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Lietuvos universitetų rektorių konferencijai
Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai
Lietuvos gimnazijų asociacijai
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijai
Lietuvos moksleivių sąjungai
Lietuvos studentų sąjungai
Vilniaus universiteto studentų atstovybei
Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybai
DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pakartotinai teikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 4, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 49, 50, 52, 56, 59, 67, 87 straipsnių pakeitimo ir papildymo 251
straipsniu įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 131
straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos
Respublikos Seimui“ projektą (toliau – Nutarimo projektas) ir prie jo pridedamus (toliau kartu –
Įstatymų projektai):
- Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 49, 50,
52, 56, 59, 67, 87 straipsnių pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu įstatymo projektą (toliau – MSĮ
projektas);
- Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 131 straipsnių ir trečiojo skirsnio
pavadinimo pakeitimo įstatymo projektą;
- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektą.
Teikiami projektai patikslinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės
grupės 2019 m. kovo 15 d. išvadą Nr. NV-747 ir Viešojo valdymo ir socialinės politikos grupės
2019 m. kovo 19 d. pažymą Nr. NV-785. Į daugumą pastabų atsižvelgta, dėl pastabų, į kurias
atsižvelgta iš dalies arba neatsižvelgta, pridedama derinimo pažyma (21 priedas). Taip pat,
atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastabas, patikslinta ir papildyta
Nutarimo projekto ir Įstatymų projektų derinimo su valstybės ir kitomis institucijomis pažyma (9
priedas).
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Atkreipiame dėmesį, kad:
- MSĮ projektas papildytas 9 straipsniu dėl 49 straipsnio pakeitimo – šiomis nuostatomis
siūloma nustatyti ilgesnį pasirengimo išoriniam vertinimui terminą egzilio sąlygomis veikiančiai
aukštajai mokyklai ir aiškesnes procedūras bei veiklos priežiūrą pakartotinai neigiamai įvertintoms
aukštosioms mokykloms;
- MSĮ projektas papildytas 13 straipsniu dėl 59 straipsnio pakeitimo ir su šiuo pakeitimu
susijusio Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektu, kadangi iki pakartotino Nutarimo projekto ir Įstatymų projektų pateikimo Lietuvos
Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įvertinusi
projektų derinimo su suinteresuotomis institucijomis metu gautas pastabas ir apsvarsčiusi jas su
aukštųjų mokyklų atstovais, parengė kompromisinę 59 straipsnio redakciją, kurios nuostatos dera su
iki šiol galiojusiais švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais rodikliais; taip pat papildyta
Nutarimo projekto ir Įstatymų projektų derinimo su valstybės ir kitomis institucijomis pažyma
pastabomis, į kurias atsižvelgta iš dalies arba neatsižvelgta (9 priedas);
- atsižvelgus į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. sausio 17
d. raštą Nr. 3-191 (14 priedas), atsisakyta keisti MSĮ 4 straipsnio 7 dalyje suformuluoto termino
„eksperimentinė plėtra“ apibrėžimą, todėl nebeteikiamas ir Lietuvos Respublikos technologijų ir
inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas;
- atsižvelgus į tai, kad Valstybės kontrolės 2017 m. atlikto valstybinio audito „Ar valstybinių
universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms“
rekomendacijos, dėl kurių buvo siūlomi MSĮ 8, 85 straipsnių ir VII skyriaus pavadinimo
pakeitimai, įgyvendintos Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135
,,Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės
metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinus Viešojo sektoriaus
subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos
rengimo tvarkos aprašą, nebeteikiami minėtų MSĮ straipsnių pakeitimai.
Nutarimo projektu siūloma pritarti Įstatymų projektams, pateikti juos Lietuvos Respublikos
Seimui (toliau – Seimas) ir įgalioti švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių, o jam
negalint – švietimo, mokslo ir sporto viceministrą Valdemarą Razumą atstovauti Vyriausybei,
svarstant Įstatymų projektus Seime.
