
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui 1 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui 2 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrui 3 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrui 4 

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui 5 

Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui 6 

Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkui 7 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui 8 

 9 

REZOLIUCIJA 10 

DĖL JAUNIMO PSICHIKOS SVEIKATOS PUOSELĖJIMO 11 

LiJOT Asamblėja Nr. 52 12 

2021 m. balandžio 24–25 d. 13 

Vilnius 14 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT), didžiausia nevyriausybinė jaunimo 15 

organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 71 nacionalinę jaunimo ir su jaunimu dirbančią 16 

organizaciją, savivaldybės jaunimo organizacijų tarybą, atkreipia visuomenės, sprendimų 17 

priėmėjų ir nevyriausybinio sektoriaus dėmesį į kritinę psichikos sveikatos padėtį Lietuvoje. 18 

Sveikata yra žmogaus gyvenimo pagrindas, leidžiantis nuo pat gimimo sveikai augti, 19 

sportuoti, bendrauti, mokytis, gyventi visavertį socialinį gyvenimą ir prisidėti prie visuomenės 20 

gerovės kūrimo. Nors psichikos sveikata yra integrali asmens sveikatos dalis, tačiau Lietuvoje 21 

daugybę metų psichikos sveikata buvo apleista, o svarbūs šiuolaikiniai psichikos sveikatos 22 

principai vis dar nėra įgyvendinti. Vis dėlto Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje1 23 

išskirtas aukštas prioritetas psichikos sveikatai teikia vilčių dėl reikalingų pokyčių ir mes 24 

palaikome jų įgyvendinimą. LiJOT yra pasiruošusi bendradarbiauti, siekiant gerinti visuomenės 25 

psichikos sveikatos rodiklius, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. 26 

 27 

 
1 Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa. <https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/ed22bb703bc311eb8d9fe110e148c770> 



Nerimą kelia jaunimo psichikos sveikatos rodikliai ir paslaugų kokybė. Atkreipiame 28 

dėmesį, kad pagal bendrus vaikų gerovės vertinimo rezultatus Lietuva užima tik 33 vietą iš 38 29 

šalių, o pagal gerą psichikos sveikatą užima tik 36 vietą2. Atlikti 2018 m. tyrimai atskleidžia, jog 30 

Lietuvoje penkiolikmečiai patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių 31 

ir itin jautri sritis – patyčios3. Lietuva pagal 11, 13 ir 15 metų amžiaus vaikų statistiką patenka į 32 

valstybių, kuriose daugiausia vaikų patiria patyčias arba patys tyčiojosi iš kitų tiek gyvai, tiek 33 

internetinėje erdvėje, sąrašą (1 lentelė). Taip pat didelė dalis jaunuolių jaučia įtampą, spaudimą 34 

mokykloje bei kitus dirgiklius. Tik 24 % merginų ir 44 % vaikinų savo sveikatą vertina labai gerai. 35 

 36 

 37 
1 lentelė. Paauglių sveikata ir savijauta Lietuvoje; sudaryta pagal PSO, 2020. 38 

 39 

Apibendrinant jaunimo psichikos sveikatos situaciją Lietuvoje svarbu pažymėti, kad didelė 40 

dalis jaunimo ir vaikų jaučia nuolatinį stresą ir kitus dirgiklius, darančius neigiamą poveikį jų 41 

psichikos sveikatai. Taip pat itin aktualūs jaunimo patyčių, žalingų įpročių, savęs žalojimo ir kiti 42 

 
2 UNICEF, Metinė ataskaita, 2020. <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-
Influence-child-wellbeing.pdf>  
3 Pasaulio sveikatos organizacija, Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 
2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. 
International report. Volume 2. Key data, 2020. 
<https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/spotlight-on-adolescent-health-and-well-being.-
findings-from-the-20172018-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-survey-in-europe-and-
canada.-international-report.-volume-2.-key-data> 



klausimai, kurie daro neigiamą įtaką tolimesnei jaunuolių raidai ir gali sukelti negrįžtamą žalą jų 43 

sveikatai ar net gyvybei. Siekiant užtikrinti tinkamų ir savalaikių paslaugų teikimą, svarbus 44 

jaunuolių, patiriančių psichikos sveikatos problemas, atpažinimas ir paslaugas teikiančių 45 

organizacijų tinklo veikla bei prevencinės priemonės4. 46 

 47 

Analogiška nerimą kelianti situacija pastebima ir aukštosiose mokyklose. Lietuvos 48 

studentų sąjungos atlikto tyrimo (n = 2072 studentai) dėl psichologinės studentų būklės ir pagalbos 49 

duomenimis, 1 iš 3 studentų yra patyręs psichologinį smurtą akademinėje aplinkoje. 3 iš 4 50 

psichologinį smurtą patyrusių studentų jį patyrė iš dėstytojo(–ų), o daugiau nei pusė (64 %) 51 

studentų nežino, nėra tikri, ar jų aukštojoje mokykloje yra prieinama psichologinė pagalba5. 52 

