


1

Vaida Tretjakova
Rūta Ubarevičienė
Lina Šumskaitė
Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Milda Žaliauskaitė

PAAUGLĖS MAMOS LIETUVOJE:
veiksniai, patirtys, sprendimo kryptys

MOKSLO STUDIJA

Vilnius
2020



2

Mokslo studija

Autorės:
Vaida Tretjakova
Rūta Ubarevičienė
Lina Šumskaitė
Gintarė Pociūtė-Sereikienė
Milda Žaliauskaitė

Recenzentės:
prof. dr. Dovilė Krupickaitė (Vilniaus universitetas)
doc. dr. Vida Česnuitytė (Mykolo Romerio universitetas)
dr. Vita Kontvainė (Lietuvos socialinių tyrimų centras)

Mokslo studija parengta Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demo-
grafijos institute 2017–2019 m. vykdant mokslinių tyrimų projektą „Gimdymo paauglystėje 
regioninė diferenciacija Lietuvoje: socioekonominė aplinka, lytinio švietimo vaidmuo ir indi-
vidualios patirtys“ pagal Mokslininkų grupių projektų programą. Projektą ir šio leidinio išlei-
dimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. S-MIP-17-115).

Mokslo studija apsvarstyta LSTC Mokslo tarybos 2020 m. guodžio 29 d. posėdyje, protokolo 
Nr. MT-9.

© Lietuvos socialinių tyrimų centras
ISBN 978-9955-862-61-1
Paveikslus studijai parengė pačios autorės
Santrauką į anglų kalbą išvertė Jūratė Palskienė 
Lietuvių kalbą redagavo Jurgita Dambrauskaitė 
Studiją maketavo Regina Banevičienė
Viršelio dizainą kūrė Indrė Pavlova
Viršelio iliustracijos autorius Ryan Jacobson | Unsplash



3

TURINYS

ĮVADAS .................................................................................................................................................................  5 

PAAUGLIŲ KŪDIKIŲ GIMSTAMUMO SAMPRATA, KONTEKSTAS, RAIDA 

1.  Paauglių kūdikių gimstamumas: samprata, aktualumas, 
 matavimas ir tyrimai (V. Tretjakova)  .............................................................................................. 7

2. Paauglių kūdikių gimstamumas Europos Sąjungos šalyse:
 lyginamasis kontekstas (G. Pociūtė-Sereikienė, V. Tretjakova) ............................................14

3.  Istorinė paauglių kūdikių gimstamumo raida Lietuvoje
 (V. Tretjakova) ...................................................................................................................................... 23

4.  Teisiniai motinystės paauglystėje aspektai 
 (M. Žaliauskaitė, L. Šumskaitė) ...................................................................................................... 29

TERITORINĖ PAAUGLIŲ KŪDIKIŲ GIMSTAMUMO DIFERENCIACIJA
LIETUVOJE IR JOS VEIKSNIAI

5.  Teritorinė paauglių kūdikių gimstamumo diferenciacija
 (R. Ubarevičienė) ................................................................................................................................ 40

6.  Paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio ir socioekonominės
 savivaldybių padėties sąsajos (G. Pociūtė-Sereikienė) ......................................................... 50

7. Individualių ir regioninių charakteristikų poveikis paauglių kūdikių
 gimstamumui (R. Ubarevičienė, V. Tretjakova) ........................................................................ 64

VAIKŲ SUSILAUKIMO PAAUGLYSTĖJE PATIRČIŲ, VEIKSNIŲ
IR PASEKMIŲ KOKYBINIS TYRIMAS 

8.  Kokybinio tyrimo metodologija (L. Šumskaitė) ...................................................................... 76

9.  Tapsmas motina paauglystėje: paauglių mamų patirtys 
 (V. Tretjakova) ...................................................................................................................................... 79

10. Lytinis švietimas mokyklose (L. Šumskaitė) .............................................................................. 86

11. Pagalba paauglėms motinoms: socialinių darbuotojų patirtys
 (L. Šumskaitė) ...................................................................................................................................... 96

APIBENDRINIMAS ...................................................................................................................................... 118

REKOMENDACIJOS ŠVIETIMO, SOCIALINEI IR SVEIKATOS POLITIKAI ......................... 122

SUMMARY ...................................................................................................................................................... 124

LITERATŪRA .................................................................................................................................................. 130



4

Pagrindinių trumpinių sąrašas
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LAU (angl. Local administrative units) – vietos administraciniai vienetai.
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ĮVADAS
Tyrimo kontekstas ir tikslas. Studijoje nagrinėjamas socialinis reiškinys – ankstyva mo-

tinystė, kai vaikų susilaukiama 19 metų ir jaunesniame amžiuje, vadinamas paauglių kūdikių 
gimstamumu. Šiuolaikiniame moksliniame diskurse paauglių kūdikių gimstamumas laiko-
mas spręstina socialine problema dėl įvairių neigiamų medicininių, socialinių, ekonominių 
pasekmių, su kuriomis susiduria jaunos gimdyvės ir jų kūdikiai. Vis dėlto, Lietuvoje ši proble-
ma iki šiol nesulaukė mokslininkų dėmesio. Studijoje pristatomi mokslinio tyrimo rezultatai, 
kuriuo siekta kompleksiškai ištirti paauglių kūdikių gimstamumą Lietuvoje – dabartinę pa-
dėtį, demografinę raidą, regioninę diferenciaciją, šiuos procesus lemiančius veiksnius, vaikų 
paauglystėje susilaukusių merginų ir su šia problema susiduriančių specialistų patirtis.  

Tyrimo duomenų šaltiniai ir metodai. Studijoje derinami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo me-
todai, tai sudarė sąlygas paauglių gimstamumą analizuoti visais – makro, mezzo ir mikro – anali-
zės lygmenimis. Kiekybiniuose tyrimuose naudota patikima demografinė gimstamumo statis-
tika, jos šaltiniai: Eurostat, Žmonijos gimstamumo duomenų bazė (Human Fertility Database), 
2001 ir 2011 m. visuotiniai Lietuvos gyventojų surašymai ir specialiai šiam tyrimui pagal konfi-
dencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams sutartį parengti Lietuvos statistikos de-
partamento duomenys apie paauglių kūdikių gimstamumą savivaldybėse. Paauglių kūdikių 
gimstamumas nagrinėtas keliais teritoriniais lygmenimis –  kiekybinis tyrimas pradedamas 
nuo plataus europinio konteksto apžvalgos, pereinant prie Lietuvos teritorijos ir savivaldy-
bių lygmens rodiklio kaitos analizės ir baigiant smulkiausiuose teritoriniuose – administraci-
niuose vienetuose Lietuvoje – seniūnijose – vykstančių pokyčių pristatymu. Be to, dalis kie-
kybinio tyrimo atlikta naudojant individualaus lygmens duomenis. 

Kokybinis tyrimas atliktas 2018 m. birželio–rugsėjo mėnesiais savivaldybėse, kurios 2011–
2015 m. pasižymėjo aukščiausiais paauglių kūdikių gimstamumo rodikliais (PKGR). Tyrimo 
metu studijos autorės atliko pusiau struktūruotus interviu su paauglystėje vaikų susilaukusio-
mis merginomis, mokytojais, visuomenės sveikatos biurų specialistais, socialiniais darbuoto-
jais. Iš viso atlikta 44 interviu: 20  interviu su merginomis, kurios pirmo vaiko susilaukė būda-
mos 16–19 metų amžiaus per pastaruosius penkerius šešerius metus (su viena išimtimi –  vie-
na mergina susilaukė pirmo vaiko jau būdama 20 m., jos nėštumo laikotarpis pateko į tiriamų 
merginų amžiaus grupę); 12 interviu su mokyklų ir visuomenės sveikatos biurų darbuotojais, 
atsakingais už lytinio švietimo programos įgyvendinimą mokyklose; 12 interviu su socialiniais 
darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, patiriančiomis socialines rizikas. 

Studijos struktūra. Studiją sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje apžvelgiama 
paauglių kūdikių gimstamumo problematika, tarptautinis ir teisinis kontekstas, paauglių kū-
dikių gimstamumo rodiklių kaita Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje. Antrojoje dalyje ana-
lizuojama teritorinė paauglių kūdikių gimstamumo diferenciacija Lietuvoje ir jos veiksniai. 
Trečiojoje dalyje pristatomi studijos autorių kokybinio tyrimo rezultatai. Studijos pabaigoje 
pateikiamas Apibendrinimas bei Rekomendacijos švietimo, socialinei ir sveikatos politikai.

I studijos dalis: PAAUGLIŲ KŪDIKIŲ GIMSTAMUMO SAMPRATA, KONTEKSTAS, RAIDA. Pir-
mame skyriuje (autorė V. Tretjakova) plačiau pristatoma paauglių kūdikių gimstamumo proble-
matika, pagrindinės vaikų susilaukimo paauglystėje tyrimų kryptys, jų tikslai ir aktualumas. Taip 
pat šiame skyriuje pateikiama paauglių kūdikių gimstamumo samprata, rodiklio skaičiavi-
mas bei angliško termino „adolescent fertility rate” vertimo paieškos. Antrame skyriuje (auto-
rės G. Pociūtė-Sereikienė ir V. Tretjakova) atliekama palyginamoji PKGR ir jo kaitos Europos 
Sąjungos šalyse analizė, aptariama Lietuvos vieta ES žemėlapyje. Trečiame skyriuje (auto-
rė V. Tretjakova) apžvelgiama istorinė paauglių kūdikių gimstamumo raida Lietuvoje nuo 
1959 m. Ketvirtame skyriuje (autorės M. Žaliauskaitė ir L. Šumskaitė), pasitelkiant Lietuvos 
Respublikos teisės aktus ir aktualias teismų praktikos bylas, aptariamas teisinis motinystės 
paauglystėje reglamentavimas.
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II studijos dalis: TERITORINĖ PAAUGLIŲ KŪDIKIŲ GIMSTAMUMO DIFERENCIACIJA LIETU-
VOJE IR JOS VEIKSNIAI. Penktame skyriuje (autorė R. Ubarevičienė), remiantis kartografinės 
analizės rezultatais, pristatoma teritorinė paauglių kūdikių gimstamumo diferenciacija savi-
valdybių bei seniūnijų lygmenimis. Šeštame skyriuje (autorė G. Pociūtė-Sereikienė) nustato-
mos sąsajos tarp PKGR ir socioekonominių savivaldybių charakteristikų; aiškinamasi, kiek įta-
kos ankstyvai motinystei turi makro lygmens veiksniai. Septintame skyriuje (autorė R. Ubare-
vičienė) siekiama nustatyti sąryšius tarp vaikų susilaukimo paauglystėje bei individualių bei 
regioninių (seniūnijų lygmens) charakteristikų; siekiama išsiaiškinti, kodėl kai kurie Lietuvos 
regionai išsiskiria itin aukštomis rodiklio reikšmėmis. 

III studijos dalis: VAIKŲ SUSILAUKIMO PAAUGLYSTĖJE PATIRČIŲ, VEIKSNIŲ IR PASEKMIŲ KO-
KYBINIS TYRIMAS. Aštuntame skyriuje (autorė L. Šumskaitė) pristatoma kokybinio tyrimo meto-
dologija. Devintame skyriuje (autorė V. Tretjakova) „suteikiamas balsas“ marginalizuotos, mažai 
girdimos socialinės grupės atstovėms – merginoms, patyrusioms motinystę paauglystėje, pri-
statomi jų naratyvai. Dešimtame skyriuje (autorė L. Šumskaitė) pasitelkiant mokytojų ir visuo-
menės sveikatos specialistų, atsakingų už lytinį švietimą, interviu, analizuojamos lytinio švieti-
mo praktikos mokyklose. Vienuoliktame skyriuje aptariamos socialinių darbuotojų, dirbančių 
su šeimomis, patirtys, kai savo darbe susiduria su paauglių nėštumu.  

Tyrimo rezultatai ir jų pritaikomumas. Kompleksinis paauglių kūdikių gimstamumo ty-
rimas suteikė studijos autorėms galimybę šio socialinio-demografinio reiškinio problematiką 
išryškinti visapusiškai – ne tik makro, bet ir mezo bei mikro lygmenyse. Studijos rezultatai sva-
riai prisideda prie gimstamumo paauglystėje situacijos pažinimo Lietuvoje, sukuria empirinį 
pagrindą tolimesniems šios srities tyrimams ir kartu reikšmingai papildo žinojimą tarptautiniu 
lygiu. Autorės taip pat tikisi, kad surinkta informacija bus pritaikyta praktiškai – taps prielaida 
mažinti šalies paauglių kūdikių gimstamumą, o pasiūlytos rekomendacijos paskatins būtinus 
švietimo, socialinės ir sveikatos politikos pokyčius. 

Padėka. Nuoširdžiai dėkojame savivaldybių, seniūnijų, švietimo įstaigų, visuomenės 
sveikatos biurų, kuriuose lankėmės kokybinio tyrimo metu, darbuotojams už pasidalijimą 
darbine ir asmenine patirtimi bei pagalbą ieškant paauglystėje gimdžiusių merginų, galinčių 
tapti mūsų pašnekovėmis. Ypatingai dėkojame merginoms, kurios leido mums prisiliesti prie 
jų jautrių patirčių ir išgyvenimų. Taip pat reiškiame padėką studijos recenzentėms Dovilei 
Krupickaitei, Vidai Česnuitytei, Vitai Kontvainei už vertingas ir konstruktyvias pastabas studi-
jos rankraščiui. Ačiū Lietuvos socialinių tyrimų centro, Visuomenės geografijos ir demografi-
jos instituto kolegoms, kurie diskusijų metu pasidalydavo mūsų tyrimui naudingomis idėjo-
mis bei įžvalgomis. Esame dėkingos Lietuvos mokslo tarybai už paramą ir galimybę vykdyti 
mokslinį tyrimą, kurio rezultatai nugulė šioje studijoje.
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PAAUGLIŲ KŪDIKIŲ GIMSTAMUMO SAMPRATA, 
KONTEKSTAS, RAIDA

1. Paauglių kūdikių gimstamumas: samprata, aktualumas, 
matavimas ir tyrimai (V. Tretjakova)

Šiame skyriuje supažindinama su paauglių kūdikių gimstamumo samprata, problematika 
ir pagrindinėmis tyrimų kryptimis. Taip pat pateikiamas paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio 
skaičiavimo paaiškinimas ir aprašomos angliško termino „adolescent fertility rate“ vertimo į lie-
tuvių kalbą paieškos. Studijoje pristatomo mokslinio tyrimo, kuriuo siekta kompleksiškai ištirti 
paauglių kūdikių gimstamumą Lietuvoje, tyrimo modelis buvo sukurtas remiantis šiame skyriuje 
analizuotų tyrimų ir teorijų įžvalgomis.

1.1. Paauglių kūdikių gimstamumo samprata ir aktualumas

Studijoje analizuojama motinystė paauglystėje, kai vaikų susilaukiama jaunesniame nei 
20 metų amžiuje, mokslinėje literatūroje vadinama paauglių kūdikių gimstamumu (angl. 
adolescent / teenage fertility, adolescent / teenage childbearing). Šis fenomenas kaip sociali-
nė problema viešajame diskurse bei pats terminas atsirado Jungtinėse Amerikos Valstijose 
XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje (Furstenberg 2003; Macleod 2014). Iš pradžių mo-
tinystė paauglystėje vertinta tik kaip visuomenės moralės problema, vartojant „netekėjusios 
motinos“, „nesantuokinių vaikų“ sąvokas, turint omeny neigiamas potekstes (Macleod 2014). 
Ilgainiui, daugėjant šios srities mokslinių tyrimų, paauglių kūdikių gimstamumo sąvoka įga-
vo neutralesnį atspalvį ir iš moralinės problemos tapo labiau „technine problema“, kurią sie-
kiama išspręsti (Macleod 2014). Vis dėlto, kadangi paauglių kūdikių gimstamumas tiesiogiai 
susijęs su seksualumu, iki šiol daugelyje šalių, įskaitant JAV, neišvengiama viešų „kultūrinių 
karų“ dėl seksualumo kontrolės (Dillon, Cherry 2014). 

Paauglių kūdikių gimstamumas, dėl įvairių neigiamų pasekmių, su kuriomis susiduria 
jaunos mamos ir jų vaikai, šiuolaikiniame moksliniame diskurse matomas kaip spręstina so-
cialinė problema. Skaudžiausi yra tikėtini medicininiai padariniai: besilaukiančios paauglės 
dažniau nei vyresnio amžiaus gimdyvės patiria persileidimą, neonatalinę kūdikio mirtį, pa-
gimdo negyvą vaisių (Planned 2013; Rizzo 2014). Paauglių kūdikiams būdingas mažesnis 
svoris ir didesnis sergamumas įvairiomis ligomis, palyginti su vyresnių motinų kūdikiais 
(Gilbert ir kt. 2004; UNFPA 2013). Neišvengiamos ir socialinės bei ekonominės pasekmės: pa-
auglystėje vaikų susilaukiančios merginos neretai iškrenta iš ugdymo sistemos, rečiau įgyja 
vidurinį bei aukštąjį išsilavinimą, todėl vėlesniuose gyvenimo etapuose dažniau susiduria su 
prasta ekonomine situacija ar net skurdu (Olausson ir kt. 2001). Neabejotina, kad tokiomis 
aplinkybėmis sunku užtikrinti ir vaikų gerovę. Dėl šių priežasčių paauglių kūdikių gimstamu-
mo tyrimai ir šio reiškinio kaitos tendencijų vertinimas aktualus ne tik demografiniu, bet ir 
socialiniu – visuomenės sveikatos ir gerovės – požiūriu.

Lietuvos demografiniuose gimstamumo tyrimuose paauglių kūdikių gimstamumo pro-
blematika iki šiol buvo mažai analizuota. Po nepriklausomybės atgavimo prasidėjo gimsta-
mumo mažėjimas, reikšmingai prisidėjęs prie spartaus šalies gyventojų senėjimo ir gyven-
tojų skaičiaus mažėjimo (Stankūnienė 2017). Daugelis tyrimų buvo orientuoti į tuo metu ak-
tualesnę gimstamumo didinimo prielaidų analizę bei kartų kaitos neužtikrinančių veiksnių 
nustatymą (Stankūnienė ir kt. 2005; Stankūnienė, Baublytė 2009). Pirmasis paauglių kūdikių 
gimstamumo Lietuvoje tyrimas atliktas tik 2016 m. (Tretjakova 2016). Jame nustatyta, kad 
nors paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis Lietuvoje per dvidešimt metų sumažėjo tris kar-
tus, jis vis dar 2–3 kartus didesnis nei Vakarų ir Šiaurės Europos šalyse. Minėtas tyrimas taip 
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pat atskleidė didelę regioninę paauglių kūdikių gimstamumo diferenciaciją Lietuvoje: kaimo 
vietovėse rodiklis beveik dukart didesnis nei miestuose, o kai kuriose kaimiškose savivaldy-
bėse – net 5 kartus didesnis nei Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėse, kur šis rodiklis yra 
mažiausias. Tokie rezultatai pagrindžia detalesnių paauglių kūdikių gimstamumo Lietuvoje 
tyrimų poreikį. 

1.2. Paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis

Pagrindinis gimstamumo ankstyvame amžiuje reiškinį nusakantis rodiklis yra paauglių 
kūdikių gimstamumo rodiklis (adolescent / teenage fertility rate, adolescent / teenage birth 
rate). Tai yra specialusis gimstamumo pagal moters amžių demografinis rodiklis (age-specific 
fertility rate), kuris nurodo, kiek gyvų kūdikių gimė tūkstančiui 15–19 metų amžiaus1 moterų 
(Higienos 2010; United Nations 2013). Rodiklis apskaičiuojamas gyvų gimusių kūdikių mote-
rims iki 19 metų (imtinai) skaičių padalinus iš vidutinio metinio 15–19 metų amžiaus moterų 
skaičiaus ir padauginus iš 1000:

Čia: 5f15(t) – paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis; t – metai; 5B15(t) – gyvų gimusių kūdik-
ių, kuriuos pagimdė [15, 20) amžiaus moterys t metais, skaičius; 5P15(t) – vidutinis metinis [15, 
20) amžiaus moterų skaičius t metais2. 

Svarbu pažymėti, kad rodiklis gana tiksliai „matuoja“ paauglių kūdikių gimstamu-
mą, nes yra skaičiuojamas būtent 15–19 metų amžiaus moterims, t. y. paauglėms, kurios, 
demografiniais terminais kalbant, yra vaiko susilaukimo „rizikoje“. Kitaip nei, pavyzdžiui, 
bendrasis gimstamumo rodiklis, kuris skaičiuojamas visai populiacijai, paauglių kūdikių 
gimstamumo rodiklis nėra „jautrus“ gyventojų struktūros pokyčiams (pagal lytį ar amžių), to-
dėl tinkamas lyginamojoje analizėje (skirtingų šalių, skirtingų laikotarpių ir pan.).

Analizuojant gimstamumą paauglystėje, jei tik turima pakankamai duomenų, rekomen-
duojama rodiklį disagreguoti į smulkesnes amžiaus grupes, paprastai 15–17 ir 18–19 metų 
(Neal ir kt. 2013). Tokiu būdu geriau įvertinama jauniausių merginų situacija, kurioms gimdy-
mas paauglystėje paprastai sukelia daugiau neigiamų pasekmių, lyginant su vyresnio amžiaus 
merginų grupe. Taip pat neseniai pasirodė pasiūlymų paauglių kūdikių gimstamumo rodiklį 
papildyti ir informacija apie pačią jauniausią – 10–14 metų amžiaus merginų grupę. Tai reko-
menduoja prieš kelerius metus publikuota „Globalios moterų, vaikų ir paauglių sveikatos stra-
tegijos (2016–2030) stebėjimo indikatorių sistema“ (Indicator and Monitoring Framework for 
the Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016–2030) (Every 2016). Vis 
dėlto, kaip bus aptarta kituose studijos skyriuose, Lietuvoje šio amžiaus moterų gimstamumo 
rodikliai labai maži, tad atskirai jie nebuvo skaičiuojami.

1.3. Lietuviško rodiklio pavadinimo paieškos

Kadangi iki šiol paauglių kūdikių gimstamumo reiškinys nebuvo tirtas, nebuvo ir lietuviško 
angliškos sąvokos atitikmens. Lietuviškame demografijos moksliniame diskurse nusistovėjusi 
praktika anglišką terminą „fertility“, kai kalbama apie demografinį procesą, versti į „gimstamu-
mas“. Pavyzdžiui, „total fertility rate“ – „suminis gimstamumo rodiklis“. Atitinkamai studijos au-
torės sąvoką „adolescent fertility rate“ buvo linkusios versti į „paauglių gimstamumo rodiklį“. 

1 Pasaulio sveikatos organizacija paauglystės amžiumi laiko periodą nuo 10 iki 19 metų amžiaus 
imtinai.

2  Notacija  pagal  įprastai  specialiuosiuose  gimstamumo  pagal  moters  amžių  demografiniuose  rodikliuose 
naudojamus  žymėjimus:  https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=19938. 

–
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Vis dėlto, po ankstesnių publikacijų sulaukus pastabų iš recenzentų, kad tokia formuluo-
tė sudaro įspūdį, jog paaugliai ne gimdo, o gimsta, vertimas buvo pakoreguotas į „paauglių 
gimdymo rodiklį“. Kadangi tai nėra pats tiksliausias angliško termino atitikmuo, nes „gimsta-
mumas“ žymi demografinį procesą, o „gimdymas“ – fiziologinį reiškinį, vėliau nuspręsta tokio 
vertimo atsisakyti. 

Konsultuojantis su Statistikos departamento specialistais sulaukta patarimo vietoj rodi-
klio pavadinimo naudoti rodiklio paaiškinimą – „15–19 metų amžiaus motinoms gimusių kū-
dikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. šio amžiaus moterų“. Šios minties atsisakyta dėl nepatogu-
mo kiekvieną kartą kalbant apie rodiklį naudoti tokį ilgą paaiškinimą. Verta atkreipti dėmesį 
į tai, kad vėliau Statistikos departamento duomenų bazėje rodiklis pavadintas „Jaunoms 
motinoms gimusių vaikų skaičius, tenkantis 1 tūkst. atitinkamo amžiaus moterų“. Manome, 
kad tokia formuluotė nėra tiksli, nes sudaromas įspūdis, kad vyresnės nei 19 metų motinos 
nebėra jaunos. Tuo labiau kad jaunimu įprasta laikyti asmenis iki 29 metų ir vis pasigirsta 
siūlymų viršutinę amžiaus ribą dar labiau praplėsti. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos specialistai rekomendavo anglišką rodiklio pavadi-
nimą versti į „paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis“. Prie šios sąvokos ir apsistota.

1.4. Paauglių kūdikių gimstamumo tyrimai

Apžvelgiant paauglių kūdikių gimstamumo tyrimų lauką galima išskirti kelias esmines 
tyrimų kryptis:
 1. lyginamoji paauglių kūdikių gimstamumo rodiklių analizė; 
 2. paauglių kūdikių gimstamumo pasekmės; 
 3.paauglių kūdikių gimstamumo veiksniai; 
 4. socialinės politikos priemonių gimstamumui paauglystėje mažinti identifikavimo ir 

efektyvumo vertinimo tyrimai. 
Atkreiptinas dėmesys, kad toks skirstymas sąlyginis, nes šios temos tyrimuose dažnai yra 

tarpusavyje susijusios. Atskirai verta paminėti dominuojantį mokslinį diskursą apie paauglių 
kūdikių gimstamumą kritikuojančias teorines įžvalgas. Pagrindiniai paauglių kūdikių gimsta-
mo pasekmių tyrimų rezultatai paminėti aptariant studijos tyrimo temos aktualumą, tad pla-
čiau nepristatinėjami. Kadangi Lietuvai aktualesnė industrinių šalių patirtis, toliau aptariami 
tyrimų rezultatai šiose šalyse (išskyrus lyginamuosius tyrimus).

Lyginamieji paauglių kūdikių gimstamumo tyrimai
Pirmoji tyrimų kryptis – lyginamoji paauglių kūdikių gimstamumo rodiklių analizė 

tiesiogiai susijusi su tarptautinių organizacijų vaidmeniu tvarios raidos, pasaulio gyventojų 
sveikatos, lyčių lygybės srityse. Tarptautinės organizacijos paauglių kūdikių gimstamumo 
rodiklį naudoja reprodukcinės sveikatos, lyčių lygybės padėčiai skirtingose šalyse vertinti. 
2000 m. Jungtinės Tautos priėmė „Tūkstantmečio deklaraciją“ (United Nations Millennium 
Declaration) ir nustatė „Tūkstantmečio raidos tikslus“ (Millennium Development Goals). 
Dokumente paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis nurodomas kaip penktojo tikslo – 
gimdyvių sveikatos gerinimo – indikatorius (United Nations 2015). Remdamosi šio dokumento 
sėkme 2015 m. Jungtinės Tautos patvirtino „Tvarios raidos strategiją 2030“ (2030 Agenda for 
Sustainable Development), kurioje numatė 17 naujų „Tvarios raidos tikslų“ (17 Sustainable 
Development Goals), tačiau ir čia paauglių kūdikių gimstamumo mažinimas išliko vienu 
svarbiausių siekinių3 (Resolution 2015; Global 2017). Todėl paraleliai priimta „Pasaulinė 
moterų, vaikų ir paauglių sveikatos strategija“ (The UN Secretary-General’s Global Strategy for 

3 Tais pačiais metais Jungtinių Tautų Statistikos komisijos Lyčių statistikos ekspertų grupė paau-
glių kūdikių gimstamumo rodiklį įtraukė į „Pasaulinį minimalų rodiklių sąrašą Moters ir mergaitės 
žmogaus teisių srityje“ (Global Minimum Set of indicators in the domain Human Rights of Women and 
the Girl Child) (United Nations Economic 2015). 
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Women’s, Children’s and Adolescents’ Health), kuri užtikrina, kad moterų sveikatos, įskaitant 
reprodukcinę sveikatą, klausimai nepasimestų bendroje strategijoje (Global 2015). 
Vertindamos progresą siekiant numatytų tikslų, tarptautinės organizacijos dažnai daro 
lyginamąją paauglių kūdikių gimstamumo įvairiuose pasaulio regionuose analizę ir atlieka 
rodiklių monitoringą.

Vienas tokios apžvalgos pavyzdžių – Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų 
departamento Gyventojų padalinio 2013 m. parengta analizė apie tai, kaip kito ankstyvo 
amžiaus gimstamumo tendencijos po 1994 m. Kaire įvykusios Tarptautinės gyventojų ir 
vystymosi konferencijos (International Conference on Population and Development (ICPD)). 
Dokumente paauglių kūdikių gimstamumo lygis laikomas aukštu, kai šalyje tūkstančiui 
15–19 metų moterų tenkantis kūdikių skaičius yra didesnis nei trečiasis visų šalių kvartilis 
(daugiau nei 80 kūdikių tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų), vidutiniu, kai paauglių 
kūdikių gimstamumo rodiklis yra tarp antro ir trečio visų šalių kvartilių (nuo 19 iki 80 kū-
dikių), ir žemu, kai rodiklis yra mažesnis už pirmąjį kvartilį (mažiau nei 19 kūdikių) (United 
Nations 2013). Aukštu paauglių kūdikių gimstamumo lygiu pasižymi dauguma Afrikos ša-
lių, dalis Lotynų Amerikos šalių (ypač Centrinėje Amerikoje), keletas Azijos šalių. Vidutinis 
lygis fiksuojamas Azijoje, Lotynų Amerikoje, Karibų jūros regione, kai kuriose Europos šaly-
se (daugiausia Rytų ir Vidurio Europoje), Jungtinėse Amerikos Valstijose. Žemais rodikliais 
pasižymi Vakarų ir Šiaurės Europos šalys (išskyrus Jungtinę Karalystę), Kanada, Australija, 
Kinija, Japonija ir dalis Šiaurės Afrikos šalių. Akivaizdu, kad analizuojamo rodiklio variacija 
tarp skirtingų pasaulio regionų ir šalių yra didžiulė. 

Atsižvelgiant į tai, kad žemiausio paauglių kūdikių gimstamumo lygio šalyse rodiklis yra 
bent 6 kartus mažesnis nei aukščiausio lygio šalyse, gali atrodyti, kad šio pogrupio šalyse (įskai-
tant ir Lietuvą) paauglių kūdikių gimstamumo klausimas nebeaktualus, neprobleminis. Vis 
dėlto šio proceso prigimtis ir raiška besivystančiose ir industrializuotose valstybėse iš esmės 
skiriasi – pirmuoju atveju gimdymas paauglystėje yra ankstyvų santuokų pasekmė ir dauguma 
vaikų tokiame sociokultūriniame kontekste yra laukti, norimi (Rizzo 2014). Antruoju atveju nėš-
tumas dažniausiai yra nepageidaujamas, negebėjimo ar negalėjimo atidėti vaikų susilaukimo 
vėlesniam amžiui pasekmė, nesusijęs su santuoka (Rizzo 2014). Todėl tyrimai industrinėse ša-
lyse paauglių kūdikių gimstamumą analizuoja seksualinės bei reprodukcinės sveikatos ir teisių 
kontekste, akcentuodami makroaplinkos (socialinių, kultūrinių, ekonominių veiksnių) poveikį 
paauglių seksualiniam elgesiui ir siekdami identifikuoti tinkamas socialinės politikos priemo-
nes gimstamumui paauglystėje mažinti. 

Socialinės politikos vertinamieji tyrimai
Paauglių kūdikių gimstamumo rodikliai netiesiogiai atspindi paauglių seksualinę ir 

kontraceptinę elgseną (United Nations 2013). Žinojimas apie būtinybę lytinių santykių 
metu naudoti kontraceptines priemones ir jų naudojimo specifiką siejamas su kokybiš-
ku lytiniu švietimu ugdymo įstaigose. Todėl pagrindiniai socialinės politikos vertinamieji 
tyrimai analizuoja lytinio švietimo ir paauglių kūdikių gimstamumo sąsajas. Europos Par-
lamento 2013 m. parengtoje lytinio ugdymo mokyklose praktikų ES šalyse apžvalgoje 
(European Parliament 2013) konstatuojama, kad kokybiškiausias lytinis švietimas yra Be-
niliukso, Šiaurės šalyse, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Šiose šalyse gimstamumo ankstyvame 
amžiuje rodikliai yra mažiausi. Rytų ir Vidurio Europos šalyse lytinis švietimas laikomas 
nekokybišku arba jo išvis nėra. Būtent šiame regione (Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, 
Slovakijoje, Lietuvoje ir Estijoje) bei Jungtinėje Karalystėje, Pasaulio sveikatos organizaci-
jos duomenimis (nuo 2000–2010), fiksuojami didžiausi paauglių kūdikių gimstamumo ro-
dikliai. Čia paauglėms gimę kūdikiai sudaro nuo 2 iki 5 proc. visų gimusių kūdikių. Visose 
kitose ES šalyse paauglių kūdikių gimstamumo rodikliai yra mažesni nei 2 proc. (European 
Parliament 2013). 
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Moksliniame diskurse kokybišku lytiniu švietimu įprasta laikyti vadinamąsias visapusiškas 
lytinio švietimo programas (angl. comprehensive sexuality education)4. Naujausiose (2018 m.) 
UNESCO rekomendacijose visapusiškas lytinis švietimas apibrėžiamas kaip „mokymo planu 
grindžiamas mokymo ir mokymosi apie kognityvinius, emocinius, fizinius ir socialinius seksua-
lumo aspektus procesas. Jo metu siekiama suteikti vaikams ir jaunimui žinias, įgūdžius, pažiū-
ras ir vertybes, kurios juos įgalintų: rūpintis savo sveikata, gerove ir orumu; formuoti pagarbius 
socialinius ir seksualinius santykius; apgalvoti ir atsižvelgti į tai, kokį poveikį jų pasirinkimai 
daro jų pačių ir kitų žmonių gerovei; suprasti ir užtikrinti savo teises visą gyvenimą“ (UNESCO 
2018). Pažymima, kad lytinio švietimo programų turinys turėtų būti grindžiamas mokslinių tyri-
mų duomenimis, atitikti vaikų ir jaunimo amžių bei raidą, remtis žmogaus teisių ir lyčių lygybės 
principais. Toks lytinis švietimas siejamas su pirmųjų lytinių santykių atidėjimu ir atsakingesniu 
elgesiu jų metu, pavyzdžiui, dažniau pirmų lytinių santykių metu naudojamos kontraceptinės 
priemonės (Lindberg, Maddow-Zimet 2012). 

Svarbus visapusiško lytinio švietimo principas yra pasirinkimo laisvė – teigiama, kad 
kiekvienas asmuo turi teisę susilaikyti nuo lytinių santykių, atidėti lytinį debiutą vyresniam 
amžiui ar įsitraukti į seksualinius santykius. Vis dėlto, nors susilaikymas nuo lytinių santy-
kių išlieka svarbia praktika siekiant išvengti netikėto nėštumo ir lytiškai plintančių infekcijų, 
tyrimai rodo, kad didelei daliai jaunimo tai netampa pagrindiniu pasirinkimu, todėl socialinių 
mokslų tyrimuose seksualiniai santykiai paauglystėje vis dažniau konceptualizuojami kaip 
įprasta ir tikėtina patirtis (Pearson, Wilkinson 2013). Kai kuriose šalyse taikomos susilaikymu 
nuo lytinių santykių (dažnai – iki santuokos) (abstinence-only sex education) grįstos lytinio ug-
dymo programos nėra efektyvios ir galimai daro neigiamą poveikį jaunimo seksualinei ir re-
produkcinei sveikatai (UNESCO 2018). Jos siejamos su paauglių kūdikių gimstamumo rodiklių 
didėjimu, didesniu ŽIV ir kitų lytiniu keliu plintančių infekcijų tarp paauglių paplitimu (Bay-
Cheng 2003; Kirby 2007; Planned 2013). Skaičiuojama, kad tose JAV valstijose, kuriose paplitęs 
abstinencija grįstas lytinis švietimas, paauglės turi daug didesnę tikimybę pastoti – 3 kartus 
didesnę nei prancūzės ir 6 kartus didesnę nei olandės (Stanger-Hall, Hall 2011). Taip pat nėra 
įrodymų, kad susilaikymu iki santuokos grįstos lytinio ugdymo programos pavėlintų pirmus 
lytinius santykius tarp paauglių (Dillon, Cherry 2014). 

Paauglių kūdikių gimstamumo veiksnių tyrimai
Šiuolaikiniai paauglių kūdikių gimstamumo veiksnių tyrimai, ypač kai mėginama paaiškinti 

skirtumus tarp šalių ir regionų, analizuoja reprodukcinės sveikatos paslaugų prieinamumo pa-
augliams aspektus ir tiria socialinės bei ekonominės nelygybės vaidmenį. Mokslininkų kolekty-
vas (Part ir kt. 2013), analizuodamas paauglių kūdikių gimstamumo skirtumus Europos Sąjun-
goje, nustatė, kad rodikliai mažesni tose šalyse, kuriose seksualinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugos yra lengviau pasiekiamos paaugliams, pavyzdžiui, nereikia tėvų sutikimo nėštumo 
nutraukimo procedūrai, kontraceptinės priemonės paaugliams subsidijuojamos. Autoriai tei-
gia, kad paauglių kūdikių gimstamumo rodiklių diferenciacijai įtakos turi tai, kad Vakarų ir Šiau-
rės Europos valstybėse neplanuotai pastojus nėštumas dažnai nutraukiamas, o Rytų ir Vidurio 
Europos valstybėse paauglės dažniau gimdo, dėl to ten rodikliai aukštesni. 

Vaiko susilaukimas paauglystėje didina riziką tiek paauglei, tiek jos vaikui patirti socialinę ir 
ekonominę atskirtį ateityje, kita vertus, vis dažniau pripažįstama, kad egzistuoja ir atvirkštinis 
ryšys – socialinė ar ekonominė atskirtis yra svarbus paauglių kūdikių gimstamumo veiksnys. 
Atlikta gana nemažai tyrimų, rodančių, kad individo žemesnis socioekonominis statusas yra ri-
zikos faktorius, pavyzdžiui, merginos iš neprivilegijuotų (etninių, rasinių ir pan.) bendruomenių 

4 Jas rekomenduoja ir tarptautinės organizacijos (Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinių Tautų 
Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, Europos Parlamentas). Žodis „visapusiškas“ programos 
pavadinime nurodo tai, kad lytinis švietimas neapsiriboja tik fiziologinių ar biologinių reprodukci-
jos aspektų aptarimu, bet apima ir etinius, moralinius, emocinius bei bendresnio pobūdžio klausi-
mus, susijusius su seksualumu ir tarpasmeniniais santykiais (WHO 2010).
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turi didesnę tikimybę susilaukti vaiko paauglystėje (Berry ir kt. 2000; Driscoll ir kt. 2005). Tačiau 
ne mažiau svarbios ir makrolygmens, struktūrinės nelygybės. Mokslininkų grupė (Santelli ir 
kt. 2017) analizavo sąsajas tarp nacionalinių socioekonominių indikatorių ir paauglių kūdikių 
gimstamumo rodiklių kaitos 142 šalyse. Nustatyta, kad per 1990–2012 m. laikotarpį paauglių 
kūdikių gimstamumo rodiklis nukrito 40 proc., o didžiausi pokyčiai įvyko regionuose, kuriuose 
mažiausia pajamų nelygybė (matuota Gini koeficientu) – Pietų Azijoje, Europoje / Centrinė-
je Azijoje ir Vidurio Rytuose / Šiaurės Afrikoje. Autoriai atkreipia dėmesį, kad paauglių kūdikių 
gimstamumo lygis gali būti aukštas net „aukštų pajamų“ šalyse, jei jų viduje egzistuoja didelė 
pajamų nelygybė. Kaip pavyzdys minimos JAV, kuriose paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis 
gerokai aukštesnis nei mažesne pajamų nelygybe pasižyminčiose Vakarų ir Šiaurės Europos 
šalyse. Konstatuojama, kad siekiant mažinti paauglių kūdikių gimstamumą svarbu neapsiriboti 
tik reprodukcinės sveikatos paslaugomis ar visapusišku lytiniu švietimu, bet ir vykdyti progra-
mas, mažinančias skurdą ir kitas socialines nelygybes.

Kritinis požiūris į dominuojantį paauglių kūdikių gimstamumo
mokslinį diskursą

Kai kurie mokslininkai kritiškai žiūri į paauglių kūdikių gimstamumo problemą ir jos 
konstravimą moksliniame diskurse bei viešojoje erdvėje. Teigiama, kad ankstyvas vaikų su-
silaukimas tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, skurdo, nesaugios aplinkos, nestabilios 
šeimos, kai kurioms visuomenės grupėms gali būti adaptyvus elgesys, turintis savų priva-
lumų (Geronimus 2003; Dickens ir kt. 2012). Kaip pavyzdį galima paminėti JAV juodaodes 
merginas, kurioms, kitaip nei baltaodėms, galimybės įgyti universitetinį išsilavinimą yra 
labai ribotos. Pasak A. T. Geronimus (2003), baltaodžių merginų gyvenimo kelyje laikas vai-
kams numatytas vėlesniuose gyvenimo etapuose – įgijus išsilavinimą, įgavus darbinės pa-
tirties. Joms motinystė paauglystėje išties sukelia daug neigiamų pasekmių, nes „išderina“ 
numatytą gyvenimo trajektoriją. O juodaodėms merginoms aukštasis išsilavinimas sunkiai 
pasiekiamas, atitinkamai ir rimta profesinė karjera, tad tokiame kontekste visai logiška 
pradėti „motinystės karjerą“. Susilaukti vaikų anksti juodaodžių bendruomenėje „naudin-
ga“ taip pat ir dėl to, kad didesnė tikimybė, jog vaiko seneliai bus gyvi, o jų ir kitų artimųjų 
pagalba prižiūrint vaiką būtina, nes, vėlgi kitaip nei baltaodės merginos, jaunos juodaodės 
mamos turi mažiau galimybių naudotis vaikų priežiūros paslaugomis.

A. T. Geronimus mano, kad vienpusiškas paauglių kūdikių gimstamumo traktavimas, 
kultūrinio, socialinio konteksto ignoravimas sudaro sąlygas nepripažinti struktūrinių nelygy-
bių, dėl kurių vienos visuomenės grupės tampa privilegijuotomis, o kitos – marginalizuo-
tomis. Juodaodžių bendruomenės atveju paauglių kūdikių gimstamumo demonizavimas, 
nesuvokiant pamatinių veiksnių, tik dar labiau marginalizuoja ir taip jau marginalizuotą 
bendruomenę. Autorei pritartų L. Arai (2009), tyrėja iš Jungtinės Karalystės, kuri skatina dau-
giau dėmesio skirti pagalbos vaikų paauglystėje susilaukusioms merginoms suteikimui, o 
ne paauglių kūdikių gimstamumo demonizavimui. Tokia perspektyva nuvertina ankstyvos 
motinystės prevencijos vaidmenį, su tuo galima nesutikti, tačiau, skatina pripažinti postven-
cijos – socialinės, ekonominės paramos paauglėms motinoms ir jų kūdikiams – svarbą, dėl to 
ginčytis būtų sudėtinga. 

Apibendrinimas

Paauglės mamos ir jų kūdikiai susiduria su begale medicininių, socialinių, ekonominių iš-
šūkių: jos turi didesnę tikimybę patirti persileidimą, pagimdyti sergantį ar negyvą vaisių, anksti 
iškristi iš ugdymo sistemos neįgyjant aukštojo ar bent vidurinio išsilavinimo, atsidurti prasto-
je ekonominėje situacijoje ar skurde. Dėl šių priežasčių studijos autorės laikosi šiuolaikiniame 
moksliniame diskurse įsitvirtinusio požiūrio, kad paauglių kūdikių gimstamumas yra socialinė 
(ne moralinė) problema, kurią reikia spręsti. 
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Prieš sprendžiant problemą, svarbu ją pažinti. Paauglių kūdikių gimstamumo tyrimų apž-
valga atskleidė, kad pagrindiniai šį demografinį procesą modeliuojantys veiksniai susiję su 
socialine ir ekonomine nelygybe, reprodukcinių sveikatos prekių ir paslaugų prieinamumo 
netolygumais, lytinio švietimo programų turinio kokybe. Socialinės ir ekonominės nelygy-
bės poveikis gali pasireikšti tiek mikro, tiek makrolygmenyje – didesnę tikimybę tapti motina 
paauglystėje turi merginos iš mažiau privilegijuotos socioekonominės aplinkos, o aukštes-
niais paauglių kūdikių gimstamumo rodikliais pasižymi prastesnės socioekonominės padė-
ties šalys ar regionai. Rodikliai taip pat mažesni tose šalyse, kur apsisaugojimo nuo nėštumo 
priemonės ir nėštumo nutraukimo paslaugos paaugliams yra nesunkiai prieinamos. Ga-
liausiai, nemažiau svarbų vaidmenį vaidina lytinis švietimas. Ten, kur taikomos visapusiško, 
mokslinių tyrimų duomenimis grindžiamo, lytinio švietimo programos paaugliai atsakingiau 
elgiasi lytinių santykių metu, dažniau naudoja kontraceptines priemones ir rečiau atsiduria 
neplanuoto nėštumo situacijoje.  

Atsižvelgiant į aukščiau aptartus paauglių kūdikių gimstamumo veiksnius, studijoje 
pristatomas tyrimo modelis buvo konstruojamas taip, kad tiriant šį reiškinį Lietuvoje būtų 
įvertintas mikro ir makrolygmens socioekonominių veiksnių, lytinio švietimo, reprodukcinės 
sveikatos paslaugų prieinamumo vaidmuo. 
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2. Paauglių kūdikių gimstamumas Europos Sąjungos šalyse: 
lyginamasis kontekstas
 (G. Pociūtė-Sereikienė, V. Tretjakova) 

Šiame skyriuje pristatoma paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio (PKGR) kaita 1995–2017 m. 
Europos Sąjungos (ES) šalyse. Nors kalbama apie išryškėjančią teritorinę diferenciaciją visoje ES, 
komentuojant vykusius pokyčius, akcentuojama Lietuvos padėtis bei jos PKGR raidos tendencijos 
bendrame ES kontekste. Tai įžanginis skyrius, kuriame pristatoma kiekybinė duomenų analizė. 
Šiame skyriuje siekiama supažindinti su makrolygmens PKGR duomenimis Europos lygmeniu, 
iliustruoti rodiklio pokyčio kryptį ir mastą bei regioninę diferenciaciją. 

Įvadas

Pasauliniame kontekste dauguma ES šalių priskirtinos žemo paauglių kūdikių gims-
tamumo lygio kategorijai (United Nations 2013). Vis dėlto, analizuojant atskirų šalių ro-
diklius, matyti, kad yra didelė variacija. Nors PKGR kaitos tendencijų analizė rodo mažė-
jančius rodiklius bei rodiklių skirtumus tarp ES valstybių, vis dėlto išlieka didelis atotrūkis 
tarp Vakarų ir Šiaurės Europos bei Rytų ir Centrinės Europos šalių, kurioms artimesnė yra 
ir Lietuva. PKGR mažesnis ekonomiškai stipriose Vakarų ir Šiaurės Europos valstybėse: ty-
rimai rodo, kad tam įtakos turi mažesnė pajamų nelygybė šalies viduje (Singh ir kt. 2001; 
Santelli ir kt. 2017); lengviau prieinamos nėštumo nutraukimo paslaugos, kontraceptinės 
priemonės (Part ir kt. 2013); atviresnė kultūrinė-socialinė aplinka, kai seksualiniai santykiai 
suvokiami kaip natūrali ir tikėtina patirtis paauglystėje ir todėl paaugliai nebijo kalbėtis šia 
tema, kreiptis į specialistą, kai reikia pagalbos (Dillon, Cherry 2014); mokyklose vykdomos 
visapusiškos lytinio švietimo programos (European Parliament 2013). Atsižvelgiant į šiuos 
autorių išskirtus valstybes skiriančius bruožus, skyriuje siekiama įvertinti atotrūkį tarp ES 
valstybių naudojantis kiekybiniais duomenimis. 

2.1. Duomenys ir metodai

Šiame skyriuje ES šalių PKGR (šalies lygmeniu) buvo apskaičiuotas naudojant Eurostato 
duomenų bazę (EUROSTAT database 2019) bei Danijos, Airijos, Maltos ir Italijos oficialiąją 
gimstamumo statistiką renkančių įstaigų duomenis, nes jie nebuvo prieinami Eurostato 
duomenų bazėje. PKGR skaitiklis apskaičiuotas sudėjus (gyvų gimusių) kūdikių, gimusių 15, 16, 
17, 18 ir 19 metų amžiaus moterims (imtinai), skaičių su kūdikių, gimusių 10–14 metų amžiaus 
merginoms, skaičiumi. Kadangi specialiesiems demografiniams rodikliams pagal amžių 
apskaičiuoti vardiklyje naudojamas vidutinis metinis tos amžiaus grupės gyventojų skaičius 
(Preston ir kt. 2001), o Eurostato duomenų bazėje pateikiamas 15–19 metų moterų skaičius 
tik metų pradžioje (sausio 1 d.), vidutinis 15–19 metų amžiaus moterų skaičius kiekvienais 
analizuojamais metais apskaičiuotas kaip šio amžiaus moterų skaičiaus laikotarpio pabaigoje 
ir pradžioje aritmetinis vidurkis. Skaičiuojant rodiklius 15–17 ir 18–19 metų amžiaus merginų 
grupėms, taikyta panaši formulė, tik skaitiklyje atitinkamai buvo gimimai, tenkantys iki 17 ar 
18–19 metų amžiaus merginoms, o vardiklyje – vidutinis metinis 15–17 ar 18–19 metų amžiaus 
merginų skaičius. Detalesnė formulės išraiška pateikiama 1.2 studijos skyriuje.

Pristatomo tyrimo rezultatų patikimumas daugiausia priklauso nuo duomenų tikslumo. 
Tyrime naudojami oficialių statistikos institucijų teikiami einamosios gimstamumo statistikos 
duomenys, kurie tokio pobūdžio tyrimuose laikomi tiksliausiais ir patikimiausiais. Taigi 
duomenys objektyviai iliustruoja paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio kaitos tendencijas 
ES šalyse. Skyriuje analizė atliekama ir apibendrinimas formuluojamas santykinių rodiklių 
pagrindu, absoliutūs skaičiai pateikiami tik kaip papildoma problemos mastą iliustruojanti 
informacija.
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Šiame skyriuje analizuojamas laikotarpis apima 1995–2017 m. Į analizę siekta įtraukti 
kuo ilgesnį periodą, tačiau apsiribojama 1995 m. duomenimis, kadangi kuo senesnius 
duomenis norima pateikti, tuo mažiau valstybių gali būti įtraukta į PKGR raidos tendencijų 
apžvalgą. 1995 m. duomenimis, galima kalbėti tik apie 20 (iš 28) valstybių PKGR, todėl nors 
šiame skyriuje ir analizuojamas pokytis nuo dešimtojo dešimtmečio vidurio, tyrime labiau 
akcentuojama tikslesnė ir detalesnė PKGR analizė ES šalyse nuo 2001 m. 2017 m. – naujausi 
prieinami gimstamumo duomenys Eurostato duomenų bazėje studijos rengimo metu.

2.2. Tyrimo rezultatai

PKGR kaitos analizė 15–19 metų amžiaus moterų grupėje 
Daugelyje ES valstybių per pastarąjį dvidešimtmetį PKGR nuosekliai mažėjo, tačiau ato-

trūkis tarp Šiaurės bei Vakarų Europos ir Rytų Europos šalių ryškėjo (2.1 pav.). Kalbant apie 
apskaičiuotą vidutinį ES šalių PKGR, matomas tendencingas rodiklio mažėjimas: lyginant 
1995 ir 2017 m., PKGR sumažėjo 9,7 promilės punktais: nuo 19,8 1995 m. iki 10,1 2017 m., o 
lyginant 2001 ir 2017 m. – 6,6 promilės punktais: nuo 16,7 iki 10,1 (2.2 pav.). 

1995 m. PKGR buvo ganėtinai aukštas visose dvidešimtyje5 analizuojamų ES valstybių. 
Galima daryti prielaidą, kad XX a. pabaigoje susilaukti vaiko būnant 18 ar 19 metų buvo gana 
įprasta, nes tai atitiko to meto gimstamumo modelį (Stankūnienė 2006). 1995 m. duome-
nimis, mažiausias paauglėms gimusių kūdikių skaičius buvo Belgijoje – šioje šalyje apskai-
čiuotas 4,1 PKGR. Sąlyginai pozityviu, dešimties promilių ribos neperžengiančiu, PKGR taip 
pat pasižymėjo Nyderlandai (5,8), Italija (6,8), Ispanija (7,6), Danija (8,8) ir Suomija (9,8). Pras-
čiausiais PKGR išsiskyrė šešios valstybės, kuriose apskaičiuotas rodiklis viršijo 25. Tai Jungtinė 
Karalystė (28,2), Vengrija (31,9), Estija (37,9), Lietuva (40,9), Rumunija (42,6) ir Bulgarija (53,5). 
Lietuvoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje PKGR 1995 m. buvo dvigubai aukštesnis nei ES vidurkis ir 
septynis kartus aukštesnis nei Belgijoje. 

Lietuvoje bendrąjį, apskaičiuotą 15–19 metų amžiaus moterims, PKGR labiausiai „augino“ 
didelis gimstamumas 18–19 metų amžiaus grupėje, kuris siekė 77,3 ir nusileido tik Bulgari-
jai (80,1). 15–17 metų amžiaus moterų kūdikių gimstamumo rodiklis tesiekė 3,6 (ES vidurkis 
buvo 5,4). 

Paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis nėra statinis. Skirtingose Europos šalyse „lūžio 
metai“, nuo kurių rodiklis pastebimai ėmė mažėti, skiriasi, tačiau, žiūrint į bendras ES tenden-
cijas bei didžiąją Europos valstybių dalį, šio rodiklio 15–19 metų amžiaus moterų grupėje 
pozityvi kaita pastebima nuo 1995 m. Kai kuriose ES šalyse, lyginant 1995 ir 2017 m., šis po-
kytis ganėtinai stiprus – didesnis nei tris kartus: Estijoje PKGR sumažėjo 3,7 karto (arba 27,8 
promilės punktais), Lietuvoje – 3,3 (28,7 promilės punktais), Slovėnijoje – 3,3 (9,2 promilės 
punktais), Danijoje – 3,2 (6 promilių punktais). Tenka pažymėti, kad nors PKGR pokytis Lie-
tuvoje gan pozityvus, vis dėlto bendrame 2017 m. ES kontekste mūsų šalies rodikliai išlieka 
ganėtinai aukšti. 

5 20 ES valstybių, kurių PKGR duomenys prieinami 1995 m.: Belgija, Nyderlandai, Italija, Ispanija, Da-
nija, Suomija, Liuksemburgas, Graikija, Slovėnija, Airija, Austrija, Portugalija, Lenkija, Čekija, Jung-
tinė Karalystė, Vengrija, Estija, Lietuva, Rumunija, Bulgarija.
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2.1 pav. Kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų ES valstybėse (ES 
28) 1995–2017 m. (Duomenys: Eurostato duomenų bazė, papildyta Italijos, Maltos, Airijos ir Da-
nijos statistikos institucijų duomenimis)

2017 m. duomenys rodo, kad iš 28 ES valstybių 17 valstybių PKGR yra mažesnis nei ES 
vidurkis. Šis rodiklis 2017 m. mažiausias buvo Nyderlanduose (2,8), Danijoje (2,8), Slovėnijo-
je (4,1), Liuksemburge (4,2), Italijoje (4,3), Švedijoje (4,3) ir Suomijoje (4,9), kur neviršijo 5,0 
promilės ribos (2.1 pav.), o didžiausias – Rumunijoje (38,0) ir Bulgarijoje (39,9). Apskritai ben-
drame ES kontekste Vidurio ir Rytų Europos valstybės išsiskiria didesniu paauglių kūdikių 
gimstamumo rodikliu (2.1 pav.). Lietuva – ne išimtis. 2017 m. duomenimis, Lietuvoje tūks-
tančiui 15–19 metų amžiaus moterų teko 12,2 kūdikio. Didesnis nei Lietuvoje šis rodiklis yra 
tik Maltoje (12,3), Jungtinėje Karalystėje (12,7), Latvijoje (14,9), Vengrijoje (23,2), Slovakijoje 
(27,0) bei jau minėtose Rumunijoje ir Bulgarijoje. 

Palyginus 2017 m. mažiausią ir didžiausią rodiklio reikšmę matyti, kad skirtumas tarp Ny-
derlandų ir Bulgarijos sudarė daugiau nei 14 kartų. Galima teigti, kad toks didelis atotrūkis tarp 
rodiklio reikšmių skirtingose ES valstybėse, pateikus vidutines ES rodiklio reikšmes, niveliuoja 
bendrą viso regiono vaizdą, neišryškina probleminių valstybių, todėl kalbant apie paauglių kū-
dikių gimstamumą svarbu atkreipti dėmesį į atskirų valstybių rodiklius, jų pokyčius laike. 

Skirtumams tarp Vakarų ir Šiaurės Europos bei Rytų ir Vidurio Europos šalių įtaką daro socia-
linių, kultūrinių ir ekonominių veiksnių visuma: lytinio švietimo sistemų skirtumai, seksualinių ir 
reprodukcinių paslaugų prieinamumo paaugliams aspektai, kultūrinės nuostatos paauglių sek-
sualinės elgsenos atžvilgiu, ekonominė nelygybė tarp šalių. Jau minėta, kad rodikliai mažesni 
šalyse, kurių mokyklose vykdomos visapusiškos lytinio švietimo programos – Beniliukso, Šiau-
rės šalyse, Prancūzijoje ir Vokietijoje (European Parliament 2013). Kiti tyrėjai akcentuoja, 
kad Rytų ir Vidurio Europos šalyse seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugos yra 
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mažiau prieinamos nei Vakarų ir Šiaurės Europos šalyse (Part ir kt. 2013). Tai susiję tiek su 
kontraceptinėmis priemonėmis, tiek su nėštumo nutraukimo paslaugomis. Šiaurės šalyse 
paaugliai paprastai yra seksualiai aktyvesni nei Rytų ir Vidurio Europos šalių paaugliai, ta-
čiau jie dažniau naudoja efektyvias kontraceptines priemones, todėl rečiau susiduria su 
neplanuotu nėštumu (Hognert ir kt. 2018). Mokslininkai pastebi, kad svarbi ir sociokultūri-
nė aplinka – kai seksualiniai santykiai suvokiami kaip natūrali ir tikėtina patirtis paauglystėje, 
pavyzdžiui, Nyderlanduose, paaugliai nebijo kalbėtis šia tema su suaugusiaisiais, kreiptis į 
specialistus, kai reikia pagalbos, dėl to išvengia netikėtų pasekmių (Dillon, Cherry 2014). 

PKGR 2001–2017 m. labiausiai sumažėjo Estijoje ir Jungtinėje Karalystėje (2.2 pav.). Per 
septyniolika metų gimstamumo paauglystėje lygis šiose valstybėse pakito daugiau nei dvi-
gubai. Lyginant 2001 ir 2017 m., Jungtinėje Karalystėje apskaičiuotas pokytis – 14,3 promilės 
punktų (atitinkamai nuo 27,0 iki 12,7). Tai susiję su tuo, kad 1999–2010 m. Anglijoje buvo 
įgyvendinama paauglių nėštumų strategija, kuri rėmėsi Pasaulio sveikatos organizacijos re-
komendacijomis dėmesį skirti prevencijai, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų 
paaugliams prieinamumo užtikrinimui (Hadley ir kt. 2016). Vis dėlto reikia pažymėti, kad 
Jungtinė Karalystė išsiskiria didelėmis PKGR reikšmėmis Vakarų Europos kontekste ir pagal šį 
rodiklį vis dar yra artimesnė Vidurio ir Rytų Europos valstybėms. 

Estijos pozityvūs PKGR pokyčiai aiškinami besikeičiančia socioekonomine šalies situacija, 
operatyvia informacijos sklaida bei jos didesniu prieinamumu (Haldre ir kt. 2005). Taip pat 
mokslininkai akcentuoja kontraceptikų prieinamumo ir vartojimo bei lytinio švietimo svar-
bą. Tyrimas nurodo, kad Estijoje nepriklausomybės pradžioje pastojusios paauglės rinkda-
vosi gimdyti, o XX a. pabaigoje du trečdaliai paauglių merginų rinkosi nėštumo nutraukimą 
(Haldre ir kt. 2005).

Didesniu nei 10 promilių punktų pokyčiu, lyginant 2001 ir 2017 m., be Jungtinės Karalys-
tės ir Estijos, taip pat pasižymi Portugalija ir Airija (2.2 pav.). Vis dėlto kai kuriose šalyse PKGR 
per analizuojamą periodą išaugo. Nežymiai, iki 1 promilės punkto, PKGR padidėjo Čekijoje 
(0,3 promilės punktais). Vengrijoje PKGR padidėjo 1,1 promilės punktu, o Rumunijoje – 1,7. 
Slovakijoje šis rodiklis išaugo nuo 21,4 iki 27,0. 

2.2 pav. 15–19 metų amžiaus moterų kūdikių gimstamumo rodiklio pokyčiai ES valstybėse ly-
ginant 2001 ir 2017 m. Pastaba: 2001 m. nėra duomenų apie paauglėms gimusių vaikų skaičių 
Vokietijoje ir Maltoje, todėl nėra galimybių apskaičiuoti pokytį (Duomenys: Eurostato duomenų 
bazė, papildyta Italijos, Maltos, Airijos ir Danijos statistikos institucijų duomenimis)
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Apskritai visose ES valstybėse (išskyrus nežymų padidėjimą Liuksemburge) kūdikių, gi-
musių iki 19 metų amžiaus moterims, skaičius mažėja – lyginant 2001 ir 2017 m., sumažėjo 
daugiau nei 83 tūkstančiais: nuo 215 800 iki 132 379. Taip pat mažėja ir 15–19 metų am-
žiaus moterų skaičius – Eurostato duomenimis, ES šalyse 15–19 metų amžiaus moterų skai-
čius 2017 m., palyginti su 2001 m., sumažėjo 14 proc. Šios amžiaus grupės moterų skaičiaus 
mažėjimas pastebimas daugelyje nagrinėtų ES valstybių, išskyrus Liuksemburgą, Daniją, Ny-
derlandus, Belgiją, Prancūziją, Švediją ir Jungtinę Karalystę. Didžiausias neigiamas pokytis 
Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Šiose šalyse 15–19 metų amžiaus moterų 
skaičius 2017 m. buvo daugiau nei 40 proc. mažesnis, palyginti su 2001 m.

PKGR kaitos analizė 15–17 metų amžiaus moterų grupėje 
1995 m. duomenimis, 15–17 metų amžiaus moterų grupė, vertinant PKGR dvidešim-

tyje ES valstybių, apie kurias Eurostato duomenų bazė teikia informaciją, pasižymi san-
tykinai žemais rodikliais. 1995 m. bendras PKGR ES vidurkis 15–17 metų amžiaus moterų 
grupėje buvo vienas žemiausių (5,4) visu analizuojamu periodu – žemesnis tik 2017 m. 
(5,2). Septyniose iš dvidešimties ES valstybių PKGR neviršijo 2,5: Danijoje, Nyderlanduose, 
Suomijoje, Italijoje, Slovėnijoje, Liuksemburge ir Airijoje (2.3 pav.). Didžiausi rodikliai, kaip 
ir visu analizuojamu periodu, apskaičiuoti Rumunijoje (19,0) ir Bulgarijoje (24,8). 2001 m. 
galėtų būti laikomi tam tikrais „lūžio metais“, nuo kurių bendrasis ES vidurkis bei dauge-
lio Europos šalių rodikliai minėtoje amžiaus grupėje ėmė mažėti. Įdomu tai, kad nors nuo 
2001 m. PKGR mažėja, visgi palyginus 1995 ir 2017 m. rodiklį matyti, kad daugelio vals-
tybių PKGR 15–17 metų amžiaus moterų grupėje 1995 m. buvo mažesnis nei 2017 m. Tik 
šešiose valstybėse (iš dvidešimties) 2017 m. PKGR buvo mažesnis nei 1995 m.: Belgijoje, 
Danijoje, Liuksemburge, Austrijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje. Likusiose ke-
turiolikoje ES valstybių, nors rodiklis analizuojamu periodu ir mažėjo (išskyrus Slovakiją), 
PKGR 2017 m. yra aukštesnis, lyginant su 1995 m. duomenimis: Lenkijoje PKGR 2017 m. 
buvo didesnis 1,7 promilės punktais, lyginant su 1995 m. (2,6 – 1995 m. ir 4,3 – 2017 m.), 
Lietuvoje – 1,9 (3,6 – 1995 m. ir 5,5 – 2017 m.), Čekijoje – 2,2 (3,0 – 1995 m., 5,5 – 2017 m.), 
Vengrijoje – 3,9 (10,8 – 1995 m., 14,8 – 2017 m.), Bulgarijoje – 9,9 (24,8 – 1995 m., 34,7 – 
2017 m.), Rumunijoje – 10,5 (19,0 – 1995 m., 29,6 – 2017 m.). Vėlgi pastebime, kad sparčiau 
PKGR 15–17 metų amžiaus moterų grupėje kinta ekonomiškai stipresnėse Vakarų Europos 
bei Skandinavijos šalyse, o Centrinės ir Rytų Europos šalys, nors daugelis jų patiria pozity-
vius pokyčius, atsilieka nuo pažangiųjų Europos šalių tendencijų.

Kadangi detalesni ir daugiau ES valstybių apimantys PKGR duomenys Eurostato duo-
menų bazėje pateikiami tik nuo 2001 m., šiame poskyryje daugiau dėmesio skiriama ana-
lizuojamo rodiklio pokyčiui nuo 2001 m. Taigi, 2001 m. duomenimis, 15–17 metų amžiaus 
moterų grupėje gimstamumo rodikliai mažiausi buvo Liuksemburge (1,4), Slovėnijoje (1,9), 
Danijoje (2,0), Švedijoje (2,3) ir Kipre (2,4). Šiose valstybėse apskaičiuotas PKGR buvo tris su 
puse karto mažesnis nei ES vidurkis. 2005, 2010 ir 2015 m. duomenimis, valstybės, kuriose 
PKGR apskaičiuotas mažiausias, dažnai išlieka tos pačios, tik į šį sąrašą dar įtraukiami Ny-
derlandai ir Suomija. 2017 m. rodiklis 15–17 metų merginoms neviršijo 5,0 visose Šiaurės 
ir Vakarų Europos šalyse (išskyrus Jungtinę Karalystę). 2017 m. mažiausiu PKGR pasižymin-
čių šalių sąrašas pailgėjo iki dešimties: Danija (0,6), Nyderlandai (0,9), Liuksemburgas (1,1), 
Suomija (1,2), Švedija (1,4), Italija (1,7), Slovėnija (2,0), Airija (2,3), Austrija (2,5) ir Belgija 
(2,5). Didžiausiais rodikliais šio amžiaus moterų grupėje visu analizuojamu periodu stipriai 
išsiskyrė Rumunija ir Bulgarija. Šiose šalyse gimstamumas 15–17 metų amžiaus moterų 
grupėje (priešingai bendrosioms ES tendencijoms) netgi augo: Rumunijoje 2001 m. buvo 
fiksuotas 22,4, 2005 m. – 25,0, 2010 m. – 30,3, 2015 m. – 29,1, 2017 m. – 29,6; Bulgarijoje 
2001 m. – 30,8, 2005 m. – 32,3, 2010 m. – 37,0, 2015 m. – 33,5, 2017 m. – 34,7. Abi valstybės 
stipriai viršija ES vidurkį ir labiausiai „išaugina“ ES vidutinę rodiklio reikšmę visu nagrinėja-
mu periodu. Šių valstybių rodikliai lenkia Skandinavijos šalis daugiau nei 20 kartų.
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Analizuodami PKGR pokytį 2001–2017 m. 15–17 metų amžiaus moterų grupėje matome, 
kad didžiausiu pozityviu pokyčiu išsiskiria Jungtinė Karalystė, kurioje PKGR sumažėjo nuo 
13,8 2001 m. iki 5,1 2017 m., taip pat Portugalija, kurioje PKGR sumažėjo nuo 12,3 iki 4,2, 
Airija – nuo 8,7 iki 2,3 ir Estija – nuo 9,8 iki 4,2 (2.5 pav.). Aštuoniose (iš 28) ES valstybėse, ly-
ginant 2001 ir 2017 m., apskaičiuotas rodiklio augimas. PKGR augimas, nustatytas Graikijoje, 
Kipre, Slovėnijoje ir Čekijoje, neviršija vienos promilės punkto, Vengrijoje PKGR padidėjo 1,7, 
Bulgarijoje – 3,9, o Slovakijoje ir Rumunijoje – net 5,4 ir 7,2 promilės punktais. Galima teigti, 
kad šie skaičiai iš dalies iliustruoja augantį nesprendžiamos problemos mastą.

