
                        

 

   Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija  

                                               2020 m. veiklos ataskaita 

Asociacijos strateginiai tikslai: 

1.Vyriausybė ir savivaldybės įsipareigoja užtikrinti lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių 

įgyvendinimą bei lyčių lygybę. 

3.Teikiamos prieinamos, kokybiškos ir šiuolaikiškos lytinės reprodukcinės sveikatos 

paslaugos visiems. 

 

Didžiausią dėmesį Asociacija skyrė kontracepcijos prieinamumo paauglėms ir moterims 

didinimui. 2018 m. advokataudama dėl kontracepcijos prieinamumo didinimo jaunimui 

Asociacija kreipėsi į Lietuvos gydytojų ginekologų draugiją (LAGD).  Asociacija  LAGD rašė: 

Lyginant su išsivysčiusiomis Vakarų šalimis, Lietuvoje paauglių nėštumų skaičius yra didelis. 

Remiantis Pasaulio banko duomenimis, 2016 m. iš tūkstančio 15-19 metų amžiaus merginų 

Olandijoje gimdė 4.08, Švedijoje – 5.27, Norvegijoje – 5.68.  Lietuvoje 2016 m. iš tūkstančio 15-

19 m. amžiaus merginų gimdė 11.39 – beveik 3 kartus daugiau nei minėtose Vakarų šalyse.  

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pabrėžia, jog paauglių nėštumas bei paauglių gimdymo 

komplikacijos yra pagrindinė 15-19 m. amžiaus merginų mirties priežastis. Jauno amžiaus 

merginos dažnai pagimdo neišnešiotus naujagimius, paauglių gimdymai neretai baigiasi 

naujagimių mirtimi. PSO nurodo, kad nėštumas paauglystėje gali turėti neigiamą socialinį bei 

ekonominį poveikį tiek merginai, tiek jos šeimai – jauname amžiuje pastojusiai ir gimdžiusiai 

merginai yra pavojus neįgyti išsilavinimo, negauti darbo, pajamų ir dėl to atsidurti skurde. Taip 

pat,  net ir sukūrus šeimą paauglystėje, yra didelė rizika, jog ji iširs. 

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos daugkartinės apklausos parodė, kad 

jaunimas neįperka kontraceptinių priemonių ir dėl to norėtų pilnos ar dalinės kompensacijos. 

2018 m. asociacijos vykdyta apklausa dėl reprodukcinių moters teisių įgyvendinimo atskleidė, 



kad 60 proc. apklaustųjų mano, jog reikia kurti ir diegti kontracepcijos kompensavimo sistemą 

jaunimui ir pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Apklausoje dalyvavo 300 respondentų. 

2019 m. Europos Kontracepcijos atlaso duomenimis Lietuva užėmė vieną iš paskutinių vietų 

pagal kontracepcijos, informacijos apie kontracepciją prieinamumą, kontracepcijos 

kompensavimą pažeidžiamoms gyventojų grupėms.   

2019 m. birželio mėn. Lietuvos akušerių ginekologų draugijos (LAGD) valdyba, įvertinusi  

prastą kontracepcijos prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir ypač jaunimui, atlikusi 

mokslinės literatūros analizę ir siekdama sumažinti paauglių nėštumų skaičių, kreipėsi  paraiška 

kompensuoti kontraceptinę spiralę į LR SAM Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 

priemonių kompensavimo komisiją.  

 

LAGD pažymėjo, kad tyrimai rodo, kad būtent mažoji levonorgestrelio kontraceptinė spiralė 

visomis savo charakteristikomis ir kaina labiausiai tinka ir geriausiai apsaugo nuo neplanuoto ar 

netikėto nėštumo lytiškai aktyvias merginas.  

