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ROMŲ INTEGRACIJOS Į LIETUVOS VISUOMENĘ
2022–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Romų integracijos į Lietuvos visuomenę priemonių plano 2022–2023 m. (toliau – 

priemonių planas) paskirtis – skatinti lygybę veiksmingai užkertant kelią visų romų, įskaitant moteris, 

jaunimą, vaikus, vyresnio amžiaus, negalią turinčius ar asmenis be pilietybės, diskriminacijai; mažinti 

romų tautybės žmonių ekonominę ir socialinę atskirtį kovojant su skurdu ir skatinant romų tautybės 

asmenų dalyvavimą darbo rinkoje, visuomenės gyvenime; užtikrinti visiems romams vienodas 

galimybes į visų pakopų švietimą ir didinti visuomenės informuotumą bei toleranciją.

2. Veiksmų planas parengtas vadovaujantis 2020 m. spalio 7 d. Europos Komisijos 

komunikatu ,,Dėl Europos Sąjungos romų integracijos nacionalinių strategijų plano 2020-2030 m.“ 

(COM(2020) 6020) ir atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos 

Tarybos rekomendacijas dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo (2021/C 93/01), Europos Tarybos 

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos 

panaikinimo konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį socialinių, 

ekonominių ir kultūrinių teisių paktą ir kitas tarptautines sutartis. 

3. Veiksmų plano priemonės suplanuotos remiantis VšĮ „Diversity Development Group“ 

tyrimu ,,Romų tautybės asmenų padėtis 2020 m.“ ir atsižvelgiant į konsultacijas su viešojo 

administravimo institucijomis, romų bei romų tautinei mažumai atstovaujančiomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS
LIETUVOS ROMŲ DEMOGRAFINIAI BRUOŽAI 

4. Preliminariais Statistikos departamento duomenimis, 2021 m. šalyje gyveno 2 077 romų 

tautybės žmonių (tarp jų 1 093 moterys ir 984 vyrai). Nuo 1989 m. romų skaičius šalyje tolygiai 

mažėjo ir atitiko bendrą Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimą (romų, kaip ir Lietuvos gyventojų, 
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skaičius sumažėjo 5 proc.).  Nuo 2001 m. romų skaičiaus mažėjimas viršijo bendrą šalies gyventojų 

skaičiaus mažėjimo vidurkį ir pasiekė 18 proc. Romų tautybės asmenys gyvena šiose šalies 

apskrityse: Vilniaus 27 proc., Marijampolės 20 proc., Kauno 19 proc., Šiaulių 11 proc., Panevėžio 11 

proc., Utenos 4 proc., Klaipėdos 3 proc. ir Tauragės 2 proc.

5. Romų tautybės asmenų amžiaus statistika išsiskiria iš bendro Lietuvos gyventojų 

statistikos konteksto tuo, kad joje net 49 proc. visų romų tautybės žmonių sudaro vaikai ir jaunimas 

iki 20 metų, kai bendrame Lietuvos gyventojų kontekste vaikai ir jaunimas sudaro 22 proc. visų 

Lietuvos gyventojų. Per dešimtmetį vaikų ir jaunimo dalis romų grupėje išaugo 3 proc., o visoje 

Lietuvoje šios amžiaus grupės gyventojų dalis bendroje visuomenės struktūroje mažėjo nuo 27 iki 22 

proc.

ANTRASIS SKIRSNIS 
DALYVAVIMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE

6. Didėja romų tautybės mokinių, besimokančių bendrojo ugdymo įstaigose, skaičius. Per 

pastaruosius penkerius metus sumažėjo pradinio išsilavinimo neįgijusių arba vis dar pradinėse klasėse 

besimokančių romų mokinių dalis 10–19 m. amžiaus grupėje (nuo 36 proc. 2015 m. iki 28 proc. 2020 

m.)1. Fiksuojamas tolygesnis romų moksleivių pasiskirstymas pagal klases bendrojo ugdymo 

mokyklose, daugėja romų vaikų lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, 

besimokančių profesinėse mokyklose ir gimnazijose. 