2.3 pav. Kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 15–17 metų amžiaus moterų ES valstybėse (ES 28) 
2001 ir 2017 m. (Duomenys: Eurostato duomenų bazė, papildyta Italijos, Maltos, Airijos ir Danijos 
statistikos institucijų duomenimis)

PKGR kaitos analizė 18–19 metų amžiaus moterų grupėje
PKGR 18–19 metų amžiaus moterų grupėje nuo 1995 m. mažėja daugumoje ES valstybių 

(išskyrus Belgiją, Airiją, Nyderlandus, ten PKGR tendencingai mažėja nuo 2001; Ispaniją, Itali-
ją, Liuksemburgą, Suomiją, ten PKGR mažėja nuo 2005 m., ir Maltą, kurioje didžiausias PKGR 
apskaičiuotas 2010 m.) (2.4 pav.). 

Analizuodami bendrai apskaičiuotą vidutinį Europos Sąjungos PKGR galime matyti nuo-
seklų rodiklio mažėjimą nuo 1995 m. ES vidutinis PKGR 1995 m. buvo 34,6, 2001 m. – 29,0, 
2005 m. – 27,2, 2010 m. – 24,8, 2015 m. – 18,5, 2017 m. – 17,3. Tad per dvidešimt dvejus metus 
vidutinis PKGR bendrai ES šalyse sumažėjo dvigubai. Kai kuriose valstybėse šis pokytis buvo 
gerokai spartesnis. Tarp pozityvų pokytį patyrusių valstybių galima priskirti ir Lietuvą, kurioje, 
lyginant 1995 ir 2017 m. duomenis, PKGR sumažėjo 3,6 karto (arba 56,0 promilės punktais, 
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nuo 77,3 iki 21,3). Taip pat daugiau nei tris kartus 1995–2017 m. rodiklis sumažėjo Danijoje 
(12,0 promilės punktų), Estijoje (54,2 promilės punktais) ir Slovėnijoje (20,8 promilės punk-
tais). Rumunijoje ir Bulgarijoje gimstamumo rodikliai šioje amžiaus grupėje taip pat suma-
žėjo, nors išlieka gerokai didesni, lyginant su kitomis ES valstybėmis: Rumunijoje sumažėjo 
nuo 70,3 1995 m. iki 50,6 2017 m., Bulgarijoje – atitinkamai nuo 80,1 iki 48,2. 

2.4 pav. Kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 18–19 metų amžiaus moterų ES valstybėse (ES 28) 
2001 ir 2017 m. (Duomenys: Eurostato duomenų bazė, papildyta Italijos, Maltos, Airijos ir Danijos 
statistikos institucijų duomenimis)

Detaliau analizuojant PKGR pokyčius nuo 2001 m. matyti, kad 2001–2010 m. 10,0 pro-
milės ribos neperžengė ir geriausiais rodikliais išsiskirdavo tik viena valstybė (1995 m. – 
Belgija, 2001 m. – Liuksemburgas, 2005 m. – Airija, 2010 m. – Slovėnija), 2015–2017 m. 
tokių valstybių, neviršijančių 10,0 promilės ribos, jau buvo po šešias (2015 m.: Nyderlan-
dai, Danija, Kipras, Švedija, Slovėnija, Italija; o 2017 m. sąrašas lieka tas pats, tik Kiprą pa-
keitė Liuksemburgas). Taip pat galima matyti, kad kiekvienais tiriamaisiais metais žemėla-
piai „šviesėja“. Tai reiškia, kad vis daugiau valstybių priskiriamos grupėms, kurios pasižymi 
geresniais PKGR. Gauti rezultatai rodo pozityvias bendrąsias tendencijas ES, tačiau toks 
valstybių „išrangavimas“ kartu nurodo ir problemines teritorijas, kuriose PKGR išlieka gana 
aukštas – čia vėl akivaizdžiai išsiskiria Centrinės ir Rytų Europos valstybės. 

PKGR 18–19 metų amžiaus moterų grupėje, lyginant 2001 ir 2017 m., sumažėjo beveik vi-
sose (išskyrus Liuksemburgą, Vengriją ir Slovakiją) ES valstybėse (2.5 pav.). Didžiausias 18–19 
metų amžiaus paauglių kūdikių gimstamumo pokytis išryškėjo Estijoje (sumažėjo nuo 47,7 
2001 m. iki 19,3 2017 m.), Jungtinėje Karalystėje (nuo 47,4 2001 m. iki 23,3 2017 m.) ir Airijoje 
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(nuo 35,9 2001 m. iki 13,7 2017 m.). Didžiausiu PKGR padidėjimu išsiskiria Slovakija, kurioje 
PKGR, lyginant 2001 iki 2017 m., išaugo 5,1 promilės punktu (nuo 36,7 iki 41,8). Nežymiai, 
neviršijant 0,5 promilės punkto ribos, PKGR padidėjo Vengrijoje (nuo 35,4 iki 35,7) ir Liuk-
semburge (nuo 8,6 iki 8,7).

2.5 pav. 15–17 ir 18–19 metų amžiaus moterų kūdikių gimstamumo rodiklio pokyčiai ES vals-
tybėse, lyginant 2001 ir 2017 m. Pastaba: 2001 m. nėra duomenų apie paauglėms gimusių vai-
kų skaičių Vokietijoje ir Maltoje, todėl nėra galimybių apskaičiuoti pokytį (Duomenys: Eurostato 
duomenų bazė, papildyta Italijos, Maltos, Airijos ir Danijos statistikos institucijų duomenimis)

Lietuva pagal PKGR kaitą Europos kontekste atrodo gana pozityviai. Per septyniolika 
metų PKGR Lietuvoje sumažėjo 9,0 promilės punktais: nuo 21,2 2001 m. iki 12,2 2017 m. (2.2 
pav.). 2001 m. paauglėms gimė 2 772 kūdikiai, 2017 m. – 879, arba 68 proc. mažiau. Lietuvo-
je nors ir mažėja, tačiau vis dar išlieka dideli gimstamumo rodikliai merginų, kurios susilaukia 
kūdikių neturėdamos 18 metų (2.3 pav.). 2017 m. tūkstančiui 15–17 metų moterų teko 5,5 
kūdikio ir tai yra šiek tiek daugiau nei ES vidurkis, bet apie 4 kartus daugiau lyginant su Skan-
dinavijos šalimis. 18–19 metų moterų grupėje gimstamumas sumažėjo 1,9 karto: nuo 42,2 
2001 m. iki 21,3 2017 m., tačiau vis dar yra 1,2 karto didesnis nei ES vidurkis ir beveik 4 kartus 
didesnis nei Nyderlanduose (2.4 pav.). 

Apibendrinimas

Atlikta statistinė analizė išryškina paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio skirtumus ES 
valstybėse, leidžia kalbėti apie 1995–2017 m. vykusių pokyčių mastą ir kryptį atskirose vals-
tybėse. Neabejotinai galima teigti, kad PKGR yra dinamiškas rodiklis, kuris daugelyje Euro-
pos valstybių per pastaruosius dvidešimt dvejus metus gerokai sumažėjo. Tam įtakos turėjo 
besikeičianti socioekonominė valstybių situacija, ypač gerėjančios gyvenimo sąlygos. Be 
to, didelis dėmesys daugelyje valstybių kreipiamas į lytinio švietimo stiprinimą, lytiniu keliu 
plintančių ligų prevenciją. Pozityvūs pokyčiai įrodo, kad PKGR kaita priklauso ir nuo valsty-
bės požiūrio. Danija, Nyderlandai, Švedija (ir kitos Vakarų Europos ir Skandinavijos šalys) bei į 
šias valstybes vis labiau besilygiuojanti Estija iliustruoja, kad taikant tinkamas socialinės poli-
tikos priemones PKGR problema gali būti išspręsta.

Nors tiek 15–19, tiek atskirai 15–17 ar 18–19 metų amžiaus moterų grupėse PKGR suma-
žėjo daugelyje valstybių, vis dėlto didžiausiais pokyčiais išsiskiria Vakarų ir Šiaurės Europos 
šalys, kuriose šis rodiklis yra mažiausias. Danija, Nyderlandai, Švedija, Suomija – tai valstybės, 
kuriose PKGR sumažėjo nuo 2 iki beveik 3 kartų, remiantis 2017 m. skaičiavimais, šiose šalyse 
tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų teko iki 5 kūdikių. Analizė atskleidžia, kad žymiai 



22

sumažėjo valstybių, kuriose tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų tektų daugiau nei 15 
kūdikių, ir atitinkamai padidėjo skaičius valstybių, kuriose tūkstančiui šio amžiaus moterų 
tenka iki 10 kūdikių. Nors šie skaičiai atspindi pozityvius pokyčius, vis dėlto kai kuriose ES 
šalyse rodiklis išlieka santykinai aukštas.

Analizė pagal smulkesnes amžiaus grupes parodė, kad PKGR mažėjimo tempai skiriasi 15–
17 ir 18–19 metų amžiaus moterų grupėse. Nors daugeliu atvejų pastebimas rodiklių 15–17 
metų amžiaus moterų grupėje mažėjimas, mažėjimo mastai lėtesni, lyginant su 18–19 metų 
moterų grupe. Daugelyje Europos šalių didesnę įtaką bendrai 15–19 metų amžiaus moterų 
grupės kūdikių gimstamumo rodiklio kaitai padarė spartesniu tempu vykstantys pozityvūs po-
kyčiai 18–19 metų amžiaus moterų grupėje. Tačiau, antra vertus, statistiniai duomenys rodo, 
kad vis dėlto vyresnių – 18–19 metų amžiaus – moterų gimstamumo rodikliai yra keletą kartų 
aukštesni nei 15–17 metų amžiaus moterų grupės rodikliai. 

Lietuvai būdingos bendros PKGR mažėjimo tendencijos. PKGR mažėjimą Lietuvoje ana-
lizuojamu laikotarpiu galime aiškinti bendromis pirmo vaiko susilaukimo atidėjimo tenden-
cijomis, gerėjančia socioekonomine šalies situacija. Nepaisant šalyje gerėjančios situacijos, 
ES kontekste Lietuva vis dėlto priskiriama prie prastesniais rodikliais pasižyminčių valstybių 
grupės ir rikiuojasi žemiau ES vidurkio. PKGR Lietuvoje išlieka gana aukštas, tad, tikėtina, 
šalyje įgyvendinama socialinė politika (ypač lytinio ugdymo požiūriu) turi trūkumų, kuriuos 
bus siekiama atskleisti kituose skyriuose. 
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3. Istorinė paauglių kūdikių gimstamumo raida Lietuvoje
(V. Tretjakova)

Demografiniai procesai formuojasi ilgą laiką, esama situacija susiklosto dėl anksčiau vykusių 
procesų. Todėl, norint suprasti ir tinkamai interpretuoti dabartinę paauglių kūdikių gimstamumo 
padėtį Lietuvoje, naudinga įvertinti, kaip ji keitėsi ilguoju laikotarpiu. Tuo labiau, kad iki šiol tai ne-
buvo daryta, anksčiausias istorinis taškas, į kurį buvo žvelgta, – 1994 m. (Tretjakova 2016). Ilga-
laikės paauglių kūdikių gimstamumo raidos trajektorijos pažinimas taip pat gali padėti progno-
zuojant galimas ateities kaitos kryptis. Šioje dalyje apžvelgiamos paauglių kūdikių gimstamumo 
kaitos tendencijos nuo 1959 m. iki šių dienų. Taip pat aptariami paauglių kūdikių gimstamumo 
mastai (absoliučiais skaičiais), rodiklio kaita smulkesnėse amžiaus grupėse (15–17 ir 18–19 metų 
amžiaus), paauglių kūdikių gimstamumas pagal gimimo eiliškumą bei kaimo ir miesto skirtumai. 

3.1. Duomenys ir metodai

Ilgalaikėms paauglių kūdikių gimstamumo tendencijoms analizuoti pasitelkta Žmonijos 
gimstamumo duomenų bazė (Human Fertility Database) (https://www.humanfertility.org/). Ją 
sukūrė Makso Planko demografinių tyrimų (Max Planck Institute for Demographic Research) ir 
Vienos demografinių tyrimų (Vienna Institute of Demography) institutai. Tai vienas išsamiau-
sių duomenų apie gimstamumą šaltinių, kuriame pateikiama informacija tiek apie periodinį, 
tiek apie kohortinį gimstamumą. Duomenų bazė pasižymi metodologiniu nuoseklumu, už-
tikrinant, kad duomenys būtų palyginami laike ir tarp šalių, bei ilgomis istorinėmis „eilutė-
mis“. Jos kūrėjai taip pat akcentuoja duomenų patikimumą – duomenų pagrindas – oficiali 
registruojamoji šalių statistika. Šiuo metu duomenų bazėje sukaupta informacija apie 31 šalį 
(daugiausia Europos).

Paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis apskaičiuotas gyvų kūdikių, gimusių moterims iki 
19 metų (imtinai), skaičių padalinus iš 15–19 metų amžiaus moterų žmogaus metų skaičiaus 
(female population exposure) ir padauginus iš 1000. Kitaip nei pirmame skyriuje pristatytoje 
formulėje, naudojamas ne vidutinis metinis 15–19 metų amžiaus moterų skaičius, o 15–19 
metų amžiaus moterų žmogaus metų skaičius. Žmogaus metų skaičius tiksliau nei vidutinis 
metinis gyventojų skaičius nurodo moterų populiacijos dalį, esančią „rizikoje“ susilaukti vai-
ko (exposed to risk of birth). Kadangi Žmonijos gimstamumo duomenų bazė suteikia galimy-
bę demografinių rodiklių skaičiavimams naudoti šią tikslesnę informaciją, buvo nuspręsta ja 
pasinaudoti. Pažymėtina, kad nors duomenys parsisiųsti iš Žmonijos gimstamumo duome-
nų bazės, informacija apie „rizikoje“ esančią moterų populiaciją rengiama Žmogaus mirtin-
gumo duomenų bazės (Human mortality database) (https://www.mortality.org/). Rodikliai 
15–17 ir 18–19 metų amžiaus moterims apskaičiuoti analogiškai, įvertinant gimimus ir žmo-
gaus metų skaičių atitinkamose amžiaus grupėse.

Žmonijos duomenų bazėje informacijos apie bendrąjį gimimų skaičių anksčiausias 
istorinis taškas yra 1959-ieji metai. Tačiau informacija apie gimimus pagal gimimo eiliškumą 
pateikiama tik nuo 1970-ųjų. Tad analizuojant paauglių kūdikių gimstamumo tendencijas 
nepavyksta išvengti tam tikro istorinio nenuoseklumo. Naujausia teksto rengimo metu ba-
zėje prieinama informacija – 2017-ieji, 2018-ųjų gimimų duomenys paimti iš Lietuvos statis-
tikos departamento. Miesto ir kaimo skirtumų Lietuvoje analizei naudoti įvairių metų Demo-
grafijos metraščių duomenys. 

3.2. Paauglių kūdikių gimstamumo mastai 

Analizę apie bendrąsias paauglių kūdikių gimstamumo demografinės raidos tendencijas 
pradėkime nuo absoliučių gimimų paauglėms merginoms skaičių. Nepaisant to, kad vertinti de-
mografinius pokyčius remiantis absoliučiais skaičiais reikėtų atsargiai, jie gerai iliustruoja gimsta-
mumo paauglystėje mastus. Be to, vėliau šios įžvalgos bus papildytos santykinių rodiklių analize.
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Analizuojamu laikotarpiu absoliutus gimimų paauglėms skaičius stipriai kito (3.1 pav.). 
1959 m. jų būta 1,8 tūkst., vėliau dvidešimt metų jų skaičius su nedideliais svyravimais nuo-
sekliai augo, kol 1978 m. pasiekė 4 tūkst. Toliau sekė trumpas periodas gana staigaus kriti-
mo iki 2,7 tūkst. 1981 m. ir dešimtmetis intensyvaus augimo, kai 1992 m. paauglių gimimų 
skaičius šoktelėjo iki 6,4 tūkst. Nuo 1992 m. gimimų skaičius mažėjo ir ilgainiui nebesiekė nė 
tūkstančio, 2018 m. jų registruota 766. Pokyčiai, vykę per pastaruosius dvidešimt penkerius 
metus, buvo intensyviausi – gimimų skaičius sumažėjo 8,3 karto.

3.1 pav. Kūdikiai, gimę atitinkamo amžiaus paauglėms 1959–2018 m. (absoliučiais skaičiais). 
Duomenys: Human Fertility Database. Max Planck Institute for Demographic Research (Vokieti-
ja) ir Vienna Institute of Demography (Austrija), www.humanfertility.org; Lietuvos statistikos de-
partamentas (2018 m. duomenys)

Didžiausią gimimų paauglėms dalį visu laikotarpiu sudarė gimimai 19-metėms ir 18-me-
tėms (3.2 pav.). Tačiau nuo maždaug 1987 m. jų santykinė dalis mažėjo ir atitinkamai didėjo 
santykinė gimimų 17-metėms ir 16-metėms dalis. Tuo pačiu laikotarpiu pradėjo augti ir san-
tykinė gimimų 15-metėms dalis, anksčiau nesiekusi nė procento. 2018 m. paauglių gimimų 
struktūroje 3 proc. sudarė gimimai 15-metėms ir jaunesnėms mergaitėms, 7 proc. – 16-me-
tėms, 14 proc. – 17-metėms, 31 proc. – 18-metėms ir 45 proc. – 19-metėms. 

Gimimai 15-metėms ir jaunesnėms merginoms sudaro mažiausią dalį, tačiau atkreipti-
nas dėmesys, kad per visą analizuojamą laikotarpį nebuvo nė vienų metų, kad nebūtų buvęs 
užregistruotas nors vienas gimimas 14-metėms mergaitėms. 2018 m. jų registruota 4. Tais 
pačiais metais gimimai absoliučiais skaičiais kitoms amžiaus grupėms pasiskirstė taip: 18 – 
15-metėms, 53 – 16-metėms, 107 – 17-metėms, 237 – 18-metėms, 347 – 19-metėms.

3.2 pav. Santykinė gimimų dalis, tenkanti atitinkamo amžiaus paauglėms 1959–2018 m. (proc.). 
Duomenys: Human Fertility Database. Max Planck Institute for Demographic Research (Vokieti-
ja) ir Vienna Institute of Demography (Austrija), www.humanfertility.org; Lietuvos statistikos de-
partamentas (2018 m. duomenys)
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3.3. Paauglių kūdikių gimstamumo raidos etapai

Analizuojant paauglių kūdikių gimstamumo kaitą naudinga kartu įvertinti ir tai, kaip 
kito vidutinis pirmą vaiką gimdančių moterų amžius. Vidutinis pirmą kartą gimdančių mo-
terų amžius apskaičiuojamas įvertinus visų amžiaus grupių moterų, gimdančių pirmą vaiką, 
gimstamumo rodiklius. Kuo vėliau visuomenėje moterys gimdo pirmą vaiką, tuo didesnis 
vidutinis pirmą kartą gimdančių moterų amžius, ir atvirkščiai – jei dažniau moterys pirmo 
vaiko susilaukia jaunesniame amžiuje, vidutinis moterų amžius gimdant pirmą vaiką bus 
mažesnis. Kitaip tariant, vidutinis pirmą vaiką gimdančių moterų amžius nusako, koks yra 
gimstamumo modelis visuomenėje konkrečiu periodu – kokiame amžiuje įprasta pradėti 
motinystės „karjerą“. Kaip bus aptarta kitoje šio skyriaus dalyje, dažniausiai paauglės gimdo 
pirmą vaiką. Todėl lygindami paauglių kūdikių gimstamumo rodiklį su vidutiniu pirmą vaiką 
gimdančių moterų amžiumi galime daryti išvadas apie tai, ar vaikų susilaukimas paauglystė-
je yra gana retas, neįprastas reiškinys, ar atvirkščiai – atitinka to meto gimstamumo modelį.

Vertindami paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio kaitą, galime išskirti penkis paauglių 
kūdikių gimstamumo raidos 1959–2018 m. tarpsnius (3.3 pav.). 

3.3 pav. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 15–17, 18–19, 15–19 metų am-
žiaus moterų, ir vidutinis pirmą vaiką gimdančių moterų amžius (skalė dešinėje) 1959–2018 m. 
Duomenys: Human Fertility Database. Max Planck Institute for Demographic Research (Vokieti-
ja) ir Vienna Institute of Demography (Austrija), www.humanfertility.org; Lietuvos statistikos de-
partamentas (2018 m. duomenys)

Pirmasis tarpsnis, trukęs nuo 1959 iki 1979 m., nepaisant nedidelių svyravimų, pasižymėjo 
gana nuosekliu paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio augimu nuo 15,5 kūdikio tūkstančiui 
15–19 metų amžiaus moterų iki 27,8. Taip pat matome, kad jauniausios amžiaus grupės (15–17 
metų) gimstamumo rodiklis periodo pradžioje buvo mažiausias kada nors registruotas – iki 
1971 m. nesiekė 5 tūkstančiui 15–17 metų amžiaus moterų. Rodikliai 18–19 metų amžiaus gru-
pėje buvo aukšti ir didėjo: nuo 34,5 iki 59,3 tūkstančiui moterų. Atsižvelgdami į tai, kad viduti-
nis pirmą kartą gimdančių moterų amžius buvo gana jaunas – 1970 m. siekė 24,7 metų ir toliau 
jaunėjo, galime daryti išvadą, kad šiam istoriniam periodui būdingas „jaunas“ prokreacinės elg-
senos kalendorius, kai susilaukti vaikų 18–19 metų amžiaus įprasta, tačiau vaikų susilaukimas 
15–17 metų amžiaus – gana retas reiškinys.

Vėliau buvo trumpalaikis intensyvaus rodiklio mažėjimo tarpsnis, kai per kelis metus 
rodiklis nukrito iki 19,7. Tai susiję su neįprastai staigiu vidutinio gimdančių moterų am-
žiaus ūgtelėjimu 1980–1981 m., kurį pastebėjo Žmonijos gimstamumo duomenų bazės 
dokumentaciją apie Lietuvą rengę autoriai (Jasilionienė ir kt. 2018). Jų teigimu, tam įta-
kos turėjo tuo metu visoje Sovietų Sąjungoje pradėtas pronatalistinės gyventojų politikos 
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priemonių įgyvendinimas, paskatinęs susilaukti vaikų vyresnio amžiaus moteris, ir švietimo 
sistemos pokyčiai, paskatinę jaunesnes moteris atidėti vaikų susilaukimą. Nuo 1981 m. vadi-
namasis „pilnas vidurinis išsilavinimas“, siekiantis 11 metų, tapo privalomas, iki tol privaloma 
buvo baigti tik 8 klases („nepilnas vidurinis išsilavinimas“). Tikėtina, kad staiga atsiradus 
prievolei ilgiau mokytis mokykloje, dalis merginų šeimos kūrimą atidėjo. 

Trečiajame tarpsnyje, nuo 1982 m. iki 1992 m. matome spartų paauglių kūdikių gims-
tamumo augimą, kurio pabaigoje pasiekta aukščiausia 1959–2018 m. registruota paauglių 
kūdikių gimstamumo rodiklio vertė – 49 kūdikiai tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų. 
Rodiklio augimas ypač suintensyvėjo nuo 1987 m. Kaip matyti, nuo 1987 m. taip pat ma-
žėjo vidutinis pirmą kartą gimdančių moterų amžius, ypač staigus jo kritimas užfiksuotas 
1987–1988 m. Tai siejama su tam tikrais nepriklausomybės laikotarpiu vykusiais procesais: 
išaugusiu gimimų skaičiumi jaunesnėse amžiaus grupėse (tokiu būdu siekiant išvengti tar-
nybos sovietų armijoje) ir sumažėjusiu gimstamumu vyresniame amžiuje (dėl ateities neti-
krumo) (Jasilionienė ir kt. 2018). Neabejotina, kad siekis išvengti tarnybos sovietų armijoje 
„prisidengiant“ tėvyste prisidėjo ir prie paauglių kūdikių gimstamumo didėjimo, nes būtent 
18–19 metų amžiaus grupėje gimstamumo rodikliai augo sparčiausiai. Šiuo laikotarpiu taip 
pat stipriai išaugo rodikliai jauniausioje amžiaus grupėje, pirmą kartą perkopę 5 ir pasiekę 
net 18 kūdikių tūkstančiui 15–17 metų amžiaus moterų periodo pabaigoje.

Ketvirtasis ir ilgiausias paauglių kūdikių gimstamumo raidos tarpsnis, trukęs nuo 1993 
iki 2009 m., pasižymėjo paauglių kūdikių gimstamumo mažėjimu. Bendras paauglių kūdikių 
gimstamumo rodiklis Lietuvoje sumažėjo net 3,6 karto – nuo 49 kūdikių tūkstančiui 15–19 
metų amžiaus moterų iki 13,3. Daugiausia tam įtakos turėjo pokyčiai, įvykę vyresnio – 18–19 
metų – amžiaus grupėje. 1992 m. tūkstančiui šio amžiaus grupės moterų teko 94,1 kūdikio, 
o 2010 m. – 22,8. Tuo pačiu metu jauniausio amžiaus – 15–17 metų – grupėje gimstamumo 
rodikliai taip pat mažėjo, tačiau ne taip sparčiai. Ši tendencija sietina su nuo XX a. paskutinio 
dešimtmečio prasidėjusiais esminiais gimstamumo pokyčiais Lietuvoje – nuo 1990 m. gims-
tamumas sparčiai mažėjo (2002 m. pasiekė kritiškai žemą ribą – suminis gimstamumo rodi-
klis nesiekė 1,3), gimdymus pradėta atidėti vyresniam amžiui, pradėjo plisti nesantuokinis 
gimstamumas6 (Stankūnienė, Baublytė 2009). Vidutinis pirmą kartą gimdančių moterų am-
žius, 1992 m. siekęs 23 metus, per beveik dvidešimt metų ūgtelėjo iki 26,5. 1990–1995 m. ne-
maža dalis 18–19 metų moterų susilaukdavo vaikų (ypač pirmo), o piką gimstamumo rodi-
kliai pasiekdavo 21–22 metų amžiaus moterų grupėje (Stankūnienė 2006). Taigi, kai minėtu 
laikotarpiu vaikų susilaukdavo 18-metės, 19-metės, tai atitiko to meto gimstamumo modelį, 
todėl gimstamumo rodiklių sumažėjimas šioje amžiaus grupėje XX a. paskutinį dešimtmetį 
iliustruoja pakitusį prokreacinės elgsenos modelį, bet ne „gimstamumo paauglystėje“, taip 
kaip jis yra konceptualizuojamas šiuo metu, problemos mažėjimą.

Paskutiniame paauglių kūdikių gimstamumo raidos etape, 2010–2018 m., matyti, kad 
rodiklis stabilizavosi ir iš esmės nekito. Tiek 2010, tiek 2016 m. jis sudarė 13,3 kūdikio tūks-
tančiui 15–19 metų amžiaus moterų. Tas pats pasakytina ir apie smulkesnes amžiaus gru-
pes: tūkstančiui 15–17 metų amžiaus moterų 2010 m. teko 6,2 kūdikio, 2016 m. – 6,5. Tūks-
tančiui 18–19 metų amžiaus moterų ir 2010, ir 2016 m. teko 22,8 kūdikio. Tik 2017–2018 m. 
gimstamumo rodikliai pradėjo nežymiai judėti žemyn. 2018 m. tūkstančiui 15–17, 18–19 ir 
15–19 metų amžiaus moterų teko atitinkamai 4,7, 19,9 ir 11,3 kūdikio. Tiesa, kol kas negali-
me prognozuoti, ar matome ilgalaikės paauglių kūdikių gimstamumo mažėjimo tendencijos 
pradžią. Bet kuriuo atveju, kaip žinome iš antrojo studijos skyriaus, paauglių kūdikių gimsta-
mumo rodiklis Lietuvoje išlieka gerokai didesnis nei Vakarų ir Šiaurės Europos šalyse. 

6 Šie gimstamumo ir šeimos transformacijos pokyčiai, demografinėje literatūroje nusakomi an-
trojo demografinio perėjimo sąvoka, yra išsamiai analizuoti Lietuvos demografiniame diskurse 
(Stankūnienė ir kt. 2005; Stankūnienė, Baublytė 2009; Stankūnienė ir kt. 2013).
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3.4. Paauglių kūdikių gimstamumas pagal gimimo eiliškumą

Kai kalbama apie ankstyvą motinystę, gali susidaryti įspūdis, kad visos vaikų susilauku-
sios paauglės mamomis tapo pirmą kartą. Taip nėra – dalis jų gimdo jau antrą ar net trečią ir 
paskesnį vaiką. Tyrimai rodo, kad pakartotinis nėštumas ir gimdymas paauglystėje gali turėti 
net daugiau neigiamų pasekmių nei pirmas, tad rekomenduojama analizuojant paauglių kū-
dikių gimstamumą įvertinti, kokią dalį sudaro antri ir paskesni gimimai (Benova ir kt. 2018). 

Didesnę tikimybę susilaukti antro ir paskesnio vaiko turi, žinoma, vyresnės paauglės. Ta-
čiau pasitaiko tokių atvejų, kai antrą vaiko gimdo ir 15-metės ar 16-metės. Tiesa, paskutiniais 
metais jų itin mažai (2018 m. registruotas vienas antras gimimas 16-metei mergaitei), tad jų 
atskirai neanalizuosime. 

3.4 pav. Antrų ir paskesnių gimimų dalis, tenkanti atitinkamo amžiaus paauglėms (proc.). Duo-
menys: Human Fertility Database. Max Planck Institute for Demographic Research (Vokietija) ir 
Vienna Institute of Demography (Austrija), www.humanfertility.org; Lietuvos statistikos departa-
mentas (2018 m. duomenys)

Žvelgdami į gimusiųjų struktūrą pagal gimimo eiliškumą, matome, kad apskritai antrų 
ir paskesnių gimimų dalis su tam tikrais svyravimais nuosekliai augo: 1970 m. ji sudarė 6,8 
proc., o 2018 m. – jau 12,1 proc. (3.4 pav.). 17-mečių grupėje paskutinius dvidešimt metų 
būta nemažai svyravimų, tad sudėtinga kalbėti apie ilgalaikę tendenciją. Vis dėlto ir čia antrų 
ir paskesnių gimimų dalis yra gana žymi – 7,5 proc. (2018 m.). Dar didesnė antrų ir paskes-
nių gimimų dalis tais pačiais metais registruota 18-metėms (13,1 proc.) ir 19-metėms (15,3 
proc.). Taip pat abiem atvejais matyti, kad kreivės kyla aukštyn, tad neatmestina, kad santyki-
nė antrų ir paskesnių gimimų dalis šioje amžiaus grupėje gali dar labiau didėti. Atsižvelgiant 
į tai, kad bendras paauglių kūdikių gimstamumo lygis šalyje mažėja, galime kelti prielaidą, 
kad su šia situacija vis dažniau susiduria socialiai pažeidžiamos merginos, kurioms nepavyks-
ta išvengti ne tik pirmo, bet ir antro ar paskesnio nėštumo.

3.5. Paauglių kūdikių gimstamumo mieste ir kaime skirtumai

Gimstamumo rodiklių mieste ir kaime skirtumai siejami su vėlesne antrojo demografinio 
perėjimo pradžia bei mažesniu jo intensyvumu kaimo vietovėse (Walford, Kurek 2015). Antra-
sis demografinis perėjimas, žymintis gimstamumo ir šeimos transformaciją, be kitų charakte-
ristikų, pasireiškia gimstamumo mažėjimu ir „senėjimu“, kai vaikų susilaukimas atidedamas vis 
vėlesniam amžiui. Teigiama, kad įvairios antrojo demografinio perėjimo charakteristikos pir-
miausia atsiranda miesto, metropoliniuose regionuose, kurie vėliau tampa pakitusios demo-
grafinės elgsenos „skleidėjais“ į kaimo vietoves (Walford, Kurek 2015). Bendros gimstamumo 



28

tendencijos Lietuvoje taip pat rodo, kad apskritai kaimo moterys vaikų susilaukia anksčiau 
nei mieste gyvenančios moterys (Jasilionis ir kt. 2015).

3.5 pav. Gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų mies-
te ir kaime Lietuvoje 1971–2017 m. Duomenys: Demografijos metraščiai (2002; 2008; 2013; 2015; 
2018)

Kaip matėme ankstesnėse skyriaus dalyse, paauglių kūdikių gimstamumo tendencijos 
susijusios su bendrais gimstamumo pokyčiais. Todėl neatsitiktinai paauglių kūdikių gims-
tamumo rodiklis visu analizuojamu laikotarpiu kaime yra maždaug dvigubai didesnis nei 
mieste (3.5 pav.). Nuo 1990 m. paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis mažėjo tiek mieste, 
tiek kaime, tačiau skirtumai išliko: 2017 m. mieste tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų 
teko 8,7 kūdikio, kaime – 16,6. Tikėtina, kad šie skirtumai gali būti susiję ne tik su „jaunesniu“ 
kaimo moterų prokreaciniu kalendoriumi, bet taip pat ir su sudėtingesniu kontraceptinių 
priemonių bei reprodukcinės sveikatos paslaugų prieinamumu kaime.

Apibendrinimas

Ilgalaikė paauglių kūdikių gimstamumo analizė atskleidė gana „banguotą“ jo trajektoriją 
ir sąsajas su bendraisiais gimstamumo šalyje pokyčiais, ypač antruoju demografiniu 
perėjimu – gimstamumo mažėjimu, pirmo vaiko susilaukimo atidėjimu vyresniam amžiui. 
Išskirti penki šio proceso raidos etapai: nuoseklaus paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio 
augimo (1959–1979 m.), staigaus rodiklio mažėjimo (1980–1981 m.), spartaus augimo 
(1982–1992 m.), nuoseklaus mažėjimo (1993–2009 m.), stabilizacijos (2010–2018 m.). Nuo 
1993 m. paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis mažėjo didžia dalimi dėl gimstamumo 
kritimo 18–19 metų amžiaus merginų grupėje, jauniausių – 15–17 metų amžiaus – merginų 
grupėje padėtis keitėsi mažiau intensyviai ir išlieka gana problemiška. Tuo pačiu periodu 
augant pirmą vaiką gimdančių moterų amžiui, vaikų susilaukimas paauglystėje tapo vis 
labiau marginalizuotas, šių laikų gimstamumo modelio neatitinkantis elgesys. Paskutiniame, 
stabilizacijos etape, rodiklis iš esmės nekito, tik 2017–2018 m.  nežymiai mažėjo, tačiau 
kol kas sudėtinga numatyti, ar tai ilgalaikės paauglių kūdikių gimstamumo mažėjimo 
tendencijos pradžia. 

Esama ryškių paauglių kūdikių gimstamumo mieste ir kaime skirtumų – kaime rodiklis 
dvigubai didesnis nei mieste. Iš dalies šiuos skirtumus nulemia „jaunesnis“ kaimo moterų 
prokreacinis kalendorius, tačiau tai taip pat gali būti sudėtingesnio reprodukcinės sveikatos 
prekių ir paslaugų prieinamumo kaime indikacija. Vis dėlto labiausiai neraminanti tendenci-
ja yra didėjanti santykinė antrų ir paskesnių gimimų dalis, kai paauglės susilaukia jau ne pir-
mo vaiko. Kadangi bendras paauglių kūdikių gimstamumo lygis šalyje mažėja, tikėtina, kad 
šis procesas lokalizuojasi, vis dažniau paveikdamas pažeidžiamų socialinių grupių merginas, 
kurioms nepavyksta išvengti ne tik pirmo, bet ir antro ar paskesnio nėštumo. 
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4. Teisiniai motinystės paauglystėje aspektai
(M. Žaliauskaitė, L. Šumskaitė)

Šiame skyriuje aptariamas teisinis motinystės paauglystėje reglamentavimas. Atsakant į 
įvairius socialinius klausimus, kurie iš dalies aptarti kituose skyriuose, pasitelkiami Lietuvos Res-
publikos teisės aktai ir aktualios teismų praktikos bylos.

Įvadas

Paauglių kūdikių gimstamumo (PKG) problematika apima ne tik socialinius, bet ir įvai-
rius teisinius aspektus. Nėštumas jauname amžiuje kelia klausimų dėl tėvystės nustatymo, 
vaiko išlaikymo, globos, nėštumo nutraukimo ir t. t. Atsižvelgiant į tai, šio skyriaus tikslas – 
apžvelgti teisinį Lietuvos PKG aplinkos reglamentavimą.

Tenka pripažinti, kad dėl sudėtingos šio tyrimo tematikos ir nedidelio jos ištirtumo lygio 
šis skyrius yra daugiau aprašomojo pobūdžio, skirtas supažindinti tik su pagrindiniais PKG 
temoje kylančiais teisiniais klausimais. Lietuvos kontekste teisinė PKG temos analizė, kuri 
kartu sieja ne tik nepilnamečių merginų sveikatos tikrinimo, nėštumo nutraukimo, tėvystės 
nustatymo, bet ir kitus panašius klausimus, yra visiškai naujas tyrimas. Iki šiol šalyje panašių 
darbu,̨ kurie skirtų dėmesio tokiam tyrimo objektui, skelbta nebuvo. 

Atliekant tyrimą pasirinkta naudoti galiojančius aktualios redakcijos Lietuvos Respubli-
kos teisės aktus, kurie tiesiogiai reglamentuoja aptariamus klausimus. Kita vertus, atliekant 
teismų praktikos analizę, naudojant viešas duomenų bazes (Infolex.lt, E-teismai.lt), nemažai 
iššūkių kėlė nepilnamečių ir jų duomenų apsauga. Nepaisant to, pavyko rasti ir tyrimui at-
rinkti teismų bylas, kuriose nuosekliai pasikartoja teismų formuojamos taisyklės arba kurios 
geriausiai bei išsamiausiai iliustruoja analizuojamą problemą, ir tai leido atskleisti teismų 
formuojamą praktiką ir poziciją įvairiais PKG temos klausimais. Taigi šiame skyriuje pateikta 
informacija leis iš teisinės pusės pažvelgti į kituose skyriuose aptariamus kokybinio tyrimo 
rezultatus ir padės atskleisti, ar esamas teisinis reglamentavimas praktikoje pasiekia savo 
tikslus ir veikia sprendžiant PKG problemas. 

Atliekant tyrimą naudoti teisiniuose tyrimuose įprasti tyrimų metodai. Atsižvelgiant į 
mokslinės problemos pobūdį, pasirinkti bendrieji kokybinio tyrimo metodai: vertinant teisės 
aktų ir teismų praktiką svarbų vaidmenį suvaidino analitinės, loginės, turinio analizės, duome-
nų sintezės ir aprašomasis metodai, taip pat pasitelktas mokslinės literatūros analizės meto-
das. Pažymėtina, kad pasirinkti tik kokybiniai tyrimo metodai, kurie leido suformuoti teorinius 
pagrindu . Atkreiptinas dėmesys, kad tikslingai pasirinktas ne vienas, o keli tyrimo metodai: 
tai leido į mokslinę problemą pažvelgti skirtingais pjūviais ir požiūriais, o tai sąlygoja tyrimo 
rezultatų visapusiškumą. 

Šį skyrių sudaro  penkios dalys ir išvados. Skyriuje aptariami paauglių merginų sveikatos 
patikrinimo tvarkos, vaikų sveikatos priežiūros įgyvendinimo mokykloje, nėštumo nutraukimo 
reglamentavimo, globos paskyrimo nepilnametės motinos vaikui, paauglių motinų emancipaci-
jos, tėvystės nustatymo, prievolės finansiškai išlaikyti vaikus bei vaikų išlaikymo dydžio klausimai. 
Visapusiškai PKG temos analizei yra reikšmingas tarpdisciplininis požiūris, todėl šiame skyriuje 
aptariamos kokybinio sociologinio tyrimo metu išskirtos esminės PKG srities problemos, anali-
zuojami jų pagrindiniai teisiniai reglamentavimo bruožai, identifikuojami ir įvertinami reglamen-
tavimo trūkumai, o teisinę analizę papildo sociologiniai vertinimai, komentarai ir pastabos.

4.1. Paauglių merginų sveikatos priežiūros tvarka 

Pastojusios paauglystėje merginos gali nesuprasti, kad pastojo, slėpti nėštumą arba igno-
ruoti, o jų šeimos nariai ir mokyklos darbuotojai gali to nepastebėti. Kyla klausimas, kaip teisės 
aktais reglamentuojama paauglių merginų medicininė apžiūra? Ar yra teisinio reglamentavi-
mo spragų, paliekančių galimybę nepastebėti, jog nepilnametė mergina gali lauktis? 
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Vaikų sveikatos stebėsena yra reglamentuojama įvairiais teisės aktais. Visų pirma yra įtvir-
tinta vaiko teisė būti sveikam, kuri garantuojama vaikų ir jų motinų (tėvų) sveikatos priežiū-
ra, vaikų ligų profilaktika, kvalifikuota medicinos pagalba, vaiko sveiko gyvenimo būdo ug-
dymu ir kitomis priemonėmis (LR vaiko teisių apsaugos įstatymas, 8 str. 2, 3, 6 d.). Tėvams yra 
nustatyta pareiga rūpintis savo nepilnamečių vaikų sveikata, o sveikatos priežiūros įstaigos 
yra įpareigotos atlikti vaikų iki 16 metų profilaktinius patikrinimus (LR sveikatos sistemos 
įstatymas, 18 str., 85 str.). 

Profilaktiniai patikrinimai vaikams atliekami vadovaujantis LR sveikatos apsaugos minis-
tro įsakymu „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. Šio aprašo 3 
priedas nustato vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, 
tikrinimo tvarką. Šioje tvarkoje nustatyti profilaktinio vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos 
tikrinimo reikalavimai, pagal kuriuos paauglys (nuo 10 iki 18 metų) vieną kartą per metus yra 
tikrinamas šeimos gydytojo arba šeimos medicinos paslaugas teikiančio vaikų ligų gydytojo. 
Kiekvieno apsilankymo metu turi būti įvertinama vaiko sveikatos ir fizinė būklė, lytinis bren-
dimas, lytinio aktyvumo bei lytinės elgsenos saugumas. Atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, 
vaikas, jo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą yra informuojami apie sveikos gyvensenos ug-
dymą, rekomenduojant profilaktines priemones, taip pat pagal paciento poreikius teikiant 
sveikatos informavimo ir konsultavimo paslaugas lytinės elgsenos saugumo klausimais (Pro-
filaktinio vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo reikalavimai, 5 p.). Atsižvelgdami 
į vaiko amžių ir įtariant indikacijas, sveikatą tikrinantys specialistai gali skirti papildomus 
tyrimus ir nusiųsti vaiką pas kitą reikalingos profesinės kvalifikacijos specialistą konsultaci-
jai ar tyrimams (Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, 
sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas, 7 p.). Ginekologinė apžiūra nepilnametėms merginoms 
atliekama tik esant indikacijoms (Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka, 5.5. p.). 
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti, 
jog nepilnamečiai mokiniai lankytų mokyklą tik pasitikrinę sveikatą (Lietuvos higienos nor-
ma HN 21:2011, 75 p.). Paauglys tik nuo 16 metų gali gydytis savarankiškai, t. y. gali pats 
sudaryti ir įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartį (LR civilinis kodeksas, 
6.726 str., 1 d.). Vaiko iki 16 metų gydymui ar sveikatos priežiūros teikimui yra privalomas 
(gali būti reikalaujamas ir rašytinis) vieno iš jo tėvų (ar kito atstovo pagal įstatymą) arba pa-
čio vaiko, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymą gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę 
ir siūlomą gydymą, sutikimas (LR civilinis kodeksas, 6.729 str., 2 d.). Taigi tėvai (ar kiti įstaty-
miniai atstovai) taip pat atlieka svarbų vaidmenį vaikų sveikatos priežiūroje ir jie taip pat yra 
atsakingi už tai, kad vaikas reguliariai tikrintųsi sveikatą.

Atsižvelgiant į paminėtus teisės aktus, darytina išvada, kad už vaikų sveikatos stebėseną 
yra atsakingi tiek tėvai, tiek sveikatos priežiūros įstaigos bei mokyklų administracijos. Vienas 
iš teisės aktuose nustatytų reikalavimų – profilaktinė vaikų sveikatos apžiūra, kurią atlieka 
šeimos gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis vaikų ligų gydytojas. Nors pro-
filaktinės sveikatos apžiūros tvarka numato, kad šeimos gydytojas turi įvertinti vaiko lytinį 
brendimą, lytinį aktyvumą bei lytinės elgsenos saugumą, o, esant poreikiui, savo nuožiūra 
gali nusiųsti vaiką pas kitus gydytojus (pavyzdžiui, merginas pas ginekologus, vaikinus – pas 
urologus), tokia tvarka neužtikrina, kad bus pastebėtas ir nustatytas merginos nėštumas, juo 
labiau nėštumas ankstyvoje stadijoje, kai dar yra galimas jo nutraukimas. 

Vienas galimų sprendimo būdų, siekiant užtikrinti efektyvią nepilnamečių merginų svei-
katos priežiūrą, galėtų būti brendimo laikotarpiu (preliminariai nuo 14 metų) kasmetiniai 
apsilankymai pas lytinės sveikatos specialistus (ginekologus-akušerius) bent jau profilakti-
nei konsultacijai bendra tvarka, o ne pagal poreikį, kai jau įtariamos reprodukcinės sistemos 
ligos arba nustatomas nėštumas. Tokia tvarka užtikrintų veiksmingesnę ankstyvųjų nėštumų 
ir lytiniu keliu plintančių ligų prevenciją, nes paaugliai turėtų galimybę tiesiogiai šios srities 
specialistui užduoti klausimus, susijusius su lytiniu brendimu, dėl ko sumažėtų išankstinės 
baimės ir neigiamos nuostatos dėl lankymosi pas reprodukcinės sveikatos specialistus. Taip 
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pat paaugliai būtų paskatinti rūpintis savo lytine sveikata. Esant neefektyviam lytiniam švie-
timui mokyklose, tokie vizitai pas lytinės sveikatos specialistus galimai padėtų užpildyti ir šią 
spragą. Lytinės sveikatos specialistų konsultacijos ir priežiūra būtų itin naudinga ir ankstyvo 
nėštumo atvejais, nes leistų sekti nėštumo eigą, skatinti merginas rūpintis savo mityba, 
sveikata ir suteikti reikiamą pagalbą gresiant persileidimui. 

Dar vienas aspektas, kurį derėtų aptarti, yra mokyklose įgyvendinama vaikų sveikatos 
priežiūra, kurią reglamentuoja LR švietimo įstatymas. Šiame įstatyme įtvirtintas vaikų svei-
katos priežiūros mokykloje tikslas: „saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradar-
biaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais)“ (LR švietimo įstatymas, 22 str. 1 d.). Mokykla 
ne tik privalo užtikrinti sveiką ir saugią aplinką (LR švietimo įstatymas, 43 str. 11 d.), bet ir 
mokinio teisę į sveikatos priežiūrą mokykloje (LR švietimo įstatymas, 46 str. 1 d. 6 p.). Svar-
bu pažymėti, kad šis įstatymas įpareigoja tėvus sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo 
sąlygas, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą (LR švietimo įstatymas, 47 str. 2 d. 
2 p.). Tėvams keliama pareiga sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus bendradarbiauti su 
mokyklos personalu, teikiančiu sveikatos priežiūrą, ir vykdyti jų rekomendacijas (LR švietimo 
įstatymas, 47 str. 2 d. 3 p.). Verta paminėti ir LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą, ku-
ris įtvirtina vaikų sveikatos saugą, užtikrinant visiems vaikams medicinos bei psichologinės 
pagalbos teikimo sąlygas bei tinkamą sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose (LR visuomenės 
sveikatos priežiūros įstatymas, 36 str. 2 d.).

Nors didelė atsakomybės dalis tenka tėvams (ar kitiems įstatyminiams globėjams) ir mo-
kyklos administracijai, visgi svarbiausią vaidmenį vaikų sveikatos priežiūroje turėtų atlikti 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Visų pirma jis, atsižvelgdamas į konkrečios mo-
kyklos, savivaldybės bei šalies visuomenės sveikatos priežiūros poreikius, kartu su mokyklos 
bendruomene parengia mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano projektą, 
suderina jį su atitinkamos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriumi ir pateikia 
mokyklos vadovui. Šiame veiklos plane numatytos priemonės turi būti įtrauktos į savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro veiklos planą. Antra, visuomenės sveikatos priežiūros spe-
cialistas teikia siūlymus mokyklos administracijai dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mo-
kyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus. 
Trečia, specialisto pareiga – identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių 
poreikį, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, bei organizuoti sveikatinimo priemonių įgyven-
dinimą mokykloje. Ketvirta, specialistas mokyklos aplinkoje turi identifikuoti visuomenės 
sveikatos rizikos veiksnius ir, įtaręs, kad mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą 
ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsdamas privalo pranešti raštu apie tai mokyklos bei 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovui ir savivaldybės administracijos vaiko teisių 
apsaugos skyriui (Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos apra-
šas, 12, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 19.2 p.). Apibendrinant galima teigti, kad visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistas ne tik prisideda prie mokinių sveikatos priežiūros politikos formavi-
mo, bet ir turi galimybę daryti įtaką mokyklos administracijos strateginiams sprendimams. 
Specialistui keliama pareiga pastebėti sveikatos rizikos veiksnius, todėl jis turėtų proaktyviai 
bendrauti su mokinių mokytojais bei tėvais.

Nepaisant teisės aktais keliamų užduočių ir pareigų visuomenės sveikatos priežiūros spe-
cialistams vykdyti mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose, reglamentavime galime įžvelgti 
ir keletą spragų. Visų pirma, nėra nustatyta minimali laiko riba ir (arba) suteikiamų paslaugų 
apimtys, kiek visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turėtų skirti vienai mokyklai. Ne-
sant tokio reglamentavimo, praktikoje gali būti, kad visuomenės sveikatos priežiūros spe-
cialistai mokyklose dirba ne visą darbo dieną ar vos kelias valandas per savaitę arba dirba 
keliose mokyklose. Atsižvelgiant į tai, jog paprastai mokyklose yra daug skirtingo amžiaus 
vaikų klasių, kyla pagrįstų dvejonių, ar ne visą darbo dieną mokykloje dirbantis specialistas 
gali tinkamai formuoti mokinių higienos ar rūpinimosi reprodukcine sveikata įgūdžius. Jei 
nėra dažnų susitikimų su vaikais, specialistui sunkiau įgyti jų pasitikėjimą, dėl to jis ne tik gali 
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nepastebėti jaunų merginų nėštumo atvejų, bet ir nesužinoti apie paauglių galimai prakti-
kuojamus nesaugius lytinius santykius. Taip pat, nebūdami mokyklose kasdien, visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistai neturi galimybių pastebėti mokinių tarpusavio patyčių atve-
jų. Taigi ne visas LR teisės aktais nustatytas funkcijas visuomenės sveikatos priežiūros specialis-
tai turi galimybę tinkamai įgyvendinti. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina nustatyti minimalų 
laiką, kurį visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turėtų skirti mokyklai – tai leistų užti-
krinti galimybę nuosekliai vesti lytinio švietimo pamokas, geriau pažinti vaikus, užmegzti su 
jais stipresnį ryšį ir pelnyti jų pasitikėjimą – turėti didesnę įtaką vaikų sveikos gyvensenos įgū-
džių formavimui. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, jog mokytojai praleidžia daugiau laiko su vaikais 
nei visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dėl to, tikėtina, dažniau gali pastebėti patyčias 
tarp mokinių, tad turėtų daugiau dėmesio skirti patyčių prevencijai. 

4.2. Nėštumo nutraukimo reglamentavimas

Paauglės merginos gali būti nepasirengusios gimdyti ir auginti vaiką, tad kyla klausimas, 
ar įstatymiškai įtvirtinta galimybė joms pačioms priimti sprendimą dėl nėštumo nutraukimo. 
Kokios yra sąlygos ir tvarka? 

Nėštumo nutraukimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta 
Nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka, moteriai pagei-
daujant, leidžiama nutraukti nėštumą iki 12 savaičių, jei nėra šiai operacijai kontraindikacijų, o 
didesnį nei 12 savaičių nėštumą leidžiama nutraukti, kai jis gresia moters gyvybei ir sveikatai 
(Nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarka, 1.1 p.). Kai nėštumą nori nutraukti nepilna-
metė mergina, tai ji gali padaryti su tėvų žinia, t. y. „<...> iki 16 metų būtinas, o nuo 16 iki 18 
metų pageidautinas raštiškas sutikimas vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų ar faktiškai jas 
auginančių asmenų“ (Nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarka, 1.6 p.). Tokia formuluo-
tė suponuoja, kad nuo 16 metų mergina nėštumą gali nutraukti ir be tėvų sutikimo. 

Kalbant apie nėštumo nutraukimą svarbu įvertinti ir finansinius šios procedūros aspek-
tus. Nėštumo nutraukimas privačiose medicinos klinikose gali kainuoti nuo 90 iki 500 eurų7. 
Atliekant nėštumo nutraukimą viešosiose medicinos įstaigose, pavyzdžiui, poliklinikose, 
nėštumo nutraukimo kaina, įskaitant gydytojų konsultacijas, gali svyruoti tarp 50–100 eurų8. 
Turint gydytojo siuntimą ir esant medicininėms indikacijoms, nėštumo nutraukimas gali 
būti apmokamas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Nepaisant to, pa-
auglės merginos, kurios auga nepasiturinčiose šeimose, pačios nedirba ir (arba) kurių vaikų 
tėvai nežinomi, neprisiima atsakomybės, yra nepasiturintys, gali neturėti jokių finansinių ga-
limybių apmokėti nėštumo nutraukimo išlaidas.

Nėštumo nutraukimo tvarkoje galima įžvelgti vieną reikšmingą trūkumą: nors nėštumą 
norinti nutraukti nepilnametė turi gauti vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų ar faktiškai ją 
auginančių asmenų sutikimą, šis reikalavimas neužtikrina, kad merginos priimtas sprendi-
mas geriausiai atitinka jos interesus. Priimti tokį svarbų sprendimą sudėtinga net ir vyresnei, 
suaugusiai moteriai, todėl palikti šio sprendimo priėmimą vien merginai atrodytų neraciona-
lu. Nors merginos sprendimui turi pritarti vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų ar faktiškai 
ją auginančių asmenų, praktikoje mergina gali gauti formalų sutikimą be didesnio sutikimą 
duodančio asmens įsigilinimo, patarimų ir diskusijų arba, kai mergina išties nori nutraukti 
nėštumą, ji gali negauti sutikimo ir į jos norus bei interesus gali būti visiškai neatsižvelgiama. 
Todėl turėtų būti sukurta tokia sistema, kur merginai priimti sprendimą padėtų ir mokytojai 
bei socialiniai darbuotojai, taip pat merginoms ir jų šeimoms galėtų būti užtikrinamos ne-
mokamos psichologo konsultacijos. Be to, turėtų būti užtikrinama alternatyva merginoms, 

7 Vadovaujantis Ingos Gruzdienės medicinos centro, „Antiaging“ medicinos klinikos, dr. Kildos klini-
kos, „Northway“ medicinos centrų internetiniuose tinklalapiuose pateiktais kainynais.

8 Vadovaujantis VĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės, VĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės interneti-
niuose tinklalapiuose pateiktais kainynais.
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kurios išties nori nutraukti nėštumą, tačiau negauna tėvų ar kitų įstatyminių globėjų sutiki-
mo, ginčyti tokį tėvų (globėjų) sprendimą ir gauti sutikimą iš nešališkos trečiosios šalies. Pa-
žymėtina, kad teisminis tėvų (globėjų) sutikimo nedavimo ginčijimas nėra efektyvus spren-
dimas dėl proceso trukmės ir kaštų klausimų. Iš kitos pusės, nėra ir saugiklių, kurie padėtų 
užtikrinti, kad sutikimą duodantys asmenys padėjo merginai apsvarstyti visas galimybes ir 
priimti geriausiai jos interesus atitinkantį sprendimą. Be to, socialiniai darbuotojai ir mokyto-
jai turėtų būti psichologiškai parengti ir apmokyti padėti merginai apsispręsti.

4.3. Globos paskyrimas nepilnametės motinos vaikui ir motinos 
emancipacija

Vaiko globa (rūpyba) skirta įgyvendinti vaiko teises tais atvejais, kai to negali arba nenori 
daryti vaiko tėvai. Vaiko globa (rūpyba) ypač aktuali, jei mergina susilaukia vaiko dar nesu-
laukusi pilnametystės, kadangi ji pati dar yra vaikas, kuriai reikia pilnamečių globos. Spren-
džiant dėl vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo, vertinamos siūlomo asmens asmeninės 
savybės, sveikatos būklė, sugebėjimas būti globėju (rūpintoju) (LR civilinis kodeksas, 3.268 
str. 1 d.). Asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju, jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų, 
nustatytų LR civilinio kodekso 3.269 straipsnyje: globėju negali būti jaunesnis nei 21 metų ir 
vyresnis nei 65 metų asmuo (išskyrus atvejus, jei tai artimasis giminaitis), kuriam yra ar buvo 
apribota tėvų valdžia, turintis psichikos sutrikimų, neveiksnus ar ribotai veiksnus ir kt. (LR 
civilinis kodeksas, 3.269 str.).

Paprasčiausiu būdu merginos vaiko globėjais gali tapti jos tėvai, broliai, sesės ar sene-
liai, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nu-
statytus reikalavimus, arba vaiko tėvas, jeigu jis yra pilnametis. Jei merginos, nesulaukusios 
pilnametystės, auga vaikų globos namuose, tuomet jos ir toliau su vaiku gali likti tuose na-
muose arba persikelti į kitą instituciją, kurioje gali gyventi ir gauti vaiko priežiūros pagalbą, 
kol sulauks pilnametystės. Tokiais atvejais tiek merginos, tiek jos vaiko globėjais tampa vaikų 
globos namai.

Merginos, siekiančios auginti vaiką savarankiškai, gali kreiptis į teismą dėl emancipaci-
jos (nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu), o norėdamos susituokti su vaiko tėvu – dėl 
santuokinio amžiaus sumažinimo. Santuokinis amžius gali būti sumažinamas ne daugiau 
kaip dvejais metais, o nėštumo atveju gali būti leidžiama tuoktis ir jaunesniam nei 16 m. 
asmeniui (LR civilinis kodeksas, 3.14 str.). Nors paprastai civilinis veiksnumas, t. y. galėjimas 
savo veiksmais įgyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas, įgyjamas asmeniui sulaukus 
pilnametystės (LR civilinis kodeksas, 2.5 str. 1 d.), civilinį veiksnumą taip pat gali įgyti asme-
nys, kurie įstatymų nustatyta tvarka teismo pripažinti emancipuotais (nuo teismo sprendi-
mo įsiteisėjimo dienos) ar kuriems teismo sprendimu sumažintas santuokinis amžius (nuo 
santuokos sudarymo momento). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog asmens visiškas veiksnu-
mas siejamas su pilnametyste (arba emancipacija, santuokos sudarymu), o dalinis veiksnu-
mas atsiranda nuo 14 metų, todėl nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų atstovais pagal įstatymą 
teisme yra jų tėvai, įtėviai ar rūpintojai (LR civilinio proceso kodeksas, 38 str. 2 d.; LR civilinis 
kodeksas, 3.188 str. 1 d.).

Šešiolikos metų sulaukusi mergina arba jos tėvai, globėjai (rūpintojai), globos (rūpybos) 
institucija gali pateikti pareiškimą teismui dėl emancipacijos (LR civilinis kodeksas, 2.9 str. 1 
d.). Sprendžiant dėl emancipacijos, teismas vertina, ar yra pakankamas pagrindas nepilna-
mečiui leisti savarankiškai įgyvendinti visas savo civilines teises ir vykdyti civilines pareigas. 
Teismas vertina asmens pasirengimą įgyvendinti civilinį veiksnumą ir atsižvelgia tiek į paties 
asmens paaiškinimus, priežastis, dėl ko prašoma emancipacijos, tiek į kitus byloje surinktus 
įrodymus: asmens tėvų ar globėjų (rūpintojų) paaiškinimus, asmens šeiminę padėtį, amžių, 
gyvenimo būdą, baustumą (teistumą), mokyklos pateikiamą charakteristiką ir kt. Pavyzdžiui, 
vienoje Kelmės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje teismas nusprendė, kad septynio-
likmetė gali būti emancipuota, atsižvelgdamas į tokias aplinkybes: mergina turi mažametę 
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dukterį, kuria geba pati pasirūpinti (pamaitinti, išmaudyti, išskalbti rūbelius), su dukra gyve-
na tėvų namuose, turi atskirą kambarį, aktyviai prisideda prie namų ruošos darbų, mokyklo-
je, kurioje baigė 10 klasių, mergina charakterizuota teigiamai, nebausta administracinėmis 
nuobaudomis, neteista, merginos tėvai ir jos vaiko tėvas pritaria jos pasirengimui įgyven-
dinti civilinį veiksnumą (Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 
2-888-446/2013). Ši byla yra viena iš daugelio tokio pobūdžio bylų Lietuvoje, kuri gana gerai 
atspindi, kad teismas kiekvienu atveju individualiai vertina konkrečias aplinkybes ir siekia įsi-
tikinti, jog mergina yra fiziškai, psichiškai ir morališkai  subrendusi, pasirengusi rūpintis savo 
vaiku, sulauks reikalingos pagalbos, turės kur gyventi ir kt. Atsakyti, ar visais atvejais emanci-
pacijos siekiančios ir ją gavusios merginos iš tikrųjų turi tinkamas savarankiškam gyvenimui 
sąlygas ir ar joms iš tikrųjų pavyksta sėkmingai sukurti šeimą, būtų galima tik atlikus atskirą 
tyrimą. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad nepilnametės motinos gali būti pernelyg suvaržytos savo 
tėvų (globėjų), emancipacija leidžia užtikrinti merginai galimybę dalyvauti teisiniuose santy-
kiuose savarankiškai, t. y. merginos gali sudaryti teisinius sandorius, nevaržomai disponuoti 
savo lėšomis, turėti savo sąskaitą ir kt.

4.4. Tėvystės nustatymas

Viena iš problemų, su kuriomis gali susidurti jauno amžiaus pastojusi ar jau susilaukusi 
vaiko mergina, yra vaiko tėvo nustatymas. Tai svarbu ne tik psichologiniu, šeimos kūrimo, 
bet ir teisiniu aspektu, nes nuo to priklauso vaiko išlaikymo priteisimo ir vaiko išmokos gavi-
mo klausimai.

Vaiko tėvus patvirtina gimimo įrašas ir gimimo įrašo pagrindu išduotas gimimo liudijimas. 
Tačiau biologiniai ryšiai nebūtinai lemia vaiko kilmės nustatymą. Vaiko kilmė iš tėvo nustato-
ma pagal LR civilinio kodekso 3.140 straipsnio reglamentavimą. Pavyzdžiui, jei vaiką pagimdė 
motina, kuri yra susituokusi, nors vaikas pradėtas iki santuokos, kaip vaiko tėvas gimimo įraše 
įrašomas vaiko motinos sutuoktinis, arba jei vaiką pagimdė motina, kuri nėra susituokusi, ir jei 
po ankstesnės santuokos pabaigos praėjo daugiau kaip trys šimtai dienų, vaiko tėvu gimimo 
akto įraše gali būti įrašytas vyras, tėvystės pripažinimo pareiškimu pripažinęs tėvystę, arba teis-
mo sprendimu nustačius jo tėvystę (LR civilinis kodeksas, 3.140 str. 1, 4 d.).

Kai vaiko gimimo įraše tėvas nėra įrašytas, save vaiko tėvu laikantis asmuo gali paduoti 
pareiškimą dėl tėvystės nustatymo (LR civilinis kodeksas, 3.141 str. 1 d.). Šį pareiškimą as-
muo, save laikantis tėvu, kartu su vaiko motina pateikia tvirtinti notarui (LR civilinis kodek-
sas, 3.142 str. 1 d.). Pareiškimas gali būti paduodamas ir vaiko motinos nėštumo laikotarpiu 
(LR civilinis kodeksas, 3.143 str.). Jei tėvystę pripažįstantis asmuo yra nepilnametis, tvirtinant 
pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo privalomas jo tėvų, globėjų ar rūpintojų rašytinis sutiki-
mas (LR civilinis kodeksas, 3.142 str. 3 d.). Jei tėvystės pripažinti nesutinka nepilnamečio vyro, 
laikančio save vaiko tėvu, tėvai ar globėjai (rūpintojai), pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo 
turi patvirtinti teismas (LR civilinis kodeksas, 3.144 str. 1 d.). Taigi, tėvystės pripažinimas gali-
mas tik su vyro, laikančio save vaiko tėvu, žinia ir sutikimu bei esant raštu išreikštai tokiai jo 
valiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. E3K-3-92-706/2016). 

Lietuvoje šeimos teisės bylų, įskaitant bylų dėl išlaikymo priteisimo, tėvystės nustatymo, 
yra gana daug9. Ginčai šeimos bylose, įskaitant tėvystės nustatymo klausimus, sprendžiami 
prioritetiškai vadovaujantis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principais (LR civilinis 
kodeksas, 3.3 str. 1 d.). Pavyzdžiui, vienoje byloje teismas yra pažymėjęs, kad „<...> nagrinėja-
ma byla yra šeimos byla, kuriai nagrinėti CPK XIX skyriuje nustatyti tam tikri ypatumai, įtvirtintas 

9 Pavyzdžiui, 2019 m. pirmos instancijos teismuose iš 18 038 gautų bylų, kylančių iš šeimos teisinių 
santykių, 5 317 buvo dėl išlaikymo nepilnamečiams priteisimo, 7 104 buvo susijusios su vaikų ir 
tėvų teisėmis ir pareigomis, 53 – dėl tėvystės pripažinimo, 412 – dėl tėvystės (motinystės) nustaty-
mo. Dauguma šių bylų buvo išnagrinėta greičiau nei per 6 mėnesius. Daugiau informacijos https://
www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/statistika/106.
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aktyvus teismo vaidmuo (CPK 376 str.), ši byla susijusi su nepilnamečio vaiko interesais, kuriems 
suteikiama prioritetinė apsauga (CK 3.3 str. 1 d.). Todėl tokios kategorijos bylose itin svarbus yra 
proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo įgyvendinimas“ (Vilniaus apygardos teismo 
2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-738-464-2013). Kita vertus, esant tam tikroms aplin-
kybėms, tiek teismai, tiek šalių atstovai gali neturėti jokios realios galimybės pagreitinti proce-
są. Pavyzdžiui, jeigu kreipiamasi į teismą dėl išlaikymo priteisimo iš tėvo, kurio gyvenamoji ir 
darbo vieta nežinomos, ieškovo prašymu teismas gali paskirti kuratorių, kuris konkrečioje by-
loje veikia kaip atstovas pagal įstatymą (LR civilinio proceso kodeksas, 39 str. 1 d.), tačiau bylose 
dėl išlaikymo priteisimo ar tėvystės nustatymo, taip pat bylose, susijusiose su šiomis bylomis, 
teismas gali paskirti kuratorių tik atlikęs atsakovo paieškos procedūrą (LR civilinio proceso ko-
deksas, 129 str. 2 d.). Visos šios procedūros gali užtrukti, tai atitinkamai pailgina šeimos bylų 
trukmę. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, jog tais atvejais, kai asmuo neturi finansinių galimybių 
pasisamdyti privačia praktika užsiimančių teisininkų, gali būti kreipiamasi į valstybės garan-
tuojamos nemokamos teisinės pagalbos specialistus. Norint nustatyti, kokia teisine pagalba 
dažniausiai naudojasi paauglės motinos ir ar joms suteikiama teisinė pagalba yra efektyvi ir 
pakankamai operatyvi, būtų tikslinga atlikti atskirą tyrimą.

Iškilus ginčui dėl tėvystės, teismas kaip vieną iš priemonių nustatyti tėvystei gali skirti 
atlikti DNR testą. Tiek tarptautinės teisės normos orientuoja į objektyvius mokslinius bio-
loginių vaiko tėvų nustatymo būdus (Europos Konvencija dėl nesantuokinių vaikų teisinio 
statuso, 5 str.), tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tėvystę patvirtinant ar 
ją paneigiant pirmenybė teikiama moksliniams įrodymams, t. y. „[p]agrindas tėvystei nu-
statyti, tiek jai nuginčyti yra moksliniai įrodymai. DNR ekspertizės išvados laikomos patikimu 
ir objektyviu moksliniu įrodymu, patvirtinančiu arba paneigiančiu vaiko kilmę iš konkretaus 
tėvo. <...> tėvystei nustatyti pakanka vien šio įrodymo, netgi nesant jokių kitų tėvystės faktą 
patvirtinančių duomenų <...>10“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 
E3K-3-92-706/2016). 

DNR testas yra mokamas, tad testo atlikimo išlaidas turi padengti arba testą atliekantis 
asmuo, arba kitas suinteresuotas asmuo. Tai gali būti viena iš tėvystės nustatymo kliūčių, 
kadangi nepilnametės motinos arba spėjami vaikų tėvai dažnai neturi finansinių galimybių 
apmokėti testo atlikimo išlaidų, kurios gali siekti virš 300 eurų11. Kadangi teismo sprendimui 
tinkamu DNR testu pripažįstamas tik klinikoje atliktas DNR testas, spėjamas tėvas negali pa-
sinaudoti pigesniu testo atlikimo variantu, kai DNR testo rinkinys įsigyjamas vaistinėje arba 
internetu ir atliekamas namų sąlygomis. Gali pasitaikyti atvejų, kai atliktas DNR testas panei-
gia tėvystę, o tai ne tik iš principo pailgina tėvo nustatymo procesą, bet ir tampa papildoma 
finansine našta motinai. Dar daugiau – tai gali būti ir priežastimi nutraukti tėvo paieškas.