 

Buvo pabrėžta, kad nepasiturinčios, iš atskirties grupių, anksti pradėjusios lytinį gyvenimą 

merginos spiralės įsigyti dėl jos brangumo negalėtų. O apklausos rodo, kad jaunos moterys iš 

atskirties grupių dažnai patiria partnerio smurtą, neplanuotai pastoja, gimdo (sulaukusios 

pilnametystės turi kelis vaikus) ar nutraukia nėštumus, turi žalingų įpročių ir priklausomybių, 

nedirba, neturi būsto, gyvena su vaikais prieglaudose. 15-20 m. amžiaus moterys dažniau gimdo 

neišnešiotus naujagimius, o šių naujagimių mirtingumas yra didesnis.  

Kompensavimas padėtų padaryti kontraceptines priemones prieinamas ir  toms merginoms, 

kurios gyvena lytinį gyvenimą, tačiau dėl lėšų stokos neturi galimybės apsisaugoti nuo 

nepageidaujamo nėštumo, ir todėl Lietuvoje yra nepateisinamai didelis paauglių-motinų skaičius. 

2020 m. kovo 23 d. LR SAM Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių 

kompensavimo komisija įrašė vaistą  levonorgetrel į Rezervinių vaistų sąrašą (tai reiškė, kad 

vaistas kartu su kitais laukia eilės, kol iš PSDF bus skirta lėšų jį kompensuoti). 2020 m. 

balandžio 3 d. LR SAM Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 

komisija nutarė vaistą, kuris buvo Rezervinių vaistų sąraše, kompensuoti.  

Sprendimas kompensuoti buvo  moterų, jaunimo, medikų nevyriausybinių organizacijų ir 

valstybės institucijų – LR SAM Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių 

kompensavimo komisijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR SAM, Valstybinės 

ligonių kasos – diskusijų ir bendradarbiavimo rezultatas, pasiektas atsižvelgiant į autoritetingų 

Lietuvos, Europos ir Pasaulio sveikatos organizacijos medikų rekomendacijas.  

 



2020 m. advokacijos procesas turėjo vesti į planuotą sėkmingą pabaigą. Tačiau 2020 m. balandį 

po konservatyvių parlamentarų ir visuomenės grupių sukelto reakcinio triukšmo sveikatos 

ministras A.Veryga savo įsakymu sustabdė spiralės kompensavimo procedūrą.    

Spaudimas ministrui atšaukti išdiskutuotą, moksliniais duomenimis ir praktika pagrįstą 

sprendimą kėlė klausimą, kodėl morale prisidengiantys politikai neatsakingai stumia jaunas 

merginas ir moteris, stokojančias lėšų kontracepcijai, į nesaugius lytinius santykius, neplanuotą 

nėštumą ir ankstyvą gimdymą.  

Asociacija kreipėsi į sveikatos ministrą A. Verygą, keturių  politinių partijų frakcijų vadovus, 

Prezidentą, Seimo pirmininką ir Premjerą, Lygių galimybių kontrolierę, Seimo žmogaus teisių 

komitetą, Lietuvos žmogaus teisių centrą, Lietuvos žmogaus teisių stebėsenos institutą   

kviesdama atsakingai vertinti autoritetingų medikų organizacijų ir PSO rekomendacijas, 

nepasiduoti neinformuotų bei medicininių žinių neturinčių asmenų spaudimui ir apginti viešąjį 

interesą – jaunų, finansiškai pažeidžiamų merginų ir moterų teisę į kokybišką, kompensuojamą 

kontracepcijos priemonę, lytinės reprodukcinės sveikatos  ir reprodukcinių teisių apsaugą.  

Asociacija ir moterų nevyriausybinių organizacijų tinklas ,,ReGina“ ragino sveikatos ministrą 

tęsti kontraceptinės priemonės kompensavimo procedūrą, kad ji būtų prieinama jaunoms, 15-20 

m .lytiškai aktyvioms merginoms. Kreipimąsi pasirašė 15 organizacijų ir fiziniai asmenys. 

Kartu su parlamentare Viktorija Čmilyte Nielsen, Dovile Šakaliene LR Seime gegužės mėnesį 

Asociacija organizavo spaudos konferenciją ,, Kodėl Lietuvoje jaunoms merginoms reikalinga 

efektyvi kontracepcija“,  kurioje  kalbėjo LAGD medikai ir Asociacijos vadovė.  

