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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo
savivaldybių nuosavybėn“ projektą (toliau – Projektas).
Projektas parengtas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktų nuostatomis ir savivaldybių tarybų
sprendimais.
Projekto tikslas – perduoti savivaldybių nuosavybėn savivaldybių savarankiškosioms
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)
įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros
(toliau – Agentūra) patikėjimo teise valdomą nematerialųjį turtą – „Dabartinės lietuvių kalbos
žodyno“ 8-ojo leidimo elektroninės versijos kompiuterinės programos licencijas (8 088 vnt., bendra
įsigijimo vertė su PVM – 32 686,78 euro (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši
eurai septyniasdešimt aštuoni centai) (1 priedas) ir trumpalaikį materialųjį turtą – elektroninio
žodyno kopijas, įrašytas į USB atmintukus (2 283 vnt., bendra įsigijimo vertė su PVM – 9 665,11
euro (devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt penki eurai vienuolika centų (2 priedas), skirtą
mokykloms.
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391
„Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros
įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyta, kad lietuvių kalbos ir
literatūros mokyklinio ir valstybinio brandos egzamino vykdymo metu yra naudojami lietuvių kalbos
žodynai. Brandos egzaminai laikomi brandos egzaminų vykdymo centruose, kuriuos steigia
savivaldybių administracijų direktoriai ar jų įgalioti asmenys savivaldybių teritorijose esančiose
gimnazijose ar kito tipo mokyklose.
Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m.
balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-503 „Dėl lėšų skyrimo Nacionalinei švietimo agentūrai“, iš valstybės
biudžeto lėšų nupirko iš Lietuvių kalbos instituto „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 8-ojo leidimo
elektroninės versijos kompiuterinės programos licencijas ir elektroninio žodyno kopijas, įrašytas į
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USB atmintukus, skirtas perduoti savivaldybių nuosavybėn savivaldybių savarankiškosioms
funkcijoms įgyvendinti.
Ministerija pritaria Agentūros patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto – „Dabartinės
lietuvių kalbos žodyno“ 8-ojo leidimo elektroninės versijos kompiuterinės programos licencijų (8
088 vnt.) ir trumpalaikio materialiojo turto – elektroninio žodyno kopijų, įrašytų į USB atmintukus
(2 283 vnt.), perdavimui savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms
įgyvendinti (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) ir,
atsižvelgusi į savivaldybių tarybų sprendimus dėl sutikimo perimti minėtą nematerialųjį ir
trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybių nuosavybėn, parengė šį Projektą.
Projekto numatomo teisinio reguliavimo teigiama pasekmė – užtikrins galimybę mokiniams
lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio ir valstybinio brandos egzamino vykdymo metu naudotis
lietuvių kalbos žodynais.
Projektas be pastabų suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
Parengtas Projektas yra individualus teisės aktas, todėl numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo pažyma nerengiama, konsultacijos su visuomene nenumatomos.
Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, neperkelia Europos
Sąjungos teisės normų. Priėmus Projektą, kitų teisės aktų keisti ar panaikinti nereikės.
Papildomų lėšų Projektui įgyvendinti neprireiks. Priėmus Projektą, neigiamų pasekmių
nenumatoma.
Projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai.
Projektas paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Projektą parengė Ministerijos Teisės ir administravimo departamento Turto valdymo
skyriaus (vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas, Elona Varanauskienė, tel. (8 5) 219
1211) vyriausioji specialistė Danutė Kirsnienė (tel. (8 5) 219 1178, el. p.
Danute.Kirsniene@smm.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo „Dėl nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybių
nuosavybėn“ projektas, 8 lapai.
2. Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. rugsėjo 28 d. rašto Nr. SD-3003(1.5E) su
pridedamais dokumentais kopija, 198 lapai.
3. Nacionalinės švietimo agentūros sutikimas perduoti nematerialųjį ir ilgalaikį materialųjį
turtą, 1 lapas.
4. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos derinimo raštas, 1 lapas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė
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