Įstatymų projektais siekiama įgyvendinti Septynioliktosios Vyriausybės programos1 (toliau –
Programa) ir Programos įgyvendinimo plano2 (toliau – Programos planas) nuostatas, susijusias su
aukštųjų mokyklų tinklo pertvarka ir studijų ir mokslo veiklos kokybės tobulinimu, taip pat
siekiama aiškesnio kai kurių Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ)
nuostatų reglamentavimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m.
birželio 29 d. nutarimą Nr. KT15-N10/20183 bei sklandaus tam tikrų MSĮ nuostatų taikymo
praktikoje.
1. Įgyvendinant Programos plano 4.1.7 papunkčio 5 darbą (Mokslo, technologijų pažangos ir
inovacijų populiarinimas informuojant verslą ir visuomenę apie MTEP vykdymo ir inovacijų
diegimo naudą), 5 veiklą („Mokslo ir technologijų populiarinimo institucinio tinklo inicijavimas, jo

1

- Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos“.
2
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.
3
- Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. KT15-N10/2018 „Dėl Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punkto, 38 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 1 dalies
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. XIII-1021
„Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
būdu“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui“
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veiklos užtikrinimas, infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“), įstatymo lygmeniu reglamentuojamas
Mokslo ir inovacijų sklaidos centras ir jo veikla.
I. Sprendžiama
Lietuvoje nėra nuolat veikiančios sutelktos mokslo ir inovacijų
problema
populiarinimo infrastruktūros. Norint tokią infrastruktūrą sukurti, jai
išlaikyti reikalingi valstybės biudžeto asignavimai. Norint skirti
asignavimus kultūrinei infrastruktūrai, jos sąvoka ir funkcijos turi būti
apibrėžtos įstatymo lygmeniu – tai leistų teikti valstybės pagalbą tokio
tipo infrastruktūrai, neprieštaraujant EK pranešimui dėl valstybės
pagalbos4 kriterijų. Laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo,
107 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros, apie tai buvo pranešta
Europos Komisijai ir gauta išvada (10 priedas), o MSĮ projektas
suderintas su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (20 priedas).
II. Siūlomos
priemonės
III. Priemonių kaštai
IV. Nauda
visuomenei

Papildyti MSĮ 251 straipsniu, kuriame nustatytos naujo tipo veiklą
vykdančios ir valstybės įsteigtos infrastruktūros VšĮ „Mokslo ir inovacijų
sklaidos centras“ funkcijos ir finansavimo šaltiniai.
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
Nuolatinės struktūros sukūrimas padės sutelkti išteklius ir koordinuoti
mokslo populiarinimo iniciatyvas, skatinti visuomenės, ypač jaunimo,
susidomėjimą mokslu, inovacijų kūrimu ir verslumu.

2. Įgyvendinant Programos 140 punktą („Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūra yra
išskaidyta universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose, mokslo ir technologijų parkuose,
integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose). Siekiant, kad aukštasis mokslas ir
moksliniai tyrimai taptų išskirtine pažangos galimybe, svarbu sutelkti aukštųjų mokyklų, mokslo
institutų žmogiškuosius išteklius, racionaliai ir tikslingai panaudoti mokslo infrastruktūrą, užtikrinti
geriausia tarptautine patirtimi pagrįstą mokslinės veiklos vertinimą, adekvatų ir skaidrų mokslinių
tyrimų finansavimą, inicijuoti technologines ir socialines inovacijas skatinančius tyrimus“):
2.1. sprendžiamos problemos, iškilusios, pertvarkant valstybinių universitetų tinklą5;
I. Sprendžiama
Įgyvendinamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m.
problema
birželio 29 d. nutarimas Nr. KT15-N10/20183 ir išsamiau
reglamentuojamos aukštųjų mokyklų reorganizavimo procedūros:
1. panaikinamas MSĮ 27, 38, 39 straipsnių nuostatų prieštaravimas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 straipsniui, pagal kurį aukštoji
mokykla nėra įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų priėmimo iniciatyvos
teisės subjektas;
2. išsamiau MSĮ 38 straipsnyje reglamentuojamos aukštųjų mokyklų
reorganizavimo ir likvidavimo procedūros bei valdymo organų sudarymas
ir taip panaikinamos prielaidos Vyriausybės ir Seimo priimamų
sprendimų konstitucingumo kvestionavimui.
