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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama įgyvendinti
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 3 dalį, 82 straipsnio 10 dalį, parengė
ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į
kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės
finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo“ projektą (toliau
– Nutarimo projektas).
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir
skiriamo valstybės finansavimo.
Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas 2021
metais, studijoms valstybės finansuojamose studijų vietose ir studijų stipendijoms (studijuojantiems
valstybės nefinansuojamose studijų vietose) numatoma skirti 12,9 mln. eurų (2020 m. buvo
planuota skirti 13,1 mln. eurų, tačiau faktiškai skirta tik 10,5 mln. eurų).
Numatoma, kad valstybės finansavimą, atsižvelgiant į turimas lėšas, 2021 metais gaus
apie 12,7 tūkst. studentų (2020 metais gavo 13 tūkst. studentų, nors planuota – 16,5 tūkst.). 2021 m.
investuojama į studijų kokybę (padidintos norminės studijų kainos), o ne skaičiaus didinimą, kas
buvo 2020 metais. Atsižvelgiant į abiturientų skaičiaus mažėjimą, 2021 m. planuojama priimti
panašų skaičių asmenų, koks buvo priimtas ir 2020 metais, mažinama tik universitetų socialinių
mokslų (išskyrus socialinio darbo ir visuomenės saugumo studijų kryptis) studijų krypčių grupės,
teisės ir verslo ir vadybos studijų krypčių valstybės finansuojamų vietų skaičius. 2020 m., lyginant
su 2019 m., socialinių mokslų studijų krypčių grupės vietų skaičius buvo padidintas 2,4 karto (2019
m. – 830, 2020 m. – 2000), teisės – 1,9 karto (2019 m. – 225, 2020 m. – 430), o verslo ir viešosios
vadybos – 2,7 karto (2019 m. – 220, 2020 m. – 600). Šių studijų krypčių valstybės finansuojamų
studijų vietų ženklus padidinimas nulėmė didelį jau studijuojančių asmenų perstojimą ir taip
iškreipė darbo rinkos poreikius. Numatoma, kad 2021 m. studijų prieinamumas išliks aukštas, nes
mažėja bendras abiturientų skaičius (2021 m. preliminariai yra 21 907 abiturientai, 2020 m. buvo
22 465 abiturientai).
Valstybės rūpestis yra ne tik atliepti asmenų siekį įgyti aukštąjį išsilavinimą, bet ir
sutelkti išteklius į tas sritis, kuriose reikia specialistų, kad pabaigę studijas absolventai galėtų
įsidarbinti. Lietuvoje yra ženkli neatitiktis tarp įgyto išsilavinimo ir dirbamo darbo – dažnai
aukštųjų mokyklų absolventai dirba aukštojo išsilavinimo nereikalaujantį darbą. Vyriausybės
strateginės analizės centro 2020 m. atlikta Lietuvos studijų būklės apžvaga parodė, kad tik 42 proc.
pirmosios pakopos universitetų, 65 proc. antrosios pakopos ir 30 proc. kolegijų absolventų dirbo
darbą, kuriam reikalingas aukštasis išsilavinimas. Remiantis Europos Komisija, 2016 m. Lietuvoje
21,2 proc. 15–64 metų amžiaus asmenų turėjo aukštesnę kvalifikaciją, nei buvo reikalinga jų darbui,
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tai yra daugiau už Europos Sąjungos vidurkį, kuris buvo 14,7 proc. Sumažinus valstybės
finansuojamų vietų skaičių tose krypčių grupėse, kuriose 2020 m. jis buvo nepagrįstai padidintas,
nebus tiek daug perstojančių iš aukštesnių kursų valstybės nefinansuojamų vietų, kaip buvo pernai.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad
atitinkamais metais priimamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos,
doktorantūros, profesinių studijų vietų, studijų stipendijų preliminarų skaičių ir skiriamą valstybės
finansavimą (nustatytus pagal patvirtintas atitinkamų metų normines studijų kainas ir studijų
krypčių grupes (mokslo ir meno doktorantūros – pagal mokslo ir meno sritis) iki kiekvienų metų
balandžio 2 dienos nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės
plėtros poreikius ir valstybės finansines galimybes. 2021 metais siekiama pirmosios pakopos ir
vientisųjų studijų valstybės finansuojamos studijų vietas ir studijų stipendijas suplanuoti taip, kad
būtų užtikrintas didesnis aukštojo mokslo studijų prieinamumas ir neliktų laisvų valstybės
finansuojamų studijų vietų tose studijų kryptyse, kurios svarbios darbo rinkai. Todėl Nutarimo
projekte siūlome tvirtinti bendrą pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų ir studijų stipendijų
(studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose) skaičių ir bendrą lėšų sumą visų
studijų krypčių grupėms.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 4 dalis numato antrąjį
valstybės finansuojamų studijų vietų, studijų stipendijų ir skiriamo finansavimo paskirstymo etapą.
