Lietuvos mastus. 
5.10. Netoleruoti fiktyvių įdarbinimo užsienyje agentūrų ir nelegalių tarpininkų veiklos.  
5.11. Užkardyti prekybą žmonėmis, nelegalų žmonių gabenimą dirbti į užsienį.  

6. Informacinių sistemų užsieniečių reikalų administravimo srityje plėtros kryptys: 
6.1. Užbaigti užsieniečių registro kūrimo darbus. 
6.2. Kaip užsieniečių registro posistemę sukurti vizų registrą sudarant galimybę prisijungti prie 

Europos Sąjungoje kuriamos vizų informacinės sistemos. 
6.3. Tobulinti technines sąlygas dalyvauti DUBLINnet tinkle keičiantis duomenimis apie užsie-

niečius, pateikusius prašymus suteikti prieglobstį bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje. 
6.4. Sukurti nacionalinę Šengeno informacinę sistemą ir, Lietuvai tapus Šengeno sutarties nare, 

sujungti ją su centrine Šengeno informacine sistema. 
7. Migracijos procesų analizės ir įgyvendinamų vizų, migracijos ir prieglobsčio politikos priemonių 

efektyvumo vertinimo kryptys: 
7.1. Plėtoti migracijos procesų stebėsenos ir valdymo sistemą. 
7.2. Skatinti mokslinės institucijos (ar mokslininkų grupės), analizuojančios migracijos proce-

sus, veiklos veiksmingumą. 
7.3. Aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, susijusioje su migracijos ir prieglobs-

čio klausimais. 
7.4. Bendradarbiauti su užsienio valstybėmis vizų, migracijos ir prieglobsčio politikos įgyvendi-

nimo klausimais. 
7.5. Sprendžiant migracijos ir prieglobsčio problemas pasitelkti nevyriausybines organizacijas, 

savivaldybes. 
7.6. Periodiškai rengti metinius pranešimus apie migracijos procesus Lietuvoje, supažindinti su 

jais visuomenę. 
7.7. Įsteigti migracijos informacinį centrą. 
7.8. Plėsti viešuosius ryšius. 

8. Valstybės institucijų, kurių darbas susijęs su migracijos procesų valdymo sistema, administracinių 
gebėjimų stiprinimo, įskaitant ir šių institucijų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą, 
veiklos kryptys: 
8.1. Pertvarkyti migracijos procesų valdymo sistemoje dalyvaujančių institucijų kompetenciją, 

atsisakant joms nebūdingų funkcijų. 
8.2. Tobulinti bendradarbiavimo tarp institucijų vizų, migracijos ir prieglobsčio politikos įgy-

vendinimo srityse formas. 
8.3. Įdiegti programinį migracijos procesų valdymo sistemos finansavimą. 



 107

8.4. Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą valstybės institucijų priimamų sprendimų 
veiksmingumui skatinti. 

8.5. Sukurti veiksmingą valstybės tarnautojų mokymo sistemą. 
8.6. Išmokyti nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių darbuotojus teikti paramą užsienie-

čiams, įskaitant ir prieglobsčio prašytojus. 
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SUMMARY 

 
Basic demographic problems and challenges for the population policy  
Since the beginning of the last decade the demographic development of Lithuania has been 

experiencing essential changes. The changes of all the demographic processes (fertility, mortality, 
migration, etc.) have been negative, and among the demographic outcomes of the processes the 
most important are decrease of population, loss of demographic balance, depopulation, and a rapid 
ageing of the population. Negative demographic effects have been manifesting themselves through 
complex social and economic problems. A rapid ageing of the population has shifted the ratio 
between the producing and the consuming portions of the society, and has posed new challenges on 
the national budget, social sphere and development of services. 

Family and fertility. During the last decade fertility has dropped significantly and the family 
institution has been experiencing essential changes, such as its destabilization, weakening family 
bonds, increasing variety of family types, and a growing number of one-parent families. The 
prerequisites for the emergence and spread of the problems are related both to the basic socio-
economic transformations, lack of social adaptation to the market economy, and to the economic 
difficulties faced by the population, notably its young segment (in seeking education, entering labour 
market, acquiring a dwelling), as well as to the problems caused by insufficiently adequate social and 
family policy coupled with the changing value orientations, life styles, matrimonial and procreation 
behaviour, which have been advancing against the background of growing individualism and 
liberalising environment. Lack of external and internal strength required for the families to adapt to 
the new conditions and to rise to the new challenges confronting the rapidly changing family is one 
of the most topical social problems of today and the future, more so that they are interrelated with 
all the spheres of life. Besides, the market economy has been more and more exacting of the family 
itself in an attempt to safeguard its welfare. The society has been experiencing difficulty to reorient 
itself from the paternalistic environment to the one regulated by the market relations, where a 
success of the family is increasingly more dependent on an active position of each individual and of 
the family. Furthermore, specific social problems are becoming more apparent since a considerable 
proportion of families with children are poor and have been shifting into social isolation. With no 
external support socially disadvantaged families are losing their autonomous state because they are 
unable to perform their natural functions of upbringing, educating and socializing their children, 
while insufficiency of the guarantees of social security may further aggravate the problems and social 
isolation. All this necessitates that in the process of consolidating the internal strength and increasing 
the functionality of the families, the priorities of strategic actions addressed at creating social, 
economic and cultural surroundings, which facilitate the participation of family members on the 
labour market and assist in developing their skills, be supplemented by additional measures 
addressed at ensuring guarantees to the risk groups. Apart from that, to ensure the inner strength 
and welfare of the family, an increasing consolidation and solidarity of all the social forces, from an 
individual, family and community, to include all the society and the state itself, is an imperative. 

