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KREIPIMASIS 

DĖL VAIKŲ TEISĖS MOKYTIS UŽTIKRINIMO 

2021-04-20 
Vilnius 

Mes – mokslininkai, medikai ir NVO – besirūpinantys Lietuvos vaikų ir paauglių gerove, kreipiamės į Jus 
prašydami išsiaiškinti ir įvertinti, ar nėra pažeidžiamos Lietuvos vaikų teisės, kai:  

 vaikų sveikata ir ugdymas nėra prioritetas mūsų valstybėje: naujame karantino ribojimų keitimo plane 
švelninimo priemonės numatytos prekybos vietoms, sporto klubams, lauko kavinėms, kultūros, 
pramogų renginiams, bet ne vaikų ir paauglių ugdymui; mokyklos vis dar lieka uždarytos (5-11 klasių 
mokiniams, taip pat daug pradinių klasių vaikų nėra grįžę į mokyklas) ir nesilaikoma Pasaulinės 
sveikatos organizaciją, UNESCO ir UNICEF konsultuojančių ekspertų (Technical Advisory Group, TAG) 
rekomendacijų COVID-19 sąlygomis mokyklas uždaryti paskiausiai, o atidaryti – pirmiausiai;  

 šiais mokslo metais nėra planuojamas saugus mokinių sugrąžinimas, jam apskritai nėra ruošiamasi, 
nėra parengto (ministerijų kartu su ekspertais) ir visuomenei pristatyto mokyklų atidarymo plano, 
kuriame būtų numatyta, kada ir kaip moksleiviai gali būti SAUGIAI ugdomi kontaktiniu būdu 
(testuojant, reguliuojant mokinių skaičių, organizuojant ugdymą lauke ir pan.);  

 kai vaikams nesudaromos galimybės žaisti, bendrauti su bendraamžiais ir ugdyti kompetencijas 
užklasinėje veikloje, kai vaikai jaučiasi negirdimi, nesvarbūs. Vaikų poreikių netenkinimas trikdo raidą 
ir turi ilgalaikį žalojantį poveikį.  

Susirūpinimą kelia ir sparčiai prastėjanti mokinių sveikata (nuoroda apie buvusį kreipimąsi: www.e-
etika.lt/mokslininkai-ir-nvo-praso-skubiai-imtis-priemoniu-del-vaiku-sveikatai-covid-19-sukeliamu-pasekmiu-
susijusiu-su-technologiju-naudojimu/), ir tai, kad dėl užsitęsusio mokyklų uždarymo nėra užtikrinamas 
visavertis ugdymas.  

Užtikrinant vaikų teisę į sveikatą ir ugdymą, Vyriausybė privalo, atsižvelgiant į vaikų ir paauglių situaciją, rasti 
būdų kuo anksčiau dar šiais mokslo metais saugiai sugrąžinti juos į mokyklas, kaip tai vyksta kitose šalyse, kur 
veikiančios mokyklos nekelia grėsmės visuotinei situacijai.  

 

Kreipimąsi e. parašu pasirašo Skaitmeninės etikos centras ir visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, 
patvirtinančios, kad sąraše žemiau minimos organizacijos kreipimuisi pritaria:  

 

Vilniaus universitetas, Psichologijos institutas, Vaiko raidos ir psichoedukacinių tyrimų centras 
Jaunimo linija 
Šeimų asociacija  
Nacionalinis švietimo NVO tinklas  
NVO vaikams konfederacija 
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas  
Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacija 
Vaiko psichologijos centras, VšĮ 
Vilniaus šeimos psichologijos centras, VšĮ 
Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija  
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Nacionalinė šeimos taryba  
Aukštyn galvas. Vaikų skaitmeninio intelekto ugdymo iniciatyva 
Bundam, VšĮ ir Whatansu komanda 
„Psichikos sveikatos institutas“, VšĮ 
Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas” 
Jaunųjų psichiatrų asociacija 
Lietuvos pediatrų draugija 
Lietuvos socialinės pediatrijos draugija 
Asociacija Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumas 
„Krizių įveikimo centras“, VšĮ  
Lietuvos traumų psichologijos asociacija 
Jono Valančiūno paramos fondas, VšĮ 
Domus solis, VšĮ 
Lietuvos psichoterapijos asociacija  
NVO koalicija „Už vaiko teises“, kurią sudaro: 
„Vaikų linija“, VšĮ  
„Gelbėkit vaikus“, visuomeninė organizacija 
„SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, labdaros ir paramos fondas 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“  
„Lietuvos negalios organizacijų forumas“, asociacija 
„Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“, asociacija  
„Paramos vaikams centras“, VšĮ 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas  
„Psichikos sveikatos perspektyvos“, VšĮ 
„Šeimos santykių institutas“, VšĮ 
„Lietaus vaikai“, Lietuvos autizmo asociacija  
„Vaiko labui“, VšĮ  
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas  
Lietuvos psichologų sąjunga  
Lietuvos žmogaus teisių centras 
 
 

Skaitmeninės etikos centras,                          „Gelbėkit vaikus“, Rasa Dičpetrienė,   
Rasa Jauniškienė, rasa@e-etika.lt                                                          rasa.dicpetriene@savethechildren.org 
+37068698686                                      +37061510082                     
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