
Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų  

veiksmų plano  

1 priedas 

 
VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS 2014–2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEMONĖS, PRELIMINARUS LĖŠŲ POREIKIS JOMS ĮGYVENDINTI 

Tikslai, uždaviniai, priemonės ir veiksmai 

(veiklos sritys) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

(tūkst. Lt) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

(tūkst. Lt) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

(tūkst. Lt) 

ES 

struktūrinių 

fondų ir 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos 

(tūkst. Lt) 

ES 

struktūrinių 

fondų ir 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos 

(tūkst. Lt) 

ES 

struktūrinių 

fondų ir 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos 

(tūkst. Lt) 

ES 

struktūrinių 

fondų ir 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos 

(tūkst. Lt) 

Galimi ES struktūrinių 

fondų ir (ar) bendrojo 

finansavimo lėšomis 

finansuojamų projektų 

vykdytojai 

  

2014 

metai 

2015 

metai 

(prelimina

rios lėšos) 

2016 

metai 

(prelimina

rios lėšos) 2014 metai 

2015 metai 

(preliminarios 

lėšos) 

2016 metai 

(preliminarios 

lėšos) 

2017– 2020 

metai 

(preliminarios 

lėšos)   

1. Tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes, kurti saugią ir sveiką ugdymosi  ir socializacijos aplinką 

1.1. Uždavinys – sudaryti palankias sąlygas vaikams ir jaunimui dalyvauti socializacijos procese ir skatinti jų pačių iniciatyvas ir galimybes 

1.1.1. Priemonė: teisės aktų, 

reglamentuojančių vaikų ir jaunimo 

socializaciją, tobulinimas 
        

1.1.1.1. Veikla: peržiūrėti Socialinio 

pedagogo kvalifikacinius reikalavimus ir 

pareiginę instrukciją, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 

„Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių 

reikalavimų ir pareiginių instrukcijų 

patvirtinimo“, ir parengti pakeitimus, kurie 

prisidėtų prie vaikų ir jaunimo socializacijos 

priemonių įgyvendinimo gerinimo 
       

Švietimo ir mokslo 

ministerija (toliau –

ŠMM), Specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos centras 

(toliau – SPPC), Lietuvos 

mokinių neformaliojo 

švietimo centras (toliau –

LMNŠC) 

1.1.2. Priemonė: prielaidų vaikų ir 

jaunimo iniciatyvų, savanoriškos veiklos, 

nevyriausybinių organizacijų plėtrai 

švietimo ir kitose institucijose sudarymas        
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1.1.2.1. Veikla: skatinti bendrojo ugdymo 

mokyklų, nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimą, verslumą, pilietiškumą, 

kūrybiškumo raišką, mokinių įsitraukimą į 

savanoriškas veiklas, įgyvendinti tarptautinę 

jaunimo apdovanojimo programą (angl.: 

The Duke of Edinburgh’s International 

Award Lietuva) ir kitas veiklas 100 200 300   1000 2600 

ŠMM, Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centras (toliau –

LVJC), LMNŠC 

1.1.2.2. Veikla: koordinuoti UNESCO 

Veiksmo savaitės ir Europos Komisijos 

Visuotinio (globalaus) švietimo savaitės 

renginius Lietuvos mokyklose, dalyvauti 

tarptautiniuose mokslinės, techninės 

kūrybos ir kituose renginiuose   25 100 150   120 1500 ŠMM, LVJC 

1.1.2.3. Veikla: skatinti Lietuvos mokinių 

parlamento, Lietuvos moksleivių sąjungos, 

kitų vaikų ir jaunimo asociacijų veiklas, 

stiprinti mokinių savivaldą   50 150 100 200 500 2000 ŠMM, LVJC, LMNŠC 

1.1.2.4. Veikla: rekomenduoti aukštosioms 

mokykloms formalizuoti švietimo ir 

ugdymo studijų krypčių studentų neformaliu 

būdu įgytas kompetencijas, stojant į 

aukštąsias mokyklas suteikti papildomų balų 

už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje, 

socialinėje ir pilietinėje veikloje        

ŠMM,  Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija (toliau –

SADM), Sveikatos 

apsaugos ministerija 

(toliau – SAM) 

