LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGA
LITHUANIAN NATIONAL UNION OF STUDENTS

Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai

2021-05-27 Nr. SR-33/21

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 9, 59, 74, 76, 77, 82 IR 83
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489
11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO
Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS), išnagrinėjusi 2021 m. gegužės 24 d. Lietuvos
Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktus Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 59, 74, 76, 77, 82 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo
projektą ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektą (toliau kartu – Įstatymų projektai) nepritaria nurodytoms pataisoms ir
teikia šias pastabas:
1. Įstatymų projektų aiškinamajame rašte teigiama, jog „Siekiant, kad Įstatymo
projekte Nr. 1 siūlomos nuostatos būtų įgyvendintos iki 2024 m. pabaigos, o
reikalavimai stojantiesiems įsigaliotų nuo 2023 m., dėl jų būtina apsispręsti dar 2021
m. Kiti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai būtų teikiami
vėliau, su akademine bendruomene ir ekspertais išsamiai aptarus būtinus mokslo ir
studijų sistemos pokyčius.“ LSS teigimu, mokslo ir studijų sistemos pokyčiai turi būti
pradėti vykdyti tik juos išsamiai aptarus kompleksiškai, o ne skaidant dalimis. Taip
vykdomus procesus LSS vertina kaip skubotus ir galinčius mokslo ir studijų sistemai
atnešti didesnę žalą negu naudą. Teikiant Įstatymų projektus nėra pateikiama
informacija, kaip bus sprendžiama:
a. Mokinių pasirengimo pasiekti numatytus stojimo į aukštąsias mokyklas
reikalavimus užtikrinimas;
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b. Mokinių pasiekimų skirtumų, atsiradusių dėl mokinių socialinės, ekonominės ir
kultūrinės (SEK) aplinkos, mokymosi miesto ar kaimo mokyklose įtakos,
mažinimas;
c. Mažiau aukštajame moksle reprezentuojamų grupių (individualių poreikių
turinčių asmenų, tautinių mažumų atstovų ir kt.) galimybių siekti aukštojo
išsilavinimo užtikrinimas;
d. Brandos atestato įgijimo reikalavimų peržiūra;
e. Alternatyvių stojimo į aukštąją mokyklą galimybių įdiegimas (pvz. asmenims,
įgijusiems trumposios pakopos studijų kvalifikaciją, ar asmenims, kuriems
neformaliuoju ir savišvietos būdu yra įskaityta dalis studijų krypties studijų
kreditų);
2. Siekiant pagerinti studijų prieinamumą pagal Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
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„Dėl

nuostatų

įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2022 m. II ketvirtyje numatyta parengti I misijos
(prioriteto) „Vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms“ 1.6.6 papunktyje
nurodytą priemonę – Lietuvos aukštojo mokslo socialinės dimensijos tobulinimo
veiklos planą pagal užsienio šalių patirtį. LSS teigimu, stojimo į aukštąsias mokyklas
procesas yra tiesiogiai susijęs su studijų prieinamumu, todėl siekis Įstatymų
projekte Nr. 1 keisti stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimus, neparengus
socialinės dimensijos tobulinimo plano, vertinamas neigiamai. Aštuonioliktosios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155
„Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.7.1 papunktyje nurodytos priemonės, kuria
remiantis parengti Įstatymų projektai, įvykdymo data numatoma 2022 m. II
ketvirtyje. Atsižvelgiant į tai, LSS siūlo suderinti šių dviejų priemonių įgyvendinimą ir
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socialinės dimensijos problematikos klausimus spręsti kartu su stojimo į aukštąją
mokyklą reikalavimų pakeitimais.

Vytautas Kučinskas

Prezidentas
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