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    16 pieštų istorijų ir neistorijų

  Vaiko teisės ir pareigos



Ar kada girdėjai apie VAIKO TEISES?
O PAREIGAS?

?
.. 

Ir viena, ir kita yra surašyta sutartyje, kuri va-
dinasi VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA. Šios su-
tarties laikosi 192 pasaulio šalys. Vadinasi, jei 
netyčia kurį nors pasaulio vaiką ištinka nelaimė 
ar bėda, suaugę yra pasižadėję jam padėti. Be 
to, suaugę pasižada vaikus auginti saugiuose 
namuose, gerbti ir rūpintis jais, sveikai maitin-
ti, tinkamai lavinti.

Visa tai sudaro tavo teises. Sutinki, kad teisės 
yra svarbios? Ne mažiau svarbios yra ir vaikų 
pareigos. Kodėl, gali paklausti tu. Todėl, jog lai-
kydamiesi pareigų vaikai užauga ne tik sveikais, 
laisvais, bet ir gerais žmonėmis.

Šią knygutę kūrė 16 autorių. Joje rasi daug 
įvairių istorijų. Linkime gero žiūrėjimo ir įdomaus 
skaitymo, o svarbiausia – laimingos vaikystės.

 

Daugiau žinių apie savo teises ir pareigas rasi 
www.gelbvaik.lt



pagarba
teisė

Turi teisę į pilietybę ir 
vardą.
pareiga

Tavo pareiga gerbti 
kitų žmonių vardus ir 
gyvenimo istorijas.

piešė Paulius Budrikis



meilė
teisė

Visi vaikai turi 
teisę būti mylimi ir 
rūpestingai auginami.
pareiga

Visų vaikų pareiga 
mylėti ir padėti 
prižiūrėti kitus. 

piešė eikantas









mokslai
teisė

Turi teisę mokytis.
pareiga

Tavo pareiga lanky-
ti mokyklą, steng-
tis mokytis. Ne dėl 
pažymio, dėl savęs. 

piešė aistė Mo





sveikata
teisė

Turi teisę į gydymą.
pareiga

Rūpinkis savo sveika-
ta, stiprink savo 
imunitetą. 

piešė Morta griškevičiūtė



namai
teisė

Turi teisę gyventi 
jaukiuose ir saugiuose 
namuose.
pareiga

Tavo pareiga padėti 
suaugusiems juos 
prižiūrėti.

piešė yoshi







svaigalai
teisė

Visi vaikai turi teisę 
būti apsaugoti nuo 
narkotinių medžiagų, 
rūkalų bei alkoholio.
pareiga

Tavo pareiga nenau-
doti svaigalų, rūkalų ar 
narkotikų. Yra dalykų, 
kurių geriau nė neban-
dyti.
piešė evelina Paukštytė





privatumas
teisė

Turi teisę į asmeninį 
gyvenimą. 
pareiga

Tavo pareiga gerbti ir 
saugoti kitų žmonių 
privatumą.

piešė tomas Kasparavičius



maistas
teisė

Turi teisę sveikai mai-
tintis.
pareiga

Tavo pareiga nemėtyti 
maisto.

piešė jūratė gačionytė







kūnas ir siela
teisė

Visi vaikai turi teisę būti 
apsaugoti nuo seksualinio 
išnaudojimo. Tai žaloja ne 
tik kūną, bet ir sielą.
pareiga

Venk elgesio, kuris kitus 
verstų jaustis nemalo-
niai.  Jei matai vaiką, kurį 
išnaudoja, papasakok apie 
tai suaugusiems, kuriais 
pasitiki.

piešė gabrieliusmackevičius





negalia
teisė

Vaikai su negalia 
turi teisę į specialią 
priežiūrą.
pareiga

Tavo pareiga gerbti ir 
priimti visus vaikus.

piešė viktorija Kulešova





nuomonė
teisė

Turi teisę turėti 
ir išsakyti savo 
nuomonę. 
pareiga

Tavo pareiga gerb-
ti ir išklausyti kitų 
nuomones.

piešė elena dvoreckaja



piešė egyboy



klaidos
teisė

Turi teisę klysti.
pareiga

Tavo pareiga iš savo 
klaidų mokytis. 

piešė egyboy



religija, rasė
teisė

Niekas negali tavęs 
žeminti, pravardžiuoti 
ar smerkti dėl tavo 
odos spalvos, kalbos 
ar religijos.
pareiga

Tavo pareiga gerbti ki-
tus žmones, nepriklau-
somai nuo jų kilmės, 
tautybės ar religijos.

piešė gediminas Šiaulys



darbas
teisė

Visi vaikai turi teisę 
būti apsaugoti nuo 
sunkaus darbo.
pareiga

Jei gali, padėk artimie-
siems, draugams ar 
mokyklai.

piešė silva jankauskaitė







kūnas ir siela 2
teisė

Visi vaikai turi teisę 
būti apsaugoti nuo 
smurto, užgauliojimų 
ir žeminimo.
pareiga

Tavo pareiga ne-
skriausti kitų.

piešė raima drąsutytė







žaidimai
teisė

Turi teisę žaisti.
pareiga

Nepamiršk priimti į 
žaidimus kitų vaikų.

piešė gustė Moytoy





O jei rimtai, ką galvoji 
apie teises ir pareigas?

