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Atsižvelgiant į tai, kad dėl COVID-19 pandemijos stipriai sumažėjo galimybės vaikams ir 

jaunuoliams lankyti gyvus neformaliojo švietimo užsiėmimus, tiesioginio bendravimo ir 

socialinio gyvenimo apribojimai paveikė emocinę jų savijautą ir motyvaciją, prašome kuo 

skubiau sudaryti neformaliojo švietimo paslaugų tiekėjams palankias sąlygas organizuoti 

vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo ir užimtumo vasaros metu  veiklas.  

 

Manome, kad švelninant karantino sąlygas įvairiose srityse, pasibaigus mokslo metams (kai 

pakis dabartiniai socialiniai burbulai) ir įvedus Galimybių pasą, neformaliojo vaikų ir 

jaunimo švietimo veikloms gali būti taikomi sušvelninti saugumo reikalavimai. 

  

Pritardami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktiems siūlymams dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, prašome atnaujinti saugumo reikalavimus 

neformaliojo švietimo veikloms, vykdomoms atvirose ir uždarose erdvėse. Taip pat prašome 

suvienodinti reikalavimus panašaus pobūdžio veikloms, vykdomoms kultūros, švietimo ir 

socialinėje srityse, atsižvelgiant į operacijų vadovo sprendimu nustatytus reikalavimus kino 

teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimui, 

vykdomiems pagal Kultūros pasą.  

 

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad norint vasaros metu organizuoti neformaliojo švietimo veiklas, 

įskaitant ir stovyklas, sprendimai turi būti priimti nedelsiant, nes jau pradėti skelbti vasaros 

stovyklų konkursai ir švietimo teikėjai, organizuodami stovyklų grupes ir pamainas, galėtų 

tinkamai valdyti vasaros stovyklų dalyvių srautus ir užtikrinti saugumo reikalavimus.  

Suprantame, kad Vyriausybės sprendimai gali būti keičiami, atsižvelgiant į COVID-19 

pandemijos situacijos kaitą, tačiau operatyvūs veiksmai yra būtini, kad vasarą būtų galima 

vykdyti veiklas, skirtas  mažinti vaikų ir jaunimo ugdymo(si) praradimų pasekmes ir gerinti 

jų emocinę ir fizinę sveikatą.  
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