 53 

Ne laiku ir/ar netinkamai sprendžiamos psichikos sveikatos problemos didina savižudybių 54 

riziką. Nors 2013-2019 m. laikotarpiu savižudybių skaičius Lietuvoje nuosekliai sumažėjo 55 

trečdaliu iki 23,5 atvejų / 100 000 gyventojų6, tačiau šie skaičiai vis dar gąsdinančiai dideli – 56 

savižudybių skaičius Lietuvoje išlieka didžiausias Europos Sąjungoje (vidurkis – 11 atvejų / 100 57 

000 gyventojų 2016 m.). Svarbu atkreipti dėmesį į jaunimo problematiką – savižudybė yra antra 58 

pagal dažnumą mirties priežastis 15-29 metų ir trečia pagal dažnumą mirties priežastis 15-19 metų 59 

amžiaus žmonių grupėje. Savižudybės turi platų socialinį poveikį – viena savižudybė skaudžiai 60 

paveikia dar mažiausiai 6 žmones (artimuosius, bendradarbius ar bendruomenės narius), o vienai 61 

įvykdytai savižudybei gali tekti net 20 bandymų žudytis. 2020 m. tyrimai bei apklausos rodo 62 

suprastėjusius visuomenės psichikos sveikatos rodiklius, o Vilniaus atveju taip pat gąsdina ištirta 63 

greitai kintanti savižudybių dinamika: vienais mėnesiais ši statistika auga, kitais – mažėja, lyginant 64 

su praėjusiais metais7. 65 

 66 

 
4 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo psichikos sveikatos stiprinimas Lietuvoje, 2020. 
<https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/12/LiJOT-tyrimas-jaunimo-psichikos-sveikatos-stiprinimas-
2020.pdf> 
5Lietuvos studentų sąjunga, Psichologinės studentų būklės ir pagalbos tyrimas 2018, 2018. 
<http://www.lss.lt/wp-content/uploads/2013/01/PSB.pdf> 
6 Higienos institutas, Mirties priežastys 2019, 2020. 
<https://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Statistikos/Mirties_priezastys/Mirties_priezastys_2019.pdf> 
7 VU Suicidologijos tyrimų centras, Vaikų ir suaugusių savižudybių Vilniaus mieste analizė, 2020. 
<https://www.fsf.vu.lt/dokumentai/katedros/klinijkines-ir-
organizacines/Suicidologijos_tyrim%C5%B3_grup%C4%97/Vaiku_ir_suaugusiu_savizudybiu_Vilniaus_mi
este_atveju_analiziu_ataskaita_2020.pdf> 



Mes teikiame pasiūlymus visuomenės psichikos sveikatos gerinimui, kurių įgyvendinimas turėtų 67 

būti paremtas šiais pagrindiniais principais: 68 

1. Kuriamos strategijos turėtų būti ilgalaikės bei visapusiškos; 69 

2. Įgyvendinamos priemonės turėtų remtis vyriausybinio ir nevyriausybinio sektoriaus 70 

bendradarbiavimu; 71 

3. Visuomenės psichikos sveikata turėtų būti stiprinama, pasitelkiant ją pačią kaip resursą. 72 

Turi būti investuojama į gyventojų tarpusavio palaikymą, užuot pasikliovus vien 73 

formaliosiomis psichikos sveikatos paslaugomis ar biomedicininiu psichikos sveikatos 74 

sutrikimų gydymu8; 75 

4. Pagrindinės žmogaus teisės turėtų būti užtikrinamos, investuojant į su psichikos sveikata 76 

susijusių paslaugų kokybę bei prieinamumą, komunikacijos ir ilgalaikių programų būdu 77 

įveikiant stigmą, netoleranciją, sutrikimų turinčių asmenų baimę ir diskriminavimą. 78 