Laikinoji LR Seimo Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupė savo 

ruožtu ragino sveikatos ministrą A.Verygą  tęsti pradėtą darbą dėl hormonų  spiralės 15-20 m. 

amžiaus merginoms kompensavimo. http://tavogyvenimas.lt/seimo-spaudos-konferencijoje-

kodel-lietuvoje-jaunoms-merginoms-reikalinga-efektyvi-kontracepcija/; Peržiūros: 774 

Asociacijos direktorė kreipėsi į Europos kontraceptologų draugiją, tarptautines šeimos planavimo 

organizacijas, socialdemokratą Vytenį Andriukaitį, Europos parlamentarų forumą, prašydama 

paremti spiralės kompensavimo procesą  Lietuvoje raštais sveikatos ministrui. Straipsnį apie 

spiralės kompensavimo problemas Lietuvoje parašė Rytų ir Centrinės Europos reprodukcinės 

sveikatos tinklas ,, ASTRA“, Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos Europos tinklas, savo 

poziciją  pateikė LSDP frakcija.   

2020 m. vasarą Sveikatos apsaugos ministerija ministro įsakymu formavo darbo grupę 

,,ĮVERTINTI POREIKĮ KOMPENSUOTI  VAISTINĮ PREPARATĄ LEVONORGESTRELĮ LYTIŠKAI 

AKTYVIOMS 15-20 M. MERGINOMS’’. Į darbo grupę buvo pakviesta 15 vyriausybinių ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovų, iš Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos 

dalyvavo direktorė Esmeralda Kuliešytė. Darbo grupė iki gruodžio mėn. vidurio turėjo pateikti 

pasiūlymus sveikatos ministrui dėl hormonų spiralės kompensavimo 15-20 m. amžiaus 

http://tavogyvenimas.lt/seimo-spaudos-konferencijoje-kodel-lietuvoje-jaunoms-merginoms-reikalinga-efektyvi-kontracepcija/
http://tavogyvenimas.lt/seimo-spaudos-konferencijoje-kodel-lietuvoje-jaunoms-merginoms-reikalinga-efektyvi-kontracepcija/


merginoms. Darbo grupėje buvo ir prieš moterų žmogaus teises pasisakantys asmenys tiek iš 

valstybinių, tiek iš nevyriausybinių organizacijų. Principingas pažangių dalyvių žmogaus teisių 

gynimas lėmė, kad Laisvos visuomenės instituto ir Tėvų forumo atstovai lapkričio mėn. 

pabaigoje paliko darbo grupę. Likusieji dalyviai darbo pabaigoje suformulavo ir pateikė  

sveikatos ministrui pasiūlymus, kur dauguma balsų rekomendavo kompensuoti 15-20 m. 

merginoms mažąją levonorgestrelio spiralę.  

Prasidėjus COVID -19 pandemijai balandžio mėnesį Asociacija gavo informaciją iš moterų, kad 

kai kuriuose Lietuvos regionuose neužtikrinamos nėštumo nutraukimo paslaugos. Išsiaiškinta, 

kad stacionarai priskyrė nėštumo nutraukimo paslaugą prie planinių operacijų ir sustabdė jos 

teikimą. Problema susidomėjo žiniasklaida. Sveikatos ministras Aurelijus Veryga į žurnalistų 

klausimą dėl paslaugos prieinamumo, pareiškė, kad pandemija neva yra geras laikas moterims  

gerai pagalvoti ir galimai nenutraukti nėštumo. Asociacija kartu su moterų NVO tinklu 

