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Vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanclerio 2017 m. birželio 6 d. rezoliucija Nr. S-39-1486, 
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 30 d. įsakymą 

Nr. V-269 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis, 
finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 

 
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO 

MINISTRAS 
  

ĮSAKYMAS 
DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO 

MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO 
IR MOKSLO MINISTERIJAI SKIRTOMIS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, 

FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

Vadovaudamasi Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
programas finansavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 
d. nutarimu Nr. 22 „Dėl Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
programas finansavimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu:  

 1. T v i r t i n u Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, 
finansuojamų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto 
lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, k a d:  
2.1. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, skirtose 

asmenų kompetencijoms, susijusioms su profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimu ar 
tobulinimu  pagal valstybės institucijų ar įstaigų pateiktus poreikius gali dalyvauti:  

2.1.1. valstybės institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal 
darbo sutartį; 

2.1.2. asmenys, atleisti iš valstybės institucijos ar įstaigos, kurie kreipėsi dėl dalyvavimo 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų nuo atleidimo iš valstybės institucijos ar įstaigos dienos; 

2.2. iki 50 (penkiasdešimt) procentų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos valstybės biudžeto lėšų, skirtų  neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
programoms finansuoti, skiriama savivaldybių, kurios vykdys neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 
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tęstinio mokymosi programų atranką pagal jų patvirtintus finansavimo ir atrankos tvarkos aprašus, 
paraiškų daliniam finansavimui; 

2.3.  iki 10 (dešimt) procentų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
valstybės biudžeto lėšų, skirtų  neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms 
finansuoti, skiriama šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytoms neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 
tęstinio mokymosi programoms, atrenkamoms konkurso būdu, finansuoti; 

2.4. neišnaudotos lėšos nuo šio įsakymo 2.2 ir 2.3 papunkčiuose numatytų sumų, 
skiriamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų valstybės 
biudžeto lėšomis, atrankai konkurso būdu. 

 3. P a v e d u Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui  administruoti valstybės 
biudžeto lėšas, skiriamas savivaldybių paraiškoms dalinai finansuoti ir neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir tęstinio mokymosi programoms, atrenkamoms konkurso būdu, pagal šio įsakymo 1 punktu 
patvirtintą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis, 
finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą.“ 
 
 
Švietimo ir mokslo ministrė                                             Jurgita Petrauskienė
 
  

 


