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Nacionalinis aktyvių mamų sambūris (toliau – NAMS), atstovaudamas narių 

interesus, šiuo kreipimusi atkreipia Vilniaus savivaldybės dėmesį į NAMS požiūriu svarbius 

veiksnius, tiesiogiai paliesiančius kiekvieną šeimą, kurioje auga ikimokyklinio amžiaus 

vaikas. 

Ruošiamame naujame Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (toliau – Darželiai) grupes organizavimo tvarkos 

apraše siūlomi pakeitimai, patobulinimai ar netaikymas: 

 Organizuoti pagalbą ar prisidėti prie jos įgyvendinimo NVO paslaugų teikimui 

koordinuojant tėvų pageidavimu ir abipusiu sutarimu vykdomą pasikeitimą gautomis 

vietomis įstaigose (12 punktas);  

 17.1 punktą papildyti siekiant garantuoti vaiko teises šeimose, kur vaiką(us) ugdo vienas iš 

tėvų ir vaiko gyvenama vieta nustatyta su juo; 

17.2 punkte vertinama vieno iš tėvų gyvenamoji ir darbo vieta negali sudaryti tokios 

galimybės dėl paskesnio prioriteto skirstant vietas įstaigoje nepagrįstai bei dėl situacijos, kai 

vaikas (ai) auga ugdomi ir abiejų tėvų. Dabar siūlomoje formuluotėje, kai prioritetu yra 

laikomas abiejų tėvų gyvenamosios ir darbo vietos faktas, būtų sudarytos galimybės pažeisti 

vaiko teises, nes antrasis iš tėvų formaliai nedalyvauja vaiko gyvenime ir jo laikyti atskaitos 

tašku vertinant vaiko (šeimos) poreikį, nes vaikas (ai) gali būti diskriminuojami neteisėtai.  

 Panaikinti siūlomą prioritetą dirbantiems arba išplėsti jį sudarant galimybes prioritetiškai 

gauti paslaugas aktyviems bedarbiams (kaip ši sąvoka įvardinama nacionaliniuose 

dokumentuose); 

Vienu iš pagrindinių prioritetų ES bei nacionalinėje politikoje yra įvardintas atskirties 

mažinimas. Tačiau siūlymas vertinti abiejų tėvų darbo faktą kaip prioritetinį akivaizdžiai 

didina atskirtį ir mažina galimybes aktyviai įsitraukti į darbo rinką. Jei Apraše bus palikta 

formuluotė, prioritetu laikanti dirbančius tėvus, visi, kurie argumentuotai ir laikinai yra 

aktyvūs bedarbiai bei turės įgytą tokį statusą (dalyvavimas Darbo biržos ir kitose 

nacionalinėse aktyvaus įsitraukimo į darbo rinką priemonėse) galės gauti tik po jau 

dirbančių. Tačiau tokiu atveju praras galimybę aktyviai dalyvauti priemonėse, dirbti 

viešuosius darbus ar ieškoti darbo. Auklės tokie asmenys neįpirks, o Darželis jiems už 

uždarytas. Be to, radęs darbą asmuo negalės eiti dirbti, nes grupės galimai jau bus 

suformuotos, o laisvų vietų įstaigose nebebus. Kita vertus, privataus Darželio paslaugos net 

ir gaunant savivaldos kompensavimą bus dažniausiai daugumai neįperkamos, nes 

pradiniame laikotarpyje įsidarbinus atlyginimai yra gerokai mažesni. 
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Vienu iš kompensavimo tikslų yra padaryti paslaugą prieinamą (įperkamą) kiek 