,,ReGina” kreipėsi raštu į sveikatos ministrą, ragindama kuo greičiau atstatyti nėštumo 

nutraukimo paslaugos teikimą regionuose ir atsiprašyti moterų dėl savo asmeninių pažiūrų, 

nukreiptų prieš moterų teisę pasirinkti nėštumo nutraukimą, primetimo. Asociacijos direktorė 

dalyvavo ir kalbėjo  klausimui išnagrinėti skirtoje Mindaugo Jackevičiaus radijo laidoje, kur 

pakviesta lyčių lygybės ekspertė Margarita Jankauskaitė, Žmogaus teisių stebėsenos instituto 

direktorius Dainius Pūras neigiamai įvertino Sveikatos apsaugos ministerijos paslaugų 

prieinamumo priežiūrą ir sveikatos ministro prieš žmogaus teises nukreiptas rekomendacijas 

moterims. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000102076/lrt-aktualiju-studija-ka-reiskia-

ministro-zinia-del-abortu  

Asociacija nuolat sekė politinius įvykius, opozicijos veiklą. 2020 m. sausį po moterų NVO tinklo 

,,ReGina” išreikšto pageidavimo dalyvauti darbo grupėje Sveikatos apsaugos ministerija laišku 

kreipėsi į ,,ReGinos” tinklą,  prašydama deleguoti atstovą  į darbo grupę dėl  1994 m. sveikatos 

ministro įsakymo dėl nėštumo nutraukimo tvarkos keitimo. 

Moterų NVO tinklas ,,ReGina” delegavo į darbo grupę Asociacijos atstovą, tačiau sveikatos 

ministerija po ilgo tylėjimo ir pakartotino kreipimosi kovo mėnesį pranešė, kad   pasikeitė darbo 

grupės tikslai ir darbo grupės sudėtis, todėl neketinama kviesti atstovo iš ,,ReGinos” tinklo. 

Vėliau buvo gauta informacija, kad darbo grupė buvo sudaryta daugiausia iš prieš žmogaus teises 

pasisakančių asmenų ir planuota numatyti pagalbą krizinio nėštumo centrams, o taip pat  

medicinines indikacijas nėštumui nutraukti, tarp jų ir esant vaisiaus apsigimimui.  

2020 m. vasarį parlamentarės Ačienė ir Asta Kubilienė bei A. Veryga siūlė kriminalizuoti 

privedimą darytis abortą. Tokiu būdu moters sutuoktinis ar partneris galėjo būti baudžiamas ir 

laisvės atėmimu kaip aukščiausia galima bausme. TV laidose buvo pateikta mokslu nepagrįsta 

informacija apie galimą psichologinę ar fizinę prievartą moterims nutraukti nėštumą, agituota 

kreiptis į Krizinio nėštumo centrą konsultacijos. Asociacija teikė konsultacijas parlamentarams, 

interviu žurnalistams, teigdama, kad informacija nepagrįsta ir negalima asmenų bausti dėl 

legalaus nėštumo nutraukimo. Noras, kad kuo daugiau moterų konsultuotųsi  Krizinio nėštumo 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000102076/lrt-aktualiju-studija-ka-reiskia-ministro-zinia-del-abortu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000102076/lrt-aktualiju-studija-ka-reiskia-ministro-zinia-del-abortu


centre, kad moterims reikalinga pagalba, kad jos be aborto neturi pasirinkimo, kad valstybė turi 

padėti teikti pagalbą moterims krizinio nėštumo atveju, dar stipriau nuskambėjo Laisvos 

visuomenės instituto  ir Krizinio nėštumo centro Prezidentūroje surengtoje konferencijoje, kurią 

globojo pirmoji ponia D. Nausėdienė.  

2020 m. bendradarbiaujant su Seimo laikinąja Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės 

sveikatos ir teisių grupe, buvo aptarti Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos stebėsenos 

aspektai (darbo grupės kūrimas 1994 m. įsakymo pertvarkymui, krizinio nėštumo centrų 

stiprinimas, aborto paslaugos teikimas pandemijos metu, spiralės kompensavimas ir kt.) Gegužės 

mėnesį, kai konservatyvieji Lietuvos  parlamentarai pradėjo stabdyti spiralės prieinamumą 15-20 

m. amžiaus moterims Lietuvoje, laikinoji parlamentarų grupė surinko pažangių parlamentarų, 

organizacijų ir asmenų parašus kreipimuisi į sveikatos ministrą A.Verygą ir ragino ministrą 

pasirašyti įsakymą dėl levonorgestrelio spiralės medikamento įtraukimo į kompensuojamų vaistų 

sąrašą. Balandžio mėnesį parlamentarų grupė kreipėsi į Lenkijos ambasadą Lietuvoje dėl  

Lenkijos mergaičių ir moterų teisių į sveikatą ir prieinamą  informaciją bei mokslu grįstą lytinį 

švietimą, nes Lenkijos valdžia ėmėsi agresyvių priemonių apriboti šias teises. 

