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SPRENDIMO ESMĖ

Teikiamu nutarimo projektu siūloma perduoti savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms
(savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas;
švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo
organizavimas ir koordinavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas,
vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu
Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą ir trumpalaikį
materialųjį turtą, skirtą mokykloms:
– ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą: konferencinę įrangą (projektorius, nešiojamuosius ekranus),
kompiuterinę įrangą, nešiojamuosius ir stacionariuosius kompiuterius su priedais, baldų komplektus, multimedijos
įrangą, kopijavimo aparatus, spausdintuvus, programinę įrangą, licencijas ir kt. (bendra likutinė vertė 1.584.017,00
euro, pagal 1 priedą);
– trumpalaikį materialųjį turtą: projektorius, vadovėlius ir jų skaitmenines versijas, knygas, metodikas,
mokyklinius baldus, garso ir vaizdo techniką, sporto įrangą ir kt. (bendra įsigijimo vertė 219.430,74 euro, pagal 2
priedą).
2010–2019 metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šį turtą perdavė patikėjimo teise Ugdymo plėtotės centrui,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui,
Švietimo informacinių technologijų centrui ir Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai. Nurodytos įstaigos (kurios
2019 metais buvo sujungtos į naują juridinį asmenį Nacionalinę švietimo agentūrą) šį turtą perdavė pagal panaudos
sutartis savivaldybių mokykloms, skatindamos diegti informacines technologijas mokyklose, gerinti techninę
materialinę ir metodinę bazę, švietimo pagalbos kokybę ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si)
sąlygas.
Nurodoma, kad perdavus šį turtą savivaldybių nuosavybėn, bus užtikrintas spartesnis informacinių technologijų
integravimas į ugdymo procesą, psichologinės, specialiosios ir specialiosios pedagoginės pagalbos prieinamumas ir
kokybė specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
Suderinta su Finansų ministerija. Savivaldybių tarybos priėmė atitinkamus sprendimus dėl turto perėmimo.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų neturi.
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