įmanoma didesniam vaikų skaičiui. Tačiau Mėnesinio mokesčio kompensavimo [...] tvarkos 

apraše (toliau – Kompensavimo aprašas) pasigendame Savivaldybės iniciatyvos kontroliuoti 

situaciją, kad privačių paslaugų teikėjai nedidintų paslaugos kainos dėl gaunamo papildomo 

finansavimo iš savivaldybės. Savivaldybei jau pradinėje kompensavimo suteikimo fazėje 

neįvedus kainos kontrolės priemonių įstaigoms, kurios nori bendradarbiauti su savivaldybe, 

kyla grėsmė, kad dėl  labai didelio paslaugų stygiau ir labai ribotos pasiūlos šių paslaugų 

kaina augs ir toliau ne dėl rinkos situacijos ar augančių išlaidų, o dėl noro pelnytis. Todėl 

siūlome Trišalę sutartį papildyti nuostata (4 punktas), kad teisę į kompensavimą turi tik tos 

įstaigos paslaugos, kurių paslaugų kaina neviršija vidutinės analogiškų paslaugų kainos 

rinkoje. 

Kompensavimo tvarkoje numatytas kompensavimas galimai diskriminuoja vaikų, 

kurių gyvenamoji vieta numatyta su vienu iš tėvų, teises, nes tokiems vaikams dalis paslaugų 

kainos nebūtų kompensuojama. Prašome atsižvelgti į Vaiko teisių įgyvendinimo svarbą ir 

garantuoti lygias galimybes visiems vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota su vienu iš 

tėvų pagrįstai. 

Taip pat pasigendame Savivaldybės įsipareigojimų kontroliuoti teikiamų ir per 

kompensavimą dalinai perkamų paslaugų kokybę bei priežiūrą. Todėl siūlome 

Kompensavimo tvarkoje aiškiai įvardinti paslaugų kokybės reikalavimų kriterijus, jų 

priežiūros būdus bei atsakingas už tai institucijas ir numatyti neatitinkančių paslaugų kokybės 

įstaigų sudrausminimo ar net sankcijų tvarką. 

Yra stebimos tendencijos, kai prioritetas skiriant vietas yra taikomas ankstesniais 

metais negavusiems vaikams. Jei ilgainiui nebus rūpinamasi naujų vietų kūrimu ne tik per 

privačių paslaugų kompensavimą, bet ir steigiant naujas savivaldos pilnai finansuojamas 

grupes, susidaro galimybė, kad mažųjų vaikų grupės ims nykti, o į Darželius bus priimami vis 

vyresni vaikai. Informuojame, kad tokia situacija kelia nerimą ir sudaro prielaidas galvoti, kad 

Vilniaus mieste nebus pakankamai sudaromos galimybės tėvams derinti šeimos ir darbo 

įsipareigojimus iki vaikas užaugs iki t.t. amžiaus, o auginantys vaikus iki 2-3 metų neturės 

šansų grįžti į darbą kai patys to pageidaus, nes lopšelinės grupės išnyks. Prašome išanalizuoti 

šią grėsmę ir imtis reikiamų priemonių jai sumažinti bei išplėsti mažiausiųjų vaikų ugdymo 

galimybes, o apie planuojamus veiksmus informuoti visuomenę. 

Be to, prašome imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi reikalavimų 

nustatant vietų skaičių grupėse pagal Higienos normas ir garantuoti tai sąrašų sudarymo metu, 

o asmenims, nesilaikantiems įstatymuose nustatytos tvarkos, numatyti juos drausminančią 

tvarką su asmenine atsakomybe. 

Prašome atkreipti dėmesį į Darželiuose dirbančio ugdančiojo personalų darbo 

apmokėjimą. Situacija, kai perkrautoje grupėje dirba MMA ar kiek daugiau gaunanti 

auklėtoja, yra neadekvati ir nesaugi vaikams, o paslaugų kokybė sunkiai garantuojama. Todėl 

Darželių ugdančiojo personalo apmokėjimas turi atitikti jų kvalifikaciją ir darbo krūvius bei 

trukmę bei vertinamas analogiškai kaip pradinių klasių mokytojų. 

 

 

Dėkojame už bendradarbiavimo galimybę ir tikimės palankiausio vaikams rezultato. 

 

Kontaktinis asmuo: 

Rasa Žemaitė 

Tel. 861111125   
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