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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL 2021–2030 M.
PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO,
MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) teikia
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas).
Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti 2021–2030 metų ŠMSM Švietimo plėtros programą
(toliau – Programa).
Priėmus Nutarimo projektą bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos strateginio valdymo
įstatymo nuostatos dėl nacionalinių plėtros programų rengimo ir 2021–2030 metų nacionalinio
pažangos plano (toliau – NPP), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d.
nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 3.1–3.6
uždaviniai. Taip pat bus sudarytos prielaidos įgyvendinti 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos
plane įvardintą strateginį tikslą – didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties
asmens ir visuomenės poreikiams.
Programoje numatytomis pažangos priemonėmis bus prisidedama prie 2021–2030 metų
nacionaliniame pažangos plane nustatytų horizontaliųjų darnaus vystymosi, inovatyvumo
(kūrybingumo) ir lygių galimybių visiems principų įgyvendinimo.
Neigiamų pasekmių priėmus Nutarimo projektą nenumatoma.
Programą parengė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.
rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-1149 „Dėl Švietimo plėtros programos rengimo darbo grupės
sudarymo“ patvirtinta tarpinstitucinė darbo grupė (toliau – Darbo grupė). Rengiant Programą, buvo
įtraukta Aplinkos ministerija (toliau – AM), Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM),
Finansų ministerija (toliau – FM), Kultūros ministerija (toliau – KM), Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija (toliau – SADM), Lietuvos mokyklų ir pedagogų asociacijų, kitų socialinių partnerių
atstovai. Su kitomis ministerijomis buvo bendradarbiaujama ir neformaliai, taip pat įvairių
organizacijų atstovai dalyvavo konsultaciniuose renginiuose.
Nutarimo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72
„Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“.
Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
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Nutarimo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl „Keitimosi informacija apie standartus,
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Nutarimo projekte neapibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai, kurie turėtų būti
įvertinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta
tvarka.
Šiuo Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Priėmus Nutarimo projektą, kitų teisės aktų keisti nereikės.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje
sistemoje (toliau – TAIS).
Nutarimo projektas 2021 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. SR-4329 buvo pateiktas derinti kitoms
suinteresuotoms institucijoms: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai (toliau – LRVK),
AM, EIM, FM, KM, SADM, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM),
TM, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (toliau – VRM), Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijai (toliau – URM).
2021 m. lapkričio 11 d. organizuota viešoji konsultacija, per kurią buvo sulaukta socialinių
partnerių (Bendrojo ugdymo tarybos, Lietuvos negalios organizacijų forumo, Lietuvos studentų
sąjungos, Lietuvos švietimo tarybos, Nacionalinio švietimo NVO tinklo, Savivaldybių švietimo
padalinių vedėjų asociacijos, Socialinio emocinio ugdymo asociacijos, LRVK, EIM, FM, SADM,
VRM pastabų ir pasiūlymų).
AM, EIM, FM, KM, LRVK, SADM, URM, VRM pateikė pastabas ir pasiūlymus, kurie buvo
derinti darbo tvarka. Dėl pastabų, į kurias atsižvelgta / iš dalies atsižvelgta / neatsižvelgta, teikiami
argumentai ir komentarai derinimo pažymoje. SAM ir TM pasiūlymų neturėjo.
Nutarimo projektas svarstytas 2021 m. lapkričio 23 d. tarpinstituciniame pasitarime, kurio
metu AM, EIM, FM, LRVK, SADM, URM, VRM pateikė aktualias pastabas / pasiūlymus. AM
pateikė siūlymą dėl žaliojo kurso aspektų įtraukimo, EIM akcentavo profesinius standartus kaip
pažangą ir taip pat pasiūlė įtraukti į Nutarimo projektą. LRVK ir FM pateikė pastabą, kad turėtų
būti išbraukti finansavimo poreikiai finansinių projekcijų lentelėje. FM pateikė pastabų dėl Europos
struktūrinių fondų plano rodiklių įtraukimo ir rodiklio, susijusio su mokinių mokymosi pasiekimų
atotrūkio mažinimu, įtraukimo. SADM atkreipė dėmesį, kad įvykus techniniam nesklandumui
nebuvo išanalizuotos ministerijos teiktos pastabos. URM pranešė, kad pastabas pateikė tik 2021 m.
lapkričio 22 d. VRM iškėlė problemą dėl Sostinės regiono finansavimo poreikio (12-003-03-02-17
Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą).
