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PROGRAMĄ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ministerija), atsižvelgdama į tai, kad verslumo 

ugdymas prisideda prie brandžios ir atsakingos asmenybės ugdymo, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, 

sprendimų priėmimo, gebėjimo veikti savarankiškai, 2019 m. birželio 4 d. pasirašė Nacionalinio verslumo 
ugdymo tinklo steigimo memorandumą (toliau – memorandumas). Juo siekiama sutelkti visų suinteresuotų 

šalių – valstybinių įstaigų, verslo asocijuotų struktūrų, švietimo ir mokslo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų 

ir kitų – žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius ir koordinuoti veiklas mokinių verslumui ir finansiniam 

raštingumui ugdyti. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija,  asociacija „Investors’ Forum“, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo angelų 

asociacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Žinių 

ekonomikos forumas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, „JCI Lietuva“, Lietuvos 
geografijos mokytojų asociacija, Lietuvos tėvų forumas, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos inovatyvių 

profesinio rengimo įstaigų asociacija. Nacionalinio verslumo ugdymo tinklas atviras visiems, norintiems ir 

galintiems prisidėti prie verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo, ir yra VšĮ „Junior Achievement Europa“ 

inicijuoto ir Europos Komisijos palaikomo verslumo ugdymo tinklo (www.ee-hub.eu) dalis.  

Ministerija, įgyvendindama memorandumą ir reaguodama į VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ 

2019 m. rugpjūčio 26 d. kreipimąsi į ministeriją dėl ekonomikos ir verslumo ugdymo, atkreipia mokyklų, 

vykdančių vidurinio ugdymo programas, dėmesį, kad įgyvendinant Ekonomikos ir verslumo ugdymo bendrąją 
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-

269, mokiniams turi būti sudarytos sąlygos praktinei veiklai: „tai veiklos sričiai, kuri mokyklos ar mokinio 

pasirinkta prioritetine (finansų valdymo ar verslumo gebėjimų ugdymas) turi būti skirta ne mažiau kaip 50 val., 

iš kurių 34 valandos praktinei, projektinei atitinkamų kompetencijų ugdymui skirtai veiklai“. Labai svarbu, 
kad mokykloje mokinys įgytų verslumo pagrindų, nes veiklos našumas, darbo kokybė, kritinis mąstymas, 

kūrybiškumas yra svarbus visose srityse ir visoms profesijoms.  
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