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Nr.

DĖL SKAITMENINIO UGDYMO PLĖTRAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRANGAI ĮSIGYTI
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau - LRV) 2021 m. balandžio 21 d. posėdyje priėmė nutarimo
Nr 679 pakeitimus, kuriais pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau - ŠMSM) siūlymui
pakeisti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą ir leisti
savivaldybėms savarankiškai spręsti, kaip panaudoti skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtas valstybės
lėšas, kokią jų dalį skirti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau - IKT) įrangai įsigyti,
kokią – skaitmeniniams mokymo ištekliams, skaitmeninėms priemonėms ir mokytojų kvalifikacijai.
Šis sprendimas pakeitė 2020 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje priimtas LRV nutarimo Nr. 679 pakeitimų
nuostatas, kuriomis IKT įrangai įsigyti galėjo būti skiriama tik iki 30 procentų skaitmeninio
ugdymo plėtrai skirtų lėšų.
2021 m. valstybės biudžete skaitmeninio ugdymo plėtrai mokyklose iš viso skirta kiek daugiau nei
10 mln. Eur. Dar beveik 4,3 mln. Eur buvo numatyta iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto
lėšų finansuojamame projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. 2021 m. vienam
mokiniui ugdymo skaitmenizacijai skirta po 30 Eur.
Atsisakius reikalavimo ne mažiau kaip 70 proc. lėšų skirti skaitmeniniams mokymosi ištekliams ir
mokytojų kompetencijoms, buvo sudarytos sąlygos švietimo įstaigų vadovams už šias lėšas ir toliau
įsigyti IKT techniką bei neskubėti kūrybingai tobulinti vadovaujamų institucijų skaitmeninių
mokymosi išteklių ir pedagogų kompetencijų.
Atkreipiame dėmesį, kad Vyriausybės 2021 m. gegužės 20 d. Seimui pateiktoje metinės veiklos
ataskaitoje pabrėžiama, jog didžiausias dėmesys šioje kadencijoje bus skiriamas penkioms
reformoms, į kurių rengimą, įgyvendinimą ir komunikaciją su visuomene įsitrauks Ministrė
Pirmininkė. Ministrės Pirmininko strateginių darbų (projektų) portfelyje yra šios reformos: a)
valstybės tarnybos pertvarka; b) pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“; c) EDtech
skaitmeninė švietimo transformacija; d) inovacijų ekosistemų mokslo centruose, inovacijų
agentūros ir misijomis grįstų mokslo ir verslo inovacijų programų sukūrimas; e) ilgalaikės
priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas.
Vyriausybės programos 2.4.1. iniciatyvoje taip pat akcentuojamas naujausių edukacinių
technologijų įtvirtinimas švietimo sektoriuje: „Užtikrinsime, kad naujausios edukacinės
technologijos taptų neatsiejama bendrojo ugdymo dalimi. Siekdami lygaus starto galimybių visose
mokyklose, mokytojams ir mokiniams sudarysime galimybę naudotis visu aukštus kokybės
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kriterijus atitinkančiu Lietuvos edutech sektoriaus kuriamu skaitmeniniu mokymo(si) turiniu ne tik
pandemijos metu, bet nuolat.“
LAISVĖS FRAKCIJA SIŪLO:
Inicijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo
lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 131 punkto pakeitimą
ir jį išdėstyti sekančiu būdu užtikrinant, kad skaitmeninio ugdymo plėtrai skiriamos mokymo lėšos
būtų nukreiptos tobulinti ugdymo turinį ir kompetencijas:
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymą
Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo
patvirtinimo“, savivaldybėms skiriamos mokymo 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. Skaitmeninio
ugdymo plėtrai savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip 100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal
Aprašo 1 priede nurodytą atitinkamą ugdymo reikmių koeficientą ir faktinį mokinių skaičių. Šias
lėšas savivaldybės paskirsto vadovaudamosi šio punkto nuostatomis savo nustatyta tvarka.
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