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Projektą teikia: Švietimo ir mokslo ministerija. 

Projekto tikslas – išduoti sutikimą UAB Karalienės Mortos mokyklai vykdyti 

Kembridžo mokymo programų „Pradinis“ (Cambridge Primary) ir „Vidurinis 1“ (Cambridge 

Secondary 1) neformaliojo švietimo anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų programas. 

Dabartinė situacija. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programos 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) gali būti vykdomos tik gavus švietimo ir mokslo 

ministro rašytinį sutikimą, kuriam reikalingas Vyriausybės pritarimas. 

Projekto esmė. Pritarti, kad švietimo ir mokslo ministras išduotų sutikimą 

UAB Karalienės Mortos mokyklai vykdyti Kembridžo mokymo programų „Pradinis“ (Cambridge 

Primary) ir „Vidurinis 1“ (Cambridge Secondary 1) neformaliojo švietimo anglų kalbos, 

matematikos ir gamtos mokslų programas. 

Derinimas. Projektas nebuvo derintas su institucijomis. Į Vyriausybės kanceliarijos 

Teisės grupės 2017 m. spalio 11 d. išvadoje Nr. NV-2592 ir Politikos įgyvendinimo grupės 2017 

m. spalio 16 d. pažymoje Nr. NV-2631 pateiktas pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta. 

Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų 

neįgyvendina. 

Dalykinio vertinimo išvada. Atsižvelgiant į tai, kad UAB Karalienės Mortos mokyklos 

buveinės/mokymo vietos patalpos yra administracinės paskirties ir jose vykdyti kitą, niekur kitur 

nepriskirtą, švietimą (EVRK 85.59) nepakeitus šių patalpų paskirties galima tik tokią galimybę 

nustačius Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše (Vyriausybės 

nutarimo pakeitimo projektas TAIS Nr. 18-441 yra pateiktas Vyriausybės kanceliarijai), siūlome: 

- projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje po to, kai bus patvirtintas 

atitinkamas Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo 

pakeitimas. 

- patikslinti projektą pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2018 m. sausio 

18 d. išvados Nr. 197 2 punkte pateiktą redakcinio pobūdžio pastabą. 
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IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL PRITARIMO 

IŠDUOTI SUTIKIMĄ UAB KARALIENĖS MORTOS MOKYKLAI VYKDYTI 

KEMBRIDŽO MOKYMO PROGRAMŲ „PRADINIS“ (CAMBRIDGE PRIMARY) IR 

„VIDURINIS 1“ (CAMBRIDGE SECONDARY 1) NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ANGLŲ 

KALBOS, MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ PROGRAMAS“ PROJEKTO 

(toliau – Nutarimo projektas) 

(TAP-17-1509(2); TAIS Nr. 17-11542(2)) 
 

2018-01-18 Nr.NV-197   
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Įvertinę pakartotinai pateikto Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės 

nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 

1. Atsižvelgiant į tai, kad Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178, 5 

punkte nėra numatyta galimybė administracinės paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų 

paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, vykdyti kitą vaikų švietimą (veikla nurodyta UAB 

Karalienės Mortos mokyklos įstatų 2.4 papunktyje; veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių (EVRK 2 red.) – 85.59), Nutarimo projektą bus galima priimti tik po to, kai bus 

priimti atitinkami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 

pakeitimai. Pažymėtina, kad Vyriausybei yra pateiktas minėto Vyriausybės nutarimo pakeitimo 

projektas (TAIS Nr. 18-441), kurį priėmus būtų leidžiama vykdyti kitą, niekur kitur nepriskirtą 

švietimą (P85.59) administracinės paskirties pastatuose ar patalpose. 

2. Pakartotinai atkreipiame dėmesį, kad pagal Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 649,  11, 14, 16 punktų nuostatas, 

ugdymo (mokymo) vieta nustatoma ir keičiama švietimo ir mokslo ministro įsakymu, todėl 

siūlytina Nutarimo projekte nenurodyti ugdymo (mokymo) vietos, t.y. Nutarimo projekto antroje 

pastraipoje išbraukti „(buveinė / mokymo vieta – Gervėčių g. 4, LT-11350, Vilnius)“. 

 

Teisės grupės vyriausiasis patarėjas                             Aleksandr Radčenko 
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