Public health. The mortality trends of the last decade have revealed the negative mortality and 
health features (notably among males) that had shaped over the few previous decades and that are 
significantly different from the experience of the industrial countries both by their changes, the 
decisive factors and by the extent. Although since 1995 the mortality indicators have been 
improving in Lithuania, the male mortality rate is still higher than four decades ago. The mortality of 
Lithuanian population remains significantly higher than in the old European Union Member States 
and other industrial countries worldwide. In Lithuania, the life expectancy at birth of men is 
approximately ten years and women – five years shorter than in the old countries of the EU. 
Lithuania falls behind most of the new EU Member States by life expectancy of its population as 
well. Prevalence of unhealthy or even adverse to health behaviour, and of the environment, which 
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hinders the formation of healthy life style attitudes and values, are the key factors responsible for the 
negative health and mortality trends. In the post-modern society these factors are playing an 
increasingly important role for improving the health and lowering the mortality. Thus in the 
mortality decrease and health improvement section of the Strategy, a priority is given to the 
formation of healthy life style. 

Migration. As a result of the rising political, economic and social changes, the volumes, trends 
and forms of migration have experienced essential transformations. Legal migration has been 
replaced by undeclared, and permanent – by temporary. At the present time the most common type 
is short-term migration of part of the family (parents with no children, a spouse) which mainly 
serves an economic function without affecting basic social relations; the so-called irregular migration 
both to and from Lithuania has been gaining momentum, too. Cases of extreme forms of migration, 
e.g. trafficking in human beings, mostly women, have also been recorded. 

A change has been observed in the factors shaping migration flows and in social, economic 
and cultural effects of the migration. Until recently, illegal and mass-scale international migration of 
the population, mostly young, was typical for the country, and was mostly triggered by scarcity of 
jobs, poor opportunities to earn money and ensure at least a minimal standard of living, high 
unemployment, especially among young people, and by broad regional differentiation of job supply. 
With prevailing instability on the labour market, migration might result from a wish to diminish 
social risk, and to get access to alternative sources of income unaffected by fluctuations of the 
economic situation in Lithuania. 

A considerable influence is also exercised by the development of the migration infrastructure, 
illegal included, both in Lithuania and in the countries of destination, as well as by an increasing 
demand for illegal labour in these countries. When migration turns into business, the primary factors 
may become irrelevant. 

International treaties and conventions, especially those that protect universal values and 
human rights, play an increasingly important role in the shaping of migration policy. In Lithuania, a 
course of migration processes and formation of migration policy are influenced by the euro-
integration processes. Furthermore, as the investigation of migration shows, causality of migration 
processes is cumulative in character, since migration affects the context against which a decision 
whether to migrate or not is taken. In addition, different factors exercise influence at different levels 
- on individual, household, community, and national. All this calls for a variety in the trends and 
actions of migration policy. 

Ageing of population. Ageing of population is perceived as a positive social change since it is a 
result of the control of unwanted births and early deaths. A long life is considered as one of the 
major achievements of the humanity. However in the demographic periods, during which the age 
structure of the population experiences rapid changes (is ageing), timely and motivated adaptive 
actions of the society are required in nearly all the spheres. A new ratio between the young and the 
elderly populations in the society urges to review and to adapt the available economic resources 
(chances of participation on the labour market, income level), political (power in political and social 
organizations), social security (social guarantees), health care (availability of adequate services), 
human ecology (adequate housing, environment, infrastructure of the neighbourhood, 
communication, etc.) and other resources to the new requirements. 

