
 

 

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATA  

2018/2019 m. m. 

  



2 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 

d. įsakymu Nr. V-529 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 

d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. 

duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. 027-1/a), visose asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko 

sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų 

sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje. 

Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, sveikatos pažymėjimo duomenis VSS 

IS numatoma kaupti 2019–2020 m., įgyvendinus VSS IS plėtros projektą ikimokyklinėse ugdymo 

įstaigose. 

Iki to laiko vaiko sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems 

visuomenės sveikatos specialistams tėvai gali perduoti asmeniškai, prieš tai prisijungę 

prie www.esveikata.lt portalo bei atsispaudė vaiko sveikatos pažymėjimą. 

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir teikiamas 

vaikams nuo 1 – rių iki 5(6) – rių metų. Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, 

teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais (socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali 

būti privalomas. 

Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 

ir trunka vienerius metus. Teikiamas šešiamečiams (išimtiniais atvejais – 5 metų) vaikams, skirtas 

užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

Privalomas nuo 2016.09.01. 

 Vaiko sveikatos pažymėjimą sudaro dvi dalys: I dalis „Fizinės būklės įvertinimas“ – 

pildoma šeimos ar vaikų ligų gydytojo, II dalis „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“ – pildoma 

gydytojo odontologo.  Vaiko sveikatos pažymėjimą gydytojas specialistas gali pradėti pildyti nuo 

pirmos arba nuo antros pažymėjimo dalies. 

  2018/2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

užregistruota 190 vaikų priešmokyklinio amžiaus ir 758  ikimokyklinio amžiaus vaikų. Nagrinėjama  

http://www.esveikata.lt/
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Vaiko sveikatos pažymėjimų pateikimą ir ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikata Trakų rajono 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose: 

-Trakų vaikų lopšelis-darželis „Ežerėlis“, 

-Trakų vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“; 

-Senųjų Trakų vaikų lopšelis- darželis; 

-Rūdiškių vaikų lopšelis- darželis „Pasaka“; 

-Paluknio vaikų lopšelis- darželis; 

-Onuškio vaikų lopšelis- darželis; 

-Lentvario vaikų lopšelis- darželis „Šilas“; 

-Lentvario vaikų lopšelis- darželis „Svajonėlė“; 

-Aukštadvario vaikų lopšelis- darželis „Gandriukas“; 

-Bražuolės vaikų lopšelis- darželis; 

-Rykantų daugiafunkcinio centro ikimokyklinės grupės; 

-Bijūnų daugiafunkcinio centro ikimokyklinės grupės; 

-Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinės grupės; 

-Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ikimokyklinės grupės (1 pav.) 

 

1 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius ugdymo įstaigose (abs. sk.). 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 Didžiausias ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius yra Trakų vaikų lopšelyje/ darželyje 

„Obelėlė“(205) ir Lentvario vaikų lopšelyje/ darželyje „Šilas“(205) 

Vertinant Vaiko sveikatos pažymėjimų pateikimą Trakų rajono savivaldybės 

ikimokyklinių įstaigų vaikų, galime teigti, kad 2018 m.  Lentvario vaikų lopšelyje/ darželyje 

„Svajonėlė“ 95 procentų, o  Aukštadvario vaikų lopšelyje/ darželyje „Gandriukas“  93 procentų 

vaikų pasitikrino sveikatą  (2 pav.) 
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2 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

pateikusių pilnai užpildytą formą Nr.027-1/a, dalis (procentais) 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

  

Vaiko profilaktinio sveikatos patikrinimo metu nenustačius sveikatos būklės sutrikimų, 

galinčių turėti įtakos vaiko dalyvavimui ugdymo procese, gydytojas pažymi, kad vaikas gali dalyvauti 

ugdymo veikloje be apribojimų, šeimos ar vaikų ligų gydytojas išmatuoja vaiko ūgį, svorį, rezultatus 

įrašo į Vaiko sveikatos pažymėjimą, apskaičiuoja kūno masės indekso (toliau – KMI) skaitinę 

reikšmę ir Vaiko sveikatos pažymėjime pažymi vieną iš KMI vertinimo reikšmių: normalus svoris, 

per mažas svoris, antsvoris (3 pav.) 

3 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų, dalis (procentais) 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 Onuškio vaikų lopšelyje/ darželyje (96,8 proc.), Lentvario vaikų lopšelyje/ darželyje 

„Svajonėlė“ (99 proc.)  ir Aukštadvario  vaikų lopšelyje/ darželyje „Gandriukas“ (97 proc.) ne visi 

vaikai gali dalyvauti ugdymo veikloje be jokių apribojimų.  

 Vertinant vaikų dalį, turinčių per mažą KMI dalį, pastebėta, kad Bražuolės vaikų 

lopšelyje/ darželyje tokių vaikų 2018 m. fiksuojama daugiausiai (11 proc.), o Rykantų, Bijūnų 
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daugiafunkcinių centrų ir Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinėse grupėse vaikų, 

turinčių per mažą KMI, neužfiksuota (4 pav.) 

4 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių per mažą KMI, dalis (procentais). 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

  Vaikų, turinčių normalų KMI, didžiausia dalis (100 proc.) žymime  Trakų, Senųjų 

Trakų  lopšelyje/ darželyje ir Bijūnų daugiafunkcinio centro ikimokyklinio ugdymo grupėse (5 pav.) 

