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Projekto „Teisės“ tikslai:

• Kurti tiltą tarp kartų gilinantis į pagrindinių 

visuotinių teisių temą; 

• Skatinti vyresnio amžiaus žmones atnaujinti 

aktyvų vaidmenį visuomenėje tampant 

pagrindinių teisių propaguotojais ir gynėjais;

• Skleisti aktyvaus pilietiškumo svarbą įsitraukiant 

į veiklą.



Projekto etapai

• Išnagrinėtos žmogaus pagrindinės

teisės

• Pasirinktos trys pasakos

• Kuriamos lėlės, lagaminai

• Senjorai kartu su mokiniais ruošia 

vaidinimus



Pasakos

• Kuršiukas

• Pinokis

• Don Kichotas 



LAGAMINAI



LAGAMINAI



LĖLĖS



Teisė į mokslą (28,29 str.)

Teisė į mokslą pradėjo vystytis dar Lietuvos Didžiojoje

Kunigaikštystėje. Edukacinė komisija (pirmoji švietimo

ministerija Europoje) 1773–1775 reformavo švietimo

sistemą, taip sudarydama sąlygas švietimo plėtrai. Vis

dėlto, po beveik šimtmečio švietimui Lietuvoje iškilo

didelis pavojus, mat Rusijos imperijai užėmus šalį, buvo

uždrausta spauda lotyniškomis raidėmis ir net pati

lietuvių kalba. Lietuvai atgavus nepriklausomybę po

Pirmojo pasaulinio karo buvo įvestas privalomas

nemokamas keturmetis pradinis mokslas visiems 7–11

metų vaikams, tai ir vėl suteikė galimybę jaunuoliams

mokytis. O šiais laikais mokslas tapo privalomas

mokiniams iki 16 metų.



Teisė į asmens orumo neliečiamumą (2 str.)

Žmogaus teisę į orumo neliečiamumą garantuoja

ne tik Lietuvos Konstitucija, bet ir Europos

Sąjungos įstatymai. Ten yra įtvirtintos prigimtinės

žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Ji galioja

visoms Europos Sąjungos narėms. Taip buvo

uždrausti bet kokie žmogaus kankinimai, orumo

žeminimas, žiaurus elgesys.



Teisė į vardą ir pilietybę (7,8 str.)

LDK laikotarpiu piliečiai buvo tie asmenys, kurie Lietuvoje

turėjo žemės nuosavybę, tarnybą ar garbės titulą. Jų tėvai

taip pat turėjo būti Lietuvos piliečiai. 1566 metų Lietuvos

Statute buvo nurodyta, jog žemės pilietis dar nereiškė

kraujo piliečio, mat pastaruoju tapti galėjo tik trečios ar

ketvirtos kartos Lietuvos piliečių palikuoniai. Pilietybės

šiuolaikinė samprata atsirado atkūrus nepriklausomą

valstybę. 1918–40 Lietuvos pilietybės institutas buvo

įtvirtintas visose 5 konstitucijose. Pagal 2002 Pilietybės

įstatymą Lietuvos piliečiais laikyti lietuvių kilmės asmenys,

jei jie nėra kitos valstybės piliečiai, taip pat asmenys, įgiję

Lietuvos pilietybę pagal galiojančius Pilietybės įstatymus.
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