Kai spėjamas vaiko tėvas yra nesuinteresuotas tėvystės nustatymu ir vengia prisiimti at-
sakomybę, kreipimasis į teismą yra vienintelis būdas nustatyti jo tėvystę. Spėjamam vaiko tė-
vui, gavusiam šaukimą į teismą ir be svarbių priežasčių į jį neatvykusiam, teismas gali skirti iki 
300 eurų baudą ir priverstinai atvesdinti į posėdį (LR civilinio proceso kodeksas, 388 str. 3 d.). 
Tačiau DNR testo atlikimas tėvystės nustatymo bylose negali būti atliekamas prievarta. 

Yra ir kitų būdų nustatyti tėvystę. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, kuriuo vado-
vaujasi teismai tėvystės nustatymo bylose, „[k]ai abi šalys atsisako ekspertizės (arba dėl tam 
tikrų objektyvių priežasčių nėra galimybės jos atlikti), pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodo-
mieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyve-
nimas iki vaiko gimimo, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, atsakovo pripažinimas tėvystės 
ir kitos aplinkybės, kurias įrodinėti galima visomis CPK išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis“ 

10 Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 
d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. J. v. T. V., bylos Nr. 3K2011 ;2013/558-3- m. birželio 14 d. nutartį, 
priimtą civilinėje byloje L. D. v. V. M., bylos Nr. 3K2011/279-3-.

11 Vadovaujantis Easy DNA, PharmaDNA, SYNLAB internetiniuose tinklalapiuose pateiktais kainynais.
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(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2011). Įrodomieji fak-
tai byloje turi būti patikimi, t. y. „<...> tokie, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad 
yra didesnė tikimybė, jog atsakovu nurodytas asmuo yra vaiko tėvas, nei toks nėra“ (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2011). Dažniausiai pasitaiko, kad 
DNR ekspertizės atsisako spėjamas vaiko tėvas. Esant tokiai situacijai, atsižvelgdamas į bylos 
aplinkybes ir kitus jos duomenis, teismas gali tokį spėjamo vaiko tėvo atsisakymą įvertin-
ti kaip tėvystės įrodymą (LR civilinis kodeksas, 3.148 str. 2 d.). Iš kitos pusės, teismai siekia 
užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo: „atsakovo atsisakymo atlikti ekspertizę įvertinimas kaip 
tėvystės įrodymo gali būti taikomas spėjamam vaiko tėvui nepriklausomai nuo to, buvo byloje 
nustatyti CK 3.148 straipsnio 1 dalyje nurodyti įrodomieji faktai (bendras motinos ir spėjamo-
jo tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas ir kita) ar ne. Teismui pagal bylos 
aplinkybes įvertinus atsakovo atsisakymą atlikti CK 3.148 straipsnio 1 dalyje nurodomą 
ekspertizę kaip jo tėvystės įrodymą, jis pripažintinas pakankamu pagrindu tėvystei nustatyti 
ir nesant konstatuotų kitų įrodomųjų faktų“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-279/2011). Taigi sprendžiant tėvystės nustatymo ginčą teisme, nors ir nėra 
galimybės priversti spėjamą vaiko tėvą atlikti DNR testą, paliekama galimybė įrodyti tėvystę 
remiantis kitais įrodymais. 

4.5. Teismų nustatoma prievolė vaikus išlaikyti finansiškai 

Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus pripažįstama tarptautinės teisės lygmeniu. Valstybės 
prisiima įsipareigojimus dėti visas pastangas, kad būtų pripažintos bendros ir vienodos abie-
jų tėvų atsakomybės už vaiko auginimą (Vaiko teisių konvencija, 18 str.). Tarptautiniu mastu 
plėtojama nuostata, kad tėvai pagal savo sugebėjimus ir finansines galimybes yra atsakingi 
už tinkamų gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą (Vaiko teisių konvencija, 27 
str. 2 d.). Vaiko interesų prioritetas ir tėvams kylančios atsakomybės lygybė yra įtvirtinti Lie-
tuvos Respublikos teisės aktuose ir pabrėžiami bei saugomi teismų praktikoje. Tėvų parei-
ga išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 
straipsnio 6 dalyje. Šiomis konstitucinėmis normomis yra detalizuotos LR Civilinio kodekso 
trečiosios knygos įvairiuose straipsniuose. Kaip Konstitucinis Teismas yra nustatęs, „[v]isos 
šios įstatymo nuostatos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir sudaro vientisą sistemą, užtikri-
nančią harmoningą vaiko asmenybės raidą. Pažeidus vieną iš nurodytų tėvų pareigų, tiesiogiai 
bus pažeista visa įstatymų nustatyta tėvų valdžios sistema, o tai neabejotinai turės įtakos įstaty-
mo saugomoms ir ginamoms vaiko teisėms“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-37/2010). Nors Lietuvoje teismų praktika šeimos teisės bylose dėl vaiko teisės 
į išlaikymą įgyvendinimo ir gynimo klausimų yra itin gausi, mokslininkai dėmesio šiai sričiai 
skiria nedaug (Sagatys 2005).

Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus yra absoliuti ir vertinama kaip asmeninė 
turtinė prievolė, kurios negalima atsisakyti ar perkelti jos vykdymą kitiems asmenims (Klai-
pėdos apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-750-676/2018). Jeigu vienas iš 
tėvų arba abu tėvai neatlieka pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, išlaikymą gali priteisti 
teismas arba tai gali tapti pagrindu apriboti tėvų valdžią (LR civilinis kodeksas, 3.180 str. 1 
d., 3.194 str. 1 d.). Ieškiniams dėl išlaikymo priteisimo numatyta išimtis, kuri kiek palengvina 
kreipimąsi dėl išlaikymo iš tėvo, kurio neaiški gyvenamoji vieta, – ieškinys gali būti pareiš-
kiamas ir pagal ieškovo (pavyzdžiui, motinos, jeigu ji kreipiasi į teismą dėl išlaikymo) gyve-
namąją vietą (LR civilinio proceso kodeksas, 30 str.), taip pat ieškovai bylose dėl išlaikymo 
priteisimo atleidžiami nuo žyminio mokesčio (LR civilinio proceso kodeksas, 83 str.). 

Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad „<...> prievolė teikti išlaikymą ir materialiai rūpintis 
savo vaiku atsiranda tik tiems tėvams, kurių tėvystė (motinystė) yra įforminta įstatyme nustatyta 
tvarka, t. y. tiems, kurie vaiko gimimo įraše nurodyti kaip vaiko tėvas (motina). Tai reiškia, kad 
tiek motina, tiek tėvas, jeigu pagal įstatymą nustatyta vaiko kilmė iš jų, yra asmeniškai (indivi-
dualiai) atsakingi už išlaikymo savo nepilnamečiams vaikams teikimą“ (Lietuvos Aukščiausiojo 
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Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2009). Taigi, siekiant prisiteisti išlaikymą iš tėvo, 
būtina sąlyga – gimimo įraše įforminta tėvystė. 

Analizuojant situacijas, kai vienas iš tėvų arba abu tėvai yra nepilnamečiai, teismų prakti-
kos analizė gana komplikuota dėl asmens duomenų apsaugos. Nepaisant to, galima išskirti 
pagrindinius atvejų sprendimus. Visų pirma, jeigu vaiko motina yra nepilnametė, materialinį 
išlaikymą (įskaitant ir vaiko auginimui iš valstybės biudžeto lėšų gaunamas pašalpas) uzu-
frukto teise12 pavedama tvarkyti paskirtam vaiko globėjui. Kadangi išmokas vaiko auginimui 
gali gauti tik pilnametis asmuo, tais atvejais, kai motina nepilnametė, o tėvas nenustatytas 
arba neteikia išlaikymo, motinos paprastai kreipiasi į teismą dėl emancipacijos, kad galėtų 
gauti išmokas ir savarankiškai disponuoti pinigais13. Jeigu nepilnametės motinos emancipa-
ciją patvirtina teismas ir visgi tėvas išlaikymą teikia, motina uzufrukto teise perima išlaikymo 
tvarkymą. Pasitaiko atvejų, kai vaiką augina nepilnametė motina, o pilnametis tėvas vaiku 
nesirūpina, tačiau gauna išmokas už vaiką14. Tokia padėtis skatina motinas kreiptis į teismą 
dėl emancipacijos. 

Nors ir Civilinis kodeksas nustato tėvams lygias teises ir pareigas savo vaikams, konkre-
čios abiejų tėvų teisės ir pareigos bei jų apimtis gali skirtis, priklausomai nuo vaiko gyvena-
mosios vietos, tėvų turtinės padėties, tėvų amžiaus, darbingumo ir kt. Nepilnamečio tėvo 
pareigos vaiko atžvilgiu nesiskiria nuo pilnamečiams tėvams keliamų pareigų. Atsižvelgiant 
į įvairias teismų praktikos bylas15, teismas, nustatydamas išlaikymo dydį, vertina asmens am-
žių, darbingumą ir turtinę padėtį, todėl galima manyti, jog nepilnamečiui tėvui teismas gali 
būti kiek atlaidesnis. Tačiau sunki tėvo turtinė padėtis gali turėti reikšmės tik išlaikymo dy-
džiui, o ne išlaikymo prievolės egzistavimui. Teismuose vadovaujamasi nuostata, kad „<...> 
tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vai-
ku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, 
sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę 
socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis ci-
vilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006). Kaip jau buvo minėta, labai svarbu sukurti sistemą, kur 
merginai būtų užtikrinamas palaikymas ir pakankama informacija, padedanti priimti spren-
dimą dėl nėštumo nutraukimo, turėtų būti paaiškinamos ir aptariamos tėvystės pareigos ir 
atsakomybės, taip pat turi būti padedama merginai objektyviai įsivertinti savo pasirengimą 
auginti vaiką. Be to, pokalbiai turėtų vykti su abiem tėvais, jiems turėtų būti padedama su-
prasti, jog atsakomybė už vaiką yra ne tik motinos, bet jų abiejų, jie turi sąmoningai įvertinti 
atsakomybę, priimdami sprendimą – auginti vaiką ar nutraukti nėštumą.

Tėvams neteikiant išlaikymo, kaupiasi skola, dėl kurios priteisimo pilnametystės sulau-
kęs vaikas galės kreiptis į teismą. Lietuvoje taip pat paliekama galimybė priteisti, jei nėra 
savanoriško sutikimo, išlaikymą nepilnamečiui vaikui iš tokią galimybę turinčių pilnamečių 
brolių, seserų (LR civilinis kodeksas, 3.236 str. 1 d.) ar senelių (LR civilinis kodeksas, 3.237 str. 
2 d.), arba iš valstybės (LR civilinis kodeksas, 3.204 straipsnio 1 dalis), jeigu vaikas neturi tėvų 
arba negali gauti jų išlaikymo.

Sprendžiant dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio, prioritetiškai vadovaujamasi vaiko in-
teresais, siekiant apsaugoti ir ginti vaiko teises bei interesus (LR civilinis kodeksas, 3.3 str. 1 d.). 

12 Iki vaiko pilnametystės suteikiama teisė naudoti vaiko turtą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir paja-
mas. Uzufruktorius turi teisę naudoti daiktą taip, kaip nustatyta, o jeigu nenustatyta, – kaip tai dar-
ytų pagal daikto paskirtį rūpestingas savininkas. Žr. plačiau: LR civilinis kodeksas, Ketvirtoji knyga, 
VIII skyrius, 4.141-4.159.

13 Žr., pvz., Prienų rajono apylinkės teismo sprendimas byloje Nr. 2YT-482-962/2017.
14 Žr., pvz., Prienų rajono apylinkės teismo sprendimas byloje 2YT-173-962/2017.
15 Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-71/2010; Lietu-

vos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-239/2009; Lietuvos Aukšči-
ausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-303/2008; Klaipėdos apylinkės teis-
mo 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimas byloje Nr. 2-750-676/2018.



38

Teismai siekia ne tik objektyviai nustatyti konkretaus vaiko poreikius, bet ir abiejų vaiko tėvų 
turtinę padėtį: „<...> negali būti priteista vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia 
jo tėvų turtinė padėtis, kuri nustatoma atsižvelgiant į visų rūšių gaunamas pajamas, lėšas ban-
kuose <...>. Sprendžiant dėl tėvų galimybės teikti vaikui optimalų išlaikymą, yra vertinama, ar, jį 
teikdami, tėvai galės tenkinti būtinus, gyvybiškai svarbius savo poreikius ir ar dėl to nebus 
pažeistas proporcingumo principas“ (Utenos apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje 
Nr. 2-52-477/2018). Pavyzdžiui, vienoje byloje teismas nustatė, jog abu tėvai yra sveiki ir dar-
bingi asmenys ir nė vienas iš jų negali būti pripažintas silpnesniąja šalimi, todėl jie privalo 
imtis visų įmanomų priemonių užtikrinti kiekvieno gaunamas pajamas, jų stabilumą ir dydį, 
atitinkamai užtikrinant savo nepilnamečio vaiko poreikius. 

Tokią tėvų pareigą užtikrinti galimybes teikti išlaikymą yra įtvirtinęs ir kasacinis teismas: 
„Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo vaiką, elgesio standartai reika-
lauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamų, pakankamų vaikui išlaikyti, todėl 
tėvas (motina) turi imtis realių veiksmų savo turtinei padėčiai pagerinti. Asmens galėjimas ar 
negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį yra vertinamoji aplinkybė, priklausanti tiek nuo objek-
tyvių, tiek nuo subjektyvių veiksnių. Subjektyvūs veiksniai – tai paties asmens pastangos, noras, 
požiūris ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas; objektyvūs – išsilavinimas, amžius, sveikata, 
šalies ekonominė situacija ir kitos aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomas 
už jas atsakingu“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010). 
Teismas vertina ne tik asmens amžių, sveikatos būklę, turimą turtą ir gaunamas pajamas, 
bet ir tai, ar šios aplinkybės asmeniui leidžia dirbti ir užsidirbti, kokių priemonių jis ėmėsi, 
kad gautų pajamas, atitinkančias savo amžių ir profesines galimybes (Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008). Kitoje byloje teismas yra pabrėžęs, kad 
pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus „<...> nevykdymas ar netinkamas vykdymas nega-
li būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, netinkamu darbu, mažu atlyginimu, kitų šeiminių 
ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis“ (Klaipėdos apylinkės teismo 2018-
11-15 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-750-676/2018). Šiuo aspektu aktualus LR civilinio 
kodekso 3.192 str. 2 d., kur nustatyta, jog tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama propor-
cingai, todėl turi būti nustatoma ir kiekvieno iš tėvų dalis išlaikymo prievolėje bei konkre-
tus išlaikymo dydis, kuris turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų 
turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Jeigu tėvų finansinė padėtis 
leidžia, išlaikymo dydis turi būti pakankamas papildomiems vaiko gabumus lavinantiems 
laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis ci-
vilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2010). Taigi, teismas, įvertinęs tėvų turtinę padėtį, gali skirti tiek 
maksimalų išlaikymo dydį, tiek tokį dydį, kuris patenkintų tik būtiniausius vaiko poreikius 
(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009). Priteisimas tokio 
išlaikymo dydžio, kurio objektyviai neleistų teikti tėvų turtinė padėtis, galiausiai vestų prie 
situacijų, kuriose net ir norintys išlaikyti savo vaikus tėvai imtų vengti arba išvis neteiktų jo-
kio išlaikymo dėl per sunkios finansinės naštos. 

Teismų praktika atskleidžia, jog teismai skatina tėvus imtis darbinės veiklos tam, kad jie 
turėtų galimybę išlaikyti savo vaikus. Vaiko poreikių patenkinimas laikomas didesniu prio-
ritetu nei tėvų išsilavinimo ir profesiniai siekiai. Nepilnamečiai tėvai nėra skatinami toliau 
mokytis ir siekti įgyti aukštąjį išsilavinimą, kad turėtų geresnes darbo ir materialinio apsi-
rūpinimo perspektyvas ateityje. Jauni tėvai netenka studijavimo galimybių, kurias išlaiko 
jų bendraamžiai, neturintys vaikų. Eidami dirbti nekvalifikuotų ir mažai apmokamų darbų 
ilgainiui jauni tėvai gali patekti į skurstančių dirbančiųjų gretas. Be to, dėl didelės finansi-
nės naštos tikėtina, jog tėvas gali palikti nepilnametę merginą vieną auginti ir rūpintis vai-
ku. Jaunų vienišų mamų materialinė padėtis labai priklauso nuo jų individualios šeiminės 
situacijos: jų tėvų, kitų artimųjų turėjimo ir geranoriškumo prisidėti prie jų pačių ir jų vaikų 
išlaikymo (Juodeškaitė, Mažeikienė 2012). Valstybė nėra sukūrusi mechanizmo, kuris mažiau 
privilegijuotas nepilnamečių grupes, augančias su vienu iš tėvų (Miežienė, Krutulienė 2017), 
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socialines rizikas patiriančiose šeimose (Zabarauskaitė, Gruževskis 2015), šeimynose, glo-
bos namuose (Žemaitytė, Jankauskienė 2008; Dudaitė 2016), skatintų formuoti profesinius 
siekius ir išeiti iš skurdo subkultūros. Nors mokyklose taikomos įvairios programos, siekian-
čios gerinti mokyklų psichologinį klimatą, didinti paauglių motyvaciją mokytis ir neiškristi iš 
švietimo sistemos, pripažįstama, kad reikėtų siekti didesnio programų veiksmingumo ir jų 
plėtros (Petrulytė, Guogienė 2017). Mūsų atliktas kokybinis tyrimas atskleidė, kad merginos, 
susilaukusios vaikų paauglystėje, paprastai kreipiamos į profesines mokyklas ir mažai deda-
ma pastangų jas išlaikyti bendrojo lavinimo sistemoje, skatinti siekti aukštojo mokslo.

Vaiko išlaikymo išmokos mokamos iš valstybės lėšų jaunesniems nei 21 metų vaikams, 
kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį 
negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų), ir mokamos periodinėmis 
išmokomis vieną kartą per mėnesį16. Dėl šių išmokų gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teis-
mo sprendimu ar tėvų susitarimu gyvena vaikas, arba vaiko globėjas (rūpintojas). Išlaikymo 
išmokas skiria, moka ir išmokėtas sumas iš skolininkų išieško „Sodra“ (Sodra; LR vaikų išlaiky-
mo išmokų įstatymas). Ši valstybės parama mokama tik tuomet, kai pagal teismo sprendimą 
arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį vaiko motina negauna viso arba 
dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų), kitaip tariant, tik tuomet, kai yra nustatyta ir 
pripažinta tėvystė. Taigi tais atvejais, kai vaiko tėvas nėra žinomas, savo noru nepripažįsta 
tėvystės arba teismo tvarka nėra pripažįstama tėvystė, vaiko motina neturi teisės kreiptis dėl 
vaiko išlaikymo išmokos. Tokia nuostata apriboja paauglių merginų, susilaukusių vaiko, jau ir 
taip galimai esančių sunkioje finansinėje padėtyje, galimybę pasinaudoti valstybės pagalba 
išlaikant vaiką. 

Apibendrinimas

Nėščių paauglių ar susilaukusių vaiko merginų temos analizė teisiniu aspektu atsklei-
dė, kad daugelio šios temos klausimų – tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo, nėštumo 
nutraukimo ir kt. – teisinis reglamentavimas yra gana išsamus, detalus ir aiškus. Tiek teisės 
aktai, tiek teismų praktika siekia įtvirtinti bendrą ir vienodą abiejų tėvų atsakomybę už vai-
ko auginimą, o vaiko interesai yra laikomi prioritetu. Siekiant ugdyti vaikų sveikos gyvense-
nos, įskaitant ir lytinę, įgūdžius, dėmesys skiriamas lytinio švietimo bei higienos laikymosi 
klausimams, kuriuos turi užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, mokyklų 
administracijos bei šeimos gydytojai. Taip pat užtikrinama galimybė nepilnametei merginai 
nutraukti nėštumą, tačiau tik su bent vieno iš tėvų ar globėjų sutikimu. Taigi, teisinis PKG sri-
ties reglamentavimas yra sistemingas ir nuoseklus. Kita vertus, teisiniame reglamentavime 
yra likę ir nemažai spragų. Kritikuotina paauglių merginų sveikatos patikrinimo tvarka, kuri 
palieka galimybę nepastebėti merginos nėštumo, ir nėštumo nutraukimo tvarka, kurioje 
nėra užtikrinama pakankama parama ir pagalba merginai savarankiškai apsispręsti. Taip pat 
mokyklose neužtikrinama pakankama darbo trukmė visuomenės sveikatos specialistams tin-
kamai ugdyti saugaus lytinio gyvenimo įgūdžius, pastebėti patyčių, nėštumo ar rizikos pastoti 
atvejus. Akcentuotinas ir nepakankamas dėmesys paauglių tėvų išsilavinimo užtikrinimui – 
siekti išsilavinimo tampa pernelyg sunku ir dėl atsiradusios vaiko išlaikymo finansinės naš-
tos. Taigi, teisinė bazė ne visada atspindi ir atitinka socialinį kontekstą, dėl to vertėtų daugiau 
dėmesio skirti PKG sritį reglamentuojančių teisės aktų kokybės ir efektyvumo gerinimui. 

16 Vaikų išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės 
išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. Išmokos dydį galima apsiskaičiuoti 
„Sodra“ internetiniame puslapyje pateikiamoje skaičiuoklėje: https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/
vaiko_islaikymo_skaiciuokle.
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TERITORINĖ PAAUGLIŲ KŪDIKIŲ GIMSTAMUMO 
DIFERENCIACIJA LIETUVOJE IR JOS VEIKSNIAI

5. Teritorinė paauglių kūdikių gimstamumo diferenciacija 
(R. Ubarevičienė)

Šioje dalyje atliekama kartografinė analizė parodo PKGR pokyčių kryptį ir mastą Lietuvoje 
pastaraisiais dešimtmečiais. Reiškinio analizė teritoriniu aspektu leidžia atskleisti regioninius 
dėsningumus. Šios analizės rezultatai yra naudojami ir kaip pagrindas tolesniam tyrimui siekiant 
nustatyti sąsajas tarp PKGR ir regionų socialinių ir ekonominių rodiklių (žr. 7 skyrių). PKGR, kaip ir 
daugelio kitų socialinių reiškinių, teritorinė diferenciacija Lietuvoje paprastai analizuojama savi-
valdybių (LAU-117) lygmeniu. Šioje studijoje teritorinė PKGR diferenciacija taip pat pirmiausia ilius-
truojama ir aptariama savivaldybių lygmeniu, o toliau detalesniu – seniūnijų (LAU-2) – lygmeniu. 
Seniūnijų lygmens rezultatai iki šiol moksliniuose tyrimuose nebuvo analizuoti ir publikuoti.

5.1. Teritorinė PKGR diferenciacija savivaldybėse

Tretjakovos (2016) atliktas tyrimas atskleidė didelę gimdymo ankstyvame amžiuje teri-
torinę diferenciaciją Lietuvoje. Nustatyta, kad 2014 m. kaimo vietovėse PKGR buvo beveik 
du kartus didesnis nei miestuose, o kai kuriose savivaldybėse – 2,6 karto didesnis nei šalies 
vidurkis. Šio tyrimo rezultatai skatina atlikti nuodugnesnę teritorinės PKGR diferenciacijos 
analizę. 

Duomenys ir metodai
Šioje studijoje teritorinės PKGR diferenciacijos savivaldybių lygmeniu analizė apima 2001–

2018 m. laikotarpį. Toks laikotarpis pasirinktas todėl, kad po 2001 m. surašymo Lietuvos gyven-
tojų skaičius nebuvo perskaičiuotas savivaldybių lygmeniu ankstesniems nei 2001 m. Neturint 
tikslių duomenų apie gyventojų skaičių, neįmanoma apskaičiuoti PKGR savivaldybėse. 
2018-ųjų duomenys yra naujausi prieinami duomenys šios studijos rengimo metu. PKGR 
(skaičiavimo metodiką žr. 1.2 skyriuje) Lietuvos savivaldybėse apskaičiuotas naudojant pa-
gal konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams sutartį specialiai šiam pro-
jektui parengtus Lietuvos statistikos departamento einamosios statistikos duomenis apie 
moterų iki 19 metų amžiaus imtinai (pametinėmis amžiaus grupėmis) susilaukiamų kūdikių 
gimstamumą ir gimimo eiliškumą Lietuvos savivaldybėse. 

Siekiant įvertinti galimą metinį PKGR svyravimą (kai rodiklis vienais kalendoriniais metais 
yra neįprastai didelis arba mažas) ir išvengti netikslumų dėl mažo atvejų skaičiaus, rodiklis 
apskaičiuotas šešerių metų laikotarpiams: 2001–2006, 2007–2012, 2013–2018 m. Rodiklio 
skaitiklį sudaro konkrečioje savivaldybėje atitinkamu laikotarpiu gimusių kūdikių, kurių 
susilaukė jaunesnės nei 20 metų amžiaus moterys, skaičius. Vardiklis – tos savivaldybės vi-
dutinio metinio 15–19 metų amžiaus moterų skaičiaus kiekvienais analizuojamais metais 
suma. Įvertinant 15–17 ir 18–19 metų amžiaus moterų susilaukiamų kūdikių gimstamumo 
rodiklius naudota ta pati formulė, skaičiuojant atitinkamai 15–17 ir 18–19 metų merginoms 
gimusius kūdikius bei vidutinį metinį šių amžiaus grupių merginų skaičių.

Tiriamu laikotarpiu Lietuvoje jaunesnėms nei 20 metų moterims gimė 32,8 tūkst. kūdikių: 
2001–2006 m. – 15,9 tūkst. kūdikių, 2007–2012 m. – 10,7 tūkst. kūdikių, 2013–2018 m. – 6,2 
tūkst. kūdikių. Dėl mažo atvejų skaičiaus kai kurių savivaldybių PKGR apskaičiuoti kartu su 

17 LAU (angl. Local administrative units) – vietos administraciniai vienetai. LAU-1 lygmenį sudaro 60 
savivaldybių, o LAU-2 lygmenį – apie 550 seniūnijų. 
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greta esančių savivaldybių: 15–19 metų amžiaus merginoms Birštono su Prienų r., Neringos 
su Klaipėdos r.; 18–19 metų (be jau minėtų) – Palangos m. su Klaipėdos m.; 15–17 metų (be 
jau minėtų) – Širvintų r. su Molėtų r., Visagino su Ignalinos r., Pagėgių su Šilutės r., Rietavo su 
Plungės r., Druskininkų su Alytaus r. Siekiant išvengti rodiklio „šokinėjimo“, sujungti visų trijų 
laikotarpių duomenys, nepaisant to, kad mažas atvejų skaičius galėjo pasitaikyti tik vienu lai-
kotarpiu.

Tyrimo rezultatai
Apskritai Lietuvoje, kaip ir kitose ES valstybėse (žr. 2 skyriuje), PKGR per analizuojamą 

2001–2018 m. laikotarpį nuosekliai mažėjo. Įdomu tai, kad tuo pačiu metu ryškėjo skirtumai 
šalies viduje. Kitaip tariant, teigiamos šio demografinio proceso tendencijos šalies mastu pa-
siskirstė netolygiai šalies viduje.

Kalbant apie 15–19 metų amžiaus moterų grupę, 5.1 pav. (viršuje, kairėje) matyti, kad 
pirmuoju laikotarpiu, t. y. 2001–2006 m., 75 proc. Lietuvos savivaldybių PKGR reikšmė buvo 
didesnė nei 20,0. Didžiausiomis reikšmėmis išsiskyrė Kalvarijos (41,2), Pagėgių (34,2), Vilka-
viškio r. (34,2), Raseinių r. (34,2) ir Alytaus r. (32,3) savivaldybės. Mažiausios rodiklio reikšmės 
buvo didžiųjų miestų savivaldybėse (kaip ir kitais dviem laikotarpiais bei atskirai vertinant 
15–17 ir 18–19 metų amžiaus moterų susilaukiamų kūdikių gimstamumo rodiklius). Šalyje 
nebuvo nė vienos savivaldybės, kur PKGR reikšmė būtų mažesnė nei 10,0. Pirmuoju laiko-
tarpiu taip pat išryškėjo skirtumas tarp rytų ir vakarų Lietuvos – rytinė Lietuvos pusė pasižy-
mėjo santykinai mažesnėmis rodiklio reikšmėmis. Tai galima paaiškinti bendra demografine 
situacija. Būtent vakarų Lietuva nuo nepriklausomybės pradžios pasižymėjo didesniu gims-
tamumu, kuris išliko iki XXI a. pradžios (Kriaučiūnas 2010). Kartu tai lėmė didesnį paauglių 
skaičių analizuojamu laikotarpiu. Rytų Lietuva pasižymi spartesniu gyventojų senėjimu ir 
spartesniais depopuliacijos tempais, tad čia sparčiau mažėja ir bendras paauglių merginų 
skaičius (Pociūtė-Sereikienė, Kriaučiūnas ir Ubarevičienė 2014; Ubarevičienė, van Ham ir Bur-
neika 2016; Ubarevičienė ir van Ham 2017). 

2007–2012 m. atskirtis tarp rytų ir vakarų Lietuvos sumažėjo, tačiau skirtumai ėmė ryš-
kėti tarp atskirų savivaldybių, t. y. šalyje padidėjo teritorinė diferenciacija (5.1 pav. viršuje, 
dešinėje). 2013–2018 m. tos pačios tendencijos tęsėsi: apskritai rodiklio reikšmės sumažėjo, 
tačiau teritorinė diferenciacija savivaldybių lygmeniu dar labiau išaugo (5.1 pav. apačioje, 
kairėje). Pavyzdžiui, 2013–2018 m. skirtumas tarp šio rodiklio didžiausios (Kalvarijos sav. – 
35,1) ir mažiausios (Palangos m. sav. – 4,8) reikšmės buvo 7,3 karto. Atitinkamai šis santykis 
buvo 4,6 2007–2012 m. laikotarpiu ir 3,7 2001–2006 m. laikotarpiu. Mažiausiomis PKGR reikš-
mėmis pasižymėjo didžiųjų miestų ir greta jų esančios savivaldybės, o didžiausiomis – labiau 
kaimiškos, nuo didžiųjų miestų nutolusios, dažnai pasienio savivaldybės.

Per analizuojamą laikotarpį PKGR reikšmės sumažėjo visose savivaldybėse, o labiausiai Kre-
tingos r., Alytaus r., Vilkaviškio r., Telšių r. ir Raseinių r. – daugiau nei 14 promilių punktų (5.1 pav. 
apačioje, dešinėje). Mažiausi PKGR pokyčiai buvo Šalčininkų r., Varėnos r. ir Akmenės r. savival-
dybėse – iki 2,5 promilės punkto. Įdomu tai, kad koreliacija tarp PKGR reikšmių 2001–2006 m. 
ir šio rodiklio kaitos visu analizuojamu laikotarpiu buvo neigiama (r = -.493, n = 60, p = .000). 
Tai reiškia, kad savivaldybėse, kuriose laikotarpio pradžioje PKGR buvo didesnis, jis sumažėjo 
santykinai labiau. Nors ši koreliacija nėra labai stipri, vis dėlto tokie tyrimo rezultatai rodo, kad 
situacija problemiškiausiose savivaldybėse yra linkusi gerėti sparčiau, lyginant su savivaldybė-
mis, turėjusiomis mažesnes PKGR reikšmes. 
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5.1. pav. Kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų, savivaldybėse 
(Duomenys: Lietuvos statistikos departamento einamoji statistika)

Gimstamumo rodikliai 15–17 metų amžiaus moterų grupėje Lietuvoje nors ir mažėja, ta-
čiau nelabai ženkliai; 2001–2006 m. Lietuvos vidurkis buvo 8,4, o 2013–2018 m. – 6,0 (5.2 
pav.). Kalbant apie šią amžiaus grupę, Lietuvoje nesiformuoja didesni regionai, pasižymin-
tys išskirtinai didesnėmis ar mažesnėmis rodiklių reikšmėmis. Visais nagrinėjamais laikotar-
piais skirtumai tarp didžiausias ir mažiausias reikšmes turinčių savivaldybių buvo 5–6 kartai; 
pastebima nežymi regioninės diferenciacijos augimo tendencija. 2001–2006 m. didžiausiais 
gimstamumo rodikliais išsiskyrė Kalvarijos (21,9), Vilkaviškio r. (15,0), Pagėgių (13,9), Šilutės 
r. (13,9) sav. (5.2 pav. viršuje, kairėje). Galima pastebėti, kad daugelis aukščiausius rodiklius 
turinčių savivaldybių buvo greta sienos su Lenkija ir Kaliningrado sritimi. Kitais dviem lai-
kotarpiais didžiausia rodiklio reikšmė išliko Kalvarijos sav. (atitinkamai 17,6 ir 16,5), taip pat 
santykinai didesnėmis reikšmėmis 2006–2012 m. išsiskyrė Telšių r. (12,9) ir Akmenės r. (12,6) 
sav., o 2013–2018 m. – Varėnos r. sav. (14,8). Visais trimis laikotarpiais mažiausios reikšmės 
fiksuotos visose didžiųjų miestų savivaldybėse, taip pat Utenos r. ir Palangos m. sav. Per visą 
analizuojamą laikotarpį gimstamumo rodiklis 15–17 metų amžiaus moterų grupėje mažėjo 
beveik visose savivaldybėse, o sparčiausiai Marijampolės, Lazdijų r., Kretingos r., Alytaus r. 
ir Druskininkų sav. (6–7,5 promilės punktais) (5.2 pav. apačioje, dešinėje). Visgi buvo savi-
valdybių, kuriose rodiklis šioje amžiaus grupėje statistiškai išaugo: Varėnos r., Ukmergės r., 
Akmenės r., Prienų r., Elektrėnų, Birštono ir Šalčininkų r. sav. (0,2–6 promilių punktais). Šie 
atvejai reikalauja didesnio dėmesio (į tai atsižvelgiama ir kokybinėje tyrimo dalyje), nes nėra 
įprasta, kad, rodiklio reikšmėms stipriai mažėjant visoje šalyje, atsiranda regionų, pasižymin-
čių priešingomis tendencijomis. Šį fenomeną iš dalies paaiškina tai, kad minėtose savivaldy-
bėse ženkliai sumažėjo bendras šios amžiaus grupės merginų skaičius. Be to, tikėtina, kad 
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PKGR padidėjimo efektą dar labiau sustiprino situacija, kai iš savivaldybių migravo ekono-
miškai stipresnės šeimos arba merginos, kurios labiau orientuotos į mokslus. Tad, mažėjant 
gyventojų skaičiui, jose lieka problematiškesnės ir pažeidžiamesnės šeimos bei merginos.

5.2 pav. Kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 15–17 metų amžiaus moterų, savivaldybėse 
(Duomenys: Lietuvos statistikos departamento einamoji statistika) 

Ryškiausiai per nagrinėjamą laikotarpį PKGR sumažėjo 18–19 metų moterų grupėje 
(5.3 pav.). Tai gerai iliustruoja bendro vidurkio kaita, kuris per nagrinėjamą periodą krito 
nuo 39,2 iki 27,8. Ypač intensyvi kaita įvyko tarp 2001–2006 ir 2007–2012 m. laikotarpių, 
kai rodiklis krito 10,3 promilės punktais. Šioje amžiaus grupėje, kaip ir 15–19 metų (5.1 
pav.), 2001–2006 m. daugelyje savivaldybių PKGR pasižymėjo aukščiausiomis reikšmėmis 
(5.3 pav. viršuje, kairėje). Be to, čia taip pat išryškėjo kontrastas tarp vakarinės ir rytinės 
šalies dalies. Mažiausia rodiklio reikšmė buvo Vilniaus mieste – 20,1, o didžiausia Kalvarijos 
sav. – 75,1. Labiausiai rodiklis sumažėjo Kretingos r., Raseinių r., Telšių r., Šiaulių r. ir Alytaus 
r. sav. – daugiau nei 25 promilių punktais arba maždaug 2–2,5 karto. Tik Šalčininkų r. sav.
rodiklis padidėjo (2 promilės punktais), tačiau paauglėms gimusių kūdikių skaičius suma-
žėjo: 2001–2006 m. paauglėms gimė 163, o 2013–2018 m. – 124 kūdikiai. Nors prie PKGR
padidėjimo Šalčininkų r. sav. ženkliai prisidėjo ketvirtadaliu sumažėjęs bendras paauglių
skaičius, vis dėlto paauglių kūdikių gimstamumo proceso kaita (t. y. mažėjantis šio reiš-
kinio intensyvumas) čia vyksta lėčiau nei kitose Lietuvos savivaldybėse. Kartoschemose
taip pat matyti, kad skirtumas pagal PKGR tarp rytinės ir vakarinės šalies dalies sumažėjo,
tačiau dar kartą galima pažymėti, kad skirtumai išryškėjo tarp atskirų savivaldybių, t. y.
teritorinė diferenciacija šalyje padidėjo.
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5.3 pav. Kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 18–19 metų amžiaus moterų, savivaldybėse 
(Duomenys: Lietuvos statistikos departamento einamoji statistika)

Kaip ir aptariant bendrąjį paauglių kūdikių gimstamumo rodiklį (15–19 metų amžiaus 
grupei), nustatyta, kad tose savivaldybėse, kurios pasižymėjo didesnėmis rodiklio reikš-
mėmis kiekvienoje iš amžiaus grupių laikotarpio pradžioje, per visą analizuojamą laikotar-
pį rodiklis sumažėjo santykinai labiau (15–17 metų amžiaus grupėje: r = -.430, n = 60, p = 
.001; 18–19 metų amžiaus grupėje: r = -.407, n = 60, p = .001). Nenuostabu, kad nustatyta, 
jog yra stipri ir teigiama koreliacija tarp gimstamumo rodiklių 15–17 ir 18–19 metų am-
žiaus moterų grupėse. Iš kitos pusės, įdomu tai, jog ši koreliacija silpnėja laikui bėgant: 
2001–2006 m. r =  .788, n =  60, p = .000; 2007–2012 m. r =  .783, n =  60, p =  .000; 2013–
2018 m. r = .732, n = 60, p = .000.

Darant prielaidas, kas lemia augančią PKGR regioninę diferenciaciją Lietuvoje, galima 
pastebėti, kad dauguma aukštais rodikliais išsiskiriančių savivaldybių pasižymi prastesniais 
ekonominiais ir socialiniais rodikliais (žr. 6 skyrių). Tose savivaldybėse dažnai yra didesnis 
nedarbo lygis bei santykinis (lyginant su gyventojų skaičiumi) socialinės pašalpos gavėjų 
skaičius nei likusioje šalies dalyje. Be to, pastebima tendencija, kad tai labiau kaimiškos, to-
liau nuo didžiųjų miestų esančios, dažnai pasienio savivaldybės (Pociūtė 2014). Galima kelti 
hipotezę, kad, kaip ir kitose šalyse (pavyzdžiui, JAV (Shoff ir Yang 2012)), paauglių kūdikių 
gimstamumo rodiklio erdvinei raiškai Lietuvoje įtakos turi regionų socioekonominės charak-
teristikos. Šie sąryšiai detaliau analizuojami 6 ir 7 šios studijos skyriuose. 
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5.2. Teritorinė PKGR diferenciacija seniūnijose

Lietuvoje paauglių kūdikių gimstamumas iki šiol nebuvo analizuojamas seniūnijų lygmens 
teritoriniais vienetais. Atitinkamo teritorinio detalumo studijų, analizuojančių šį reiškinį kitose 
šalyse, taip pat nėra daug (pavyzdžiui, McCulloch 2001; Shoff ir Yang 2012). Seniūnijų lygmens 
PKGR diferenciacijos analizė leidžia tiksliau įvertinti teritorinę reiškinio sklaidą ir suteikia dau-
giau informacijos apie šį reiškinį lemiančius socioekonominės aplinkos veiksnius. 

Duomenys ir metodai
Šioje studijoje teritorinė PKGR diferenciacija seniūnijų lygmeniu analizuojama 

remiantis 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis. Šiuo metu tai yra vienintelis 
duomenų šaltinis, leidžiantis atlikti (kiekybinį) tyrimą tokiu detaliu teritoriniu lygmeniu. 
Teritorinė reiškinio diferenciacija seniūnijų lygmeniu kartoschemose iliustruojama ne tik 
santykinių rodiklių pagrindu (apskaičiuotas PKGR), bet ir absoliučiais skaičiais, kurie yra 
pateikiami kaip papildoma reiškinio mastą ir sklaidą iliustruojanti informacija. Be to, se-
niūnijų lygmens duomenys yra gana riboti, todėl ne visais atvejais reiškinį įmanoma ana-
lizuoti santykiniais dydžiais. Kaip ir ankstesniuose studijos skyriuose, analizuojama visa 
amžiaus grupė bendrai (15–19 metų moterys) bei padalinus į smulkesnes amžiaus grupes: 
15–17 ir 18–19 metų moterys.

Reikia akcentuoti, kad gyventojų surašymų duomenys nevisiškai sutampa su realia sta-
tistika, nes patys gyventojai surašymo metu gali pateikti klaidingus asmens duomenis. Be 
to, gyventojų surašymai fiksuoja tik pirmo kūdikio gimimo metus, o PKGR įprastai skai-
čiuojamas visų eiliškumų kūdikiams. Situacijos, kai merginos iki 20 metų amžiaus susilau-
kia daugiau nei vieno kūdikio, nėra reta išimtis. Todėl tikėtina, kad nagrinėjamais periodais 
tiek santykinės reikšmės, tiek absoliutūs skaičiai buvo šiek tiek didesni, nei rodo šio tyrimo 
rezultatai.

Siekiant išvengti netikslumų dėl mažo atvejų skaičiaus, skaičiavimai atlikti dešimties metų 
laikotarpiams. Pagal 2001 m. vykdyto surašymo rezultatus į šį tyrimą patenka moterys, gimu-
sios 1972–1985 m. ir gimdžiusios kūdikius 1991–2001 m. Pagal 2011 m. vykdyto surašymo re-
zultatus į tyrimą patenka moterys, gimusios 1982–1995 m. ir gimdžiusios 2001–2011 m. Abiem 
atvejais moterys kūdikių susilaukdavo būdamos 14–19 metų. 

Pagal 2001 m. gyventojų surašymą, Lietuvoje per 1991–2001 m. paauglėms (14–19 m. mo-
terims) gimė 31 139 kūdikiai (tik pirmieji kūdikiai) (5.1 lentelė). Kiek daugiau nei pusė šių kū-
dikių gimė 19 m. moterims ir beveik trečdalis – 18 m. moterims. 14–17 metų amžiaus grupei 
teko likęs penktadalis – iš viso 6 276 kūdikiai. Reikia pabrėžti, kad šie gimdymai išsidėstę per 10 
metų laikotarpį. Pagal 2011 m. gyventojų surašymą, per 2001–2011 m. laikotarpį paauglėms 
gimė 13 316 kūdikių, t. y. 2,3 karto mažiau lyginant su ankstesniu dešimtmečiu. Išliko ta pati 
tendencija: maždaug pusė šių kūdikių gimė 19 m. moterims, trečdalis – 18 m., o likę – jaunes-
nėms moterims. Svarbu akcentuoti tai, kad toks žymus kūdikių skaičiaus sumažėjimas iš da-
lies atspindi bendrą merginų skaičiaus sumažėjimą, ypač jaunesnio amžiaus kategorijose. Kita 
vertus, 18-mečių ir ypač 19-mečių skaičius pasikeitė nežymiai, tačiau gimusių kūdikių skaičius 
šio amžiaus merginoms sumažėjo net 2,3–2,5 karto. Taigi, galima daryti prielaidą, kad vyresnio 
amžiaus merginoms mažiau kūdikių gimė daugiausia dėl gimdymų atidėjimo, o jaunesnėms 
merginoms – dėl ženkliai sumažėjusio šio amžiaus merginų skaičius. 
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5.1 lentelė. Pirmagimių skaičius 1991–2001 ir 2001–2011 m. pagal moterų amžių

Moterys pagal amžių gimus pirmam vaikui Moterų skaičius pagal amžių

Per 1991–2001 m. Per 2001–2011 m. Kaita 2001 2011 Kaita

14 80 21 3.8 27 288 16 764 1.6

15 354 169 2.1 27 635 17 575 1.6

16 1 528 691 2.2 27 337 18 239 1.5

17 4 314 1 996 2.2 26 819 18 933 1.4

18 9 168 4 038 2.3 25 995 21 114 1.2

19 15 895 6 401 2.5 24 461 23 594 1.0

Iš viso: 31 139 13 316 2.3 159 535 116 219 1.4

Duomenys: 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymai

Diagramoje (5.4 pav.) vaizduojama paauglėms gimusių kūdikių skaičiaus kaita visu ana-
lizuojamu laikotarpiu. Matyti, kad gimusių vaikų skaičius kasmet vis mažėjo. Šis mažėjimas 
itin intensyviai vyko tarp vyresnio amžiaus grupės moterų, pavyzdžiui, 1991 m. buvo 2 058 
gimdžiusios devyniolikmetės, 2000 m. – 1 092, o 2010 m. – tik 432. Ženkliai sumažėjo ir 
jauniausio amžiaus gimdyvių skaičius; pastaruoju metu tai tik pavieniai atvejai. Įdomu tai, 
kad pagal 2011 m. gyventojų surašymo duomenis buvo 1 atvejis (2000 m.), kai gimdė 12 m. 
mergina, ir 2 atvejai (1998 ir 1999 m.), kai gimdė 13 metų merginos. Teoriškai šių gimdymų 
statistika turėjo patekti ir į 2001 m. surašymą, tačiau jame nebuvo nurodyti. Šie pavyzdžiai 
iliustruoja surašymo duomenų netikslumą.

5.4 pav. Gimusių kūdikių skaičius per 1991–2011 m. pagal gimdyvės amžių (Duomenys: 2001 ir 
2011 m. gyventojų surašymai)

Tyrimo rezultatai
Pateikti duomenys rodo, kad Lietuvoje per pastaruosius dešimtmečius paauglėms gimu-

sių kūdikių skaičius gerokai sumažėjo. Tai patvirtina ir 5.5 pav. pateiktos kartoschemos, vaiz-
duojančios paauglėms gimusių kūdikių skaičių per du analizuojamus dešimtmečius Lietuvos 
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seniūnijose. Visų pirma, vizualiai matyti, kad gimusių kūdikių skaičius sumažėjo visoje Lietu-
vos teritorijoje, t. y. vėlesnio laikotarpio kartoschemoje ėmė dominuoti mažesnes reikšmes 
turintys atspalviai. Žinoma, daugiausia kūdikių abiem atvejais gimė didžiuosiuose miestuose, 
kadangi vaizduojamos absoliučios rodiklio reikšmės, kurios neatsiejamos nuo gyventojų 
tankio (koreliacija tarp kūdikių skaičiaus ir gyventojų tankio abiem laikotarpiais buvo gana 
stipri: 1991–2001 m. r = .562, n = 593, p = .000; 2001–2011 m. r = .559, n = 593, p = .000). 
Galima pastebėti, kad 1991–2001 m. laikotarpiu daugiau kūdikių paauglėms gimė vakarų ir vi-
durio Lietuvoje. Čia ryškėjo tam tikri probleminiai arealai, jungiantys keletą gretimų seniūnijų, 
kuriose gimė 100 ir daugiau kūdikių. Per antrąjį dešimtmetį daugelyje seniūnijų, išskyrus mies-
tus, gimė ne daugiau nei 50, o dažnai tik iki 10 kūdikių. Vis dėlto nežymi diferenciacija šalies 
mastu, vakarai-rytai pjūviu, išliko: rytinėje Lietuvos dalyje paauglėms gimusių kūdikių skaičius 
išliko mažesnis. 

5.5 pav. 14–19 metų amžiaus moterims gimusių kūdikių skaičius per 1991–2001 ir 2001–2011 m. 
seniūnijose (Duomenys: 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymai) 

Siekiant geriau suprasti gimdymo paauglystėje regioninės diferenciacijos ypatumus Lie-
tuvoje, toliau analizuojamos santykinės reikšmės – paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis 
(PKGR). Tai ypač aktualu esant mažam gyventojų tankumui didžiojoje šalies dalyje. Apskai-
čiuojant PKGR reikalingi duomenys apie vidutinį metinį 15–19 metų moterų skaičių kiekvie-
nais analizuojamais metais. Deja, ši statistika seniūnijų lygmeniu nėra fiksuojama kiekvienais 
metais, o tik gyventojų surašymų metu. Dėl to tolesniems skaičiavimams naudotas 2001 ir 
2011 m. aritmetinis vidurkis. Šis duomenų apribojimas detalesnę PKGR analizę leido atlikti tik 
2001–2011 m. laikotarpiui. 

5.6 pav. pateiktos trys kartoschemos, sudarytos skirtingoms amžiaus grupėms. Kar-
toschemose intervalai nustatyti pagal natūralių lūžių (Jenkso) klasifikavimo schemą. Šios 
schemos privalumas tas, kad efektyviausiai sugrupuojamos panašios vertės ir dėl to ge-
riausiai išryškinami skirtumai tarp kategorijų. Pirmoje kartoschemoje vaizduojama visa 
tiriamųjų imtis, t. y. 14–19 metų amžiaus moterys, gimusios 1982–1995 m. ir gimdžiusios 
2001–2011 m. Iš viso per nagrinėjamą laikotarpį šio amžiaus grupės moterims gimė 13 
316 kūdikių. Vidutinė PKGR reikšmė Lietuvoje šiuo laikotarpiu siekė 11,5 (standartinis nuo-
krypis tarp seniūnijų 6,7). Didžiausias PKGR (daugiau nei 40,0) buvo Ruklos sen. (Jonavos r. 
sav.), Baltosios Vokės sen., Akmenynės sen. ir Dainavos sen. (Šalčininkų r. sav.). Mažiausias 
PKGR (iki 4,0) Vilniaus mieste esančiose Žvėryno, Justiniškių, Antakalnio ir Senamiesčio sen., 
taip pat Neringoje, Svėdasų sen. (Anykščių r. sav.), Noragėlių (Lazdijų r. sav.), Akademijos 
(Kauno r. sav.), Centro sen. (Kauno m. sav.), Zujūnų sen. ir Šatrininkų sen. (Vilniaus r. sav.), 
Daugailių sen. (Utenos r. sav.). Įdomu tai, kad pagal šį rodiklį skirtumai Lietuvos viduje siekia 
net 20 kartų. Šioje studijoje atlikta savivaldybių lygmens analizė atskleidė, kad skirtumai tarp 
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didžiausias ir mažiausias vertes turinčių savivaldybių siekia 6 kartus. Taigi, seniūnijų lygmens 
tyrimas rodo, kad regioninė diferenciacija šalyje yra kur kas didesnė, nei buvo žinoma iki šiol. 
Be to, egzistuoja itin problemiškos seniūnijos. 

Antroje 5.6 pav. kartoschemoje vaizduojamas gimimų pasiskirstymas tarp jauniausio am-
žiaus (14–17 m.) moterų. Iš viso šio amžiaus grupės moterims gimė 2 877 kūdikiai, arba penk-
tadalis visos analizuojamos imties, tad ir skirtumai tarp seniūnijų yra gerokai mažesni. Vidutinė 
PKGR reikšmė šiai amžiaus grupei Lietuvoje buvo 4,2 (standartinis nuokrypis 4,6). Didžiausiu 
PKGR (daugiau nei 30,0) išsiskyrė Dainavos sen. (Šalčininkų r. sav.), Nemaitonių sen. (Kaišiadorių r. 
sav.) ir Troškūnai (Anykščių r. sav.). Pusėje Lietuvos seniūnijų PKGR reikšmė buvo mažesnė nei 5,0. 

Trečioje kartoschemoje vaizduojamas gimimų pasiskirstymas tarp 18–19 metų amžiaus 
moterų. Čia PKGR reikšmės yra gerokai aukštesnės, kadangi pats gimdymo fenomenas tokia-
me amžiuje yra ne toks išskirtinis. Lietuvos vidurkis buvo 22,0 (standartinis nuokrypis 14,5). 
Aukščiausiomis rodiklio reikšmėmis išsiskyrė Gaižaičių sen. (Joniškio r. sav.), Baltosios Vokės 
sen. (Šalčininkų r. sav.), Ruklos sen. (Jonavos r. sav.), Raudėnų (Šiaulių r. sav.), Gudelių (Mari-
jampolės r. sav.) seniūnijos, o mažiausiomis – didžiųjų miestų seniūnijos. 

Lyginant visas tris kartoschemas galima pastebėti, kad Lietuvoje nesiformuoja didesni 
išskirtinai probleminiai arealai. Didžiausias ir mažiausias PKGR reikšmes turinčios seniūnijos 
yra gana tolygiai pasklidusios visoje šalies teritorijoje. Kita vertus, PKGR reikšmių intervalai 
yra labai platūs ir tai rodo didelę regioninę diferenciaciją šalies viduje. Seniūnijų lygmens ty-
rimas dar ryškiau atskleidžia teritorinį dėsningumą – PKGR reikšmės yra mažiausios didžiuo-
siuose miestuose bei juos supančiuose regionuose ir didėja tolstant nuo jų.

5.6 pav. Kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų 2001–2011 m., 
seniūnijose (Duomenys: 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymai)
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Norint sužinoti, kaip keitėsi PKGR seniūnijų lygmeniu laike, atlikti skaičiavimai ir sudary-
tos kartoschemos, vaizduojančios penkerių metų laikotarpius: kūdikiai, gimę 1997–2001 ir 
2007–2011 m (5.7 pav.). Atitinkamai šiais laikotarpiais gimė 10 014 ir 4 978 kūdikiai. Skaičia-
vimuose pirmajam laikotarpiui naudotas 2001 m., o antrajam – 2011 m. gyventojų surašyme 
fiksuotas analizuojamos moterų amžiaus grupės skaičius. Neturint tikslių merginų skaičiaus 
seniūnijose duomenų kiekvienais į šį tyrimą patenkančiais metais, šiuose skaičiavimuose 
negalime išvengti paklaidų. Nepaisant to, toks metodas leidžia bent apytiksliai įvertinti te-
ritorinės diferenciacijos kaitos tendencijas detaliu teritoriniu lygmeniu. Kaip ir buvo galima 
tikėtis, 5.7 pav. kartoschemos dar kartą parodo mažėjantį reiškinio intensyvumą. Gana ryški 
tendencija – mažėjančios PKGR reikšmės aplink didžiuosius miestus, ypač Kauną ir Panevėžį. 
Aukščiausiais rodikliais abiem analizuojamais laikotarpiais pasižymėjo su valstybės siena be-
siribojančios arba didžiausiu atstumu nuo didžiųjų miestų esančios seniūnijos.

5.7 pav. Kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui 15–19 metų amžiaus moterų 1997–2001 ir 2007–
2011 m. laikotarpiais, seniūnijose (Duomenys: 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymai)

Apibendrinimas

Seniūnijų lygmens paauglių kūdikių gimstamumo tyrimas parodė itin didelę šio reiškinio 
teritorinę diferenciaciją šalies viduje. Tai reiškia, kad, kalbant apie šį rodiklį, egzistuoja labai 
problemiškos seniūnijos. Siekiant geriau pažinti gimdymo paauglystėje situaciją Lietuvoje, 
reikia daugiau dėmesio skirti būtent aukščiausiomis rodiklio reikšmėmis išsiskiriančioms te-
ritorijoms, pirmiausia išsiaiškinant, kokie veiksniai lemia aukštas reikšmes ir regioninę dife-
renciaciją. Tai bus atliekama kituose studijos skyriuose. 
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6. Paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio
ir socioekonominės savivaldybių padėties sąsajos
(G. Pociūtė-Sereikienė)

Šiame skyriuje siekiama įvertinti sąsajas tarp PKGR ir įvairių socioekonominių rodiklių. Tyri-
mas atliekamas naudojant makrolygmens – savivaldybių – duomenis. Šio skyriaus rezultatų da-
lis susideda iš dviejų didesnių poskyrių: pirmas pradedamas nuo kompleksinio socioekonominių 
rodiklių įvertinimo ir pateikimo bendroje schemoje, kurioje socioekonominės savivaldybių situa-
cijos duomenys „perdengiami“ su PKGR duomenimis, taip nustatant ryšį tarp socioekonominės 
regionų nelygybės ir PKGR dydžio. Antrajame poskyryje akcentuojamos tik stipriausios PKGR ir 
atskirų socioekonominių rodiklių sąsajos bei vizualiai išryškinamas šalies savivaldybių išsidės-
tymas pagal atrinktus vertintus socioekonominius rodiklius (koreliuojant juos su PKGR) sklaidos 
diagramoje.

Įvadas

Pasauliniai tyrimai, pristatantys socioekonominius PKGR aspektus, dažnai akcentuoja 
atotrūkį tarp turtingųjų ir skurdžiųjų valstybių ( United Nations 2013; Dillon, Cherry 2014; 
Santelli ir kt. 2017). Skurdesnės pasaulio valstybės paprastai išsiskiria aukštesniu paauglių 
kūdikių gimstamumo rodikliu (PKGR), o žemos rodiklio reikšmės būdingesnės ekonomiškai 
stiprioms valstybėms. Todėl dažnai daroma prielaida, kad PKGR yra glaudžiai susijęs su ben-
dra šalies socioekonomine situacija bei finansiniu pajėgumu, bendrojo bei lytinio švietimo 
programomis (Singh ir kt. 2001; Santelli ir kt. 2017). 

Kalbant apie lokalųjį lygmenį, vienas iš veiksnių, turinčių įtakos paauglių kūdikių gims-
tamumui, yra gyvenamoji vieta su jai būdingomis socioekonominėmis charakteristikomis 
(McCulloch 2000). Ne mažiau svarbūs veiksniai yra šeima, iš kurios kilusi moteris, ir pačios 
moters demografinės bei socioekonominės savybės (McCulloch 2000; Dillon, Cherry 2014; 
Santelli ir kt. 2017). Kartu šie veiksniai daro didelę įtaką moterų elgesiui ir preferencijoms, 
įskaitant ir riziką susilaukti vaikų ankstyvame amžiuje.

Kadangi ženklūs PKGR teritoriniai skirtumai egzistuoja ir turtingomis įvardijamose šaly-
se, pavyzdžiui, JAV ar Jungtinėje Karalystėje (McCulloch 2000; Gold ir kt. 2001; Shoff ir Yang 
2012), svarbiu tyrimo akcentu tampa būtent lokalusis lygmuo, kuris detaliau išryškina vienos 
ar kitos vietovės vystymosi tendencijas. Atlikti tyrimai, akcentuodami lokalią gyvenamosios 
vietos svarbą, nurodo, kad paauglė moteris, gyvenanti skurdesnėje vietovėje, turi didesnę ti-
kimybę susilaukti vaiko nei paauglė, gyvenanti labiau pasiturinčioje aplinkoje (Crane 1991; 
Brooks-Gunn ir kt. 1993; South ir Crowder 1999; Gold ir kt. 2001; Bell ir kt. 2004). Šie argu-
mentai grindžiami aiškinimu, kad šeimos, gyvenančios socialinę atskirtį patiriančiose, mažiau 
pasiturinčiose vietovėse, tikėtina, turi mažiau galimybių susirasti gerą darbą, gauti tinkamą iš-
silavinimą, o tai atitinkamai susiję su žemesniu pragyvenimo lygiu ir socialinių norminių, orga-
nizacinių, planavimo įgūdžių stoka (McCulloch 2000). Dažniausiai didesniu skurdo ir socialinės 
atskirties lygiu išsiskiria periferinės kaimiškos teritorijos, todėl būtent atokios šalies teritorijos 
minimos kaip potencialios vietos, kuriose galima tikėtis aukštesnio PKGR lygio. Aukštesnis 
PKGR kaimiškose vietovėse aiškinamas nurodant įvairias priežastis. Visų pirma, teigiama, kad 
didesnis PKGR kaimuose yra dėl kylančių problemų norint pasiekti sveikatos priežiūros insti-
tucijas dėl jų atokumo ir didesnių atstumų bei su transporto prieinamumu susijusių problemų 
(Bell ir kt. 2004; Shoff ir Yang 2012). Taip pat minėti mokslininkai teigia, kad kaimiškumo feno-
menu laikomas „visi apie visus žino viską“ (angl. everyone knowing everyone else’s business) (Bell 
ir kt., 2004) motyvas tampa papildomu barjeru paauglėms moterims lankytis vietos sveikatos 
priežiūros institucijose, kadangi jos nenori būti apkalbamos vietos gyventojų. 

Ankstesnių tyrimų rezultatai taip pat nurodo, kad aukštesnis PKGR kaimuose yra susijęs ir 
su žemesniu švietimo lygiu, informacijos trūkumu ar net jos neprieinamumu (Bell ir kt. 2004; 
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Shoff ir Yang 2012; Viner ir kt. 2012). Teigiama (Bell ir kt. 2004), kad vienas iš aukštesnių PKGR 
lygio kaimo vietovėse paaiškinimų gali būti grindžiamas teiginiu, kad periferinėse vietovėse 
yra lengvesnis alkoholio prieinamumas, o tai, mokslininkų nuomone, prisideda prie rizikin-
gos paauglių elgsenos ir atitinkamai gali lemti ankstyvus merginų gimdymus. 

JAV ir Jungtinėje Karalystėje svarbiais argumentais, nuo kurių priklauso PKGR lygis, laiko-
mi moters rasė bei priklausymas tos šalies etninės mažumos grupei (McCulloch 2000; San-
telli ir kt. 2000; Blake ir Bentov 2001; Shoff ir Yang 2012). Aiškinant priklausomybę tarp šių 
rodiklių ir PKGR teigiama, kad moterys, gimusios rasinių ir etninių mažumų grupių šeimose, 
išsiskiria didesniu PKGR lygiu. Be rasinio ar etninio motyvo, mokslininkai savo darbuose ak-
centuoja ir religinį. Teigiama, kad didesnis religingumas yra susijęs su mažesniu PKGR (Bre-
wster ir kt. 1998; Dillon, Cherry 2014). Šis motyvas grindžiamas tuo, kad religingos moterys 
linkusios atidėti romantinius santykius vėlesniam laikui, yra mažiau seksualiai aktyvios ir turi 
mažiau partnerių. Tiek kalbėdami apie religiją, tiek apie rasę ar priklausomumą tam tikrai tos 
šalies tautinei mažumai, mokslininkai pabrėžia teritorinį kontekstą. Įdomu tai, kad tyrimai 
JAV rodo, kad minėtais aspektais didesne etnine ar rasine įvairove pasižyminčiuose metro-
poliniuose regionuose PKGR yra aukštesnis lyginant su ne metropoliniais regionais (Shoff ir 
Yang 2012). Tai iš dalies prieštarauja mūsų autorių tyrimų rezultatams, kuriuose periferišku-
mas įvardijamas kaip viena iš svarbiausių aukšto PKGR priežasčių. Tokio nesutapimo vienas 
iš paaiškinimų galėtų būti toks, kad Lietuva nepasižymi etnine įvairove apskritai, tad šiuo 
atveju periferiškumas yra svarbesnis veiksnys PKGR reikšmėms nei etninė įvairovė. 

Paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis Lietuvoje atskleidžia svarbius teritorinius skirtu-
mus (Tretjakova 2016). Miestų ir kai kurių periferinių savivaldybių PKGR skiriasi net keletą 
kartų. Sugretinę ankstesnius autorių tyrimus (Pociūtė 2014; Tretjakova 2016; Daugirdas ir Po-
ciūtė-Sereikienė 2018), galime matyti, kad dauguma aukštu PKGR išsiskiriančių savivaldybių, 
kurios dažniausiai išsidėsčiusios kaimiškose periferinėse teritorijose, pasižymi prasčiausiais 
ekonominiais ir socialiniais rodikliais. Todėl galima daryti prielaidą, kad, kaip ir kitose šalyse, 
paauglių susilaukiamų kūdikių gimstamumo rodiklio erdvinei raiškai Lietuvoje reikšmingos 
įtakos turi socioekonominės regionų nelygybės. 

Šio studijos skyriaus tikslas – patikrinti ir išanalizuoti galimas sąsajas18 tarp atrinktų tyri-
mui socioekonominių savivaldybių rodiklių bei PKGR. Remiantis atlikta sąsajų analize, atsa-
kyti į klausimą, kiek aiškiai ir tiksliai PKGR teritoriniai netolygumai gali būti siejami su socioeko-
nomine erdvine šalies poliarizacija. 

6.1. Duomenys ir metodai

Tyrimo modelio rodikliai
Tyrimo modelis suformuotas remiantis įvairiais socioekonominiais rodikliais. Rodikliai šiam 

tyrimui atrinkti remiantis dviem šaltinių kategorijomis: pirmoji – rodikliai, kurie jau naudoti ir 
pasitvirtinę atliekant PKGR tyrimus užsienio autorių darbuose (Brewster ir kt. 1998; McCulloch 
2000; Singh ir kt. 2001; Gold ir kt. 2001; Shoff ir Yang 2012; Santelli ir kt. 2017); antroji – rodikliai, 
kurie autorių darbuose išskirti kaip vieni charakteringiausių siekiant išryškinti socioekonomi-
nius ir erdvinius šalies netolygumus, atotrūkį tarp miesto ir kaimo (Marada ir kt. 2006; Vaishar 
2006; Nemes Nagy ir Tagai 2011; Burneika 2012; Spoor 2013; Pociūtė 2014; Smętkowski 2017; 
Ubarevičienė ir van Ham 2017; Dax, Fischer 2018; Daugirdas ir Pociūtė-Sereikienė 2018). 

Analizei ir sąsajoms su PKGR nustatyti buvo atrinkti šie socioekonominiai rodikliai: užim-
tųjų sukuriama pridėtinė vertė (tūkst. Eur vienam gyv.), darbo užmokestis (neto, Eur), nedarbo 
lygis (%), užimtumo lygis (%), veikiantys ūkio subjektai (tūkstančiui darbingo amžiaus gyv.), 
socialinių pašalpų gavėjų ir gyventojų santykis (%), mirtingumas dėl išorinių priežasčių (mirtys 

18 Šioje dalyje naudojant terminą „sąsaja“ kalbama apie atrinktų tyrimui socioekonominių rodiklių ir 
PKGR koreliaciją (angl. correlation). 
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100 000 gyv.), vaikų skaičius socialinių problemų turinčiose šeimose19 (% nuo visų sav. vaikų), 
bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, neįgiję vidurinio bei pagrindinio išsilavinimo (% nuo visų 
sav. mokinių), labai gerai išlaikę valstybinį matematikos egzaminą (surinkę 86–100 balų, % 
nuo visų laikiusių), išsilavinimo lygis (tūkstančiui 20 m. ir vyresnių gyv. tenka aukštąjį išsilavi-
nimą įgijusių asmenų), religingumas (save religinei bendruomenei priskyrę asmenys, % nuo 
visų gyventojų), Romos katalikų dalis (nuo visų gyv., %), pagal tautybę: lietuvių dalis (% nuo 
visų gyventojų), pagal tautybę: lenkų, rusų, baltarusių dalis (% nuo visų gyventojų), gydytojų 
skaičius (tūkstančiui gyv.), administracinių centrų pasiekiamumas (ploto dalis savivaldybėje, 
kurioje administracinis centras pasiekiamumas per 25 min., %).

Rodikliai atrinkti naudojantis skirtingomis duomenų bazėmis: vyrauja Statistikos departa-
mento duomenys, taip pat Higienos instituto bei Nacionalinio egzaminų centro duomenys.

Renkant ir analizuojant statistikos duomenis susidurta su keletu kliūčių, apribojusių ty-
rimo platumą ir gylį. Visų pirma šį tyrimą riboja rodiklių pasiekiamumas. Užsienio publikaci-
jose, analizuojant PKGR ir socioekonominių rodiklių sąsajas valstybių lygmeniu, naudojami 
Gini, Townsend ir kiti skurdo lygio bei socialinės nelygybės indeksai. Lietuvoje, analizuojant 
sąsajas savivaldybių lygmeniu, tokia informacija nepasiekiama, tad šių pasaulyje plačiai tai-
komų rodiklių įtraukti nebuvo galima.

Konstruojant šio skyriaus tyrimo modelį ir atliekant analizę, pagrindinis akcentas buvo sie-
kis išryškinti socioekonominius ir erdvinius skirtumus Lietuvos teritorijoje bei iliustruoti sąsajas 
tarp PKGR ir socioekonominių savivaldybių charakteristikų. Tyrimui atrinkti rodikliai, kurie leistų 
įgyvendinti užsibėžtą siekį ir informatyviai išryškintų ekonominį savivaldybių pajėgumą, išskirtų 
esmines socialines problemas, atskleistų socioekonomines savivaldybių būklės tendencijas.

