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2020-11-05 Nr. Sd-160 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 ĮGYVENDINIMO 

 

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (toliau – LŠMPS) atkreipia dėmesį, kad 

Lietuvai, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir kuriant gerovės valstybę, efektyvi švietimo sistema yra 

viena iš sėkmės garantų. Tokia švietimo sistema turi būti prieinama visiems, nepaisant kiekvieno 

vaiko skirtingų fizinių, psichologinių, socialinių ar kitokių skirtumų. Todėl labai svarbiu darbu tampa 

įtraukties švietime plėtra ir pagalba kiekvienam besimokančiam. 

2020 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) priėmė Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 451 straipsniu įstatymą Nr. XIII-3268 (toliau – Įstatymas). Vadovaujantis šio Įstatymo 

nuostatomis, sudaromos teisinės prielaidos įtraukčiai švietime, atsisakant nuostatų, kuriomis 

diskriminuojami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų, 

įgimtų ar įgytų sutrikimų (negalių, sutrikimų ir kt.), mokymosi sutrikimų ir sunkumų, nepalankios 

aplinkos veiksnių įtakos ir siekiama kokybiškos įtraukties švietime.  

LŠMPS pabrėžia, kad Įstatymo nuostatos visa apimtimi įsigalios 2024 m. rugsėjo 1 d. Iki šio 

termino švietimo įstaigoms ir jose dirbantiems specialistams reikia tinkamai pasiruošti Įstatymo 

įgyvendinimui. Įstatymo projektą rengusios Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos įstatymo projekto aiškinamajame rašte pateiktais skaičiavimais, jau 2021 metais Įstatymo 

įgyvendinimui reikalingi 28,8 mln. Eur, iš kurių – 26,3 mln. Eur reikalingi įsteigti 1525 papildomiems 

švietimo pagalbos specialistų etatams, 0,25 mln. Eur skiriami finansiškai  skatinti bendrojo ugdymo 

mokyklas, steigti specialiojo ugdymo klases (grupes), 0,5 mln. Eur reikalingi užtikrinti vaikams, 

turintiems specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  geresnį neformaliojo švietimo prieinamumą ir kokybę, 

1,7 mln. Eur būtini užtikrinti privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimą ir ikimokyklinės įstaigos 

lankymo kontrolės mechanizmą maždaug 4000 vaikų iš socialiai jautrių šeimų ir 0,1 mln. Eur leis 

stiprinti  bei  plėtoti  specialiojo  ugdymo centrų metodines konsultacines paslaugas, steigiant  naujus  

papildomus  etatus metodiniuose  konsultaciniuose centruose ir skiriant lėšų pagalbos mokiniui 

specialistų kompetencijų plėtrai. 
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LŠMPS atkreipia dėmesį, kad Įstatymo pakeitimui šios kadencijos Seimo nariai pritarė 

vienbalsiai, nė vienam nebalsavus prieš. Dėl šios priežasties, Seimas privalo prisiimti atsakomybę dėl 

priimtų sprendimų ir atitinkamai formuoti 2021 metų valstybės biudžetą. Neskyrus reikalingų lėšų 

2021 metams,  nebus galimybių tinkamai pasiruošti Įstatymo nuostatų dėl įtraukaus ugdymo 

įgyvendinimui ir ši progresyvi įstatyminė nuostata liks dar viena tuščia deklaracija, rodanti Lietuvos 

valstybės nesugebėjimą kompleksiškai spręsti švietimo sistemos problemas.  

LŠMSP reikalauja iš Seimo narių atsakingo požiūrio dėl priimtų Įstatymo nuostatų 

įgyvendinimo ir pabrėžia, kad tam būtina 2021 metų biudžete numatyti 28,8 mln. Eur. 
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