1.1.2.5. Veikla: skatinti mokyklų 

bendruomenes vykdyti veiklas mokyklos 

edukacinei aplinkai gerinti ir mokinių 

dalyvavimą edukacinėse programose 

mokyklose, muziejuose ir kitose erdvėse 

50 50 50    1000 ŠMM, LMNŠC, LVJC 

1.1.2.6. Veikla: organizuoti mokinių 

saugaus eismo ugdymo konkursus ir  

įgyvendinti kitas neformaliojo vaikų 

švietimo priemones ir projektus 

50 100 100   200 2500 ŠMM, LMNŠC 

1.1.3. Priemonė: skatinti sveikatą 

stiprinančių mokyklų judėjimą ir plėtrą, 

propaguojant Pasaulio sveikatos 

organizacijos sveikatą stiprinančių 

mokyklų strategines nuostatas, 
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įgyvendinti smurto, patyčių, savižudybių, 

alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo 

prevencijos ir kitas programas 

mokyklose, siekiant mažinti iškritusių iš 

mokyklos asmenų skaičių 

1.1.3.1. Veikla: plėtoti sveikatą stiprinančių 

mokyklų veiklą savivaldybėse, įgyvendinti 

Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo 

priemonių planą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 

d. nutarimu Nr. 271 „Dėl Vaikų sveikatos 

metų sveikatos stiprinimo priemonių plano 

patvirtinimo“, organizuoti konkursus, kitas 

vaikų sveikatos  ugdymo neformaliojo 

švietimo priemones 

200 100 150    2000 ŠMM, SAM, LMNŠC 

1.1.3.2. Veikla: įgyvendinti iškritusių iš 

mokyklos mokinių grąžinimo, saugios 

aplinkos kūrimo mokykloje ir kitus 

projektus, skatinančius mažinti anksti 

paliekančių mokyklą asmenų skaičių 

   500 1000 2000 4500 ŠMM, SPPC, LMNŠC 

1.1.3.3. Veikla: finansuoti ir koordinuoti 

patyčių, savižudybių, saugios ugdymosi 

aplinkos kūrimo mokyklose, alkoholio, 

tabako, narkotikų vartojimo prevencijos, 

emocinio atsparumo, pasitikėjimo, 

gyvenimo įgūdžių, sveikatos ugdymo, 

integruojamųjų ir kitų prevencinių programų 

įgyvendinimą mokyklose 

50 100 150 1800 2000 2000 9000 ŠMM, SPPC, UPC 

1.1.3.4. Veikla: parengti ir įgyvendinti 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencinę programą, apimančią visą 

mokyklos bendruomenę 

   230 170 200 500 ŠMM, SPPC 

1.1.4. Priemonė: sudaryti prielaidas 

švietimo ir kitoms įstaigoms organizuoti 

vaikams stovyklas vasaros ir kitų 

mokinių atostogų metu, gerinti 

neformaliojo vaikų švietimo aplinką ir 

turtinti ugdymo bazę, infrastruktūrą,          
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vykdyti kitas fizinio aktyvumo skatinimo 

priemones 

1.1.4.1. Veikla: organizuoti vaikų ir 

jaunimo socializacijos projektų konkursus 
 

500 500   500 4000 ŠMM, LMNŠC, LVJC 

1.1.4.2. Veikla: įgyvendinti neformaliojo 

vaikų švietimo programas vaikų vasaros ir 

kitų mokinių atostogų metu (taip pat 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

negalios ir užsienio lietuvių vaikams) 30 50 100 1000 1000 2000 8000 

ŠMM, LMNŠC, Švietimo 

mainų paramos fondas 

(toliau – ŠMPF) 