Daugumoje užsienio publikacijų vienu pagrindinių rodiklių ieškant PKGR ir socioekono-
minių veiksnių sąsajų laikomas BVP (pavyzdžiui, Santeli ir kt. 2017). Deja, Lietuvoje šis ro-
diklis neskaičiuojamas ir nepateikiamas savivaldybių lygmeniu, tad, siekiant nustatyti eko-
nominį savivaldybės pajėgumą, naudotas autorių apskaičiuotas (pritaikant D. Burneikos 
metodiką (Burneika 2007)) išvestinis užimtųjų sukuriamos pridėtinės vertės rodiklis. Į šio 
rodiklio skaičiavimus įtraukti bendri šalies BVP, užimtųjų skaičiaus, jų atlyginimo dydžio bei 
gyventojų skaičiaus rodiklių duomenys. Užimtųjų pridėtinės vertės rodiklis yra naudojamas 
darbo našumo lygiui matuoti, juo išryškinamas savivaldybės gyventojų gebėjimas dirbti 
produktyviai ir didinti savivaldybės konkurencingumą, tad šioje sąsajų analizėje užimtųjų 
sukuriamos pridėtinės vertės rodiklis naudojamas kaip atitikmuo BVP rodikliui. Kiti svarbūs 
ekonominiai rodikliai – darbo užmokestis, nedarbo lygis, užimtumo lygis, veikiantys ūkio su-
bjektai – įtraukti į tyrimą siekiant nustatyti savivaldybėse skirtumus, kurie išryškėja vertinant 
gyventojų galimybes įsidarbinti, dirbti, užsidirbti ir išgyventi (Marada ir kt. 2006; Nemes 
Nagy ir Tagai 2011; Burneika 2012; Spoor 2013). 

Socialiniai rodikliai – socialinių pašalpų gavėjų ir gyventojų santykis, vaikų skaičius socia-
linių problemų turinčiose šeimose, mirtingumas dėl išorinių priežasčių – išryškina „problemi-
nes savivaldybes“ (LR Vyriausybės nutarimas. 2003), kurios reikalauja didesnio valstybės 
dėmesio kalbant apie socialines institucijas, pačius savivaldybių gyventojus. Detalesnis 
kokybinis tyrimas (pristatomas tolesniuose skyriuose) parodė, kad neretai į šių rodiklių 
apskaitą patenka ir paauglystėje gimdžiusios merginos ar jų aplinkos žmonės. Taip pat 
ankstesnis tyrimas rodo, kad socialines problemas iliustruojantys rodikliai, kalbant apie 
erdvinę dimensiją, aiškiai išskiria kaimo ir miesto, centro ir periferijos pjūvį (Pociūtė 2014). 

19 Statistikos departamento puslapyje esančioje duomenų bazėje vis dar naudojamas „socialinės ri-
zikos šeimų“ terminas. Tačiau remiantis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „2018 metų veiklos ataskaita“ (2018), nuo 2018 m. liepos 
1 d. socialinės rizikos šeimų apskaita nebevykdoma, o pačioms šeimoms taikoms atvejo vadyba, 
neįvardinant ir nestigmatizuojant šeimų kaip „socialinės rizikos“. Todėl šiame skyriuje, nors rodiklis 
atrinktas iš Statistikos duomenų bazės, jis įvardintas „socialinių problemų turinčių šeimų“ terminu, 
taip siekiant išvengti stigmatizacijos. 
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Išsilavinimo lygis, labai gerai išlaikę valstybinį matematikos egzaminą, bendrojo ugdymo 
mokyklų mokiniai, neįgiję vidurinio bei pagrindinio išsilavinimo – į tyrimo modelį įtraukti švie-
timo rodikliai, kurie ranguojant savivaldybes ganėtinai aiškiai išryškina miesto ir kaimo pjūvį, 
kai akcentuojamas mokymosi rezultatas, informacijos prieinamumas, bendras švietimo lygis.

Religingumas, rasė, priklausymas vienai ar kitai tautybei (etninei mažumai) – užsienio auto-
rių darbuose nurodomi motyvai, kurie taip pat gali turėti įtakos ankstyvam nėštumui (Brewster 
ir kt. 1998; McCulloch 2000; Blake ir Bentov 2001; Shoff ir Yang 2012; Dillon, Cherry 2014). Re-
miantis užsienio praktika, į tyrimo modelį įtraukti šie su religija bei tautybe susiję rodikliai – reli-
gingumas, Romos katalikų dalis, pagal tautybę: lietuvių dalis, pagal tautybę: lenkų, rusų, baltarusių 
dalis. Į tyrimo modelį stengtasi įtraukti naujausius duomenis, tačiau dėl duomenų trūkumo ir 
prieinamumo religijos ir tautybės rodikliai pateikiami remiantis 2011 m. surašymo duomenimis.

Analizuojant PKGR, svarbus yra gydymo įstaigų prieinamumo rodiklis (Shoff ir Yang 2012). 
Kadangi duomenų apie gydymo įstaigų skaičių oficialios statistikos duomenų bazėse nėra, šia-
me tyrime sveikatos priežiūros prieinamumą iliustruoja rodiklis, nurodantis bendrą praktikuo-
jančių gydytojų, odontologų ir slaugytojų skaičių, tenkantį tūkstančiui gyventojų. Žinoma, tai nėra 
tiesioginis atitikmuo kalbant apie sveikatos institucijų prieinamumą, tačiau parinktas rodiklis 
gana aiškiai išryškina atsirandančius sveikatos priežiūros regioninius skirtumus Lietuvoje. Re-
miantis užsienio autorių darbais (Bell ir kt. 2004; Shoff ir Yang 2012), į modelį įtrauktas ir pasie-
kiamumo – administracinių centrų pasiekiamumas – rodiklis, kuriuo siekiama įvertinti galimybes 
iš periferinės vietovės pasiekti įvairias institucijas, taip pat ir gydymo įstaigas (Pociūtė 2014).

Tyrimo metodika
Šiame skyriuje rezultatų dalį sudaro du poskyriai: rezultatų dalis pradedama nuo kom-

pleksinio socioekonominių rodiklių įvertinimo ir pateikimo bendroje schemoje, kurioje so-
cioekonominės savivaldybių situacijos duomenų sluoksnis (išreikštas spalvine gama) „per-
dengiamas“ su PKGR duomenų sluoksniu (išreikštas štrichais). Antrajame rezultatų dalies 
poskyryje akcentuojamos stipriausios PKGR ir atskirų socioekonominių rodiklių sąsajos.

Kompleksinis socioekonominės padėties savivaldybėse vertinimas atliktas remiantis 12 rodi-
klių, kurie išvardyti ankstesniame poskyryje. Reikia paminėti, kad ne visi socioekonominiai ro-
dikliai buvo atrinkti tyrimui. Prieš pradedant kompleksinį tyrimą, naudojant SPSS programinę 
įrangą, buvo parengta bendra visų rodiklių sąsajų lentelė, siekiant įvertinti tarpusavio rodiklių 
koreliacijos lygį. Kadangi, įvertinus sąsajų lentelę, buvo pastebėta, kad kai kurie rodikliai kore-
liuoja tarpusavyje, dalies rodiklių atsisakyta, pasirenkant labiau apibendrinančius, „sintetinius“ 
rodiklius. Pavyzdžiui, į kompleksinį vertinimą neįtrauktas darbo užmokesčio bei užimtumo 
lygio rodikliai, kadangi šie rodikliai stipriai koreliuoja su užimtųjų sukuriamos pridėtinės ver-
tės rodikliu, kuris apskaičiuotas pačių autorių, į skaičiavimus įkomponuojant būtent šiuos abu 
minėtus neįtrauktus rodiklius. Vertinimui parinktas tik vienas – religingumo – rodiklis (rodiklio 
Romos katalikų dalis atsisakyta), atsisakyta gyventojų pasiskirstymo pagal tautybę rodiklių, ka-
dangi sąsajų analizė parodė, kad šie rodikliai nekoreliuoja arba labai silpnai koreliuoja su socio-
ekonomine savivaldybės situacija, taip pat ir su PKGR. 

Tad kompleksinio vertinimo, nusakančio bendrą socioekonominę padėtį savivaldybėse, 
rodiklių sąrašas yra toks: užimtųjų sukuriama pridėtinė vertė, veikiantys ūkio subjektai, socia-
linių pašalpų gavėjų ir gyventojų santykis, mirtingumas dėl išorinių priežasčių, vaikų skaičius 
socialinių problemų turinčiose šeimose, bendrojo ugdymo mokiniai, neįgiję vidurinio ir pa-
grindinio išsilavinimo, labai gerai išlaikę valstybinį matematikos egzaminą, išsilavinimo lygis, 
religingumas, gydytojų skaičius, pasiekiamumas. Paminėtina, kad nors sąsajų analizė atlikta 
visiems atrinktiems rodikliams, šiame darbe sąsajos tarp atskirų socioekonominių rodiklių 
porų neakcentuojamos ir detaliau neanalizuojamos. Detalesnė analizė atliekama tik tarp kai 
kurių reikšmingas sąsajas turinčių socioekonominių rodiklių ir PKGR. 

Kiekvienas kompleksiniam vertinimui atrinktas rodiklis buvo normalizuotas 1–5 balų inter-
vale, kur 1 – labai bloga situacija, 5 – labai gera situacija. Savivaldybės suskirstytos į penkias 
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grupes pagal rodiklių verčių panašumą. Į šias grupes suskirstytoms savivaldybėms atitinkamai 
buvo skirti balai nuo 1 iki 5. Kadangi tyrimui atrinkta 12 rodiklių, tad maksimali balų suma, kurią 
galėjo surinkti viena savivaldybė, įvertinus visus rodiklius, – 60 (minimali – 12). Nė viena iš savi-
valdybių nei maksimalaus, nei minimalaus balų skaičiaus nesurinko (surinktų balų intervalas svy-
ruoja nuo 21 iki 54), todėl, siekiant išskirti savivaldybių kategorijas ir išryškinti socioekonominę 
teritorinę diferenciaciją šalyje, pagal surinktus balus savivaldybės suskirstytos į penkias grupes. 

Spalvine gama išreikštas kompleksinis socioekonominis Lietuvos vertinimas „perdengtas“ 
štrichais iliustruotu paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio duomenų sluoksniu, tokiu būdu 
siekiant sugretinti ir vizualiai išryškinti šių dviejų tyrimo dimensijų sąsajas (6.1 pav.). Šiame sky-
riuje sąsajų analizės metu nustatytas ryšys tarp PKGR ir socioekonominių rodiklių interpretuo-
jamas kaip egzistuojanti asociacija ar galimo ryšio matas, o ne kaip priežastingumas. Tyrimo 
rezultatus iš dalies papildo septintame skyriuje pristatomas tyrimas, kuriame naudojami mi-
kro- ir mezolygmens gyventojų surašymo duomenys bei regresinės analizės metodai.

Kadangi vienerių metų PKGR vertinti nėra tikslinga dėl didelės rodiklio kaitos atskirais 
metais (žr. 1.1 ir 5.2 skyrių, „Duomenys ir metodologiniai aspektai“), pateiktas PKGR duome-
nų sluoksnis apima penkerių metų (2013–2017) vidurkį. PKGR intervalinė skalė pritaikyta to-
kia pati, kaip naudojama kituose šios studijos skyriuose, kuriuose kalbama apie teritorinę 
paauglių kūdikių gimstamumo rodiklio diferenciaciją.

Antroje rezultatų skyriaus dalyje akcentuojamos PKGR sąsajos su socioekonominiais rodi-
kliais. Sąsajų stiprumas nustatytas naudojantis SPSS programa. Vertinant sąsajų stiprumą tai-
kytas Spearmano koreliacijos koeficientas. Nustatant PKGR ir socioekonominių rodiklių sąsajų 
stiprumą, laikytasi nuostatos, kad vidutinio stiprumo ryšys egzistuoja, jei koreliacijos koefici-
entas svyruoja skalėje (+/-) 0.4-0.5, stiprus – jei koreliacijos koeficientas svyruoja (+/-) 0.6-0.8, 
labai stiprus, jei (+/-) 0.8 ir daugiau. Ši stiprumo skalė sudaryta atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 
pirma, gauti koreliacijos rezultatai išryškino, kad ryšiai tarp PKGR ir atrinktų socioekonominių 
rodiklių svyruoja skalėje nuo labai silpno (+/-) 0.1 iki stipraus (+/-) 0.7 (tiksliau įvardijant, nuo 
r = .162 iki r = -.731), o labai stiprių sąsajų nenustatyta. Darbe išskirti ir detaliau analizuojami 
rodikliai, kurie turėjo santykinai didesnes sąsajas su PKGR. Antra, visi rodikliai, kurių koreliacijos 
stiprumas vertintas nuo (+/-) 0.4, pasižymėjo dideliu reikšmingumu ((Sig. 2 tailed) p=.000). 

Vidutiniu ir dideliu sąsajų stiprumu su PKGR pasižymėjo 6 socioekonominiai rodikliai, ku-
rie detaliau analizuojami ir aprašyti tekste naudojant skaidos (angl. Scatterplot) diagramą. 

6.2. Tyrimo rezultatai

Kompleksinis savivaldybių socioekonominės padėties vertinimas ir sąsaja su PKGR 
Aptariant socioekonominę situaciją Lietuvos savivaldybėse, aiškiai išsiskiria du poliai: do-

minuojantys centrai bei jų pozityvią įtaką patiriantys aplinkiniai regionai ir atokesnės kaimiš-
kos teritorijos – šalies periferija. Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Šiauliai yra didieji šalies miestai, 
o kartu ir socioekonominiai židiniai, koncentruojantys žmogiškąjį bei intelektinį potencialą.
Kompleksinio vertinimo metu šie miestai surinko daugiau nei 50 balų ir priskirti aukščiausiais
balais išsiskyrusiai pirmai grupei (6.1 pav.). Panevėžio, Alytaus, Palangos miestai bei Neringos,
Visagino, Druskininkų ir Kretingos r. savivaldybės taip pat pasižymėjo gana stipria socialine ir
ekonomine padėtimi. Vertinimo metu šios savivaldybės surinko 42–48 balus. Šių abiejų grupių 
savivaldybėse yra daugiau ūkio subjektų, kurie yra darbdaviai gyventojams, tad vyrauja santy-
kinai mažesnis nedarbo lygis, darbuotojai sukuria didesnę pridėtinę vertę. Šiose savivaldybėse 
santykinai mažesnė dalis gyventojų, gyvenančių iš socialinių pašalpų, geresnis gyventojų ben-
drojo ugdymo lygis, daugiau gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. 

Į trečiąją grupę (35–41 balas) pateko 11 savivaldybių. Daugelis jų yra didžiųjų miestų 
įtakos regionuose. Jose socioekonominė situacija yra geresnė nei vidutinė visos šalies. Pagal 
kompleksinio vertinimo balą, pirmoms trims grupėms priskirtos 22 savivaldybės, o tai sudaro 
daugiau nei trečdalį Lietuvos savivaldybių ir apima 24 proc. viso Lietuvos ploto. Tad tai reiš-
kia, kad likę 76 proc. šalies teritorijos, arba 38 savivaldybės, yra priskirta dviem „silpniausioms“ 
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grupėms – kompleksinio vertinimo metu surinktų balų skaičius neviršija 34. Šios 38 šalies 
savivaldybės socioekonominiu požiūriu yra silpnesnės nei bendras šalies vidurkis. Rezultatai 
išryškina didelę poliarizaciją Lietuvoje. Vis didesnė Lietuvos dalis, vertinant socioekonominį 
kontekstą, tampa periferija. 

Socioekonomiškai „silpniausiųjų“ (penktąją) grupę sudaro 14 savivaldybių, kuriose su-
rinktas balas neviršija 27 (6.1 pav.). Atliktas vertinimas leidžia aiškiai išskirti du prastesne 
socioekonomine padėtimi pasižyminčius regionus: Šiaurės rytų bei Pietų Lietuvos. Socioe-
konomiškai silpniausiajai grupei priskirtos šios savivaldybės (išvardytos balų mažėjimo lin-
kme): Akmenės r., Alytaus r., Rokiškio r., Molėtų r., Pagėgių, Švenčionių r., Varėnos r., Zarasų r., 
Kelmės r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Lazdijų r., Kalvarijos bei Ignalinos r. Paskutiniosios sąraše 
savivaldybės surinko atitinkamai 23, 22 ir 21 balą. Šiai grupei priskirtos savivaldybės ne tik 
socioekonominiu požiūriu atsilieka nuo bendros šalies situacijos, bet taip pat patiria spar-
čią depopuliaciją (Ubarevičienė ir van Ham 2017; Daugirdas ir Pociūtė-Sereikienė 2018). Mi-
nėtose savivaldybėse mažesnės galimybės susirasti darbo vietą, tad didesnis nedarbo lygis, 
sąlyginai daugiau gyventojų, gaunančių socialines pašalpas (ypač ši tendencija ryški Ignali-
nos r., Kalvarijos, Lazdijų r. ir Zarasų r. savivaldybėse), didesnis mirtingumas dėl išorinių prie-
žasčių, gyventojams būdingas žemesnis išsilavinimas, prastesni bendrojo ugdymo rodikliai, 
santykinai ilgiau užtrunka (tikėtina, iš atokesnių kaimiškų vietovių) pasiekti administracinius 
centrus, taip pat ir gydymo įstaigas bei pačius gydytojus; be to, tai išskirtinai didelio 
religingumo (išskyrus Akmenės r., Rokiškio r. ir Radviliškio r.) teritorijos. 

Kartoschemoje taip pat vaizduojama PKGR diferenciacija šalies savivaldybėse. Nors teri-
torinė PKGR diferenciacija šiame skyriuje detaliau nepristatoma (išsami analizė pateikiama 
kituose skyriuose), toliau aptariamas dviejų tyrimo dedamųjų – PKGR ir socioekonominės 
padėties – savivaldybėse „persidengimas“. 

6.1 pav. Kartoschema, iliustruojanti dvi tyrimo dedamąsias makrolygmeniu (savivaldybėmis): 
socioekonominę padėtį ir paauglių kūdikių gimstamumo rodiklį (Duomenys: Lietuvos statistikos 
departamento einamoji statistika, 2011 m. gyventojų surašymas, Higienos institutas, Nacionali-
nis egzaminų centras)
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Analizuojant sąsajas tarp PKGR ir socioekonominės padėties, įvertintos savivaldybės, 
išsiskiriančios prastesniais rodikliais (abiejų rodiklių atveju) nei šalies vidurkis. Ši analizės 
strategija pasirinkta laikantis nuostatos, kad šalies vidurkis yra laikomas santykine riba, ski-
riančia santykinai pozityvius rodiklius nuo neigiamų, reikalaujančių didesnio tiek visuome-
nės, tiek mokslo atstovų dėmesio ir tyrimų. Tad šiuo atveju detaliau analizuojamos 37 savi-
valdybės, patenkančios į dvi mažiausiais balais (mažiau nei 34), pagal surinktą kompleksinį 
vertinimą, pasižymėjusios savivaldybės bei 34 savivaldybės, pagal PKGR, išsiskyrusios aukš-
tesniu balu nei šalies vidurkis (15,8). Detalesnei PKGR analizei atrinktos trys išskirtos interva-
linės grupės, pradedant 15,1–20,0 intervalo grupe20 (6.1 pav.). 

Kalbant apie procentinį sutapimą, kai tos pačios savivaldybės laikomos socioekonomiš-
kai silpniausiomis ir kartu išsiskiria aukščiausiais PKGR, vienareikšmiškų paralelių išvesti ne-
galima. Kitaip tariant, šimtaprocentinės asociacijos tarp šių dviejų tyrimo dedamųjų nėra. 
Tačiau atliktas rodiklių sugretinimas vis dėlto konstatuoja, kad 31 (arba 91 proc.) iš 34 savi-
valdybių, priskirtų aukštesniu PKGR nei šalies vidurkis išsiskiriančioms grupėms, sutampa su 
savivaldybėmis, įvardytomis socioekonomiškai silpniausiomis (6.1 pav.). 

Didžiausiu PKGR ryškiai išsiskiria Kalvarijos savivaldybė (35.8). Taip pat ši savivaldybė rikiuo-
jasi antra po Ignalinos r. kaip surinkusi mažiausiai balų kompleksinio socioekonominio verti-
nimo metu. Kalvarijos savivaldybė yra vienintelė savivaldybė pagal PKGR vertinimą priskirta 
penktajai grupei, taip pat ji yra viena iš 14 savivaldybių, priskirtų penktajai, pačių silpniausiųjų, 
grupei pagal socioekonominį balą. 

Pagal apskaičiuotą PKGR į ketvirtąją grupę priskirtos 10 savivaldybių, iš kurių 5 (Akmenės r., 
Pagėgių, Šalčininkų r., Varėnos r. ir Radviliškio r.) įvardijamos socioekonomiškai silpniausiomis 
šalies savivaldybėmis (penktoji grupė), o dar trys aukšto PKGR savivaldybės (Šilutės r., 
Pakruojo r. ir Kazlų Rūdos) pagal socioekonominį vertinimą pateko į ketvirtąją, taip pat 
santykinai socioekonomiškai silpną, grupę. 

Trečiajai grupei pagal PKGR priskirtos savivaldybės daugeliu atvejų pateko į ketvirtąją 
kompleksinio socioekonominio vertinimo grupę. Minėtas šių vertintų dimensijų „persiden-
gimas“ būdingas Joniškio r., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kupiškio r., Panevėžio r., Pasvalio r., 
Prienų r., Raseinių r., Rietavo, Skuodo r., Šakių r., Šilalės r., Tauragės r., Ukmergės r. ir Vilkaviš-
kio r. savivaldybėms. Alytaus r., Ignalinos r., Kelmės r., Lazdijų r. ir Zarasų r. savivaldybės, 
patekusios į trečiąją grupę pagal PKGR, remiantis socioekonominiu vertinimu, priskirtos 
penktajai grupei. Nepaisant to, koks išskirtų grupių „derinys“ būdingas minėtoms savival-
dybėms, visos jos pagal savo rodiklius yra žemiau šalies vidurkio lygio.

Reikėtų paminėti, kad dalis savivaldybių, kurių didžioji dauguma yra šiaurės rytų Lietu-
voje (Anykščių r., Molėtų r., Rokiškio r., Švenčionių r., Biržų r., Širvintų r., Šiaulių r.), pasižymi 
itin prastais socioekonominiais rodikliais, tačiau pagal PKGR šios savivaldybės nėra priskirtos 
probleminėms, yra žemiau šalies vidurkio. Pavyzdžiui, Molėtų r. savivaldybėje PKGR apskai-
čiuotas 9.4, tad savivaldybė priskirta prie geriausius rodiklius turinčios grupės. Kitos socio-
ekonomiškai silpnos minėto regiono savivaldybės daugeliu atvejų taip pat pateko į antrąja 
(aukščiau vidurkio esančią) grupę pagal PKGR reikšmes.

Dviejų šiame skyriuje analizuotų dedamųjų „nepersidengimas“ pastebimas ir akcentuo-
jant prasčiausius PKGR dedamosios rezultatus. Kėdainių r., Mažeikių r., Plungės r., Telšių r. ir 
Jonavos r. savivaldybės pasižymi didesniu PKGR lyginant su šalies vidurkiu ir yra priskirtos 
ketvirtajai arba penktajai grupei. Tačiau kalbant apie jų socioekonominę būklę, reikėtų ak-
centuoti, kad jos, nors ir nėra pirmaujančios (visos savivaldybės priskirtos trečiajai grupei), 
tačiau pagal surinktą bendrąjį socioekonominio vertinimo balą yra aukščiau šalies vidurkio. 

20 Kadangi analizuojant laikomasi principo – į detalesnę analizę įtraukti tik aukščiau vidurkio esan-
čias savivaldybes – o šis intervalas apima savivaldybes, kurių rezultatai prasideda nuo 15.1, anali-
zuojant neįtrauktos 2 šios grupės savivaldybės (Marijampolės ir Anykščių r.), kurių apskaičiuotasis 
vidutinis PKGR pateko į intervalą tarp 15.1 (intervalo ribos) ir 15.8 (šalies vidurkio).
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Tyrimo rezultatus, iliustruojančius „persidengimo“ nebuvimą, kai aukščiausias PKGR ver-
tes turinčios savivaldybės nebuvo klasifikuotos kaip socioekonomiškai silpnos, galima būtų 
interpretuoti teigiant, kad makro- socioekonominė padėtis nėra vienintelis sąlygojantis 
veiksnys. Šiuo atveju gauti rezultatai pagrindžia, kad svarbi ir demografinė dedamoji – sa-
vivaldybių gyventojų sudėtis, kuri sąlygoja gyvenimo būdą, skirtingas preferencijas, proble-
mas ir iššūkius pačiai savivaldybei ir jos gyventojams. Pavyzdžiui, kuo regionas tuštesnis ir 
senesnis (šiaurės rytų Lietuvos atvejis), atitinkamai jame mažesnė jaunų gyventojų dalis, o 
kartu ir paauglių, kurie galėtų susilaukti vaikų ankstyvame amžiuje. 

PKGR ir atskirų socioekonominių rodiklių sąsajos
Atskirai analizuojant visų socioekonominių rodiklių galimas sąsajas su PKGR, nustatyta, 

kad iš 17 tyrimui atrinktų socioekonominių rodiklių šešiems reikėtų atlikti detalesnę analizę. 
Šie rodikliai pasižymi stipriomis arba vidutinio stiprumo ir reikšmingomis sąsajomis su PKGR. 
Toliau detaliau analizuojamos PKGR sąsajos su šiais rodikliais: (stiprus ryšys) socialinių pašal-
pų gavėjų ir gyventojų santykis, išsilavinimo lygis; (vidutinio stiprumo ryšys) užimtųjų suku-
riama pridėtinė vertė, nedarbo lygis, užimtumo lygis, vaikų skaičius, gyvenančių socialinių 
problemų turinčiose šeimose.

Stipriausiu ryšiu (neigiamu) su PKGR iš visų nagrinėtų socioekonominių rodiklių išsiskyrė 
išsilavinimo lygio rodiklis (r = -.731, n = 60, p = .000) (6.2 pav.). Šią sąsają galima interpretuoti 
teigiant, kad vyraujantis žemesnis savivaldybės gyventojų išsilavinimas gali būti siejamas su 
didesniu paauglių kūdikių gimstamumo rodikliu. 

6.2 pav. PKGR ir išsilavinimo lygio rodiklio sąsaja (Duomenys: Lietuvos statistikos departamento 
einamoji statistika)

Išsilavinimo ar švietimo lygio klausimai, interpretuojant aukšto PKGR priežastis, akcen-
tuojami ir mokslinėje literatūroje (Bell ir kt. 2004; Shoff, Yang 2012; Viner ir kt. 2012). Anks-
tesni tyrimai nurodo, kad kaimiškose vietovėse gyvenantys ir žemesnį išsilavinimą turintys 
asmenys yra labiau atskirti nuo galimų informacijos šaltinių. Tad iš dalies galima daryti prie-
laidą, kad atokesnėse vietovėse gyvenantys asmenys gauna mažiau žinių ir lytinio ugdymo 
klausimais, kurie aktualūs sprendžiant PKGR problemą. 
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Lietuvos atveju, nagrinėjant savivaldybių išsidėstymą sklaidos diagramoje (6.2 pav.), aiš-
kiai matoma poliarizacijos tendencija: didieji miestai ir labiau miestietiškos nei kaimo (Ne-
ringos, Palangos, Birštono, Druskininkų) savivaldybės išsiskiria tiek aukščiausiais išsilavinimo 
rodikliais, tiek žemiausiu PKGR. Atitinkamai kitame, negatyvias tendencijas išryškinančia-
me, poliuje išsidėsto vienos silpniausių socioekonomiškai savivaldybių, kurių dauguma yra 
pasienio savivaldybės (Kalvarijos, Pagėgių, Akmenės r., Pakruojo r., Vilkaviškio ir kitos). Aiškiai 
matyti savivaldybių „mazgas“ kairiajame, prastesnius rezultatus iliustruojančiame, dominuo-
jančių tendencijų tiesės krašte – akcentuojamas žemesnis išsilavinimo lygis ir daugeliu atvejų 
aukštesnis (nei vidutinis šalyje) PKGR. Galima daryti prielaidą, kad išsilavinimo lygis turėtų būti 
siejamas su šeimos planavimo atidėjimu. Antra vertus, susilaukus vaiko ankstyvame amžiuje, 
moterims aukštojo mokslo siekti yra sunkiau. 

6.3 pav. PKGR ir socialinių pašalpų gavėjų bei gyventojų santykio rodiklio sąsaja (Duomenys: 
Lietuvos statistikos departamento einamoji statistika)

Taip pat stipriu ryšiu su PKGR išsiskyrė socialinių pašalpų gavėjų ir visų gyventojų san-
tykio rodiklis (r = .668, n = 60, p = .000) (6.3 pav.). Šią rodiklių sąsają galima interpretuoti aiški-
nant, kad kuo didesnis procentas savivaldybės gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, tuo 
didesnis tos savivaldybės PKGR. Socialinių pašalpų gavėjų ir visų gyventojų santykio rodiklis 
gali būti siejamas tiek su nedarbo lygio (r = .788, n = 60, p = .000) ir užimtumo lygio (r = -.745, 
n = 60, p = .000), tiek su vaikų skaičiaus socialinių problemų turinčiose šeimose (r = .633, n = 
60, p = .000) rodikliu. Tai reiškia, kad vienareikšmiškai kalbėti apie PKGR sąsajas su socialinių 
pašalpų gavėjų ir visų gyventojų santykio rodikliu negalime. Tačiau, antra vertus, stipri korelia-
cija su socialinių problemų turinčiose šeimose augančiu vaikų skaičiumi leidžia daryti prielai-
das, kad paauglystėje pasigimdžiusios moterys, tikėtina, patenka į socialinių pašalpų gavėjų 
grupę ir prisideda prie rodiklio negatyvios reikšmės „išauginimo“. 

Kalbant apie šį rodiklį, Lietuvoje ryškios savivaldybių koncentracijos viename specifinia-
me taške nėra, o savivaldybių sklaida skalėje gan didelė, tačiau rodiklių reikšmės išsidėsčiu-
sios aplink tendencijų tiesę. Kalvarijos savivaldybė vėl išsiskiria tiek aukštu PKGR lygiu, tiek 
didele socialinių pašalpų gavėjų dalimi. Lazdijų r., Ignalinos r., Zarasų r., Rokiškio r. savivaldy-
bės taip pat pasižymi didele socialines pašalpas gaunančių gyventojų dalimi, tačiau ten kiek 
žemesnis PKGR lygis. Toliau sąraše rikiuojasi Pagėgių, Pakruojo r., Akmenės r., Šalčininkų r., 
Radviliškio r. savivaldybės, kuriose nemaža dalis socialines pašalpas gaunančių asmenų, 
taip pat ir aukštas PKGR. Didžiųjų miestų savivaldybės vėlgi užima pozityvią poziciją.



59

Papildant šį nagrinėjamą rodiklį ir žvelgiant į socialinių problemų turinčių šeimų skai-
čių savivaldybėse, matyti, kad iš dalies šie abu rodikliai koreliuoja. Pakruojo r., Radviliškio r., 
Akmenės r., Biržų r., Pagėgių savivaldybės išsiskiria tiek aukštu socialinių pašalpų gavėjų ir 
gyventojų santykio, tiek dideliu socialinių problemų turinčių šeimų skaičiaus rodikliu. Tad 
galima daryti prielaidą, kad nemaža dalis socialines pašalpas gaunančių asmenų atkeliauja iš 
socialinių problemų turinčių šeimų, kurioms dažnai priskiriamos ir paauglės mamos.

6.4 pav. PKGR ir užimtumo lygio rodiklio sąsaja (Duomenys: Lietuvos statistikos departamento 
einamoji statistika) 

Vidutiniškai stiprus (neigiamas) ryšys apskaičiuotas tarp PKGR ir užimtumo lygio (r = -.544, 
n = 60, p = .000) (6.4 pav.). Galima daryti prielaidą, kad aukštos PKGR reikšmės siejasi su žemes-
niu užimtumo lygiu bei didesniu nedarbo lygiu (6.5 pav.), kadangi užimtumo ir nedarbo lygio 
rodikliai tarpusavyje stipriai koreliuoja (r = -.648, n = 60, p = .000). Atitinkamai PKGR sąsajos su 
nedarbo lygio rodikliu taip pat yra vidutinio stiprumo (r = .465, n = 60, p = .000). Taigi, galima 
numanyti, kad tikėtina, jog jei moteris, gyvenanti savivaldybėje, pasižyminčioje santykinai di-
desniu nedarbo lygiu bei mažesniu užimtumo lygiu, pagimdys vaiką ankstyvame amžiuje, ji 
taip pat turės mažesnes galimybes susirasti darbą ir susikurti geresnes gyvenimo sąlygas. 

Ankstesni moksliniai tyrimai (Brooks-Gunn ir kt. 1993; McCulloch 2000; Singh ir kt. 2001) 
pagrindžia teiginį, kad paauglės ir jų šeimos, gyvenančios socialinę atskirtį patiriančiose ir 
skurdesnėse vietovėse, turi mažesnes galimybes susirasti gerai apmokamą darbą (ar net 
apskritai susirasti darbą), tad atitinkamai tokių šeimų pragyvenimo lygis žemesnis ir net kai 
kuriais atvejais neatitinka nusistovėjusių gyvenimo normų. Teigiama, kad nepriteklius daž-
nesnis periferinėse vietovėse, kurios nagrinėtose mokslinėse publikacijose įvardijamos kaip 
potencialios teritorijos pasižymėti aukštesniu PKGR.

Kalbant apie Lietuvą, PKGR ir užimtumo lygį iliustruojanti sklaidos diagrama (6.4 pav.) 
ryškių savivaldybių koncentracijos židinių neišryškina. Vėlgi viename skalės poliuje domi-
nuoja miestų savivaldybės (Vilniaus, Palangos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Neringos ir ki-
tos), o kitame – teritoriškai atokesnės šalies pasienio savivaldybės (Zarasų r., Akmenės r., 
Joniškio r., Pakruojo r., Varėnos r. ir kitos). Kalvarijos savivaldybė, kaip ir kitų rodiklių atveju, 
ryškiai išsiskiria kaip didžiausio PKGR savivaldybė, kurioje vienas žemesnių šalies užimtumo 
lygių. Kazlų Rūdos savivaldybė taip pat nutolusi nuo tendencijų tiesės, tačiau čia užimtumo 
lygis vertintinas santykinai teigiamai, nors PKGR šioje savivaldybėje ganėtinai aukštas.
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Savivaldybių, išsidėsčiusių pagal PKGR ir nedarbo lygio rodiklius, sklaida skalėje dar pla-
tesnė (6.5 pav.). Tai rodo, kad nedarbo lygio situacija ganėtinai skiriasi šalies savivaldybėse. 
Nedarbo lygio rodikliai žemiausi miestų bei jų įtaką jaučiančiose savivaldybėse (Neringos, 
Birštono, Kretingos r., Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Klaipėdos r.). Šios sa-
vivaldybės pasižymi ir žemesniu PKGR, lyginant su šalies vidurkiu. Kitame sklaidos skalės 
krašte išsidėsčiusios didelio nedarbo ir aukštesnio PKGR savivaldybės (Kalvarijos, Lazdijų r., 
Zarasų r., Kelmės r., Jurbarko r., Akmenės r. ir kitos). 

Vidutiniškai stiprus (neigiamas) ryšys nustatytas tarp PKGR ir užimtųjų sukuriamos pridėtinės 
vertės rodiklio (r = -.473, n = 60, p = .000) (6.6 pav.). Tokį ryšį galima paaiškinti darant prielaidas, 
kad aukštesnis savivaldybių PKGR siejasi su žemesniais pridėtinės vertės rodikliais. Tiksliau api-
būdinant – kuo pridėtinės vertės rodiklis žemesnis, tuo savivaldybė pasižymi didesniu PKGR.

Užimtųjų susikuriama pridėtinė vertė yra išvestinis rodiklis, kuris šiame tyrime naudoja-
mas kaip BVP rodiklio atmaina, kadangi BVP lokaliu lygmeniu duomenų nėra. Tarptautinia-
me moksliniame kontekste BVP yra vienas iš pagrindinių rodiklių, kuris naudojamas sąsa-
joms su PKGR nustatyti (Golg ir kt. 2001; Singh ir kt. 2001; Viner ir kt. 2012; Santelli ir kt. 
2017). Todėl, siekiant tyrimo nepalikti be svarbaus rodiklio, naudojamas autorių apskaičiuo-
tasis – santykinai panašią kaip BVP kokybinę (savivaldybių ekonominio pajėgumo) reikšmę 
turintis užimtųjų sukuriamos pridėtinės vertės rodiklis. 

PKGR ir užimtųjų sukuriamos pridėtinės vertės analizė savivaldybėse parodė, kad savo 
rezultatais nepralenkiama ir aiškiai dominuojanti – Vilniaus miesto savivaldybė. Kiek tolėliau 
skalėje rikiuojasi kitos miestų savivaldybės. Šių dviejų rodiklių koreliacijos rezultatai rodo, kad 
aiškesnė savivaldybių koncentracija matoma prastesnius rezultatus pristatančioje skalės (kai-
rėje) pusėje. Galima daryti prielaidą, kad Lietuvoje ganėtinai aiškiai išreikšta ekonominė teri-
torinė diferenciacija, kuri, tikėtina, turi įtakos ir aukštesniems PKGR rezultatams ekonomiškai 
silpnesnėse savivaldybėse. Kaip ir ankstesnių aprašytų rodiklių atveju, silpniausiomis išskirtinos 
periferinės savivaldybės (Ignalinos r., Joniškio r., Zarasų r., Kalvarijos, Šalčininkų r., Akmenės r., Pa-
kruojo r. ir kitos).

6.5 pav. PKGR ir užimtųjų sukuriamos pridėtinės vertės rodiklio sąsaja (Duomenys: Lietuvos sta-
tistikos departamento einamoji statistika)
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PKGR bei vaikų skaičiaus socialinių problemų turinčiose šeimose rodiklio ryšys taip pat 
vertintinas kaip vidutiniškai stiprus (r = .515, n = 60, p = .000) (6.7 pav.). Tuo remiantis galima 
daryti prielaidą, kad kuo PKGR savivaldybėje aukštesnis, tuo didesnė tikimybė, kad vaikų, 
gyvenančių socialinės rizikos šeimose, skaičius taip pat bus aukštesnis. Remiantis moksline 
literatūra, skirtingų autorių atlikti tyrimai prieina prie panašios išvados: socialinis pažeidžia-
mumas, artimiausia gyvenama aplinka ir šeima yra veiksniai, darantys didelę įtaką jaunų 
merginų elgesiui ir preferencijoms, sudarantys sąlygas susilaukti vaikų ankstyvame amžiuje. 
Todėl ankstesnių tyrimų metu surinkti duomenys (Pociūtė-Sereikienė, Kriaučiūnas, 2018) lei-
džia daryti prielaidą, kad socialinių problemų turinčios šeimos tarsi suformuoja uždarą ratą: 
vaikai, išaugę socialinių problemų turinčiose šeimose, daugeliu atvejų lieka jose, o jei sukuria 
savas šeimas, dažnai jos būna įtrauktos į socialinių problemų turinčių šeimų grupę. Tad šiame 
tyrime, remdamiesi turimais rodiklių rezultatais, galime teigti, kad buvimas socialinių proble-
mų turinčioje šeimoje paauglėms merginoms gali sąlygoti vaikų susilaukimą ankstyvame am-
žiuje, tai susilaukusią vaikų merginą įtrauktų į socialinių problemų turinčią šeimų grupę.

Didžiausia socialinių problemų turinčiose šeimose gyvenančių vaikų dalis nustatyta Pa-
kruojo r., Kupiškio r., Pasvalio r., Rietavo, Akmenės r., Zarasų r., Pagėgių savivaldybėse. Kitame 
skalės poliuje išsidėsčiusios miestų savivaldybės. 

6.6 pav. PKGR ir vaikų skaičiaus socialinių problemų turinčiose šeimose rodiklio sąsaja (Duome-
nys: Lietuvos statistikos departamento einamoji statistika)

PKGR ir vaikų skaičiaus socialinių problemų turinčiose šeimose rodiklio sąsajos rezultatus 
galime papildyti dar keliais rodikliais, iliustruojančiais galimybes jaunimui įsitraukti ar būti 
įtrauktiems į įvairių programų veiklas, kurios galbūt taip pat galėtų prisidėti prie PKGR maži-
nimo. Jaunimo politikos įgyvendinimas, įvairių programų savivaldybėse skatinimas ir finan-
savimas (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2017, p. 110) yra vienas iš svarbesnių So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos prioritetų, siekiant mažinti neaktyvaus jaunimo rodi-
klius. Tačiau ministro pristatytoje ataskaitoje matyti, kad ne visos šalies savivaldybės linkusios 
skirti didesnį dėmesį jaunimui. Pabrėžtina tai, kad savivaldybės, kuriose mažiau jaunimo orga-
nizacijų ar organizacijų aktyvumas mažesnis, sutampa su mūsų tyrimo probleminėmis savival-
dybėmis, kuriose santykinai aukštesnis PKGR. Pavyzdžiui, 2017 m. (Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija 2017) Tauragės r., Šalčininkų r., Prienų r., Pasvalio r., Pagėgių, Kalvarijos savivaldybės 
neturėjo nė vieno Atvirojo jaunimo centro, kurių tiesioginė veikla susijusi su jaunimo ugdymu 
ir socializavimu (tiesa, Kalvarijos, Šalčininkų r. ir Pasvalio r. sav. turėjo pavienius smulkesnius 



62

institucinius vienetus – atvirąsias jaunimo erdves). Taip pat iš ataskaitos matyti, kad problemi-
nėse, aukšto PKGR savivaldybėse yra mažai vaikams ir jaunimui skirtų NVO. Remiantis finan-
suotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų skaičiaus rodikliu (Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija 2017, p. 111), galima teigti, kad vėl tos pačios probleminės savivaldybės 
lieka gana „tuščios“: Pagėgių, Tauragės r., Pasvalio r., Šalčininkų r. negavo / nepateikė nė vie-
no projekto finansavimui. Vos po vieną jaunimo projektą finansuota Radviliškio r. ir Šilutės 
r. savivaldybėse, Kalvarijos ir Varėnos r. – po du. Akivaizdu, kad probleminėse savivaldybėse,
kuriose tiek aukštas PKGR, tiek ir nemaža dalis vaikų gyvena socialinių problemų turinčiose
šeimose, valstybės ir savivaldybės veikla, užtikrinanti geresnį bei aktyvesnį gyvenimą bei įsi-
traukimą į įvairius užsiėmimus, jauniems žmonėms yra nepakankama. Taigi galima teigti, kad
pasyvesnis, mažiau įdomios veiklos ir užsiėmimų turintis jaunimas, ypač gyvenantis socialinių 
problemų turinčiose šeimose, tikėtina, yra linkęs romantinius santykius pradėti anksčiau.

Apibendrinimas

Vienareikšmiškai teigti, kad socioekonomiškai silpnos savivaldybės turi tiesiogines ir ne-
nuginčijamas sąsajas su aukštu PKGR, nebūtų visiškai teisinga, tačiau gana aiškių tendencijų 
tarp šių nagrinėjamų dimensijų įžvelgti galima. Aukštas sąsajos tarp PKGR ir socioekono-
minio kompleksinio vertinimo procentas rodo, kad makroaplinka (bendra regiono), kurioje 
gyvena paauglės, yra svarbi. Makroaplinka daro įtaką darbo vietų pasirinkimui, užimtumui 
ir uždarbiui, ji glaudžiai susijusi su išsilavinimo galimybėmis bei institucijų ir įvairių įstaigų 
prieinamumu, kitaip tariant, erdvine atskirtimi. Išsamesnėms ir tikslesnėms veiksnių, kurie 
daro didžiausią įtaką PKGR, interpretacijoms reikalinga analizė lokaliu – seniūnijų – lygme-
niu. Būtent mezo- ir mikrolygmens tyrimai, kurie pristatomi kitame šio leidinio skyriuje, leis 
detaliau pažvelgti į veiksnius, kurie, tikėtina, daro didelę įtaką PKGR bei kūdikius paauglys-
tėje pagimdžiusių merginų gerovei. Šiame skyriuje pristatomo tyrimo rezultatai pagrindžia 
užsienio publikacijose (McCulloch 2000; Dillon, Cherry 2014; Santelli ir kt. 2017) išryškinamą 
faktą, kad būtent artimiausia aplinka (mezo- ir mikrolygmuo), kurioje gyvena paauglės mer-
ginos, daro didžiausią įtaką jų gyvenimo būdui, preferencijoms bei seksualiniam elgesiui. 
Situacija makrolygmenyje, arba gyvenamoji aplinka platesniame kontekste, yra svarbus, ta-
čiau ne dominuojantis veiksnys.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne visi į tyrimą įtraukti rodikliai, naudoti tarptauti-
niuose moksliniuose tyrimuose, kurių metu išryškėjo glaudžios sąsajos tarp šių rodiklių ir 
PKGR, pasiteisino Lietuvos savivaldybių analizės atveju. Tarp tokių svarbių kitų šalių tyrimuose 
rodiklių įvardintini didesnių miestų pasiekiamumas (Bell ir kt. 2004), gydytojų prieinamumas 
(Bell ir kt. 2004), religingumas (Brewster ir kt. 1998; Dillon, Cherry 2014), tautinė sudėtis (McCul-
loch 2000; Santelli ir kt. 2000; Blake, Bentov 2001; Shoff, Yang 2012). Mūsų atliktos anali-
zės metu nustatytas ryšys tarp šių minėtų rodiklių yra silpnas ir nereikšmingas: didesnių 
miestų pasiekiamumas – r = -.294, n = 60, p = .022, gydytojų prieinamumas – r = -.245, 
n = 60, p = .059, religingumas – r = .162, n = 60, p = .217, tautinė sudėtis – r = .306, n = 60, 
p = .017. Galima teigti, kad ne visi rodikliai, darantys įtaką PKGR, yra universalūs – svarbus 
yra kiekvienos šalies subjektyvusis kontekstas. 

Apibendrinant PKGR ir atskirų socioekonominių rodiklių rezultatus galima teigti, kad 
ganėtinai ryškiai dominuoja šalies poliarizacijos bei teritorinės diferenciacijos tendencijos. 
Didieji šalies miestai ir jų regionai bei mažosios labiau miestietiškos savivaldybės (Neringos, 
Birštono, Druskininkų, Palangos m.) išsiskiria tiek geresniais socioekonominiais rodikliais, tiek 
mažesniu PKGR. Periferinės kaimiškos, dažniausiai pasienio, savivaldybės koncentruojasi ki-
toje, probleminę diagramos atkarpą išryškinančioje dalyje. Silpniausiosioms savivaldybėms 
pagal daugelį rodiklių priskiriamos tos pačios savivaldybės: Kalvarija, Pagėgiai, Ignalinos r., 
Pakruojo r., Akmenės r., Pasvalio r., Zarasų r., Lazdijų r., Varėnos r., Joniškio r., Šalčininkų r. sav.

Šis tyrimas yra orientuotas į problemines Lietuvos teritorijas ir aukštus paauglių kūdikių 
gimstamumo rodiklius būtent socioekonomiškai silpnesnėse šalies savivaldybėse, didžioji 
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dalis iš įvardintų 14 „silpniausių“ savivaldybių buvo atrinktos kaip kokybinio tyrimo įgyvendi-
nimo teritorijos, o šio tyrimo rezultatai pristatomi kituose skyriuose. 

Atskirai analizuojant skirtingų socioekonominių rodiklių ir PKGR sąsajas, Lietuvoje iš-
ryškėjo šeši rodikliai kaip svarbiausi, stipriausiai susiję su PKGR: socialinių pašalpų gavėjų 
ir gyventojų santykis, išsilavinimo lygis, užimtųjų sukuriama pridėtinė vertė, nedarbo lygis, 
užimtumo lygis bei vaikų, gyvenančių socialinių problemų turinčiose šeimose, skaičius. Šių 
rodiklių aktualumą pagrindžia ir detalesnė mezolygmens analizė bei surinkti kokybiniai duo-
menys, kurie pristatomi kituose studijos skyriuose.
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7. Individualių ir regioninių charakteristikų poveikis
paauglių kūdikių gimstamumui
(R. Ubarevičienė, V. Tretjakova)

Šioje dalyje siekiama nustatyti sąryšius tarp vaikų susilaukimo paauglystėje bei individualių 
ir regioninių charakteristikų. Tyrimui atlikti naudojami individualaus lygmens ir agreguoti seniū-
nijų ir savivaldybių lygmeniu 2011 m. gyventojų surašymo duomenys. Duomenų analizė atlie-
kama taikant dvinarės ir tiesinės regresijos analizės metodus. Autorių žiniomis, tai pirmas tyri-
mas Lietuvoje, kai paauglių kūdikių gimstamumas analizuojamas naudojant tiek individualaus 
lygmens surašymo duomenis, tiek ir agreguotus seniūnijų bei savivaldybių lygmens duomenis. 
Šios studijos dalies rezultatai leidžia geriau suprasti, kokią įtaką ankstyva motinystė turi pa-
auglių gerovei, kuri apibūdinama per įvairius sociodemografinius ir ekonominius rodiklius, ir, iš 
kitos pusės, kokios regionų (seniūnijų ir savivaldybių) charakteristikos turi statistiškai reikšmingą 
įtaką ankstyvai motinystei. 

Įvadas

Išsami literatūros apžvalga apie paauglių kūdikių gimstamumo ir socioekonominių ro-
diklių sąsajas pateikiama šios studijos šeštame skyriuje. Kaip jau buvo aptarta, paauglių 
kūdikių gimstamumui, šio reiškinio intensyvumui ir jo teritorinei sklaidai įtakos turi įvairiu 
teritoriniu lygmeniu pasireiškiantys veiksniai, pradedant globaliais (pavyzdžiui, urbanizaci-
ja, depopuliacija, tarptautinė migracija) ir baigiant individualiomis charakteristikomis (išsi-
lavinimas, religingumas ir kt.). Ne mažiau svarbūs yra veiksniai, pasireiškiantys tarpiniuose 
lygmenyse. Nacionaliniu lygmeniu įtakos turi valstybės vykdoma socialinė ir švietimo (ypač 
lytinio) politika (pavyzdžiui, Hoggart 2003). Paauglių kūdikių gimstamumo skirtumai regio-
niniu lygmeniu gali būti susiję su darbo užmokesčio ir nedarbo lygio skirtumais, geografine 
padėtimi (pavyzdžiui, centras-periferija pjūviu) ir daugybe kitų demografinę, socialinę ir eko-
nominę situaciją nusakančių rodiklių (McCulloch 2001; Shoff ir Yang 2012). Įtakos turi ir lokali 
gyvenamoji aplinka bei namų ūkio sudėtis (Monstad ir kt. 2011). Visų šių veiksnių svarbą viena-
me tyrime įvertinti būtų neįmanoma. Šioje studijos dalyje daugiausia dėmesio skiriama indivi-
dualioms charakteristikoms, tačiau nagrinėjama ir regioninių veiksnių įtaka.

7.1. Duomenys ir metodai

Šiam tyrimui atlikti naudoti 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo individualaus lygmens 
(sinonimai: asmens lygmens, mikro-) duomenys, kurie apima visą šalies populiaciją. Į šį tyri-
mą patenka 1990–1997 m. gimusios ir būdamos paauglės (14–19 metų amžiaus) pirmo kū-
dikio 2009–2011 m. susilaukusios moterys; iš viso 2 347 moterys. Tyrime jos yra lyginamos su 
tuo pačiu periodu gimusiomis, tačiau reprodukcinę karjerą atidėjusiomis moterimis; iš viso 
157 516. Šiame tyrime atsižvelgiama ir į regioninių veiksnių įtaką, įtraukiant įvairias sociode-
mografines ir ekonomines charakteristikas seniūnijų bei savivaldybių lygmeniu.

Tyrimo imtis (kūdikiai, gimę paauglėms per 2009–2011 m.) pasirinkta atsižvelgiant į ke-
letą veiksnių. Daugiausia tai sąlygojo su duomenimis susiję apribojimai. Visų pirma, svarbus 
surašymo duomenų ir kartu šio tyrimo trūkumas yra tas, kad informacija apie individualias 
savybes yra prieinama tik surašymo dieną. Tai reiškia, kad duomenys apie laike kintančias 
charakteristikas, tokias kaip išsilavinimas, užimtumas, šeiminis statusas ar namų ūkio dydis, 
buvo fiksuojami ir yra žinomi tik surašymo dieną. Kadangi šiame tyrime analizuojamos pa-
auglės, kurioms kūdikiai gimė 2009–2011 m., o surašymas vykdytas 2011 m., tad daugeliu 
atvejų turimi duomenys apibūdina jau pagimdžiusias merginas. Tokiu atveju, atliekant šį ty-
rimą galime kelti klausimą, kaip kūdikio (ar vaiko iki 3 metų amžiaus) turėjimas paveikia ne-
pilnamečių gyvenimą, tačiau negalime daryti išvadų apie gimdymą paauglystėje lemiančius 
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veiksnius (kitais žodžiais, kokia yra individualių charakteristikų įtaka kūdikio susilaukimui pa-
auglystėje). Į pastarąjį klausimą būtų galima atsakyti turint išilginio pjūvio21 duomenis.

Į šį tyrimą įtrauktos regioninio lygmens (seniūnijų bei savivaldybių) charakteristikos 
leidžia įvertinti socioekonominės aplinkos įtaką paauglių kūdikių gimstamumui. Nors regio-
ninio lygmens charakteristikos yra lėčiau kintančios laike, analizuodami per ilgesnį laikotarpį 
(šiuo atveju pasirinkti treji metai, 2009–2011 m.) įvykusius gimdymus, prarastume tikslumą 
įvertinant regioninių veiksnių įtaką. Daugelis į šį tyrimą įtrauktų regioninių charakteristikų 
yra seniūnijų lygmens ir paremtos 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis. Savivaldybių 
lygmeniu kai kuriuos rodiklius yra galimybė analizuoti kasmet, tačiau seniūnijų lygmeniu pa-
grindinis duomenų šaltinis yra kas dešimtmetį vykdomi gyventojų surašymai. Savivaldybių 
lygmeniu į šį tyrimą įtrauktas šeštame skyriuje apskaičiuotas kompleksinis socioekonomi-
nės padėties savivaldybėse vertinimas, kuris apima net 12 įvairių socialinių ir ekonominių 
rodiklių. Atsižvelgiant į esamus duomenų apribojimus, manoma, kad pasirinkta tyrimo imtis 
ir įtraukiami rodikliai yra reprezentatyvūs siekiant įvertinti sąryšius tarp vaikų susilaukimo 
paauglystėje ir individualių bei regioninių charakteristikų.

Tyrimo rezultatai aprašomi dviejose dalyse. Pirmiausia pateikiami ir apibūdinami agre-
guoti duomenys (7.1 lentelė), kurie leidžia bendrais bruožais palyginti dvi grupes: paauglys-
tėje kūdikių susilaukusias moteris (N = 2 347) su reprodukcinės karjeros paauglystėje ne-
pradėjusiomis moterimis (N = 157 516). Antroje dalyje, siekiant geriau suprasti sąryšius tarp 
gimdymo paauglystėje bei individualių bei regioninių charakteristikų, atliekama statistinė 
duomenų analizė. Kadangi duomenims būdinga hierarchinė struktūra (individai pasiskirstę 
seniūnijose, o šios priklauso savivaldybėms), iš pradžių buvo taikomas daugiapakopis meto-
das, tačiau šiuo metodu sudarytų statistinių modelių rezultatai šiame tyrime nepasiteisino. 
Visų analizuotų rodiklių efektas įgijo labai silpnas reikšmes ir daugelis jų tapo statistiškai ne-
reikšmingais. Tai galima paaiškinti palyginus mažu analizuojamų atvejų skaičiumi (N = 2 347) 
ir didele teritorine sąskaida (549 seniūnijos). Todėl nuspręsta tyrimą atlikti naudojant dvina-
rės logistinės regresijos ir tiesinės regresijos metodus. Daugiapakopis modelis yra regresinio 
modelio plėtinys, tad taikomos tos pačios prielaidos, išskyrus tai, kad daugiapakopiame mo-
delyje yra atsižvelgiama į ryšius, kuriuos sukelia aukštesnio lygmens kintamieji, tarp atvejų 
(šiuo atveju individų) (Field 2009). Regresiniame modelyje yra daroma prielaida, kad indi-
vidai (ir su jais siejami duomenys) yra nepriklausomi vienas nuo kito. Būtent ši prielaida yra 
tinkamesnė paauglių kūdikių gimstamumo tyrimo atveju.

Šiame tyrime, taikant dvinarį logistinės regresijos metodą, analizuojami skirtumai tarp 
paauglystėje kūdikių susilaukusių ir reprodukcinės karjeros nepradėjusių moterų. Sudaryti 
modeliai leidžia įvertinti tiek individualių, tiek regioninio lygmens veiksnių įtaką ir bent iš da-
lies nustatyti, kurių iš jų poveikis gimdymui paauglystėje yra svarbesnis. Individualiu lygme-
niu į galutinius modelius įtrauktos sociodemografinės (tautybė, šeiminis statusas, namų ūkio 
dydis, išsilavinimas), ekonominės (užimtumas, socialinės pašalpos, kaip pagrindinio pajamų 
šaltinio, gavimas) bei gyvenimo sąlygas apibūdinančios (gyvenamoji vieta kaimas ar miestas, 
nuosavas ar nuomojamas būstas) charakteristikos. Seniūnijų lygmeniu įtrauktos charakteristi-
kos: atstumas nuo regiono centro, tautinių mažumų dalis, bedarbių dalis, žemos kvalifikacijos 
darbuotojų dalis. Savivaldybių lygmeniu įtrauktas išvestinis rodiklis, apibūdinantis bendrą sa-
vivaldybės socioekonominę būklę (žr. 6 skyrių). Pirmiausia į modelį įtraukiamos individualios 
charakteristikos, o po to pridedamos regioninės – seniūnijų ir savivaldybių lygmeniu. 

Papildomai tyrime naudotas tiesinės regresijos metodas. Juo buvo siekiama dar kartą 
patikrinti regioninių veiksnių įtaką. Priklausomu kintamuoju šiame modelyje pasirinktas 5.2 
skyriuje seniūnijų lygmeniu apskaičiuotas PKGR, apimantis 2007–2011 m. laikotarpį. Į šį mo-
delį įtrauktos tos pačios, jau apibūdintos, regioninio lygmens charakteristikos. 

21 Pakartotinis tiriamųjų stebėjimas (angl. longitudinal).
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Į modelius įtraukti kintamieji ir pagrindinės jų charakteristikos pateikti 7.1 lentelėje. Ne 
visi kintamieji, kurie buvo įtraukti į tyrimui skirtą duomenų bazę, pateko į galutinius statisti-
nius modelius, kadangi tyrimo proceso metu buvo nustatyta, kad jų įtaka yra nereikšminga. 
Buvo tikrinamas visų kintamųjų multikolinearumas. Taip pat buvo tikrinamas modelių koli-
nearumas. Galutiniuose modeliuose nenustatyta jokių pažeidimų. Statistinės analizės atlik-
tos naudojant SPSS programą. Dėl palyginti nedidelės tyrimo imties (N = 2 347 paauglystėje 
gimdžiusios merginos), siekiant užtikrinti merginų anonimiškumą, šiame skyriuje nepatei-
kiamos teritorinę reiškinio sklaidą iliustruojančios kartoschemos. Reikia pažymėti, kad tyri-
mui naudojami anonimizuoti duomenys, todėl nei iš pirminių tyrimo duomenų, nei iš tyrimo 
rezultatų neįmanoma atskleisti gyventojų tapatybės.

7.2. Tyrimo rezultatai

Aprašomosios statistikos rezultatai
7.1 lentelėje pateikti agreguoti duomenys leidžia bendrais bruožais palyginti dvi grupes: 

paauglystėje kūdikių susilaukusias moteris (N = 2 347) su reprodukcinę karjerą atidėjusiomis 
moterimis (N = 157 516). Kaip buvo pristatyta, į tyrimą įtrauktos moterys, gimusios 1990–
1997 m. Todėl neatsitiktinai didžiausias paauglystėje gimdžiusių moterų skaičius buvo tarp 
anksčiausiai, t. y. 1990–1992 m., gimusių moterų, iš kurių daugelis analizuojamu laikotarpiu 
jau buvo sulaukusios 18 ar 19 metų. Moterys, gimusios 1994 m., gimdė būdamos ne vyres-
nės nei 17 m., o gimusios 1996 m. – ne vyresnės nei 15 m. Nuo 1992 m. gimdymų paau-
glystėje skaičius sparčiai mažėjo (5.4 pav.). Nors paauglėms gimusių kūdikių skaičius šiame 
tyrime detaliau neanalizuojamas (surašyme fiksuojami tik pirmo kūdikio gimimo metai), re-
miantis surašymo duomenimis, 5 proc. į šį tyrimą patenkančių paauglių turėjo daugiau nei 
vieną vaiką (117 merginų turėjo du vaikus, viena turėjo tris ir viena – keturis), iš jų 10 proc. 
buvo dvynukai. Dalis paskesnių kūdikių galėjo būti gimę jau ne paauglystės amžiuje.

Daugiausia kūdikių gimė Lietuvos tautybę turinčioms paauglėms, tačiau, atsižvelgiant į 
bendrą gyventojų sudėtį pagal tautybę, matyti, kad santykinai šiek tiek dažniau paauglystė-
je gimdo Lenkijos ir Rusijos tautybę turinčios merginos. 

Dideli skirtumai išryškėja lyginant merginas pagal jų įgytą išsilavinimą. Didžioji dalis (92,3 
proc.) merginų, kurios kūdikių paauglystėje nesusilaukė, surašymo metu mokėsi arba studi-
javo. Tarp kūdikių susilaukusių merginų tokių buvo mažiau nei pusė (42,7 proc.). Taigi dides-
nė paauglystėje kūdikių susilaukusių merginų dalis, lyginant su jų bendraamžėmis, nutraukė 
mokslus įgijusios vidurinį, pagrindinį ar tik pradinį išsilavinimą. Iš kitos pusės, negalime da-
ryti apibendrinančių išvadų apie jų baigtinį išsilavinimo lygį, kadangi esama galimybės, kad 
dalis merginų tęsė mokslus po pertraukos. Deja, kaip jau minėta, neturint išilginio pjūvio 
duomenų, šios prielaidos patikrinti negalime. Kokybinės tyrimo dalies rezultatai parodė, kad 
dalis jauname amžiuje kūdikių susilaukusių merginų po kurio laiko įgyja bent jau vidurinį 
išsilavinimą.

Taip pat didelis skirtumas tarp analizuojamų merginų grupių išryškėja kalbant apie 
šeiminį statusą: maždaug trečdalis kūdikių susilaukusių merginų yra susituokusios, o tarp 
kūdikių neturinčių paauglių susituokusių yra mažiau nei 1 proc. (bet yra tikimybė, kad jos 
laukiasi). Tokie rezultatai dėsningi bendrų matrimonialinės elgsenos Lietuvoje tendenci-
jų atžvilgiu – 2011 m. vidutinis pirmą kartą susituokusių moterų amžius buvo 26,6 metų, 
taigi, įprastai pirmą kartą tuokiamasi vėliau (Lietuvos statistikos departamentas, 2020). At-
sižvelgdami į tai, galime daryti prielaidą, kad paauglių merginų santuokas paskatino (ne-
planuotas) nėštumas. 

Taip pat reikėtų aptarti namų ūkio sudėties skirtumus. Agreguoti duomenys rodo, kad, 
lyginant su tomis, kurios kūdikių paauglystėje nesusilaukė, mažesnė dalis kūdikių susilauku-
sių merginų gyvena vienos arba keturių asmenų namų ūkiuose, tačiau didesnė jų dalis gy-
vena trijų asmenų bei dideliuose (penkių ir daugiau asmenų) namų ūkiuose. Iš šiame tyrime 
nagrinėjamų 2 347 atvejų 22 gimdžiusios paauglės gyvena vienos, t. y. net ir be savo vaikų. 
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Yra daugiau atvejų, kai paauglės gyveno ne vienos, tačiau ir ne su savo vaikais. Tikėtina, 
kad tokiais atvejais vaikai augo globos namuose, pas senelius ir pan. Dviejų asmenų namų 
ūkiai dažniausiai rodo vienišų mamų situacijas. Trijų asmenų namų ūkiuose prisideda su-
tuoktinis / sugyventinis (dažnai vyresnio amžiaus). Keturių asmenų namų ūkiuose papil-
domais nariais dažniausiai tampa merginų arba jų sutuoktinių / sugyventinių tėvai ar se-
neliai. Kalbant apie dideliuose (5 ir daugiau asmenų) namų ūkiuose gyvenančias merginas, 
dažniausiai tai yra išplėstinės šeimos, kai viename būste kartu su paauglėmis ir jų vaiku (-ais) 
bei partneriais taip pat gyvena seneliai, tėvai, broliai ar seserys. Namų ūkių sudėtį iliustruoja 
7.1 pav. pateiktos diagramos, nurodančios namų ūkių narių struktūrą pagal amžių (pateikti 
visų namų ūkių agreguoti duomenys). Vis dėlto namų ūkių sudėties įvairovė yra labai didelė, 
o detalesnei jos analizei reikėtų atskiro tyrimo.

7.1 pav. Namų ūkių, kuriuose gyvena paauglės su vaikais, struktūra pagal narių skaičių ir am-
žių (Duomenys: 2011 m. gyventojų surašymas) 

Pagal veiklos pobūdį, daugiausia jaunų moterų mokosi, kūdikius auginančios merginos 
dažniau būna tiek įsidarbinusios, tiek ir turinčios bedarbio statusą (dėl išmokų vaikams). Jau-
noms mamoms tenka imtis darbinės veiklos ne tik todėl, kad susilaukus vaiko atsiranda dides-
nių finansinių išteklių poreikis, bet ir dėl to, kad tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus 
yra numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Ji vertinama kaip asmeninė turtinė prievolė, 
kurios negalima atsisakyti ar perkelti jos vykdymą kitiems asmenims. Kaip rodo aštuntame sky-
riuje pateikta teismų praktikos analizė tėvystės / motinystės paauglystėje klausimu, tėvai skati-
nami imtis darbinės veiklos, kad išlaikytų savo vaikus. Prioritetu laikomas vaiko poreikių paten-
kinimas, ne tėvų išsilavinimo ir profesiniai siekiai. Priversti imtis darbinės veiklos labai anksti, 
jauni tėvai netenka išsilavinimo galimybės, kurią turi jų bendraamžiai, neauginantys vaikų.

Kalbant apie pragyvenimo šaltinį, kaip ir buvo galima tikėtis, vienas pagrindinių paauglių 
su kūdikiais pragyvenimo šaltinių yra socialinės pašalpos. Kitos rūšies pajamos yra pagrindinis 
pragyvenimo šaltinis 71,5 proc. merginų, kurios paauglystėje vaikų nesusilaukė, ir 37,2 proc. 
merginų, kurios kūdikių susilaukė. Labiausiai tikėtina, kad abiem atvejais jos yra išlaikomos 
vyresnių šeimos narių.
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Paauglystėje gimdžiusios merginos, lyginant su negimdžiusiomis, dažniau gyveno kaimo 
vietovėse ir nuomojamuose būstuose. Reikia pažymėti, kad būsto valdos statusas nebūtinai nu-
sako pačios merginos savarankiškai valdomą nuosavybę; itin retais atvejais merginos yra būsto 
savininkės. Kita vertus, šis rodiklis bent iš dalies padeda spręsti apie bendrą viso namų ūkio situ-
aciją. Galima daryti prielaidą, kad nuosavuose būstuose (paprastai su artimaisiais) gyvenančios 
merginos, kaip ir kiti jų nariai, turi didesnį finansinį stabilumą. Kalbant apie būsto nuosavybę, 
taip pat reikia atsižvelgti į gyvenamąją vietą: paprastai mieste būsto įsigijimas yra brangesnis, 
dėl to jo nuoma populiaresnė. Įdomu tai, kad mūsų tiriamos populiacijos (paauglystėje kūdi-
kių susilaukusių moterų) atveju, gyvenamoji vietovė būsto valdos statusui daug įtakos neturėjo: 
miesto vietovėse nuomai ir nuosavybei teko po 50 proc., kaimo vietovėse nuomai teko 45 proc., 
o nuosavybei 55 proc. Galima įtarti, kad nuomojamuose būstuose kaimo vietovėse įsikuria itin
nepalankioje finansinėje situacijoje esantys namų ūkiai. Palyginus su namų ūkiais, kuriuose gy-
vena paauglystėje kūdikių nesusilaukusios moterys, daug didesnę proporciją sudaro nuosavas
būstas; kaimo vietovėse nuosavuose būstuose įsikūrę 84 proc. namų ūkių, o mieste – 80 proc.

Taigi, šie aprašomojo pobūdžio duomenys rodo, kad egzistuoja gana ryškūs skirtumai 
tarp dviejų moterų grupių. Norint geriau suprasti šiuos skirtumus ir ryšius tarp atskirų kin-
tamųjų bei įtraukti regionines charakteristikas, toliau šiame tyrime pasitelkiami statistinės 
analizės metodai.

