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PASITARIMO DATA – 2021 m. gegužės 15 d. 10 val.
PASITARIMO DALYVIAI:
Darbo grupės nariai:
Tomas Baranovas
– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
Rasa Dičpetrienė
– visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
Daiva Grikšienė
– Lietuvos LIONS klubų asociacijos gubernatorė
Simonas Gurevičius
– Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius
Edmundas Jakilaitis
– Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ vadovas
Dalia Kedavičienė
– Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė sekretorė
Aušra Kurienė
– viešosios įstaigos Paramos vaikams centro vadovė
Kristina Meidė
– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vadovė
Viktorija Trimbel
– „Rotary International Apygardos 1462“ valdytoja
Kiti:
Gaja Šavelė
– Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė
Deimantė Bukeikaitė
– Lietuvos Carito generalinė sekretorė
Roma Žakaitienė
– Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Elena Urbonienė
– NVO Vaikams konfederacijos direktorė
Ingrida Šimonytė
– Ministrė Pirmininkė
Eglė Samuchovaitė
– Lietuvos Raudonojo kryžiaus programų vadovė
Daina Urbonaitienė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Horizontalios
politikos ir projektų valdymo grupės vadovė
Justina Lukaševičiūtė – SADM Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus patarėja
Agnė Kavaliauskienė – Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės patarėja
Aistė Kairienė
– Ministro Pirmininko patarėja
Akvilė Bartaševičiūtė – Lietuvos skautijos vadovė
Simona Bieliūnė
– sveikatos apsaugos ministro patarėja
Renata Surovec
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Judita Akromienė
– Lietuvos švietimo tarybos narė
1. SVARSTYTA. Vakcinavimo proceso ir savanorystės mokymosi procese apžvalga.
Ingrida Šimonytė akcentavo, kad vakcinavimo procesas vyksta skirtingu tempu: „Pfizer“ vakcinos vis
dar gaunama per mažai, kad liktų iki savaitės pabaigos, tačiau planuojama, kad kiekiai artimiausiomis
savaitėmis bus didesni. Skiepijimosi tempas išlieka gana greitas, Lietuva yra trečia Europoje, vis dėlto
problemos ateityje išlieka dėl nesiskiepijusių asmenų. Šiuo metu sergančių medikų skaičius yra vienženklis,
tačiau ligoninėse vis dar yra daug sergančiųjų. Problema vakcinacijos procese tebėra vyriausi asmenys, jų
mirtingumas taip pat yra didžiausias. Vertinant sąsajas su skiepu, matyti tendencijos, kad mirtys susijusios su
neskiepytais arba ką tik paskiepytais asmenimis. Tad apibendrinant galima daryti išvadą, kad kol kas padėtis
keičiasi nuosekliai, bet lėtai.
Dėl mokinių grąžinimo į ugdymo įstaigas vienodą sprendimą priimti sunku dėl netolygios situacijos
savivaldybėse. Šiuo metu, be švietimo klausimų, dėmesys teikiamas dar ir mokinių psichologinei būklei. Šiuo
metu viena svarbiausių užduočių – per vasarą kuo geriau pasiruošti rudeniui.
Kalbant apie Savanorystės metų (2022 metais) paminėjimą, svarbu šiuos metus paminėti realiais
renginiais ir padėka savanoriams.
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Judita Akromienė pabrėžė, kad švietimo sistemoje savanorystės kultūros vis dar nėra. Per keletą
mėnesių užsiregistravusių mokyklų poreikis buvo patenkintas, tačiau atokesnėse vietovėse savanorių trūko.
Mokykloms vis dar kyla klausimų, kaip reikės užtikrinti saugumą mokiniams grįžus iš nuotolinio mokymo.
Roma Žakaitienė akcentavo galimybių paso, kaip atlaisvinimo formos, svarbą.
Rasa Dičpetrienė iškėlė rizikos suvaldymo klausimą, ar mokytojų atostogų metu bus tinkamai
pasirengta mokymui mokyklose.
Ingrida Šimonytė pasiūlė į kitą posėdį pakviesti švietimo, mokslo ir sporto ministrę aptarti pasirengimo
kitiems mokslo metams veiksmų. Taip pat pabrėžė, kad rudenį aplinkybės gali būti kitokios dėl visuotinio
imuniteto įgijimo po skiepų.
2. SVARSTYTA. Psichologinės sveikatos procesų aptarimas.
Simona Bieliūnė nurodė, kad patvirtintas Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių
visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planas 2021–2022 m., skirtas visuomenės psichikos
sveikatos palaikymui, tad kitame posėdyje tikslinga su jo nuostatomis supažindinti darbo grupės dalyvius.
NUTARTA:
1. Kitame posėdyje kartu su švietimo, mokslo ir sporto ministre aptarti mokyklų pasirengimą mokinių
grįžimui į mokyklas.
2. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams pristatyti Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos
pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planą 2021–2022 m.
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