II. Siūlomos
Patikslinti 27, 28, 38, 39 straipsnius, nustatant, kad:
priemonės
1. valstybinės aukštosios mokyklos statuto projektą, reorganizavimo
sąlygų projektą arba likvidavimo plano projektą aukštosios mokyklos
taryba, suderinusi su senatu (akademine taryba), teikia ne Seimui, o
Vyriausybei;
4

– Vertinant valstybės pagalbos kriterijus, vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos
sąvokos ir teismų praktika (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU).
5
– Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. XIII-533 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo
optimizavimo plano patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 947 „Dėl
Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“.
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III. Priemonių
kaštai
IV. Nauda
visuomenei

2. sprendimai dėl valstybinio universiteto būtų priimami dviem etapais
Vyriausybės (kolegijos atveju – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos)
teikimu, įvertinus aukštosios mokyklos tarybos nuomonę: I etape Seimas
(kolegijos atveju – Vyriausybė) pritaria reorganizuoti valstybinę aukštąją
mokyklą ir nurodo terminą, per kurį reorganizavime dalyvaujančių
aukštųjų mokyklų valdymo organai parengia reorganizavimo sąlygų
projektą ir statuto projektą ir teikia juos Vyriausybei (jeigu nepateikia,
dokumentus rengia ir teikia Vyriausybei Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija, į procesą įtraukdama reorganizuojamas aukštąsias mokyklas);
II etape – aukštoji mokykla reorganizuojama;
3. tais atvejais, kai, reorganizavus valstybinę aukštąją mokyklą,
nesudaromi nauji valdymo organai, taryba turi būti papildyti ne mažiau
kaip 2 reorganizuojamos aukštosios mokyklos akademinės bendruomenės
atstovais, iš kurių vienas – studentų atstovas, o senatas (kolegijos atveju –
akademinė taryba) - proporcingu akademinės bendruomenės atstovų, bet
ne mažesniu, negu du, iš kurių vienas turi būti studentų atstovas,
skaičiumi; kai aukštosios mokyklos reorganizuojamos sujungimo būdu,
per 6 mėnesius nuo jų reorganizavimo pabaigos turi būti sudaromi nauji
aukštosios mokyklos valdymo organai;
4. atsisakoma nuostatos, pagal kurią aukštajai mokyklai praradus leidimą
vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, ji likviduojama, kadangi
gali būti priimti ir kiti sprendimai, pavyzdžiui, aukštoji mokykla
reorganizuojama.
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
Naujas reglamentavimas eliminuos MSĮ prieštaravimą Lietuvos
Respublikos Konstitucijai ir prielaidas kvestionuoti Seimo ir Vyriausybės
priimamų sprendimų konstitucingumą, taip pat sudarys galimybes
Vyriausybei ir Seimui efektyviai realizuoti savo, kaip valstybės
institucijų,
privalančių
užtikrinti
aukštojo
mokslo
sistemos
veiksmingumą, teises sprendžiant valstybinių aukštųjų mokyklų
reorganizavimo klausimus. Bus atsižvelgta į aukštųjų mokyklų pasiūlymą
sudaryti galimybę tinkamai atstovauti reorganizuojamų aukštųjų mokyklų
bendruomenėms po reorganizacijos veiksiančios aukštosios mokyklos
valdymo organuose. MSĮ 38 straipsnio 6 dalies pakeitimas, pagal kurį po
reorganizavimo veiksiančios aukštosios mokyklos taryba ir senatas
(akademinė taryba) papildomi reorganizuojamos aukštosios mokyklos
bendruomenės atstovais, siūlomi pereinamajam laikotarpiui iki pasibaigs
valdymo organų kadencijos, siekiant taupiai ir efektyviai naudoti
valstybės biudžeto lėšas.

2.2. siekiant išspręsti praktinius valstybės turto perdavimo klausimus, siūlomi 87 straipsnio
pakeitimai.