1.1.4.3. Veikla: renovuoti vaikų vasaros 

poilsio stovyklas, erdves, pritaikant jas 

veikloms organizuoti visus kalendorinius 

metus      9000  5000 

ŠMM, LMNŠC 

1.1.4.4. Veikla: vykdyti muzikos, meno, 

sporto ir kitų neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklų, erdvių, skatinančių kūrybingumą, 

sveiką gyvensena infrastruktūros plėtrą     20000 15000 20000 

ŠMM 

1.1.4.5. Veikla: įgyvendinti Vaikų mokymo 

plaukti bendrojo lavinimo mokyklose 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimu 

Nr. 1094 „Dėl Vaikų mokymo plaukti 

bendrojo lavinimo mokyklose programos 

patvirtinimo“ 

100 100    200 1000 ŠMM, LMNŠC, LVJC 

1.1.4.6. Veikla: organizuoti neformalaus 

ugdymo projektus, Lietuvos mokinių 

olimpinį festivalį, mokinių mokslinės 

techninės kūrybos, techninio sporto, 

kūrybingumo ugdymo, įtraukiant ir vaikus, 

turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

negalios 

200 250 300    4000 ŠMM, LMNŠC 

1.2. Uždavinys – tobulinti vaikų ir jaunimo socializacijos srityje dirbančių asmenų kompetencijas, vykdyti stebėseną 

1.2.1. Priemonė–parengti ir įgyvendinti 

kvalifikacijos tobulinimo programas 

asmenims, dirbantiems vaikų ir jaunimo 

socializacijos srityje, stiprinti darbą su 

tėvais ir inicijuoti naujų švietimo 

pagalbos specialistų etatų steigimą         
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1.2.1.1. Veikla: parengti metodines 

priemones dirbantiesiems vaikų ir jaunimo 

socializacijos srityse ir vykdyti specialistų 

mokymus,  tobulinti neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojų kompetencijas 

10 23 60   500 1000 

ŠMM, LMNŠC, LVJC, 

Ugdymo plėtotės centras 

(toliau –UPC) 

1.2.1.2. Veikla: organizuoti mokymus 

savivaldybių ir mokyklų vaiko gerovės 

komisijose dirbantiems asmenims ir teikti 

jiems konsultacijas 

   50 100 200 1000 ŠMM, SPPC 

1.2.1.3. Veikla: organizuoti viešąsias 

konsultacijas su aukštosiomis mokyklomis, 

rengiančiomis socialinius darbuotojus ar 

socialinius pedagogus, dėl studijų programų 

tobulinimo siekiant gatvės pedagogų ir (ar) 

jaunimo darbuotojų ar kitų specializacijų 

atsiradimo  

 10 10     ŠMM, SADM 

1.2.1.4. Veikla: parengti tėvų švietimo 

programas, informacinę ir metodinę 

medžiagą apie vaikų ir jaunimo socializaciją, 

ugdymą šeimoje, skatinti tėvų švietimo 

projektus, organizuoti mokymus 

 20 30     

ŠMM, SADM, LVJC, 

SPPC, mokytojų švietimo 

centrai (toliau – MŠC) 

1.2.1.5. Veikla:  parengti metodinę 

medžiagą ir apmokyti lektorius, vedančius 

bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, 

organizuoti sklaidą ir stebėseną 

15  20 20 30 50 200 ŠMM, SADM, SPPC 

1.2.2. Priemonė: vaikų ir jaunimo 

socializacijos stebėsena ir veiklos 

efektyvumo užtikrinimas 
        

1.2.2.1. Veikla: atlikti Vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo 

situacijos kiekybinį ir kokybinį vertinimą, 

vaikų ir jaunimo socializacijos Lietuvoje 

longitudinį tyrimą  

 30  12 40 30 100 
ŠMM, SPPC, LMNŠC, 

LVJC 

1.2.2.2. Veikla: tobulinti Nesimokančių 

vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių 

informacinę sistemą (NEMIS), 

vadovaujantis sisteminiu požiūriu į 

ankstyvojo pasitraukimo stebėseną 

   150 50 100 500 

ŠMM, Švietimo 

informacinių technologijų 

centras (toliu – ITC), 

SPPC 
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1.2.2.3. Veikla: sukurti vaikų ir jaunimo 