7.1 lentelė. Paauglystėje kūdikių susilaukusių ir reprodukcinės karjeros paauglystėje nepradėju-
sių moterų palyginimas remiantis agreguotais aprašomosios statistikos duomenimis (Duomenys: 
2011 m. gyventojų surašymas)

Paauglystėje kūdikių
susilaukusios moterys % Paauglystėje kūdikių 

nesusilaukusios moterys %

2 347 157 516

Motinos gimimo metai
1990 554 23,6 20 928 13,3
1991 788 33,6 21 513 13,7
1992 571 24,3 22 907 14,5
1993 308 13,1 20 784 13,2
1994 107 4,6 18 825 12,0
1995 17 0,7 18 222 11,6
1996 2 0,1 17 573 11,2
1997 0 0 16 764 10,6
Motinos amžius pirmojo kūdikio 
gimimo metu
13 1 0,0 – –
14 3 0,1 – –
15 32 1,4 – –
16 146 6,2 – –
17 372 15,9 – –
18 711 30,3 – –
19 1 082 46,1 – –
Turimų vaikų skaičius 
2011 m.
1 2 228 94,9 – –

2 117
1 5,0 – –

3 1 0,0 – –
4 1 0,0 – –
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Paauglystėje kūdikių
susilaukusios moterys % Paauglystėje kūdikių 

nesusilaukusios moterys %

2 347 157 516

Tautybė
Lietuvė 2 006 85,5 138 025 87,6
Lenkė 1 301 5,5 8 782 5,6
Rusė 98 4,2 4 767 3,0
Kita arba nenurodyta 113 4,8 5 942 3,8
Įgytas išsilavinimas
Pradinis 84 3,6 355 0,2
Pagrindinis 710 30,3 2 436 1,5
Vidurinis 552 23,5 9 144 5,8
Aukštasis 0 0,0 73 0,0
Šiuo metu mokosi / studijuoja 1 001 42,7 145 461 92,3
Šeiminis statusas
Ištekėjusi 738 31,4 975 0,6
Išsituokusi 20 0,9 23 0,0
Našlė 1 0,0 2 0,0
Niekada nebuvo ištekėjusi 1 588 67,7 125 023 79,4
Nenurodyta 0 0 31 493 20,0
Namų ūkio dydis
1 asmuo 22 0,9 6 993 4,4
2 asmenys 282 12,0 15 856 10,1
3 asmenys 939 40,0 38 570 24,5
4 asmenys 396 16,9 57 762 36,7
5 ir daugiau asmenų 708 30,2 38 335 24,3
Veiklos pobūdis
Dirba 199 8,5 6 451 4,1
Bedarbė 279 11,9 4 171 2,6
Mokosi / studijuoja 1 001 42,7 113 985 72,4

Kita (dėl negalios nedirbantis asmuo, 
namų šeimininkė) Nenurodė 868 37,0 1 401 1,0

Nenurodyta 0 0,0 31 508 20,0
Pagrindinis pragyvenimo šaltinis
Darbo užmokestis* 145 6,2 5 335 3,4
Pašalpa 1 328 56,6 8 007 5,1
Kitos pajamos 874 37,2 112 681 71,5
Nenurodyta 0 0 31 493 20,0
Gyvenamoji vieta
Kaimas 1 243 53,0 55 583 35,3
Miestas 1 104 47,0 101 933 64,7
Būsto valdos statusas
Nuosavas 1 231 52,4 127 617 81,0
Kaimas 1 243 53,0 55 583 35,3
Miestas 1 104 47,0 101 933 64,7

*Darbo užmokestis, pajamos iš savo ar šeimos verslo, pajamos iš nuosavybės ar investicijų, paja-
mos iš žemės ūkio.
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Statistinių modelių rezultatai: dvinarė logistinė regresija
7.2 lentelėje pateikiami statistinių modelių, naudojant logistinę regresiją, rezultatai. Šiuo-

se modeliuose kūdikių paauglystėje susilaukusios merginos (1) yra lyginamos su to paties 
amžiaus ir tuo pačiu periodu gimusiomis, tačiau reprodukcinės karjeros nepradėjusiomis (0) 
moterimis. Sudaryti modeliai padeda nustatyti ryšius tarp rizikos susilaukti kūdikio anksty-
vame amžiuje ir įvairių individualių ir regioninio (seniūnijų ir savivaldybių) lygmens charak-
teristikų. Jie taip pat leidžia geriau suprasti, kokią įtaką ankstyva motinystė turi paauglių ge-
rovei, kuri apibūdinama per įvairius sociodemografinius ir ekonominius rodiklius, ir, iš kitos 
pusės, kokios regionų (seniūnijų ir savivaldybių) charakteristikos turi statistiškai reikšmingą 
įtaką ankstyvai motinystei. Pirmiausia į modelius įtraukiamos individualios charakteristikos, 
o po to pridedamos regioninės – seniūnijų ir savivaldybių lygmeniu.

Į pirmąjį modelį įtrauktos sociodemografinės paauglių charakteristikos: tautybė,
išsilavinimas, šeiminė padėtis ir namų ūkio dydis. Rezultatai rodo, kad tautybė neturi sta-
tistiškai reikšmingos įtakos paauglių kūdikių gimstamumui Lietuvoje. Kita vertus, tautybės 
efektas išryškėja vėliau, kai modelis papildomas kitais kintamaisiais, t. y. kai šio kintamojo 
įtaka yra kontroliuojama kitais į modelį įtraukiamais kintamaisiais. Į pirmąjį modelį įtrauk-
tas išsilavinimo kintamasis nurodo, kad yra daug didesnė tikimybė, jog kūdikių susilaukusios 
paauglės, lyginant su reprodukcinės karjeros nepradėjusiomis merginomis, baigia mokslus 
įgijusios tik pradinį (23 kartus didesnė tikimybė), pagrindinį (25 kartus) ar vidurinį (4 kartus) 
išsilavinimą (ref. grupė – merginos, kurios mokosi). Trečias į modelį įtrauktas kintamasis – šei-
minė padėtis. Rezultatai rodo, kad dažnai gimdymas ankstyvame amžiuje yra lydimas anksty-
vos santuokos: šansas, kad paauglystėje kūdikių susilaukusios merginos paauglystėje taip pat 
ir ištekės, yra net 32 kartus didesnis lyginant su bevaikėmis jų bendraamžėmis. Kaip parodė 
anksčiau pateikti duomenys, paauglystėje susituokia maždaug trečdalis kūdikių susilaukusių 
merginų. Dar vienas kintamasis – namų ūkio, kuriame gyvena paauglė, dydis. Rezultatai rodo, 
kad kūdikių susilaukusios paauglės turi mažesnę tikimybę gyventi vienos (tai savaime supran-
tama, nes didžioji jų dalis – nors ir ne visos – gyvena bent jau su savo kūdikiais). Rezultatai 
taip pat rodo, kad skirtumai tarp dviejų paauglių grupių didėja didėjant namų ūkio dydžiui. O 
tai reiškia, kad didžiausia tikimybė rasti paaugles su kūdikiais yra didžiausiuose namų ūkiuose. 
Atsižvelgiant į tai, kad įtraukti tik keturi kintamieji, visos kartu sociodemografinės charakteris-
tikos rodo gana gerą modelio tikimą duomenims – Nagelkerkės determinacijos koeficientas 
lygus 0,298. 

Į antrąjį modelį papildomai įtraukti du ekonominę padėtį nusakantys kintamieji: užimtu-
mas ir socialinės pašalpos gavimas. Užimtumas nurodo, ar paauglė yra dirbanti, ar (registruo-
ta) bedarbė. Iš surašymo duomenų ir sudaryto modelio rezultatų paaiškėja, kad vaikus augi-
nančios paauglės turi mažesnę tikimybę (4 kartus) būti bedarbėmis. Viena iš prielaidų galėtų 
būti didesnė jų atsakomybė, tad ir didesnės pastangos turėti darbo vietą. Kita vertus, moti-
nystės atostogose esančios moterys paprastai nėra traktuojamos bedarbėmis. Kitas į šį modelį 
įtrauktas kintamasis nurodo, ar socialinė pašalpa yra pagrindinis moters pajamų šaltinis. Pagal 
modelio rezultatus, kūdikius auginančios paauglės pasižymi 14 kartų didesne tikimybe gau-
ti socialines pašalpas22, lyginant su jų bendraamžėmis, neturinčiomis vaikų. Įtraukus šiuos du 
ekonominę padėtį nusakančius kintamuosius, kitų kintamųjų efektas stipriai nepasikeitė. Visgi 
galima pastebėti, kad reikšminga tapo tautybės įtaka – pagal modelio rezultatus, didesnę tiki-
mybę (1,25 karto) susilaukti kūdikių paauglystėje turi tautinių mažumų atstovės. 

Trečiasis modelis papildomas dviem gyvenimo sąlygas apibūdinančiomis charakteristiko-
mis, kurios nurodo, ar gyvenamoji vieta yra kaime ar mieste ir ar namų ūkis, kuriame gyvena 
paauglė, yra įsikūręs nuosavame ar nuomojamame būste. Kaip jau iš dalies atskleidė aprašo-
moji statistika, atsižvelgiant į kitas charakteristikas, didesnė tikimybė (maždaug 1,5 karto), kad 

22 Pagal surašymo duomenis negalima nustatyti, kokia yra gaunamos pašalpos rūšis (socialinės išmo-
kos, susijusios su vaiko gimimu ir auginimu, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar kt.).
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paauglės su kūdikiais yra įsikūrusios kaimo vietovėse ir nuomojamuose būstuose (maždaug 
2,7 karto). Tokia situacija yra nuosekli gimstamumo tendencijų Lietuvoje atžvilgiu – kaimo mo-
terims būdingas „jaunesnis“ prokreacinės elgsenos kalendorius, kitaip tariant, jos vaikų susilau-
kia anksčiau nei mieste gyvenančios moterys (Jasilionis ir kt. 2015). Kitose šalyse atlikti tyrimai 
taip pat fiksuoja gimstamumo rodiklių mieste ir kaime skirtumus. Jie aiškinami tuo, kad būtent 
miestuose prasideda demografinių procesų pokyčiai, tokie kaip gimstamumo mažėjimas ir 
vaikų susilaukimo atidėjimas vėlesniam amžiui (Walford, Kurek 2015). Kaimo vietoves šie poky-
čiai pasiekia vėliau ir reiškiasi lėtesniu tempu. 

Visos individualiu lygmeniu įtrauktos charakteristikos patvirtina gerą modelio tikimą 
duomenims – determinacijos koeficientas yra 0,422.

Toliau į modelius įtraukiamos regioninio lygmens charakteristikos. Ketvirtasis modelis su-
darytas įtraukiant tik seniūnijų lygmens kintamuosius. Tyrimo proceso metu buvo testuojami 
įvairūs kintamieji ir jų deriniai, o į galutinius modelius įtraukti kintamieji turėjo didžiausią įtaką 
modelio tikimui duomenims (nors, kaip rodo 7.3 lentelėje vaizduojami rezultatai, regioni-
nio lygmens charakteristikos turi nedidelį efektą paauglių kūdikių gimstamumui). Sudary-
tame modelyje seniūnijoje esančių tautinių mažumų dalis buvo statistiškai nereikšminga, 
o šansų santykis (angl. Odds ratio) artimas 1-ui. Nors ir buvo tikėtasi, tačiau efekto neturi ir
atstumas iki artimiausio regiono centro (įtakos neturi ir atstumai iki savivaldybių centrų ar
iki didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos). Nežymų efektą turi bedarbių dalis ir že-
mos kvalifikacijos darbuotojų dalis seniūnijoje. Abiem atvejais didesni rodikliai seniūnijose
asocijuojasi su didesne tikimybe susilaukti kūdikio paauglystėje. Penktajame modelyje se-
niūnijų lygmens charakteristikos įtrauktos kartu su jau pristatytomis individualaus lygmens
charakteristikomis. Sujungus du modelius, esminių pokyčių, susijusių su kintamųjų efektu,
neatsirado. Įdomu tai, kad sustiprėjo tautybės efektas: modelį papildžius regioninio lygmens 
charakteristikomis, paaiškėjo, kad tautinės mažumos kūdikių paauglystėje susilaukia beveik
du kartus dažniau nei lietuvės. Toks rezultatas logiškas, nes ankstesniuose gimstamumo ty-
rimuose, kurie rėmėsi Lietuvos gyventojų surašymu, taip pat nustatyta, kad lenkės ir rusės
vaikų susilaukia anksčiau nei lietuvės, t. y. jų prokreacinės elgsenos kalendorius yra „jaunes-
nis“ (Jasilionis ir kt. 2015). Kita vertus, modelio rezultatai rodo ir tai, kad didesnė tautinių
mažumų dalis seniūnijoje asocijuojasi su mažesne tikimybe pagimdyti jauname amžiuje. Ta-
čiau tai tikriausiai susiję su teritoriškai netolygiu tautinių mažumų pasiskirstymu Lietuvoje, o
svarbiausia, didesne jų koncentracija miestuose. Tuo labiau kad šiame modelyje statistiškai
nereikšmingu tampa gyvenamosios vietovės (miestas / kaimas) kintamasis. Šio modelio tiki-
mas duomenims yra gana aukštas ir siekia 0,427.

Į šeštąjį modelį įtraukiamas penktame skyriuje apskaičiuotas kompleksinis socioeko-
nominės padėties savivaldybėse vertinimas. Šis kintamasis leidžia patikrinti aukštesnio te-
ritorinio lygmens įtaką paauglių kūdikių gimstamumui. Visgi sudarytame modelyje minėtas 
kintamasis yra nereikšmingas. Tai leidžia teigti, kad individualaus lygmens charakteristikos 
gali geriau paaiškinti paauglių kūdikių gimstamumo variacijas tarp regionų nei socioekono-
minės charakteristikos, agreguotos regioniniu lygmeniu. Įtraukus paskutinį kintamąjį, kitų 
kintamųjų efektas nepasikeitė ir galutinio modelio tikimas duomenims išliko lygus 0,427.
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Apibendrinant regresijos modelių rezultatus, galima teigti, kad kūdikių susilaukusios 
paauglės pagal individualaus lygmens sociodemografines ir ekonomines charakteristikas 
statistiškai reikšmingai skiriasi nuo savo bendraamžių. Kūdikius auginančios merginos, lygi-
nant su jų bendraamžėmis, daug dažniau nutraukia mokslus įgijusios pradinį ar pagrindinį 
išsilavinimą, anksti susituokia, gyvena dideliuose namų ūkiuose (dažnai 5 ir daugiau asme-
nų), daug dažniau pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis yra socialinės pašalpos. Šie rezultatai 
leidžia teigti, kad ankstyva motinystė kelia didelių iššūkių paauglių gyvenimo gerovei. Ypač 
rimtų iššūkių kelia žemesnis jų išsilavinimo lygis, kadangi tai turi ilgalaikes pasekmes tiek 
pačioms mamoms, tiek ir jų vaikams. Regioninio lygmens charakteristikos, tokios kaip ne-
darbo lygis, darbo rinkos struktūra, tautinių mažumų dalis bei gyvenamosios vietos padėtis 
regioninių centrų atžvilgiu (t. y. atstumas iki jų), pagal šio tyrimo rezultatus, turi nedidelę įta-
ką paauglių kūdikių gimstamumui ir šio reiškinio intensyvumo skirtumams tarp regionų pa-
aiškinti. Panašių tyrimų, atliktų užsienyje, rezultatai taip pat pabrėžia individualaus lygmens 
veiksnių svarbą ir mažesnę socialinio ir ekonominio konteksto, platesne prasme, įtaką (Mc-
Culloch 2000; Dillon, Cherry 2014; Santelli ir kt. 2017).

7.2 Statistinių modelių rezultatai: tiesinė regresija

Sudaryti dvinarės regresijos modeliai gerai atskleidė individualaus lygmens veiksnių įta-
ką paauglių kūdikių gimstamumui, tačiau tikėtina, kad dėl palyginti mažo atvejų skaičiaus 
(N = 2 347) neleido pakankamai tiksliai įvertinti regioninių veiksnių įtakos. Tad šioje studijos 
dalyje, naudojant tiesinės regresijos metodą, dar kartą įvertinama regioninių veiksnių įtaka. 
Priklausomu kintamuoju šiame modelyje pasirinktas penktame skyriuje seniūnijų lygmeniu 
apskaičiuotas PKGR, apimantis 2007–2011 m. laikotarpį. Iš viso per šį laikotarpį paauglėms 
gimė 4 978 kūdikiai, o minimali ir maksimali apskaičiuoto PKGR vertė seniūnijose svyravo 
nuo 0 iki 66,7. 

Į šį modelį įtrauktos tos pačios regioninio lygmens charakteristikos kaip ir į logistinės 
regresijos modelius. 7.3 lentelėje esančiuose modeliuose regioninio lygmens charakteris-
tikos pasižymi kiek didesniu efektu paauglių kūdikių gimstamumui, lyginant su 7.2 lente-
lėje esančiais modeliais. Nepaisant to, galima patvirtinti ankstesnes išvadas – regioninio 
lygmens charakteristikų (arba konteksto) įtaka paauglių kūdikių gimstamumui yra gerokai 
mažesnė nei individualaus lygmens. Rezultatai 7.3 lentelėje rodo, kad, didėjant tautinių ma-
žumų, bedarbių bei žemos klasifikacijos darbuotojų seniūnijoje santykiniam dydžiui, didėja 
ir PKGR. Visgi, nors visi šie rodikliai turi statistiškai reikšmingą įtaką PKGR, visų jų efektas yra 
silpnas. Statistiškai nereikšmingi yra atstumo iki artimiausio regiono centro bei kompleksinis 
savivaldybės socioekonominės padėties vertinimo rodikliai. Antrasis modelis paaiškina 16,6 
proc. PKGR variacijos tarp seniūnijų. Tai nėra itin aukštas modelio patikimumas, dėl to galima 
patvirtinti ankstesnius šios dalies tyrimo rezultatus, kad regioniniai veiksniai, t. y. socioeko-
nominis kontekstas plačiąja prasme, neturi esminės įtakos paauglių kūdikių gimstamumui. 
Pagal šio tyrimo rezultatus, didžiąją dalį analizuojamo fenomeno lemia individualaus lygmens 
veiksniai. Prie to prisideda ir namų ūkio lygmens veiksniai, tačiau remdamiesi surašymo duo-
menimis detaliau išanalizuoti jų įtakos neturėjome galimybės.

7.3 lentelė. Tiesinė regresija: regioninio lygmens charakteristikų įtaka paauglių kūdikių gimsta-
mumo rodikliui (Duomenys: 2001 ir 2011 m. gyventojų surašymai) 

1 MODELIS 2 MODELIS

SENIŪNIJŲ LYGMUO Exp (B) Sig. Exp (B) Sig.

Atstumas (km) nuo artimiausio regiono 
centro* 0.060 0.165 0.058 0.229

Tautinių mažumų dalis (proc.) 0.096 0.012 0.096 0.012

Bedarbių dalis (proc. nuo dirbančiųjų) 0.161 0.000 0.160 0.001
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1 MODELIS 2 MODELIS

Žemos kvalifikacijos darbuotojų dalis 
(proc. nuo visų dirbančiųjų)** 0.270 0.000 0.269 0.000

SAVIVALDYBIŲ LYGMUO

Kompleksinis socioekonominės padėties 
vertinimas - 0.102 0.919

R2 0.160 0.166

* Buvę apskričių centrai + Mažeikiai ir Visaginas
** Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai; Kvalifikuoti darbininkai ir amati-

ninkai; įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai; Nekvalifikuoti darbininkai.

Apibendrinimas

Šioje dalyje, naudojant gyventojų surašymo duomenis bei statistinės analizės metodus, 
buvo analizuojami skirtumai tarp paauglystėje kūdikių susilaukusių ir reprodukcinės karje-
ros paauglystėje nepradėjusių merginų. Tyrimas leido įvertinti individualius bei regioninio 
lygmens veiksnius ir nustatyti, kurių iš jų poveikis yra svarbesnis gimdymui paauglystėje. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad kūdikių susilaukusios paauglės pagal sociodemografines ir 
ekonomines charakteristikas, analizuojamas individualiu lygmeniu, statistiškai reikšmingai 
skiriasi nuo savo bendraamžių. O regioninio lygmens charakteristikos turi nedidelę įtaką pa-
auglių kūdikių gimstamumui ir PKGR skirtumams tarp seniūnijų. Atsižvelgiant į šio tyrimo 
re-zultatus, socialinė politika, skirta gimdymo paauglystėje problemos sprendimui, turėtų 
būti nukreipta į priemones, turinčias poveikį individualaus lygmens veiksniams. Žinoma, 
tokiu atveju tenka kalbėti apie socialinę politiką plačiąja prasme, nes kol nėra užtikrinamas 
visų vaikų, paauglių ir jų šeimų socialinis ir ekonominis saugumas, tol neišvengsime ir 
paauglių kūdikių gimstamumo. Moksliniai tyrimai taip pat rodo, kad siekiant suvaldyti 
paauglių kūdi-kių gimstamumą svarbu mažinti socialinę nelygybę, skurdą (Santelli ir kt. 
2017). 

Šiame tyrime yra nemažai trūkumų, kuriuos sąlygojo su duomenimis susiję apribojimai. 
Pirminė šio tyrimo idėja buvo išsiaiškinti individualių charakteristikų įtaką gimdymui pa-
auglystėje. Deja, atsižvelgdami į turimus duomenis, tyrimo klausimą turėjome koreguoti: 
kaip kūdikio turėjimas paveikia nepilnamečių gyvenimą? Daug daugiau galimybių atsakyti į 
įvairius tyrimų klausimus suteiktų išilginio pjūvio duomenys. Tuomet žinotume tiriamosios 
grupės charakteristikas skirtingais laiko tarpsniais, pavyzdžiui, iki pastojimo ir (ar) gimdy-
mo, pagimdžius ir praėjus tam tikram laikotarpiui po gimdymo. Turėdami tokius duomenis, 
galėtume objektyviau įvertinti, kaip ankstyva motinystė paveikia paauglių gyvenimą: jų 
išsilavinimą, socialinį, šeiminį statusą, sveikatą ir kt. Ypač įdomu ir tikslinga būtų įgyti dau-
giau žinių, kaip gimdymas paauglystėje atsiliepia moterų gyvenimui po ilgesnio laiko, pa-
vyzdžiui: kokios yra jų galimybės pasivyti bendraamžes išsilavinimo srityje; kaip gimdymas 
paauglystėje paveikia paskesnius gimdymus ar šeimos planavimą ir pan. Tęsiant šios srities 
tyrimus Lietuvoje, būtų tikslinga pakartoti tyrimą tai pačiai tiriamajai grupei. Tokiu atveju 
ateinančio (2021 m.) gyventojų surašymo duomenų bazė turėtų būti susieta su 2011 m. 
surašymo duomenų baze. 
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VAIKŲ SUSILAUKIMO PAAUGLYSTĖJE PATIRČIŲ, 
VEIKSNIŲ IR PASEKMIŲ KOKYBINIS TYRIMAS

8. Kokybinio tyrimo metodologija (L. Šumskaitė)

Šiame skyriuje aptariama, kaip buvo atliktas kokybinis tyrimas su merginomis, susilaukusiomis 
vaikų paauglystėje, socialiniais darbuotojais, mokytojais ir visuomenės sveikatos specialistais. 
Pristatoma tyrimo eiga, tyrimo dalyvių paieška ir atranka, tyrimo dalyvių demografinės charakte-
ristikos. 

8.1. Tyrimo metodas ir eiga

Atliekant tyrimą vadovautasi indukcine logika (Brinkmann 2015), taikytas pusiau struk-
tūruoto interviu metodas. Tyrimo dalyvės (-iai) atrinkti taikant tikslinę atranką (Gaižauskaitė, 
Valavičienė 2016). 

Siekiant išsiaiškinti individualias vaikų paauglystėje susilaukimo patirtis, buvo atlikta 20 
pusiau struktūruotų interviu su merginomis, kurios pirmo vaiko susilaukė būdamos 16–19 
metų amžiaus per pastaruosius penkerius šešerius metus (su viena išimtimi – mergina su-
silaukė pirmo vaiko jau būdama 20 m., jos nėštumo laikotarpis pateko į tiriamų merginų 
amžiaus grupę). Taip pat buvo atlikti 24 pusiau struktūruoti interviu su darbuotojais, susi-
duriančiais su merginomis, kurios susilaukia vaikų paauglystėje. Buvo apklausti socialiniai 
darbuotojai, dirbantys su šeimomis, bei mokyklos darbuotojai ir visuomenės sveikatos spe-
cialistai, atsakingi už lytinio švietimo programos įgyvendinimą mokyklose. Buvo atlikta in-
terviu su 12 socialinių darbuotojų, 9 mokyklų darbuotojais ir 3 visuomenės sveikatos biurų 
specialistais. Interviu su merginomis ir darbuotojais buvo atliekami 2018 m. birželio–rugsėjo 
mėnesiais savivaldybėse, kurios 2011–2015 m. pasižymėjo aukščiausiais paauglių kūdikių 
gimstamumo rodikliais (PKGR) (Tretjakova ir kt. 2018): Kalvarijos, Pasvalio r., Pakruojo r., Šilu-
tės r., Akmenės r., Pagėgių, Šalčininkų r. ir Varėnos r. savivaldybėse. Taip pat keletas interviu 
su darbuotojais ir merginomis atlikti Kauno m. institucijoje, į kurią atvyksta besilaukiančios 
paauglės ne tik iš Kauno, bet ir iš aplinkinių rajonų. Socialiniai darbuotojai dirbo ir miesto, ir 
kaimiškose seniūnijose, mokyklų darbuotojai ir visuomenės sveikatos specialistai dirbo savi-
valdybių centruose – miestuose.

Tyrimo dalyvių buvo ieškoma teiraujantis socialinių darbuotojų išskirtų savivaldybių seniū-
nijose, taip pat mokyklų, profesinių mokyklų apie jų mokines. Kreiptasi ir į moterų krizių centrą, 
vaikų globos namus, suaugusių asmenų su proto negalia namus. Taip pat buvo pasitelktas ir 
pažįstamų ratas, gyvenančių ar gyvenusių išskirtose savivaldybėse. Daugiausia tyrimo dalyvių 
pavyko sutikti tarpininkaujant socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis. Reikėtų 
paminėti, kad merginos, susilaukusios vaikų paauglystėje, yra pažeidžiama tiriamųjų grupė, 
buvo daug atsisakymų dalyvauti tyrime. Kai kurios atsisakė paskutinę minutę – pranešė tą pačią 
dieną, kad negalės susitikti, neatsiliepė, kai susitarta susiskambinti dėl konkretaus laiko, arba 
neatėjo į sutartą susitikimo vietą. Viena ištekėjusi mergina atsisakė dėl jos artimos aplinkos 
spaudimo, vyro ir jo artimųjų. Tos merginos, kurios dalyvavo tyrime, paprastai turėjo gerą ryšį su 
rekomendavusiu asmeniu (socialiniu darbuotoju, profesinės mokyklos mokytoju ir pan.), todėl 
labiau pasitikėjo ir tyrėjomis. Galime teigti, kad šiuo tyrimu pasiekėme pažeidžiamiausias 
merginas, gyvenančias prastesnėmis nei vidutinės šalyje gyvenimo sąlygomis. Interviu su mer-
ginomis vyko jų namuose, institucijoje, kurioje gyveno, vietinėse kavinėse, parkuose ar tyrėjų 
automobilyje. Tariantis dėl interviu su mergina tiesiogiai buvo klausiama, kokia susitikimo vieta 
merginai patogiausia. Vidutinė interviu trukmė su merginomis – 51 min. Surinkta 20 interviu. 
Svend Brinkmann (2015) dėstydamas kokybinius tyrimus Danijoje, teigia, kad dažniausiai su-
tinkama kokybinių interviu imtis yra 15 interviu, tai sudaro apie 300 puslapių išrašytų interviu, jei
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kiekvienas trunka apie valandą ir sudaro 20 puslapių išrašyto teksto. Tokia imtis yra praktiškai 
įmanoma vienam tyrėjui gana detaliai išanalizuoti kasdienes tyrimo dalyvių patirtis. 

Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip nutiko, kad merginos susilaukė vaiko paauglystėje – 
pastojimo aplinkybes, jų pačių požiūrį į nėštumą, jo nutraukimo galimybę, artimųjų, 
mokyklos aplinkos reakcijas. Svarstant, kaip paklausti merginų apie vaikų susilaukimą ne-
stigmatizuojant jų patirties, pasirinkta, tyrėjų manymu, neutrali frazė „kaip nutiko“. Jennifer 
Beggs Weber (2012), imdama Amerikoje interviu iš paauglystėje vaikų susilaukusių vyrų, 
taip pat pasirinko strategiją klausti „kaip nutiko“, taip skatinant reflektuoti ne tik patį įvykį, 
bet ir požiūrį bei vertinimus. Taip pat buvo svarbu išsiaiškinti, kaip merginoms sekėsi 
auginti vaiką, kiek vaiko priežiūroje dalyvaudavo vaiko tėvas, merginos ar vaiko tėvo 
artimieji, kokius sprendimus merginos priimdavo dėl tolesnio mokymosi, darbo bei šeimos 
kūrimo. Tos mer-ginos, kurios gyveno su partneriu, neretai susilaukė ir daugiau vaikų. 

Siekiant išsiaiškinti, kaip socialiniai darbuotojai dirba su merginomis, pastojusiomis pa-
auglystėje, kokias paslaugas teikia, kaip bendradarbiauja su mokyklomis ir sveikatos įstaigo-
mis, išskirtose savivaldybėse buvo ieškoma darbuotojų, kurie turi ar turėjo darbo su paaug-
lystėje pastojusiomis merginomis patirties. Tokių darbuotojų buvo ieškoma tarp dirbančiųjų 
su šeimomis. Buvo kreiptasi ir tiesiogiai į globos įstaigas, kuriose pastojusios merginos gyvena 
ar apgyvendinamos laikinai. Ne visi socialiniai darbuotojai, turėję darbo patirties su pagim-
džiusiomis paauglystėje merginomis, sutikdavo kalbėtis. Paprastai nesutikdavo dalyvauti, jei 
jų kuruojamos merginos atsisakydavo dalyvauti tyrime ar jei merginos buvo išvykusios iš savi-
valdybės. Pagrindinis įvardytas atsisakymo motyvas – nepažeisti merginų konfidencialumo. 
Tai, kad tyrime dalyvavo socialiniai darbuotojai ir merginos, su kuriomis jie dirbo, leido ats-
kleisti aiškesnį atvejų vaizdą. Vis dėlto aprašant tyrimo rezultatus socialinių darbuotojų ir mer-
ginų pasakojimai nesieti tarpusavyje, kad būtų išlaikytas merginų konfidencialumas. Interviu 
su socialiniais darbuotojais dažniausiai vyko jų darbo vietoje, keliais atvejais – tyrėjų automo-
bilyje, kai socialinės darbuotojos palydėjo pas sutikusias dalyvauti tyrime merginas. Tokiais 
atvejais vyko dvi tyrėjos, viena kalbino merginą namuose, o kita tuo pačiu metu – socialinę 
darbuotoją automobilyje. Vidutinė interviu su socialiniais darbuotojais trukmė buvo 53 min.

Mokyklų darbuotojų ir sveikatos biurų specialistų, atsakingų už lytinį švietimą moky-
klose, šiame tyrime dalyvavo mažiausiai. Kreipiantis į mokyklas – dažniausias atsakymas 
būdavo, kad mokykloje nebuvo paauglių nėštumų, nors keliais atvejais tokia informacija 
buvo paneigta pačių merginų, kurios mokėsi mokyklose, atsisakiusiose dalyvauti tyrime. 
Kai kurių savivaldybių sveikatos biurų specialistams lytinio švietimo mokyklose funkcija 
buvo nauja ir jie tyrimo metu (2018 m.) dar neturėjo patirties konsultuojant paaugles nėš-
tumo atveju. Tos kelios mokyklos, kurios sutiko dalyvauti tyrime, gerai vertino savo mo-
kyklos psichologinę atmosferą, skyrė dėmesį patyčių klausimams, įgyvendino šeimos pla-
navimo ir lytiškumo ugdymo programą. Interviu su mokytojais vyko mokyklose, su visuo-
menės sveikatos specialistais – visuomenės sveikatos biuro patalpose. Vidutinė interviu 
su mokytojais trukmė – 42 min., su visuomenės sveikatos specialistais – 49 min. 

Interviu rinko trys tyrėjos, tokiu būdu vienos išvykos metu, paprastai trunkančios 2–3 die-
nas, būdavo surenkama iki 10 interviu. Į artimesnes savivaldybes buvo ir vienos dienos išvy-
kų. Nors pradžioje visos trys tyrėjos kalbino merginas, po kelių interviu nuspręsta speciali-
zuotis. Kaip pastebi kokybinius tyrimus vykdantys mokslininkai, ryšys su tiriamuoju interviu 
metu labai svarbus, nes jis lemia, kokią informaciją tyrimui pavyks surinkti (Gaižauskaitė, Va-
lavičienė 2016). Taigi, viena tyrėja, kuriai geriausiai sekėsi užmegzti ryšį su merginomis, ėmė 
interviu iš merginų, kita tyrėja, turėjusi patirties socialinio darbo studijose, kalbino 
socialinius darbuotojus. Trečioji tyrėja ėmė interviu iš visuomenės sveikatos specialistų. Iš 
mokytojų interviu ėmė visos tyrėjos, nes mokyklos sutiko, kad vienu metu būtų kalbinami 
skirtingi mokyto-jai. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas leido nuosekliau vykdyti tyrimą, geriau 
įsiminti klausimus, laisviau vesti patį interviu ir palyginti patirtis tyrimo lauke. Interviu buvo 
įrašomi į diktofoną, tuomet transkribuoti ir analizuoti naudojantis Maxqda (18 versija) 
programa. Kokybinio tyrimo įžvalgos ir rezultatai buvo aptariami tarp tyrėjų.
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8.2. Tyrimo dalyvės )-iai)

Tyrime dalyvavusių merginų amžius interviu metu buvo nuo 17 iki 25 m. Dauguma mer-
ginų augino po vieną vaiką, aštuonios turėjo 2 vaikus, dvi merginos laukėsi antro, o viena 
mergina, būdama 23 metų amžiaus, jau buvo pagimdžiusi 4 vaikus. Vyrų, su kuriais 
paauglės susilaukė pirmo vaiko, amžius svyravo nuo vienmečių su merginomis iki dešimčia 
metų vyresnių. Dvi merginos buvo susituokusios, visos kitos – netekėjusios. Tik viena tyrimo 
dalyvė buvo įgijusi aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą – aukštąjį neuniversitetinį. Trys 
merginos buvo įgijusios vidurinį išsilavinimą, trylika – pagrindinį, kitos nebuvo baigusios nė 
10 klasių. Dalis pagrindinį ir žemesnį išsilavinimą turinčių merginų tęsė mokymąsi. 

Socialinių darbuotojų amžius svyravo nuo 26 iki 62 metų, jų socialinio darbo patirtis –  
nuo šešių mėnesių iki 22 metų. Dvi darbuotojos buvo neseniai pradėjusios dirbti (6 mėn., 1 
metai), o kitos turėjo 3, 6, 7, 10 metų darbo patirtį. Daugiausia tyrime dalyvavo darbuotojos, 
dirbančios su sunkumų turinčiomis šeimomis seniūnijoje (devynios), trys darbuotojos dirbo 
globos institucijose: viena – su vaikais, kita – su jaunomis mamomis, trečia – su negalią tu-
rinčiais jaunais žmonėmis. Darbuotojų išsilavinimas: socialinio darbo perkvalifikavimo kur-
sai (3 darbuotojos), socialinio darbo aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas (4), socialinio 
darbo bakalauras (1), socialinio pedagogo bakalauras (3), edukologijos magistras (1). 

Buvo apklausti devyni mokyklų darbuotojai: biologijos (3), etikos mokytojai (3), pava-
duotojos ugdymui (2, viena jų ir etikos mokytoja) ir socialinės pedagogės (3, viena jų buvo 
ir etikos mokytoja). Mokyklų darbuotojų darbo patirtis buvo nuo 11 iki 40 metų, amžius – 
nuo 35 iki 62 metų. Pagal 2016 m. patvirtintą „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 
šeimai bendrąją programą“, kuri įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., į jos įgyvendinimą nu-
matyta įtraukti ne tik mokytojus, bet ir mokyklos psichologus, socialinius pedagogus, visuo-
menės sveikatos specialistus, taip pat tėvus ir nevyriausybinių organizacijų atstovus. Nors 
programoje minima, kad sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai klausimai turėtų 
būti įtraukiami į visus dalykus, pavyzdžiai programoje daugiausia pateikiami iš biologijos, 
dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) bei neformaliojo ugdymo, meno pamokų. Tad tyrime ir 
buvo parinkti biologijos, etikos mokytojai, taip pat dalyvavo viena muzikos mokytoja bei 
trys socialinės pedagogės. Tyrime dalyvavo ir dvi pavaduotojos ugdymui. Jos galėjo plačiau 
papasakoti apie mokykloje vyraujančią atmosferą, paauglių nėštumo atvejus mokyklos isto-
rijoje. Abi pavaduotojos mokyklose dirbo daug metų (27 ir 39 m.). Viena pavaduotoja buvo 
atsakinga ir už lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimą mokykloje. Be to, abi pavaduo-
tojos ugdymui buvo ir konkretaus dalyko mokytojos, viena – etikos, kita – muzikos mokyto-
ja. Mokytojai dirbo bendrojo lavinimo mokyklose, dvi socialinės pedagogės dirbo profesinio ug-
dymo ir suaugusiųjų mokyklose. Profesinėse mokyklose socialinės pedagogės dažniau dirba su 
jaunomis mamomis, kurios neretai pereina į profesines mokyklas tęsti mokymąsi po gimdymo. 

Tyrime dalyvavusios visuomenės sveikatos biurų darbuotojos dirbo su mokyklomis, 
vedė lytinio švietimo pamokas. Dvi darbuotojos turėjo 10 metų patirtį, viena buvo tik pra-
dėjusi dirbti (pusę metų), jų amžius buvo 25–60 m. Kiekviena specialisčių dirbo ne vienoje, 
o keliose mokyklose, dvi sveikatos specialistės dirbo trijose mokyklose, viena – net 
penkiose. Pagal LR sveikatos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymą „Dėl visuomenės 
sveikatos prie-žiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių 
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (nr. V-1473), įsigaliojusį nuo 2018 m. sausio 1 d. atnaujinus 
reikalavimus sveika-tos specialistų išsilavinimui, pagrindinės jų funkcijos ikimokyklinio 
ugdymo, bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose: prižiūrėti vaikų sveikatą, ją stiprinti, 
ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir patiems būti sveikos gyvensenos pavyzdžiu. 

Socialinio darbo, švietimo (ypač – vidurinio lavinimo), visuomenės sveikatos sritys yra la-
bai feminizuotos: remiantis Statistikos departamento duomenimis, sveikatos priežiūroje ir 
socialiniame darbe 2017 m. dirbo 86,6 proc. moterų, švietime – 79,1 proc. (Moterys 2018), o
Higienos instituto duomenimis, tarp visuomenės sveikatos biurų specialistų 2017 m. dirbo 
93 proc. moterų (Visuomenės 2018), tad tyrime dalyvavo tik vienas vyras (mokytojas), abso-
liučią daugumą informantų sudarė moterys. 



79

9. Tapsmas motina paauglystėje: paauglių mamų patirtys
(V. Tretjakova)

Tapsmas motina pirmą kartą žymi esminį lūžį moters biografijoje (Miller 2005). Kai šis įvykis 
atsitinka neplanuotai, netikėtai, jis gali sukelti daug nerimo, įtampos, pasimetimo. Šiuolaikinė-
se visuomenėse įprasta neskubėti pradėti tėvystės / motinystės „karjeros“, pirmiau siekiama įgyti 
išsilavinimą, įgauti darbinės patirties, susikurti ekonominę gerovę. Paauglės dažnai dar nebūna 
savarankiškos, yra priklausomos nuo kitų žmonių, todėl kai neplanuotai pastojama paauglys-
tėje, šis įvykis gali būti itin skausmingas. Daugelio interviu metu merginos, pasakodamos savo 
išgyvenimus, graudinosi, verkė. Šio skyriaus tikslas – „suteikti balsą“ marginalizuotos, mažai 
girdimos socialinės grupės atstovėms – merginoms, patyrusioms motinystę paauglystėje. Todėl 
skyriuje daugiausia dėmesio skiriama pačių merginų naratyvams, neapkraunant jų 
interpretaci-jomis ar teorinėmis įžvalgomis.

9.1. Neplanuotas nėštumas – kaip jaučiasi paauglystėje netikėtai 
pastojusios merginos?

Kalbėdamos apie tą momentą, kai suprato esančios nėščios, dauguma tyrimo dalyvių prisi-
minė, kad jautėsi „baisiai“ (Mergina_2; 17 metų23), išgyveno didelę įtampą ir nerimą dėl ateities. 
Jų žodžiuose taip pat ataidi netinkamo laiko, jausmo, kad nėra pasiruošusios vaikui, motyvai:

„Aišku, man didžiulis šokas buvo, jam irgi, nes ant kojų nei jis atsistojęs buvo, nei aš, va, 
mokiaus dar, ir vis sukos mintyse, kaip išsilaikysim, kaip, kas, kur“ (Mergina_8; 19 metų).

„Taip gavosi. Aišku, pastojau... buvo įvairių minčių. Tikrai ne laikas man... ir mokslai, gal-
voju, ir ką aš dabar darysiu, kur aš eisiu su vaiku galų gale. Nei aš namų neturėjau, nei 
nieko. Buvo vos ne depresija, aš verkdavau, bet paskui taip savaime gavosi, kad... aš turė-
jau globėją. Mane iš globos namų kitąkart pasiimdavo į namus“ (Mergina_17; 19 metų).

Kai kuriuose prisiminimuose matome net visiškos desperacijos situacijas, užsimenama 
apie svarstymus pasitraukti iš gyvenimo:

„Nu, ir po ko kiek laiko aš pati jaučiau kažkas pas mane negerai, nuėjau pas ginekologę ty-
rimus pasidaryti, ir pasakė, ką aš nėščia ir pati nežinojau ką, griebtis už galvos, nežinojau, 
ką daryti... sakau aš nemokėsiu to vaiko užauginti, nes aš nemokėsiu jo, aš pati dar vaikas, 
sakau. Paskui broliui pasakiau, sakau, per naktis verkiau ir nežinojau, sakau, negimdysiu 
ir nežinau, kaip jį užaugint. <...> Sakau, nueik ir nušok nuo kur nors, bet sakau negaliu. Bet 
reikia eit toliau, sakau, jau nieko nepakeisi“ (Mergina_1; 17 metų).

Tokiais atvejais itin svarbu vaiko tėvo, kitų šeimos narių parama. Paauglės pasakojo šiek 
tiek nusiraminusios ir priėmusios situaciją, kai sulaukė palaikymo iš aplinkos:

„[Brolis] sako nepergyvenk, mes tau padėsim. Sako, pagimdyk, sako, visom jėgom padė-
sim. Sako, svarbiausia, kad vaikas būtų sveikas“ (Mergina_1; 17 metų). 

„Iš pradžių tai buvo didelės isterijos. Aš galvojau, kad neišeis man pagimdyt, ar dar 
kažkas, nes tos figūros nieko neturiu. Bet kaip mama sakė: „Nusiramink, auginsim tą 
vaiką ir vis-kas gerai bus“ (Mergina_6; 16 metų).

„Aišku, gal kažkiek išsigandau, bet kai jam [vaiko tėvui] pasakiau, jisai sako „gerai, au-
ginsim“. Kažkaip nusiraminau, mama irgi palaikė. Tai pernelyg kažkokio streso 
nebuvo“ (Mergina_15; 17 metų).

23 Čia ir toliau tekste skliaustuose nurodomas amžius, kada paauglė susilaukė pirmo vaiko.



80

Tad sunkiausia toms merginoms, kurios neturi artimųjų, ypač tėvų, arba kurių tėvai dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių jomis nesirūpina. Todėl itin pažeidžiamos tampa našlaitės, 
vai-kų globos namuose ar su globėjais gyvenančios paauglės. Dažniausiai ir kiti socialiniai 
ryšiai nėra labai stiprūs, tad, jei santykiai su vaiko tėvu nėra geri, patirdamos vieną labiausiai 
stresi-nių savo gyvenimo situacijų, jos lieka vienos.

Taip pat reikia paminėti, kad pasitaiko, kai nėštumo pačios paauglės nepastebi, į tai dė-
mesį atkreipia jų artimiausia aplinka. Toks savo kūno ir lytiškumo nepažinimas, 
nesuvokimas rodo, kad išties jos nei psichologiškai, nei fiziškai dar nebūna pasiruošusios 
motinystei:

„Na, tiesiog eidavau į mokyklą ir seniau, nu, kaip eidavau į mokyklą, aptemptus drabu-
žius nešiodavau, o kažkaip mama pastebėjo, kad aš palaidus pradėjau nešioti, nebesergu. 
<...> Mama pastebėjo, kad nebeprašydavau, kad paketų reikia pirkt. <...> Aš pati nežino-
jau, kad aš nėščia. Aš galvojau, kad kai bręstu, būna, kad sustoji ir nesergi, bet pasirodo, 
kad buvau nėščia“ (Mergina_6; 16 metų).

9.2 Svarstymai nutraukti nėštumą 

Lietuvoje nėštumo nutraukimas moters pageidavimu yra legalus iki 12 nėštumo savaitės (iki 
22 nėštumo savaitės esant medicininėms indikacijoms). Taigi, esant neplanuotam nėštumui, yra 
galimybė jį nutraukti. Šiuo klausimu merginų atsakymus galima sugrupuoti į trejetą naratyvų. 

Pirmajam naratyvui priskirtini merginų pasakojimai, kad jos norėjusios nėštumą nutrauk-
ti, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių negalėjusios to padaryti. Skaudžiausios istorijos tų mergi-
nų, kurios, būdamos nepilnametės, tiesiog negalėjo savo noro realizuoti, nes tėvai / globėjai 
nedavė tam sutikimo: 

„O nėštumo nutraukimo nesvarstei?
Šiaip svarsčiau, bet mama neleido, kadangi buvau nepilnametė, o be mamos leidimo ne-
galėjau to padaryti. <...> 
O domėjaisi, ar yra galimybė nutraukti tą nėštumą, ar būtų reikėję labai toli važiuoti?
Iš tikrųjų kai sužinojau, kad laukiausi, nesidomėjau, buvo galvoje viskas grynai... bet kai 
mama pasakė ne, tai ir nebuvo prasmės domėtis. <...>
O kodėl mama sakė, kad būtinai <<gimdyk>>?
Nes kaip jinai sakė, kad ateityje gali atsiliepti, galiu iš viso neturėti vaikų. Tai va, dėl to 
jinai... kad paskui nebūtų kalta, kad leido, o paskui negalėčiau pastoti. Tai dėl to. [susi-
graudino, verkia]“ (Mergina_15; 17 metų).

Antrajame naratyve matome merginų svarstymus, norą nutraukti nėštumą, bet vėliau 
apsigalvotajusias. Nuomonė gali pasikeisti dėl vaiko tėvo, artimųjų ar kitų aplinkinių žmonių 
įtakos. Dažnai vaiko susilaukimas paauglystėje matomas kaip mažesnė blogybė nei nėštu-
mo nutraukimas ir linkstama galvoti, kad ilgalaikiu laikotarpiu sprendimas gimdyti atsipirks 
/ pasiteisins. Tuo labiau kad nėštumo nutraukimas taip pat siejamas su nevaisingumo rizika:

„Aš nežinojau, ką daryti. Nei kam pasakyti, nieko. Aš nežinojau, nebuvau garantuota „ar 
aš užauginsiu vaiką“. Nu, i ko... Jau norėjau išvalymą pasidaryti.
Tu norėjai ar tau kas nors siūlė?
Aš pati norėjau, nes aš nebuvau nei planavus dar to vaiko, nes aš dar turėjau ir specialybę 
įsigyti, viską. Nu, aš dar nebuvau to gyvenimo pasiekus. Bet kai, galvoju „pats pirmas vaikas 
bus, bus sunku“. Aišku, pats pirmas vaikas, nežudysi ar dar kas nors“ (Mergina_9; 20 metų).
„Nu, buvo galvota, bet kai sužinojau, kad kai nutrauki pirmą nėštumą, gali apskritai nebe-
būti vaikų“ (Mergina_12; 16 metų).



81

„Ir iš tikrųjų globos namų direktorė man pasakė, kai aš pasakiau, kad nenoriu vaiko, jinai 
man pasakė, kad „tikrai tau bus labai sunku, bet paskui tu džiaugsiesi, kad tu turi“. Iš tikrų-
jų, trys metai praėjo ir aš neužmirštu tuos žodžius, niekada jų neužmiršiu. Visko buvo, bet 
aš dabar džiaugiuosi. Užaugs, turėsiu va, draugę ir pagalbininkę. <...> Tai aš tą jumis ir 
sakiau, kad pirma mintis buvo „ne, aš negimdysiu, tikrai ne“, man buvo 18-a, kai aš viską 
sužinojau ir pasakiau... „ką aš viena darysiu?“ <...> Galvoju, „kas man padės vaiku rūpin-
tis, liksiu viena, šeimos neturiu, kas man galės padėti?“. Minčių tuo metu buvo įvairių, net 
negaliu paaiškinti. Ir iš tikrųjų, žinokit, buvo daug suaugusių moterų, jos pačios turi vaikų, 
pačios gana jaunos pasigimdė ir jos pasakė darytis išvalymą, negimdyti. Ir kas svarbiau-
sia, kad jas gerai pažįstu, buvo mano auklėtojos. Jos mane visą gyvenimą pažinojo ir jos 
man taip pasakė. Aš iki šiol nežinau, man jos... krito akyse, nežinau. Kad bent būtų mane 
nuteikusios, kad „mes tau padėsim“, galų gale bent jau psichologiškai ar kažkaip palaiky-
tų, kad pasakytų „pasigimdyk, užauginsi, vis tiek, kad ir sunku bus ar kaip“... nu, vis tiek, o 
dabar... lengviausią variantą. Nežinau, bet aš jums sakau, kad džiaugiuosi iš tikrųjų, kad 
turiu dabar“ (Mergina_17; 19 metų).

Trečiajame naratyve nėštumo nutraukimas iš principo vertinamas neigiamai, moraliai 
nepriimtinas, vadinamas „gyvybės žudymu“, tad net nėra svarstomas. Į šią kategoriją taip pat 
patenka atvejai, kai apie nėštumą sužinoma per vėlai, kad būtų galima apskritai svarstyti to-
kią galimybę:

„Nebuvo... nebuvo man tokios minties. Iš viso aš neįsivaizduoju, kaip galima... tu nešioji 
gyvybę ir kaip tu gali jos atsisakyti. Tai tavo, o ne kieno kito, tu pasigimdysi, turėsi.... netu-
rėjau tokios minties ne biškio. Mano mama sako, kaip mes sužinojome, buvo 13 savaičių, 
kad jokio aborto, išvalymo negalima buvo...“ (Mergina_7; 17 metų).

9.3. )Ne)norimi vaikai?

Kalbant apie paauglių nėštumų priežastis, kokybinio tyrimo metu paaiškėjo, kad, kitaip 
nei įprasta teigti dominuojančiame moksliniame diskurse apie paauglių kūdikių gimstamu-
mą, ne visi nėštumai buvo neplanuoti. Net kelios informantės nurodė norėjusios susilaukti 
vaikų tuo metu, kai pastojo. Visas jas sieja tai, kad jų orientacinės, tėvų ar globėjų šeimos 
vienu ar kitu aspektu buvo disfunkcinės, neretai susiduriančios su alkoholizmo problemo-
mis. Merginos pasakojo norėjusios išeiti iš tėvų namų ir tuo metu sutiktas vaikinas ar vyras 
„padėjo“ tą norą realizuoti. Tad vaikų susilaukimas, savo šeimos kūrimas tampa pabėgimo iš 
artimiausios aplinkos strategija: 

„Gal gali papasakoti, kaip nutiko, kad pastojai, susilaukei vaikučio?
Nes atrodo norėjau kuo greičiau išeiti iš tėvų, kaip jie gerdavo. Nu man tiesiog vat norėjos 
kažko savo, o ne taip, kad būt visada su tėvais. Taip ir gavosi“ (Mergina_4; 16 metų).
„Tėvas visą gyvenimą labai geria [mergina verkia]. <…> [Pauzė, mergina vis dar susi-
graudinusi]. Sunku būdavo, mama labai sunkiai versdavosi. Viskas buvo labai sunku. Ten 
tarkim, visa aplinka, mes ką turėjome... mes nieko neturėjome. Dar mušdavosi su mama, 
skandalydavo grįžęs [pasakoja verkdama]. <…> Norėjau gal tokio atotrūkio nuo tų namų, 
nuo visko ir kažko tokio jau savo. Atrodo, kad taip anksti subrendau ir visai kita mąstysena 
buvo negu, tarkim, draugių ar kažko tokio. <...> Pasiūlė jisai ir jis labai daug apie tai kalbė-
davo ir net nežinau, kaip čia pasakyti, atrodo, kad gal net ir planuota buvo, bet aš tuo metu 
gal nelabai ir supratau, ką aš darau, bet nu, jisai tai daug vyresnis, jis, tai manau, turėjo 
suprasti, ką jisai, o jisai ar tą tokį prisirišimą norėjo padaryti, kad kai bus vaikas ar ką... iš 
tikrųjų nežinau, ką jisai galvojo. Ten nebuvo taip, kad netyčiukas, ten nu, kaip ir norėtas, tik 
dabar kai pagalvoju, nu, aš nesupratau, ką aš darau“ (Mergina_18; 16 metų).
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Pristatytų citatų autorių, nepaisant jų pirminės padėties panašumo ir „pabėgimo“ stra-
tegijos pasirinkimo, gyvenimai susiklostė skirtingai. Viena mergina (Mergina_4) ištekėjo, su 
vyru iš kaimo persikraustė į miestelį, augina sūnų. Interviu metu ji sakė besijaučianti labai 
laiminga ir tos laimės šaltinis buvo susikurta nauja šeima:  „Vaikas, iš tikrųjų, didžiausia mano 
laimė ir vyras.“ Interviu darytas praėjus  dvejiems metams po vaiko gimimo (kai merginai buvo 
18). Antrosios citatos autorei (Mergina_18) interviu metu buvo 25 metai, jos pirmajam sūnui 
– 9 metai, tad ji galėjo šį savo gyvenimo etapą įvertinti ilgesniu, retrospektyvesniu žvilgsniu.
Kaip matome, žvelgdama iš dabartinės perspektyvos, ji teigia tuo metu „nesupratusi, ką daro“.
Su penkeriais metais vyresniu vyru susilaukta ir antro vaiko, bet santykiai nesusiklostė, šeima
iširo (santuokos nebuvo). Vyras vaikų nelanko, oficialiai niekur nedirba, alimentų nemoka, tad
informantė gauna paramą iš Vaikų fondo. Vis dėlto ji teigia, kad gyventi atskirai finansine pra-
sme jai net lengviau, nes vaikų tėvas turėjo asmeninių „poreikių daug visokių“, nuo kurių nu-
kentėdavo bendras šeimos biudžetas.

Kritiškai savo sprendimą susilaukti vaiko būnant 17 metų vertina ir kita tyrimo dalyvė, 
sakydama, kad „dabar juokinga pagalvojus“. Šiuo atveju situacija globėjų namuose nebuvo 
tokia įtempta, kaip anksčiau aptartais atvejais (alkoholizmo ir pan.), tačiau būta konfliktų, 
namuose nesijausta gerai: 

„Bėgau, bėgau iš namų, nu, ir... susipažinau ten su tokiu vaikinu. Nu, ir kažkaip bendrai 
sutarėm, kad vaiko norim. Žinot, dabar juokinga pagalvojus. Nu, ir viskas, ir pastojau. Tai 
globėjai, kai aš pastojau, visai atsisakė manęs. Nu, visko į mane atsisakė ir atsidūriau glo-
bos namuose vėl ir 17-os metų dar nėščia. <...> 
Kodėl tau tuo metu taip atrodė, kad norėtum turėti vaikų?
Žinokit, nežinau. Nežinau. Negaliu taip atsakyti, kodėl. Žinot, dar vaikiškas protas. Visko 
prisigalvoji... 
O draugas... minėjai, kad irgi norėjo, ar ne? Jūs kalbėdavotės apie tai? Ką jisai sakyda-
vo tuo klausimu?
Jis sakydavo, kad nori, kad viskas bus gerai. Čia kalnus pažadėjo čia... oi, oi, oi... Na, žinot, 
kaip vyrai [juokiasi]. Nu, ir viskas. Ir va, ir pastojau“ (Mergina_19; 17 metų).

Interviu metu merginai buvo 24 metai, taigi nuo atpasakotų įvykių praėjo 7 metai. Šiuo 
atveju santykiai su 10 metų vyresniu vyru taip pat iširo, ir gana anksti:

„Kol [mergaitės vardas] dar buvo negimus, tai viskas buvo tvarkoj... ir dirbo, ir mes čia nuo-
mojomės butą, ir jisai išlaikė mus ir pan. O paskui jau kai gimė, [mergaitės vardas] buvo 
trys mėnesiai... keturi ir jisai jau labai pradėjo gerti, nebesirūpinti. Aiškino, kad jam labai 
daug kainuoja vaikas. Nu, tai aš sudėjau daiktus ir išvariau... ir gyvenau viena“ (Mergi-
na_19; 17 metų).

Šiuo metu informantė, nepaisant to, kad buvo su vaiko tėvu išsiskyrusi, augina nuo jo 
pusantrų metukų mergytę, gyvena socialinių paslaugų centre. Pirmoji dukra gyvena su mer-
ginos globėjais. Vaikų tėvas neprisideda nei prie pirmo, nei prie antro vaiko išlaikymo.

Iš šioje skyriaus dalyje aptartų pavyzdžių matome, kaip struktūrinė ir socialinė nelygybė 
modeliuoja merginų gyvenimo trajektorijas. Nesant tinkamos institucinės paramos, gyven-
damos disfunkcinėse, probleminėse šeimose, jos nemato kitos išeities ištrūkti iš esamos pa-
dėties, kaip tik surasti vyrą, susilaukti su juo vaikų. Kai kuriais atvejais tokia strategija bent 
jau laikinai gali pasiteisinti, tačiau esama realios rizikos, kad situacija gali net pablogėti: vyro 
nebėra, o vaikai lieka. Tuomet ištrūkti iš skurdo rato dar sudėtingiau, nes visą dėmesį tenka 
skirti vaiko priežiūrai ir finansiniam „išgyvenimui“, pamirštant apie išsilavinimo ar profesijos 
įgijimą, kas galėtų sukurti geresnius pagrindus tolesniam gyvenimui.
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9.4. Vyrų vaidmuo 

Paauglių kūdikių gimstamumo tema yra gana feminizuota ta prasme, kad tiek tyrimuose, 
tiek socialinės politikos priemonėse, nukreiptose į paauglių kūdikių gimstamumo mažinimą, 
dažniausiai kalbama apie vaikų susilaukusias paaugles. Iš dalies tai pagrįsta, nes būtent mer-
ginoms pasekmės atsiliepia skaudžiausiai. Vis dėlto nenuneigtina tai, kad vaikai neatsiranda 
savaime, tame procese neišvengiamai dalyvauja ir vyrai.

Merginų patirčių analizė atskleidė, kad jų tranzicijoje į motinystę vyrai suvaidino esminį 
vaidmenį. Daugumoje atvejų būtent vyrai buvo seksualinių santykių iniciatoriai:

Mes dar klausiam ir tokio dalyko, kas buvo santykių iniciatorius?
Tai aišku, kad jis [juokiasi]. Tai ko vaikinai nori iš merginų? Nu, tai, tai ir jis.
Tai tau tuo metu dar nelabai norėjosi?
Nu, tai dabar aš neatsimenu to, to mūsų pirmo karto kažkaip. Ne, neatsimenu. Nu, tai gal ir 
norėjosi, bet tai jeigu jis nebūtų pasiūlęs, nieko nebūtų buvę [juokiasi].“ (Mergina_8; 19 metų).

„Ar abu norėjote santykių, ar labiau jisai?
Jisai gal, nes jisai vyresnis, jis labiau suprato, ko nori. Nes jisai ne vieną mergaitę turi, nu 
ne vieną vaiką turi, jis antrą mergaitę turėjo, mergaitei septyni metai jau“ (Mergina_6; 16 
metų).

Šiame kontekste galime kalbėti apie nelygiaverčius paauglių merginų galios santykius su 
partneriu, kai didesne sprendimų dėl santykių, įskaitant ir seksualinius, galia disponuoja vy-
rai. Šiuo atveju merginos labiau pasiduoda jų norams ir poreikiams, net ir suvokdamos, kad 
lytiniai santykiai joms neteikia didelio malonumo:

„Nu, aš ir galvoju, kad ne, nemalonu, nes aš atsimenu savo pirmus tuos kartus, tai tikrai 
jokio malonumo ten nėra. Tai nežinau. 
Toks labiau, kad draugui?
Nu taip, kad draugą patenkint“ (Mergina_8; 19 metų).

Kai kurios merginos teigė, kad jos pačios norėjo pradėti seksualinius santykius arba kad 
tas poreikis atsirado abipusiškai, nedominuojant partneriui: Net nežinau, kas pasiūlė. Iš tikrųjų 
gal buvo abipusiai tie santykiai... tiek ir aš norėjau, tiek ir jis norėjo. Jauna buvau, tai viskas įdo-
mu buvo pabandyti (Mergina_20; 16 metų).

Vis dėlto šiuo atveju kalbama apie nepilnametę merginą ir pilnametį, net dešimčia metų 
vyresnį vyrą. Tokioje situacijoje atsakomybė krenta pilnamečiam asmeniui, o kalbant apie ga-
lios santykius poroje galėtume kelti prielaidą, kad labiausiai asimetriški jie yra ten, kur partneris 
gerokai vyresnis.

Vieno interviu metu išaiškėjo ir tiesioginės seksualinės prievartos atvejis, kurio pati mer-
gina taip nekvalifikuoja. Ji tai labiau priima kaip savo pareigą, kurią turi atlikti, norėdama 
išvengti fizinio smurto namuose. Jos mažylei dar tik 5 mėnesiai, bet ji jau laukiasi antro vai-
kelio. Toliau pateikiamoje interviu ištraukoje ji pasakoja, kaip tai nutiko:

„Aš, aišku, nebenorėjau tiek meilės iš jo, nes nebėra ten potraukio, o jisai tai ko, jis nori. Aš 
jį į šoną, jis vis tiek lenda prie manęs. Jeigu aš jam neduosiu, tai mes vajavosim, į sienas 
daužysim ir viskas. Jis taip daro. Aš taip tikrai nenoriu. Nu, tai aš turiu jam duoti. Tai įleido 
ir yra“ (Mergina_9; 20 metų).

Čia partneris yra vieneriais metais jaunesnis nei mergina. Vadinasi, santykiai su bendraamžiu 
nebūtinai apsaugo paaugles merginas nuo smurto. 
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9.5. Kontracepcija

Kontracepcija yra didžiausią įtaką neplanuoto nėštumo tikimybei turintis tiesioginis 
veiksnys. Todėl svarbu aptarti paauglių merginų ir jų partnerių kontraceptines praktikas. Iš 
duomenų matome, kad esama tam tikro fatalistinio mąstymo, kai tiesiog nesitikima, kad 
būtų galima pastoti, todėl ir apie kontraceptines priemones iš anksto nepagalvojama:

„Nesitikėjau. <…> Negalvojau, kad čia taip bus greitai“ (Mergina_3; 16 metų).

„Nu, sunku dabar pasakyt. Nu, taip, spontaniškai, galim sakyt. Aišku, kai būni jaunas, apie 
nieką negalvoji, ir tuo metu, kai įsimyli, ir visa kita, Jėzau, atrodo man tai tikrai taip nenu-
tiks, negali taip būt, nenutiks. O, vat, paima ir nutinka“ (Mergina_8; 19 metų).

Tokiam „kontraceptiniam neraštingumui“, ypač kai abu partneriai paaugliai, įtakos turi ži-
nių ir patirties trūkumas: „Nebuvom mes dar ten labai patyrę, abudu pirmi buvom vienas kitam, 
tai taip ir gavosi. Kad nei jisai ten labai suprato, nei aš labai supratau ten, kaip ten kas“ (Mergi-
na_2; 17 metų).

Taip pat šioje srityje išlieka reikšmingas vyrų vaidmuo. Pavyzdžiui, pagrindinė vyrų kontra-
ceptinė priemonė – prezervatyvas dažnai nenaudojamas, taip nusprendus vyrams ir vaikinams: 

„Jis negalėjo naudoti prezervatyvo, nes jis buvo kažkaip alergiškas ar ką. Jis negalėjo“ 
(Mergina_7; 17 metų).

„O prezervatyvų draugas nenorėdavo, ar ne?
Jis nenori. Jis sako „man nepatinka“. Nežinau, kodėl jis taip nusiteikęs, bet jis nenori“ (Mer-
gina_14; 18 metų).

Tokiu atveju dažnai naudojamas nutrauktas lytinis aktas, nors nebūtinai dėl to būna eks-
plicitiškai susitarta. Šis metodas kaip vyriška priemonė reiškia, kad, prisiimdamas atsakomy-
bę dėl nepageidaujamo nėštumo išvengimo, kontroliuodamas save vyras valdo ir seksualinę 
situaciją. Nepaisant to, kad šios priemonės efektyvumas gana žemas, merginos pasakojo 
„pasitikėjusios“ savo partneriais:

„Nu, vat nesigavo. Nu, iš tikrųjų kaip... mes naudodavome aišku. Jauni buvome, tikrai bi-
jojome, bet kažkaip gavosi, nežinau. <...> ir būdavo natūraliai ta prasme. <...> Nu, turė-
jo taip būti, o kaip gavosi, nesupratau, gal nespėjo. Nu, tai... [juokiasi]... ta prasme, savo 
noru, bet aš nenorėjau, kad jis taip padarytų, kad aš būčiau nėščia. Taip tai nebuvo. Aišku, 
ne“ (Mergina_17; 19 metų).

Atskiro aptarimo reikalauja situacijos, kuriose merginos neturi jokios įvykių kontrolės. Be 
to, kad jose vėlgi dalyvauja gerokai vyresnis vyras, jos vyksta nesaugioje aplinkoje, kur varto-
jamas alkoholis. Tokiomis aplinkybėmis lytinių santykių „saugumo“ klausimai juo labiau nu-
eina į antrą planą. Viena informantė verkdama pasakojo, kaip, paauglystėje nusižudžius jos 
motinai, liko gyventi su geriančiu ir smurtaujančiu tėvu, kuris ilgainiui parsivedė namo kitą 
moterį. Būtent šios moters sūnus, kuris už informantę dešimčia metų vyresnis, tapo jos vaikų 
tėvu. Tą vakarą, kai pastojo pirmą kartą, ji prisimena taip: 

„Vienu žodžiu, jie visi buvo namie tada, aš nežinau, mes gėrėme... gal aš per daug šampa-
no išgėriau, gal jis... kažkaip taip gavosi... po dviejų savaičių sužinojau, kad esu nėščia. Jis 
pasakė „net negalvok apie abortą, paskui vaikų neturėsi“. Nu ką dabar padarysi“ (versta iš 
rusų kalbos) (Mergina_10; 17 metų).

Kita tyrimo dalyvė pastojo nuo girto vyresnio vaikino profesinės mokyklos bendrabutyje:

„Mes pradėjom jau draugauti kaip sakant jauni jaunystėj įsimylėję iki ausų tai pradėjom 
ir jis buvo truputį išgėręs, aš miegojau, nu, kartu ir pasimylėjom, kaip sakant“ (Mergina_1; 
17 metų).
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Didesnė rizika patekti į tokias nesaugias situacijas tenka merginoms, kurios neturi tėvų 
(ar vieno iš jų) arba kurių tėvai serga alkoholizmu, kurios gyvena globos namuose, mokosi 
profesinėse mokyklose (kur bendrabučiuose gyvena šalia dažnai vyresnių vyrų).

Apibendrinimas 

Vaikų paauglystėje susilaukusių merginų naratyvai atskleidžia, kokia skausminga gali 
būti ši patirtis. Prisiminusios, kaip jautėsi sužinojusios apie neplanuotą nėštumą, informan-
tės pasakojo apie įtampą, nerimą dėl ateities, desperaciją. Sunkiausia toms merginoms, 
kurių santykiai su vaiko tėvu nėra geri ir / arba, kurios neturi jomis besirūpinančių tėvų, 
globėjų, ar kitų artimųjų. 

Svarstymus apie neplanuoto nėštumo nutraukimą galima sugrupuoti į trejetą naratyvų. 
Pirmajame naratyve merginos pasakojo, kad norėjusios nėštumą nutraukti, tačiau negalė-
jusios to padaryti. Tarp šių istorijų patenka ir atvejai, kai būdamos nepilnametės, merginos 
negavo tėvų/ globėjų sutikimo šiai procedūrai. Antrajame naratyve matome, kaip merginos 
iš pradžių norėjo nutraukti nėštumą, bet vėliau apsigalvojo. Tam įtakos gali turėti tiek vaiko 
tėvo, tiek artimųjų, ar kitų aplinkinių žmonių nuomonė. Neretai manoma, kad nėštumo nu-
traukimas gali sukelti nevaisingumą. Trečiajame naratyve nėštumo nutraukimas  nesvarsto-
mas, nes iš principo vertinamas neigiamai, moraliai nepriimtinas.