Paulius Budrikis 
Labai laikausi pagarbos kitam asmeniui, 
padarui, gamtai.

Eikantas
Labai vertinu teisę laisvai gauti ir skleisti 
informaciją.

Morta Griškevičiūtė 
Labiausiai patinka ši teisė: visi žmonės yra 
lygūs prieš įstatymą ir nediskriminuojami, 
visi turi teisę į lygią įstatymo apsaugą. o 
pareiga patinka ši: pareiga asmenims iki 16 
metų mokytis.

Aistė Mo 
tik neseniai sužinojau, kad yra toks dalykas 
kaip pareigos... :d

Yoshi 
Labiausiai vertinu pasirinkimo laisvę. 
sunkiausia yra laikytis visų pareigų.

egyboy
įdomu, kai vaikai supranta pasaulį, 
nuostabu, kad užaugęs pradedi jo nebe-
suprasti. Mano pareiga išlikti žmogumi, o 
brangiausia teisė lieka mano rankose.

Tomas Kasparavičius
galima visai nesitvarkyti savo kambario, 
bet paskui nereikia nieko kaltinti, kai 
vietinė valdžia pasidomi, iš kur šiame 
rajone sklinda tas dvokas ir radę gerokai 
nubaudžia tą sumautą smirdalių.

Jūratė Gačionytė 
Mėgstu miegoti iki soties ir nemėgstu 
dirbti. 

Gediminas Šiaulys
vieno žmogaus laisvė pasibaigia ten, kur 
prasideda kito žmogaus laisvė. Kadangi 
gyvename vienoje planetoje, retkarčiais 
tenka laikytis pareigų. iš tiesų reikia labai 
nedaug, kad čia visiem būtų smagu.



Gabrieliusmackevičius 
Man sunkiausia ryte keltis ir lydėti sūnų 
per miškelį, kita  vertus, tai pats geriausias 
dienos laikas - kol einame kartu, pasišnekam. 

Viktorija Kulešova
Man pareigos nei sunkios, nei lengvos :) 
svarbiausia ju nepamiršti.
Branginu teisę būti savimi.

Elena Dvoreckaja
svarbu turėti teisę saugiai, ramiai gyventi, 
kurti ir būti savimi. o pareigos gal tik 
skamba baisiai - iš tiesų daugelį dalykų 
smagu daryti su meilę ir rūpesčiu kitam ir 
sau pačiam.

Evelina Paukštytė
Klausimas apie savo teises ir pareigas labai 
rimtas:) vertinu laisvę, minčių laisvę. jei 
kas bando lipti ant galvos, iškart nerėkiu 
“tu pažeidinėji mano teises”, o tiesiog 
spiriu i užpakalį:) ir tada išeinu pakelta 
galva iš mūšio lauko.  Pareigos išlieka tokios 
pat diena iš dienos. o ar jos mėgiamos, ar 
nemėgiamos, negalvoju. aš tiesiog darau.

Silvija Jankauskaitė
Man patinka teisė nenešioti sunkių daiktų. 
ir dar labai patinka, kai mano vaikas man 
padeda.

Raima Drąsutytė
Man labai svarbi teisė į savo gyvenimo 
ritmą.

Gustė  MOYTOY
Pati mielai naudojuosi teise žaisti :) ir 
manau ja naudotis visą gyvenimą, tai pati 
geriausia teisė, be konkurencijos. o štai po 
žaidimų tvarkyti žaislus tiek vaikystėje, 
tiek dabar, man labai nepatinka. nors 
be žaislų ir žaidimų neįsivaizduoju savo 
gyvenimo, tačiau palaikyti namuose tvarką 
man - sunki pareiga.

Ačiū!



Galbūt ir tau ėmė niežėti nagai ką nors sukurti?
Piešk, lipdyk, fotografuok, lankstyk, rašyk, ką 
manai apie savo teises.

Savo kūrinį iki 2010 09 01 
siųsk info@gelbvaik.lt

arba adresu: 
Vilniaus g. 22/1, 
LT- 01119 Vilnius
  konkursui 
Aš, mano teisės ir mano pareigos

(nepamiršk parašyti savo vardo ir pavardės, 
metų, adreso.) !!


