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DĖL VAIKŲ, KURIEMS NUSTATYTAS PRIVALOMASIS IKIMOKYKLINIS UGDYMAS, 

PAVĖŽĖJIMO Į UGDYMO ĮSTAIGAS  

 

Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas) vykdant 

savivaldybių administracinę priežiūrą, nustatytas galimai diskriminacinio pobūdžio teisinis 

reglamentavimas, mokinių, kurie mokosi pagal privalomas ugdymo programas, pavėžėjimo į 

ugdymo įstaigas ir atgal, srityje. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokiniai į 

atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto 

lengvatų įstatymu (toliau – Transporto lengvatų įstatymas), vežami visuomeniniu transportu 

mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu arba kitu transportu. Į mokyklą ir 

atgal privalo būti vežami kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys 

mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Mokinių vežimo 

mokykliniu autobusu tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras. 

To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių 

ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo 

programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimą į 

mokyklą ir atgal organizuoja valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų – savininkas (dalyvių susirinkimas) 

savo nustatyta tvarka ir atvejais.  

Švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodyta, kad savivaldybės vykdomoji 

institucija įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad kiekvienas jos teritorijoje gyvenantis mokinys būtų 

vežamas į mokyklą ir atgal, pagal šio įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalis organizuoja nemokamą 

mokinių vežimą į mokyklas. 

Įstatymas įpareigoja savivaldybes užtikrinti nemokamą mokinių, kurie mokosi pagal 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, vežimą. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad 



vadovaujantis Švietimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, tam tikrais atvejais, vaikui gali būti 

skiriamas ir privalomas ikimokyklinis ugdymas. Tačiau tokių vaikų pavėžėjimo klausimas 

Švietimo įstatyme nėra reglamentuotas.  

 Vyriausybės atstovo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad privalomas ikimokyklinis ugdymas 

dažniausiai yra skiriamas vaikams, kurie auga socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, ar šeimose, 

įrašytose į socialinės rizikos šeimų apskaitą, ar šeimose, patiriančiose išgyvenimo sunkumus, būtų 

tikslinga sistemiškai įvertinti Švietimo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias privalomą 

ikimokyklinio ugdymo teikimą, siekiant įtvirtinti galimybę gauti tokią pačią pavėžėjimo paslaugą ir 

mokiniams, kuriems nustatytas privalomasis ikimokyklinis ugdymas. Pažymėtina, jog konstitucinis 

asmenų lygybės įstatymui principas reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės bei pareigos turi būti 

įtvirtintos visiems vienodai ir draudžia diferencijuoti teisinį reglamentavimą, kai nėra objektyvių 

visuomeninių santykių dalyvių padėties skirtumų.  

Manytina, jog šiuo metu galiojantis įstatyminis reglamentavimas nesudaro prielaidų 

mokiniams (vaikams), kuriems yra paskirtas privalomasis ikimokyklinis ugdymas, vienodomis 

sąlygomis ir galimybėmis gauti pavėžėjimo paslaugą, kokiu būdu ją gali gauti mokiniai, kurie 

mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Tokiu būdu minimi vaikai ir šeimos, 

atsidūrusios padidinto socialinio jautrumo ribose, gali būti nepagrįstai diskriminuojami.  

Atsižvelgiant į tai, prašome įstatymo leidybos ir/ar teisėkūros teisę turinčias institucijas 

įvertinti aukščiau išdėstytas aplinkybes ir apsvarstyti galimybę inicijuoti teisės akto pakeitimus, 

įtvirtinant mokinių, kuriems nustatytas privalomas ikimokyklinis ugdymas, teisę gauti tokią pačią 

pavėžėjimo paslaugą kaip ir mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

programas. 
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