
Šiaulių rajono Kuršėnų miesto mokyklose vyko lytiškumo ugdymo 

paskaita.  

Garbės nedaranti statistika – lytinio švietimo trūkumo pasekmė 

PSO 2013–2014 m. apklausos duomenys rodo, kad lytinių santykių jau turėjo 7 proc. penkiolikmečių 
merginų ir 22 proc. vaikinų. Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Lietuvoje pagimdė 
beveik 300 nepilnamečių, 100 merginų iki 17 metų amžiaus nėštumą nutraukė abortu. 

PSO tokius rodiklius vienareikšmiškai vertina  neigiamai, nes paaugliai neturi gimdyti vaikų ir 
demografinių rodiklių kelti paauglių sąskaita negalima. Tai ne tik neetiška, bet ir rodo visišką 
nesirūpinimą nei strategijomis, nei politikomis.“ 

Kita garbės nedaranti statistika, arba lytinio švietimo trūkumo pasekmė, – lytiškai plintančios 
infekcijos tarp jaunimo. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2014 m. daugiau kaip pusė 
naujai užsikrėtusiųjų chlamidioze (55,3 proc.) ir gonorėja (50,1 proc.) buvo 20–29 metų amžiaus 
žmonės, tarp visų užsikrėtusiųjų sifiliu jaunimas sudarė trečdalį, ŽIV – penktadalį. 

Pasak specialistų situacija blogėja, gydytojai pastebi, kad į tokią statistiką nereaguojama, priešingai, 
manoma, jog  mokiniams nieko nesakant, skatinant juos susilaikyti nuo lytinių santykių galima 
sustabdyti liūdną statistiką, nors esą turėtų būti priešingai – jaunimas turi žinoti apie galimas 
infekcijas ir kokiomis priemonėmis jų išvengti. 

Užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad jei pagal įgyvendinamas lytiškumo ugdymo programas su jaunimu 
kalbama apie lytinę reprodukcinę sveikatą, laukiantį lytinį gyvenimą, galimas pasekmes ir 
prevenciją, tada jaunimas į tai ir žiūri daug atsakingiau – atideda lytinį gyvenimą, naudoja apsaugą. 

VšĮ Krizinio nėštumo centro vadovė Zita Tomilinienė patvirtina, kad neplanuotas nėštumas 
nepriklauso nuo šeimos socialinio ar ekonominio statuso. Dažnai iš smalsumo ar dėl hormonų audrų 
lytinį gyvenimą pradėjusiems jaunuoliams trūksta elementarių žinių apie lytinio gyvenimo pasekmes. 

Ji sako, kad visuomenė turi suprasti, jog lytiškumo ugdymas nėra žinios apie seksą, – tai kalba apie 
asmenybės ugdymą, formavimąsi: aiškinama, kaip kurti santykius su tėvais, draugais, atsispirti 
neigiamai įtakai, nugalėti stereotipus, mitus. 

Sprendžiant, šių dienų tapusią, lytiškumo ugdymo problemą kovo 10 d. Šiaulių rajono visuomenės 

sveikatos biuras organizavo lytiškumo ugdymo paskaitų ciklą: Mergaitė, mergina, moteris, Kuršėnų 

miesto mokyklų moksleivėms.  

Su mergaitėmis bendravo paskaitų autorė - lektorė Psichologė Justina Zelionkaite.  

Paskaitos metu lektorė aptarė įvairias temas mergaičių brendimo ypatumus. Kodėl neverta skubėti? 

Lytinių santykių ankstyvajame amžiuje psichologinės ir fizinės pasekmės. Kokie turi būti santykiai su 

priešinga  lytimi ? Kokia yra save gerbianti moteris ?  

Paskaitos metu buvo atsakinėjama į mergaičių pateiktus aktualius klausimus. Informacija buvo naudinga, 

profesionaliai perteikta ir aktuali. 



 

Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialiste 

 vaikų ir jaunimo klausimais Irina Vidžiūnienė 

Straipsnyje panauda iš: http://www.veidas.lt/lytiskumo-ugdymas-kada-baigsis-kopustu-ir-gandru-pasakos 

 