I. Sprendžiama
87 straipsnio nuostatos reglamentuoja, kad valstybė gali perduoti
problema
valstybinėms aukštosioms mokykloms jai nuosavybės teise priklausantį
ilgalaikį turtą, taip pat kad sprendimą dėl turto perdavimo patikėjimo teise
priima Vyriausybė. Per MSĮ galiojimo metus buvo atvejų, kai norėta
perduoti trumpalaikį ar nematerialųjį turtą, tačiau to nebuvo galima
padaryti, nes įstatymo nuostatos leido perduoti tik ilgalaikį materialųjį
turtą.
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II. Siūlomos
priemonės
III. Priemonių
kaštai
IV. Nauda
visuomenei

Siūloma papildyti 87 straipsnį naujomis nuostatomis, siekiant išspręsti
praktinius valstybės turto perdavimo klausimus, ir įgyvendinti
Vyriausybės pasiūlymus mažinti administracinę naštą.
Įstatymo projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų nereikės.
Siūlomos nuostatos palengvins valstybės turto valdymą, sumažins
administracinę naštą Vyriausybei, pagreitins sprendimų priėmimą.

3. Siekiant sukurti prielaidas aukštosioms mokykloms tobulinti studijų ir mokslo veiklą,
diegiami tarptautiniai kokybės standartai ir siekiama aiškesnio reglamentavimo bei sklandaus MSĮ
taikymo praktikoje:
3.1. atsižvelgus į praktinį poreikį, tikslinami atvejai, kada panaikinamas leidimas vykdyti
studijas ir (ar) su studijomis susijusią veiklą;
I. Sprendžiama
MSĮ nenumatytas teisinis pagrindas nevalstybinėms aukštosioms
mokykloms arba kitiems šiuose straipsniuose nurodytiems subjektams
problema
panaikinti leidimą vykdyti studijas ir (ar) su studijomis susijusią veiklą
tais atvejais, kai pats subjektas priima sprendimą nebevykdyti studijų ir
(ar) su studijomis susijusios veiklos.
II. Siūlomos
Siūloma patikslinti MSĮ 43 straipsnio 1 dalį ir 44 straipsnio 7 dalį, kad
švietimo, mokslo ir sporto ministras galėtų panaikinti leidimą vykdyti
priemonės
studijas ir su studijomis susijusią veiklą, jeigu nevalstybinė aukštoji
mokykla arba kiti šiuose straipsniuose nurodyti subjektai priima
sprendimą nebevykdyti studijų ir (ar) su studijomis susijusios veiklos.
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
III. Priemonių kaštai
IV. Nauda visuomenei Bus nustatytas teisinis pagrindas nevalstybinei aukštajai mokyklai arba
kiti šiuose straipsniuose nurodyti subjektai priima sprendimą
nebevykdyti studijų ir (ar) su studijomis susijusios veiklos.
3.2. atsižvelgus į susiklosčiusią praktiką, tikslinamos MSĮ nuostatos dėl aukštųjų mokyklų
išorinio vertinimo terminų ir siūlomos aiškesnės nuostatos bei veiklos priežiūra pakartotinai
neigiamai įvertinus aukštosios mokyklos veiklą;
I. Sprendžiama
MSĮ nustatyta, kad naujai įsteigtos aukštosios mokyklos vertinimas
atliekamas per metus nuo jos veiklos pradžios, tačiau praktika parodė,
problema
kad veiklos vertinimo kaštai yra labai dideli, o vieni metai yra per
trumpas laikas veiklos rezultatams pasiekti, be to, nepakankamos
reglamentuotos pasekmės, kai nutrūksta aukštosios mokyklos
akreditavimas.
II. Siūlomos
Pakeisti MSĮ 49 straipsnį ir nustatyti, kad aukštoji mokykla vertinama
po 2 metų, bet ne nuo veiklos pradžios, o nuo leidimo vykdyti studijas
priemonės
įsigaliojimo
dienos (praradusi
leidimą
aukštoji
mokykla
neišregistruojama iš JAR), o egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios
mokyklos (dėl jos steigimo ir veiklos specifikos) – ne vėliau kaip per
trejus metus nuo leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią
veiklą išdavimo dienos; nutrūkus aukštosios mokyklos akreditacijai,
ministras priima sprendimą ne tik dėl leidimo panaikinimo datos, bet ir
termino, per kurį studijų programos išregistruojamos iš Studijų,
mokymo programų ir kvalifikacijų registro, o Studijų kokybės
vertinimo centras (toliau – SKVC) vykdo šios aukštosios mokyklos
veiklos priežiūrą.