7. Nors romų neraštingumo lygis mažėja ir romų dalyvavimas švietimo sistemoje gerėja,  jų 

išsilavinimo lygis vis dar ženkliai atsilieka nuo bendrų šalies moksleivių pasiekimų rodiklių ir yra 

nepakankamas. Tarp romų išlieka tendencija baigti tik privalomojo ugdymo 7–8 klases. 2020 m. 

amžiaus grupėje nuo 6 iki 15 m. nesimokė 6 proc. romų (2015 m. šioje grupėje nesimokė 14 proc.), 

o kaip skaityti ir rašyti nemokantys (net ir tuo atveju, jei lanko mokyklą) 2020 m. buvo 8 proc. vaikų 

ir jaunimo. Stebima tendencija, kad vis daugiau romų yra įtraukiama į neformaliojo ugdymo veiklas 

– dienos centruose ar popamokiniuose būreliuose dalyvauja apie 24 proc. romų vaikų ir jaunimo. 

TREČIASIS SKIRSNIS
 DALYVAVIMAS DARBO RINKOJE

8. Romų tautybės žmonių nedarbas yra susijęs su nepakankamu išsilavinimu ir dėl to 

tinkamos profesinės kvalifikacijos neturėjimu, bendrųjų darbinių ir socialinių įgūdžių stokos. 

Pagerėjimo pavyko pasiekti įgyvendinant romų integracijos ir užimtumo programas, tarp kurių – ES 

1 VšĮ „Diversity Development Group“ apklausa ,,Romų tautybės asmenų padėtis 2020 m.“
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lėšomis finansuojama projektas „Dirbkime kartu su romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai“.  

Įgyvendinamas projektas, skirtas padėti romams integruotis į darbo rinką, leido pasiekti gerų 

rezultatų. Romų tautybės asmenims buvo suteiktos profesinės konsultavimo, socialinės ir kultūrinės 

paslaugos, kurių dėka dauguma romų įgijo profesiją ir įsidarbino pagal specialybę, arba pradėjo dirbti 

savarankiškai. Šie rezultatai rodo, kad romų integracijos į darbo rinką srityje būtina tęsti vykdomus 

projektus ir programas užtikrinant nuoseklias ir veiksmingas įdarbinimo tarpininkavimo, 

konsultavimo paslaugas.

9. Didžiausia dirbančių romų tautybės asmenų dalis fiksuojama 20–29 m. amžiaus grupėje, 

kurioje dirba 42 proc. romų tautybės asmenų. Per pastaruosius penkerius metus šioje amžiaus grupėje 

dirbančių asmenų dalis išaugo 13 proc. (nuo 29,7 proc. iki 42,3 proc.). Nepaisant teigiamų tendencijų 

jaunų romų įsidarbinimo srityje, 50–59 m. amžiaus grupėje ir vyresnių nei 60 m. amžiaus grupėje 

romų užimtumo klausimas išlieka sudėtingas.

10. Darbo rinkoje sėkmingiau dalyvauja pagrindinį, vidurinį, profesinį ir aukštąjį 

išsilavinimą įgiję romų tautybės asmenys. Tačiau to nepakanka siekiant sėkmingesnių rezultatų 

sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje.  Be išsilavinimo, egzistuoja ir kiti veiksniai, darantys įtaką 

romų galimybėms sėkmingai dalyvauti darbo rinkoje. 

11. Darbo rinkoje egzistuoja tiesioginis ryšys tarp gyvenamosios vietos ir užimtumo. Ne 

visose savivaldybėse yra įgyvendinamos užimtumo skatinimo programos arba apskritai yra menka 

darbo vietų pasiūla, todėl vienose vietovėse fiksuojama daugiau kaip pusė dirbančių romų tautybės 

asmenų, o kitose nėra nė vieno.

12. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad romai neišvengia diskriminacijos darbo rinkoje.  

Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinis tyrimas2 rodo, kad vienas iš 

sunkiausių dalykų romų kilmės asmeniui yra susirasti darbą, net jeigu tas darbas ir nereikalauja 

išsilavinimo ar kitokių gebėjimų. Romų kilmės asmenys gali patirti ignoravimą, sulaukti nepalankių 

komentarų. Latentiškos neapykantos požymių turinčios veikos siejamos su romų galimybėmis gauti 

darbą.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
VISUOMENĖS POŽIŪRIS Į LIETUVOS ROMUS 

2 VšĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras”, „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinis tyrimas“, 
2019 m., 
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/Pa%C5%BEeid%C5%BEiam%C5%B3%20bendruomeni%C5%B3%20kok
ybinio%20tyrimo%20ataskaita.pdf 
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13. Lietuvos socialinių tyrimų centro užsakymu atliktos apklausos duomenis3, neigiamos 

nuostatos romų tautinės mažumos atžvilgiu mažėja, bet išlieka pakankamai aukštos. 2020 m. šalia 

romų nenorėtų gyventi 58 proc. Lietuvos gyventojų. Neigiamos visuomenės nuostatos romų atžvilgiu 

rodo, kad šios grupės narių diskriminacija visuomenėje yra įsisenėjusi ir labai lėtai kintanti.

