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REIKALAVIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 36 STRAIPSNIO 2 DALIES 

ĮGYVENDINIMO 
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Vilnius  

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad mokinių, kurie 

turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio 

ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra 

nesaugūs gatvėje), vežimą į mokyklą ir atgal organizuoja valstybinės ir savivaldybės mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų – 

savininkas (dalyvių susirinkimas) savo nustatyta tvarka ir atvejais.  

Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas), vykdydamas 

savivaldybių administracinę priežiūrą nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba nėra 

įgyvendinusi Švietimo įstatymo 36 straipsnio 2 dalies nuostatų ir nėra priėmusi sprendimo, kuris 

reglamentuotų mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į 

mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali 

savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarką 

ir atvejus.  

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių 

administracinės priežiūros  įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, reikalauju nedelsiant įgyvendinti 

Švietimo įstatymo 36 straipsnio 2 dalies nuostatas ir patvirtinti mokinių, kurie turi specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar 

bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs 

gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarką ir atvejus.   

Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne 

vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės 

atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.  

Per nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo/nepranešus apie reikalavimo 

įvykdymą/atsisakius jį vykdyti, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Savivaldybių administracinės 

priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka kreipsis į teismą dėl neveikimo.   
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Informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 

dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, 

jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas prašymas šį 

terminą pratęsti.    

Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi, meras 

artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės 

tarybos narius.  
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