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KREIPIMASIS DĖL DOKTORANTŲ VAKCINACIJOS NUO COVID-19 

 

Mes, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, norėtume informuoti ir perduoti Lietuvos 

aukštojo mokslo institucijų doktorantų susirūpinimą faktiniu Sveikatos apsaugos ministerijos 

sprendimu neįtraukti doktorantų į prioritetinę Švietimo sektoriaus darbuotojų grupę ir 

nesuteikti jiems galimybės būti vakcinuotiems nuo Covid-19. Mūsų privačios komunikacijos 

metu su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais, buvo patvirtinta, kad visas švietimo 

sektorius turėtas omenyje, įskaitant doktorantus be darbo sutarčių. Vis dėlto, be oficialaus 

patvirtinimo dažnai atsisakoma įtraukti doktorantus į sąrašus, ar juos patvirtinti, remiantis de 

jure formuluote. 

Pedagoginę praktiką atliekančių universitetų doktorantų darbo kontaktinis pobūdis ir 

su tuo susijusios rizikos nesiskiria nuo kitų, darbo sutartis su aukštojo mokslo institucijomis 

turinčių dėstytojų. Be to, doktorantų patiriamos rizikos net pranoksta tas, su kuriomis 

susiduria neakademinis aukštųjų mokyklų personalas. Doktorantai, kaip ir mokslininkai, turi 

vykdyti tiriamąjį darbą, kuris dažnai neatsiejamas nuo buvimo laboratorijoje, archyvuose ir 

pan., ir daugeliu atvejų yra tie žmonės tarp mokslinių darbų bendraautorių, kurie ten 

praleidžia daugiausiai laiko. Nors tiek darbo sutartis su aukštojo mokslo institucijomis 

turintys dėstytojai, tiek neakademiniai universitetų darbuotojai į vakcinacijos sąrašus pateko, 

kai kurių aukštojo mokslo institucijų (Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, 

Mykolo Romerio universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvių istorijos 

instituto ir kt.) doktorantams vis dar nėra sudarytos sąlygos gauti vakciną. Kitų aukštųjų 

mokyklų (Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vytauto 

Didžiojo universiteto ir kt.) doktorantams vis dėlto buvo leista pasiskiepyti. Taigi nėra 

bendros tvarkos, kuri užtikrintų visų šalies doktorantų lygias vakcinacijos galimybes. 

Mes reiškiame susirūpinimą šiai doktorantų diskriminacijai likusių kolegų švietimo 

sektoriuje atžvilgiu. Atkreipiame dėmesį, kad pagal esamą švietimo sektoriaus skiepijimo 

prioriteto formuluotę, tokia diskriminacija buvo tikėtina. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 

doktorantams (ir rezidentams) studento statusas buvo suteiktas siekiant suteikti papildomų 
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privilegijų nesant adekvataus rinkos sąlygoms darbo apmokėjimo ir socialinių garantijų 

užtikrinimo, o ne apriboti jų socialinį statusą. Prašome Ministerijos pateikti išaiškinimą, ar 

doktorantai be darbo sutarčių de facto yra švietimo darbuotojai, ir ar tokiu atveju jie yra 

traktuotini kaip švietimo darbuotojai Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentuose dėl 

Švietimo sektoriaus darbuotojų vakcinavimo. Esant teigiamam atsakymui, jūsų išaiškinimas 

būtų perduotas visų doktorantūros studijas vykdančių institucijų doktorantų atstovams, taip 

juos įgalinant įsitraukti į sklandų mokslo ir studijų veiklų organizavimą be papildomos rizikos 

sveikatai. 

Prašom pateikti atsakymą info@ljms.lt. 

         

 

 

LJMS pirmininkė       Salomėja Vanagienė 
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