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DĖL KREIPIMOSI 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gavusi Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių 

sąjungų susivienijimo 2019-01-23 kreipimąsi Nr. 1-19, susipažino su pateiktais klausimais, dėkoja 

už išsakytą nuomonę ir pateikia informaciją. 

Atsakydami į klausimą dėl planuojamos aukštojo mokslo valdymo sistemos pertvarkos, 

informuojame, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2018 m. gegužės ir spalio mėnesiais 

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto susitikimuose svarstė pasiūlymus dėl 

valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo modelio pakeitimo. Tačiau susitikimuose nebuvo sutarta dėl 

pagrindinių valdymo modelio principų ir klausimo svarstymas buvo atidėtas 2019 metų Seimo darbų 

sesijai. 

Nemokamas bakalauro studijas numatoma įvesti stojantiesiems nuo 2020 m. Šiuo metu 

rengiamas modelis, pagal kurį valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, tenkinantiems nustatytus 

reikalavimus, būtų skiriamos valstybės finansuojamos studijų vietos, išskyrus kai kurias studijų 

kryptis, kur valstybės finansuojamų vietų skaičius būtų ribojamas (medicinos studijos ir pan.). 2020 

m. tam turėtų būti numatytas papildomas finansavimas. 

Informuojame, kad šiuo metu rengiamas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų projektas (švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 

24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos nuostatų patvirtinimo“ nauja redakcija), kuriuo bus atnaujintos kompetencijų ir veiklos 

vertinimo procedūros ir turinys, vertinimo kriterijai, kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarka. 

Atkreipiame dėmesį, kad ir dabar aukštųjų mokyklų pedagoginiai darbuotojai, pradėję profesinę 

veiklą bendrojo ugdymo mokyklose, turi galimybę įgyti aukštesnes kvalifikacines kategorijas / 

neprarasti kvalifikacijos statuso, jei jų turimos kompetencijos atitinka minėtuose nuostatuose 

numatytus veiklos ir kompetencijų vertinimo kriterijus. 

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, 6 punkte numatyti atvejai, kada Lietuvos Respublikoje 

išsilavinimą įgiję asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją. Šiuo atveju aukštojo mokslo 

specialistams, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio 

darbo aukštojoje mokykloje stažą, išklausiusiems ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) 

pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų, yra pripažįstama pedagogo profesinė 

kvalifikacija, kuri įforminama mokyklos vadovo įsakymu. 
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Atsakydami į klausimą dėl efektyvesnio finansavimo modelio mokslo pasiekimams gerinti, 

mokslo tarptautiškumui skatinti, informuojame, kad yra parengtas Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymo pakeitimo projektas, kuriame numatytas aukštųjų mokyklų skatinimas pagal jų 

veiklos rezultatus – finansavimas aukštųjų mokyklų veiklos pažangai skatinti. Planuojama, kad 

finansavimas aukštosioms mokykloms būtų skiriamas pagal sutarčių su aukštąją mokykla vykdymo 

rezultatus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus aukštojo mokslo plėtros  rodiklius (vienas 

jų būtų ir tarptautiškumas). Be to, siekiant studijų ir mokslo kokybės, siūloma pertvarkyti 

finansavimą, kad jis nemažėtų, jei studentų nubyrėjimas studijų krypčių grupėje neviršytų nustatyto 

(maksimalus galimas nubyrėjimas – iki 30 proc.). 

Atsakydami į klausimą dėl aukštųjų mokyklų pertvarkos, informuojame, kad Lietuvos 

Respublikos Ministro Pirmininko 2017 m. kovo 6 d. Nr. potvarkiu Nr. 46 buvo sudaryta darbo grupė 

pasiūlymams dėl valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo parengti. Lietuvos Respublikos  

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-341 ,,Dėl kolegijų vertinimo 

komisijos sudarymo“ buvo sudaryta komisija, kuri įvertino Lietuvos valstybinių kolegijų būklę šalies, 

regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, socialinės aplinkos kontekste ir pateikė 

rekomendacijas švietimo ir mokslo ministrui dėl kiekvienos iš jų raidos perspektyvų. Visą 

informaciją, susijusią su kolegijų būkle, komisijų ataskaitas, apžvalgas ir valstybinių kolegijų 

profilius galima rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje: 

 https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/aukstojo-mokslo-pertvarka/kolegiju-analize. 

Šiuo metu organizuojami susitikimai su valstybinėmis kolegijomis, aptariamos jų veiklos 

perspektyvos. 

Atsakydami dėl universitetų tinklo pertvarkos, informuojame, kad projektai dėl Šiaulių 

universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto prijungimo prie 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto svarstomi Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo 

komitete.  

Atsakydami į klausimą dėl skaidraus ir efektyvaus universitetų turto valdymo bei 

pardavimo, informuojame, kad saugikliai dėl skaidraus aukštųjų mokyklų turto valdymo ir pardavimo 

numatyti Mokslo ir studijų įstatyme. Pasiūlymus dėl turto investavimo į aukštąsias mokyklas 

nagrinėja speciali komisija, sprendimus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tik tada jis gali būti 

parduodamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Informuojame, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atlikusi pavaldžių įstaigų 

funkcijų auditą, nustatė funkcijų dubliavimo, neracionalaus žmogiškųjų išteklių valdymo atvejų. 

Audito rezultatai taps įstaigų reorganizavimo pagrindu. Funkcijų vidaus auditas atliktas 19-oje 

ministerijai pavaldžių įstaigų 2018 m. gruodžio –  2019 m. kovo mėn. Visos audito ataskaitos 

paskelbtos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje. 

Atsakydami dėl stojamųjų egzaminų konkursinio balo, informuojame, kad stojantiems į 

pedagogines studijų programas, kurios teikia pedagogo kvalifikaciją, yra privalomas motyvacijos 

įvertinimas, kuris patikrina stojančiojo motyvaciją būti mokytoju, tačiau papildomi balai už jį nėra 

pridedami. Šiuo metu kaip skatinamoji priemonė rinktis šias studijas yra tikslinės pedagogų 

stipendijos. Besirenkantiems sporto studijas į konkursinį balą įskaičiuojami nacionalinių ir 

tarptautinių sporto pasiekimų rezultatai. Stojantiems į aukštąsias mokyklas taip pat pridedami 

papildomi balai už kitus pasiekimus: olimpiadas, savanorystę, brandos darbą ir pan. 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras                                    Valdemaras Razumas 
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