Kai kurios informantės teigė vaikų susilaukusios planuotai. Visas jas sieja tai, kad jų tėvų 
ar globėjų šeimos vienu ar kitu aspektu buvo disfunkcinės ir merginos šią aplinką norėjo pa-
likti, sukurti savo šeimą. Vis dėlto paauglystėje susilaukus vaiko ištrūkti iš nepalankių sociali-
nių, ekonominių aplinkybių dar sudėtingiau, nes visą dėmesį tenka skirti vaiko priežiūrai, pa-
mirštant apie išsilavinimo ar profesijos įgijimą, kas galėtų užtikrinti geresnę ateitį. Šie atvejai 
iliustruoja, kaip merginų tranziciją į motinystę formuoja ekonominės ir socialinės nelygybės. 
Paauglės iš socialiai pažeidžiamos aplinkos nemato kito pabėgimo kelio kaip savo šeimos 
sukūrimas. Kitais atvejais, kai nėštumas nėra planuotas, nedėkingos socialinės ir ekonomi-
nės aplinkybės gali įstumti merginas į nesaugias situacijas, kuriose jos neturi jokių įvykių 
kontrolės ir tampa priklausomos nuo partnerio. 
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10. Lytinis švietimas mokyklose (L. Šumskaitė)

2016 m. priimta, o nuo 2017 m. rugsėjo pradėta vykdyti „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai bendroji programa“. Programa skirta visuminiam vaikų ir paauglių sveikatos ug-
dymui, apimant ir reprodukcinę sveikatą bei lytinį švietimą. 2018 m. vasarą ir rudenį atliekant 
kokybinį tyrimą su mokytojais ir visuomenės sveikatos specialistais regionuose buvo siekiama 
išsiaiškinti, kaip nutinka, kad paauglės pastoja paauglystėje, ar joms užtikrinamos sąlygos toliau 
tęsti mokslus. 

10.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos gairės

Nuo 2017 m. rugsėjo įsigaliojusi „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai ben-
droji programa“ siekia ugdyti vaikų prigimtinį lytinį tapatumą ir atsakingą lytinį elgesį. Pri-
gimtinis lytinis tapatumas suprantamas kaip vyro, moters ar kitos lyties asmens suvokimas 
(sk. 9.2). Atsakingas lytinis elgesys apibrėžiamas kaip gebėjimas „valingai ir motyvuotai pasi-
rinkti sau ir kitam asmeniui saugiausią (fizine ir psichine prasme) lytinį elgesį, apimantį pagarbą 
sau ir kitam asmeniui, rizikingo lytinio elgesio pasekmių suvokimą“ (sk. 9.2, p. 3). 

Lytiškumo ugdymas, pagal naujausią programą, suskirstytas amžiaus tarpsniais, apibrė-
žiant, kokius gebėjimus ir kokias žinias vaikai turi įgyti. Programos priede numatoma, kad 1–2 
klasių mokiniai turėtų žinoti savo kūno sandarą, kūno dalis ir mokėti jas tinkamais žodžiais api-
būdinti; 3–4 klasės mokiniai turėtų atpažinti savo kūno pokyčius ir reaguoti tinkamai į aplinki-
nius: padėti besilaukiančiai moteriai (užleisti jai vietą viešajame transporte, praleisti pro duris ir 
pan.), pagarbiai elgtis su savo ir priešingos lyties vaikais, nustatyti „bendravimo ribas“  (Mokinių 
pasiekimai 2016, p. 8). 5–6 klasių moksleiviai turėtų būti supažindinami su jų kūno pokyčiais, 
merginos – su menstruacijų ciklu. Vaikai turėtų sužinoti, kad tampa vaisingais ir gali susilaukti 
vaikų. Taip pat turėtų būti mokomi „tinkamai reikšti simpatiją kitam“ (Mokinių pasiekimai 2016, 
p. 14), atpažinti lytinį priekabiavimą ir smurtą. 7–8 klasių moksleiviai turėtų susieti savo emoci-
jas ir fizinę savijautą su lytiniu brendimu, mokytis „valdyti kylančius impulsus“ (Mokinių pasieki-
mai 2016, p. 22). Taip pat jie turėtų atpažinti lytinio brendimo metu kylančias problemas, žinoti, 
kur kreiptis pagalbos. Šio amžiaus tarpsnio mokiniai turėtų sužinoti, kad esama įvairios lytinės
orientacijos asmenų ir analizuoti „ankstyvų lytinių santykių pasekmes fizinei, psichinei, socialinei
gerovei“ (Mokinių pasiekimai 2016, p. 23). 9–10 klasių moksleiviai turėtų sužinoti hormoninės
veiklos, išorinių dirgiklių įtaką lytiniam potraukiui, stengtis valdyti potraukius, nepasiduoti „im-
pulsyviam geismui, aistrai“, kontroliuoti savo veiksmus, suvokti „atsakomybę už savo lytinį elgesį
ir jo pasekmes“ (Mokinių pasiekimai 2016, p. 32). Turėtų gerbti kitos lytinės orientacijos asme-
nis. Taip pat turėtų būti mokomi šeimos planavimo, sveikatos priežiūros nėštumo metu: „api-
būdina palankias ir žalingas nėštumo sąlygas“ (Mokinių..., p. 32). 11–12 klasių moksleiviai, be jau
minėtų įgūdžių ir suvokimų, turėtų būti supažindinti su gimdymo procesu, įvairiais jo būdais,
poveikiu motinos ir kūdikio sveikatai, nusakyti „naujagimio, kūdikio poreikius“ (Mokinių pasie-
kimai 2016, p. 42) bei būti detaliau supažindinti su apsisaugojimo nuo nėštumo ir lytiniu keliu
plintančių ligų priemonėmis.

Nors vyriausiems moksleiviams programoje pabrėžiamas susilaikymo nuo lytinių san-
tykių prioritetas, jau pripažįstama, kad lytiniai santykiai tarp vyresnių klasių moksleivių 
gali įvykti: „atsakingai elgiasi (susilaiko nuo lytinių santykių, žino, kaip prireikus pasinaudo-
ti apsisaugojimo nuo nenorimo nėštumo, lytiškai plintančios infekcijos (toliau – LPI) priemo-
nėmis – prezervatyvais, kontraceptikais ir kt.)“ (Mokinių pasiekimai 2016, p. 43). Taigi, jei-
gu programą skaitytume nuosekliai, matytume, kad nors pripažįstamas ankstyvas lytinis 
brendimas, jau 3–4 klasių moksleiviams turi būti kalbama apie kūno pokyčius, 5–6 klasių 
merginos supažindinamos su vaisingumo prasidėjimu, tačiau su kontraceptinėmis prie-
monėmis įpareigojama supažindinti tik 11–12 klasėse, prieš tai vaikus mokant susilaikymo 
nuo lytinių santykių. 
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Nepaisant aprašymo, kokius gebėjimus mokiniai turi įgyti atskirais amžiaus tarpsniais, 
metodinė medžiaga, kokiais būdais tuos gebėjimus ugdyti, mokytojams, visuomenės 
sveikatos specialistams nebuvo parengta, todėl mokyklų darbuotojai šios programos temas 
įtraukia į savo mokomus dalykus savo nuožiūra, o medžiagos pamokoms ieško interneti-
niuose šaltiniuose.

10.2. Lytinio švietimo turinio pritaikymas pagal vaikų amžiaus tarpsnius

Biologijos mokytojai lytinio ugdymo klausimus daugiausia įtraukia, kai analizuoja lyti-
nio dauginimosi temas. Du mokytojai dirbo gimnazijoje su 9–12 klasių moksleiviais, viena 
mokytoja – pagrindinėje mokykloje su jaunesniais vaikais. Gimnazijoje dirbantys biologijos 
mokytojai teigė, kad nors mokiniai ir būna girdėję lytinio dauginimosi temas ankstesnėse 
klasėse, vis tiek būna primiršę, todėl šios pamokos reikalingos. Nors, pasak pagrindinės mo-
kyklos biologijos mokytojos, jau 8-oje klasėje pradedamos pamokos dauginimosi tema, ta-
čiau apsisaugojimo nuo nėštumo būdai aptariami nuo 9 klasės, tai, jos manymu, jau kiek per 
vėlu. Jos nuomone, pradėti kalbėti apie apsisaugojimo priemones jau reikėtų 6-oje klasėje.

„Suprantat, dar labai klasė klasei nelygi yra, pavyzdžiui, kiti yra penktokai ateina iš pradi-
nių klasių, jie būna labai, kaip pasakyti, vaikiški, o būna, pavyzdžiui, pernai gavau penk-
tokus, jau šakės jau jie vos ne paaugliai, tai mergaitės krykštauja, jau pamato vaikinus 
vyresnius, tai klykia, krenta į klasę, jau, vienu žodžiu, į save atkreipiamas dėmesys, jau, 
sakyčiau, jau tai klasei <...> reikėtų ir anksčiau tokius visokius dalykus vesti“ (Mokyklos 
d-ja24_5).

Lytinio švietimo pamokas mokyklose veda ir visuomenės sveikatos specialistės, kurios 
paprastai kuruoja po kelias mokyklas, tad vienai klasei tenka po pamoką per metus. Sveika-
tos specialisčių nuomone, pamokų turėtų būti daugiau ir jos būtų geriau organizuotos, jei 
būtų atskiros, o ne auklėtojų valandėlių ar kitų pamokų metu, nes reikia derintis su mokyto-
jais, kartais „reikia tikrai įsiprašyti, įlįsti, įsibrauti“ (VSB_1). Visuomenės sveikatos specialistės 
veda pamokas sveikos gyvensenos ir lytinio švietimo temomis. Jaunesnių klasių mokiniams 
labiau pabrėžiami higienos įgūdžiai, o vyresnių klasių mokiniams jau vedamos pamokos ir 
lytinio brendimo, apsisaugojimo nuo nepageidaujamo nėštumo temomis. Vienos sveikatos 
specialistės nuomone, 5–6 klasių mergaitėms reikėtų papasakoti apie menstruacijas, o aš-
tuntoje klasėje jau reikėtų pasakoti apie kontraceptines priemones.

„...aš pasižiūriu į aštuntokus mūsų vyriausius, nu jau labai rūpi panelėm berniukai. Saky-
kim, berniukam dar nelabai, o jau panelėm aštuntokėm jau berniukai rūpi.<...> Ten vie-
nas toks tai sakė, nu apginkit mane nuo jų, apginkit. Tai vat, jau tikrai, vat aštuntoj, tai jau 
tikrai labai reikia“ (VSB25_3).

Tiek mokytojai, tiek visuomenės sveikatos specialistai numano, kad mokiniai lytinius san-
tykius pradeda anksčiau, nei yra supažindami su apsisaugojimo nuo nėštumo ir lytiškai plin-
tančių ligų priemonėmis. 

„Jau septintoj, aštuntoj klasėj, tai tikrai yra pabandžiusių, tikrai. 
O dažniausiai jos būna su bendraklasiais ar vyresniais?
Ir su bendraklasiais, ir su vyresniais. <...> iš tokių nuogirdų ir <...> iš savo vaiko būna taip va 
prasitaria, tai aš taip susidarius tokią nuomonę, ne veltui  tas mergaites nuo virusų [žmogaus 
papilomos viruso] pradėjo skiepyt nuo devynių metų, nes viskas dabar anksčiau“ (VSB_1).

24 Mokyklos darbuotoja toliau trumpinama – Mokyklos d-ja. Numeris nurodo interviu su specialistais 
eiliškumą. Atskirai numeruoti interviu su mokytojais, visuomenės sveikatos specialistais ir socialiniais 
darbuotojais.

25 Visuomenės sveikatos biuro specialistės trumpinamos – VSB. 
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Lytinio švietimo pamokų turinys visuomenės sveikatos specialistams nėra aiškiai apibrėž-
tas. Metodinė medžiaga nėra parengta, tad joms neaišku, ką turėtų pasakoti skirtingo amžiaus 
vaikams. Sveikatos specialistės siūlo temas ne tik apie kontracepcijos naudojimą apsisaugo-
jant nuo nepageidaujamo nėštumo, bet ir apie šeimos planavimą, kaip derinti mokymąsi, stu-
dijas, darbą su šeima, kai susilaukiama vaiko labai jauname amžiuje: „Kaip jiems toliau gyventi, 
kaip ten derinti tuos, tarkim, ir mokslus, ir darbus, ir šeimą, ir visa kita. Tai iš tikrųjų tų temų mes čia, 
sakau, galime mažiausiai penkias šešias jas tikrai padaryti, nes tikrai to reikia“ (VSB_2).

Pristatydamos kontraceptines priemones, visuomenės sveikatos specialistės visų pir-
ma pabrėžia susilaikymo nuo ankstyvų lytinių santykių svarbą, o vėliau pristato prieina-
miausias – barjerines kontraceptines priemones, prezervatyvus, o pasakodamos apie 
moterų naudojamas apsisaugojimo priemones nuo neplanuoto nėštumo, pabrėžia, kad 
būtina pasitarti su gydytojais, kad nepakenktų savo sveikatai. 

„Bandai kalbėt, ane, apie tai, kad susilaikymas pirmiausiai, vis tiek prieinama kontracep-
cija – prezervatyvai, paskui pradedi kalbėti apie tai, jeigu tai yra kontracepcija, kad pa-
sirinkite, aptarkite su gydytoju <...> ne tai, kad mano draugė sakė ar kažkas man vieną 
sakė ir aš dabar gersiu ir tiek, kiek sugalvoju pats, kad dar koncentruojasi į tai <...> kad 
nekenktų sveikatai“ (VSB_2). 

Dvi etikos mokytojos teigė, kad apie kontracepcijos naudojimą nekalba, jos mano, kad 
apsisaugojimo nuo nėštumo ir lytiniu keliu plintančių ligų priemones daugiau pristato bio-
logijos mokytojos ir visuomenės sveikatos specialistai, tai yra ne etikos mokytojų sritis. 

„Nu tai tas lytinis švietimas, aš sakau, aš neliečiu visos tos kontracepcijos, aš liečiu tas temas, 
kurios yra rimtos <...>, kurių negauna iš kitų dalykų. <...> diskriminacinius klausimus ar įsta-
tymus... <...> etika yra filosofijos dalis, gvildenti, kelti klausimus, argumentuoti savo požiūrį 
ir taip toliau, ne tai, kaip tau ten apsisaugoti ir taip toliau, nemanau“ (Mokyklos d-ja_7). 

Trečioji etikos mokytoja teigė, kad dėstydama vienuoliktos klasės vaikams šeimos 
etikos modelį akcentuoja abiejų poros pusių atsakomybę už lytinius santykius ir galimas 
pasekmes – vaiko susilaukimą. Ji pristato kontraceptines priemones ir nepageidaujamo 
nėštumo atveju pabrėžia, kad dėl nėštumo nutraukimo gali paskui gailėtis visą likusį gyve-
nimą. Etikos mokytojos taip pat dėsto apie kūdikio vystymąsi, tačiau daugiausia kalba pa-
sirengimo šeimai, smurto šeimoje bei tolerancijos temomis: viena mokytoja daugiau kalba 
apie vaikus su negalia, tėvų ir vaikų santykius, kita – apie hegemoninį vyriškumą, smurtą 
artimoje aplinkoje, seksualines mažumas, juodaodžius, skatina toleranciją jų atžvilgiu. 

Abiejų tyrime dalyvavusių gimnazijų biologijos mokytojai aktyviai įsitraukia į AIDS die-
nos minėjimą. Mokytojai organizuoja renginius, veda pamokas AIDS, ŽIV temomis. Vienas 
biologijos mokytojas teigė dalyvavęs apmokymuose, seminaruose, organizuotuose AIDS 
centro, tad kurį laiką vedė pamokas aplinkinių rajonų mokykloms imuninės sistemos pažei-
dimo, AIDS ligos tema, kartu pristatydamas ir apsisaugojimo nuo ligos būdus, daugiausia 
saugius lytinius santykius. Tačiau šiuo metu mokytojui trūksta atnaujintos informacijos, nes 
bendradarbiavimas su AIDS centru nutrūkęs, todėl ir pamokų šia tema sumažėjo. 

Biologijos mokytojai taip pat teigė, kad turi įtraukti ne tik lytinio švietimo, bet ir su ekolo-
gija susijusias temas iš Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos: apie gam-
tos taršą, taip pat apie žmonijos populiacijos didėjimą ir pan. Gimnazijos biologijos mokytojos 
teigimu, programos temos plačios, o pamokų laiko trūksta, todėl nelabai pavyksta diskutuoti 
lytinio švietimo temomis. Jos pamokose kartais patys mokiniai pristato vieną ar kitą temą.

Mokytojai, turintys auklėjamąsias klases, taip pat kalba lytinio švietimo temomis su vai-
kais keletą kartų per metus per auklėjamąsias valandėles. Tyrime dalyvavusios socialinės 
pedagogės taip pat turėjo auklėjamąsias klases. Dvi socialinės pedagogės dirbo suaugusių-
jų ir profesinėse mokyklose, trečia socialinė pedagogė – gimnazijoje. Viena socialinė peda-
gogė profesinėje mokykloje buvo ir etikos mokytoja bei turėjo auklėjamąją klasę, kitos dvi 
socialinės pedagogės turėjo tik auklėjamąsias klases. Profesinėse ir suaugusiųjų mokyklose 
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mokiniai atskiriami pagal amžių: iki 18 m. ir vyresni. Kaip ir gimnazijoje, šiose mokyklose vai-
kai iki 18 m. mokosi nuo devintos klasės, o mokyklos darbuotojos turi auklėjamąsias klases, 
kurių valandėlių metu integruotos lytinio švietimo pamokos. Vyresni mokiniai suaugusiųjų ir 
profesinėje mokykloje paprastai būna suaugę asmenys, atėję įgyti išsilavinimo ar profesijos, 
jiems lytinio švietimo pamokos nevedamos. Socialinių pedagogių manymu, lytinio švietimo 
pamokos reikalingos. Jos siūlytų įvesti atskiras, savaitines pamokas. 

10.3. Mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų nuostatos dėl 
informacijos pateikimo apie kontracepcijos naudojimą 

Nors, vienos mokytojos nuomone, jau šeštoje klasėje reikėtų pradėti pasakoti vaikams 
apie apsisaugojimo nuo nėštumo priemones, o vienos visuomenės sveikatos specialistės 
nuomone, vaikus su kontraceptinėmis priemonėmis jau būtinai reikia supažindinti aštuntoje 
klasėje, kitos mokytojos ir visuomenės sveikatos specialistės linkusios nukelti informavimą 
apie kontraceptines priemones vyresnėms klasėms. Šių mokyklų darbuotojų nuomone, per 
ankstyvas vaikų informavimas gali paskatinti ankstesnį lytinių santykių pradėjimą. 

„<...> su aštuntų klasių vaikais irgi kažkaip daugiau kalbėt apie savitvardą, savigarbą, o 
ne apie kontracepciją, nes nu tarsi tu skatini, skatini tą ankstyvą lytinį gyvenimą. Aš skai-
tau tą kontracepciją gal labiau dar vyresnių klasių, nežinau, gal čia tik mano nuomonė, 
bet kažkaip ir kitos kolegės tos nuomonės“ (VSB_1).

Tačiau mokslininkai, nagrinėjantys lytinio švietimo programų poveikį mokinių seksuali-
nei elgsenai, teigia, kad ankstyvas lytinis švietimas paprastai neskatina vaikų pradėti lytinių 
santykių, atvirkščiai, buvo pastebėta, kad lytinis švietimas paskatina atsakingiau žiūrėti į lyti-
nius santykius ir dažniau pavėlina jų pradėjimą, nei paskatina (Kirby ir kt. 2007). 

Viena iš mokyklos darbuotojų atkreipė dėmesį, kad mokytojų ir sveikatos specialistų am-
žius turi įtakos, kiek plačiai ir drąsiai kalbama su vaikais apsisaugojimo nuo nėštumo, lytiniu 
keliu plintančių ligų klausimais. 

„Aš tai žinau, kad sesutes kviečiasi, o sesutė tai vat, aš sakau, praeita, kol aš dirbau, tai ji 
buvo vyresnė, viena išvis vengdavo, tai vedžiau aš pati, šita mačiau jau jau šiek tiek daro, 
bet man dar neteko jos pamokėlėse sudalyvauti, nemačiau, ką ji ten daro, ką būtent šne-
ka“ (Mokyklos d-ja_5).

Pačios sveikatos specialistės pripažįsta, kad jų amžius turi reikšmės santykiui su moki-
niais ir temų dėstymui. Vyresnio amžiaus (60 m.) visuomenės sveikatos specialistė pripažino, 
kad lytinio švietimo pamokas vesti sunku dėl kartų ir auklėjimo skirtumų, nors bendravimo 
su vaikais patirtis ir ilgametė.

„...reikia, reikia, labai, kaip sakyt, šnekėt yra sunku. Nors tas jau mano amžius jau ir atrodo 
ir jau pakankamai patirties su vaikais kalbant, bet tai vis tiek, tai yra sunku. <...> galbūt aš 
esu dar sovietinis žmogus, dar tas drovumas uždėtas, jaunimas dabar laisvesnis“ (VSB_3).

Jauna sveikatos specialistė (25 m.) taip pat atkreipė dėmesį, kad vyresnėms kolegėms 
ir mokytojams iš tiesų sunkiau pristatyti lytinio švietimo temas, tačiau jaunam specialistui 
iškyla kitas iššūkis – išlaikyti profesinę ribą su vyresnių klasių mokiniais. 

„Aš, pavyzdžiui, esu iš tikrųjų jaunas specialistas <...> tu turi, ane, dvyliktokus, jiems yra 
aštuoniolika devyniolika metų ir tu pagalvoji, skirtumas metų yra tik šeši. Tai nu jie į mane 
žiūri irgi dar pakankamai jauna <...> jie ten akimis pasišaudo <...> nes čia atėjo jaunas 
specialistas ir tikrai tikrai sakau, vat visiškai kitaip, kai ateina biški toks vyresnis <...>. Bet 
visada aš tai stengiuos tą laikyti, tą kažkokią tai ribą...“ (VSB_2).

Visuomenės sveikatos specialistės ir mokytojos, kurios veda pamokas kontracepcijos 
klausimais, pirmiausia pabrėžia susilaikymo svarbą. Vyresnio amžiaus visuomenės sveikatos 
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specialistė pateikė pavyzdį, kaip vyresnių klasių mokiniams akcentuoja susilaikymą nuo lytinių 
santykių. Kalbėdama pasitelkusi gėlės pavyzdį, specialistė nepastebi, kaip merginas objekty-
vizuoja ir nuvertina, palikdama jas pasyvioje pozicijoje. O vaikinai skatinami rinktis, jie išlieka 
aktyvūs veikėjai aptariant merginų ir vaikinų santykius. 

„<...> dvi gėlės ir aš ten dalinu tuos žiedlapėlius ir vat viena mergaitė skubėjo gyvent ir sky-
nė žiedlapėlius, liko tik kotukas, o kita mergaitė, vat laukia to momento, to laiko išlaukė 
ir vat visa žydinti, graži ir aš berniukų klausiu: „berniukai, kurios jūs norėtumėt mergaitės, 
ten tos, kur kotukas ar... Tai, be abejo, tos... Tai vat, sakau, mergaitės, susimąstykit. Tai tai 
kažkaip labai paveikia...“ (VSB_1).

Pateiktame pavyzdyje vaikinų lytinis aktyvumas neaptariamas ir taip palaikomi vi-
suomenėje vyraujantys stereotipai, kad merginų lytinis aktyvumas turėtų būti neigia-
mai vertinamas, be to, jos lieka atsakingiausios už apsisaugojimą nuo nepageidaujamo 
nėštumo (Weber 2012), o vaikinai paliekami vertintojų pozicijoje, jų lytinio aktyvumo 
nediskutuojant, t. y. nekalbama, ar ankstyvi lytiniai santykiai turi kokių neigiamų pasekmių 
tolesniems vaikinų romantiniams santykiams. 

Etikos mokytoja, dalyvavusi krikščioniškų pažiūrų „Inovatyvaus tėvų forumo ir žmogaus 
gyvybės Lietuvos asociacijos“ seminare apie kontraceptinių priemonių žalą, taip pat skatina 
mokinių susilaikymą. Kadangi seminarą organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
jos manymu, perteikta medžiaga buvo patikima ir moksliškai pagrįsta, nors pranešėjai nebu-
vo gydytojai, o teologijos, krikščioniško socialinio darbo atstovai.

„Čia buvo labai, labai rimta ir, ir aš, sakau, tikrai, parsivežiau labai didelį bagažą tų žinių. 
<...> apie tas kontraceptines, <...> kad, na, aišku, visi tie gamintojai, matot, tas, kai rašo tą 
instrukciją, tai labai mažom raidytėm <...> Sukelia nevaisingumą, apie kurį niekas nieko 
neaiškina. <..> buvo kalbama, kaip dirbt su jaunimu, kaip bendrauti, kad nebūtų tų nu-
trauktų nėštumų, kad nebūtų nevaisingumo ir tas kontraceptines vaikam <...>
Bet kontraceptinių priemonių yra ir daugiau, ne tik tos piliulės, ar ne, tai ar Jūs tada 
vaikam rekomenduojat kokią kitą priemonę naudoti, ar tokį klausimą pateikėt?
Nu, suprantat, aš kaip pasakyti, aš ten tų pavadinimų, aš nežinau, aš esu ne gydytoja, čia 
ne mano kompetencija. <...> Aš vaikam pasakiau, kad jie konsultuotųsi, kad jie būtų ati-
dūs, jie turi tėvus. Aišku, su tėvais čia yra tabu tas klausimas“ (Mokyklos d-ja_3).

Taigi, nors mokytoja perteikė seminaro informaciją kitiems mokytojams ir vaikams, iš jos 
komentaro lieka neaišku, ką mokiniai turi daryti su gauta informacija: „būti atidūs, konsultuo-
tis su tėvais“. Konsultuotis su gydytojais – ginekologais šiuo atveju mokytoja nepatarė, o kaip 
tik kėlė nepasitikėjimo kontraceptinių priemonių pardavėjais klausimą, kartu ir gydytojais, 
nes jie paprastai skiria kontraceptines priemones. 

Vakarų šalių mokslininkai, vertinantys lytinio švietimo programas, pažymi, kad vien tik 
susilaikymu grįstos lytinio švietimo programos nėra veiksmingos. Vykdant tokias programas 
JAV, pastebėta, kad užsikrėtusiųjų lytiniu keliu plintančiomis ligomis tarp 15–24 m. jaunimo 
2015 m. smarkiai išaugo (Jaramillo ir kt. 2017). 2013 m. 15–19 m. merginų nėštumų rodiklio 
sumažėjimą JAV (JAV išsiskiria iš kitų industrinių šalių aukščiausiais PKGR) autoriai sieja su 
merginų ilgalaikės kontracepcijos naudojimo išaugimu nuo 4 iki 7 proc. (Jaramillo ir kt. 2017). 
Vis dėlto tyrėjai (Jaramillo ir kt. 2017) atkreipė dėmesį, kad būtent vaikinams trūksta lytinio 
švietimo pamokų apie kontracepcijos naudojimą ir veiksmingiausias būdas jaunimui apsisau-
goti tiek nuo nepageidaujamo nėštumo, tiek nuo lytiniu keliu plintančių ligų – naudoti dvigu-
bą kontracepciją, t. y. barjerinę kontracepciją vaikinams ir ilgalaikę kontracepciją merginoms 
(Jaramillo ir kt. 2017). Taip pat autoriai savo tyrimu atskleidė, kad mažiausiai jaunimas gauna 
informacijos apie tai, kur gauti kontraceptinių priemonių.
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10.4. Mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų nuostatos
dėl nėštumo nutraukimo

Kalbant apie nėštumo nutraukimo klausimą, visi trys biologijos mokytojai teigė, kad šią 
temą pristato iš neigiamos pusės, kaip gyvybės nužudymą, taip pat pamini neigiamas psi-
chologines, fiziologines pasekmes merginai, parodo vaikams bauginančių aborto vaizdų. 

„Aš tą nėštumo nutraukimą iš tos grynai, kaip pasakyti, neigiamos pusės, kad kaip tai baisu, 
kad tai yra gyvybės nužudymas, net ir tokių labai negražių paveiksliukų esu prisikėlus iš kaž-
kur <...> kad tai yra negerai. Kad iki to neturime prisieiti. Aš taip šneku“ (Mokyklos d-ja_5).

 „Net yra labai sukrečiančios reiškia nuotraukos, kur <...> po abortų vaikai kaip atrodo, 
kaip jie ten ištraukti, kai kurie, parodyta kaip, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
net jį tiesiog ištraukia tą vaiką, ten galvą nutraukia, aš turiu tokias nuotraukas. Kai kurie 
stebėjo vaikai, tai nelabai, jiems labai sukrečiantis yra... nes cheminės medžiagos naudo-
jamos abortui, yra naudojami tie galingi siurbliai, kurie akimirksniu paverčia tą gemalą 
<...> kraujo tokiu <...> nieko nelieka“ (Mokyklos d-jas_9).

Viena etikos mokytoja, su vyresnių klasių moksleiviais aptardama poros santykius ir gali-
mą nepageidaujamą nėštumą, nors ir išsako neigiamas nuostatas dėl nėštumo nutraukimo, 
teigdama, kad vėliau gali gailėtis dėl tokio poelgio, tačiau nerodo vaikams vaizdinės medžia-
gos apie nėštumo nutraukimą, jos manymu, tai būtų neetiška. 

Nors visuomenės sveikatos specialistės nerodo vaizdinės medžiagos apie nėštumo nutrau-
kimą, nes buvo „reargumentuoti“ kai kurie filmai, tačiau, kalbėdamos apie fizines pasekmes, 
pamini abortus, bet tada akcentuoja susilaikymą nuo lytinių santykių ir neinformuoja apie le-
galaus aborto prieinamumą. 

„Tai labiau propaguojamas gimdymas negu nutraukimas?
Be abejo, bet iš to viso labiau propaguojamas tai yra savitvarda, kaip aš sakau, kuo ma-
žiau tų žiedlapėlių bus mergaitėms dalinta“ (VSB_1). 

Nors Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa įpareigoja perteikti moki-
niams moksliniais tyrimais paremtą informaciją (7.2 „pateikiamos žinios ir mokslu grįsti faktai“), 
nė vienas mokytojas neįvardijo mokslinių šaltinių, kuriais rėmėsi perteikdami bauginančią in-
formaciją apie nėštumo nutraukimą. Vienas mokytojas teigė kažkada konsultavęsis su gine-
kologu, o paklaustas, kokios legalaus iki 12 savaitės atlikto aborto fiziologinės pasekmės, ėmė 
vardyti neigiamas psichologines pasekmes merginai: 

„Nu vis viena yra ta moteris, kuri iki dvyliktos savaitės atliko tą abortą, vis tiek ji psicholo-
giškai jaučia, jinai yra jautri, kad ji nužudė. Nužudė, vis viena jau yra apvaisintas kiaušinė-
lis jau gimdyvė yra, aš tai jau tuos labai akcentuoju <...>“ (Mokyklos d-jas_9).

Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja informuoti paaugles apie saugaus nėštu-
mo nutraukimo paslaugų prieinamumą tam, kad būtų išvengta nesaugių bandymų nutraukti 
nėštumą, kuris dažniausiai pasitaiko tarp regionuose gyvenančių ir socialinę atskirtį patiriančių 
merginų. Nesaugūs nėštumo nutraukimai gali baigtis merginos reprodukcinės sveikatos žymiu 
sutrikdymu ar netgi mirtimi (WHO 2018). Kontraceptinių priemonių ir legalaus nėštumo pas-
laugų prieinamumas didina galimybes užtikrinti merginų ir jaunų moterų reprodukcinę sveika-
tą (WHO 2018). Teigiamos paauglių nuostatos abortų, lytinių santykių be įsipareigojimų atžvil-
giu ir vengimas naudoti patikimas kontraceptines priemones baiminantis šalutinio poveikio 
sveikatai gali padidinti abortų skaičių, kaip buvo pastebėta Švedijoje prieš gerą dešimtmetį 
(Ekstrand ir kt. 2005), tačiau mokslininkai atkreipia dėmesį, kad būtent informacijos trūkumas 
apie kontraceptines priemones turėtų būti įveiktas siekiant sumažinti abortų rodiklį, o ne nėš-
tumo paslaugų prieinamumo mažinimas – rekomenduojama išeitis. Atlikus fokus grupes su 
17-os metų paauglėmis išaiškėjo, kad jos renkasi nėštumo nutraukimą dėl to, kad nori baigti 
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mokyklą, nesijaučia pasiruošusios auginti vaiką. Taip pat merginos atkreipė dėmesį, kad vai-
kinai vis dar perkelia didesnę atsakomybę merginoms rūpintis apsisaugojimo priemonėmis 
nuo nėštumo (Ekstrand ir kt. 2005). Šio tyrimo metu nebuvo apklausiamos merginos, kurios 
pasirinko nutraukti nėštumą, tačiau mokytojų taikomi aborto atgrasymo metodai nėra sude-
rinami su informavimu, kur merginos gali kreiptis, norėdamos nutraukti nėštumą, o tai turėtų 
būti lytinio švietimo dalis. Kaip aptarta kituose skyriuose (9, 11sk.), dažnai merginos slepia ir 
ignoruoja nėštumą, kol jį legaliai nutraukti pasidaro per vėlu, taigi, nesupažindintos su repro-
dukcinėmis teisėmis, jos nebetenka teisės pasirinkti. 

10.5. Mokinių reakcijos į lytinio švietimo pamokas

Skirtingų klasių mokiniai, pasak sveikatos specialistų, skirtingai priima lytinio švietimo 
pamokas. Jaunesni mokiniai (7–8 klasių), pasak specialistės, ignoruoja, nenori girdėti apie 
kontraceptines priemones, o vyresnių klasių (10–11) mokiniai jau priima šią informaciją.

„Jie gal <...> dar nedrąsu, gal dar gėda <...> toks mano požiūris. Jau vyresnieji, <...> saky-
kim, dešimtokai, vienuoliktokai, jie jau šį tą paklauso <...> ir taip nuleidę akis nusišypso, 
jau gali suprasti, kad galbūt jau ir, ir tikrai buvę kažkas tai. Nu šitiems mažiesiem tai <...>, 
dar juokas ima, sėdi ir kikena. Sakiau, gale, jei nenorit nu negirdėkit, bet netrukdykit. Va 
taip būna“ (VSB_3).

Bendrose pamokose mokytoja pastebėjo, kad, nepaisant kai kurių vaikinų priešinimosi 
lytinio švietimo pamokoms, kai kuriems lytinio švietimo informacija aktuali:

„Kai pradedi aiškinti: „ką jūs man aiškinat, aš dar ženytis nežadu, ką čia man kišat, kai 
reikės, aš sužinosiu“. Pavyzdžiui, tie, kurie, aš pastebėjau, vaikinai turi drauges ir labai įsi-
tempę klausosi, gaudo tiesiog kiekvieną žodį“ (Mokyklos d-ja_3).

Pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja pasakojo, kad sulaukia atsiliepimų ir iš pačių 
tėvų, jog vaikai drovisi tėvų, tėvams sunku kalbėtis su vaikais lytinio švietimo klausimais.

„Pažiūrėkit, tėvam sunku su vaiku šnekėti, pas mane, žinokit, yra buvęs atvejis, kai aš-
tuntoko <...>, berniuko mama atėjo ir vos ne man už rankų ėmė ir dėkojo, kaip gerai 
sako, kad Jūs pašnekat <...> jisai parsineša pratybas <...> ir aš sakau atnešk man, duok 
patikrinsiu, ir jisai man <...> neneša <...>. Paskui, sako, aš kažkaip tyliai į kambarį atė-
jau, atsiverčiau, supratau, kodėl jisai man neneša, nes būtent aštuntoj klasėj tos pirmo-
sios temos yra dauginimosi būdai. Jam, vaikui, buvo gėda tėvam rodyt tas užduotis“ 
(Mokyklos d-ja_5).

Visuomenės sveikatos biuro specialistės nuomone, berniukai daugiau klausinėja tarsi ti-
krindami jos žinias, o ne domėdamiesi iš tikrųjų:

„Jie, žinokit, man toks jausmas, kad jie ten visko prisiskaito ir po to tikrai, ar aš tą patį 
pasakysiu <...> gi internete dabar tos informacijos yra ir naudingos, ir nenaudingos, ir 
tikslios, ir netikslios, ir tarsi gaunas toks lyg patikrinimas, nu mažiau nuoširdu gal gaunasi, 
su mergaitėm nuoširdžiau“ (VSB_1).

Kaip minėta, kontracepcijos naudojimo klausimus sveikatos specialistės stengiasi nukelti 
vyresnėms klasėms, labiau pabrėždamos susilaikymą, manydamos, kad informavimas apie 
apsisaugojimo priemones skatina ankstyvą lytinį gyvenimą. Vis dėlto sulaukiama klausimų ir 
iš jaunesnių vaikų, jie domisi lytinių santykių pasekmėmis. 

„<...> net penktų šeštų klasių mergaitės tokių gan tokių jau vyresnių sakyčiau amžiaus 
klausimų. Ar galima pastoti iš pirmo karto, jau domisi, aš sakyčiau, gan mažytės, dar 
penktų, šeštų klasių apie kontracepciją, nors kažkaip mes esam labiau linkusios dar tokio 
amžiaus tai tikrai ne apie kontracepciją kalbėt ir kad su aštuntų klasių vaikais irgi kažkaip 
daugiau kalbėt apie savitvardą, savigarbą, o ne apie kontracepciją...“ (VSB_1).
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Klasės dydis taip pat turi įtakos, kaip lytinį švietimą priima mokiniai. Pasak sveikatos spe-
cialistės, kai klasė didelė – 25–30 vaikų, pamoką sunkiau pravesti, o kai vyresnėse klasėse 
mokinių sumažėja iki 13–15, tuomet lengviau. 

Taip pat mokytojai pažymėjo, kad vaikai iš kaimiškų vietovių būna drovesni, juos sun-
kiau prakalbinti. Mokytojai teigė, kad retai pastebi mokinių pašaipas, kai paliečiamos lytinio 
švietimo temos, nes pamokos vedamos bendrai mergaitėms ir berniukams. Tad svarstomos 
galimybės daryti tam tikras pamokas atskirai. Vis dėlto pamokos apie porų santykius, pasak 
mokytojų, turėtų būti bendros.

Nagrinėdami mokinių reakcijas į lytinio švietimo programas Didžiojoje Britanijoje, kur 
pauglių kūdikių gimstamumo rodiklis išlieka vienas didžiausių tarp industrializuotų šalių 
(Ross ir kt. 2014), mokslininkai pastebėjo, kad mokiniai labiau priima informaciją, dažniau 
lanko pamokas, kai jas veda jų bendraamžiai, tiksliau, paruošti tos pačios mokyklos vy-
resni moksleiviai (Stephenson ir kt. 2008). Didžiosios Britanijos mokyklose, taikant tam ti-
krą programą, lytinio švietimo pamokas vedė 17-os metų apmokyti moksleiviai 13–14 m. 
moksleiviams. Pastebėta, kad tokios pamokos buvo populiaresnės ir sulaukė geresnių at-
siliepimų nei lytinio švietimo pamokos, vedamos mokytojų (Stephenson ir kt. 2008). Nors 
mokslininkai poveikio skirtumų paauglių seksualinei elgsenai per analizuotą 7 metų laiko-
tarpį nerado, lygindami mokinių ir mokytojų išklausytas pamokas (palygintas amžius, kai 
pradėjo lytinius santykius, nėštumų, abortų, gimdymų skaičius), pripažįsta, kad mokinių 
paruošimas valstybei daugiau kainuoja nei mokytojų paruošimas, tačiau, pasak mokslinin-
kų, tai, kad mokiniai buvo labiau patenkinti bendraamžių pamokomis, vertas dėmesio pa-
stebėjimas ir siūloma dažniau organizuoti lytinio švietimo pamokas tokiu būdu (Stephen-
son ir kt. 2008). 

10.6. Lytinio švietimo pamokų organizavimas mokyklose 

Visi specialistai teigė, kad jiems trūksta metodinės medžiagos, seminarų, kaip vesti ly-
tinio švietimo pamokas. Daugiausia mokyklos darbuotojai ir visuomenės sveikatos specia-
listai ruošiasi pasitelkdami internete rastą informaciją. Retas darbuotojas dalyvavo kokiame 
nors seminare. Vienoje mokykloje dirbančios dvi etikos mokytojos bendradarbiauja tarpusa-
vyje, dalijasi medžiaga, tačiau ją susiranda pačios ir nėra tikros, ar tinkamai pasirengia. Apie 
kontraceptines priemones auklėtojai, kaip ir mokytojai, turi pasirengti patys, dažniausiai ieš-
kosi informacijos internete. Jie pageidautų gydytojų parengtos informacijos. 

„Mes visi specialistai pasiilgstam kas mums kažko sukurtų ir duotų, mes patys turim kurt 
pastoviai planus, programas ieškot dėliotis, viską patys ir dėstyt. Ir nežinom, ar gerai, ar 
blogai tą darom“ (Mokyklos d-ja_7).

„Pasižiūrėjom, kokias temas, pasidarėm pagal savo supratimą tą visą integraciją, kur ga-
lėjom prie kokių temų kur prikabinti ir darbuojamės“ (Mokyklos d-ja_3).

Daugelyje šalių prieš vedant lytinio švietimo programas pirmiausia pasirūpinama apmo-
kymu. D. B. Kirby ir kt., apžvelgę 83 tyrimus apie lytinio švietimo programas visame pasauly-
je, nustatė, kad 90 proc. nagrinėtų lytinio švietimo programų mokytojų buvo apmokyti prieš 
vedant pamokas (Kirby ir kt. 2007). 

Biologijos mokytojai pripažino, kad jiems trūksta seminarų, apmokymų, kaip interakty-
viai ir patraukliai perteikti informaciją. Mokytojams trūksta atvažiuojančių specialistų, kurie 
pravestų pamokas apie žalą sveikatai, lytinio švietimo klausimais. Pedagogų manymu, vai-
kai daugiau klaustų nepažįstamo asmens, nes savo aplinkos mokytojų nelabai drįsta klausti. 
Sveikatos specialistės iš visuomenės sveikatos biurų lanko mokyklas. Kaip mokytojai ir teigė, 
jos dažniausiai klasei praveda pamoką nedalyvaujant mokytojui. Jos taip pat pastebėjo, kad 
mokiniai prie auklėtojų kartais nedrįsta užduoti klausimų. 

„Tie žmonės atvažiuojantys į mokyklą dirbti, jie visada pasiima tarkim klasę <...> ir jie jau 
stengiasi, kad nebūtų <...> mokykloje dirbančių tų darbuotojų. Kad tie mokiniai ir galėtų 
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vat tiesiog su juo <...> kalbėti, kad tai nebūtų, kad sėdintis mokytojas ir klauso kažkokių 
tai to vaiko problemų kaip sakiau“ (VSB_2).

Sveikatos specialistėms rūpi ne tik perteikiamos informacijos turinys, bet ir pateikimo 
forma. Darbas su vaikais reikalauja ieškoti naujų turimos medžiagos pateikimo būdų. 

„Nebuvo jokių kursų, seminarų, kad nu vat tiesiog atsivertei, pasiskaitei, pasižiūrėjai, kaip 
aš dabar nueisiu į pirmą klasę ar į antrą, ar į septintą ir aštuntą, ir kaip aš turiu kalbėt, nes 
čia yra toks slidus dalykas, nes va tokios metodinės medžiagos neturim absoliučiai. <...> 
kažkaip gal tų prevencinių kažkokių filmukų <...> kad pamokintų tą informaciją ne vien 
tik skaidrėm perduot, bet per žaidimus, nu kažkaip įdomiau tą viską pateikti <...>. Nieko 
neturim, kaip sugebam, taip dirbam“ (VSB_1).

Suaugusiųjų ir profesinės mokyklos socialinės pedagogės teigė, kad lytinio švietimo pa-
mokos jų mokyklose turėtų būti vedamos mažose grupėse arba individualiai, kartais asme-
nų, pavyzdžiui, gydytojų, iš išorės pakvietimas nelabai būtų veiksmingas, nes jų mokykloje 
vaikai daugiau klauso mokytojų, su kuriais sieja pasitikėjimo ryšys. Be to, mokiniai mokosi 
pagal laisvesnį grafiką nei bendrojo lavinimo mokykloje.

„Aš net, pavyzdžiui, savo socialinio ugdymo užsiėmimus, aš turėčiau vesti grupinius, aš 
juos tiesiog persidariau, kad jie būtų po vieną ir netgi ne pagal grafiką, aš tiesiog kartais 
jį prasivedu vidury pamokos, nes tiesiog ateina pas mane ir aš matau, kad yra proble-
mų ir mes kalbamės ir aš tai fiksuoju kaip socialinio ugdymo kažkokią tai veiklą, nes 
grafikai, jie neegzistuoja, jų negali varžyti, čia yra truputėlį kitaip, <...> todėl pasikviesti 
kažką tai yra sudėtinga, nes jie paprasčiausiai užsidės kuprinę ant pečių ir išeis, ir tai 
yra nevaldoma ir nekontroliuojama, nieko negali primesti, <...> daryti spaudimo, vat 
kažkokie rėmai, jie yra, bet jie tokie nu truputėlį guminiai, mes praplečiam tas ribas“ 
(Mokyklos d-ja_6).

Nors buvo teigiama, kad atvykstantys dėstytojai nebūtų veiksminga lytinio švietimo 
priemonė, vienos socialinės pedagogės manymu, „gyvi pavyzdžiai“ – kitų jaunų mamų prisi-
statymai, asmeninių istorijų pasakojimai – būtų veiksminga.

<...> kalbėti pavyzdžiais, aš netgi sakyčiau, kad tarkim, kaip yra anoniminių alkoholikų, 
organizuoja paskaitas ir ateina į mokyklas ir savo pavyzdžiais, tiesioginiais pavyzdžiais 
kalba, ne skaidrėm kažkokiom ten iš interneto ištrauktom.
O kalbėti turėtų kas?
Galbūt irgi kažkokia iniciatyvinė grupė galėtų būti, aišku, čia ne švietimo reikalas yra, 
bet kažkokia iniciatyvinė grupė, moterų grupė, kurios galbūt patyrė kažką panašaus“ 
(Mokyklos d-ja_6).

Auklėtojai su savo auklėjamosiomis klasėmis lytinio švietimo temomis kalba vos keletą kar-
tų per metus. Visuomenės sveikatos specialistai, dirbantys keliose mokyklose su skirtingomis 
klasėmis, vos kartą per metus praveda kiekvienai klasei po pamoką. Jie siūlo savo pamokas pa-
vadinti „sveikos gyvensenos“. Pamokos galėtų vykti kartą per mėnesį arba, vienos specialistės 
siūlymu, 5–6 kartus per metus, nes temų daug, įvairių, o kartais nespėjama per vieną valandėlę 
papasakoti, norisi tęstinumo, tačiau nėra galimybės padaryti tęstinę pamoką. Sveikatos spe-
cialistės ruošiasi ir atsirenka medžiagą savo nuožiūra. Viena specialistė nurodė ieškanti infor-
macijos rajonų sveikatos internetiniuose puslapiuose, higienos institutų svetainėse, Pasaulio 
sveikatos organizacijos svetainėse. Kadangi bendros metodinės medžiagos nėra, specialistai 
pripažįsta, kad palikta gana daug erdvės subjektyvioms interpretacijoms. 

Tyrime dalyvavusios visuomenės sveikatos specialistės teigė, kad daugiausia lytinio švie-
timo pamokas veda mergaitėms, tik kartais – berniukams. Viena specialistė pripažino, kad jai 
lengviau vesti pamokas mergaitėms.
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„<...> su mergaitėm, kad ir man yra lengviau, gal todėl, kad aš pati esu moteris, aš galiu 
daug ką joms pasakyt iš patirties, o su berniukais, su berniukais kažkaipo vėl...“ (VSB_1).

Pavaduotojos ugdymui, atsakingos už lytinį švietimą mokykloje, teigimu, berniukų pa-
geidavimas gauti lytinio švietimo pamokas buvo staigmena: „...kažkaip nebuvo net minties, 
kad tiem berniukam reikia, kol jie patys nepaprašė“ (Mokyklos d -ja_3). 

Taigi, tiek mokyklos darbuotojai, tiek visuomenės sveikatos specialistai lytinio švietimo klau-
simais didesnį dėmesį skiria merginoms ir tokiu būdu palaiko netolygią atsakomybę už lytinius 
santykius, labiau skatindami merginų susilaikymą. Nors bendrose pamokose mokyklos darbuo-
tojai ir užsimena apie vaikinų ir merginų bendrą atsakomybę, tačiau atskiro dėmesio vaikinų lyti-
niam švietimui ir atsakomybės ugdymui neskyrimas palaiko nelygiaverčius santykius. 

Kadangi Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa gana laisvai numatė 
atsakingus asmenis už lytinio švietimo pamokas mokyklose, mokyklų darbuotojai ir sveika-
tos specialistai neprisiima visiškos atsakomybės už šių pamokų vedimą. Pavaduotojos ug-
dymui, atsakingos už programos įgyvendinimą, teigimu, geriau lytinio švietimo ir sveikos 
gyvensenos pamokas pravestų visuomenės sveikatos specialistai. „...vasarą iš tų pačių kolegų 
girdėjau per televiziją, per radiją, kad mokytojas gali daugiau numokyt, negu pamokyt“ (Moky-
klos d-ja_3). Tačiau, vienos visuomenės sveikatos specialistės nuomone, sveikatos specia-
listams trūksta pedagoginių žinių, kaip vesti pamokas, todėl galbūt mokytojai geriau jas 
praveda. Paklausus, kas turėtų vesti lytinio švietimo pamokas, jos nuomone: „visgi mokyto-
jai, mes, aš tai nesu mokytojas, aš – mes ne mokytojai, mes iš medikų padaryti“ (VSB_3). 

Kita sveikatos specialistė, perskaičiusi Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai 
programą, suprato, kad pagrindiniai šios programos vykdytojai yra mokytojai ir mokyklos 
bendruomenė, o sveikatos specialistai ir tėvai laikomi pagalbiniais veikėjais. Vis dėlto kai ku-
rie darbuotojai mano, kad pagrindinė atsakomybė už vaikų lytinį švietimą ir ugdymą turėtų 
tekti tėvams, globėjams ir darbuotojams, atsakingiems už vaikų auginimą, jei, pavyzdžiui, 
vaikas auga globos namuose. Plačiau apie šeimos vaidmenį 11 skyriuje. 

Apibendrinimas

Taigi, interviu su mokyklų darbuotojais, visuomenės sveikatos specialistais atskleidė, kad 
lytinis paauglių švietimas mokyklose įgyvendinamas nenuosekliai, niekas iš darbuotojų ne-
prisiima visiškos atsakomybės už paauglių lytinį švietimą ir nelabai žino, kokią informaciją 
perteikia kolegos. Mokyklų darbuotojai tikisi, kad išsamesnę informaciją perteiks visuome-
nės sveikatos specialistai, šie mano, kad didesnė atsakomybė tenka mokyklos bendruomenei. 
Taip pat darbuotojai mano, kad su vaikais lytinio švietimo klausimais turėtų daugiau kalbėtis 
tėvai, nors visi darbuotojai pripažįsta, kad tėvams gana sunku perteikti tokias žinias vaikams. 
Tiek mokytojai, tiek visuomenės sveikatos specialistai stengiasi lytinio švietimo pamokas nu-
kelti į vyresnes klases, baimindamiesi, kad, per anksti pradėję šviesti paauglius apie kontra-
ceptines priemones, paskatins jų lytinį aktyvumą. Pabrėžiamas susilaikymu grįstas lytinis ug-
dymas, didesnis dėmesys skiriamas merginų lytiniam švietimui. Be to, ir tėvai mažiau kalba su 
berniukais, taigi jie paliekami nuošalyje, nors iš merginų pasakojimų matyti (plačiau 9 sk.), kad 
būtent vaikinai dažniausiai būna lytinių santykių iniciatoriai. Kadangi metodinės medžiagos 
nėra nė vienai specialistų grupei, atsakingai už lytinį vaikų ugdymą, paliekama daug erdvės 
subjektyvioms interpretacijoms, pavyzdžiui, kad modernios kontraceptinės priemonės ir 
ankstyvas nėštumo nutraukimas sukelia nevaisingumo problemų. Be to, gąsdinanti vaizdinė 
informacija apie nėštumo nutraukimą perduoda žinutę, kad pastojus paauglystėje vienintelė 
išeitis – gimdyti. Priešingu atveju nėštumą nutraukusi mergina bus paveikta psichologiš-
kai – visą gyvenimą gailėsis. Nekalbama apie atsakomybę auginti vaikus, valstybėje nu-
statytus teisinius įpareigojimus tėvams išlaikyti vaikus, nepaisant tėvų amžiaus, turtinės 
padėties ir išsilavinimo (plačiau apie teisinius klausimus 4 sk.). Vaikinų vaidmuo nėštumo 
nutraukimo ar sprendimo gimdyti etape nėra aptariamas, apie jų psichologinę atsakomy-
bę susilaukti vaiko, jį vėliau auginti ar dalyvauti nutraukiant nėštumą nekalbama. 
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11. Pagalba paauglėms motinoms: socialinių darbuotojų
patirtys (L. Šumskaitė)

Šiame skyriuje aptariamos socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, patirtys, kai savo 
darbe susiduria su paauglių nėštumu. Visos kalbintos socialinės darbuotojos turėjo bent po 
vieną paauglių nėštumo atvejį. Darbuotojų buvo klausiama, kokiame etape įsitraukia į paauglių 
merginų gyvenimą, kai šios ima lauktis, kokią pagalbą yra suteikusios, ką žino apie tolesnį 
merginų gyvenimą jau pagimdžius ir auginant vaiką (-us). Taip pat buvo teiraujamasi, kiek so-
cialiniai darbuotojai gali ir dalyvauja prevencinėje veikloje, siekiant išvengti paauglių nėštumų, 
kokios priemonės būtų veiksmingos siekiant mažinti paauglių nėštumų skaičių. 

Įvadas

Atliekant interviu su socialiniais darbuotojais skirtingose savivaldybėse buvo siekta išsi-
aiškinti, kaip organizuojamas socialinių darbuotojų darbas su jau besilaukiančiomis paauglė-
mis ir kokios prevencinės priemonės taikomos siekiant išvengti paauglių merginų nėštumų. 
Į tyrimą buvo įtrauktos tos socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis iš savivaldybių, 
pasižyminčių aukštesniu PKGR, kurios savo praktikoje turėjo bent po vieną paauglių nėštu-
mo atvejį. Paprastai darbuotojos sutikdavo kalbėti, jei merginos, su kuriomis dirbo ar tebe-
dirba, taip pat sutikdavo pasikalbėti su tyrėjais. Kai kurios darbuotojos buvo girdėjusios apie 
paauglių nėštumo atvejus savivaldybės šeimose, su kuriomis nedirbo, tačiau tuomet socia-
linės darbuotojos paprastai likdavo nuošalyje, t. y. šeimos nariai (paprastai tėvai) spręsdavo 
dėl tolesnės merginos nėštumo eigos ir socialiniai darbuotojai nedalyvaudavo. Kaimiškose 
savivaldybėse darbuotojos galėjo pasidalyti tik nuogirdomis, kaip tų merginų gyvenimai 
klostėsi joms pagimdžius ar nutraukus nėštumą. Tyrime dalyvavo 12 socialinių darbuotojų, 
dirbančių Kauno miesto, Kalvarijos, Pagėgių, Tauragės miesto, Pasvalio, Pakruojo, Šalčininkų, 
Šilutės ir Varėnos rajonų savivaldybėse. Visos socialinės darbuotojos buvo moterys, 26–62 
metų amžiaus, socialinį darbą dirbančios nuo šešių mėnesių iki 22 metų. Devynios socialinės 
darbuotojos dirbo socialinės paramos centruose ir buvo atsakingos už sunkumų turinčias 
šeimas, trys socialinės darbuotojos dirbo institucijose, kuriose merginos laikinai ar nuolat 
gyveno: moterų krizių centre, vaikų globos ir savarankiško gyvenimo namuose. 

Tobulinant socialinį darbą su šeima, 2018 m. liepos 1 d. įvesta atvejo vadybininko pa-
reigybė.26 Atvejo vadybininko pagrindinė funkcija tvarkos apraše įvardijama kaip siekis 
suteikti kompleksinę pagalbą šeimai, sudarant pagalbos planą bei įpareigojant šeimas 
bendradarbiauti dėl identifikuotų problemų sprendimo. Tyrimo metu atvejo vadybininko 
pareigybė socialinėms darbuotojoms buvo naujiena ir interviu, vykusių, prieš pertvarką 
darbuotojos išsakė nerimą, kaip jų ligšiolinis darbas su šeimomis pasikeis. Pavyzdžiui, Kal-
varijos savivaldybės socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijose apibrėžta, kad 
darbuotojas turi ne tik vertinti šeimos narių poreikius, stebėti šeimos pokyčius, bet taip 
pat ugdyti tėvų socialinius ir tėvystės įgūdžius, organizuoti tėvų savitarpio pagalbos gru-
pes ir taikyti kitas prevencines priemones.27 Socialinių darbuotojų funkcijos darbe su šei-
ma atitinkamai kito nukreipiant socialį darbą į platesnį bendradarbiavimą su skirtingų sri-
čių specialistais teikiant paslaugas šeimoms. Savivaldybėse patvirtinti bendro darbo su šei-
momis tvarkos aprašai, pavyzdžiui, Kalvarijos nuo 2019 m. galiojančiame bendro darbo su 
šeimomis tvarkos apraše į darbą su šeimomis turėtų būti įtraukiami ne tik socialiniai darbuo-
tojai, dirbantys su šeimomis, atvejo vadybininkai, bet ir vaiko teisių apsaugos specialistai, 

26 Atvejo vadybos tvarkos aprašas, SADM 2018 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-141.
27 Kalvarijos socialinių paslaugų centras, darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pa-

reigybėms, atnaujinta 2020 01 23. Internete [žr. 2020 m. rugpjūčio 11 d.] http://www.kalvarijaspc.lt/
turinys/darbuotoju-atliekamos-funkcijos-ir-specialieji-reikalavi-ai-pareigybemsreik/lt.
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švietimo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo), pirminės sveikatos priežiūros 
darbuotojai, savivaldybės gydytojas, policijos pareigūnai, nevyriausybinių organizacijų 
darbuotojai, savanoriai bei kiti darbuotojai, teikiantys pagalbą šeimoms.28 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama skatinti tarpinstitucinį bendradar-
biavimą darbui su šeimomis, 2019 m. patvirtino bazinį paslaugų šeimai paketą,29 kuriame 
numatytos atsakingų ministerijų funkcijos teikiant paslaugas vaikams ir šeimai. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos atsakomybėje, t. y. ir socialinių darbuotojų, išlieka funkcija 
ugdyti tėvystės įgūdžius. Nuo 2020 m. sausio 1 d. pridėtos pasirengimo šeimai įgūdžių ugdy-
mo bei šeimos mediacijos paslaugos. Vis dėlto paslaugų šeimai pakete pasirengimo šeimai 
ir tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugos įvardytos labai bendrai – „paslaugos, padedančios 
asmenims ir (ar) šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti“ (Bazinis paslaugų šeimai 
paketas 2019, p. 2). O šių paslaugų rezultatu įvardijami pagerinti tėvų ir vaikų tarpusavio 
santykiai, tėvų gebėjimai pozityviais būdais drausminti vaikus bei gebėjimai suprasti savo ir 
vaikų jausmus, t. y. pagrindinį dėmesį skiriant tėvų ir vaikų tarpusavio santykiams ir neįvardi-
jant pasirengimo šeimai paslaugų turinio (Bazinis paslaugų šeimai paketas 2019). 

Paslaugų šeimai pakete išskirtas „atviras darbas su jaunimu“, kuris taip pat apibrėžtas 
labai abstrakčiai – „darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, sie-
kiant ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti jam aktyviai įsitraukti į 
bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo 
gyvenimo pokyčius“ (Bazinis paslaugų šeimai paketas 2019 p. 1). Tik prie psichosocialinių 
paslaugų viena iš aplinkybių įvardijamas krizinis nėštumas, kai jauni asmenys galėtų kreip-
tis neplanuoto nėštumo atveju. Lytinis švietimas, kaip galima prevencinė priemonė, nei prie 
pasirengimo šeimai, nei prie darbo su jaunimu neišryškėja. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystė-
je, teikiant paslaugas besilaukiančioms paauglėms, atkreipiamas dėmesys, kad būtina lytinį 
švietimą įtraukti ne tik kaip prevencinę priemonę mokyklose, bet ir tęsti šią paslaugą pasitel-
kiant akušeres ir kitus darbuotojus laukiantis pirmo vaiko iki 20 metų amžiaus tam, kad jauni 
asmenys galėtų priimti informuotus sprendimus (Withworth ir kt. 2017). Jungtinėje Karalys-
tėje viena iš tikslinių programų pastojus paauglystėje – pasiruošimo gimdymui paslaugos. 
Į šių paslaugų paketą įtraukiamos: akušerės paslaugos, lankomosios priežiūros, saugumą 
užtikrinančios komandos paslaugos, darbas su tėvu, socialinė rūpyba, apimanti rūpinimąsi 
būstu, švietimo ir psichinės sveikatos paslaugos (Withworth ir kt. 2017). 

Iš socialinių darbuotojų interviu išaiškėjo, kad mažiausią savo įtaką matė tiek prevenci-
niame darbe siekiant užkirsti kelią ankstyvam paauglių nėštumui, tiek intervenciniame dar-
be svarstant merginoms dėl nėštumo tęsimo ar nutraukimo. Paprastai socialinių darbuotojų 
didžiausia darbo dalis su merginomis buvo nėštumo antroje pusėje arba nėštumui einant 
į pabaigą, jau ruošiantis gimdymui. Socialinės darbuotojos, dirbdamos su rizikas patirian-
čiomis šeimomis, daugiausia dėmesio skyrė vaikų fizinių poreikių patenkinimo įvertinimui ir 
saugumo užtikrinimui, t. y. stebėjo tėvų gebėjimus rūpintis vaikų baziniais poreikiais: ar tvar-
kingai aprengti, nuprausti, pavalgydinti, lanko mokyklą, ar tėvai nesmurtauja prieš vaikus. 
Paauglių lytinį švietimą, kaip svarbią socialinio darbo su šeima dalį, įvardijo tik trys socialinės 
darbuotojos iš devynių. Kitos darbuotojos teigė, kad ši funkcija nėra jų tiesioginė ir buvo 
linkusios laikytis „nesikišimo į lytinį auklėjimą“ nuostatos. Dirbdamos su jaunomis mamomis 
socialinės darbuotojos taip pat daugiausia dėmesio skyrė mamų socialinių įgūdžių rūpintis 
kūdikiu ugdymui, padėdavo užpildyti dokumentus socialinei paramai gauti. Dvi socialinės 

28 Kalvarijos savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu 
Nr. D-521.

29 Nutarimas dėl bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
2019 m. birželio 19 d. Nr. 618. Internete [žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 11 d.] http://socmin.lrv.lt/lt/
veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/bazinis-paslaugu-seimai-paketas.
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darbuotojos aktyviai dalyvavo gerindamos jaunų mamų buitį, padėjo gauti socialinį būstą, 
viena organizavo ir būsto įrengimą. 

Jaunų mamų išsilavinimo lygio gerinimui tyrime dalyvavusios socialinės darbuotojos 
taip pat turėjo mažai įtakos. Darbuotojos motyvuodavo jaunas mamas tęsti mokymąsi ben-
drojo lavinimo mokyklose ar skatindavo siekti profesinio išsilavinimo, jas užrašydavo į mo-
kyklas, tačiau merginų švietimo srityje socialinės darbuotojos mažai dalyvavo. Iš darbuotojų 
interviu paaiškėjo, kad socialinių darbuotojų bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo ir 
profesinėmis mokyklomis nėra pakankamas. Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimo-
mis, nežinojo jaunų mamų mokymosi pasiekimų ir negalėjo įvardyti priežasčių, kodėl jaunos 
mamos, pradėjusios mokslus profesinėse mokyklose, juos meta dar pirmaisiais metais, vos 
prasidėjus atsiskaitymams ar egzaminams. Tik įstaigose dirbančios socialinės darbuotojos 
žinojo savo prižiūrimų jaunų mamų realius gebėjimus mokytis ir suteikė pagalbą užpildyti 
mokymosi spragas. 

Gauti rezultatai iš interviu su socialinėmis darbuotojomis suskirstyti potemėmis, kurios 
išryškėjo kaip reikšmingiausios socialiniame darbe su merginomis, susilaukiančiomis vaikų 
paauglystėje: prevencinis lytinis švietimas socialiniame darbe su paaugliais; socialinių dar-
buotojų dalyvavimas svarstymuose apie nėštumo nutraukimo galimybę; merginų, pastojusių 
paauglystėje, sveikatos priežiūra nėštumo metu, po gimdymo bei vaiko priežiūros įgūdžių 
ugdymas; paauglių lytinis švietimas po gimdymo; psichologinė pagalba nėštumo metu ir pa-
gimdžius; socialinis darbas su tėčiais; socialinių darbuotojų vaidmuo skatinant įgyti aukštesnį 
išsilavinimą / profesiją susilaukus vaikų paauglystėje; gimdymo paauglystėje sprendimų siū-
lymai. Šių potemių svarbą pagrindė ir kiti šios studijos autorių atlikti ir ankstesniuose skyriuo-
se aprašyti kiekybinis ir kokybinis tyrimai. Kiekybiniame tyrime, lyginant vaikų paauglystėje 
susilaukusių ir nesusilaukusių merginų išsilavinimo ir socialinius rodiklius, išryškėjo merginų 
išsilavinimo ir vėliau profesinių pasiekimų atotrūkis. Kokybinis tyrimas su pačiomis mergino-
mis taip pat išryškino merginų poreikius gauti daugiau emocinės paramos iš artimos aplinkos. 

11.2. Prevencinis lytinis švietimas socialiniame darbe su paaugliais

Vakarų šalių mokslininkų tyrimai atkreipia dėmesį, kad paauglių prevencinis lytinis švie-
timas svarbus ne tik mokyklose visiems vaikams, bet svarbu atkreipti dėmesį ir į jaunimą iš 
socialines rizikas patiriančių šeimų, nes pastebėta, jog ši jaunimo grupė patiria didesnę rizi-
ką susilaukti vaikų paauglystėje (Bränström ir kt. 2015; Withworth ir kt. 2017). Mūsų tyrimo 
metu, darbuotojų teiraujantis apie socialinį darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimo-
mis30, atskiras dėmesys paaugliams ir jų poreikiams išryškėjo tik kelių darbuotojų interviu. 
Kelios darbuotojos skyrė dėmesio ir prevenciniam paauglių lytiniam švietimui, didesnėje 
dalyje interviu prevencinis socialinis darbas su paaugliais, kaip svarbi darbo su šeima dalis, 
neišryškėjo. 

Iš socialinės paramos centruose dirbančių devynių darbuotojų trys socialinės darbuo-
tojos teigė aktyviai užsiimančios prevenciniu paauglių lytiniu švietimu. Bendraudamos su 
paaugliais šeimose darbuotojos teigė bandančios sužinoti, su kuo vaikai draugauja, ar turi 

30 Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys (šeimos) patiria ar yra pavojus jiems 
patirti socialinę atskirtį: suaugusių šeimos narių socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti ne-
pilnamečius vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; nepilnamečių vaikų (įvaikių) visapusio fizinio, 
protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų šeimoje neužtikrinimas; psichologinė, 
fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; išnaudojimas prekybai žmonėmis; įsitraukimas ar polink-
is įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis 
medžiagomis; priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų, azartinių 
lošimų; elgetavimas, valkatavimas, benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebu-
vimas. (Įsakymas dėl socialinio darbo su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis Šilutės rajono sa-
vivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo, Šilutės rajono administracijos direktorius, 2018 m. birželio 
27 d. Nr. A1-907, Šilutė).
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priešingos lyties draugų. Viena darbuotoja papasakojo apie savo ir bibliotekos darbuotojos 
iniciatyvą – retkarčiais jos pasikviečiančios paaugles merginas į biblioteką užklasinei veiklai, 
pavyzdžiui, gaminti papuošimus artėjančiai metinei šventei, ir neformaliai bendraudamos 
šviečia merginas saugių lytinių santykių klausimais, siekiant išvengti nėštumo:

„Mes darom tokį užimtumo kambarį tik merginom, kartais susėdam tik merginos ten trys, 
keturios. <...> Bibliotekoj susieinam <...> prie arbatos, žinai, pradedam nuo kažkokios te-
mos ir vis tiek <...> iki bendravimo su berniukais, iki apsisaugojimo priemonių <...>. Jos 
pasakoja, ką jos žino, <...> turiu keletą tokių mergaičių.
Iš rizikos šeimų čia pakviečiat?
Turiu ir iš rizikos, bet mes pasakom galit atsivesti drauges <...> nes joms yra smagiau ateiti su 
drauge. <...> esam dvi kolegės, matom, nu jau žinom, kad ta mergina jau vakarais keliauja, 
jau pasako, žiūrėk, jau vienuoliktą valandą jau jinai dar kokiam kaimelyj <...>. Nu ir sakėm 
<...> pabandom <...> pasikvietėm ją, pasikvietėm kelias <...> kad neišskirti. <...> kokia tema 
pakalbam arba kokius pradedam darbelius ten daryti, pavyzdžiui, kalėdinius kažką <...> ir 
taip netyčia nuslystam lig to bendravimo su vaikinais, su berniukais <...> Ir jos pasako <...> 
einam į puslapius internetinius pasižiūrėti <...> jos ten daug kartais papasakoja ir juokiasi 
<...> bet tu pradedi šnekėti, o ką daryti? Ką daryti, kad mergaitės nesusilauktų, nu nes ne-
norėtų sakau, kad šešiolikos, septyniolikos turėtumėt vaikelį, džiug, viskas gerai, šeima tai 
didžiulis pliusas, bet nu norisi sulaukti to amžiaus“ (Socialinė darbuotoja_8).