5 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių normalų KMI, dalis (procentais). 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių didelį KMI, dalis (6 

proc. visų pasitikrinusių sveikatą vaikų) užfiksuota Trakų lopšelyje/ darželyje „Obelėlė“, Onuškio 

vaikų lopšelyje/ darželyje ir Aukštadvario lopšelyje/ darželyje „Gandriukas“ (6 pav.)  

 

0

4

0

5

3

0.4

2

3.5

6

11

0

0

0

1.8

Trakų vaikų l./darželis…

Trakų vaikų l./darželis…

Senųjų Trakų vaikų l./darželis

Rūdškių vaikų l./darželis

Paluknio vaikų l./darželis

Onuškio vaikų l./darželis

Lentvario vaikų l./darželis…

Lentvario vaikų l./darželis…

Aukštadvario vaikų…

Bražuolės vaikų l./darželis

Rykantų daugiafunkc. centras

Bijūnų daugiafunkc. centras

Lentvario M. Šimeliomio…

Lentvario H. Senkevičiaus…

100

90

100

89

94

83.9

97
95.5

94

84

96

100 98.3

98.2

Trakų vaikų l./darželis "Ežerėlis"

Trakų vaikų l./darželis "Obelėlė"

Senųjų Trakų vaikų l./darželis

Rūdškių vaikų l./darželis

Paluknio vaikų l./darželis

Onuškio vaikų l./darželis

Lentvario vaikų l./darželis "Šilas"

Lentvario vaikų l./darželis "Svajonėlė"

Aukštadvario vaikų l./darželis "Gandriukas"

Bražuolės vaikų l./darželis

Rykantų daugiafunkc. centras

Bijūnų daugiafunkc. centras

Lentvario M. Šimeliomio gimnazija

Lentvario H. Senkevičiaus gimnazija



6 
 

6 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių didelį KMI, dalis (procentais). 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių sutrikusią regą, 

didžiausia dalis fiksuojama Onuškio lopšelyje/ darželyje – 19,4 proc. visų sveikatą pasitikrinusių 

vaikų. Trakų vaikų lopšelyje/darželyje „Ežerėlis“, Senųjų Trakų, Bražuolės vaikų lopšeliuose/ 

darželiuose, Bijūnų daugiafunkcinio centro ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikų regos sutrikimų 

neužfiksuota (7 pav.) 

7 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių sutrikusią regą, dalis (procentais). 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 Tik Trakų lopšelio/ darželio „Ežerėlis“ 100 procentų vaikų neturi ėduonies pažeistų, 

plombuotų ir išrautų dantų, Bražuolės vaikų lopšelyje/ darželyje situacija prasčiausia:  tik 32 proc. 

visų pasitikrinusių sveikatą vaikų, dantys – sveiki (8 pav.) 
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8 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (procentais) 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

 Paluknio, Senųjų Trakų, Trakų lopšelio/ darželio vaikai visai neturi sąkandžio 

patologijos, blogiausia situacija -  Bijūnų daugiafunkcinio centro, Bražuolės ir Trakų vaikų lopšelio/ 

darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo grupėse (9 pav.) 

9 paveikslas. 2018/ 2019 m. m. Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

neturinčių sąkandžio patologijos, dalis (procentais) 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus socialiai remiamų vaikų didžiausia 

dalis – Onuškio vaikų lopšelio/ darželio (10 pav.) 
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10 paveikslas. 2018/ 2019 m. m.  Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio amžiaus socialiai 

remiamų vaikų, dalis (procentais) 

 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

Brangiausias turtas yra sveiki ir laimingi vaikai. Kad vaikas būtų sveikas, normaliai 

augtų ir vystytųsi, būtų žvalus, stiprus ir protingas, būtina sukurti palankią sveikatai aplinką, formuoti 

sveikos ir saugios gyvensenos įpročius. 

 Pirmiausia – tėveliams norime priminti, kad vieną kartą per metus būtina profilaktiškai 

patikrinti savo atžalos sveikatą: profilaktiniai tikrinimai ne tik padeda laiku nustatyti ir gydyti 

negalavimus ar sveikatos sutrikimus, bet ir suteikia puikią galimybę su savo šeimos gydytoju aptarti 

pagrindinius ligų prevencijos bei sveiko gyvenimo būdo ugdymo principus, o prireikus, vaikas bus 

siunčiamas konsultuoti pas gydytojus specialistus, jam bus atlikti papildomi reikalingi tyrimai. 

Jei vaikas turi sveikatos sutrikimų, šeimos gydytojas nurodo, kokių rekomendacijų 

(mitybos, fizinės veiklos apribojimo) laikantis vaikas gali dalyvauti ugdymo įstaigos vykdomoje 

veikloje. 

Vykdant vaikų sveikatos stebėseną, gaunama išsami informacija apie vaikų sveikatos 

būklę, kuri padeda tikslingai planuoti bei įgyvendinti vaikų sveikatos prevencijos priemones. 

Profilaktines sveikatos patikras galima atlikti ištisus metus, bet ne vėliau kaip iki 

rugsėjo 15 dienos vaiko sveikatos pažymėjimą pateikti ugdymo įstaigai. 

 

Parengė                                                                                                                         Olga Šabanienė 
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