 79 

Atsižvelgdami į išdėstytus argumentus, įgyvendinimo principus ir siekdami užtikrinti 80 

ilgalaikius bei reikšmingus rezultatus sveikatos srityje, teikiame šiuos pasiūlymus dėl 81 

visuomenės psichikos sveikatos gerinimo: 82 

1. Visuomenės psichikos sveikata ir poveikis jai turi tapti vienu iš pagrindinių kriterijų, 83 

planuojant viešosios politikos priemones ir programas: 84 

a. psichikos sveikata ir poveikis jai turi tapti horizontaliu prioritetu, vienu iš 85 

pagrindinių poveikio vertinimo kriterijų viešosios politikos strategijose ir 86 

programose; 87 

b. ekstremalių situacijų (klimato kaitos, pandemijų bei kitų krizių) valdymo 88 

priemonės turi būti planuojamos ir vertinamos remiantis poveikio psichikos 89 

sveikatai kriterijais; 90 

c. investicijos į atsigavimą po COVID-19 pandemijos turi būti nukreiptos ne tik į 91 

ekonomikos lygio atstatymą ir darbo vietų išsaugojimą, bet ir į visuomenės 92 

socialinę ir psichikos gerovę. 93 

 
8 Mental health Europe rekomendacijos, Key long-term challenges and opportunities for mental health in 
the aftermath of COVID-19, 2020. <https://www.mhe-sme.org/wp-content/uploads/2020/06/MHE-COVID-
19-position-paper_062020.pdf> 



2. Stiprinti jaunimo dalyvavimą priimant psichikos sveikatos srities sprendimus, o jaunimo 94 

politikos laukas turėtų labiau integruoti psichikos sveikatos temas ir klausimus į 95 

egzistuojančias priemones bei inicijuoti naujas: 96 

a. stiprinti jaunimą vienijančių bei su jaunimu dirbančių organizacijų kompetencijas 97 

ir advokaciją jaunimo psichikos sveikatos srityje; 98 

b. siekti efektyvaus ir kokybiško jaunimo atstovavimo psichikos sveikatos klausimais 99 

vietos, nacionaliniu, Europiniu bei pasauliniu lygiais; 100 

c. formuojant su psichikos sveikata susijusias strategijas įtraukti jaunimą ir užtikrinti 101 

jų tęstinumą; 102 

d. vietos lygmenyje didinti dėmesį jaunimo psichikos sveikatos situacijos stebėjimui, 103 

užtikrinti kokybišką jaunimo ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (SJOT) 104 

dalyvavimą sprendžiant jaunimo psichikos sveikatos klausimus;  105 

e. turėti bent vieną Jungtinių Tautų jaunimo delegatą, atstovaujantį Lietuvą Pasaulio 106 

sveikatos organizacijoje, ypač psichikos sveikatos srityje; 107 

f. iki 2025 metų užtikrinti jaunimo darbuotojų kompetencijų kėlimo galimybes 108 

psichikos sveikatos srityje9; 109 

g. plėsti jaunimo galimybes gauti psichikos sveikatos paslaugas jiems prieinamose 110 

vietose: atviruose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse, jaunimo 111 

konsultavimo ir informavimo platformose, įtraukiant jaunimo reikalų 112 

koordinatorius, jaunimo darbuotojus, nevyriausybines jaunimo organizacijas 113 

(JNVO) ir kt.; 114 

h. atsižvelgiant į tyrimus ir prisitaikant prie besikeičiančios situacijos Lietuvoje bei 115 

pasaulyje, atnaujinti programas ir priemones, nukreiptas į jaunimo psichikos 116 

sveikatos situacijos gerinimą. 117 

3. Mokykla turėtų tapti draugiškos, palaikančios ir kūrybingos bendruomenės pavyzdžiu, kuri 118 

kreipia dėmesį ne tik į mokymosi rezultatus, bet ir mokyklos bendruomenės psichologinę 119 

savijautą tiek fizinėje, tiek interneto erdvėje: 120 

 
9 European youth work convention, Final Declaration of the 3rd European Youth Work Convention, 2020. 
<https://www.eywc2020.eu/downloads/doctrine/WebforumVeranstaltungenWebsiteBundle:Media-file-
54/EN_3rd%20EYWC_final%20Declaration.pdf> 
 



a. švietimo sistema turi atkreipti didesnį dėmesį į mokinių, mokytojų ir kito mokyklos 121 

personalo psichikos sveikatą, psichikos sveikatos raštingumą, ugdyti savitarpio 122 

pagalbos supratimą, užtikrinti galimybes mokyklos personalui ir mokiniams nuo 123 

