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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (toliau – VU SA) reaguodama į Lietuvos
Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo projektą „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“, kurio Reg. Nr. 21-20556(2) (toliau –
Projektas), atkreipia dėmesį į planuojamas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas (191
tūkst. Eur) pirmosios, antrosios, vientisųjų ir trečiosios pakopos studijų studentų studijų
stipendijoms.
Atkreipiame dėmesį, kad parengtame Projekte siūloma skirti valstybės biudžeto asignavimus
studijų stipendijoms, kurių pavadinimas yra klaidinantis. Šiuo metu šie asignavimai yra skiriami
neunikalioms studijų programoms privačiose aukštosiose mokyklose finansuoti ir taip neužtikrina
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – Teismas) sprendimo dėl aukštojo mokslo
finansavimo nuostatų įgyvendinimo. Teismas savo 2009 m. gruodžio 18 d. sprendime „Dėl
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. nutarimo motyvuojančios dalies
III skyriaus 6.1, 6.2, 7 punktų nuostatų išaiškinimo“ išaiškino, kad „įvertinus visuomenės ir
valstybės poreikius bei valstybės finansines galimybes, tais atvejais, kai atskirų srčių (krypčių)
specialistai dėl objektyvių aplinkybių negali būti parengti valstybinėse aukštosiose mokyklose,
valstybės užsakymu valstybės biudžeto lėšomis jie gali būti rengiami ir nevalstybinėse
aukštosiose mokyklose; tokiu atveju valstybė privalo garantuoti, kad valstybės lėšomis bus
apmokėtos tokių specialistų mokymosi (studijų) išlaidos, - jeigu jų mokymasis atitiks įstatymo
nustatytus gero mokymosi kriterijus“. Šiuo metu valstybės užsakymu specialistų rengimui
nevalstybinėse aukštosiose mokyklose tvarka nėra patvirtinta ir objektyvios aplinkybės nėra
įvertinamos.
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Siūlome atsisakyti skirti lėšas šių stipendijų finansavimui ir jas panaudoti užtikrinant
lygias galimybes gauti stipendiją studijuojantiems pedagoginėse studijose. Atsižvelgiant į 2020
metais susidariusią situaciją skirstant Valstybės paramą studijuojantiems pedagoginėse gretutinėse
studijose, Švietimo mokslo ir sporto Ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu, Reg. Nr. V-1041,
nebuvo užtikrintos lygios galimybės nepriklausomai nuo studijų formos gauti numatytą Valstybės
paramą studentams, kurie studijuoja gretutinėse pedagogikos studijose. Siekiant išvengti
diskriminacijos studijų formos pagrindu ir užtikrinti lygias galimybes gauti numatyta
finansinę paramą, siūlome skirti Projekte studijų stipendijoms numatytas Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšas (191 tūkst. Eur) pedagoginių studijų krypties studentų
stipendijoms.
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