Taip jos pelnančios merginų pasitikėjimą ir vėliau merginos sugrįžtančios pas darbuo-
tojas pasitikslinti informacijos, kurią išgirsta mokykloje ar randa internete. Pasiteiravus, ar 
socialinė darbuotoja yra nukreipusi merginas pas reprodukcinės sveikatos specialistus, dar-
buotoja teigė, kad tokių atvejų nebuvę ir nežinanti, ar merginos yra apsilankiusios pas ly-
tinės sveikatos specialistus, nors merginos prisipažįstančios darbuotojai, kad pradėjo lytinį 
gyvenimą. Pasak darbuotojos, dažniausiai merginų įvardyta naudojama apsisaugojimo nuo 
nėštumo priemonė – prezervatyvai, nes kitoms reikalingi receptai, kuriuos gauna paprastai 
vyresnės merginos, kai ima lankytis pas ginekologę. 

Kitos dvi darbuotojos teigė raginančios tėvus pasikalbėti su paaugliais apie saugius lyti-
nius santykius. Pasak jų, motinoms su mergaitėmis dažniau pavyksta pasikalbėti, tačiau ber-
niukams tėvai, ypač tėčiai, skiria mažiau dėmesio: 

„Turiu vieną šeimą, kur vyras augina du vaikus, ir aš jo paklausiau, sakau, ar Jūs kalbatės 
su vaikais dėl apsisaugojimo priemonių, tai jisai sako nu, aš tai su dukra nedrįstu, aš ma-
mos paprašiau, kad jinai pašnekėtų. Sakau, o su sūnum, nu, kad daug žinoti ir nereikia, 
bet sakau, ar šnekėjot, nu tai jo, nupirkau ir padaviau“ (Socialinė darbuotoja_12). 

Vienu atveju socialinės darbuotojos atidesnis pasidomėjimas merginos draugyste su vy-
resniu vaikinu padėjo užkirsti kelią galimam merginos seksualiniam išnaudojimui: 

 „<...> kad pasitaiko išgirsti, kad vyresni jau, o tos nepilnametės <...> tada kalbamės mes 
jau pačios. Irgi vienas atvejis buvo <...> jinai pas mus seniūnijoj nebegyvena, bet buvo 
mergaitė dvylikos metų, bet mergaitė turėjo negalios grupę, <...> lengvas protinis atsili-
kimas. Tai mama man pradėjo sakyti, kad iš kaimo <...> pas ją atvažiuoja tas Laimonas 
[vaikino vardas pakeistas], jis buvo dvidešimt trijų metų <...> ir jinai ant kelių jam atsi-
sėda. <...> žinojo jau pusę metų, pati mama, ir atėjus labai susirūpinus ir <...> pradėjo 
sakyti, kad tas Laimonas atsiveža šampano buteliuką <...> kad jisai prašė ją vasarą išleisti 
dirbti į Angliją, mamos sutikimas... <...> aš įžvelgiau <...> kad čia jau pradėjo man kve-
pėti prekyba žmonėmis. <...> Tai mes nuėjom į vaikų teisę <...>. Vaikų teisė pasiūlė eiti 
į policiją pareiškimą rašyt <...> parašė policijoj pareiškimą jinai <...>ir tada policija ten 
pradėjo. <...> bet aš po to išsiaiškinau, kas tas vaikinas, pati jau savarankiškai, ir sekančią 
dieną nuvažiavau pas tą mergaitę <...> ir aš tada pasiskambinau jam ir pasiūliau susitikti 
jos namuose, kad atvažiuotų. Dviračiu atvažiavo, mes tada lauke pasikalbėjom ir aš jam 
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pasakiau, kad tau yra metų tiek, jai yra tiek metų. Čia yra labai negeri dalykai ir aš jam 
pati pasakiau kodeksą, kas gali būti <...> ir pasakiau, kad mama yra dabar parašiusi pa-
reiškimą <...> sakau <...> kad abudu prie mano akių ištrintumėt telefonų numerius. Tai jis 
puikiai suprato, o mergaitė, aišku, <...> jinai po to labai sunkiai išgyveno, jin labai verkė, 
naktim nemiegojo“ (Socialinė darbuotoja_4).

Ankstyvas paauglių lytinis švietimas svarbus ir dėl sąvokų supratimo, ypač įtarus seksualinį 
išnaudojimą. Minėtu atveju 12 metų mergina nežinojo, kokie santykiai priskirtini lytiniams: 

„<...> ir aš klausiu [merginos], ar tu turėjai seksą, bet jinai nesupranta, mergaitė, kas yra 
tas seksas. <...> Jinai sako, taip turėjau <...> aš pati nežinau, ką toliau daryti, galvoj viskas 
pradėjo suktis. Aš sakau, o kaip tu turėjai tą seksą, jin įsivaizdavo, kad <...> jin atsisėdo 
jam, vyrui, ant kelių ir jinai jį apkabino, jis ją apkabino ir jis uždėjo ant krūtinės savo ranką, 
tai jinai įsivaizdavo mergaitė, kad čia jau yra seksas“ (Socialinė darbuotoja_4).

Kitos šešios socialinės darbuotojos, dirbančios socialinės paramos centruose, išreiškė nuos-
tatą, kad paauglių prevencinis lytinis švietimas nėra jų tiesioginė pareiga dirbant su socialines 
rizikas patiriančiomis šeimomis. Darbuotojų nuomone, pati šeima daugiausia lemia paauglių po-
žiūrį į lytinius santykius. Kadangi šeimose, su kuriomis dirba socialinės darbuotojos, dažnai paau-
glių mamos būna susilaukusios vaikų ankstyvame amžiuje, toks, darbuotojų nuomone, pavyzdys 
perduodamas ir jų auginamiems vaikams. Mokslininkai taip pat pastebi, kad šeimose, kuriose 
mamos susilaukė vaikų paauglystėje, dukros gerokai dažniau susilaukia vaikų ankstyvame am-
žiuje, tačiau, mokslininkų nuomone, tai lemia ne paprastas elgesio iš kartos į kartą perdavimo 
modelis, bet platesnės aplinkybės: prasta šeimos socioekonominė situacija, didelis nedarbas re-
gione, paauglių iškritimas iš mokyklos ir pan. (Bränström ir kt. 2015; Margherita ir kt. 2017). 

Mūsų tyrime dalyvavusios socialinės darbuotojos, kurios laikėsi „nesikišimo į paauglių ly-
tinį gyvenimą“ nuostatos, išreiškė nuomonę, kad gali kalbėtis lytinio švietimo klausimais su 
paaugliais tik tada, kai jau sužino, kad paauglė ėmė draugauti su priešingos lyties bendra-
amžiu ar vyresniu draugu:

„Visų pirma reikia įrodyti, kad jinai jau gyvena tą <...> lytinį gyvenimą, šiaip vat prie tos vat 
mergaitės, nu tiesiog, neprieisi, nu kaip aš dabar... <...> man atrodo, kad tai jau bus „post 
faktum“, <...> nes <...> numatyti, kur atsitiks, <...> kokioj šeimoj <...> labai, va, sunku. <...> 
dėl tos rizikos, <...> jos kaip ir nėra, iš kur tas socialinis darbuotojas žino, kur jam reikia <...> 
eiti ir su kuo jam kalbėti būtent, ar su ta mergaite, ar būtent su ta...“ (Socialinė darbuotoja_7). 

Prevencinis paauglių lytinis švietimas, pasak darbuotojos, būtų per didelis krūvis dirbant 
su riziką patiriančiomis šeimomis, jos nuomone, geriau organizuoti programas tikslinėms 
grupėms:

„Kad būtų kažkokios <...> programos ir <...> tas socialinis darbuotojas dalyvautų toj <...> 
programoj <...> tada reikia vis tiek surinkt tą vat tikslinę grupę, nu vesti kažkokius užsiėmi-
mus <...> ne šiaip dabar <...> eit į kiekvieną šeimą, nu mes negalim <...> nes reikia pagrindo, 
o kodėl aš dabar ateisiu į šeimą vat ir pasakysiu, kad aš noriu <...> pasikalbėti su Jūsų vat
mergaite dėl to ir to, nu tai man motina pasakys eik tu iš čia“ (Socialinė darbuotoja_7). 

Profilaktinio patikrinimo tikslais socialinėms darbuotojoms nėra tekę lydėti merginų pas 
ginekologes, išskyrus tais atvejais, kai jau buvo įtariamas nėštumas. Su lytiniu keliu plintan-
čių ligų nustatymu paaugliams savo praktikoje darbuotojos nebuvo susidūrusios. Pasak dar-
buotojų, tėvų pareiga palydėti savo vaikus pas gydytojus, o pačios 14–15 m. merginos pas 
gydytojus apsilankyti negali.

„Jinai pas gydytojus nebuvo, nes jinai bijojo, kadangi jai tada buvo penkiolika metų, o 
penkiolikmetės be mamos joks gydytojas negali apžiūrėti. Jinai sužinojo [kad laukiasi], 
kai jai vėlavo mėnesinės“ (Socialinė darbuotoja_12).
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„Ne, dėl ligų nesu susidūrusi nei su viena mergina, kažkaip neteko. <...> aš manau, turėtų 
lydėti tėvai. <...> Bet nežinau, čia labai sunku pasakyti, bet nėra ir tų merginų labai daug 
tokių jau sakykim, pabandžiusios <...> jos domisi, žino, bet išgauti irgi labai sunku <...> 
tos tiesos irgi mes nežinom. Ar jos tikrai turėjo santykius su vaikinais, ar ne. <...> yra tik 
viena, kita, galbūt <...> kuri atviresnė, tau pasakys arba netyčia, žinai, jau suprasi <...> 
bet kad saugotis jos žino. <...> jos, nežinau, ne tiek gal saugotis, jos daugiau žiūri visą tą 
veiksmą internetu. Kaip ten visas aktas, kaip vyksta. Kaip pasikalbi, tai va sako mes pasi-
žiūrėjom, nu va tokius dalykus“ (Socialinė darbuotoja_8).

Daugiausia dėmesio prevenciniam lytiniam švietimui skiria nuolatinio ar laikino apgy-
vendinimo institucijose dirbančios socialinės darbuotojos, nes jos kasdien mato gyventojų 
elgesį ir pastebi besimezgančias naujas draugystes. Vaikų globos namuose lytinį švietimą 
vykdo miesto ginekologė-akušerė, kuri praveda lytinio švietimo pamokas. Tačiau, pasak dar-
buotojos, gydytojų pamokas paaugliai paprastai priima su pasipriešinimu:

„Taip, ir gydytoja, ir seselė pas mus yra <...> ir ginekologė ne kartą atėjus buvo paskaitėles 
skaito, bet tos paskaitėlės žinot baigiasi tiesiog nu išsišaipo panos: „ką Jūs čia mums aiš-
kinat ir mes geriau viską žinom“. Ir tos, kur „geriau žinom“, pirmutinės ir susilaukia vaikų“ 
(Socialinė darbuotoja_3).

Savarankiško gyvenimo namuose socialinė darbuotoja daugiau dėmesio skiria merginų 
lytiniam švietimui, kai tik pastebi naujas draugystes, padažnėjusius prašymus išeiti į miestą. 
Šiuose namuose gyvenantys vyrai vyresni, socialinė darbuotoja pastebėjo, jog jie rečiau už-
mezga draugystes su merginomis už centro ribų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi metodines rekomendacijas sociali-
niams darbuotojams darbui su riziką patiriančiomis šeimomis.31,32 Rekomendacijose įvardija-
mi atvejai, kai su paaugliais reikalingas socialinis darbas: agresyvus elgesys, mokyklos nelan-
kymas, socialinių įgūdžių ugdymas priimti sprendimus, tačiau apie lytinio švietimo paauglių 
poreikius neužsimenama. Vienoje iš rekomendacijų nedetalizuojant įvardijamas paauglių do-
rovinis ugdymas: „dorovinis mokymąsis, kurio metu plėtojamas dorovinis mąstymas“33 (p. 15). 
Tiesa, Pozityviosios tėvystės kursų metodinėse rekomendacijose (Breidokienė, Ignatovičienė 
2015) sakoma, kad tėvai turėtų vykdyti vaikų lytinį švietimą, tačiau daugiausia dėmesio ski-
riama seksualinės prievartos atpažinimo požymiams, tipinio ir netinkamo seksualinio elgesio 
atpažinimui, o paaugliams skirta tik bendro pobūdžio informacija, ką turėtų žinoti 7–12 m. vai-
kai: „esminė informacija apie reprodukciją, nėštumą ir vaiko gimimą; seksualinės veiklos rizika 
(nėštumas, lytiškai plintančios ligos); pasimatymų taisyklės“ (p. 152), tačiau kokia forma ir kokio 
turinio mokymai turėtų būti vykdomi tėvams, auginantiems paauglius, nėra įvardijama. 

Taigi, nėra nusistovėjusios praktikos, metodikos, kiek dėmesio socialiniai darbuotojai 
turėtų skirti paaugliams rizikas patiriančiose šeimose, su kuriomis dirba, kokio turinio ir 
ar apskritai turėtų vykdyti paauglių lytinį švietimą, nes socialinių darbuotojų pareiginėse 
nuostatose paauglių lytinis švietimas nėra įvardytas. Todėl tyrime dalyvavusių socialinių 
darbuotojų nuomonės ir praktikos išsiskyrė. Vienos socialinės darbuotojos buvo linkusios 
paauglių lytinio švietimo klausimus palikti nuošalyje. Pasak jų, lytinį švietimą vykdo moky-
kla, nors darbuotojos nebuvo įsitikinusios, kad tokio švietimo pakanka, ir nežinojo, kokio 
turinio lytinio švietimo programą vykdo mokyklos jų savivaldybėje. Mokyklos nesikeitė in-

31 Savivaldybių merams. Dėl socialinio darbo su šeimomis stiprinimo. LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, 2015 05 06. Nr. (19.6-33) SD-2863. 

32 Rekomendacijos socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, dėl šei-
mos situacijos vertinimo ir darbo su šeima planavimo pagal 2013 m. vykdytus mokymus pagal 
metodinę medžiagą socialiniams darbuotojams „Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis“. 
Mokymus vedė socialinio darbo ekspertė iš Olandijos Lies Gualtherie Van Weezel ir 18 praktikų. 

33 Ten pat.
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formacija su socialiniais darbuotojais lytinio švietimo klausimais. Kitos socialinės darbuo-
tojos pripažino, kad prevencinis paauglių lytinis švietimas reikalingas, stengėsi išsiaiškinti, 
ar jų lankomų šeimų paaugliai jau draugauja su priešingos lyties bendraamžiais, stengėsi 
užkirsti kelią galimam išnaudojimui, jei išaiškėdavo draugystė su vyresniu asmeniu. 

11.3. Socialinių darbuotojų dalyvavimas sprendžiant nėštumo nutraukimo 
galimybę

Mūsų tyrime dalyvavusios socialinės darbuotojos teigė, kad dažniausiai jos ima dirbti su 
besilaukiančiomis merginomis antroje nėštumo pusėje, nes susiduria su nėštumo neatpaži-
nimu arba neigimu:

„Tas nėštumas didėjo ir man informacija iš mokyklos atėjo, man socialinė pedagogė 
sakė, ar <...> nesilaukia? Aš važiuodavau tada <...>, ar tu tikrai nesilauki? <...> Nu ir 
su mama kalbu, mama irgi kalbėdavo su dukra, kad ar tu laukiesi? „Ne“, jinai labai šitą 
slėpė. <...> mama labai pergyveno ir verkė ir nežinau ir pati, iš tikrųjų, kaip priimti tą 
sprendimą, gerą sprendimą, ar nuvesti į privačią... <...> Nesutraumuoti mergaitės. <...> 
Mums gydytoja sutiko nemokamai priimti <...>, padarė echoskopiją, atsimenu labai 
gerai, kad buvo birželio mėnesį ir rugpjūtį jau turėjo gimdyti, čia buvo šeši mėnesiai ir 
matėsi, bet jinai mum labai neigė <...> ji ir nualpo pas ginekologę, jai buvo labai sunku, 
iš tikrųjų“ (Socialinė darbuotoja_4).

„Jeigu aš neklystu, tai buvo gal penki mėnesiai. Aš paklausiau, ar tau yra reguliarios 
menstruacijos, jinai sako aš nepastebėjau, aš nežinau. Tada aš sakau, kada tu prisimeni, 
kad tau paskutinį kartą buvo, jinai pradėjo skaičiuot, jinai sako aš nesergu, aš nežinau. 
Sakau, tu su savo draugu lytinį gyvenimą gyveni, jinai – „taip“, sakau, jūs saugotės? O 
nežinau. <...> sakau, tai gali būti, kad tu laukiesi, jinai pradėjo verkt, tai paprašė ma-
mos, kad palydėtų pas gydytojus ir in jau laukiasi“ (Socialinė darbuotoja_12).

Kitų Europos šalių tyrimai taip pat atskleidžia, kad merginos paauglystėje gana vėlai 
identifikuoja nėštumo požymius dėl fiziologinių priežasčių. Kadangi paauglystėje menstru-
acijų ciklas dar nėra nusistovėjęs, merginos neatkreipia dėmesio į ciklo sutrikimą. Dėl geros 
savijautos ir kitų fiziologinių pakitimų nejutimo, pavyzdžiui, rytinio pykinimo, vėlyvas nėštu-
mo identifikavimas arba jo nepastebėjimas paauglystėje – gana įprastas reiškinys (Marghe-
rita ir kt. 2017). 

Kadangi socialinės darbuotojos dažniausiai susidurdavo su merginų vėlesniu nėštumu, 
dalyvauti apsisprendžiant dėl vaiko gimdymo tenka retai. Viena socialinė darbuotoja teigė 
turėjusi atvejį, kai manė, kad mergina dar galės svarstyti nėštumo nutraukimą, nes rajono 
gydytoja buvo nustačiusi, kad terminas – apie 12 savaičių. Mergina norėjo negimdyti, tačiau 
nuvykus pas miesto ginekologę paaiškėjo, kad 12 savaičių terminas jau kelios savaitės kaip 
peržengtas ir nėra galimybės nutraukti nėštumo:

„Ji tada sakė aš pasikarsiu tiesiog. Nu sakau kažką padarysiu, bet aš jo negimdysiu. <...> 
Tiesiog nenori ir viskas. Taip, jai tada buvo nu kiek, nu šešiolika. <...> gydytoja po apžiūros 
pasakė, kad jau penkiolika šešiolika va savaičių, tai tikrai jokių abortų ir nieko va nebus. Ir 
tada pradėjom bendrauti su ja. Ten ir mokykloj kiek aš žinau socialinė darbuotoja nu va 
dirbo su ja. Aš buvau nuolat, <...> jinai pas mane nuolat vat kreipėsi, su vaikų teisėm ben-
dradarbiavom, su ta ginekologe nu vat bendradarbiavom, nes nu reikėjo į tas vat apžiūras 
<...> ir taip toliau“ (Socialinė darbuotoja_7).

Tik vienu atveju socialinei darbuotojai, dirbančiai savarankiško gyvenimo namuose, iš 
tiesų teko padėti apsispręsti dėl gimdymo. Mergina turėjo lengvą protinę negalią ir pana-
šu, kad darbuotojos būtų sutikusios su abiem sprendimų variantais, jos įsiklausė į merginos 
nuomonę: 
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„Tai vat ir paskutinis variants, aišku, sėdėjom irgi net su šeimos gydytoja ir abidvi sėdėjom, 
žinoma svėrėm tuos už ir.., bet galutinis vis tiek jos pačios buvo. 
Ai, jinai nori, kad auginti?
Jo, jinai nori, kad auginti“ (Socialinė darbuotoja_5).

Nors socialiniai darbuotojai retai susiduria su nėštumo paauglystėje nutraukimo svars-
tymais, paklausus, kokios pozicijos laikytųsi, jei tokie svarstymai iškiltų, tyrime dalyvavusios 
darbuotojos paprastai pasisakė už gimdymą: 

„Nu aišku mes visą laiką propaguojam už gyvybę, kad jeigu jau tu pastojai, tai tu būk. Tai 
tada yra gyvybės langelis, kad tu gali atsisakyt, gal kažkas tavo vaiką tą užaugins“ (Soci-
alinė darbuotoja_1).

„Nu šiuo klausimu tai žinokit aš esu už gimdymus, aš prieš žudymus, tai tikrai aš nesiūly-
čiau, jeigu taip atsitiko, tai taip“ (Socialinė darbuotoja_11).

„Aš tai už tą nuomonę, kad gimdyt, nes paskui gali su savo nuomone jei patarsi tokiai 
mergaitei, kad negimdyt, paskui visą gyvenimą gali persekiot ta mintis, kad kažką pada-
rei ne taip, o gal jinai būtų visai normaliai užauginus tą vaiką. <...> nes toks vaikas jisai 
gali sugriaut sau gyvenimą“ (Socialinė darbuotoja_9).

Paklausus, iš kur darbuotojos žino apie neigiamas nėštumo nutraukimo pasekmes ar net 
galimą merginų nevaisingumą po nėštumo nutraukimo, kelios abstrakčiai paminėjo, kad iš 
„bendro išsilavinimo“, viena darbuotoja žinojo konkretų pavyzdį iš artimos aplinkos:

„Žinau pati iš patirties. Geroj šeimoj augo mergaitė ir pastojo aštuoniolikos metų ir tė-
vai nu taip apsisprendė, kad ji negimdys ir jinai vaikų nebegali turėt ir be galo išgyvena“ 
(Socialinė darbuotoja_9).

Kelios socialinės darbuotojos neturėjo nuomonės dėl nėštumo nutraukimo paauglystė-
je. Viena socialinė darbuotoja sakė, kad apskritai išreikšti savo pozicijos dėl gimdymo ar nėš-
tumo nutraukimo nedrįstų, tartųsi su vaiko teisių apsaugos tarnyba:

„Tiesiog žinokit tikrai neįsivaizduoju, nes čia jau toks dalykas, kad nu per daug gal jau ir 
nelabai galėčiau kištis renkantis, o tai čia nežinau.
 <...> tėvai tuo metu sprendžia?
Tėvai, aišku, tarčiausi su vaikų teisių apsaugos tarnyba ir tiesiog pati gal nedrįsčiau savo 
ruožtu kažkokį tai siūlyti sprendimą“ (Socialinė darbuotoja_10). 

Nors ne visada socialinės darbuotojos tiki merginų gebėjimais auginti vaiką, tačiau tokių 
išsamių svarstymų, kaip globos įstaigoje, už ir prieš vaiko susilaukimą neįvardijo: 

„Ar esat padėję apsispręsti merginai gimdyti ar ne, kai jos laukėsi?
Iš tikrųjų jos būna pilnai apsisprendę pačios ir nelabai ką gali ir tos nuomonės <...> ir jiem 
tie gimdymai, vaikų turėjimas, joms kažkas tokio. Galvoja oj čia labai kažkoks stebuklas 
bus, nu stebuklas, bet jai yra sunkumas ir tam vaikui. Ir tolimesnis gyvenimas, labai retas 
kuris nu tiesiog nepaslys. Labai retas kuris vaikas“ (Socialinė darbuotoja_3).

Viena socialinė darbuotoja atkreipė dėmesį, kad neretai merginoms iš skurstančių šeimų 
nėštumo nutraukimas neprieinamas ir finansiškai:

<...> vėlgi pinigų stygius, jeigu ten kažkas atsitinka ir norėtų galbūt arba abortą pasida-
ryt, bet nėra pinigų, tai tas vaikas...“ (Socialinė darbuotoja_1).

Anot mokslininkų, ne visi nėštumai paauglystėje merginų iš rizikas patiriančių šeimų 
vertinami kaip neigiama patirtis. Vaiko susilaukimas kartais būna kaip teigiamas postū-
mis emancipuotis ir pasitraukti iš šeimos, kurioje patiria sunkumų. Be to, nestabili ir stresą 
kelianti artima aplinka bei ateities planų neturėjimas paauglius paskatina vertinti vaiko 
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susilaukimą kaip pozityvų dalyką (Överlien, Hydén 2004; Johns 2011). Mūsų tyrimo metu 
socialinės darbuotojos taip pat teigė, kad vaikų susilaukimas paauglių merginų iš riziką 
patiriančių šeimų ar globos namų kartais vertinamas labai pozityviai:

„Jos nori tų vaikų, nesuprantamas man dalykas. Tai gali norėt, bet jos be proto nori tų 
vaikų turėt.

Jos nori sukurt šeimą ar kažkaip?
Nežinau, ar jos nori sukurt šeimą, bet jos nori turėt vaikų“ (Socialinė darbuotoja_3).
„Dvi merginos, tos po keturiolika ir šešiolika, va kur pastojo ir pagimdė, tai jos norėjo 
kažkokio dėmesio, meilės ir nu joms nebuvo to dėmesio ir tos meilės, ir ta viena iš globos 
namų, nu priglostė, „prilaskal“ ir viskas ir jinai galvojo, kad visas pasaulis čia. O dabar jinai 
kitokios nuomonės iš vis kitokios“ (Socialinė darbuotoja_6).

„O tos, kurios susilaukė aštuoniolikos metų, ar yra kažkokie atvejai buvę išskirtiniai? 
Sakėt, pora merginų buvo aštuoniolikos?
Aš sakyčiau, pastūmėja ne nežinojimas, bet norėjimas pabėgti nuo tėvų į suaugusio pa-
saulį, gyventi savarankiškai, nes namuose neranda emocinės šilumos. <...> Bėgo iš savo 
tėvų, iš savo biologinės šeimos, imkim taip, ieškodamos galbūt geresnio gyvenimo, jos 
tikėjos, kad bus geresnis gyvenimas“ (Socialinė darbuotoja_8).

Kai mergina pasisako, kad vaiką gimdys, paprastai socialinės darbuotojos apsiriboja 
vienkartiniu klausimu dėl nėštumo nutraukimo, galima ateitis dėl vaiko auginimo sunkumų 
išsamiau neaptariama:

„O kada ji sužinojo, kad laukiasi, ar svarstė abortą, ar Jūs tame dalyvavot?
Ne, mes kalbėjom labai atsargiai, nes bijojau, kad nesustresuotų, nes vis dėlto yra jauna ir 
aš nežinau, kiek jinai buvo atvira man, nu kaip sako man iš pirmo pabandymo ir turiu nu, 
bet tas tiesa, netiesa, nu nežinau kiek sakau ji buvo man atvira, bet nu tokį klausimą atsar-
giai uždavėm gal... Ne, sako, aš užsiauginsiu. Aš nepaliksiu jo“ (Socialinė darbuotoja_8).

Socialinei darbuotojai pasiūlius nėštumo nutraukimą antrą kartą neplanuotai pastojusiai 
ištekėjusiai nepilnametei romų kilmės merginai, susidurta su kultūrinėmis nuostatomis – rei-
kia gimdyti nepaisant prastos sveikatos būklės ir jauno amžiaus: 

„Jai buvo pasiūlyta, bet jinai pasakė nekalbėkit net taip, nes nu aš apie tai net kalbėt ne-
galiu, kad jinai vat negimdytų. <...>
Tai su juo kažkokių irgi nei pagal papročius negali būt kalbų apie šeimos planavimą 
arba apskritai?
Ne, tai mes su juo paskui šnekėjom, kad vis tiek tai yra jau ne pirma santuoka ir vis tiek ji la-
bai jauna, jos buvo labai sveikatos būklė prasta, žemas homoglobinas ir tiesiog gydytojai 
bandė su juo šnekėt, pasakė, kad jinai nu yra per jauna antram tokiam greitam nėštumui 
ir sako jai bus labai sunku, bet jisai sakė, kad jisai jai padės, jisai valgyt darys, jinai galės 
ilsėtis. Tai galbūt po trečio vaiko, jau jie sutiko imtis apsisaugojimo priemonių ir sutiko, 
kad spiralę“ (Socialinė darbuotoja_12).

Vakarų šalių mokslininkai teigia, kad svarbu įtraukti merginų partnerius į lytinį švietimą 
po gimdymo, siekiant išvengti pakartotinio neplanuoto nėštumo (Withworth ir kt. 2017).

Socialinės darbuotojos žinojo, kad buvo atlikti keli nėštumo nutraukimai ankstyvame amžiu-
je besilaukiančioms merginoms šeimos sprendimu. Vienu atveju socialinės darbuotojos bandė 
atkalbėti šeimą dėl, jų nuomone, galimų neigiamų pasekmių reprodukcinei merginos sveikatai. 

„Ir mes tada su mama kalbėjom, sakom, kad yra nepilnametė, bet mama, abi jos priė-
mė sprendimą pasidaryti išvalymą. Tada, mūsų žiniomis, mes kalbėjome su vaikinu, su ta 
mergaite ir ta mama, tai vaikinas kompensavo visą dalyką. <...> o mes tai ką, jeigu šeima 
priima sprendimą, mes sakom, kad gali būt pasekmės, jeigu tu pasidarysi išvalymą, gali 
neturėti daugiau kūdikėlių“ (Socialinė darbuotoja_4).
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Dvi socialinės darbuotojos pasakojo, kad siūlė nėštumo nutraukimą vyresnėms mote-
rims, kai jos jau turėjo ne po vieną vaiką, turėjo žymių fizinės sveikatos sutrikimų, o jų moti-
nystės teisės buvo apribotos.

Taigi, socialinės darbuotojos paprastai pasisako už gimdymą paauglystėje ir prieš pirmo 
nėštumo nutraukimą, neatsižvelgiant į merginos gyvenimo sąlygas ir motyvaciją auginti 
vaiką. Apskritai socialinės darbuotojos linkusios vengti dalyvauti svarstymuose dėl nėštumo 
nutraukimo, ypač laukiantis pirmo vaiko. Geriausiu atveju apsiribojama vienu pasiteiravimu, 
ar mergina nori susilaukti vaiko, ir, esant teigiamam atsakymui, į išsamesnius svarstymus ne-
sileidžiama. Net ir tais atvejais, kai socialinės darbuotojos būna nusiteikusios skeptiškai dėl 
merginos gebėjimo auginti vaiką ar išreiškiamas merginos bei jos šeimos narių noras nu-
traukti nėštumą, socialinės darbuotojos baiminasi, kad nėštumo nutraukimas gali pakenkti 
merginos vaisingumui, ir todėl yra linkusios skatinti merginą gimdyti. Tik esant protinei ne-
galiai darbuotojos atidžiau vertino ir atsižvelgė į merginos motyvaciją ir gebėjimus auginti 
vaiką. Tokiuose svarstymuose socialinė darbuotoja į pagalbą pasitelkė sveikatos priežiūros 
specialistę. Nėštumo nutraukimą socialinė darbuotoja  taip patpasiūlė esant antram nepla-
nuotam nėštumui ir gydytojos rekomendacijai dėl silpnos merginos sveikatos. 

11.4. Merginų, pastojusių paauglystėje, sveikatos priežiūra nėštumo metu, 
po gimdymo bei vaiko priežiūros įgūdžių ugdymas

Mokslininkai ir sveikatos priežiūros specialistai, lygindami nepilnamečių ir pilnamečių 
moterų nėštumus, pastebi, kad paauglystėje reikalinga ypatinga nėštumo priežiūra tiek 
dėl merginų biologinio amžiaus, nes kūnas dar nėra visiškai pasirengęs nėštumui, tiek dėl 
mažesnio psichologinio brandumo, t. y. žemesnės motyvacijos elgtis atsakingai, pavyzdžiui, 
sveikai maitintis, vengti žalingų įpročių ir pan. (Harisson ir kt. 2017). 

Mokslininkai pastebi, kad dažnai paauglės mamos praleidžia pirmo trimestro nėštumo 
priežiūrą, dėl to gali nukentėti tiek jaunų mamų, tiek kūdikių sveikata (Harisson ir kt. 2017). 
Mūsų tyrimo metu išaiškėjo, kad paauglių merginų nėštumo priežiūra taip pat dažnai prasi-
deda gana vėlyvame nėštumo etape:

„Ne, išvis nesilankė, nu mes netgi nežinojom, kad jinai nėščia, jeigu žinočiau anksčiau, tai 
reikėjo man <...> ir motyvuoti, kad važiuotų pas gydytoją“ (Socialinė darbuotoja_6).

Į socialines darbuotojas merginos kreipiasi dėl registravimosi į miesto poliklinikas ar kai 
neturi savo transporto nuvykti pas gydytojus: 

„<...> registruoti dėl kažkokio, tai sakykim, <...> nesklandus nėštumas, tai ten dėl gresian-
čio persileidimo, tai kažkur vat į Santariškes reikėjo <...> kelis kartus, ten registravau“ (So-
cialinė darbuotoja_11).

Socialinės darbuotojos kaimiškose seniūnijose palydi besilaukiančias, pagimdžiusias paau-
gles, kai jų mamos paprašo darbuotojos pagalbos ar šeima neturi nuosavo transporto nuvykti.

„Nėštumo metu jinai buvo pas mamą, tai buvau aš šalia, tai kai vežiojau pas daktarus, kokios 
pagalbos reikėjo viską sužiūrėjom. Nu pagalba buvo tokia, kad jie neturi transporto, o gydyto-
jas vis dėlto tolokas, nėštumas jau <...> buvo toks gal biški sunkokas iš šono pažiūrint <...> tas 
nu pykinimas toks, nes sako aš su autobusu nenuvažiuoju, nes man nedrąsu, dar žinot toks 
amžius nedrąsus, dar tokia paauglystė tebėr. <...> nuvežti man dvidešimt šešis kilometrus iki 
gydytojo, aš porą kartų turėdavau sustot, ji išlipdavo pakvėpuodavo, nes jai negera būdavo. 
Nu nešioti jai viskas gerai, komplikacijų jokių ne, bet savijauta gal labiau įvardinti jos buvo 
tokia nu silpnesnė, dar vis tiek jaunas matomai organizmas“ (Socialinė darbuotoja_8).

Kadangi viešojo transporto reisai kaimiškose seniūnijose yra reti, kaimiškos savivaldybės 
tarp teikiamų paslaugų yra numačiusios epizodinio transporto paslaugą, kurią daugiausia 
teikia socialinių įgūdžių stokojantiems ar nepasiturintiems gyventojams nuvykti į gydymosi, 
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reabilitacijos, slaugos įstaigas. Pavyzdžiui, Varėnos savivaldybėje numatyta, kad turintys ne-
galią, senyvo amžiaus ar nepasiturintys asmenys šia paslauga gali pasinaudoti nemokamai 
4 kartus per metus.34 Kalvarijos savivaldybėje priimtas nutarimas dėl pavėžėjimo paslaugos 
teikimo šeimoms ir vaikams.35 Numatytas minimalus mokestis už pavėžėjimą (0,15 Eur/km), 
tačiau neribojami paslaugos suteikimo kartai. Jaunų mamų grupė paslaugų suteikimo nuos-
tatose nėra atskirai išskirta. Taigi, pavėžėjimo paslaugos nuostatos savivaldybėse skiriasi.

Gydytojai su socialiniais darbuotojais daugiausia bendrauja, kai iškyla komplikacijos ar 
pacientė nesilaiko gydytojo nurodymų, tačiau dėl profilaktinės nėštumo priežiūros su socia-
liniais darbuotojais retai dalijamasi informacija. 

„O gydytoja Jums praneša kažkaip <...> jeigu iš kažkurių šeimų, kurias Jūs prižiūrit?
Ne, iki tol ne. Jeigu yra kažkokių problemų tai <...> taip, praneša. 
Problemų sveikatos?
Taip, arba reikia rekomendacijų, pavyzdžiui, moteris nevykdo gydytojų rekomendacijų 
gydytis, tada jau gydytojas praneša socialiniams darbuotojams, kad reikia motyvuoti 
arba įgalinti <...>, kad tos rekomendacijos būtų vykdomos“ (Socialinė darbuotoja_6).

Į moterų krizių centrą besilaukiančios merginos paprastai atvyksta iš vaikų namų arba 
tos, kurios neturi tinkamų sąlygų gyventi namuose. Pasak centre dirbančios socialinės dar-
buotojos, merginos paprastai nerodo susidomėjimo pasiruošimu gimdymui, vaiko priežiūra, 
kol gimdymas nepriartėja:

„Ignoruoja nėštumą <...> aš ne nėščia <...>, o paskui paaiškėja, kad ir nėščia, ir laukiasi ir 
kad po dviejų mėnesių ir gimdyt reikia. <...> Praktiškai penkių mėnesių nėštumas tai jom 
nėr ką veikt čia, čia mes apie vaikus apie švarą, tvarką, vaiko raidą, jai dar tas neaktualu, 
tai jinai visą laiką nu ignoravimas eina, nu neįdomu, aš nenoriu. Po to atsiranda tas vai-
kelis, arba nėštumo paskutinis mėnuo, tai jau kiti poreikiai atsiranda. Jau supratimas, kad 
vis tiek reikės augint vaiką <...>, tai pradeda domėtis pati. Kitų vaikelius paima ant rankų, 
tai va tokia praktika“ (Socialinė darbuotoja_1).

Vakarų šalių mokslininkai teigia, kad nepilnametės mamos nenoriai lankosi bendruose 
pasiruošimo gimdymui kursuose su vyresnėmis moterimis, todėl siūlo, kad paauglystėje pa-
stojusioms merginoms nėštumo priežiūros paslaugos turėtų būti jaunimui draugiškos (Wi-
thworth ir kt. 2017). 

Pasak tyrime dalyvavusių socialinių darbuotojų, merginoms, susilaukusioms vaikų paau-
glystėje, reikėtų socialinių įgūdžių kursų, kaip prižiūrėti kūdikį, daugiau sužinoti apie vaiko 
raidą, būtų naudinga, jei kursai būtų organizuojami kelioms jaunoms mamoms. Socialinė 
darbuotoja iš kaimiškos savivaldybės atskleidžia, kad jaunos mamos susiduria su sunkumais 
pačios nuvykti iki įstaigų, kur galėtų lankyti kursus:

„Yra kaimo teritorija, jom reikėtų daugiau, <...> gal iš visuomenės sveikatos arba ŠPT tar-
nyba <...> va su tais mažais leliukais, aišku, pirmą mėnesį jos niekur neišvažiuoja, kai pa-
auga leliukas, va trijų, keturių, penkių va mėnesių, kad jom būtų ar iš medicinos va kaip...
Kaip prižiūrėti?
Kaip prižiūrėti ar ne, nu jos nuvažiuoja į polikliniką ir jom pasako, kad va jau dabar vaikas 
turėtų tas kūdykėlis tą ir tą daryti, pagal amžių <...> bet jom gal jos susiburtų trys, keturios, 
ane, nu va būtų specialistas, kad <...> taip dar būtų dar vėl papildomai daugiau informaci-
jos“ (Socialinė darbuotoja_4).

34 Varėnos socialinių paslaugų centras: http://www.varenosspc.lt/placiau_apie_teikiamas_sociali-
nes_paslaugas.

35 Sprendimas dėl Kalvarijos savivaldybės transporto paslaugų, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai, 
organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo, Kalvarijos savivaldybės taryba, 2018 m. gruodžio 19, Nr. 
T-219, Kalvarija.
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Gimus kūdikiui, bendra tvarka36 apsilankymai pas gydytojus numatyti kas mėnesį, tik 
vieną kartą po gimdymo numatytas akušerės apsilankymas namuose. Vien pirmaisiais kūdi-
kio auginimo metais, nesant gerai išvystyto viešojo transporto ir artimųjų pagalbos, gali būti 
reikalinga mažiausiai 12 kartų per metus apsilankyti su kūdikiu pas gydytojus. Kaip matome 
iš socialinės darbuotojos pastebėjimo, kaimiškose teritorijose pirmais mėnesiais po gimdy-
mo jaunos mamos nebūtinai nuvažiuoja į sveikatos priežiūros įstaigas. 

Socialinės darbuotojos, lankydamosi šeimose, daugiausia dėmesio skiria jaunų mamų ge-
bėjimų prižiūrėti kūdikį vertinimui ir ugdymui bei aprūpinimui būtiniausiomis priemonėmis. 

„Nu taip, būna, kad vat, kad nemoka <...> prižiūrėti. Buvo pas mane tokių, kad reikėjo, 
pagimdė vaikus, nei tų reikmenukų, nei tų buteliukų nei ką, ji pagimdė ir nežino, ką daryti 
toliau“ (Socialinė darbuotoja_6).

Tyrėjai paklausus socialinės darbuotojos, kaip ši įvertina jaunos mamos rūpinimąsi vai-
kais, išryškėja, kad daugiausia vertinamas fizinių vaikų poreikių patenkinimas: vaikų apran-
ga, maitinimas. 

„Tai dėl socialinių įgūdžių su šeimomis yra dirbti aišku, kad lengviau, nes ten jom reikia 
tiesiog pamokinti, kaip reikia daryti, kaip namus tvarkytis, kaip valgyt virti, kad patalynę 
reikia apsivilkti...“ (Socialinė darbuotoja_11).

„Nu yra kurios tokios nu jeigu ten murzinas vaikas <...> tai kiek čia renginėsi per dieną 
<...>, tai vakare paimsiu ir perrengsiu, nu tokių trūksta. <...> kažkaip pačios žino, kad at-
važiuos bus gėda, tai jau jos minimaliai ir apsitvarko tuos namus, kiek jau jos sugeba. O 
jeigu jau ateini ir matai, kad ten netvarkingi nu tai pasakai, kad susitvarkyk, ar ten veidro-
dį nusivalyk ar dar kažką pasidaryk, bet jau mokinti, kaip plauti, tai man jau nereikėjo, nes 
jau buvo išmokintos iki mano atėjimo. <...> viena tokia jauna, tai reikėjo, sakė, mokint, 
net šluotos neturėjo namuose“ (Socialinė darbuotoja_9).

Kiti šeimos rizikos veiksniai, pavyzdžiui, kenksmingi įpročiai, vertinami kaip ir dirbant su 
suaugusiųjų šeimomis, t. y. neskiriant didesnio dėmesio jaunam mamos amžiui:

„Ne, nesilankom, kadangi nu kaip ir <...> nevartoja, būna ten, nu žinot, kaip gal savaitgaliais 
kokio, bet jinai taip nevartoja alkoholio. Visada vaikai švarūs, ten tvarka ir maisto turi, tada 
nepasakysi, kad reikia. <...> jiems įgūdžių trūkumo čia nėra“ (Socialinė darbuotoja_6).

Vaiko fizinė nepriežiūra yra pirmas signalas, kad socialiniai darbuotojai turi imti dirbti su 
šeima, taip pat įtraukiami vaikų teisių specialistai, kurie gali apriboti tėvų teises. Vaiko ne-
priežiūra gali būti pastebėta ir mokykloje:

„O kaip Jūs pamatot dėl tų įgūdžių, kaip nustatot?
Tai žinokit aš šito dabar negaliu pasakyt, nes jos jau buvo įtrauktos, tai matomai mokykloj 
kažkokių nusiskundimų yra, kad kas ne pagal sezoną ateina aprengtais drabužiais, tai dar 
kažkokių išlenda tokių ir kažkaip tai tada, kaip anksčiau, tai vaikų teisės turbūt tikrindavo“ 
(Socialinė darbuotoja_11).

„Manau, kad čia socialinis darbuotojas reikalingas, kada yra poreikis, kada yra socialinių 
įgūdžių stoka <...>ar kada atsiranda vaiko nepriežiūra. Tai jau ir tai nustato jau ne mes. 
Mes jau gaunam su poreikiu“ (Socialinė darbuotoja_10).

Jei moterų krizių centro socialinė darbuotoja pastebi, kad mergina netinkamai prižiūri 
savo kūdikį ir nepasiduoda mokymams, darbuotojos su vaikų teisių institucijos žinia turi tei-

36 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 
31 d. įsakymo nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“pakeiti-
mo 2015 m. kovo 23 d. Nr. V-383, Vilnius.
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sę apriboti jaunai mamai motinystės teises. Pasak darbuotojos, yra buvę keletas tokių atvejų, 
kai turėjo pripažinti, kad jauna mama nesirūpina, nesidomi vaiku, nepaiso kūdikio poreikių 
ar smurtauja prieš vaiką. 

11.5. Paauglių lytinis švietimas po gimdymo 

Pasak mokslininkų ir sveikatos specialistų, dirbančių su jaunais tėvais, ypač svarbu su-
teikti paslaugas paauglėms motinoms ir jų partneriams po gimdymo, nes, viena vertus, 
jauniems tėvams dažnai trūksta pasitikėjimo savimi prižiūrint kūdikį, priimant sprendimus, 
tad reikalinga įgalinanti pagalba, kita vertus, pastebėta, kad paauglystėje vaiko susilauku-
sios mamos susiduria su sveikatos sunkumais: dažniau pagimdo mažo svorio vaiką, rečiau 
ir trumpiau maitina kūdikį krūtimi, prasčiau maitinasi nei vyresnės mamos ir dažniau vėl pa-
stoja neplanuotai, todėl reikalingos ne tik sveikatos priežiūros, bet ir lytinio švietimo paslau-
gos po gimdymo (Withworth ir kt. 2017). Pasak mokslininkų ir praktikų, merginų partnerių 
įtraukimas į lytinį švietimą po gimdymo sumažina pakartotinius neplanuotus nėštumus. Be 
to, tėčių dalyvavimas vaiko ir motinos sveikatos priežiūros kursuose pozityviai veikia ne tik 
vaikų, bet ir motinų sveikatą (Platin ir kt. 2011; Withworth ir kt. 2017).

Viena iš tyrime dalyvavusių socialinių darbuotojų pasakojo, kad iš tiesų merginoms 
trūksta žinių apie pastojimą po gimdymo ir nebūtinai gauna informacijos apsilankiusios pas 
gydytoją. Gyvendama su sutuoktiniu, mergina, dar nesulaukusi 19-os metų, labai greitai pa-
stojo antrą ir net trečią kartą.

„Su ja buvo kalbama apie apsisaugojimo priemones, jau iš karto pasiūlyta nu galbūt ne 
kontraceptinės, tarkim, piliulės, o spiralė. Jai kaip ir ta mintis patiko ir mes nuėjom ir pas 
gydytoją <...> tiesiog jai ten buvo kažkoks uždegimas ir gydytoja pasakė, tam tikrą laiko 
tarpą reikia palaukti, nes po gimdymo, tai yra per anksti. Bet pastot antrą kartą matyt 
nebuvo per anksti <...> Ir labai greitai ir trečias, mes tada jai sakėm, kad jeigu tau dar ne-
galima dėt spiralės, paprašyk gydytojos, kad tau išrašytų vaistų kontraceptinių. Jinai, čia 
kuriozas toks, ir jinai nuėjo pas gydytoją ir jai išrašė kažkokių vaistų ir jai sakau: 
„Ar tau yra išrašyti vaistai? 
– Taip. 
– Ar tu nusipirkai?
– Taip.
– Pasakyk pavadinimą vaistų.
– „Nošpa“.
– Sakau: ar tu supranti, kad „Nošpa“ tai nėra kontraceptinė priemonė, tai yra vaistas nuo 
tam tikrų skausmų?
– Gal, bet aš jau savaitę laiko naudoju „Nošpą“ ir aš dar nepastojau.“
Nu bet sakau, jinai paskui greitai pastojo. Tada po trečio jinai <...> jau turėjo aštuoniolika 
metų ir jinai, manau, vyrui nežinant įsidėjo spiralę“ (Socialinė darbuotoja_12).

Galima sakyti, kad šiuo atveju pritrūko vadinamųjų draugiškų jaunimui paslaugų, t. y. ati-
desnio dėmesio merginos žinioms apie vaisingumą. Nors socialinė darbuotoja ir lydėjo mer-
giną pas gydytoją, pasigesta bendradarbiavimo tarp ginekologės ir socialinės darbuotojos 
lytinio švietimo klausimais. Kadangi mergina šalia neturėjo kitų suaugusių asmenų, išskyrus 
jos pačios vyrą, šeimos planavimo klausimais ji neturėjo į ką daugiau kreiptis. 

Kai kurios socialinės darbuotojos pastebėjo, kad jaunos merginos nenoriai lankosi pas 
reprodukcinės sveikatos specialistus, todėl darbuotojos stengiasi merginas motyvuoti, 
kalbėdamos apie galimus paskesnius nėštumus. Tikėtina, kad šiuo atveju taip pat trūksta 
jaunimui draugiškų reprodukcinės sveikatos specialistų paslaugų.

„Net atsisako pas ginekologus važiuot, vat kaip apie kontraceptikus pradedam šnekėti, 
atsisako“ (Socialinė darbuotoja_5).
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„Ne, jos neįvardina, pasisaugosim, daugiau negimdysim <...> Ta kontracepcija, vis tiek 
reikia eit pas gydytoją, ginekologą. Dar jeigu kažkokios bėdos, reikia gydytis <...> Kad rei-
kia daryt kažką, o jos šito tai nenori. <...> Jos bijo, kad ir skaudės jom ir... paprasčiausia yra 
jom kaip ir baimė tokia“ (Socialinė darbuotoja_2).

Kad gali trūkti bazinių žinių apie vaisingumą ir pakartotinio pastojimo tikimybes, ilius-
truoja ir krizių centre dirbančios socialinės darbuotojos įvardyti atvejai:

„Tai jau dabar kitas etapas, tai tu su ja kalbi, tai kiek jau sutiko įsidėt tą spiralę. Nu bent jau 
trys, kurios susitvarkė... <...> nes važiuoja su nakvyne į svečius, tai su draugais, tai prezer-
vatyvų nusipirkti, tai būdavo, ojej ką Jūs man čia pasakojat. Sakau, kiekviena sueitis bus 
lygu vaikelio atsiradimui, nu ne, aš nenoriu nėštumo ir nebus jo. Nu, bet tai žiūrėk paskui 
vat gaunasi kaip gaunasi.
Ai galvodavo, kad nenori ir nebus?
Taip, nenoriu ir nebus. Taip“ (Socialinė darbuotoja_1).

Tyrime dalyvavusios socialinės darbuotojos daugiausia informuoja merginas apie ilga-
laikes kontraceptines priemones, tačiau ne visada seka savo konsultacijų rezultatus, t. y. ne-
būtinai žino, ar pirmą vaiką pagimdžiusi mergina naudoja kokias nors apsisaugojimo prie-
mones po to. Darbuotojai sprendžia apie merginų saugojimąsi nuo nėštumo iš pasekmių, 
t. y. vėlesnių gimdymų nebuvimo. Čia vėlgi trūksta bendradarbiavimo su reprodukcinės
sveikatos specialistais.

„Naudoja, matyt, kad naudoja, nes dar nepastojo antrą kartą. Nes aš tai nu kalbėjau dėl to.
O kažką tai siūlėt?
Nu siūliau, nu žinoma, kad siūliau, aš tai siūliau <...> spiralę, bet kiek žinau neįsidėjusi jinai 
tą spiralę, nu matyt kitus būdus“ (Socialinė darbuotoja_7).

Kai kurios merginos nori turėti gausią šeimą, matydamos pavyzdžius artimoje aplinkoje; 
tuomet socialinėms darbuotojoms taip pat nesiseka motyvuoti naudoti ilgalaikes apsisau-
gojimo nuo nėštumo priemones. 23 m. mergina, auginanti 4 vaikus, pirmo vaiko susilaukė 
būdama septyniolikos:

Kalbėjau, tai jinai sakė <...> kaip ir žino apie tą kontracepciją, apie viską, bet, man atrodo, 
jai patinka gimdyti vaikus. Nu taip pavyzdžiui, taip apie tai sako, kažkokia brolienė, sako, 
turi šešis ar kiek, tai man dar...
Dar nori daugiau?
Nu gal daugiau jau nenori, bet vat...“ (Socialinė darbuotoja_6).

Keletas savivaldybių išsiskyrė tuo, kad socialinės darbuotojos glaudžiai bendradarbiavo su 
visuomenės sveikatos centrais. Socialinės darbuotojos sudarydavo sąrašus jaunų merginų ir 
moterų, kurioms visuomenės sveikatos centrai, laimėję projektus, nemokamai skirdavo ilga-
laikes kontraceptines priemones. Dažniausiai finansavimas skirtas spiralėms, veikiančioms 
penkerius metus. Po šių projektų, pasak socialinių darbuotojų, sumažėjo paskesnių neplanuo-
tų nėštumų skaičius. Kai kurios savivaldybės perėmė šią iniciatyvą ir ėmė skirti vienkartines 
išmokas moterims iš nepasiturinčių šeimų kompensuoti šią ilgalaikę kontraceptinę priemonę. 

Vis dėlto ne visos tyrime dalyvavusios socialinės darbuotojos žinojo apie valstybės fi-
nansuojamų ilgalaikių kontraceptinių priemonių skyrimo galimybę, jų savivaldybėse tokių 
visuomenės sveikatos biurų projektų nebuvo, tad ši praktika kol kas taikoma tik atskirose 
savivaldybėse, ne visoje Lietuvoje. 

11.6. Psichologinė pagalba nėštumo metu ir pagimdžius

Pastebėta, kad paauglės mamos kelis kartus dažniau patiria depresiją tiek nėštumo metu, 
tiek pogimdyviniu laikotarpiu, todėl paauglių psichologinei savijautai tiek nėštumo metu, 
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tiek pagimdžius turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys (Reid, Meadows-Oliver 2007).
Tyrime dalyvavusios socialinės darbuotojos bendradarbiauja su bendruomeninių centrų, 

švietimo pagalbos tarnybos ar nevyriausybinių organizacijų psichologais. Darbuotojos tarpi-
ninkauja nukreipdamos besilaukiančias merginas pas psichologus, kai pastebi, kad jų pačių 
teikiamos emocinės paramos nepakanka, ir įžvelgia krizinę situaciją: 

„Jinai pas mus psichologo pagalbos nenorėjo eiti <...> jinai prieš tai ėjo pas psichologą, 
bet gal jai nepatiko, todėl [nevyriausybinė] organizacija, jie turi savo psichologą <...> la-
bai fainą, ji kai tik atvažiavo <...> aš jos paprašiau. <...> gavau žinutę iš jos telefono, kad 
ji nori to kūdikėlio atsisakyti. Man buvo toks biški lengvas šokas <...> dar buvo lyg tais, 
kad ji nori nužudyti tą kūdikėlį, <...> jinai pradėjo blaškytis, jai pačiai šokas, ji baigė ką tik 
dešimt klasių. <...> kaip ir man toliau su ja dirbti, nu tų žinių stygius ir man pačiai <...> 
pasikalbėjo jos ten <...> ir pasakė [psichologė] viskas gerai bus. <...> Ir po to puikiai mes 
jai padėjom“ (Socialinė darbuotoja_4).

Socialinės darbuotojos stengiasi, kad psichologinė pagalba krizių atvejais būtų suteikta 
kuo greičiau:

„Būna kitąkart, kad matom, kokia krizė, mes įžvelgėm ten, ar link savižudybės, tai skambi-
nam, ŠPT [Švietimo pagalbos tarnyba], negali, tai skambini į bendruomeninį psichologės, 
nu ieškom čia ir dabar, kad gautų, kad būtų pagalba“ (Socialinė darbuotoja_4).

Vis dėlto ne visada nepilnametės mamos gauna psichologo pagalbą. Pavyzdžiui, mer-
gina, gyvenusi krizių centre, po išprievartavimo pagimdžiusi, atsisakė vaiko, ir pagrindinis 
socialinės darbuotojos dėmesys skirtas vaiko globos organizavimui, tačiau pačios merginos 
psichine sveikata nebuvo pasirūpinta. 

„Buvo išprievartavimo atvejis ir sakė, aš negaliu, ji man primena tą žmogų, ji panaši į tą 
žmogų ir sakė pasiimkit Jūs ją.
Ir ką darėt?
Nu ir nieko, tai kreipėsi į vaikų teises ir atvažiavo globėjų šeima ir pasiėmė.
O pas kokią psichologę nesiuntėt?
Jinai išėjo tada iš mūsų visai ir sakė išvažiuoju“ (Socialinė darbuotoja_1).

Tyrimo metu moterų krizių centre dirbanti socialinė darbuotoja pasakojo, kad nevyriau-
sybinės organizacijos, vykdydamos projektus, daugiau dėmesio skiria merginų psichinei 
sveikatai: atvyksta į instituciją, veda grupinius užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas. 
Tiesa, merginas socialinei darbuotojai reikia motyvuoti, kad pasitikėtų psichologine pagal-
ba, paprastai pradžioje susiduriama su pasipriešinimu.

„<...> viena atsisakė eiti, „nu aš gi nedurna, kad aš turiu ten eiti“. Nesuvokia, kad jai nuo to 
geriau bus. „Ai aš ir čia galiu pasikalbėti, nu tai kalbuosi“, bet kaip ir kalbuosi su specialistu 
yra skirtumas“ (Socialinė darbuotoja_1).

„Buvo rajone projektas, kada mes galėjom pasinaudoti <...> kada psichologas važinėda-
vo į namus. Ta mergaitė, kuri susilaukė mergaitės ir dvynukų, jinai atsisakė psichologo 
pagalbos.
...net nėjo nei į pirmą susitikimą, net nepabandžiusi jinai atsisakė, o kokie motyvai 
buvo?
Nereikia“ (Socialinė darbuotoja_12).

Tačiau supratusios, kad psichologinė pagalba veiksminga, kai kurios merginos pačios pa-
siprašo socialinių darbuotojų psichologo paslaugos.

„Jinai per tą susirinkimą, mes jos paklausėm, kokių jinai turi pageidavimų, jinai pati pasi-
prašė psichologo pagalbos po gimdymo. <...> Jinai dabar turbūt jaučiasi sunkiai, jinai labai 
nervinga ir vis tiek jinai jauna, trys vaikai maži, dabar ketvirtas“ (Socialinė darbuotoja_11).
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11.7. Socialinis darbas su tėčiais 

Svarbus socialinių darbuotojų vaidmuo gerinant merginų, susilaukusių vaikų, gyvenimo 
sąlygas. Socialiniai darbuotojai padeda merginoms parengti dokumentus su vaiko auginimu 
susijusioms pašalpoms gauti, kurioms neretai reikalingas tėvystės nustatymas. Kai vaiko tė-
vas nepripažįsta tėvystės vaikui gimus, socialinės darbuotojos tarpininkauja rengiant doku-
mentus teismo procesui. Paprastai merginai skiriamas valstybės apmokamas advokatas. So-
cialinės darbuotojos teigė teismuose merginoms neatstovaujančios, tik tarpininkaujančios, 
kad paskirtų advokatą. Pagal Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šei-
moms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymą37, tėvystės nustatymas reikalingas tiek 
alimentų priteisimui, tiek socialinei pašalpai merginai gauti. 

„Jeigu bus va nustatyta tėvystė ir jisai negyvens kartu, tai jinai gali kreiptis ir dėl alimen-
tų, ir dėl viso kito, ir dėl socialinės pašalpos <...>, nes jeigu tėvystė nenustatyta, tai tada 
pašalpa priklauso tik vaikui, o jeigu vat viskas tvarkoj, tai tada visiems šeimos nariams“ 
(Socialinė darbuotoja_7).

Pasitaiko sudėtingų atvejų, kai bylos užtęsiamos pernelyg ilgai, nebaigus jų nagrinėti 
merginos negauna visos priklausančios paramos iš valstybės. Pasak socialinės darbuotojos, 
valstybės samdomi advokatai kartais dirba aplaidžiai. 

„Mūsų tie teisininkai nemokami labai atlaidžiai žiūri į viską. Ai, tu susirask pati, o aš pa-
dėsiu tada.
Ai, tą tėvą?
Nu, va, mergaitė, jau du metai ir dukrai du metai ir va tas tempiasi visas, nes neranda 
vaiko tėvo, nu, o tas vaikšto visur kaip sako...“ (Socialinė darbuotoja_1).

Surasti tėvą tapo sunkiau, kai dabar vyrai gali laisvai išvykti užsidirbti į užsienį. Pasak vie-
nos darbuotojos, jauni vyrai jų savivaldybėje jau nuo 16 metų, kai tik gauna pasą, išvažiuoja 
laikiniems darbams. 

„Tėvas yra žinomas, bet jisai labai greit išvažiavo į užsienį. <...> Jis buvo dvidešimt dvejų 
metų <...>. Nu ir jo teigimu, jis sakė, kad nežinojo, kad jai tiek, nes jinai sakė, kad turi 
aštuoniolika. Nu, bet taip išsirutuliojo, pakolkas tėvystė nenustatyta, kiek žinau pasku-
tiniais mano duomenimis, nes laukia iš užsienio DNR tyrimą padaryti“ (Socialinė dar-
buotoja_8).

Tyrime dalyvavusios socialinės darbuotojos susiduria su atvejais, kai merginos paprastai 
lieka vienos auginti vaiką, vaikų tėčiams mažai dalyvaujant. Socialinės darbuotojos skatina 
tėvus pripažinti tėvystę, bet kartu kritiškai vertina vyrų motyvaciją kurti šeimą, kai rūpinima-
sis vaiku ir motina nepastovus.

„Tėtis kaip gimė, tas tėtis mum pasimaišė truputėlį jis čia atsirado, tada aš tėčiui, liaudiškai 
tariant, už pakarpos, mergaitė ta yra tavo dukra, tu turi duoti pavardę, reikia gimimo 
liudijimo. Taip tėvas sutiko, prižadėjo rūpintis ir pampersais, ir kur reikėjo <...> nupirko, 
po to vėl tėvas kaip į vandenį. Tai aš jai siūliau kreiptis dėl alimentų, tai jisai vėl buvo 
atsiradęs, jis jos labai norėjo prikalbinti ir išsivežti [į miestą], vat gyvensim, nuomokim 

37 2 skirsnis, Socialinė pašalpa, 4 straipsnis „Šeimų (vienų gyvenančių asmenų) teisė į socialinę 
pašalpą“. Nesusituokusių asmenų, kurie vieni augina vaikus iki 18 metų, šeimoms, atitinkanči-
oms šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas ir bent vieną iš 3, 4 ar 5 punktuose 
nurodytų sąlygų, socialinė pašalpa skiriama, jeigu jų vaikui (vaikams) yra pripažinta arba nustatyta 
tėvystė ir teismas yra priteisęs išlaikymą vaikui (vaikams), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta 
tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo (motinos) tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) 
priteisti vaiko išlaikymo. Socialinė pašalpa šeimai skiriama tėvystės nustatymo bylos nagrinėjimo 
teisme metu. LR Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems 
gyvenantiems asmenims) įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675, Vilnius. 
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butą, aš gyvensiu dirbsiu ir bus mums gerai. Aš ją labai atkalbinėjau ir mamai sakiau, <...> 
jisai darbo dabar šiuo metu neturi, už ką Jūs gyvensit, gyvens iš tavo pinigėlių, kuriuos tu 
gauni? <...> jinai priėmė mūsų sprendimą, vėl pasisekė. <...> po to jam buvo vėl ten mama 
jo, gal čia ne tavo mergaitė, kaip sakau ne, pažiūrėkit, kopija tavo mergaitės.
O darė kokius DNR tyrimus?
Taip, per teismą, jis norėjo, padarytas DNR testas, [mergina] buvo labai įsižeidusi, kodėl jis 
neprisipažįsta, kad jo. <...> jinai dabar alimentus prisiteisė, aišku, jis ar moka, ar nemoka 
visaip būna, bet čia jau sakau yra nebe mūsų reikalas...“ (Socialinė darbuotoja_4).

Viena socialinė darbuotoja, dirbanti savarankiško gyvenimo namuose, teigė tarpininka-
vusi nustatant tėvystę DNR testo būdu. Tiesa, dėl testo brangumo apsiribota vienu bandy-
mu, nors buvo keli potencialūs tėvai. DNR testo išlaidas apmokėjo pats galimas tėvas, nes 
įstaiga tokiu atveju neturėjo galimybių apmokėti tyrimo: 

„Buvo keli variantai, aišku, buvo užtikrinta, sakė, kad tas, bet parodė, kad ne tas tėtis.
O su kitais nedarėt?
Tiesiog finansiškai nepajėgūs.
Ai, tai įstaiga?
Ne, tuo metu, kurį įtarėm, tai jisai apsiėmė, kad finansuot, pats iš savo pusės, kad tiesiog 
rodė visą tą, o daugiau, žinot, tiesiog finansiškai įstaiga neapsiims, tiesiog paliko, davė 
savo mergautinę pavardę ir viskas. Tiesiog tėvelio nėr ir tiek. <...> taip aišku, kad nežinoms 
bus, gaila, bet…“ (Socialinė darbuotoja_5).

Merginoms susilaukus vaiko paauglystėje ir sukūrus šeimą, t. y. gyvenant kartu su vaiko 
tėvu, pasitaiko ir smurto artimoje aplinkoje atvejų. Tuomet socialinės darbuotojos bendra-
darbiauja su policijos pareigūnais, vaiko  teisių tarnybos atstovais, kaip ir dirbdamos su kito-
mis smurto riziką patiriančiomis šeimomis.

„Ta moteris, <....> kuri pagimdė keturiolikos <...> paskui buvo vestuvės, jinai ištekėjo, jis 
pripažino visus vaikus nu, kad yra tėvas, bet dabar išsiskyrė jau. 
Tai visus vaikus, tai buvo ir daugiau susilaukę jie?
Tris.
Tris vaikus vėliau, tai kiek jai dabar metų?
Jai dvidešimt penki gal. <...> 
Tai žinot, dėl ko išsiskyrė?
Oj jis labai smurtavo prieš ją, labai smurtavo ir tokių atvejų buvo labai daug, kad nu ir 
policiją kvietėm ir, o jis toks buvo geria labai ir, nu ir aš ne vieną kartą pati buvau kreipusis 
į policiją <...>. Ir paskui buvo jam apribotos teisės neartintis prie šeimos, bet kadangi pas 
mus išeina taip, kad ne vyras turi išvažiuoti, o moteris, ji išvažiavo į [miesto pavadinimas]“ 
(Socialinė darbuotoja_6).

Pasak socialinių darbuotojų, dirbančių jau įvedus atvejo vadybą nuo 2018 m. liepos38, 
dirbant su šeimomis trūko aiškumo dėl atsakomybių tarp institucijų pasiskirstymo. Kele-
tas socialinių darbuotojų sakė, kad pasigenda bendradarbiavimo su policijos darbuotojais. 
Anksčiau darbuotojos galėjo vykti į šeimas kartu su pareigūnais, seniūnais, taip, darbuotojų 
manymu, buvo ir saugiau pačioms, ir drausmindavo smurtaujančius asmenis. Po pertvarkos 
darbuotojos vyksta į šeimas dviese, ima koleges. 

„Aš sakyčiau būtų labai gerai, kad pas mus dar būtų įvestas algoritmas [tvarka pažings-
niui], tai gal tada būtų kažkaip kitaip, galima gal ir tai pačiai policijai skambintis ar dar 
kažkokiom kitom įstaigom, nes dabar tai būna pasitaiko tokių atvejų, nu tiesiog kaip ir 

38 Penki interviu su socialinėmis darbuotojomis buvo atlikti prieš atvejo vadybos įvedimą 2018 m. 
birželį, vienas interviu – liepos pirmomis dienomis, septyni interviu buvo atlikti keliems mėnesi-
ams praėjus po pertvarkos, 2018 m. rugsėjį.
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niekas nenori tos atsakomybės prisiimt <...> ir tiesiai šviesiai pasako „prie ko čia aš“, aš čia 
visko nepadarysiu ir gal kažkur kitur kreipkitės...“ (Socialinė darbuotoja_11).

Kai gyvenimo sąlygos ypač sunkios, pavyzdžiui, nėra artimųjų arba trūksta jų para-
mos, socialinės darbuotojos tarpininkauja pretenduojant į socialinį būstą. Dvi socialinės 
darbuotojos pasakojo, kad jaunoms merginoms, susilaukusioms vaiko, kartais prireikia 
socialinio būsto, kai jos neturi kur gyventi. Tačiau neretai eilės būna ilgos ir reikia gana ilgai 
laukti, atidžiai sekti, kada pateikti dokumentus, kad neprarastų net ir ilgai lauktos galimybės. 
Darbuotojos susiduria ne tik su biurokratinėmis kliūtimis sulaukti socialinio būsto, bet ir su 
savivaldybės darbuotojų, skiriančių būstą, neigiamomis nuostatomis.