14. Nors apie patiriamą diskriminaciją darbo rinkoje, nuomojantis būstą ar švietimo 

sistemoje informuoja tiek romus atstovaujančios organizacijos, tiek pavieniai romų tautybės žmonės, 

skundų dėl romų patiriamos diskriminacijos nėra pateikiama daug – po kelis skundus ir paklausimus 

kasmet. Mažinant romų diskriminaciją, Lietuvoje būtina didinti pačių romų informuotumą apie teises, 

pareigas ir galimybes ginti savo teises bei didinti visuomenės informuotumą apie romų teisę į 

nediskriminaciją. 

PENKTASIS SKIRSNIS
ROMŲ ATSTOVAVIMAS IR DALYVAVIMAS VISUOMENINĖJE VEIKLOJE

15.  Pirmoji nevyriausybinė romų organizacija susikūrė 1992 m. („Lietuvos čigonų 

bendrija“, 1996 m. reorganizuota į „Vilniaus čigonų bendriją“). Šiuo metu aktyvią veiklą vykdo 

šešios romų organizacijos. Romų tautinė mažuma turi savo atstovą Tautinių bendrijų taryboje, kuri 

veikia prie Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir atstovauja 

tautinėms mažumoms Lietuvos tautinių mažumų politikos koordinavimo klausimais.

III SKYRIUS
 VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

16. Veiksmų plano tikslai ir uždaviniai: 

16.1. Skatinti romų tautybės dalyvavimą švietimo sistemoje:

16.1.1. plėtoti ir tobulinti romų tautybės vaikų ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį 

ugdymą; 

16.1.2. skatinti profesinį, aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą, tobulinti suaugusiųjų romų 

švietimą.

16.2. Ugdyti ir stiprinti vaikų ir jaunimo pilietines nuostatas, skatinti dalyvavimą 

neformaliojo švietimo veiklose. 

16.3. Teikti paslaugas ir vykdyti priemones, skatinančias romų integraciją į darbo rinką.

16.4. Skatinti tarpkultūrinį dialogą:

3 „Baltijos tyrimai“,  „Visuomenės nuostatų apklausa 2020 m.“, http://www.ces.lt/wp-
content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-apklausos-rezultatai-20201.pdf 
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16.4.1. didinti romų kultūros atvirumą ir visuomenės toleranciją;

16.4.2. puoselėti romų tautinę kultūrą ir tradicijas, stiprinti ir užtikrinti jų sklaidos tęstinumą;

16.4.3. mažinti romų tautybės žmonių diskriminaciją.

17. Siekiant įgyvendinti plano tikslus ir uždavinius 2022–2023 m., parengtos priemonės, 

numatyti jų įgyvendinimo terminai, asignavimai ir atsakingi vykdytojai (1 priedas).

IV SKYRIUS
VEIKSMŲ PLANO STEBĖSENA

18. Plano priemonių įgyvendinimą koordinuoja Taurinių mažumų departamentas prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV). Plano priemonių stebėseną atlieka Taurinių mažumų 

departamento prie LRV direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė tarpinstitucinė darbo grupė. 

19. Tarpinstitucinė darbo grupė renkasi ne rečiau kaip kartą per metus į posėdį, kurio metu 

analizuoja plano priemonių įgyvendinimo eigą, vertina kriterijų pasiekimą ir prireikus teikia 

pasiūlymus dėl veiksmų plano koregavimo. Esant poreikiui, posėdžiai gali būti sušaukti dažniau.

20. Tarpinstitucinę darbo grupę sudaro valstybės institucijų atstovai, įgyvendinantys veiklos 

plano priemones, romų ir su romais dirbančių organizacijų atstovai.

21. Plano vertinimo kriterijai nustatyti veiksmų plano 1 priede.

V SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO FINANSAVIMAS

22. Plano 1 priede numatytos priemonės finansuojamos valstybės biudžeto bei Europos 

Sąjungos finansinės paramos lėšomis.