If the society pays no due attention to the increasing proportion of elderly people in the 
society and makes no adequate response to the specific needs of the old age, the welfare of this 
segment of the population is put at risk. Therefore this Strategy sets one of the main goals – to 
achieve welfare for elderly and old people. On the principle of active ageing the priority is given to 
labour force participation and education of the older persons. At the same time a necessity is 
recognized to ensure adequate income for people when they are no longer able to earn money and 
to provide the required social care services at their advanced old age. These issues, which aim at 
ensuring welfare of the older and elderly persons, are given most consideration in the Strategy.  
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Main indicators of the demographic situation in Lithuania 
Population size. At the beginning of the year 2004, the population of Lithuania totalled 3445,9 

thou people, which is nearly by 260 thou lower than 12 years ago. In Lithuania, a decline of 
population started in 1992, at first, mostly because of emigration. During 1992-2003, the number of 
the Lithuanian population lowered by over 200 thou due to emigration. 

Since 1994 the population has been also decreasing due to the mortality rate being higher than 
the fertility. During 1994-2003, owing to this cause the population declined by nearly 60 thou. 

A rapid depopulation has been going on. The net reproductive rate has been rapidly dropping 
and hit 0.6 in 2003.  

Fertility and family. Low fertility is one of the reasons of the depopulation. The number of births 
lowered from 56,9 thou in 1990 to 30,0 thou in 2002, but rose to 30,5 in 2003. Total fertility rate 
decreased correspondingly from 2.03 to 1.24 and rose to 1.26. 

Decline of fertility has been affected by the significantly decreased first or second births: in 
1990 first births comprised 27,2 thou, second births – 20,6 thou, while in 2002 they made 
accordingly 14,6 and 10,1 thou babies. Third births correspondingly decreased from 6,1 to 3,1 thou. 
The figures for fourth and subsequent births have changed insignificantly. 

The number of marriages fell from 36,3 thou in 1990 to 15,8 thou in 2001. During the years 
2002-2003, marriages were slightly rising: in 2003, 17,0 thou couples were married. The crude 
marriage rate correspondingly decreased from 9.8 to 4.5%o and rose to 4.9%o. Each year about 11 
thou couples get divorced. In 1990, 100 marriages were counterbalanced by 35 divorces, and in 2003 
– by 62.  

More couples have been cohabiting, however this phenomenon is not easy to prove by 
statistics. The number of children born outside marriage rose from 7% in 1990 to 29.5% in 2003. 

The 2001 population and housing census showed that in Lithuania there were 65,4 thou one-
parent (mother in most cases) families. 

Abortions are still considered one of the most important means in family planning, and they 
involve major risks for reproductive health. Although the number of abortions has been declining, 
they are still more common than in advanced countries. Each year about 11-13 thou abortions are 
made, or 40 abortions against 100 births. 

Mortality. Mortality has been strongly fluctuating since 1990. The highest mortality level was 
registered in the middle of the last decade. The most comprehensive and widely used mortality and 
health indicator is the life expectancy at birth, which in 1994 amounted to 62.56 years for men, and 
74.86 for women (in 1990 correspondingly 66.44 and 76.27 years). Regardless of the fact that during 
the recent years mortality indicators have been improving, in 2003 life expectancy for men was still 
lower than in 1965. That year male life expectancy at birth amounted to 68.57 years, while in 2003 – 
66.48, i.e. shorter by two years, and female life expectancy at birth correspondingly made 75.42 and 
77.85 years. 

Migration. Illegal migration included, emigration has accounted for a loss of about 230 
thousand Lithuania’s inhabitants during 1990-2002; of these about 73 thousand emigrated to the CIS 
countries and about 157 thousand – to other foreign countries. Since the middle of the last decade 
emigration has been changing in form. Legal migration has been replaced by much more extensive 
irregular (undeclared) migration. 

Ageing of population. Of late, a second intensive wave of population ageing has been on the rise. 
In 2003, the median age of the Lithuanian population reached 37 years. However, Lithuania is not 
yet on the list of the twenty demographically oldest countries of the world. 

Within the last five decades the proportion of the people aged sixty and over in the total 
population has risen by two thirds: from 12% in 1959 to 16% in 1990 and to 20% in 2003, and the 
proportion of children under 14 years has decreased by one third (from 27 to 18%). At present, in 
the population of Lithuania, people aged 60 years and over outnumber children. 
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The difference between the old age levels of the urban and rural population is still 
pronounced, but lately the gap has been narrowing (in early 2003 urban dwellers aged 60 years and 
over comprised 18%, and rural – 24%). 

Feminisation of the old age is a typical feature of the population ageing in Lithuania: in the 
oldest group of the population females prevail. In 2003, the female ageing indicator was by one third 
higher than the male indicator (correspondingly, 24 and 16%). 
 

Priorities of population policy 
Recognition of rapid and basic family changes, a decrease of fertility to a level which is not 

able to ensure a replacement of the generations and preconditions rapid depopulation; a rather high 
mortality, notably among males, which is related to the lifestyle; intensive migration flows 
manifesting themselves through irregular (short-term, illegal, etc.) migration; extremely fast rates of 
population ageing, enables to identify four priorities of population policy:  

1. Family welfare (family policy) 
2. Welfare of elderly (ageing policy) 
3. Public health policy 
4. Migration policy 

 
Family welfare (Family policy) 
Main goals: 
1. To facilitate consolidation of an independent and democratic family, based on mutual care and 
responsibility and ensuring replacement and continuity of generations. 

