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DĖL STUDENTŲ VAKCINACIJOS NUO COVID-19 INFEKCIJOS 
 

Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS), būdama vienintele nacionaliniu lygmeniu 

studentams atstovaujančia organizacija, kreipiasi į nurodytas institucijas, teikdama poziciją dėl 

studentų vakcinacijos nuo COVID-19 infekcijos. 

LSS atkreipia dėmesį, jog šalyje paskelbtas karantinas apsunkino ne tik studijų 

proceso organizavimą, bet kartu reikšmingai daliai studentų atėmė galimybę pasiekti studijų 

programoje numatytus rezultatus. LSS atlikto tyrimo duomenimis, karantinas sukliudė daugiau nei 

pusės studentų praktikas, maždaug pusei studentų padidėjo darbo krūvis, o trečdaliui teko keisti 

baigiamuosius darbus. Maždaug pusė apklaustųjų studentų teigė, kad dėl karantino parengs 

prastesnį baigiamąjį darbą. Studentų teigimu, studijas vykdant nuotoliniu būdu, taip pat teko 

susidurti su sunkumais dėl dėstytojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių trūkumo bei prieigos prie 

studijoms reikalingų įrankių.1 LSS manymu, dėl minėtų problemų kenčia ne tik studentų, bet ir 

valstybės interesai, todėl svarbu sudaryti sąlygas kaip įmanoma greičiau grįžti prie saugaus 

kontaktinio studijų proceso, taip užtikrinant kokybiškas studijas. Šiuo metu geriausia priemonė 

įgyvendinti šį tikslą – studentų vakcinacija nuo COVID-19. 

LSS pabrėžia, jog nepaisant to, kad į prioritetinių grupių skiepijimo sąrašą yra įtraukti 

švietimo sektoriaus darbuotojai, sveikatos mokslų studijų krypčių programų studentai bei 

abiturientai, tinkamai funkcionuojantį švietimo sektorių turėsime tik užtikrinus visų, o ne pavienių 

jo grupių vakcinaciją. Savo ruožtu LSS nepritaria LR Sveikatos apsaugos ministerijos viešai 

išsakytiems teiginiams, jog paskiepijus dėstytojus kontaktinis mokymas aukštosiose mokyklose 

galėtų vykti ir nepaskiepijus studentų. Priimtas sprendimas į auditorijas grąžinti studentus jų 

nepaskiepijus padidintų grėsmę viruso plitimui.  

 
1 http://www.lss.lt/wp-content/uploads/2020/07/Studijos-karantino-metu-tyrimas-2020-m..pdf 

http://www.lss.lt/wp-content/uploads/2020/07/Studijos-karantino-metu-tyrimas-2020-m..pdf
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 LSS pažymi, kad sąlygų studentams gauti pilną skiepijimo kursą iki rudens semestro 

pradžios sudarymas leistų aukštosioms mokykloms pradėti vykdyti kontaktines studijas, kurių 

metu būtų užtikrinamas ne tik dėstytojų, bet ir studentų saugumas. Dėl šios priežasties, LSS 

primygtinai ragina visų studijų krypčių, visų pakopų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus (įskaitant 

ir užsienio piliečius, studijuojančius nuolatinėse studijose) įtraukti į skiepijimo nuo COVID-19 

prioritetų sąrašą kaip atskirą grupę. 

 

 

 

Prezidentas              Vytautas Kučinskas  
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