Po Seimo rinkimų susiformavus naujų parlamentarų grupei, Asociacijos direktorė susirinkime 

nuotoliniu būdu pateikė pagrindines lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių įgyvendinimo 

problemas, kartu su parlamentarais strategavo veiklas. 

Uždavinys 

Ugdyti teigiamą visuomenės požiūrį į lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises 

Asociacija, siekdama pateikti daugiau informacijos ir išsklaidyti visuomenėje  sklandančius 

mitus apie LGBT + asmenis, jų teises, pagrindines problemas, surengė vebinarą, kuriame 

Asociacijos narys Artūras Rudomanskis pateikė pagrindinę informaciją apie homoseksualius 

asmenis, jų teisių pažeidimus ir atsakė dalyviams į klausimus. 

https://www.facebook.com/tavogyvenimas.lt/videos/187789265759281/ Peržiūros: 186. 

Sausio mėnesį Asociacija užbaigė 2019 m. pradėtą Lyčių lygių galimybių vertinimą, kurį atliko 

apžvelgadama ekonomikos, kultūros, religijos, švietimo, sveikatos  apsaugos aspektus, lyčių 

lygių galimybių teisinę bazę. Rekomendacijose dėl lyčių lygybės pažymėta, kad būtina 

ratifikuoti Stambulo konvenciją, kurti Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, gerinti 

kontracepcijos, reprodukcinės sveikatos prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegti 

medikamentinį nėštumo nutraukimo metodą, savanorišką chirurginę steriliazciją, vykdyti mokslu 

ir žmogaus teisėmis grįstą  lytinį ugdymą mokykloje, įteisinti lyčių partnerystę, lyties keitimo 

operacijas, mokykloje dėstyti verslo pagrindus, siekiant, kad daugiau moterų dalyvautų verslo 

sektoriuje, įtraukti vyrus į vaikų priežiūrą, siekiant  vyrų ir moterų pareigų pasidalinimo 

namuose. Apžvalga pateikta susipažinimui Asociacijos nariams ir  partneriams.   

https://www.facebook.com/tavogyvenimas.lt/videos/187789265759281/


Dalyvaujant Asociacijos  jauniems savanoriams  organizuotas pokalbis ,, Abortas: ką mano 

jaunimas ir demokratinė visuomenė”. Diskusija skirta  jaunimui išdiskutuoti aborto sveikatos, 

etinius aspektus ir opozicijos vertinimą. Tarp dalyvių buvo Krizinio nėštumo centro atstovė, 

jauni medikai. Dalyviai pateikė išvadą, kad svarbu  mokėti argumentuoti žmogaus teisę pasirinkti 

nėštumo nutraukimą, atremti opozicijos kritiką, išsklaidyti mitus.    

Sukurto filmo ,, Ką jums reiškia feminizmas” pagalba Asociacija atkreipė jaunimo, visuomenės  

dėmesį į lyčių lygybės  aspektą, siekė parodyti vis dar gajų dalies visuomenės, tiek vyrų, tiek 

moterų, neigiamą požiūrį į feminizmą, nesuprantant jo esmės ir neįvertinant  šiuolaikinės  

reikšmės ir svarbos. Filmo pabaigoje VU profesorė,  Asociacijos  Garbės  narė ir buvusi 

pirmininkė Aušrinė Marija Pavilionienė aiškina feminizmo ištakas, plėtrą ir aktualumą, 

įgyvendinant moterų teises, taip part ir lytines reprodukcines. 

https://www.youtube.com/watch?v=msSHX02iSOU  

Bendradarbiaudama su žurnaliste ir prodiusere Elena Reimeryte Asociacijos direktorė davė 

interviu apie moters teisę pasirinkti nėštumo nutraukimą, paslaugos prieinamumą Lietuvoje, 

pateikė informaciją apie pagrindines problemas, su kuriomis susiduria norinčios nutraukti 

nėštumą moterys. Informacija panaudota kuriant laidą ,,Spalvos”. 

