
 
 
 

Ataskaita Nr. 16. Pagrindiniai šalies akcentai – Lietuva 
 
 
Šioje ataskaitoje pateikiami vaikų gerovės vertinimo rezultatai atitinkamos šalies politikos ir 
socialiniame, švietimo, ekonominiame ir aplinkos apsaugos kontekste. 
 
Lyginamoji vaikų gerovės vertinimo rezultatų lentelė 
 
Lyginamojoje vaikų gerovės vertinimo lentelėje parodyti trys aspektai: psichinė gerovė, fizinė 
sveikata ir įgūdžiai. 
 
Pagal bendrus vaikų gerovės vertinimo rezultatus Lietuva užima 33 vietą. 

Gera psichinė gerovė 

Pozityvus nusiteikimas ir gera psichinė sveikata yra pagrindiniai gyvenimo kokybės aspektai. 
Šiuo atžvilgiu Lietuva užima 36 vietą. 
 
Gera fizinė sveikata 

Šis aspektas apima viršsvorio ir nutukimo rodiklius, turinčius įtakos vaikams šiuo metu ir 

turėsiančius jiems įtakos ateityje, taip pat vaikų mirštamumą. Šiuo atžvilgiu Lietuva yra 20 

vietoje. 

Naudingi įgūdžiai 

Vaikams jau dabar gali būti naudinga mokytis naujų įgūdžių, kurie jiems pravers ir sulaukus 

pilnametystės. Šiuo atžvilgiu Lietuva užima 33 vietą. 

 
Rezultatai Rodiklis Vertė 

 
 
Psichinė gerovė (36 vieta) 

Gyvenimo kokybe patenkintų 
penkiolikmečių vaikų, procentas 
2018 m. 

81,5 % 

Savižudybių skaičius 100 000 paauglių 
(15–19 m. amžiaus) (3 metų vidurkis, 
2013–2015 m.). 

 
18,2 iš 100 000 paauglių 

 
 
Fizinė sveikata (20 vieta) 

Mirštamumo koeficientas 1 000 vaikų 
(5–14 m. amžiaus), 2018 m. 

1,4 iš 100 000 vaikų 

5–19 m. amžiaus jaunuolių, kurie 
2016 m. turėjo viršsvorio arba buvo 
nutukę, procentas 

20,6 % 

 
 
Įgūdžiai (33 vieta) 

15 m. amžiaus vaikų, turinčių 
pagrindinių skaitymo ir matematikos 
įgūdžių, procentas 2018 m. 

 
61,2 % 

15 m. amžiaus vaikų, kuriems lengva 
susirasti draugų, procentas 2018 m. 

71,3 % 

Pastaba: n/d (nėra duomenų) 

 
 
  



 
Lyginamoji gerovės sąlygų lentelė 
 
Šalies sąlygos, lemiančios vaikų gerovę, taip pat apima politikos gaires ir kontekstą. 
 

Pagal gerovės sąlygas Lietuvai tenka 15 vieta. 

Politikos gairės 

Politika Rodiklis Vertė 
 
 
Socialinė (15 vieta) 

2018 m. motinoms skiriamos ir 
tėvams numatytos atostogos 
savaitėmis, viso atostogų laiko 
ekvivalentas 

 
62,0 motinoms / 4,0 tėvams 

Vaikų, gyvenančių šeimose, kurių 
pajamos yra mažesnės nei 60 proc. 
nacionalinio pajamų vidurkio, 
procentas, 2018 m. 

 
23,9 % 

 
 
Švietimo (2 vieta) 

Vaikų, dalyvavusių organizuoto 
mokymo programose iki pradedant 
eiti į mokyklą, procentas 2017 m. 

 
99,9 % 

Nesimokančio ir nedirbančio 15–
19 m. amžiaus jaunimo procentas, iš 
viso 2018 m.  

 
2,6 % 

 
 
Sveikatos apsaugos (9 vieta) 

Vaikų, antrą kartą paskiepytų nuo 
tymų, procentas, 2018 m. 

92,0 % 

Gimusių gyvų kūdikių, svėrusių 
mažiau nei 2 500 gramų, procentinė 
dalis, lyginant su visu gimusių gyvų 
kūdikių skaičiumi, 2017 m. 

 
4,9 % 

Pastaba: n/d (nėra duomenų) 

 

Kontekstas 

Kontekstas Rodiklis Vertė 
 
Ūkis (30 vieta) 

Bendrosios nacionalinės pajamos 
pagal perkamosios galios paritetą 
doleriais vienam gyventojui, 2018 m. 

 
34 320 

Nedarbo koeficientas, 2019 m. 6,6 % 
 
 
Visuomenė (30 vieta) 

Žmonių, turinčių į ką kreiptis ištikus 
nelaimei, procentas (3 metų rodiklis, 
2016-2018 m.) 

 
93,1 % 

Tyčinės žmogžudystės 100 000 
gyventojų, 2017 m. 

4,5 iš 100 000 gyventojų 

 
Aplinkos apsauga (30 vieta) 

Oro tarša, metinio poveikio vidurkis 
(mikrogramai kubiniam metrui), 
2017 m. 

11,9 μg/cm3 

Gyventojų, naudojančių saugiai 
tvarkomą vandenį, procentas, 
2017 m. 

92 % 

Pastaba: n/d (nėra duomenų) 


