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DĖL MINISTRO PIRMININKO PAVEDIMO
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) Ministro Pirmininko
pavedimu, įformintu 2020 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. S-5139, ir įgyvendindama Seimo valdybos
2020 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. SV-S-12 išnagrinėjo Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-5358 (toliau – Įstatymo projektas) ir
teikia išvadą, įformintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5358“ (toliau –
Nutarimo projektas).
Teikiamu Nutarimo projektu iš esmės pritariama Įstatymo projektui, tačiau siūloma
Įstatymo projektą patikslinti.
Pritariama Įstatymo projekto tikslui ir siekiui išplėsti formalųjį švietimą papildančio
ugdymo (toliau – FŠPU) programas įgyvendinančių įstaigų tinklą, nes jis labai svarbus neformaliojo
švietimo plėtrai, FŠPU programų įvairovei, sudaro vienodas galimybes FŠPU programas
įgyvendinti visiems švietimo teikėjams, nediskriminuojant jų pagal savininką, teisinę formą ar
mokyklos pavadinimą, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad siūloma įstatymo projekto formuluotė
„Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas,
kurį vykdo muzikos, dailės, kitos menų, sporto mokyklos ir kiti švietimo teikėjai“ yra tinkama tiek
NVŠ programoms, tiek ir FŠPU programoms, todėl ji nėra tikslinga, nes neatskleidžia FŠPU
programų vykdytojų išskirtinumo. Atsižvelgiant į tai, Nutarimo projektu siūloma Įstatymo projektą
patikslinti, nenurodant FŠPU programų vykdytojų ir Švietimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalį
išdėstyti taip:
„2. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos
švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų švietimui
priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas. Bendruosius iš valstybės ar
savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus nustato švietimo,
mokslo ir sporto ministras.“
Taip pat, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento
2020 m. lapkričio 9 d. išvadą Nr. XIIIP-5358, paaiškiname, kad teisės aktuose nėra įtvirtinta
imperatyvios nuostatos valstybės ar savivaldybių lėšomis finansuoti visas FŠPU programas, kurias
rengia (rengs) ir įgyvendina (įgyvendins) švietimo teikėjai, t. y. faktas, kad FŠPU programas pradės
įgyvendinti daugiau institucijų, nėra tiesiogiai susijęs su būtinybe nustatyti vėlesnę įstatymo
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įsigaliojimo datą, siejant ją su biudžetiniais metais. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo
ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokymo lėšos FŠPU programoms finansuoti
skiriamos visoms savivaldybėms, atsižvelgiant ne į FŠPU programų skaičių, bet į mokinių,
besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas savivaldybėse, skaičių. Šias lėšas savivaldybės
paskirsto FŠPU programas įgyvendinančioms institucijoms savivaldybės nustatyta tvarka.
Priėmus įstatymo projektą, ŠMSM turės patikslinti Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių
biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus, o savivaldybės turės patikslinti
savo priimtus teisės aktus, nustatančius minėtų FŠPU lėšų skyrimą ir panaudojimą pagal FŠPU
programas besimokantiems vaikams savivaldybėje, todėl siūlome nustatyti Įstatymo projekto
įsigaliojimo datą – 2021 m. rugsėjo 1 d.
Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Finansų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija ir paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje.
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, 4 punktu, nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas
neatliekamas.
Nutarimo projektą parengė ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus
švietimo skyriaus (vedėjas Tomas Pūtys, tel. 3706 86 13 797, el. p. Tomas.Putys@smm.lt)
vyriausioji specialistė Aušra Birietienė (tel. (8 5) 219 1167, el. p. Ausra.Birietiene@smm.lt).
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