Gerinti jaunimo žinias apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises, suteikiant jiems išsamų, 

mokslu grįstą lytinį švietimą 

Asociacijos darbuotojai sukūrė filmą apie kontracepcijos informacijos ir prieinamumo problemas 

,, Ką močiutė pasakys”, kuriame pagyvenusios Vilniaus gyventojos, močiutės pasakojo apie savo 

jaunystę, kaip saugojosi nuo nepageidaujamo ar netikėto nėštumo, kokias  kontracepcijos 

priemones naudojo ar nenaudojo, kad išvengtų aborto.   Moterys aiškino, kad šiais laikais yra 

pakankamai kontracepcijos priemonių, ir jaunos moterys turi elgtis atsakingai - pasikonsultuoti 

su gydytoju, išsirinkti ir naudotis kontracepcija.  

https://www.youtube.com/watch?v=k6jgOEteGRk&t=70s 

Siekdami išsiaiškinti lytinio ugdymo mokykloje problemas, Asociacijos darbuotojai peržiūrėjo 

Švietimo ir mokslo bei sporto ministerijos tinklapius, kur rado informacijos apie vykdytus 

švietimo darbuotojų ir mokytojų pasitarimus, nurodytas pagrindines problemas vykdant 

mokykloje Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą.  

Pagrindinės 2018 m. įvardintos problemos: 

1. Programa skatina laikytis lytinės abstinencijos iki pilnametystės.  

2. Ne visi mokytojai yra pasirengę ir drįsta kalbėti Programos temomis.  

3. Mokytojams trūksta lytiškumo ugdymo kvalifikacijos, tobulinimosi, išsamių ir nuoseklių 

mokymų.  

https://www.youtube.com/watch?v=msSHX02iSOU
https://www.youtube.com/watch?v=k6jgOEteGRk&t=70s


4. Mokytojams trūksta patirties ir žinių dėstyti šeimos sampratos, seksualumo, lytinio tapatumo 

temas.  

5. Nepakanka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintų mokymo priemonių,   

      vadovėlių, metodinių rekomendacijų. 

6. Programos integravimas yra nenuoseklus ir epizodinis. Siūlytina, kad programa taptų sudėtine 

kurio nors mokomojo dalyko konkrečioje klasėje programos dalimi. 

7. Neaktyvus mokinių tėvų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, nevyriausybinių 

organizacijų ir kitų ne mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas, įgyvendinant SLURŠ 

programą. 
8. Dalyje mokyklų nėra Programos koordinatoriaus ir sisteminio grįžtamojo ryšio apie Programos 

įgyvendinimą. 

Pagrindinės 2019 m. įvardintos problemos: 

1. Programa plati, mokytojai sunkiai suspėja vesti temas, kurios numatytos dalykų bendrosiose 

programose. Per pamokas apie sveikatą ir lytiškumą kalbama labai trumpai. 

2. Dauguma mokyklų neturi pakankamos integruoto ugdymo patirties.  

3. Mokytojai į savo vedamas pamokas Programą integruoja minimaliai. Mokytojai nelaiko 

sveikatos ugdymo prioritetiniu dalyku. 

4. Skirtingi mokytojai moko skirtingais metodais ir remiasi skirtinga informacija. 

5. Trūksta sistemingos, metodiškai parengtos mokymo literatūros, metodinių mokymo priemonių, 

pateikčių, virtualių aplinkų, vaizdinių priemonių, leidinių atitinkančių mokinių amžių. 

Siekiant išsiaiškinti, su kokiais sunkumais susiduria biologijos mokytojai vesdami lytiškumo 

pamokas, Asociacijos darbuotojai parengė klausimyną ir kartu su Biologijos mokytojų asociacija 

pateikė jį biologijos mokytojams.  