23. Plano 1 priede numatytos priemonės, kurių finansavimas nėra nurodytas, bus 

finansuojamos valstybės biudžetų lėšomis.

––––––––––––––––––––



PATVIRTINTA
Tautinių mažumų departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorės
2022  m.                 d. įsakymu Nr. ĮV-

ROMŲ INTEGRACIJOS Į LIETUVOS VISUOMENĘ 2022–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Eil.
Nr. Tikslo, uždavinio, veiksmo pavadinimas Numatomos skirti lėšos (tūkst. eurų)

Atsakinga 
institucija Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas)

2022 metai 2023 metai 2022 metai 2023 metai

1.
TIKSLAS: SKATINTI TARPKULTŪRINĮ DIALOGĄ SKATINANT TEIGIAMOS INFORMACIJOS SKLAIDĄ APIE ROMUS IR ROMŲ 
SEKTINUS PAVYZDŽIUS

1.1. Uždavinys: DIDINTI ROMŲ KULTŪROS ATVIRUMĄ IR VISUOMENĖS TOLERANCIJĄ

Įgyvendintų veiklų skaičius (vienetai)1.1.1. Priemonė: remti Romų genocido aukų 
atminimo dienos minėjimui skirtas 
iniciatyvas

7,5 5,0
Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
(LRV), Lietuvos 
Respublikos 
(LR) kultūros 
ministerija

2 1

Įgyvendintų projektų skaičius (vienetai)1.1.2. Priemonė: remti kultūrinės edukacijos 
projektus, didinančius visuomenės 
informuotumą ir sąmoningumą apie Lietuvos 
romų genocidą

- 20,0
LR kultūros 
ministerija

- 1

Įgyvendintų renginių skaičius (vienetai)1.1.3. Priemonė: vykdyti informacinio pobūdžio 
veiklą, organizuoti konferencijas, mokymus 

8,0 8,0 Tautinių 
mažumų 1 3



Asmenų, dalyvavusių renginiuose, skaičius 
(asmenys)

asmenims, dirbantiems su romų 
bendruomene, siekiant supažindinti su romų 
istorija, kultūra, tradicijomis

departamentas 
prie LRV, VšĮ 
Romų 
visuomeninės 
organizacijos

20 60

Mokymų ir renginių skaičius (vienetai)
1 1

Asmenų, dalyvavusių mokymuose ir 
renginiuose, skaičius (asmenys)

1.1.4. Priemonė: Organizuoti darbdaviams 
mokymus ir švietėjiškus renginius lygių 
galimybių, rasinės nelygybės ir neapykantos 
mažinimo, nediskriminavimo skatinimo 
darbo rinkoje, tautinės ir religinės įvairovės, 
klausimais

- -
Užimtumo 
tarnyba prie LR 
socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos

10 10

Priimti norminiai teisės aktai (vienetai)1.1.5. Priemonė: tikslinti baudžiamojo įstatymo 
nuostatas, susijusias su baudžiamosios 
atsakomybės už neapykantos kalbą ir
neapykantos nusikaltimus reglamentavimu, į
neapykantos nusikaltimų sąrašą įtraukiant 
„odos spalvos“ ir „etninės kilmės“ kriterijus

- -
LR teisingumo 
ministerija

1 -

Gyventojų surašymo duomenų analizės 
skaičius (vienetai)

1.1.6. Priemonė: atlikti gyventojų surašymo 
duomenų analizę apie romų padėtį Lietuvoje 15,0 -

Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie LRV 1

Policijos kursantų ir pareigūnų, dalyvavusių 
mokymuose, skaičius (asmenys)

1.1.7. Priemonė: ugdyti policijos kursantų ir 
pareigūnų kompetencijas tinkamai reaguoti į 
neapykantos nusikaltimus, tirti ir užkardyti 
tokius nusikaltimus

- -
Policijos 
departamentas 
prie LR vidaus 
reikalų 
ministerijos

130 130

Įgyvendintų priemonių skaičius (vienetai)
7 7

Asmenų, dalyvaujančių organizuojamoje 
priemonėje, skaičius (asmenys)

1.1.8. Priemonė: konkurso būdu finansuoti romų 
tautinės kultūros renginius – festivalius, 
parodas ir t.t.

32,0 32,0
Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie LRV

300 300
Asmenų, dalyvavusių finansuotuose 
projektuose, skaičius (asmenys)