Atsižvelgiant į tarpinstitucinio pasitarimo metu išsakytus pastebėjimus likę aktualūs klausimai
buvo suderinti politiniu lygiu ir darbo tvarka. URM pasiūlymai, susiję su NPP keitimu, nukelti, kai
bus peržiūrimas NPP ir finansinės projekcijos. VRM Sostinės regiono finansavimo klausimas bus
nagrinėjamas politiniu lygmeniu, nes šis klausimas aktualus kelioms ministerijoms. Reaguojant į
AM pastabas, pagrindime papildytas 15.1. priežasties aprašymas, tačiau pati priežasties formuluotė
nekeičiama. Argumentai: priežastis suformuota akcentuojant studijų finansavimo ir priėmimo
sistemos trūkumus, už kurių šalinimą ŠMSM gali prisiimti atsakomybę formuodama politiką ir jos
įgyvendinimo priemones; ŠMSM valdymo lygmeniu tvirtinami tik bendrieji studijų reikalavimai
(profesinio bakalauro, bakalauro, magistro, kreditų skaičius, praktikų / paskaitų santykis,
baigiamojo darbo reikalavimai, nuotolinio dėstymo santykis, dėstytojų kvalifikacijos sudėtis ir
pan.); ŠMSM valdymo sričiai priskirti studijų krypčių aprašai, kuriuose numatomi pagrindiniai
tikslai, siekiai, kompetencijos, žinios.
Vis dėlto ŠMSM numato rizikas, kad su šiuo metu NPP nustatytomis finansinėmis
projekcijomis ambicingi poveikio ir rezultato rodikliai nebus pasiekti:
1. 3.1.1–4. Mokinių, nepasiekusių 2-o (iš 6-ių) tarptautinio penkiolikmečių tyrimo PISA lygio,
dalis (2018 m. skaitymo gebėjimai – 24,4 proc., matematinis raštingumas – 25,6 proc.,
gamtamokslinis raštingumas – 22,2 proc., kūrybinio mąstymo gebėjimai (bus papildyta, kai
pradės vertinti EBPO), 2025 m. – 20 proc.; 2030 m. – 15 proc.).
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2. 3.2.1. Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos
poreikis (2019–2020 m. – 57,6 proc., 2025 m. – 85 proc.; 2030 m. – 97 proc.).
3. 3.3.1. Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integruotis į švietimo sistemą (ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo kartu), dalis nuo tų, kurie kreipėsi (2020 m. – 83,9
proc., 2025 m. – 85 proc.; 2030 m. – 90 proc.).
4. 3.4.(3–5). Studijuojančių STEM srityse asmenų dalis, palyginti su visais studentais (2019 m.
– 27,8 proc. (vyrų – 73,6 proc., moterų – 26,4 proc.), 2025 m. – 30 proc. (vyrų – 70 proc.,
moterų – 30 proc.); 2030 m. – 33 procentai (vyrų – 65 proc., moterų – 35 proc.).
5. (3.6) Mokytojų vidutinio darbo užmokesčio pokytis procentais nuo vidutinio darbo
užmokesčio (130 proc.).
Siekiant įgyvendinti NPP nustatytus tikslus, reikalingos papildomos investicijos: 3.2.
uždavinio regioninei pažangos priemonei (Sostinės regionui) trūksta 9 500 tūkst. Eur valstybės
biudžeto lėšų, 3.3. uždaviniui trūksta 2 605 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, 3.4. uždaviniui
trūksta 194 000 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų ir 3.6. uždaviniui trūksta 926 855 tūkst. Eur
valstybės biudžeto lėšų. Bendra trūkstama valstybės biudžeto lėšų suma – 1 132 960 tūkst. Eur.
ŠMSM tikisi, kad NPP 3 tikslo rodikliai ir finansinės projekcijos bus peržiūrėtos 2022 m.
formuojant naują valstybės biudžetą.
Dėl Nutarimo projekto konsultuotasi su visuomene, paskelbus jį TAIS. Visuomenė pastabų
Nutarimo projektui nepateikė.
Dar 2020 metais buvo organizuotos konsultacijos raštu ir renginiuose. Iš viso sulaukta 185
pasiūlymų iš 20 organizacijų ir pavienių asmenų. Atskirai konsultuotasi su Lietuvos švietimo
taryba. 2021 metais vyko bendros viešosios konsultacijos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano (toliau – Planas), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
priemonės (angl. RRF) ir plėtros programų. Suorganizuota 18 konsultacinių renginių, gauta
pasiūlymų raštu iš 37 organizacijų, iš viso 451 kompleksinis pasiūlymas. Po šių konsultacijų ir,
vykdant reikalavimą į Programą integruoti Planą, Programa stipriai orientuota į Plano veiksmus,
kurie buvo aptarti gausiose konsultacijose ir jau patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Nutarimo projektą parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų
skyrius (skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas, (85) 219 1122, el. p. Ricardas.Alisauskas@smm.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 23 l.
2. Švietimo plėtros programos pagrindimas, 53 l.
3. Švietimo plėtros programos 3.1. uždavinio medis, 2 l.
4. Švietimo plėtros programos 3.2. uždavinio medis, 2 l.
5. Švietimo plėtros programos 3.3. uždavinio medis, 2 l.
6. Švietimo plėtros programos 3.4. uždavinio medžiai, 5 l.
7. Švietimo plėtros programos 3.5. uždavinio medis, 2 l.
8. Švietimo plėtros programos 3.6. uždavinio medis, 2 l.
9. Suinteresuotų institucijų raštai (10), 22 l.
10. Socialinių partnerių raštai (1), 2 l.
11. Švietimo plėtros programos derinimo pažyma, 47 l.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
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