
              Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 
              2015–2020 metų veiksmų plano
              3 priedas

ROMŲ INTEGRACIJOS PROGRESO (REZULTATO) VERTINIMO KRITERIJAI

Tikslai ir uždaviniai

Bendri šalies
gyventojų
rodikliai

Turimi
duomenys apie

romų grupę

Rodikliai
romų grupėje

2015 m.

Siekiami
rodikliai romų

grupėje 
2020 m.

1. Tikslas – skatinti romų tautybės žmonių integraciją į švietimo sistemą

1.1. Uždavinys – plėtoti ir tobulinti romų tautybės vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
1.1.1.vaikų, dalyvaujančių 
ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame ugdyme
dalis

66 proc.
(2013 m.) 1

20 proc.
(2011–2014 m.)2

25 proc. 50 proc.

1.2. Uždavinys – tobulinti romų tautybės vaikų bendrąjį ugdymą
1.2.1. neraštingumo / 
nebaigto pradinio 
išsilavinimo lygis 10–19 m.
amžiaus grupėje 

6,58 proc.
(2011 m.

surašymas)

11 proc.
(2011 m.

surašymas)

8 proc. atitinka 2020 m.
šalies vidurkį

1.2.2. asmenų su pradiniu 
išsilavinimu dalis 10–19 
m. amžiaus grupėje 

56,8 proc.
(2011 m.

surašymas)

62 proc.
(2011 m.

surašymas)

63 proc. atitinka 2020 m.
šalies vidurkį

1.2.3. asmenų su 
pagrindiniu išsilavinimu 
dalis 10–19 m. amžiaus 
grupėje 

26,6 proc.
(2011 m.

surašymas)

26 proc.
(2011 m.

surašymas)

27 proc. atitinka 2020 m.
šalies vidurkį

1.2.4. asmenų su viduriniu 
išsilavinimu dalis 10–19 
m. amžiaus grupėje 

9,9 proc.
(2011 m.

surašymas)

1 proc.
(2011 m.

surašymas)

2,4 proc. 5 proc.

1.3. Uždavinys – tobulinti romų tautybės vaikų neformalųjį ugdymą
1.3.1. vaikų, dalyvaujančių
neformaliojo ugdymo 
programose, dalis

20 proc.
(2011 m.)3

nėra duomenų 33 proc. atitinka 2020 m.
šalies vidurkį

1.4. Uždavinys – tobulinti suaugusiųjų romų tautybės žmonių švietimą
1.4.1. asmenų su pradiniu 
išsilavinimu dalis 20 m. ir 
vyresnių asmenų amžiaus 
grupėje

8 proc.
(2011 m.

surašymas)

32 proc.
(2011 m.

surašymas)

35 proc. 20 proc.

1 LR švietimo ir mokslo ministerija (2014). Lietuva. Švietimas regionuose 2014. Lygios galimybės. Vilnius: Švietimo 
aprūpinimo centras. 

2 Apskaičiuota remiantis 2011 m. surašymo duomenimis (1–6 m. romų vaikų skaičius Lietuvoje) ir 2014 m. LGKT 
tyrimo metu surinkta informacija.  

3 LR  švietimo  ir  mokslo  ministerija.  2012.  Neformaliojo  švietimo  koncepcija.  Patvirtinta  Lietuvos  Respublikos
Švietimo ir mokslo Ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695, nauja redakcija 2012 m. kovo 29 d.
įsakymo Nr. V- 554.
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1.4.2. asmenų su 
pagrindiniu išsilavinimu 
dalis 20 m. ir vyresnių 
asmenų amžiaus grupėje 

13 proc.
(2011 m.

surašymas)

31 proc.
(2011 m.

surašymas)

29 proc. 40 proc.

1.4.3. asmenų su viduriniu 
ir aukštesniu išsilavinimu 
dalis 20 m. ir vyresnių 
asmenų amžiaus grupėje 

78 proc.
(2011 m.

surašymas)

27 proc.
(2011 m.

surašymas)

21 proc. 30 proc.