1.1.9. Priemonė: konkurso būdu finansuoti 
projektus, pristatančius romų kultūrą 
visuomenės informavimo priemonėse

10,0 10,0
Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie LRV

300 300



3. Tikslas: DIDINTI ROMŲ BENDRUOMENĖS ĮGALINIMĄ
3.1. Uždavinys – stiprinti romų bendruomenės galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime

Asmenų, dalyvavusių priemonės 
įgyvendinime, skaičius (asmenys)

3.1.1. Priemonė: skatinti aktyvų romų dalyvavimą 
sprendimų priėmimo procesuose, stiprinti jų 
lyderystę skatinant socialinį, ekonominį ir 
kultūrinį dalyvavimą, ypač romų moterų ir 
jaunimo

20,0
-

Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie LRV 100 100

Asmenų, teikiančių tarpkultūrines 
tarpininkavimo paslaugas, skaičius 
(asmenys)

4 4
Asmenų, gavusių tarpkultūrines 
tarpininkavimo paslaugas, skaičius 
(asmenys)

3.1.2. Priemonė: organizuoti tarpkultūrinio 
tarpininkavimo paslaugų teikimą romų 
bendruomenei aktyviai bendradarbiaujant su 
vietos romų nevyriausybinėmis 
organizacijomis 4 šalies savivaldybėse

25,0 30,0
Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie LRV, 
romų 
nevyriausybinės 
organizacijos

100 100
Asmenų, dalyvavusių centrų veikloje, 
skaičius (asmenys)

3.1.3. Priemonė: konkurso būdu finansuoti tautinių 
mažumų centrus, dirbančius su romų 
moksleiviais, jaunimu ir suaugusiais

75,0 80,0
Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie LRV

10 10

Finansavimą gavusių tautinių mažumų 
organizacijų, dirbančių su romų vaikais ir 
jaunimu, skaičius (vienetai)

- 2
Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius 
(asmenys)

3.1.4.
Priemonė: konkurso būdu finansuoti romų 
jaunuolių emocinio intelekto stiprinimą ir 
psichologinį palaikymą, taikant neformalaus 
ugdymo metodus

- 3,0
Lietuvos 
sakaliukų 
sąjungos 
Vilniaus miesto 
filialas „Padėk 
pritapti“

- 35

Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius 
(asmenys)

3.1.5. Priemonė: organizuoti lietuvių kalbos 
mokymus romų  tautybės asmenims 3,0 3,0

Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie LRV, 
Lietuvos 
sakaliukų 
sąjungos 
Vilniaus miesto 
filialas „Padėk 
pritapti“ 

10 10



Romų organizacijų informavimo veiklos 
(vienetai)3.1.6. Priemonė: skatinti romų organizacijas 

bendradarbiauti įgyvendinamuose LEADER 
programos projektuose 

- - LR žemės ūkio 
ministerija

- 1
4. Tikslas: SKATINTI ROMŲ TAUTYBĖS ŽMONIŲ UŽIMTUMĄ

4.1. Uždavinys – teikti paslaugas ir vykdyti priemones, skatinančias romų dalyvavimą darbo rinkoje
Asmenų, kuriems suteiktos konsultavimo 
paslaugos, skaičius (asmenys)4.1.1.

Priemonė: teikti konsultacijas siekiant 
didinti romų, ypač jaunimo, informuotumą  
apie esamas užimtumo, socialines paslaugas 
ir kitas socialinės apsaugos priemones, tokiu 
būdu užtikrinant romų gebėjimą rasti darbą, 
gauti tinkamą būstą ir pagrindines paslaugas

- -
LR socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija, 
Tautinių 
mažumų 
departamentas 
prie LRV

50 50

Asmenų, kurie kreipėsi ir gavo 
konsultavimo ir informavimo paslaugas, 
skaičius (proc.)

