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Vilnius

Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto
Mes, Nacionalinio švietimo NVO tinklo organizacijos, reaguodamos į LR Seimo nario Tomo
Tomilino pateiktą naujausią Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto redakciją,
teikiame šias pastabas:
1. 4 straipsnis 2.5 punktas. Siūlome įstatyme įtvirtinti nevyriausybinių organizacijų
pirmenybę nacionaliniuose ir savivaldos neformalaus suaugusiųjų švietimo konkursuose.
Taip būtų prisidedama prie 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programos 5.3.1.
uždavinio (Gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai
įtraukiant visuomenę), Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio, EBPO rekomendacijų ir LR
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano (2.2.5. Darbas. Veiksmingų sąlygų ir
paskatų mokytis visą gyvenimą sukūrimas), kuriais numatoma kuo

daugiau

decentralizuoti viešųjų paslaugų teikimą, tikslų įgyvendinimo.
Pastaba
Pasiūlyme cituojamas NPP
5.3.1 uždavinys yra priskirtas
5 prioritetui „Visuomenės
poreikius
atitinkantis
ir
pažangus viešasis valdymas“,
todėl netaikytinas švietimui.
Konkurencijos įstatymo 4 str.
reglamentuoja ūkinę veiklą,
bet ne viešąsias paslaugas;

Atsakymas
Pagal Valstybės kontrolės 2017 m. balandžio 25 d.
ataskaitos „Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas
valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei“
išvadų 1.3. dalį, šiuo metu viešųjų paslaugų samprata ir
turinys nėra aiškus ir dažnai persidengia su ūkine
veikla, taip suteikiant valstybės ir savivaldybių
įstaigoms konkurencinį pranašumą, tame tarpe ir
teikiant švietimo paslaugas: „1.3. valstybė ir
savivaldybės viešąsias įstaigas turėtų steigti tam, kad
būtų įgyvendinamos valstybės ar savivaldybių
funkcijos: teikiamos tik viešosios paslaugos ir išimtinais
atvejais vykdomos viešojo administravimo funkcijos,
tačiau šiuo metu net nėra aiškūs šių funkcijų dalimi
esančių viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų
samprata ir turinys.“

- EBPO rekomendacijų
nuoroda nepateikta, todėl
neaišku, kaip būtų galima į
jas atsižvelgti.

2011 m. atlikta EBPO studija atskleidžia, jog viešųjų
paslaugų perdavimas NVO bendrijos šalyse padeda
sumažinti jų kainas, pagerinti kokybę ir didina vartotojų
pasitenkinimą. Studija skatina platesnį NVO įtraukimą
ir viešųjų paslaugų „ko-prokuciją“ (Organisation for
Economic Co-operation and Development. Together for
better public services: Partnering with citizens and civil
society. OECD Publishing, 2011)

2. 5 straipsnis. Pažymime, jog apibrėžtis senyvo amžiaus asmuo nevartotina ir nepriimtina
Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacijos atstovams. Siūlome, remiantis Europos
Sąjungos institucijų praktika, šiame straipsnyje naudoti vyresniųjų suaugusiųjų arba
vyresnio amžiaus suaugusiųjų (ang. older adults) terminus.
3. 12 straipsnis )aktuali projekto redakcija). Reaguodami į jūsų pastabų rašte išsakytą
argumentą, jog „Valstybės įgaliotai institucijai 11 str. priskirtos funkcijos, kurių pagal
savo kompetenciją negali atlikti NVO,“ atkreipiame dėmesį į sėkmingą panašių funkcijų
vykdymą jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje, už kurį atsakinga Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos koordinuojama Eurodesk Lietuva programa. Atsižvelgdami
į tai, raginame pakeisti 1 straipsnio nuostatą: „Vyriausybės įgaliota institucija yra atviro
kvietimo būdu x metų laikotarpiui paskirta biudžetinė švietimo pagalbos įstaiga arba
nevyriausybinė organizacija, veikianti nacionaliniu lygmeniu.“ Taip ateityje būtų
užtikrinta lygiateisiška galimybė NVO teikti šiame straipsnyje aptariamas viešąsias
paslaugas.
Nuoširdžiai,
Judita Akromienė
Tinklo koordinatorė