Apklausoje dalyvavo 90 biologijos mokytojų. Didžioji dalis atsakiusių į klausimus buvo 50 

– 60 metų (43 proc.). 64 proc. mokytojų nurodė vedantys lytiškumo ugdymo pamokas. Dalis 

mokytojų nurodė, kad lytiškumo pamokų neveda, nes veda kviesti lektoriai. Mokytojai nurodė, 

kad turi žinių aborto, kontracepcijos, šeimos planavimo, žmogaus reprodukcinių teisių, lyčių 

lygybės, lytiškai plintančių infekcijų, LGBT+ temomis. Daugiausiai žinių mokytojai turi lytiškai 

plintančių infekcijų tema. Dauguma apklaustųjų mano, kad jiems dar  trūksta lytiškumo ugdymo 

žinių, ypač LGBT+, žmogaus reprodukcinių teisių bei lyčių lygybės temomis. Dalis mokytojų 

pareiškė, kad   nesutinka su ES rekomendacijomis lytiškumo ugdymui ir turi savo nuomonę šiuo 



klausimu. Didžioji dalis mokytojų sutiktų gilinti žinias ir dalyvautų mokymuose ateityje. Kai 

kurie mokytojai pažymėjo, kad mokymuose dalyvautų tik jei lytiškumo ugdymas būtų atskira 

disciplina. Didžioji dauguma apklaustų mokytojų nesulaukia neigiamos reakcijos dėl vedamų 

lytiškumo ugdymo pamokų nei iš mokyklos administracijos, nei iš kolegų ar tėvų. Beveik pusė 

mokytojų, 49 proc., mano, kad tiek, kiek jie skiria laiko lytiniam ugdymui pakanka. Buvo  

manančių, kad lytinis ugdymas turėtų būti dėstomas atskira disciplina ir kad daugiausiai 

dėmesio lytiškumo ugdymui reiktų skirti 8 – 10 klasėse. 

Asociacijos darbuotojai ir jaunimo savanoriai parengė atmintinę, kur surašė pagrindines lytinės 

reprodukcinės sveikatos žinutes merginoms ir jaunoms moterims. Žinutės surašytos, remiantis 

amžiaus etapais - lytinis brendimas, lytinių santykių pradžia, šeimos kūrimas, nėštumai ir 

gimdymai. Kiekviename etape surašytos svarbios rekomendacijos – ką reikia žinoti apie brendimą, 

mėnesinių higieną, lytinio gyvenimo pradžią, neplanuoto nėštumo ir lytiškai plintančių infekcijų 

prevenciją, lytinės   reprodukcinės sveikatos priežiūrą bei šeimos planavimą.  Sudarytas  žinučių 

vizualizacijos planas. Vizualizacija ir  atmintinė pabaigta 2021 m. pradžioje. Priemone gali naudotis 

jaunimas, pedagogai, tėvai. https://www.youtube.com/watch?v=0tLQdQUt0Ok 

2020m. bendradarbiaudama su pedagogų organizacija pedagogas.lt. Asociacijos direktorė 

nuotoliniu būdu pravedė įžanginį mokymą apie lytinį ugdymą mokykloje maždaug 300 pedagogų.  

Uždavinys 

Kurti naujas partnerystes, bendradarbiauti su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, ieškoti naujų paramos šaltinių. 

     

Kasmet Asociacijos darbuotojai surenka medžiagą ir išleidžia Asociacijos veiklos ataskaitą kitų 

metų kalendoriuje.  2020 m. Asociacija  kalendoriuje pateikė surinktus įžymių žmonių posakius 

apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir teises bei 2019 m. veiklos ataskaitą. Kalendorius dalinamas 

nemokamai Asociacijos nariams, organizacijoms partnerėms, rėmėjams, vyriausybinių ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovams. 