1.4.4. suaugusiųjų asmenų,
dalyvaujančių mokymosi 
visą gyvenimą 
programose, dalis

5,7 proc.
(2011 m.)4

nėra duomenų. 9 proc. atitinka 2020 m.
šalies vidurkį

1.4.5. asmenų su viduriniu 
ir aukštesniu išsilavinimu 
dalis 20–29 m. grupėje

85 proc.
(2011 m.

surašymas)

20 proc.
(2011 m.

surašymas)

18 proc. 30 proc.

2. Tikslas – didinti sveikatos paslaugų prieinamumą romų tautybės žmonėms

2.1. Uždavinys – stiprinti romų tautybės žmonių informuotumą apie sveikatos paslaugas
2.1.1. apdraustųjų 
privalomuoju sveikatos 
draudimu dalis

91 proc.
(2011 m.)5

76 proc.
(2011 m.) 6

89 proc. atitinka 2020 m.
šalies vidurkį

2.1.2. romų vaikų 
skiepijimo apimtys (proc.)7

3. Tikslas – skatinti romų tautybės žmonių užimtumą
\

3.1. Uždavinys – teikti paslaugas ir vykdyti priemones, skatinančias romų integraciją į darbo rinką
3.1.1.gyventojų užimtumo 
lygis (proc.) – 15 metų ir 
vyresni asmenys, dirbantys
bet kokį darbą, gaunantys 
už jį darbo užmokestį
pinigais arba išmokas 
natūra (maisto produktais 
ar kitais gaminiais) ar 
turintys pelno (pajamų)

45 proc.
(2011 m.

surašymas)

6 proc.
(2011 m.

surašymas)

15 proc. 20 proc.

3.1.2. nedarbo lygis (proc.) 11 proc. 34 proc. 36 proc. 20 proc.

4 LR valstybės kontrolė. 2013. Valstybinio audito ataskaita. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra. 2013 m. birželio
28 d. Nr. VA-P-50-9-8 
Europos Sąjungos Taryba. 2011. Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės. 2011
12 20, Nr. 2011/C 372/01. Prieiga internete: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:LT:PDF [paskutinį kartą jungtasi 2014 12 17].

5 Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys, 2011 12 01.

6 Išvestinis rodiklis apskaičiuotas remiantis 2011 m. surašymo duomenimis, pagal romų tautybės asmenų ekonominio
aktyvumo  statusą,  amžių  ir  ekonomiškai  neaktyvių  asmenų  kategorijas.  Išvestinio  rodiklio  duomenys  patikslinti
remiantis  Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis apie 2011 m. nedraustus asmenis,

7 Jei būtų nustatyta, kad romų vaikų skiepijimo apimtys nepakankamos (t.y. žemesnės nei numatyta Nacionalinėje 
imunoprofilaktikos programoje (90-95 proc.)), numatomas 3 proc. romų vaikų skiepijimo apimčių padidėjimas (2023 
m.) (rodiklis pradedamas skaičiuoti praėjus vieneriems metams po I etapo įgyvendinimo, lyginant su rodikliais, 
nustatytais kompleksinio tyrimo metu, numatyto pirmajame priemonių įgyvendinimo etape.



3

– 15metų ir vyresni 
asmenys, kurie nedirba, 
bet aktyviai ieško darbo

(2011 m.
surašymas)

(2011 m.
surašymas)

3.1.3. asmenų dalis, kurių 
pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis yra socialinės 
pašalpos

7 proc.
(2011 m.

surašymas)

26 proc.
(2011 m.

surašymas)

29 proc. 15 proc.

3.1.4. skurdo rizikos lygis 20,6 proc.
(2013 m.)8

nėra duomenų 75 proc. patikslinti gavus
2015 m.

duomenis

4. Tikslas – siekti romų tautybės moterų įgalinimo

4.1. Uždavinys – stiprinti romų tautybės moterų galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime
4.1.1. moterų užimtumo 
lygis (proc.) – 15 metų ir 
vyresnės, dirbančios bet 
kokį darbą, gaunančios už 
jį darbo užmokestį
pinigais arba išmokas 
natūra (maisto produktais 
ar kitais gaminiais) ar 
turinčios pelno (pajamų)

43 proc.