pradinių klasių gauti savalaikę pirmąją psichologinę pagalbą; 124 

b. skubiai spręsti psichologų ir švietimo pagalbos specialistų trūkumą mokyklose, 125 

ypač regionuose10 11 12, kur psichikos sveikatos specialistų trūksta ir pirminės 126 

psichologinės pagalbos grandyje; 127 

c. užtikrinti nuolatinį specialistų kompetencijų kėlimą bei mokyklos bendruomenės 128 

informavimą apie psichologo teikiamas paslaugas, jų poreikį ir naudą gyvenime; 129 

d. būtina diegti vieningus nacionalinio lygmens kokybės standartus socialinių ir 130 

emocinių kompetencijų ugdymo bei prevencinėms programoms; inicijuoti 131 

nacionalinio lygmens programų akreditavimo procesus ir išorinius kokybės bei 132 

poveikio vertinimus; 133 

e. būtina atnaujinti ir diegti naujas programas, susijusias su psichikos sveikata 134 

mokykloje ir už jos ribų, bei užtikrinti jų tęstinumą: 135 

i. Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa; 136 

ii. smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos programos; 137 

iii. socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos; 138 

iv. psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos. 139 

4. Didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę: 140 

a. sukurti psichikos sveikatos puoselėjimo programų kokybės standartus. Tokios 141 

programos turi būti paremtos moksliniais tyrimais ir gerąja patirtimi, orientuotos į 142 

jaunų žmonių gebėjimų, stiprinančių psichikos sveikatą, ugdymą (gebėjimai 143 

bendrauti, reflektuoti, atpažinti emocijas ir jas išreikšti, pasitikėti savo jėgomis, 144 

kritiškai mąstyti ir t.t.). Svarbu užtikrinti šių programų įgyvendinimo tęstinumą, 145 

susitelkiant į kelias nuolatines prioritetines sritis, tokias kaip: patyčių prevencija, 146 

savižudybių prevencija, žalingų įpročių prevencija ir t.t.; 147 

 
10 Švietimo valdymo informacinė sistema, Mokyklų, neturinčių psichologo, dalis (2015-2016 m.m., 2018-
2019 m.m.), 2019. <http://svis.emokykla.lt/pedagogai> 
11 Švietimo valdymo informacinė sistema, Mokyklų, neturinčių specialiojo pedagogo (logopedo), dalis 
(2015-2016 m.m., 2018-2019 m.m.), 2019. <http://svis.emokykla.lt/pedagogai> 
12 Švietimo valdymo informacinė sistema, Švietimo pagalbos specialistų skaičius, tenkantis šimtui mokinių 
pagal vietovę (2015-2016 m.m., 2018-2019 m.m.), 2019. <http://svis.emokykla.lt/pedagogai> 



b. plėsti Bazinio paslaugų šeimai paketo dalį Nr. 2 „Pasirengimo šeimai ir tėvystės 148 

įgūdžių ugdymas“, skiriant didesnį dėmesį ankstyvosios tėvystės įgūdžiams, tėvų 149 

švietimui ir ugdymui apie psichikos sveikatą; 150 

c. siekiant didinti psichologinės pagalbos prieinamumą ir sprendžiant specialistų 151 

trūkumo klausimus, siūlome vystyti paslaugų mobilumo mechanizmus, perkant 152 

paslaugas iš išorės teikėjų; stiprinti bendradarbiavimą su NVO, veikiančiomis 153 

emocinės paramos ir psichologinės pagalbos srityje; 154 

d. stiprinti visuomenės sveikatos biuruose veikiančias psichikos sveikatos programas 155 

jaunimui; psichikos sveikatos centruose užtikrinti psichikos sveikatos paslaugų 156 

prieinamumą ilgesniam laikotarpiui (ne mažiau nei 10 nemokamų konsultacijų 157 

pagal poreikį), padedant jaunam žmogui gauti reikalingą specializuotą 158 

profesionalią pagalbą, pavyzdžiui, depresijos gydyme besispecializuojančio 159 

psichologo ar psichoterapeuto konsultacijas; 160 

e. stiprinti sveikatos sektoriuje taikomas nemedikamentines gydymo priemones ir 161 