2. To encourage autonomy and activity of family members in order to ensure the fulfilment of the 
key family functions. 

3. To provide social, economic and cultural conditions conducive to the strengthening of families 
and ensuring their integral functioning. 

 
Basic directions of family policy 
The directions of strategic actions of family policy have been developed according to the following 
model: 

• Family and family members: 
� Stability of family 
� Gender, family, work 
� Protection of children 
� Solidarity of generations 

• Family and education (of children and youth) 
� Pre-school age children 
� School age children and youth 

• Family planning and reproductive health 
• Economic viability of family 

� Employment (of youth, of parents with children) 
� Housing 
� Benefits 

 
Welfare of elderly people (Ageing policy) 
Main goals: 
1. To work at keeping elderly people on the labour market for a possibly longer time, to provide 
opportunities of earning wage for everyone who wishes to and is capable of doing so, regardless 
of his/her advanced age.  
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2. To aim that at an old age no person is left without a regular income, that poverty and social 
exclusion of the elderly is considerably decreased and that absolute poverty of the elderly is 
eliminated.  

3. In the fields of education, culture and public life, to implement the concept of an active ageing, 
to promote the importance of elderly people’s contribution into the social and economic 
development.  

4. To provide conditions for old and very old people of remaining independent for a possibly 
longer time. 

 
Basic directions of ageing policy 

The strategic actions of ageing policy have been developed according to the following 
directions: 

� Employment of older and elderly people 
� Living standards of older and elderly people 
� Education of older people, cultural and social participation 
� Social services for older people 

 
Public health policy 
Main goals 
1. To provide favourable economic, social and cultural conditions for the development of healthy 
lifestyles and behaviour. 

2. To provide more favourable socio-economic conditions for the development of healthy 
lifestyles among the population and to provide material preconditions to prioritise healthy 
consumption. 

3. To increase public awareness on healthy lifestyles and to support, at all levels, actions 
strengthening motivation of healthy behaviour. 

4. To tackle accessibility of alcohol and tobacco products and prevent the spread of drug addiction, 
especially among the youth. 

5. To promote healthy dietary habits and physical activity (especially among the youth), to support 
and encourage consumption of healthy and organic products. 

 
Basic directions of public health policy 

The strategic actions of public health policy have been developed according to the following 
directions: 

� Healthy lifestyle and healthy consumption 
� Socio-economic differences of public health 
� Alcohol abuse, smoking and drug addiction 
� Healthy lifestyles of the youth 
� Health education 

 
Migration policy 

Main goals 
The main goal of the national strategy of demographic policy in the field of migration is to 

participate, under the EU membership agreement and later – under the Schengen Treaty, in the 
activities of the EU and to improve the European Union as an area of freedom, security and rule of 
law, in which the principle of free movement of persons is ensured, the human rights and freedoms 
are respected, with a parallel application of measures required to exercise strict control at the 
external borders of the EU and to prevent cross-border criminality. Freedom, security and justice 
are the main elements of the principle ensuring a free movement of persons. To achieve the main 
goal Lithuania must ensure the level of managing migration processes, which complies with the EU 
requirements by settling the issues of legal status of the aliens in the country, granting an asylum, 
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preventing illegal migration and other issues related to the implementation of the provisions of 
migration policy.  
On the basis of the analysis on the status of the National Migration Policy and its main strategic 

goals the following tasks could be identified: 
1. Management of the immigration flows  with respect to the political, economic, social and 
security interests of the Lithuanian state And in keeping with the EU legislation 

2. To take part in working out and implementing the provisions of the common EU policy on 
asylum.  

3. Prevention of illegal migration. 
4. To lower the volumes of irreversible emigration, to mitigate an adverse effect of emigration. 
5. Taking into account the needs of the Lithuanian labour market and the common migration 
policy of the EU Member States to regulate the flows of labour migration. 

6. To set up information systems for managing the aliens’ affairs, to prepare for the linkage of 
these systems to the inter-state information systems. 

7. To monitor and analyse the migration processes and to assess the effectiveness of the 
implemented visa, migration and asylum policy measures. 

8. To strengthen the administrative capacity of the state institutions dealing with visa, migration 
and asylum issues, including capacity building of civil servants dealing with these matters. 

 
Basic directions of migration policy 

The strategic actions of the migration policy have been worked out with respect to the 
different flows and types of migration: 

� Immigration 
� Asylum 
� Illegal migration 
� Emigration 
� Labour migration 

 