4.1.2.
Priemonė: didinti romų motyvaciją 
įsidarbinti ar mokytis, teikti konsultavimo 
paslaugas padedant jiems pasirinkti profesiją 
ar planuojant karjerą, atsižvelgiant į 
asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius, 
patarti dėl darbo pakeitimo, padėti 
atnaujinti/sukurti CV

- -
Užimtumo 
tarnyba prie LR
socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos

100 100

Asmenų, kurie kreipėsi ir gavo įdarbinimo 
paslaugas, skaičius (proc.) – siūloma 4.1.3. Priemonė: teikti įdarbinimo paslaugas 

neįgaliesiems asmenims siekiant jiems 
individualiai suteikti pagalbą įsidarbinti ir 
(ar) įsitvirtinti darbo vietoje

- -
Užimtumo 
tarnyba prie LR
socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos

15 15

Asmenų, kuriems suteiktas užimtumas 
įgyvendinant ADRP ir (ar) teikiant 
tarpininkavimo įdarbinimo paslaugas, 
skaičius (asmenys) 

4.1.4. Priemonė: taikyti aktyvios darbo rinkos 
politikos priemones (ADRP) skatinant romų 
užimtumą, teikti psichologo paslaugas

- -
Užimtumo 
tarnyba prie LR
socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos

50 50

4.1.5. Priemonė: organizuoti romų 
bendruomenėms informavimo-
komunikavimo priemones (pristatymas, 
klausimų sesijos) apie VšĮ „Inovacijų 

- -

LR ekonomikos 
ir inovacijų 
ministerija, 
Tautinių 

Informavimo-komunikavimo priemonių  
skaičius (vienetai)



agentūra“ vykdomas verslumo skatinimo 
priemones

mažumų 
departamentas 
prie LRV

1 2

5. TIKSLAS: DIDINTI ROMŲ TAUTYBĖS ASMENŲ INFORMUOTUMĄ APIE SVEIKATOS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ
5.1. Uždavinys: informuoti romų tautybės asmenis apie sveikos stiprinimą

Veiklų, organizuotų užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos klausimais, skaičius (vienetai)

2 2
Asmenų, dalyvavusių veiklose, skaičius 
(asmenys)

5.1.1.
Priemonė: organizuoti romų 
bendruomenėse veiklas apie užkrečiamųjų 
ligų profilaktiką siekiant didinti skiepijimo 
apimtis

- - Tautinių mažumų 
departamentas prie 
LRV

20 20
6. Tikslas – SKATINTI ROMŲ VAIKŲ DALYVAVIMĄ ŠVIETIMO SISTEMOJE

6.1. Uždavinys – tobulinti romų tautybės vaikų ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą
Įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių 
įtraukųjį ugdymą organizavusių švietimo 
įstaigų skaičius (vienetai)

6.1.1. Priemonė: padėti ikimokyklinį, 
priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą 
organizuojančioms švietimo įstaigoms 
tinkamai organizuoti įvairių ugdymosi 
poreikių turinčių romų mokinių ugdymą

- -
Nacionalinė 
švietimo 
agentūra

Visos Lietuvos švietimo įstaigos, 
įgyvendinančios ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 
programas
Akredituotų įstaigų, vykdančių pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimą, skaičius 
(vienetai)

71
Akredituotų kvalifikacijos tobulinimo 
programų skaičius (vienetai)

6.1.2. Priemonė: tobulinti mokytojų ir kitų 
ugdymo procese dalyvaujančių asmenų 
kompetencijas dirbti su įvairiomis specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių mokinių (romų) 
grupėmis (pradedant nuo ankstyvojo 
amžiaus) https://www.nsa.smm.lt/svietimo-
pagalbos-
departamentas/isivertinimas/pedagogu-
kvalifikacijos-tobulinimo-istaigu-
isivertinimas-ir-stebesena/akredituotos-
istaigos-vykdancios-pedagogu-kvalifikacijos-
tobulinima/ 

- -
Nacionalinė 
švietimo 
agentūra

• 104 programos, susijusios su 
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 
ugdymu (2022-06-05 dienai)

• 71 programa, susijusi su įtraukiuoju 
ugdymu (2022-06-03 dienai) 

Bendrojo ugdymo programų, kai „romai“ 
minimi tiesiogiai, skaičius (vienetai)  

6.1.3. Priemonė: įtraukti informaciją apie romų 
istoriją ir kultūrą, romų genocidą, religinę 
įvairovę į bendrojo ugdymo programas

- -
LR švietimo, 
mokslo ir 
sporto 1



Netiesiogiai susijusių su romų kultūra ir 
istorija - pilietinio ugdymo, lietuvių kalbos 
ir literatūros, etikos bendrųjų programų 
(atskleidžiant Lietuvos visuomenės 
daugiakultūriškumą, ugdant empatiją, 
toleranciją ir kt. ) skaičius (vienetai)

ministerija

3
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