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DĖL VAIKŲ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PRASTĖJANČIOS SVEIKATOS IR (NE)GRĄŽINIMUO 
Į MOKYKLAS DAR ŠIAIS MOKSLO METAIS

Susipažinome  su  iniciatyvinės  grupės  kreipimusi  dėl  sprendimų,  susijusių  su  vaikų  ir

paauglių (ne)grąžinimu į mokyklas šiais mokslo metais. Dėkojame už aktyvius veiksmus siekiant

užkirsti  kelią sunkioms pasekmėms vaikų ir paauglių raidai,  ilgą laiką jiems ribojant  galimybes

dalyvauti  kontaktiniame  mokyme ir  ugdyme.  Žmogaus  teisių  komitetas  (toliau  –  Komitetas)  šį

klausimą jau yra apsvarstęs ir priėmęs parlamentinės kontrolės sprendimus. Norėtume informuoti,

kad Komitetas iš esmės pritaria kreipimesi išdėstytoms mintims.

Š.  m.  balandžio  14  d.  posėdyje  Komitetas  išklausė  Lietuvos  Respublikos  vaiko  teisių

apsaugos kontrolieriaus 2020 metų veiklos ataskaitos pristatymą. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė

Edita  Žiobienė,  be  kita  ko,  pažymėjo,  kad  nuotolinis  mokymas  trikdo  vaikui,  ypač  paaugliui,

būtinus  socializacijos  procesus  ir  kelia  žalą  vaiko  fizinei,  emocinei  ir  psichinei  sveikatai.

Reaguodamas  į  tai,  Komitetas  priėmė sprendimą kreiptis  į  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybę ir

Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministrę  Jurgitą  Šiugždinienę  dėl  visų  vaikų

grąžinimo į mokyklas dar šiais mokslo metais. Kreipimasis buvo išsiųstas š. m. balandžio 16 d. 

Komiteto pirmininkas                                                              Tomas Vytautas Raskevičius
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