 
Asociacija  palaikė ryšius ir bendradarbiavo su moterų  NVO tinklo ,, ReGina” organizacijomis, 

Lietuvos studentų  medikų asociacija, Socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Vilniaus moterų 

namais, Lietuvos žmogaus teisių centru, Žmogaus teisių stebėsenos institutu ir kitomis 

organizacijomis. Taip pat užmezgė ryšius ir bendradarbiavo su naujai įsikūrusiu Moterų teisių 

judėjimu – pasirašė pati ir agitavo pasirašyti kitas organizacijas kreipimąsi į LR Prezidentą, 

Seimo Pirmininką, Premjerą dėl situacijos Lenkijoje, kur moterims buvo atimta teisė pasirinkti 

nėštumo nutraukimą, kai vaisius pažeistas, ar sutrikusi jo raida, dalyvavo pikete prie Lenkijos 

ambasados Vilniuje, kur Lenkijos ambasados darbuotojams  buvo įteikti reikalavimai  gerbti ir 

grąžinti Lenkijos moterims teisę pasirinkti nėštumo nutraukimą. 

 

Paramos Lenkijos moterims laišką LR Vyriausybei parašė ir Socialdemokračių moterų sąjunga. 

https://www.youtube.com/watch?v=0tLQdQUt0Ok


Asociacija pateikė siūlymus LSDP rinkimų programos sveikatos daliai. Kartu su TPTF ET 

parašė advokatavimo dėl reprodukcinės sveikatos teisių įgyvendinimo projektą.  

 

Bendradarbiaudama su laikinąja Seimo Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir 

teisių grupe Asociacija pasirašė kreipimąsi į Rumunijos Prezidentą dėl Rumunijos moterų teisių 

ir  lyčių lygybės, o bendrai veikdama su Reprodukcinių teisių centru Europoje, pasirašė 

kreipimąsi į Slovakijos Vyriausybę dėl ketinimų apriboti nėštumo nutraukimo paslaugą 

Slovakijos moterims ir tarptautinę solidarumo su Lenkijos moterimis deklaraciją. Po Seimo 

rinkimų kartu su Vilniaus moterų namais, fondu ,,Frida”  Asociacija kreipėsi į Premjerę I. 

Šimonytę dėl Vyriausybės programos ir moterų teisių įgyvendinimo veiklos joje. 

Tikslas 

Išsilaikanti, stipti ir efektyviai dirbanti Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos 

asociacija. 

 
2020 m. Asociacija  rengėsi periodinei akreditacijai, kurią vykdė Tarptautinės planuotos tėvystės 

federacijos Europos tinklas, TPTF ET (angl. IPPF EN). Buvo peržiūrėti ir iš naujo patvirtinti 

pagrindiniai Asociacijos politiniai strateginiai dokumentai, remiantis TPTF savęs vertinimo 

vadovu atsakyta į apie 100 klausimų, pateikti reikalingi paaiškinimai, argumentai, persiųsti 

dokumentai, surengti 5 - 6  tam skirti Tarybos susirinkimai.  Akreditacijos pokalbis įvyko 

lapkričio pradžioje. Pokalbyje dalyvavo TPTF ET atstovai, asociacijos darbuotojai, Asociacijos 

Taryba, jauni savanoriai. Organizaciją charakterizavo Asociacijos partneriai - Lietuvos akušerių 

ginekologų draugijos, ŽIV, AIDS paveiktų moterų ir jų artimųjų asociacijos atstovai, Moterų 

pensiono atstovė. Asociacijos advokacijos veikla ir pasiekimai buvo labai gerai įvertinti. Darbui 

tobulinti pateiktos rekomendacijos, kurių įgyvendinimas vyks per 2021m. Asociacijai patarta 

ypatingą dėmesį skirti resursų mobilizavimui ir išsilaikymui, nes TPTF ET 2022 m. Asociacijai  

finansinės paramos nebeteiks.   

 

Prie Asociacijos 2020 m. prisijungė 12 naujų narių, 6 iš jų iki 25 m. amžiaus. 2020 m. įvyko 

Asociacijos metinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame buvo išrinkta septynių narių 

nauja Asociacijos Taryba 2021-2023 metams. 


