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Nr. SR-

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO
NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR
PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
Atsižvelgdami į 2021 m. gruodžio 28 d. Tarpinstituciniame pasitarime pateiktas pastabas,
teikiame papildomą informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu
(toliau – nutarimo projektas).
Nutarimo projekte, be kita ko, siūloma Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir
panaudojimo tvarkos aprašą papildyti nuostatomis, pagal kurias nuo 2022 m. sausio 1 d.
mokykloms būtų apskaičiuojamos ir skiriamos lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai: švietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si)
ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat
mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo
programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus. Vienam
mokiniui tektų 30 eurų metams.
Nutarimo projekte neatsižvelgta į Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės frakcijos 2021 m.
gruodžio 8 d. raštu pateiktą siūlymą neleisti lėšų skaitmeninio ugdymo plėtrai naudoti skaitmeninei
įrangai įsigyti. Laisvės frakcijos siūlymas argumentuojamas tuo, jog, sudarius sąlygas švietimo
įstaigų vadovams skaitmeninio ugdymo lėšas naudoti informacinių ir komunikacinių technologijų
įrangai įsigyti, nebus pakankamai motyvacijos kūrybingai tobulinti vadovaujamų institucijų
skaitmeninius mokymosi išteklius ir pedagogų kompetencijas.
Pažymėtina, kad įgyvendinant Skaitmeninės švietimo transformacijos (EdTech) projektą
2022 m. numatoma papildomai finansuoti 900 pedagoginių darbuotojų skaitmeninių kompetencijų
tobulinimą. Visoms projekto veikloms kitiems metams numatyta 8 mln. eurų.
Informacinių ir komunikacinių technologijų įrangos įsigijimas mokyklose vis dar išlieka
aktulus, nes įranga būtina, siekiant prieigos prie skaitmeninio turinio. Mokykloms ugdymo procesą
vykdyti reikia nuotoliniu ir hibridiniu būdu, todėl įranga suteikia galimybę mokiniams dalyvauti
pamokose. Mokyklas būtina aprūpinti ne tik trūkstama įranga, bet ir atnaujinti pasenusią įrangą.
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Pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą skiriamos
lėšos leidžia įvertinti individulius mokyklų poreikius ir lėšas nukreipti ten, kur jų reikia labiausiai.
Manome, kad nereikėtų teisės aktais detaliai reguliuoti lėšų paskirstymo skirtingoms reikmėms
proporcijų ar apskritai užkirsti kelią tenkinti tam tikras reikmes, nes tai suvaržytų galimybes
atsižvelgti į inidividualią situaciją. Esame įsitikinę, kad viena iš būtinų skaitmeninės
transformacijos sąlygų yra pasitikėjimas savivaldybėmis, o ne centralizuoti direktyviniai
sprendimai.
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