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III. Priemonių kaštai
IV. Nauda visuomenei

Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
Nuostatos siūlomos remiantis praktika, susiklosčiusia sprendžiant
aukštųjų mokyklų akreditavimo klausimus, ir siekiant apsaugoti
studentų interesus.

3.3. atsižvelgus į Lietuvos mokslo tarybos pasiūlymą, tikslinamos MSĮ nuostatos dėl aukštųjų
mokyklų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos išorinio vertinimo aprašus tvirtinančių
institucijų suvienodinimo;
I. Sprendžiama
MSĮ nustatyta, kad nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų aprašą ir
aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą
problema
tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, o valstybinių mokslinių
tyrimų institutų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašą – Lietuvos
Respublikos Vyriausybė.
II. Siūlomos
Pakeisti MSĮ 50 straipsnį ir nustatyti, kad valstybinių mokslinių tyrimų
institutų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašą taip pat tvirtina
priemonės
švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
III. Priemonių kaštai
IV. Nauda visuomenei Atsižvelgus į Lietuvos mokslo tarybos pasiūlymą ir įvertinus tai, kad
švietimo, mokslo ir sporto ministrui įstatymu pavesta tvirtinti
nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų ir aukštųjų mokyklų vertinimo
tvarkos aprašus, nėra tikslinga išskirti, kad valstybinių mokslinių
tyrimų institutų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašą tvirtintų
Vyriausybė, todėl siūloma nustatyti, kad valstybinių mokslinių tyrimų
institutų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašą tvirtina švietimo,
mokslo ir sporto ministras, taip sumažinant Vyriausybei tenkančią
administravimo naštą.
3.4. siekiant aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo sistemos vientisumo, SKVC
suteikiama teisė vertinti ir pripažinti visas aukštojo mokslo kvalifikacijas;
I. Sprendžiama
Dabar užsienio aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimas valstybės
problema
mastu yra fragmentuotas: SKVC, kaip ENIC / NARIC centras,
atsakingas už pirmosios ir antrosios pakopų kvalifikacijų pripažinimą,
o trečiosios pakopos kvalifikacijas pripažįsta Lietuvos mokslo taryba
(toliau – LMT), kuriai tai yra šalutinė funkcija. Lietuvoje nėra
institucijos, kurios kompetencijai būtų priskirtas trumpojo ciklo studijų
iš užsienio pripažinimas. Nors 2010 m. gegužės 4 d. Vyriausybės
nutarimu Nr. 535 patvirtintoje Lietuvos kvalifikacijų sąrangoje yra
numatytas 5-o lygmens kvalifikacijų teikimas, tokiam lygmeniui
priskirtų aukštojo mokslo programų Lietuvoje vykdoma nebuvo. 2018
m. lapkričio 20 d. Seimui priėmus MSĮ pataisas ir numačius
trumpąsias studijas, atsiranda poreikis reglamentuoti ir atitinkamų
kvalifikacijų iš užsienio pripažinimo klausimus.
II. Siūlomos priemonės Patikslinti 52 straipsnio 13 dalį, nustatant, kad LMT funkcija dėl
trečiosios pakopos kvalifikacijų pripažinimo perduodama SKVC, taip
pat suteikti įgaliojimą SKVC ir akademinio pripažinimo teisę
turinčioms aukštosioms mokykloms vertinti ir pripažinti kvalifikacijas,
įgytas, užsienyje baigus trumpojo ciklo studijas.