(2011 m.
surašymas)

nėra duomenų 11 proc. 20 proc.

4.1.2. moterų, su pradiniu 
išsilavinimu dalis 20 m. ir 
vyresnių moterų amžiaus 
grupėje

10 proc.
(2011 m.

surašymas)

33 proc.
(2011 m.

surašymas)

36 proc. 15 proc.

4.1.3. moterų su 
pagrindiniu išsilavinimu 
dalis 20 m. ir vyresnių 
moterų amžiaus grupėje

10 proc.
(2011 m.

surašymas)

26 proc.
(2011 m.

surašymas)

30 proc. 40 proc.

4.1.4. moterų, su viduriniu 
ir aukštesniu išsilavinimu 
dalis 20 m. ir vyresnių 
moterų amžiaus grupėje

78 proc.
(2011 m.

surašymas)

30 proc.
(2011 m.

surašymas)

17 proc. 35 proc.

5. Tikslas – gerinti romų tautybės žmonių gyvenamojo būsto sąlygas

5.1. Uždavinys – stiprinti romų tautybės žmonių teisės į būstą įgyvendinimą
5.1.1. asmenų, gyvenančių 
namų ūkiuose, 
susiduriančiuose su 
išvardytomis būsto 
problemomis, dalis: 
varvantis stogas, drėgnos 
sienos (grindys, pamatai), 
supuvę langai arba grindys

20 proc.
(2013 m.) 9

nėra duomenų 72 proc. patikslinti gavus
2015 m.

duomenis

5.1.2. asmenų, gyvenančių 
nepakankamai šildomuose 

29 proc.
(2013 m.) 10

nėra duomenų 48 proc. patikslinti gavus
2015 m.

8 Statistikos departamentas. 2014. Namų ūkių pajamos ir gyvenimo sąlygos, skurdo rizika. Pranešimas spaudai 2014 08 
28, prieiga internete: http://osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=2780372 [paskutinį kartą jungtasi 2014 12 17].

9 Statistikos departamentas. 2013. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas 2013 m. Prieiga internete: 
http://osp.stat.gov.lt/viesos-duomenu-rinkmenos [paskutinį kartą jungtasi 2014 12 17].
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būstuose, dalis duomenis
5.1.3. asmenų, gyvenančių 
namų ūkiuose, 
susiduriančiuose su 
ekonominiais sunkumais 
(dėl pinigų stokos negali 
laiku sumokėti būsto 
nuomos, komunalinių 
mokesčių, būsto ar kitų 
paskolų, kredito įmokų) 
dalis

14 proc.
(2013 m.) 11

nėra duomenų 83 proc. patikslinti gavus
2015 m.

duomenis

5.1.4. gyventojų, 
neturinčių vonios / dušo 
gyvenamajame būste, dalis

13 proc.
(2013 m.) 12

49 proc.
(2011 m.

surašymas)

43 proc. 35 proc.

6. Tikslas – skatinti tarpkultūrinį dialogą
6.1. nenorinčių gyventi su 
romais vienoje 
kaimynystėje Lietuvos 
gyventojų dalis

66 proc.
(2013 m.)13

- 45 proc.

––––––––––––––––––––

10 Statistikos departamentas. 2013. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas 2013 m. Prieiga internete: 
http://osp.stat.gov.lt/viesos-duomenu-rinkmenos [paskutinį kartą jungtasi 2014 12 17].

11 Statistikos departamentas. 2013. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas 2013 m. Prieiga internete: 
http://osp.stat.gov.lt/viesos-duomenu-rinkmenos [paskutinį kartą jungtasi 2014 12 17].

12 Statistikos departamentas. 2013. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas 2013 m. Prieiga internete: 
http://osp.stat.gov.lt/viesos-duomenu-rinkmenos [paskutinį kartą jungtasi 2014 12 17].

13 2013 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto atliktas visuomenės nuostatų tyrimas, prieiga 
internete: http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-2013.pdf [paskutinį kartą 
jungtasi 2014 12 17].