„Vienai merginai, iš tikrųjų išimties tvarka, čia gavom būstą, <...> tai nuėjus į tas instancijas, 
kur turėjo mums duoti to būsto raktą, pamatė, kad socialinis būstas <...> taip su mum dar-
buotojas negražiai elgėsi, <...> aš prisistačiau, sakau Jūs ant manęs nerėkit, aš esu socialinė 
darbuotoja ir aš tarpininkauju su šeima, iš karto pasikeitė bendravimas, nes toks vat požiū-
ris, kad tu atėjai socialinio būsto, tai tu kažkokia valkata“ (Socialinė darbuotoja_11). 

Vis dėlto socialinių būstų sistema Lietuvoje nėra išvystyta, jie dažnai būna prastos koky-
bės (Brazienė, 2018). Net ir gavus socialinį būstą, prireikia nemažai socialinės darbuotojos 
pagalbos, kad gyvenimo sąlygos taptų patenkinamos.

„Jinai socialinį būstą turi vieno kambario. Tai vat praeitais metais ten langai buvo kiauri, 
<...> aš čia kreipiausi ir į turto valdymo skyrių, ir į komunalinį ūkį, kad jai langus pakeistų, 
tai pakeitė jai nemokamai. <...> Paskui išrūpinom pečių, kad jai sutvarkytų, namus jau 
jinai pati kiek įmanoma tvarkosi, dar aš jai ten baldų parūpinau ir spintą, ir sekcijos dalį. 
Nu kažkaip dar stengiamės, dabar man jinai jau čia davė užsakymų, kad lovų jai reikia, nu 
tai bandau kažkur“ (Socialinė darbuotoja_11). 

Taigi, socialinių darbuotojų darbas su tėčiais paprastai apsiriboja motyvavimu vyrus 
pripažinti tėvystę, prisiimti vaiko materialinio išlaikymo pareigą. Taip pat socialinės darbuo-
tojos dirba su smurtaujančiais tėčiais, tačiau platesnis vyrų įtraukimas į paauglių merginų 
sveikatos priežiūrą nėštumo metu, ankstyvas įsitraukimas į vaiko priežiūrą nėra skatinamas. 
Pasak Vakarų šalių tyrėjų, jauniems tėčiams reikėtų skirti atskirą dėmesį ir labiau juos įtraukti 
į rūpinimąsi motinos reprodukcine sveikata, vaikų priežiūra (Withworth ir kt. 2017), tačiau 
Lietuvos socialinio darbo su šeima praktikoje mažai dėmesio skiriama vyrų įtraukimui į pas-
laugas šeimoms (Eidukevičiūtė 2017). 

11.8. Socialinių darbuotojų vaidmuo skatinant įgyti aukštesnį
išsilavinimą / profesiją susilaukus vaikų paauglystėje 

Švedų mokslininkai, tirdami vaikų susilaukimo paauglystėje reiškinį, atkreipia dėmesį, kad, 
viena vertus, iškritimas iš mokyklos yra vienas iš rizikos veiksnių patirti neplanuotą nėštumą 
paauglystėje, nes yra didesnė tikimybė imti elgtis socialiai rizikingai bendraujant su paaugliais, 
linkstančiais į nusikalstamą elgesį (Bränström ir kt. 2015). Kita vertus, vaikai, gyvenantys rizikas 
patiriančiose ar globėjų šeimose, susiduria su žemesniais akademiniais lūkesčiais tiek iš savo 
tėvų, globėjų, tiek iš mokytojų ir socialinių darbuotojų (Tideman ir kt. 2011). Kaip jau aptarta  7 
skyriuje, merginos, susilaukusios vaikų paauglystėje, lieka su gerokai žemesniu išsilavinimu nei 
bendraamžės. Tyrime dalyvavusios socialinės darbuotojos taip pat pasakojo, kad susilaukus 
vaiko paauglystėje kyla didelių kliūčių tiek baigti vidurinę mokyklą, tiek siekti profesinio, kole-
ginio ar universitetinio išsilavinimo. Socialinės darbuotojos neturėjo nė vieno atvejo, kad mer-
gina, su kuria teko dirbti, būtų stojusi į universitetą. Socialiniai darbuotojai paauglystėje pa-
stojusias merginas motyvuoja pirmiausia baigti tą klasę, kurioje tuo metu mokosi, dažniausiai 
tai būna 9–10 klasė. Taip pat pasakojo, kad mokytojai sudaro sąlygas merginoms mokytis 
nuotoliniu būdu, atsiskaityti už užduotis nebūnant pamokose. Vis dėlto nuotolinis mokyma-
sis reikalauja vidinės motyvacijos, organizacinių įgūdžių, kurių merginoms dažnai pritrūksta, o 
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gimus kūdikiui būna ypač sudėtinga suderinti vaiko priežiūrą su mokymusi, jei nėra artimųjų 
pagalbos. 

 „Jinai baigė devynias ir dešimtą klasę, buvo mokytoja, jos sudarė jai planą ateiti, nu pa-
lengvinti tą nuotoliniu, palengvinti atsiskaitinėti, bet visaip motyvavau, kad pasistengti, 
bet man sakė per sunku. <...> aš palauksiu, kol mano dukrytė paaugs, ir tada aš tęsiu 
mokslą, nes sako man naktimis keltis, aš pervargstu <...>, nu tai jinai taip pasirinko“ (So-
cialinė darbuotoja_8).

Nors darbuotojai tikisi, kad po metų ar dvejų pertraukos, paauginus vaiką, merginoms 
bus lengviau grįžti mokytis, pateikti pavyzdžiai rodo, kad vidurinę mokyklą pavyksta baigti 
kaip tik nedarant pertraukos. Viena mergina pabaigė vidurinę mokyklą, nes vyras jai padėjo 
prižiūrėti kūdikį, namų ruošoje, tad ji nenutraukė mokslų. Tačiau baigus mokslus vidurinėje 
mokykloje ji susilaukė antro vaiko ir tolesnis mokymasis nutrūko. Išskirtiniu paminėtas atve-
jis, kai mergina grįžo į 9-ą klasę po kelerių metų pertraukos, jai lengviau buvo lankyti pamo-
kas, o ne mokytis nuotoliniu būdu. Paprastai mokymasis po pertraukos tęsiamas suaugusių-
jų ar profesinėje mokykloje, retai grįžtama į buvusią vidurinę mokyklą. 

Nors socialinės darbuotojos teigė motyvuojančios merginas mokytis, užrašo į profesines 
mokyklas ir paskatina pradėti lankyti mokyklą, išaiškėja, kad sunkiausia ne pradėti mokslus, 
o juos tęsti ir užbaigti.

 „Mes padedam, mes surašom į savivaldybę, padedam, va, čia ir vietoj yra antram aukšte 
suaugusių mokykla, atvedam ir į sąrašus įtraukiam ir, ir, nu, bet jos nelanko. <...> Jos pra-
deda, bet prasideda kokie egzaminai, ar kažkas, atsiskaitymai, jos tada jau meta.
O kaip manot, nu, kas čia tada galėtų padėt tokioj situacijoj, kad jos tuos mokslus..?
Nu, praktiškai, žinokit, nu, jeigu žmogus nenori, nu niekas jam nepadės. <...> Paprasčiau-
sia jos meta, mes jas vėl atvedam ir padedam, sako: „Dabaigsim, tikrai mokysimės toliau“, 
nu, ir vis tiek, ir vėl, va, pradeda ir vėl, va, meta.
Kažkokios tarpinės pagalbos trūksta, ar tos... egzaminams pasiruošti kažkaip?
Nežinau, žinokit, galbūt, nu, nėra to <...> nežinau jos gyvenę visą gyvenimą, matė taip 
tuos tėvus šitaip, aš nežinau. Jos gal neįsivaizduoja, kad galima gyvent kitaip...“ (Socialinė 
darbuotoja_2). 

Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad socialinės programos, nukreiptos į vaikų skaitymo ir 
skaičiavimo spragų šalinimą dar iki paauglystės, pasiteisina ir yra veiksmingos (Tideman ir 
kt. 2011; Flynn ir kt. 2012). Todėl bendrojo lavinimo mokyklose vaikams, susiduriantiems su 
mokymosi ar motyvacijos mokytis sunkumais, reikėtų skirti ypatingą dėmesį. 

Tyrime dalyvavusi socialinė darbuotoja, dirbanti su besilaukiančiomis merginomis mote-
rų krizių centre, pastebėjo, kad jų centre gyvenančios merginos turi mokymosi ir raštingumo 
spragų net iš pradinės mokyklos, todėl, pasak darbuotojos, joms taip sunku tęsti mokslus 
vyresnėse klasėse. Centro darbuotojos ėmėsi pačios organizuoti raštingumo pagrindų pa-
mokėles, kaip teigia, siekdamos „likviduoti apleistumą“: 

„Kai pradedi su ja dirbti <...> atsineša namų darbus, tai kad tu ten penktos klasės neži-
nai, antros klasės nežinai. Juokingai, taigi mes ką darom, antros klasės pratybas ir tai 
aš manau, kad yra pagrindas, nepažįsta laikrodžio, nemoka sudėt skaičių, nemoka juos 
sudaugint, nemoka padalint, nežino, kuris didesnis, tai čia tik pradinė klasė“ (Socialinė 
darbuotoja_1).

Į šią merginų išsilavinimo trūkumo problemą ima kreipti dėmesį ir nevyriausybinės 
organizacijos. Krizių centro darbuotoja pasakojo, kad pradėjo dalyvauti naujame projekte – 
merginų sugrąžinimo į mokslą. Vienos darbuotojos teigė, kad didžiausias pasiekimas, kai 
merginai pavyksta baigti profesinę mokyklą, įgyti dažniausiai kirpėjo, virėjo specialybę, 
kita socialinė darbuotoja buvo skeptiškai nusiteikusi, ar profesinėse mokyklose iš tiesų 
merginos išmoksta profesijos.
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„Jos daugiau praein pro profesinį tą mokymą, bet ten labai didelių ten tų mokymų nė 
nepasijaučia. Aš tiktais džiaugiuos, kad vis tiek tuos įgūdžius kažkiek gyvenimiškus <...> 
kaip bebuvę, kad ir tie visi profesiniai centrai, nu jie vis tiek kažkiek išmokin jas“ (Socialinė 
darbuotoja_5).

Profesijos neįgijusios jaunos mamos paprastai išeina dirbti profesinių įgūdžių nereikalau-
jančių darbų, kai vaikas ima lankyti darželį.

„Jos nusėsta, nusėsta ir paskui jau jos ten išeina dirbti kasininkėm, žinau, vat iš mano kaimo 
sakysim taip. Ka išsikuten tuos vaikiukus, kai atiduoda į darželį, tai pradeda ieškoti. Išeina į 
baldus, žinau viena mergina dirba, kita dirba kasininke „Maximoj“ (Socialinė darbuotoja_8).

Taigi, merginų, susilaukusių vaikų paauglystėje, išsilavinimui kol kas skiriama per ma-
žai dėmesio. Kaip atskleidė socialinių darbuotojų patirtys, neužtenka merginas motyvuoti 
mokytis akcentuojant išsilavinimo svarbą, reikalinga pagalba užpildant likusias mokymosi 
spragas, sudarant galimybę derinti mokymąsi ir vaiko priežiūrą. 

11.9. Socialinių darbuotojų gimdymo paauglystėje sprendimų siūlymai

Klausiant socialinių darbuotojų apie priemones, kokios būtų veiksmingos sprendžiant 
paauglių nėštumo atvejus, pasiūlymų buvo vos keletas. Vienas iš pasiūlymų – kontraceptinių 
priemonių prieinamumo didinimas platesniam paauglių ratui, ne tik sunkumų patiriančioms 
šeimoms. Viena darbuotoja pasiūlė semtis pavyzdžių iš kitų šalių, pavyzdžiui, padaryti taip, 
kad prezervatyvų būtų galima nusipirkti iš automatų: 

„Aš visada manau, kad tarkim apsisaugojimo priemonės tai turėtų būt jos nemokamos. 
<...> ir viešai prieinama. Aš manau, kad paaugliui kartais gali būt gėda. <...> aš esu kaž-
kur užsienyj mačius, aš neprisimenu, kokioj valstybėj, aš esu mačius gatvėj tokius apara-
čiukus, kur įmeti monetą ir gali pasiimt prezervatyvą. Aš vat įsivaizduoju, kad taip turėtų 
būt. <...> Tarkim berniukui, kuriam keturiolika metų ir kuris jisai galbūt apie tai galvoja 
nueit į parduotuvę ir dar sakykim mūsų mieste, kur vieni kitus pažįsta ir galbūt pardavėja 
yra mamos draugė ir pirkt prezervatyvus, nu gėda“ (Socialinė darbuotoja_12).

Socialiniams darbuotojams rūpestį kelia ir vėlesni moterų gimdymai. Todėl siūlyta kom-
pensuoti ilgalaikes kontraceptines priemones, siekiant išvengti paskesnių gimdymų, jau 
merginoms tapus pilnametėmis. Pasak socialinių darbuotojų, kontraceptinės priemonės yra 
brangios, o trūkstant šeimoje išteklių vaikams aprūpinti, jos paprastai nelaikomos prioritetu.

„Tikriausiai kontracepcijos kompensavimas, nes gerai kad ir su ta mergaite papuolėm, iš 
tikrųjų buvo jos dalinamos už dyką ir pasinaudojom, o taip aš net nežinau... <...> dėl pa-
skutinės čia <...>, tai sakė nekompensuojamos tabletės, jos kiek ten – penki, aštuoni eurai, 
bet nuo tokių pinigėlių, tai yra daug jau“ (Socialinė darbuotoja_5).

Sunkiausiais atvejais, kai apribojamos motinystės teisės, viena socialinė darbuotoja pasi-
sakė už privalomą įpareigojimą naudoti ilgalaikes kontraceptines priemones:

„Aš tai tikrai, pavyzdžiui, esu už tą dalyką, kad priverstinai būtų dedamos spiralės tokioms 
moterims. 
Tai kokiom?
Kurios, kuriom arba jau atimta motinystės teisė auginti vaiką arba kur nu rizikos šeimom 
irgi, kurios jau sunkiai augina tuos vaikus, kad daugiau nu nebegimdytų tų vaikų, nes tie 
vaikai nieko gero nematys“ (Socialinė darbuotoja_9). 

Paklausus, kaip patys socialiniai darbuotojai galėtų prisidėti prie gimdymų paauglystėje 
mažinimo, viena darbuotoja išsakė nuomonę, kad galėtų labiau skatinti paaugles mokytis, 
siekti aukštesnio išsilavinimo ir vėlinti šeimos planavimą. 
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„Tik motyvaciją matyčiau, mes tik motyvuoti.
Motyvuoti kam?
Kad apie elgesį skaitykim, apie santykius su berniukais, motyvuoti, kad baigti mokslus, kad 
baigti mokyklą, įsigyti specialybę ir tada kurti šeimą. Kada jau turi finansiškai, kada jau esi 
stovinti, mūsų tokia, o daugiau <...> neįžvelgiu, kad kažką tai...“ (Socialinė darbuotoja_8).

Pasak tyrime dalyvavusių socialinių darbuotojų, socialinių išmokų užtenka būtiniau-
siems merginų ir vaikų poreikiams patenkinti, tačiau merginų ugdymuisi per mažai skiria-
ma dėmesio. 

Apibendrinimas

Jungtinėje Karalystėje, pasižyminčioje vienu iš didžiausių paauglių kūdikių gimstamumo 
rodikliu Europoje, pastebėta, kad paauglėms merginoms rizika susilaukti vaikų paauglystėje 
padidėja, kai susiklosto daug nepalankių aplinkybių: merginos gyvena prastesnėmis ekono-
minėmis sąlygomis, akademiniai pasiekimai mokykloje žemi, trūksta motyvacijos siekti išsi-
lavinimo, jų pačių mamos susilaukė vaikų anksti ir pan. (Cook, Cameron 2017). Mokslininkai 
teigia, kad, susilaukus pirmo vaiko iki 20 m., neretai būna ir pakartotinis ankstyvas nėštu-
mas. Todėl šalis, siekdama mažinti paauglių kūdikių gimstamumo rodiklį, dar 1999 m. su-
kūrė Paauglių kūdikių gimstamumo mažinimo strategiją, kurios pagrindas buvo sveikatos ir 
socialinių paslaugų prieinamumo didinimo programos paaugliams. Nors nepavyko pasiekti 
užsibrėžto tikslo – iki 2010 m. per pusę (50 proc.) sumažinti paauglių kūdikių gimstamumo 
rodiklį, šis tikslas buvo pasiektas vėliau, jau 2015 m., net kai strategijos programos nebuvo 
tęsiamos po 2010 m. Mokslininkų teigimu, nors pripažįstama, kad paauglių švietimas apie 
reprodukcinę sveikatą ir skatinimas naudoti kontraceptines priemones veiksmingai mažina 
nepageidaujamus paauglių nėštumus, tačiau tarp sėkmingiausių taikytų programų Jungti-
nėje Karalystėje pripažintos tos, kurios orientuotos į platesnį socialinių kompetencijų ugdy-
mą: teikė pagalbą paaugliams, turintiems mokymosi sunkumų, ugdė bendravimo įgūdžius, 
įtraukė paauglių tėvus į programas, paskatino paauglius išbandyti dirbti, savanoriauti ar už-
siimti kita popamokine veikla, teikė emocinę pagalbą paaugliams, kurie išgyveno tėvų sky-
rybas (Cook, Cameron 2017). Mokslininkai aiškina, kad paauglių kūdikių gimstamumo suma-
žėjimą ilgesniu laikotarpiu lėmė ilgalaikį poveikį turinčios minėtos programos, orientuotos 
į paauglių mamų išsilavinimo, įdarbinimo didinimą, taip pat sveikatos paslaugų prieinamu-
mą, ypač ilgalaikių kontraceptinių priemonių prieinamumą po pirmojo gimdymo, siekiant 
užkirsti kelią kitam pastojimui. Skeptikai, netikintys tokiu dideliu strategijos veiksmingumu, 
teigia, kad bendras paauglių bendravimo tendencijų pasikeitimas turėjo daugiau įtakos pa-
auglių kūdikių gimstamumo rodiklio sumažėjimui Jungtinėje Karalystėje – t. y. bendras alko-
holio vartojimo tarp jaunimo sumažėjimas ir bendravimo socialiniuose tinkluose paplitimas, 
mažinantis paauglių gyvą bendravimą (Cook, Cameron 2017).

Taigi, iš tyrime dalyvavusių socialinių darbuotojų interviu matome, kad dirbant su pa-
augliais, gyvenančiais sunkumų turinčiose šeimose ar nuolatinio gyvenimo įstaigose, labai 
daug lemia individualios socialinių darbuotojų pastangos ieškant sprendimų bendradarbiau-
jant tiek su kitomis institucijomis, tiek dirbant su pačiomis šeimomis. Vienos darbuotojos ima-
si aktyvaus vaidmens lytinio švietimo prevencijos srityje, kitos lytinio švietimo klausimais dau-
giau atsakomybės palieka mokykloms, o pačios daugiau užsiima intervencija ir postvencija: 
tarpininkauja nukreipdamos merginas pas specialistus (pavyzdžiui, gydytojus, psichologus), 
kai jos jau laukiasi, labiau rūpinasi gimusio kūdikio priežiūros įgūdžių ugdymu bei tikrinimu, 
ar vaiko fiziniai poreikiai yra patenkinti, padeda sutvarkyti dokumentus dėl pašalpų, socialinio 
būsto skyrimo, rūpinasi merginų gyvenimo sąlygomis, skatina jas mokytis, įgyti profesiją. 
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Tačiau, kaip matome iš kitų šalių pavyzdžių, didesnis dėmesys prevenciniam bei kom-
pleksiniam darbui su paaugliais sveikatos, švietimo srityse, aiškesnių gairių įvardijimas pa-
dėtų socialiniams darbuotojams suteikti daugiau galimybių jaunimui, augančiam rizikas 
patiriančiose šeimose, neatsilikti nuo bendraamžių išsilavinimo ir kitų gyvenimo galimy-
bių srityse, ypač kai susilaukia vaikų ankstyvame amžiuje. R. Motiečienė ir R. Naujanienė 
(2011), nagrinėdamos socialinių darbuotojų vaidmenį dirbant su rizikas patiriančiomis šei-
momis, pastebėjo, kad socialiniai darbuotojai dažnai prisiima kontroliuotojo, konsultanto, 
tarpininko vaidmenį organizuojant socialines paslaugas, per mažai skiria dėmesio šeimų 
situacijos analizei ir bendradarbiavimu paremto santykio vystymui, siekiant didinti klientų 
savarankiškumą ir sąmoningumą. 
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APIBENDRINIMAS 
Paauglių kūdikių gimstamumo tyrimų apžvalga, pristatyta pirmame skyriuje, atskleidė, 

kad pagrindiniai šį demografinį procesą modeliuojantys veiksniai susiję su socialine ir eko-
nomine nelygybe, reprodukcinių sveikatos prekių ir paslaugų prieinamumo netolygumais, 
lytinio švietimo programų turinio kokybe. Socialinės ir ekonominės nelygybės poveikis gali 
pasireikšti tiek mikro, tiek makrolygmenyje – didesnę tikimybę tapti motina paauglystėje 
turi merginos iš mažiau privilegijuotos socioekonominės aplinkos, o aukštesniais paauglių 
kūdikių gimstamumo rodikliais pasižymi prastesnės socioekonominės padėties šalys ar re-
gionai. Rodikliai taip pat mažesni tose šalyse, kur apsisaugojimo nuo nėštumo priemonės ir 
nėštumo nutraukimo paslaugos paaugliams yra nesunkiai prieinamos. Galiausiai, ne mažiau 
svarbų vaidmenį vaidina lytinis švietimas. Ten, kur taikomos visapusiško, mokslinių tyrimų 
duomenimis grindžiamo, lytinio švietimo programos paaugliai atsakingiau elgiasi lytinių 
santykių metu, dažniau naudoja kontraceptines priemones ir rečiau atsiduria neplanuoto 
nėštumo situacijoje.  

Atsižvelgiant į aptartus paauglių kūdikių gimstamumo veiksnius, studijoje pristatomas 
tyrimo modelis buvo konstruojamas taip, kad tiriant šį reiškinį Lietuvoje būtų įvertintas mi-
kro ir makrolygmens socioekonominių veiksnių, lytinio švietimo, reprodukcinės sveikatos 
paslaugų prieinamumo vaidmuo. 

Antrame skyriuje pateikiama PKGR kaita Europos Sąjungos šalyse parodė, kad didžiojo-
je dalyje ES valstybių 1995–2017 m. laikotarpiu paauglių kūdikių gimstamumo lygis nuose-
kliai mažėjo. Taip pat mažėjo ir skirtumai tarp valstybių. Vis dėlto išlieka didelis atotrūkis tarp 
Vakarų ir Šiaurės Europos (išskyrus Jungtinę Karalystę) bei Rytų ir Centrinės Europos šalių, 
kurioms artimesnė yra ir Lietuva. 

Lietuva, nors PKGR ir mažėja, ES kontekste yra priskiriama prie prastesniais rodikliais 
pasižyminčių valstybių grupės. Per septyniolika metų PKGR Lietuvoje sumažėjo beveik du 
kartus arba 9,0 promilės punktais: 2001 m. rodiklis siekė 21,2, o 2017 m. nukrito iki 12,2. Vis 
dėlto, net ir toks staigus pokytis nesumažino didelio atotrūkio nuo Vakarų iš Šiaurės Europos 
šalių, kuriuose PKGR išlieka 3-4 kartus mažesnis nei Lietuvoje. Tad Lietuvos lygiavimasis į šias 
šalis, gerosios praktikos perėmimas turėtų būti vienas prioritetinių klausimų, siekiant mažin-
ti paauglių kūdikių gimstamumą.

Tyrimai rodo, kad PKGR mažesnis tose šalyse, kuriose mažesnė pajamų nelygybė; len-
gviau prieinamos nėštumo nutraukimo paslaugos, kontraceptinės priemonės; atviresnė kul-
tūrinė-socialinė aplinka, kai seksualiniai santykiai suvokiami kaip natūrali ir tikėtina patirtis 
paauglystėje ir todėl paaugliai nebijo kalbėtis šia tema, kreiptis į specialistą, kai reikia pa-
galbos; mokyklose vykdomos visapusiškos lytinio švietimo programos. Šios charakteristikos 
būdingos Vakarų ir Šiaurės Europos valstybėms. Taigi tikėtina, kad paauglių kūdikių gimsta-
mumo diferenciaciją Europoje lemia kompleksas socialinių, kultūrinių ir ekonominių veiks-
nių: lytinio švietimo sistemų skirtumai, seksualinių ir reprodukcinių paslaugų prieinamumo 
paaugliams aspektai, kultūrinės nuostatos paauglių seksualinės elgsenos atžvilgiu, ekono-
minė nelygybė tarp šalių.

Trečiame skyriuje pristatyta ilgalaikė paauglių kūdikių gimstamumo analizė atskleidė gana 
„banguotą“ jo trajektoriją ir sąsajas su bendraisiais gimstamumo šalyje pokyčiais, ypač antruo-
ju demografiniu perėjimu – gimstamumo mažėjimu, pirmo vaiko susilaukimo atidėjimu vyres-
niam amžiui. Išskirti penki šio proceso raidos etapai: nuoseklaus paauglių kūdikių gimstamumo 
rodiklio augimo (1959–1979 m.), staigaus rodiklio mažėjimo (1980–1981 m.), spartaus augimo 
(1982–1992 m.), nuoseklaus mažėjimo (1993–2009 m.), stabilizacijos (2010–2018 m.). Nuo 1993 
m. paauglių kūdikių gimstamumo rodiklis mažėjo didžia dalimi dėl gimstamumo kritimo 18–19 
metų amžiaus merginų grupėje, jauniausių – 15–17 metų amžiaus – merginų grupėje padėtis 
keitėsi mažiau intensyviai ir išlieka gana problemiška. Tuo pačiu periodu augant pirmą vaiką 
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gimdančių moterų amžiui, vaikų susilaukimas paauglystėje tapo vis labiau marginalizuotas, 
šių laikų gimstamumo modelio neatitinkantis elgesys. Paskutiniame, stabilizacijos etape, ro-
diklis iš esmės nekito, tik 2017–2018 m. nežymiai mažėjo, tačiau kol kas sudėtinga numatyti, 
ar tai ilgalaikės paauglių kūdikių gimstamumo mažėjimo tendencijos pradžia. 

Esama ryškių paauglių kūdikių gimstamumo mieste ir kaime skirtumų – kaime rodiklis 
dvigubai didesnis nei mieste. Iš dalies šiuos skirtumus nulemia „jaunesnis“ kaimo moterų 
prokreacinis kalendorius, tačiau tai taip pat gali būti sudėtingesnio reprodukcinės sveikatos 
prekių ir paslaugų prieinamumo kaime indikacija. Vis dėlto labiausiai neraminanti tendenci-
ja yra didėjanti santykinė antrų ir paskesnių gimimų dalis, kai paauglės susilaukia jau ne pir-
mo vaiko. Kadangi bendras paauglių kūdikių gimstamumo lygis šalyje mažėja, tikėtina, kad 
šis procesas lokalizuojasi, vis dažniau paveikdamas pažeidžiamų socialinių grupių merginas, 
kurioms nepavyksta išvengti ne tik pirmo, bet ir antro ar paskesnio nėštumo. 

Ketvirtame skyriuje nagrinėjama nėščių paauglių ar susilaukusių vaiko merginų padėtis 
teisiniu aspektu atskleidė, kad daugelio šios temos klausimų – tėvystės nustatymo, išlaikymo 
priteisimo, nėštumo nutraukimo ir kt. – teisinis reglamentavimas yra gana išsamus, detalus ir 
aiškus. Tiek teisės aktai, tiek teismų praktika siekia įtvirtinti bendrą ir vienodą abiejų tėvų at-
sakomybę už vaiko auginimą, o vaiko interesai yra laikomi prioritetu. Siekiant ugdyti vaikų 
sveikos gyvensenos, įskaitant ir lytinę, įgūdžius, dėmesys skiriamas lytinio švietimo bei higi-
enos laikymosi klausimams, kuriuos turi užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros specialis-
tai, mokyklų administracijos bei šeimos gydytojai. Taip pat sudaroma galimybė nepilnametei 
merginai nutraukti nėštumą, tačiau tik su bent vieno iš tėvų ar globėjų sutikimu. Taigi, teisinis 
paauglių kūdikių gimstamumo srities reglamentavimas yra sistemingas ir nuoseklus. Kita ver-
tus, teisiniame reglamentavime yra likę ir nemažai spragų. Kritikuotina paauglių merginų svei-
katos patikrinimo tvarka, kuri palieka galimybę nepastebėti merginos nėštumo, ir nėštumo 
nutraukimo tvarka, kurioje nėra užtikrinama pakankama parama ir pagalba merginai savaran-
kiškai apsispręsti. Taip pat mokyklose neužtikrinama pakankama darbo trukmė visuomenės 
sveikatos specialistams tinkamai ugdyti saugaus lytinio gyvenimo įgūdžius, pastebėti patyčių, 
nėštumo ar rizikos pastoti atvejus. Akcentuotinas ir nepakankamas dėmesys paauglių tėvų 
išsilavinimo užtikrinimui – siekti išsilavinimo tampa pernelyg sunku ir dėl atsiradusios vaiko 
išlaikymo finansinės naštos. Taigi, teisinė bazė ne visada atspindi ir atitinka socialinį kontekstą, 
dėl to vertėtų daugiau dėmesio skirti PKG sritį reglamentuojančių teisės aktų kokybės ir efek-
tyvumo gerinimui. 

Penktame skyriuje, remiantis kartografinės analizės rezultatais, pristatyta PKGR regio-
ninė diferenciacija bei jos kaita pastaraisiais dešimtmečiais. Kartografinės analizės rezultatai 
šioje studijoje buvo naudojami ir kaip pagrindas tolimesniam tyrimui siekiant nustatyti sąsa-
jas tarp PKGR ir regionų socialinių ir ekonominių rodiklių. Paauglių gimstamumo regioninė 
diferenciacija buvo tiriama savivaldybių bei seniūnijų lygmenimis.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad paauglių kūdikių gimstamumui mažėjant šalies mastu, 
teigiamos šio demografinio proceso tendencijos šalies viduje pasiskirstė netolygiai. Taigi, 
šalyje sparčiai didėjo teritorinė diferenciacija. Savivaldybių lygmens analizė atskleidė, kad 
skirtumai tarp didžiausias ir mažiausias PKGR vertes turinčių savivaldybių 2001–2006  m. 
laikotarpiu buvo 3,7 kartai, 2007–2012 m. – 4,6 kartai, o 2013–2018 m. – 7,3 kartai. Dar įspū-
dingesni skirtumai atskleisti tarp seniūnijų, kurie 2001–2011 m. laikotarpiu siekė 20 kartų. 
Taigi, seniūnijų lygmens tyrimas rodo, kad regioninė diferenciacija šalyje itin didelė ir kad 
egzistuoja itin problemiškos seniūnijos. Nustatyta, kad 2001-2011 m. laikotarpiu didžiausias 
PKGR (daugiau nei 40,0) buvo Ruklos sen. (Jonavos r. sav.), Baltosios Vokės sen., Akmenynės 
sen. ir Dainavos sen. (Šalčininkų raj. sav.). Mažiausios rodiklio reikšmės tiek savivaldybių, tiek 
seniūnijų lygmeniu buvo didžiųjų miestų teritorijose. 

Darant prielaidas, kas lemia paauglių kūdikių gimstamumo regioninę diferenciaciją Lie-
tuvoje, galima remtis tyrimais apie Europos šalių skirtumus. Tikėtina, kad prie regioninių 
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skirtumų formavimosi prisideda nevienodas seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslau-
gų paaugliams prieinamumas (pvz., nėštumo nutraukimo), kuris ypač ribotas kaimo vieto-
vėse. Taip pat galbūt esama regioninių skirtumų lytinio švietimo srityje – nors Sveikatos ir 
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa (2016) yra nacionalinio lygmens, tikėtina, 
kad vietiniu lygmeniu jos įgyvendinimas gali varijuoti. Vis dėlto, kadangi dauguma aukštu 
PKGR išsiskiriančių regionų pasižymi prasčiausiais įvairaus lygmens ekonominiais ir sociali-
niais rodikliais, labiausiai pagrįsta prielaida, kad, kaip ir kitose šalyse, PKGR erdvinei raiškai 
Lietuvoje reikšmingos įtakos turi socioekonominiai regionų netolygumai. 

Būtent pastaroji prielaida buvo tikrinama šeštame skyriuje, atliekant tyrimą, kuriame 
siekiama įvertinti sąsajas tarp PKGR ir įvairių socioekonominių ir demografinių rodiklių savi-
valdybėse. Kitaip sakant, tyrimu buvo siekiama nustatyti, kiek PKGR regioninė diferenciacija 
gali būti siejama su socioekonomine erdvine šalies poliarizacija. Remiantis tyrimo rezultatais 
vienareikšmiškai teigti, kad socioekonomiškai silpnos savivaldybės turi tiesiogines ir nenu-
ginčijamas sąsajas su aukštu PKGR, nebūtų visiškai teisinga, tačiau pakankamai aiškių ten-
dencijų tarp šių nagrinėjamų dimensijų įžvelgti galima.  

Atskirai analizuojant visų socioekonominių rodiklių galimas sąsajas su PKGR, nustatyta, 
kad iš 17 tyrimui atrinktų socioekonominių rodiklių, šeši rodikliai pasižymėjo stipriomis arba 
vidutinio stiprumo ir reikšmingomis sąsajomis su PKGR: socialinių pašalpų gavėjų ir gyvento-
jų santykis, išsilavinimo lygis, užimtųjų sukuriama pridėtinė vertė, nedarbo lygis, užimtumo 
lygis, vaikų, gyvenančių socialinių problemų turinčiose šeimose, skaičius. Tuo tarpu silpnos ir 
nereikšmingos sąsajos nustatytos su šiais rodikliais: didžiųjų miestų pasiekiamumas, gydytojų 
prieinamumas, religingumas, tautinė sudėtis. Pastarieji rodikliai dažnai sutinkami tarptauti-
niuose moksliniuose tyrimuose, kaip turintys įtakos paauglių gimstamumui. Tad galima teigti, 
kad ne visi rodikliai, darantys įtaką PKGR, yra universalūs – svarbus yra kiekvienos šalies su-
bjektyvusis kontekstas. 

Makro (bendra regiono, šiuo atveju savivaldybės) apklinka daro įtaką darbo vietų pasi-
rinkimui, užimtumui ir uždarbiui, ji glaudžiai susijusi su išsilavinimo galimybėmis bei insti-
tucijų ir įvairių įstaigų prieinamumu, kitaip tariant, – erdvine atskirtimi. Tuo pačiu, egzistuo-
jantis socioekonominis kontekstas prisideda prie PKGR teritorinės raiškos. Kita vertus, tiek 
šio tyrimo, tiek ir užsienyje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad makro aplinka nėra dominuo-
jantis veiksnys lemiantis paauglių gimstamumą ir šio reiškinio regioninius skirtumus. Todėl 
rekomenduojama paauglių gimstamumo priežastis tirti pasitelkiant mikro (individualaus 
lygmens) ir mezo (šeimos, bendruomenės) veiksnių analizę. 

Septintame skyriuje, toliau analizuojant veiksnius, kurie gali turėti įtakos paauglių 
kūdikių gimstamumui Lietuvoje, buvo pasitelkiami individualaus lygmens ir seniūnijomis 
agreguoti 2011 m. gyventojų surašymo duomenys. Taikant statistinės analizės metodus, 
buvo analizuojami skirtumai tarp paauglystėje kūdikių susilaukusių ir reprodukcinės kar-
jeros paauglystėje nepradėjusių merginų. Tyrimo rezultatai parodė, kad kūdikių susilau-
kusios paauglės pagal sociodemografines ir ekonomines charakteristikas, analizuojamas 
individualiu lygmeniu, statistiškai reikšmingai skiriasi nuo savo bendraamžių. Kūdikius 
gimdžiusios merginos, lyginant su jų bendraamžėmis, daug dažniau nutraukia mokslus 
įgijusios pradinį ar pagrindinį išsilavinimą, anksti susituokia, gyvena dideliuose namų 
ūkiuose (dažnai penkių ir daugiau asmenų), daug dažniau pagrindinis jų pragyvenimo šal-
tinis yra socialinės pašalpos. Šie rezultatai leidžia teigti, kad ankstyva motinystė kelia dide-
lius iššūkius paauglių gyvenimo gerovei. Ypač rimtus iššūkius kelia žemesnis jų išsilavinimo 
lygis, kadangi tai turi ilgalaikes pasekmes tiek pačioms mamos, tiek ir jų vaikams. Tuo tarpu 
regioninio lygmens charakteristikos, tokios kaip nedarbo lygis, darbo rinkos struktūra, tau-
tinių mažumų dalis, gyvenamosios vietos padėtis regioninių centrų atžvilgiu (atstumas iki 
jų), pagal šio tyrimo rezultatus, turi mažesnę įtaką paauglių kūdikių gimstamumui ir skir-
tumams tarp regionų paaiškinti.
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Aštuntame skyriuje aptariama kokybinio tyrimo metodologija: kaip buvo atliktas ko-
kybinis tyrimas su merginomis, susilaukusiomis vaikų paauglystėje, socialiniais darbuoto-
jais, mokytojais ir visuomenės sveikatos specialistais; pristatoma tyrimo eiga, tyrimo dalyvių 
paieška ir atranka, tyrimo dalyvių demografinės charakteristikos.

Devintame skyriuje pristatomi merginų, tapusių motinomis paauglystėje, naratyvai. At-
skleidžiama, kaip  jų tranziciją į motinystę formuoja ekonominės ir socialinės nelygybės. Pa-
auglės iš socialiai pažeidžiamų šeimų renkasi motinystės kelią nematydamos/ neturėdamos 
kitų būdų, kaip pabėgti iš disfunkcinės aplinkos. Kitais atvejais, kai nėštumas nėra planuotas, 
nedėkingos socialinės ir ekonominės aplinkybės įstumia paaugles į nesaugias situacijas, ku-
riose jos neturi jokių įvykių kontrolės ir tampa priklausomomis nuo partnerio. Tėvų ir kitų 
artimųjų neturinčios merginos neplanuotai pastojusios išgyvena didelę įtampą ir nerimą dėl 
ateities. Paauglystėje susilaukus vaiko ištrūkti iš skurdo rato dar sudėtingiau, nes visą dėmesį 
tenka skirti vaiko priežiūrai ir finansiniam „išgyvenimui“, pamirštant apie išsilavinimo ar pro-
fesijos įgijimą, kas galėtų sukurti geresnius pagrindus tolesniam gyvenimui. 

Tiriant mezo veiksnių įtaką paauglių kūdikių gimstamumui, kaip ir rekomenduojama so-
cialinės politikos poveikio tyrimuose, siejančiuose šią problemą su lytinio švietimo kokybe, 
dešimtame skyriuje aptariama 2016 m. priimta „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengi-
mo šeimai bendroji programa“ bei pristatoma interviu su mokyklų darbuotojais, visuome-
nės sveikatos specialistais analizė. Atskleista, kad lytinis paauglių švietimas mokyklose įgy-
vendinamas nenuosekliai, niekas iš darbuotojų neprisiima visiškos atsakomybės už paauglių 
lytinį švietimą ir nelabai žino, kokią informaciją perteikia kolegos. Pabrėžiamas susilaikymu 
grįstas lytinis ugdymas, didesnis dėmesys skiriamas merginų lytiniam švietimui. Kadangi 
metodinės medžiagos nėra nė vienai specialistų grupei, atsakingai už lytinį vaikų ugdymą, 
paliekama daug erdvės subjektyvioms interpretacijoms, pavyzdžiui, kad modernios kontra-
ceptinės priemonės ir ankstyvas nėštumo nutraukimas sukelia nevaisingumo problemų. Be 
to, gąsdinanti vaizdinė informacija apie nėštumo nutraukimą perduoda žinutę, kad pastojus 
paauglystėje vienintelė išeitis – gimdyti. Priešingu atveju nėštumą nutraukusi mergina bus 
paveikta psichologiškai – visą gyvenimą gailėsis. Vaikinų vaidmuo nėštumo nutraukimo ar 
sprendimo gimdyti etape nėra aptariamas, apie jų psichologinę atsakomybę susilaukti vai-
ko, jį vėliau auginti ar dalyvauti nutraukiant nėštumą nekalbama. 

Tęsiant motinystės paauglystėje mezo veiksnių analizę, vienuoliktame skyriuje nagri-
nėjamos socialinių darbuotojų, turinčių darbo su paauglių motinų šeimomis, patirtys. Dir-
bant su paaugliais, gyvenančiais sunkumų turinčiose šeimose ar nuolatinio gyvenimo įs-
taigose, labai daug lemia individualios socialinių darbuotojų pastangos ieškant sprendimų 
bendradarbiaujant tiek su kitomis institucijomis, tiek dirbant su pačiomis šeimomis. Vienos 
darbuotojos imasi aktyvaus vaidmens lytinio švietimo prevencijos srityje, kitos lytinio švie-
timo klausimais daugiau atsakomybės palieka mokykloms, o pačios daugiau užsiima inter-
vencija ir postvencija: tarpininkauja nukreipdamos merginas pas specialistus (pavyzdžiui, 
gydytojus, psichologus), kai jos jau laukiasi, labiau rūpinasi gimusio kūdikio priežiūros įgū-
džių ugdymu bei tikrinimu, ar vaiko fiziniai poreikiai yra patenkinti, padeda sutvarkyti doku-
mentus dėl pašalpų, socialinio būsto skyrimo, rūpinasi merginų gyvenimo sąlygomis, skati-
na jas mokytis, įgyti profesiją. Tačiau, kaip žinome iš kitų šalių pavyzdžių, didesnis dėmesys 
prevenciniam bei kompleksiniam darbui su paaugliais sveikatos, švietimo srityse, aiškesnių 
gairių įvardijimas padėtų socialiniams darbuotojams suteikti daugiau galimybių jaunimui, 
augančiam rizikas patiriančiose šeimose, neatsilikti nuo bendraamžių išsilavinimo ir kitose 
gyvenimo srityse, ypač kai susilaukia vaikų ankstyvame amžiuje. 
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REKOMENDACIJOS ŠVIETIMO, SOCIALINEI 
IR SVEIKATOS POLITIKAI
Siekiant  stiprinti lytinio švietimo programą, didinti jo efektyvumą
rekomenduojame:

1. Numatyti aiškias funkcijas ir atsakomybes lytinio švietimo procese dalyvaujantiems
veikėjams.

2. Kadangi visuomenės sveikatos specialistams trūksta atskiro laiko ir valandų lytinio
švietimo pamokoms pravesti bei išlaikyti pamokų reguliarumą, suteikti atskiras nuo
kitų pamokų valandas. Taip pat numatyti įprastą atsiskaitymą už pamokų lankymą bei 
turinį, kas leistų įvertinti „Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai“ bendrojoje
programoje numatytą vaikų įgūdžių įgijimą.

3. Parengti lytinio švietimo metodiką, kurioje būtų išdėstytas moksliniais šaltiniais pa-
grįstas lytinio švietimo turinys, suskirstytas mokiniams pagal klases, ir pateikti akty-
vaus mokymosi metodai, kurie padėtų lytinio švietimo turinį perteikti mokiniams
patrauklia forma. Remiantis šia metodika parengti mokymus visuomenės sveikatos
specialistams bei mokytojams, kurie įtraukia lytinio švietimo turinį į pamokas (pvz.
biologijos, etikos, lietuvių literatūros).

4. Apsvarstyti galimybes įtraukti vyresnių klasių mokinius į lytinio švietimo programos
dėstymą žemesnių klasių moksleiviams. Kitų šalių tyrimai rodo, kad tokia praktika
veiksminga, nes padidina pamokų patrauklumą ir jaunesni moksleiviai lengviau įsisa-
vina informaciją.

5. Atskirą dėmesį skirti vaikinų lytiniam švietimui ir jų atsakomybei susijusiai su lytiniais
santykiais (užtikrinant apsaugą nuo lytiniu keliu plintančių ligų, nėštumo prevenci-
jai). Ypatingą dėmesį skirti „sutikimo lytiniams santykiams“ sąvokai, akcentuojant, kad 
seksualiniai santykiai gali vykti tik laisvu noru, o jų siekiant daryti spaudimą kitam
asmeniui yra neteisėta. Taip pat ugdymo metu daugiau dėmesio skirti teisinei vyrų
atsakomybei susilaukiant ir auginant vaikus.

6. Lytinio švietimo programoje ne tik informuoti vaikus ir paauglius apie kontraceptines 
priemones, jų rūšis, bet ir paaiškinti, koks jų efektyvumas, kaip jas naudoti, kur šių
priemonių galima įsigyti.

7. Siekiant gerinti mokyklos psichologinę atmosferą ir mažinti patyčių atvejus, įpareigoti 
mokytojus bendradarbiauti su vaikų teisių specialistais, ypač kai patyčios yra susiju-
sios su paauglių seksualine raiška ar merginų nėštumu.

Siekiant pagerinti paauglių lytinės sveikatos priežiūrą bei reprodukcinės sveikatos 
paslaugų prieinamumą, rekomenduojame:

8. Bendros vaikų kasmetinės sveikatos patikrinimo metu šeimos gydytojams pareng-
ti klausimyną vaikų lytinės brandos, lytinio aktyvumo ir saugaus seksualinio elgesio
įvertinimui.

9. Reprodukcinės sveikatos specialistus labiau įtraukti į paauglių lytinės sveikatos profi-
laktinius patikrinimus. Šeimos gydytojams rekomenduojama bent kartą per 2 metus
siųsti paauglius pas lytinės sveikatos specialistus profilaktinėms konsultacijoms pa-
stebėjus pirmus lytinio brendimo požymius.

10. Sekant kitų Europos šalių pavyzdžiu, labiausiai paaugliams tinkamas kontraceptines
priemones įtraukti į kompensuojamų sveikatos priemonių sąrašą, taip padidinant jų
prieinamumą paaugliams.

11. Ginekologams, šeimos gydytojams, dirbantiems su pirmo vaiko paauglystėje susilau-
kusiomis merginomis, konsultuoti jas kontracepcijos klausimais, kad būtų išvengta
pakartotinio nepageidaujamo nėštumo.
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12. Apsisprendžiant dėl nėštumo nutraukimo iki 12 savaitės prioritetą skirti pačios mer-
ginos pasirinkimui ir pasirengimui auginti būsimą vaiką, suteikiant jai didesnę apsis-
prendimo laisvę, net jei tėvai ar kiti teisėti globėjai jos norams prieštarauja. Teisės ak-
tuose apibrėžti, kad merginos raštiškai išreikšta valia yra pakankamas pagrindas gauti 
saugias nėštumo nutraukimo paslaugas medicinos įstaigoje. Taip pat suteikti mergi-
noms nemokamas psichologines konsultacijas tiek joms nusprendus tęsti nėštumą, 
tiek nusprendus jį nutraukti.

Siekiant pagerinti merginų, susilaukusių vaikų paauglystėje, 
gyvenimo perspektyvas ir sąlygas, rekomenduojame:

13. Ypatingą dėmesį skirti merginų išsilavinimui ir profesinei karjerai. Mokytojus įparei-
goti bendradarbiauti su tėvais, globėjais ir socialiniais darbuotojais ieškant būdų, kaip 
išlaikyti merginas švietimo sistemoje. Peržiūrėti nuotolinio mokymosi programas, įve-
dant papildomas korepetitorių pamokas, kurios galėtų būti apmokamos savivaldybių 
lėšomis. Kadangi nevyriausybinės organizacijos jau rengia pavienius projektus „jaunų 
mamų grąžinimo į švietimo sistemą“ tema, atsižvelgti į tokių projektų sėkmingas pa-
tirtis ir pritaikyti jas kitose savivaldybėse.

14. Sudaryti galimybes paauglėms mamoms, siekiančioms įgyti vidurinį, profesinį ar 
aukštąjį išsilavinimą, naudotis vaiko priežiūros paslaugomis, pavyzdžiui, suteikiant jų 
vaikams prioritetą patenkant į valstybinius darželius.

15. Rūpinantis merginų, kurios anksti susilaukė vaikų, ekonominėmis gyvenimo sąlygo-
mis, kebliose tėvystės nustatymo bylose, trunkančiose ilgiau nei pusę metų, atsieti 
socialinės paramos teikimą nuo būtinybės nustatyti vaiko tėvą. 

Siekiant sumažinti paauglių kūdikių gimstamumo regioninę diferenciaciją, 
rekomenduojame:

16. Neapsiriboti tik reprodukcinės sveikatos paslaugomis ar visapusišku lytiniu švietimu, 
bet ir vykdyti programas, mažinančias skurdą, atskirtį ir kitas socialines nelygybes, ka-
dangi paauglių kūdikių gimstamumas yra didžiausias būtent tuose regionuose, kurie 
pasižymi prasčiausiais socioekonominiais rodikliais.

17. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (ypač Jaunimo reikalų departamentui) ste-
bėti jaunimo organizacijų veiklą ir kaitą, nelaukiant kol su jaunimu dirbančių centrų 
regionuose nebeliks. Probleminėse savivaldybėse, kurios pasižymi aukštu PKGR ir di-
dele socioekonomine atskirtimi, valstybės ir savivaldybės veikla, užtikrinant geresnį 
ir aktyvesnį gyvenimą jauniems žmonėms yra nepakankama. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija turėtų išanalizuoti savivaldybių jaunimo organizacijų neveiksnumo 
priežastis ir skirti asmenis (ar apmokyti savivaldybių atsakingus darbuotojus) konsul-
tuoti sėkmingų projektų rengimo klausimais.

18. Organizuojant lytinį švietimą, daugiau dėmesio skirti kaimo ir periferinių regionų 
mokykloms (visuomenės sveikatos specialistų, mokytojų apmokymui), kur paauglių 
kūdikių gimstamumo rodikliai aukščiausi. 

Siekiant įgyti daugiau žinių apie paauglių kūdikių gimstamumą ir pokyčius šalyje, re-
komenduojame: 

19. Tęsti kiekybinius bei atlikti išilginio pjūvio (angl. longitudinal) tyrimus, kurie leistų įgy-
ti daugiau žinių apie reiškinio raidą, teritorinius pokyčius bei nustatatyti, kaip ankstyva 
motinystė paveikia moterų išsilavinimą, socialinį statusą, šeiminį statusą, sveikatą ir kt. vė-
lesniais jų gyvenimo etapais. Būtų tikslinga atlikti pakartotinį tos pačios  moterų grupės 
tyrimą panaudojant naujo (2021 m.) surašymo duomenis (valstybės registrų pagrindu).

20. Tyrėjams pasinaudoti Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos galimybė-
mis. Ši sistema apjungs įvairių institucijų ir žinybų kaupiamus duomenis apie gyvento-
jus, taip suteikiant tyrėjams prieigą prie didelio kiekio ir nuolat atnaujinamų duomenų.
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ADOLESCENT MOTHERS IN LITHUANIA: 
FACTORS, EXPERIENCES, DIRECTIONS
FOR CHANGE 

SUMMARY 

Context and purpose of the study. This study examines the social phenomenon of early 
motherhood when children are born to girls younger than 20 years of age, also known as 
adolescent fertility. In the modern scientific discourse, adolescent fertility is considered to 
be a social problem that needs to be tackled due to different negative medical, social, and 
economic consequences faced by young mothers and their infants. However, in Lithuania, 
this problem has not yet attracted scientific attention. This study presents the research 
results aimed at a complex investigation of adolescent fertility in Lithuania – the current 
situation, demographic development, regional differentiation, factors that determine these 
processes, experiences of girls who had children in adolescence, and professionals faced 
with this problem.

Data sources and methods of the study. The study combines quantitative and qualitative 
research methods, which allows to analyse adolescent fertility at all levels of analysis – macro, 
meso and micro. The quantitative studies used reliable demographic birth statistics. The 
following sources were used: EUROSTAT, Human Fertility Database, 2001 and 2011 general 
censuses of the Lithuanian population and Statistics Lithuania data on the adolescent 
birth rate in municipalities, prepared specifically for this study under the agreement on 
the provision of confidential statistics for scientific purposes. Adolescent fertility has been 
examined at different territorial levels: the quantitative survey starts with a broad overview of 
the European context, moving to the analysis of the changes in the fertility rate at the level of 
the entire Lithuanian territory and the municipal level. Lastly, the changes in the most minor 
territorial administrative units of Lithuania – elderships – are presented. In addition, a part of 
the quantitative study was carried out using individual-level data. 

The qualitative survey was carried out from June 2018 to September 2018 in the 
municipalities where the adolescent fertility rate (AFR) was the highest in 2011–2015. During 
the study, its authors conducted semi-structured interviews with girls who had children 
in adolescence, teachers, specialists from the public health institutions, social workers. A 
total of 44 interviews were conducted: 20 interviews with girls whose first child was born 
between the ages of 16 and 19 in the last five to six years (with one exception: one girl had 
her first child born at the age of 20, her pregnancy period fell into the age group of the girls 
under investigation); 12 interviews with the staff of schools and public health institutions 
responsible for implementing the sex education programme in schools; 12 interviews with 
social workers working with social risk families. 

Structure of the study. The study consists of three main parts. The first part reviews 
the issues of adolescent fertility, the international and legal context, and changes in the 
adolescent fertility rates in the European Union countries and Lithuania. The second part 
analyses the territorial differentiation of adolescent fertility rate in Lithuania and its factors. 
The third part presents the results of the qualitative study conducted by its authors. At the 
end of the study, Conclusions as well as Recommendations for education, social and health 
policies are provided.

Part I of the study: ADOLESCENT FERTILITY: CONCEPT, CONTEXT, TRENDS. The first 
chapter (author V. Tretjakova) presents the phenomenon of adolescent fertility in more 
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detail, the main lines of research on childbearing in adolescence, their aims, and relevance. 
This chapter also introduces the concept of the adolescent fertility rate, the calculation of 
the rate, and the search efforts for the Lithuanian translation of the English term adolescent 
fertility rate. The second chapter (authors G. Pociūtė-Sereikienė and V. Tretjakova) provides 
a comparative analysis of AFR and its changes in the European Union countries, discussing 
Lithuania’s place on the EU map. The third chapter (author V. Tretjakova) reviews the 
historical developments of the adolescent fertility rate in Lithuania from 1959 to 2018. The 
fourth chapter (authors M. Žaliauskaitė and L. Šumskaitė) discusses the legal regulation 
of maternity in adolescence based on the legal acts of the Republic of Lithuania and the 
relevant case law.

Part II of the study: TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF THE ADOLESCENT FERTILITY 
RATE IN LITHUANIA AND ITS FACTORS. The fifth chapter (author R. Ubarevičienė) presents 
the territorial differentiation of the adolescent fertility rate at the municipal and the 
eldership levels based on the results of the cartographic analysis. The sixth chapter (author 
G. Pociūtė-Sereikienė) establishes connections between AFR and the socio-economic
characteristics of the municipalities; clarifies the extent to which macro-level factors
influence early motherhood. The seventh chapter (author R. Ubarevičienė) aims to establish
connection between the individual and regional (eldership) characteristics of childbearing
in adolescence and tries to ascertain why some regions of Lithuania are distinguished by
very high values of this rate.

Part III of the study: QUALITATIVE STUDY OF EXPERIENCES, FACTORS, AND CONSEQUENCES 
OF CHILDBEARING IN ADOLESCENCE. The eighth chapter (author L. Šumskaitė) specifies the 
methodology of the qualitative research. The ninth chapter (author V. Tretjakova) gives the 
representatives of a marginalized, low visibility social group – girls who experienced motherhood 
in adolescence – the opportunity to speak their minds and present their narratives. The tenth 
chapter (author L. Šumskaitė) analyses sex education practices in schools through interviews 
with teachers and public health professionals responsible for sex education. The eleventh chapter 
(author L. Šumskaitė) discusses the experiences of social workers working with families when 
they encounter situations of adolescent pregnancies in their work.

Summary of study results and conclusions. The overview of research on adolescent 
fertility presented in the first chapter revealed that the main factors shaping this 
demographic process are socio-economic inequalities, inequalities in the accessibility 
of reproductive health services, and the quality of the content of the sex education 
programmes. In this context, the research model introduced in the study was designed 
in such a way that the analysis of regional differentiation of the adolescent fertility rate 
would assess the role of socio-economic factors, sex education, the accessibility of health 
services. 

The AFR developments in the European Union countries presented in the second chapter 
have shown that in the vast majority of the EU countries, the adolescent fertility rate steadily 
decreased between 1995 and 2017. The differences between countries also reduced. 
However, there is still a significant gap between the Western and Northern Europe (except 
for the United Kingdom) and the Eastern and Central European countries, – Lithuania is 
closer to the latter ones. 

Although Lithuania follows the same general downward trend in AFR, in the EU context, it 
is attributed to the group of countries where these rates are higher. Over seventeen years, AFR 
in Lithuania has decreased almost twice, or by 9.0 per mille: in 2001 the rate was 21.2, whereas 
in 2017 it fell to 12.2. However, even such a change did not narrow the large gap between the 
Western and Northern European countries, where AFR remains three to four times lower than 
in Lithuania. Thus, Lithuania’s efforts to be on par with these countries and the uptake of good 
practices should be one of the priorities to reduce the adolescent fertility rate.
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The research shows that AFR is lower in those countries where income inequality is 
lower; the termination of pregnancy services and contraception are more easily accessible; 
the cultural and social environment is more open when sexual relations are perceived 
as a natural and likely experience in adolescence, and for this reason, adolescents are 
not afraid to talk about this topic, to seek help from a professional; comprehensive sex 
education programmes are carried out in schools. These features are characteristic of the 
Western and Northern European countries. Therefore, it is likely that the differentiation in 
the adolescent fertility rate in Europe is determined by a complex set of social, cultural, and 
economic factors: differences in the sex education systems, the aspects of access to sexual 
and reproductive services for adolescents, cultural attitudes towards the sexual behaviour 
of adolescents, and economic inequalities between the countries.

The analysis of the long-term trends in adolescent fertility in Lithuania presented in the 
third chapter revealed that the changes in the adolescent fertility rate were influenced 
by general fertility developments in the country, particularly concerning the second 
demographic transition. Between 1992 and 2010, AFR decreased mainly due to the fall in 
the fertility rates in the group of 18–19 years old girls, while changes in the group of the 
youngest girls – 15–17 years old – were much less intensive, and this situation remains 
quite problematic. Over the last decade (2010–2018), the adolescent fertility rate stabilised 
and remained unchanged, only in 2017–2018 the fertility rates started to move slightly 
downwards. We cannot yet predict whether we are witnessing the beginning of a long-term 
downward trend in the adolescent fertility rate. 

There are still significant differences in the adolescent fertility rate among rural and 
urban adolescents, with the rate in rural areas twice as high as in urban ones. However, the 
most alarming trend is the increasing relative proportion of second and subsequent births. 
As the overall adolescent fertility rate in the country is decreasing, it is likely that this process 
is being localized, increasingly affecting girls from the vulnerable social groups who fail to 
prevent not only the first but also the second or subsequent pregnancy. 

The investigation of the legal situation of pregnant adolescents or girls who had 
children provided in the fourth chapter revealed that the legal regulation of the majority 
of the issues related to this topic, namely, the establishment of paternity, maintenance 
award, termination of pregnancy, etc., is quite comprehensive, detailed and precise. Both 
the legislation and case law seek to establish joint and equal responsibility of both parents 
for raising a child, and the child’s best interests are considered to be a priority. In order to 
develop children’s healthy lifestyle skills, including sexual health, the focus is on the issues of 
sex education and good hygiene practices that need to be ensured by the public healthcare 
professionals, school administrations, and family physicians. Also, underage girls are allowed 
to terminate their pregnancy, but only with the consent of at least one of the parents or 
guardians. Thus, the legal regulation in the field of AFR is systematic and consistent.

On the other hand, there are also many regulatory loopholes. The medical examination 
procedure for adolescent girls where there is still a possibility for a girl’s pregnancy to 
remain unnoticed, as well as the procedure for terminating pregnancy which does not 
ensure a sufficient support and assistance for the girl to make her own decision are open 
to criticism. At the same time, schools do not provide adequate working time for public 
health professionals to properly develop safe sex practices and detect cases of bullying, 
pregnancy, or risk of becoming pregnant. Emphasis is also placed on insufficient attention 
to ensuring the education of the adolescent parents, because it becomes too difficult to 
pursue education due to the financial burden of the maintenance of a child. Thus, the legal 
framework does not always reflect and match the social context, therefore, more attention 
should be focused on the improvement of the quality and efficiency of legislation in the 
field of AFR. 
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The fifth chapter presents the regional differentiation of AFR and its changes in 
the recent decades, based on the results of the cartographic analysis. In this study, the 
results of the cartographic analysis were also used as a basis for further research to 
establish connections between AFR and regional socio-economic indicators. The regional 
differentiation of adolescent fertility rate was examined at the municipal and the eldership 
levels.

The results of the study demonstrated that, as the adolescent fertility rate declined at the 
national level, the positive trends in this demographic process were unevenly distributed 
subnationally. Thus, territorial differentiation has rapidly increased in the country. The 
analysis at the municipal level revealed that the difference between the municipalities with 
the highest and the lowest AFR in 2001–2006 was 3.7 times, in 2007–2012 – 4.6 times, and 
in 2013–2018 – 7.3 times. Even more remarkable differences were detected among the 
elderships, which amounted to 20 times between 2001 and 2011. Therefore, the study at 
the eldership level demonstrates that regional differentiation in the country is extensive and 
that some elderships are highly problematic. It was established that in 2001–2011 AFR was 
the highest (more than 40.0) in Rukla eldership (Jonava district municipality), Baltoji Vokė 
eldership, Akmenynė eldership, and Dainava eldership (Šalčininkai district municipality). 
The lowest values of this indicator at the level of both municipalities and elderships were 
found in the territories of the major cities. 

The research on differences between the European countries can be used to presume 
what determines the regional differentiation of the adolescent fertility rate in Lithuania. It is 
likely that the uneven accessibility of sexual and reproductive health services for adolescents 
(e.g., termination of pregnancy), which is particularly limited in the rural areas, contributes 
to the emergence of regional disparities. There also may be regional differences in the field 
of sex education – although the Health, Sex and Family Life Education Programme (2016) 
is a national measure, its implementation at the local level is likely to vary. However, since 
most regions with high AFR have the worst economic and social indicators at different 
levels, the assumption that, like in other countries, the regional socio-economic inequalities 
have a significant impact on the AFR spatial expression in Lithuania is the most reasonable. 

Namely, the latter assumption is examined in the sixth chapter during the study, which 
aimed to assess connections between AFR and different socio-economic and demographic 
indicators in the municipalities. In other words, the study aimed to determine to what 
extent the regional differentiation of AFR may be attributed to the socio-economic spatial 
polarization of the country. Based on the results of the investigation, it would not be entirely 
correct to state unequivocally that the socio-economically weak municipalities have direct 
and indisputable links with high AFR; however, some rather clear trends in these dimensions 
under investigation can be observed.

A separate analysis of the possible connections between all socio-economic indicators 
and AFR showed that six out of 17 socio-economic indicators selected for the investigation 
had strong or moderate and significant relationships with AFR: the ratio of social benefit 
recipients to the population, the level of education, the added value created by the 
employed, unemployment rate, employment rate, the number of children from families with 
social problems. Meanwhile, weak and insignificant links with the following indicators have 
been established: the accessibility of the major cities, the accessibility of doctors, religious 
devotion, national composition. The latter indicators are often named in international 
research as impacting the adolescent fertility rate. Therefore, it can be stated that not all 
indicators affecting AFR are universal – the subjective context of each country is important. 

Macro-environment (the general regional, in the present case – the municipal – 
environment) affects the choice of workplaces, employment, and remuneration. Also, it is 
closely related to the educational opportunities and accessibility of different institutions and 
bodies, in other words, to spatial exclusion. At the same time, the existing socio-economic 
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context contributes to the territorial expression of AFR. On the other hand, the results of 
both this study and studies carried out abroad demonstrate that the macro environment is not 
the deciding factor determining the adolescent fertility rate and regional differences of this 
phenomenon. Therefore, it is advised to investigate the causes of the adolescent fertility rate 
by analysing micro (at the individual level) and meso (at the family, community level) factors. 

The seventh chapter further analyses the factors that may affect the adolescent fertility 
rate in Lithuania and is based on the data from the 2011 census at the individual and the 
aggregated eldership level. Using the statistical analysis methods, the differences between 
girls who had children in adolescence and girls who had not started their reproductive career 
in adolescence were analysed. The study results showed that adolescent girls who have 
had children demonstrated a statistically significant difference from the girls of the same 
age in terms of socio-demographic and economic characteristics that were analysed at the 
individual level. The girls who have given birth, as compared to other girls of the same age, 
were much more likely to drop out of the education system upon completing the primary 
or basic education, get married early, live in large households (often consisting of five or 
more people) and much more often their main source of livelihood was social benefits. 
These results suggest that early motherhood poses significant challenges to the well-being 
of adolescents. Their lower level of education presents particularly serious challenges, as it 
has long-term consequences for both mothers and their children. Meanwhile, according 
to the results of this study, the characteristics at the regional level, such as unemployment 
rate, labour market structure, the share of national minorities, the location of the place of 
residence in relation to the regional centres (distance to them) have a lower impact on the 
adolescent fertility rate and regional disparities.

The eighth chapter presents the methodology of the qualitative study: how the 
interviews were conducted with girls who became mothers in adolescence as well as social 
workers, teachers, and public health professionals; it also describes the process of search 
and selection of research participants, and presents their demographic characteristics.

The ninth chapter presents the narratives of girls who became mothers in adolescence. 
It reveals how the economic and social inequalities shape their transition to motherhood. 
The adolescent girls from socially vulnerable families choose motherhood without 
knowing/having other ways to escape from the dysfunctional environment. In cases of 
unplanned pregnancy, under unfavourable socio-economic circumstances, the adolescent 
girls are faced with unsafe situations where they have no control over events and become 
dependent upon a partner. When the girls who do not have parents and other relatives 
unexpectedly become pregnant, they experience severe stress and anxiety about the future. 
It is even more challenging to break out of the poverty cycle having a child in adolescence. 
Girls need to focus primarily on childcare and financial survival, forgetting about completing 
education or acquiring a profession, which could lay a better foundation for future life. 

By studying the impact of meso factors on the adolescent fertility rate, as recommended 
in the research on social policy impact where this problem is linked to the quality of sex edu-
cation, the tenth chapter discusses the Health, Sex and Family Life Education Programme 
adopted in 2016 and provides the analysis of interviews with the school staff and public he-
alth professionals. It has been ascertained that sex education is implemented inconsistently 
in schools. There are no employees to take full responsibility for the content of sex educati-
on and the school staff does not know much about what information colleagues provide. 
The focus is on abstinence-only sex education, and a greater emphasis is placed on girls’ sex 
education. Since there are no methodological materials for any group of professionals res-
ponsible for sex education of children, there is plenty of room for subjective interpretations, 
for example, the fact that modern contraception and early termination of pregnancy cause 
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infertility problems. In addition, the intimidating visual information about the termination 
of pregnancy conveys a message that after becoming pregnant in adolescence, the only op-
tion is to give birth. Otherwise, the girl who terminates pregnancy will be psychologically 
affected – she will regret it her whole life. The role of young men in reproductive decisions 
is not discussed. There is no mention of their psychological responsibility for becoming a 
father, raising a child later, or participating in the termination of pregnancy. 

The eleventh chapter continues the analysis of meso factors of adolescent fertility and 
examines the experiences of social workers working with the families of adolescent mothers. 
In work with adolescents living in families experiencing difficulties or permanent residence 
institutions, the individual efforts of social workers are significant in finding solutions, in coo-
peration both with other institutions and with the families themselves. Some social workers 
take an active role in the field of sex education prevention. Others leave more responsibility 
for sex education to schools and are more engaged in intervention and post-intervention: 
they mediate by directing girls that became pregnant to professionals (e.g. doctors, psycho-
logists), are more involved in the development of child care skills and checking whether the 
child’s physical needs are met, help to do the paperwork for benefits, allocation of social ho-
using, take care of girls’ living conditions, encourage them to learn and acquire a profession. 
However, as we know from examples from other countries, a greater focus on the preventi-
ve and comprehensive work with adolescents in the fields of health and education, also the 
introduction of clearer guidelines would help social workers to provide more opportunities 
for young people living in at-risk families to keep up with their peers in education and other 
areas of life, in particular when they have children at an early age. 

Research results and their applicability. The complex study of adolescent fertility allowed 
the authors to analyse this socio-demographic phenomenon comprehensively – not only at 
a macro but also at meso and micro levels. The results of this study make a significant con-
tribution to the knowledge of the situation of childbirth in adolescence in Lithuania, create 
the empirical basis for further research into this social phenomenon, and at the same time 
significantly supplement knowledge at the international level. In practical terms, concerning 
the usefulness of the results, the authors expect that the information collected will become an 
essential prerequisite for reducing the overall adolescent fertility rate in the country. The pro-
posed recommendations for improving the current situation of this phenomenon will serve as 
a basis for policy-making, which will help manage regional differentiation and contribute to 
the improvement of the sex education curriculum in educational institutions.
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