III. Priemonių kaštai
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei Tai, kad mokslo ir meno daktaro laipsniai bus vertinami ir pripažįstami
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SKVC, atitiks daugelio Europos aukštojo mokslo erdvės šalių modelį,
kai ENIC / NARIC centrai pripažįsta visų trijų pakopų aukštojo
mokslo kvalifikacijas, taip užtikrinant sistemos vientisumą ir bendros
užsienio kvalifikacijų pripažinimo praktikos taikymą, efektyvesnį
kompetencijos ir sukauptų informacinių išteklių bei techninės įrangos
panaudojimą. Asmenims, užsienyje įgijusiems trumpojo ciklo studijas,
akademinio vertinimo ir pripažinimo paslauga nebuvo teikiama, todėl
nauja paslauga suteiks geresnes galimybes asmenims integruotis į
darbo rinką (ypač gali būti aktualu repatriantams iš šalių, kuriose
trumpasis ciklas yra populiarus (pvz., Jungtinės Karalystės, Danijos,
JAV).
3.5. siekiant aiškumo, tikslinama, kokios asmenų, baigusių antrosios pakopos studijas ir
įgijusių magistro kvalifikacinį laipsnį, galimybės tęsti studijas doktorantūroje. Teisė nustatyti
konkrečias šių asmenų stojimo sąlygas suteikiama pačioms aukštosioms mokykloms;
I. Sprendžiama
MSĮ 52 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad magistro kvalifikacinis
problema
laipsnis suteikia teisę tęsti studijas doktorantūroje, nors realiai
aukštosios mokyklos, turinčios teisę nustatyti priėmimo taisykles, gali
nustatyti ir papildomų sąlygų ar apribojimų (pvz., baigusiesiems kitos
studijų krypties studijas).
II. Siūlomos priemonės Siekiant aiškumo, siūloma papildyti MSĮ 52 straipsnio 5 dalį,
nurodant, kad aukštosios mokyklos gali nustatyti tvarką, kaip priimami
asmenys, įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį, tęsti studijas
doktorantūroje.
III. Priemonių kaštai
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei Aiškumas stojantiesiems – visas sąlygas, kokius reikalavimus turi
tenkinti stojantieji į doktorantūros studijas, tvirtina pačios aukštosios
mokyklos.
3.6. įvertinus kaštus ir administravimo sudėtingumą, siūloma atsisakyti papildomųjų studijų
stojantiems į magistrantūrą kolegijų absolventams finansavimo;
I. Sprendžiama
MSĮ 56 straipsnio 2 dalis sudaro išskirtines sąlygas tik kolegijų
problema
absolventams pretenduoti į magistrantūrą, neatsižvelgiant į tai, kad
universitetų I pakopos absolventams taip pat gali reikėti papildomų
studijų, kai jų pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su
baigta bakalauro studijų kryptimi. Stojimo į magistrantūrą
reikalavimus nustato magistrantūros programą vykdanti aukštoji
mokykla. Atkreiptinas dėmesys, kad nuostatai įgyvendinti reikėtų
didelių administravimo išlaidų ir papildomų valstybės biudžeto lėšų.
II. Siūlomos priemonės Pripažinti netekusia galios 56 straipsnio 2 dalį.
III. Priemonių kaštai
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei Nebus diskriminuojama nė viena stojančiųjų į magistrantūrą grupė.
3.7. siekiant aiškiau reglamentuoti, kokio pasirengimo asmenys gali pretenduoti į aukštojo
mokslo studijas, siūloma nustatyti minimalius stojimo reikalavimus MSĮ;
MSĮ 59 straipsnyje dviprasmiškai reglamentuoti reikalavimai
1. Sprendžiama
stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas: konkretus
problema
reikalavimas būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir
tuo pačiu – įgaliojimas švietimo ir mokslo ministrui nustatyti
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minimalius rodiklius stojantiesiems. Taip pat siūloma numatyti
galimybę lanksčiau planuoti minimalų studijų programos studijų vietų
skaičių – pagal studijų krypčių grupes ir (arba) studijų krytis ir (arba)
studijų programas. Tai sudarys galimybę mokslo ir studijų
institucijoms lanksčiau planuoti asmenų priėmimą į studijų programas
bei valstybės finansuojamas studijas.
II. Siūlomos priemonės Pakeisti MSĮ 59 straipsnį nustatant įstatymo lygmeniu minimalius
reikalavimus, kurie būtini stojantiesiems į pirmosios pakopos ir
vientisąsias studijas, susietus su
vidurinio ugdymo programos
mokinių pasiekimais, ir taikyti juos stojantiesiems, nepriklausomai nuo
jų studijų finansavimo pobūdžio.