įgyvendinti platų šiuolaikišką psichikos sveikatos specialistų konsultavimą pagal 162 

biopsichosocialinį psichikos sveikatos modelį; 163 

f. didinti jaunimo galimybes pasinaudoti emocine parama ir psichologine pagalba per 164 

nuotolį: telefono ir vaizdo skambučiais, susirašinėjimu laiškais ir žinutėmis bei kt.; 165 

g. inicijuoti teisinių pagrindų, ribojančių jaunų žmonių galimybes pasinaudoti 166 

psichikos sveikatos gerinimo paslaugomis (ypač anoniminėmis), pakeitimą; 167 

h. pagal poreikį didinti psichologinės pagalbos teikimo galimybes erdvėse, kur yra 168 

didesnė jaunų žmonių koncentracija ir gali būti užmezgamas kontaktas: bendrojo 169 

ugdymo mokyklos ar aukštojo mokslo įstaigos, neformalaus ugdymo centrai, 170 

bibliotekos, Užimtumo tarnyba ir kt. 171 

5. Didinti gyventojų psichikos sveikatos raštingumą ir psichologinį atsparumą, skatinti 172 

visuomenės sąmoningumą ir savitarpio pagalbą: 173 

a. mažinti psichikos sveikatos stigmą ir diskriminaciją, investuojant į visuomenės 174 

psichikos sveikatos raštingumą, komunikuojant apie emocijų atpažinimą ir 175 



išreiškimą, padedant atpažinti ir normalizuoti reakcijas į aplink iškylančias krizines 176 

situacijas, stiprinant visuomenės solidarumo bei bendruomeniškumo jausmą13; 177 

b. stiprinti su visuomene dirbančių asmenų gebėjimus atpažinti pirminius psichikos 178 

sveikatos sutrikimų rizikos ženklus, teikti pirmąją psichologinę pagalbą ir palydėti 179 

iki specializuotos pagalbos, jei tai yra reikalinga14. Kiekvienoje bendruomenėje 180 

turėtų būti pasirengę asmenys, galintys teikti pirmąją psichologinę pagalbą kitiems 181 

bendruomenės nariams. Į parengimą svarbu įtraukti ne tik gydytojus ir medicinos 182 

specialistus, bet ir mokytojus, dvasininkus, valstybės tarnautojus, statutinius 183 

pareigūnus, savanorius, bendruomenių lyderius ir kt. 184 

6. Stiprinti tarpsektorinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą psichikos sveikatos srityje su 185 

jaunimu dirbančiose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, ypač švietimo, socialinės 186 

apsaugos, visuomenės sveikatos sektoriuose: 187 

a. gerinant priemonių ir veiksmų koordinavimą, didinti skirtingų viešosios politikos 188 

sričių specialistų kompetencijas psichikos sveikatos srityje; 189 

b. su jaunimu susijusiose įstaigose paskirti viešą kontaktinį asmenį psichikos 190 

sveikatos srities tarpžinybiniam bendradarbiavimui; 191 

c. poveikio jaunimo psichikos sveikatai monitoringas turi tapti neatskiriama įstaigų 192 

atsakomybės ir atskaitomybės dalimi; 193 

d. į psichikos sveikatos politikos ir priemonių formavimą bei psichikos sveikatos 194 

problemų prevencijos ir intervencijos programų formavimą ir įgyvendinimą turi 195 

būti įtraukiamos susijusios interesų grupės: ekspertai, nevyriausybinės ir jaunimo 196 

organizacijos, skirtingų socialinių grupių ir paslaugų gavėjų atstovai ir kt. 197 

 198 

Lietuvoje esama daug įsisenėjusių problemų psichikos sveikatos srityje ir nepasiekta pakankama 199 

kokybė. Užklupusi COVID-19 pandemija dar kartą iškėlė daugybę šių problemų į dienos šviesą, 200 

o žalingas pandemijos poveikis visuomenės psichikos sveikatai parodė, kad ypač svarbu jas spręsti 201 

 
13 Mental health Europe rekomendacija (angl. „Tackle stigma and discrimination by investing in mental 
health literacy“), Key long-term challenges and opportunities for mental health in the aftermath of COVID-
19, 2020. <https://www.mhe-sme.org/wp-content/uploads/2020/06/MHE-COVID-19-position-
paper_062020.pdf> 
14 Jungtinės Tautos, Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak, 2020. 
<https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-
support-emergency-settings/interim-briefing-note-addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects-
covid-19-outbreak> 



neatidėliotinai. Kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybė užsibrėžė ambicingus tikslus psichikos 202 

sveikatai savo veiksmų plane, dabar yra pats tinkamiausias metas padaryti reikalingus pokyčius 203 

inicijuojant strateginių dokumentų peržvelgimą ir atnaujinimą. Pagal išdėstytus pasiūlymus 204 
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