socializacijos stebėsenos sistemą, apimančią 

atitinkamus švietimo sektorius, taikomas 

prevencines, intervencines ir kompensacines 

priemones, siekiant mažinti anksti 

paliekančių mokyklą asmenų skaičių 

 100 100   500 2000 ŠMM, LMNŠC, SPPC, 

LVJC, UPC 

2. Tikslas – gerinti vaikų socializacijos centrų veiklos rezultatyvumą 

2.1. Uždavinys – specializuoti vaikų socializacijos centrus pagal vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, įgytus dėl nepalankių aplinkos veiksnių ir įgimtų ar įgytų 

sutrikimų 

2.1.1. Priemonė: parengti teisės aktų, 

reglamentuojančių vidutinės priežiūros 

įgyvendinimą, pakeitimus 
        

2.1.1.1. Veikla: parengti Vaiko minimalios 

ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo 

projektą 
       ŠMM, SPPC 

2.1.1.2. Veikla: pakeisti Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. V-839 

„Dėl Vaikų socializacijos centro veiklos 

modelio aprašo patvirtinimo“ 

 

       ŠMM, SPPC 

2.1.1.3. Veikla: pakeisti Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. V-761 

„Dėl Vaikų socializacijos centro parinkimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų 

suteikimo“ 

       ŠMM, SPPC 

2.1.2.  Priemonė: pakoreguoti vaikų 

socializacijos centrų etatų normatyvus 

pagal vaikų socializacijos centro 

specializaciją 
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2.1.2.1. Veikla: pakeisti  Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro  

2012 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. V-909 

„Dėl etatų normatyvų švietimo įstaigose, 

kuriose Švietimo ir mokslo ministerija 

įgyvendina savininko teises ir pareigas, 

patvirtinimo“  

       ŠMM 

2.1.3. Priemonė: įgyvendinti vaikų 

socializacijos centrų struktūrinius 

pertvarkymus 
        

 2.1.3.1. Veikla: pakeisti Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-588 „Dėl 

Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 

m. bendrojo plano tvirtinimo“   

       ŠMM 

 2.1.3.2. Veikla: pakeisti vaikų 

socializacijos centrų struktūras          
ŠMM,  vaikų 

socializacijos centrai  

2.2. Uždavinys – sudaryti vaikų socializacijos centrų darbuotojams palankesnes mokymo, mokiniams palankesnes mokymosi, socializacijos ir resocializacijos 

sąlygas 

2.2.1. Priemonė: modeliuoti ugdymo 

turinį ir išplėsti ugdymo proceso 

organizavimo būdų įvairovę vaikų 

socializacijos centruose  

       

 

 2.2.1.1. Veikla: ugdymo proceso 

organizavimo modelių vaikų socializacijos 

centruose parengimas ir išbandymas1 
       ŠMM, SPPC 

                                                           

1 Lėšos numatytos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“ 

103 punktą (toliau – 103 priemonė). 
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 2.2.1.2. Veikla: pakeisti Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2013 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. V-459  

„Dėl 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“  

       ŠMM 

 2.2.1.3. Veikla: parengti ir įgyvendinti 

integruotas gamtos mokslų, pagrindinio 

ugdymo, ikiprofesinio ugdymo, profesinio 

mokymo modulių programas2   

       ŠMM, UPC 

2.2.2. Priemonė: patobulinti vaikų 

socializacijos centro mokinių elgesio 

pažangos vertinimą 
        

 2.2.2.1. Veikla: parengti ir įdiegti paauglių 

rizikos vertinimo, elgesio pokyčių vertinimo 

ugdymo procese metodines rekomendacijas  
 5      

ŠMM, SPPC, vaikų 

socializacijos centrai 

 2.2.2.2. Veikla: parengti individualių planų 

rengimo ir užsiėmimų metodines 

rekomendacijas 
       ŠMM 

 