Priėmus teikiamą Nutarimo projektą, švietimo, mokslo ir sporto ministras, neviršydamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto valstybės finansavimo, apskaičiuoto pagal
preliminarų studijų vietų ir studijų stipendijų skaičių ir normines studijų kainas, paskirsto valstybės
finansuojamas studijų vietas, studijų stipendijas pagal studijų krypčių grupes, studijų kryptis,
studijų programas ir (arba) jų grupes, atsižvelgdamas į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės
plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes ir įvertinęs absolventų įsidarbinimo rodiklius bei
stojančiųjų potencialą pretenduoti į konkrečių studijų programas, studijų kryptis arba studijų
krypčių grupes.
Sveikatos studijų krypčių grupės valstybės finansuojamos studijų vietos švietimo,
mokslo ir sporto ministro įsakymu bus paskirstytos pagal studijų kryptis. Kadangi sveikatos
priežiūros sistemos specialistų poreikį formuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija, prašėme Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Nacionalinės sveikatos
sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komiteto apsvarstyti ir pateikti
pasiūlymus dėl sveikatos mokslų studijų krypčių grupės valstybės finansuojamų studijų vietų pagal
studijų kryptis paskirstymo. Šis paskirstymas bus pateiktas vėliau ir pagal tai atitinkamai bus
patikslintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo ,,Dėl preliminaraus
valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami
studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ projektas.
Menų studijų krypčių grupės valstybės finansuojamos studijų vietos švietimo, mokslo
ir sporto ministro įsakymu bus paskirstytos pagal studijų programas. Gavus Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos pasiūlymus dėl menų studijų krypčių grupės valstybės finansuojamų studijų
vietų pagal studijų programas paskirstymo, atitinkamai bus patikslintas ir Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo ,,Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų
stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ projektas.
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų,
profesinių studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų
stipendijų skaičiaus.
Pagal normines studijų kainas 2021 metais iš viso numatytos 3 808 (2020 m. – 3 808)
valstybės finansuojamos antrosios pakopos studijų vietos ir studijų stipendijos.
2021 metais numatoma 346 (2020 m. – 391) valstybės finansuojamos rezidentūros
studijų vietos. Kadangi medicinos gydytojams rezidentūra yra privaloma (kitaip nei gydytojui
odontologui ar veterinarijos gydytojui), medicinos krypties rezidentūros studijų vietų numatoma ne
mažiau, kaip tais metais baigs studentų, studijavusių valstybės finansuojamose medicinos krypties
vientisosiose studijose. Numatoma, kad 2021 metais valstybės finansuojamas medicinos krypties
vientisąsias studijas baigs 313 studentų. Valstybės finansuojamų veterinarijos krypties rezidentūros
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studijų vietų numatoma 14, likusios 332 valstybės finansuojamos studijų vietos numatomos
odontologijos studijų krypties ir medicinos studijų krypties rezidentūros studijoms (320 medicinai ir
12 odontologijai).
2021 metais numatoma 200 (2020 m. – 200) pedagogikos krypties profesinių
studijų vietų.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 8 dalyje numatytas
antrasis valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų ir studijų stipendijų, o Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 11 dalyje – valstybės finansuojamų profesinių
studijų vietų paskirstymo etapas.
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias
2021 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus.
Pagal normines studijų kainas 2021 metais iš viso numatytos 477 (2020 m. – 477)
valstybės finansuojamos doktorantūros studijų vietos ir studijų stipendijos.