III. Priemonių kaštai
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei Aiškumas stojantiesiems – aiškiai apibrėžti minimalūs stojimo
reikalavimai.
3.8. siekiant stojančiųjų priėmimo į aukštąsias mokyklas reglamentavimo aiškumo,
siūloma tikslinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – ŠĮ) 11 straipsnį, įteisinantį
vidurinio ugdymo programos mokinių pasiekimų lygius, nustatomus vidurinio ugdymo programos
apraše;
1. Sprendžiama
Dabar priėmimo reikalavimai stojantiesiems į aukštąsias mokyklas
problema
nustatyti MSĮ, nesiejant jų su vidurinio ugdymo programos mokinių
pasiekimais. Siekiant aiškesnio stojančiųjų priėmimo į aukštąsias
mokyklas reglamentavimo, būtina nustatyti ŠĮ ugdymo programos
pasiekimų lygius ir susieti juos su reikalavimais stojantiesiems,
nustatytais MSĮ. MSĮ59 str. 7 ir 8 dalyse minimalus studijų programos
studijų vietų skaičius nustatomas studijų krypčiai arba krypčių grupei,
tačiau praktika parodė, kad į atskiras programas tikslinga nustatyti
kitokį skaičių (pvz., mažesnį skaičių į užsienio kalbų studijų
programas), siekiant efektyviau vykdyti asmenų priėmimą, siūloma
nustatyti galimybę lanksčiau planuoti minimalų studijų programos
studijų vietų skaičių.
II. Siūlomos priemonės Nustatyti MSĮ minimalius reikalavimus stojantiesiems, susiejant juos
su ŠĮ nustatytais vidurinio ugdymo programos pasiekimų lygiais (ŠĮ
11 straipsnio pakeitimas) ir nustatyti galimybę planuoti minimalų
studijų programos studijų vietų skaičių pagal studijų krypčių grupes ir
(arba) studijų krytis ir (arba) studijų programas.
III. Priemonių kaštai
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei Aiškumas stojantiesiems – nustatyti vidurinio ugdymo programos
pasiekimų lygiai, reikalingi aiškiau apibrėžiant minimalius stojimo
reikalavimus MSĮ 59 straipsnyje. Lankstesnis studijų vietų planavimas
sudarys galimybę mokslo ir studijų institucijoms efektyviau vykdyti
asmenų priėmimą į studijų programas bei valstybės finansuojamas
studijas.
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3.9. siekiant aiškumo dėl mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išrinktų
ar paskirtų administracijos darbuotojais, karjeros galimybių pasibaigus jų darbo sutarties terminui,
siūloma jas apibrėžti įstatyme.
I. Sprendžiama
Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai ir mokslo darbuotojai, išrinkti
problema
ar paskirti administracijos darbuotojais, pasibaigus jų darbo sutarties
terminui, gali užimti jų eitas dėstytojų ar mokslo darbuotojų
pareigybes tik bendra tvarka – viešo konkurso būdu.
II. Siūlomos priemonės Papildyti 67 straipsnį nuostata, suteikiančia teisę aukštosios mokyklos
senatui (akademinei tarybai) nustatyti administracijos darbuotojų
grįžimo, pasibaigus jų darbo sutarties terminui, į iki paskyrimo eitas
konkurso būdu užimtas dėstytojų arba mokslo darbuotojų pareigas
tvarką, o mokslinių tyrimų instituto direktoriui, direktoriaus
pavaduotojui, moksliniam sekretoriui – teisę grįžti į iki paskyrimo
eitas konkurso būdu užimtas mokslo darbuotojo pareigas, o jeigu jo
darbo sutartis buvo terminuota – 5 metų kadencijai, taip siekiant
užtikrinti jiems socialinį saugumą.
III. Priemonių kaštai
Šiam pakeitimui įgyvendinti papildomų lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai ir mokslo darbuotojai, išrinkti
ar paskirti administracijos darbuotojais, jausis socialiai apsaugoti
pasibaigus jų darbo sutarties terminui.