2.2.3 Priemonė: parengti ir įgyvendinti 

vaikų socializacijos centruose 

resocializacijos programas, padedančias 

įtvirtinti mokinių prosocialius 

įgūdžius,išėjus iš vaikų socializacijos 

centro         

2.2.3.1. Veikla: parengti ir įgyvendinti  

socialinių įgūdžių programas  5      ŠMM, SPPC 

2.2.4. Priemonė: įvesti vaiko vidutinės 

priežiūros priemonės rezultatyvumo 

stebėseną 
       

 

                                                           

2 Lėšos numatytos, įgyvendinant 103 priemonę. 
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 2.2.4.1. Veikla: Lietuvos Respublikos 

vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

įstatymo pakeitimo projekte numatyti vaiko 

vidutinės priežiūros priemonės 

rezultatyvumo vertinimo kriterijų įteisinimą 

ir stebėsenos vykdymą. Nustatyti vaiko 

vidutinės priežiūros priemonės 

rezultatyvumo vertinimo kriterijus ir 

vykdyti stebėseną        

ŠMM, SPPC 

2.2.5. Priemonė: modernizuoti vaikų 

socializacijos centrų pastatus ir pritaikyti 

juos specializacijai 
     10000  10000 

 

 2.2.5.1. Veikla: pastatus, mokymosi, 

gyvenamąsias ir laisvalaikio patalpas ir 

aplinką pritaikyti pagal  vaikų amžių ir 

vaikų socializacijos centrų specializaciją ir 

aprūpinti centrus baldais 

       
ŠMM, SPPC, vaikų 

socializacijos centrai 

 2.2.5.2. Veikla: vaikų socializacijos 

centruose įrengti mokinių ir darbuotojų 

apsaugos priemones  
       

ŠMM, SPPC, vaikų 

socializacijos centrai 

 2.2.5.3. Veikla: vaikų socializacijos centrų, 

kurių aplinkos modernizuotos, aprūpinimas 

įranga, mokymo priemonėmis, literatūra 

ugdymo programose numatytoms 

kompetencijoms ugdyti (atsižvelgiant į 

centrų poreikius)   

       
ŠMM, SPPC, vaikų 

socializacijos centrai 

2.3. Uždavinys – stiprinti vaikų socializacijos centrų personalo kompetencijas, atsižvelgiant į specializaciją 

2.3.1. Priemonė: parengti ir įgyvendinti 

personalo kvalifikacijos tobulinimo 

programas 
        

 2.3.1.1. Veikla: parengti kvalifikacijos 

tobulinimo programas3 
      

 
ŠMM, SPPC 
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2.3.1.2. Veikla: išmokyti pedagoginius 

darbuotojus taikyti parengtas paauglių 

rizikos vertinimo, elgesio pokyčių vertinimo 

ugdymo procese metodines rekomendacijas4 

      

 

ŠMM, SPPC 

 2.3.1.3. Veikla: organizuoti seminarus, 

atvejų analizių grupes, metodines dienas, 

individualias konsultacijas specialistams, 

užtikrinant sąlygas personalo kompetencijų 

tobulinimui, vykdant profesinio-metodinio 

konsultavimo praktiką5 

      

 

ŠMM, SPPC 

2.3.2. Priemonė: tęsti kognityvinės-elgesio 

korekcijos programos „EQUIP“ 

įgyvendinimą, parengti naujų „EQUIP“ 

programos vykdytojų.    

   

 

 

 2.3.2.1. Veikla: toliau vykdyti  

kognityvinės-elgesio korekcijos programą 

„EQUIP“, rengti naujus „EQUIP“ 

programos vykdytojus    

   

 

ŠMM 

Iš viso: 830 1793 3070 12862 24590 35100 82400  
3 Lėšos numatytos, įgyvendinant 103 priemonę. 

4 Lėšos numatytos, įgyvendinant 103 priemonę. 

5 Lėšos numatytos, įgyvendinant 103 priemonę. 
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