Priėmus teikiamą Nutarimo projektą, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu bus
paskirstytas ir patvirtintas valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2021 metais
priimami studentai, skaičius, studijų stipendijų skaičius pagal mokslo, meno kryptis ir mokslo ir
studijų institucijas. Mokslo ir studijų institucijoms doktorantūros valstybės finansuojamos studijų
vietos ir studijų stipendijos bus paskirstytos, atsižvelgus į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės
plėtros poreikius, valstybės finansines galimybes, Lietuvos mokslo tarybos atliktą mokslo ir studijų
institucijų mokslo (meno) veiklos rezultatų įvertinimą, doktorantūros rezultatus, galimybes rengti
tos mokslo srities (studijų krypties) doktorantus ir mokslo ir studijų institucijų nustatytas atitinkamų
metų doktorantūros studijų kainas.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad
valstybės finansuojamas doktorantūros studijų vietas ir studijų stipendijas mokslo ir studijų
institucijoms tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras pagal mokslo ir meno kryptis,
neviršydamas valstybės finansavimo, apskaičiuoto pagal patvirtintą preliminarų studijų vietų ir
studijų stipendijų skaičių ir normines studijų kainas.
Bendra informacija dėl Nutarimo projekte pateiktų lėšų.
Pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir pedagogikos krypties
profesinių studijų valstybės biudžeto lėšos studijoms nurodomos 2021 metų 4 mėnesiams (rugsėjo–
gruodžio mėn.), rezidentūros ir doktorantūros valstybės biudžeto lėšos studijoms nurodomos 2022
metams.
Nutarimo projektas 2021 metais bus įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Papildomų lėšų poreikis
Nutarimo projektui įgyvendinti 2022 metais – 10 447 tūkst. eurų. Šis poreikis susidaro dėl padidintų
2021 m. norminių studijų kainų. Taip pat papildomų lėšų, apie 2 326 tūkst. eurų, 2022 m. reikės
teikiant paramą studentams, studijuojantiems pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų
programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, studijuojantiems pagal
pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programas, studijuojantiems gretutinių
pedagoginių studijų modulį, taip pat profesinių pedagoginių studijų programų studentams. Į
pirmosios pakopos ugdymo mokslų studijų programas planuojama priimti 596 studentus (596 × 300
Eur × 12 mėn. = 2 146 tūkst. Eur) ir paramą planuojama skirti 50 gretutinių studijų studentų (50 ×
300 Eur × 12 mėn. = 180 tūkst. Eur) Bendras 2022 metų papildomų lėšų poreikis – 12 773 tūkst.
eurų.
Nutarimo projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams.
Priėmus nutarimą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projektas buvo derintas su visomis Lietuvos Respublikos ministerijomis,
Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, aukštosiomis mokyklomis, valstybiniais mokslinių
tyrimų institutais, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos studentų sąjunga, Vilniaus universiteto
Studentų atstovybe. Pateiktos pastabos ir siūlymai, į kuriuos neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies,
yra aptarti derinimo pažymoje.
Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-157 ,,Dėl
studentų, priimamų 2021 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“
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patvirtintos studentų, priimamų 2021 metais į aukštąsias mokyklas, norminės universitetinių ir
koleginių studijų kainos.
Nutarimo projektą parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir
technologijų departamento (direktorius Albertas Žalys, tel. (8 5) 219 1176) Studijų skyriaus (vedėja
Giedrė Pačėsienė, tel. (8 5) 219 1127, el. p. Giedre.Pacesiene@smm.lt) vyriausioji specialistė Indrė
Mitkevičiūtė (tel. (8 5) 219 1228, el. p. Indre.Mitkeviciute@smm.lt) ir Ekonomikos departamento
(direktorė Eglė Radėnienė, tel. (8 5) 219 11 64) Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus vyriausiasis
specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas, Kęstutis Gansiniauskas (tel. (8 5) 219 1248).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 4 lapai.
2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo ,,Dėl
preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021
metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“
projektas.
3. Derinimo pažyma, 8 lapai.
4. Suinteresuotų institucijų išvados, 26 lapai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė

Indrė Mitkevičiūtė, tel. (8 5) 219 1228, el. p. Indre.Mitkeviciute@smm.lt