Vyriausybės nutarimo ir įstatymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programą, neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams.
Vyriausybės nutarimo ir įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Teikiamų teisės aktų projektus Švietimo, mokslo ir sporto ministerija derino su Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija, Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos kolegijų
direktorių konferencija, Lietuvos gimnazijų asociacija, Lietuvos mokyklų vadovų asociacija,
Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos studentų sąjunga, Vilniaus universiteto studentų atstovybe.
Vyriausybės nutarimo projektas neprieštarauja Septynioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d.
nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.
Vyriausybės nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
Vyriausybės nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatų. Vyriausybės nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Informacijos apie
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d.
nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“, 4 punktu, teikiamiems teisės aktų projektams numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimas neatliekamas. Teikiamiems teisės aktų projektams į teisės sistemą įtraukti kitų
įstatymų priimti nereikės.
Teikiami teisės aktų projektai parengti, laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos,
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos

10

normas. Su visuomene konsultuotasi, teikiamus teisės aktų projektus paskelbus Teisės aktų projektų
informacinėje sistemoje (TAIS).
Vyriausybės nutarimo ir įstatymų projektus bei kitus dokumentus parengė Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento (direktorius Albertas Žalys, tel. (8
5) 219 1176, el. p. Albertas.Zalys@smm.lt) specialistai, parengimą koordinavo Studijų, mokslo ir
technologijų departamento patarėja Daina Lukošiūnienė, tel. (8 5) 219 1177, el. p.
Daina.Lukosiuniene@smm.lt.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo Nr. XI-242 4, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 49, 50, 52, 56, 59, 67, 87 straipsnių pakeitimo ir
papildymo 251 straipsniu įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110
2, 131 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo
Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.
2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 49,
50, 52, 56, 59, 67, 87 straipsnių pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu įstatymo projektas, 8 lapai.
3. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 131 straipsnių ir trečiojo skirsnio
pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas, 2 lapai.
4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektas, 1 lapas.
5. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 49,
50, 52, 56, 59, 67, 87 straipsnių pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu įstatymo lyginamasis
projektas, 9 lapai.
6. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 131 straipsnių ir trečiojo skirsnio
pavadinimo pakeitimo įstatymo lyginamasis projektas, 2 lapai.
7. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo įstatymo
lyginamasis projektas, 1 lapas
8. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 49,
50, 52, 56, 59, 67, 87 straipsnių pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu įstatymo projekto, Lietuvos
Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 131 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo
pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio
pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 7 lapai.
9. Nutarimo projekto ir įstatymų projektų patikslinta derinimo pažyma, 8 lapai.
10. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. spalio 25 d. rašto Nr. (9.4E-35)6V2658 „Dėl paramos schemos SA.51025 (2018/PN)“ kopija, 4 lapai.
11. Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 m.
sausio 9 d. rašto Nr. NR-11 kopija, 2 lapai.
12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. sausio 10 d. rašto Nr. 18-15479
kopija, 2 lapai.
13. Lietuvos gimnazijų asociacijos 2018 m. sausio 16 d. rašto Nr. V-01 kopija, 2 lapai.
14. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. sausio 17 d. rašto Nr.
3-191 kopija, 2 lapai.
15. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2019 m. sausio 14 d. rašto Nr. 2692 kopija,
13 lapų.
16. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2019 m. sausio 25 d. rašto Nr. (1.6E)2T-72
kopija, 5 lapai.
17. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. sausio 22 d. rašto Nr.: ((1.15 E-0202)5K-1823680)-6K-1900449 kopija, 3 lapai.
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18. Lietuvos mokslo tarybos 2019 m. sausio 16 d. rašto Nr. R-360 kopija, 6 lapai.
19. Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2019 m. sausio 23 d. rašto Nr. 1-3 kopija, 11
lapų.
20. Lietuvos konkurencijos tarybos 2019 m. balandžio 4 d. rašto Nr. (9.8E-35)6V-865 kopija,
1 lapas.
21. Derinimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija pažyma, 2 lapai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

Daina Lukošiūnienė, tel. (8 5) 219 1180, el. p. Daina.Lukosiuniene@smm.lt

