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STUDIJŲ, MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir
inovacijų skyriaus (toliau vadinama – skyrius) uždavinius, funkcijas, valstybės tarnautojų teises ir
pareigas, pavaldumą ir darbo organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos nuostatais, švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Skyrius, būdamas tiesiogiai pavaldus Studijų, mokslo ir technologijų departamento
direktoriui, pagal skyriui priskirtas veiklos sritis vykdo ministro, ministerijos kanclerio, pagal
ministro viceministrams nustatytas administravimo sritis – viceministrų pavedimus.
4. Skyriaus pareigybių skaičių ir pareigybių aprašymus tvirtina ministras.
II.SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Skyriaus uždaviniai:
5.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) politiką technologijų ir inovacijų srityje, sudarančią
sąlygas sparčiau plėtoti Lietuvos Respublikos ūkį ir kultūrą ir visaverčiai įsijungti į bendrą Europos
Sąjungos mokslinių tyrimų erdvę;
5.2. dalyvauti koordinuojant Lietuvos mokslo ir studijų institucijų veiklą technologijų ir
inovacijų srityje.
6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. apibendrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
ir kitų teisės aktų technologijų ir inovacijų bei susijusiose srityse taikymo praktiką;
6.2. įgyvendindamas valstybinę MTEP politiką, rengia teisės aktų technologijų ir inovacijų
bei susijusiose srityse projektus, nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl jų rengimo bei tobulinimo bei
derina juos su ministerijoms ir suinteresuotomis institucijomis;
6.3. pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų technologijų ir inovacijų bei susijusiose
srityse įgyvendinimą, analizuoja ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi mokslo ir studijų institucijose ir
Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurių veikla yra susijusi su technologijų ir
inovacijų veikla, dalyvauja koordinuojant jų veiklą technologijų ir inovacijų srityje;
6.4. dalyvauja rengiant siūlymus dėl ilgalaikės MTEP plėtros strategijos įgyvendinimo bei
prioritetinių MTEP krypčių nustatymo, pagal kompetenciją organizuoja mokslo ir technologijų
raidos įžvalgų rengimą;
6.5. rengia siūlymus dėl viešojo ir verslo sektorių bendradarbiavimą MTEP srityje
skatinančių programų inicijavimo rengimo, jų vykdymo ir lėšų panaudojimo viešojo ir verslo
sektorių bendradarbiavimui MTEP skatinti; dalyvauja rengiant siūlymus dėl verslo išlaidų MTEP
skatinimo politikos formavimo bei ją įgyvendinant;
6.6. rengia siūlymus dėl jungtinių tyrimų programų koordinavimo ir įgyvendinimo bei
integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) vystymo;
6.7. rengia siūlymus dėl nacionalinių kompleksinių programų rengimo ir įgyvendinimo;
6.8. rengia siūlymus dėl žinių ir technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų komercinimo ir
intelektinės nuosavybės teisių MTEP srityje;

6.9. rengia siūlymus dėl mokslo ir technologijų parkų bei kitų mokslą ir verslą siejančių
institucijų veiklos koordinavimo, kuriant modernioms technologijoms imlią aplinką;
6.10. rengia siūlymus dėl mokslo ir technologijų populiarinimo politikos formavimo ir
įgyvendinimo;
6.11. dalyvauja rengiant valstybės biudžeto asignavimų mokslui ir studijoms MTEP dalies
projektą bei teikiant siūlymus dėl subsidijų MTEP dalies valstybinėms mokslo ir studijų
institucijoms skyrimo;
6.12. rengia siūlymus dėl mokslo ir studijų institucijų technologijų ir inovacijų veiklos
vertinimo tvarkos ir vertinimo kriterijų, dalyvauja organizuojant mokslo ir studijų institucijų veiklos
vertinimą;
6.13. dalyvauja užtikrinant valstybės politikos technologijų ir inovacijų srityje sklaidą ir
akademinės bendruomenės bei ją atstovaujančių institucijų dialogą su valstybės institucijomis
technologijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
6.14. rengia siūlymus dėl antreprenerystės atmosferos ugdymo mokslo ir studijų institucijose;
6.15. nustatyta tvarka organizuoja technologijų ir inovacijų srities konferencijas, seminarus,
muges, parodas bei kitus renginius, informacinių leidinių technologijų ir inovacijų klausimais
leidimą Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;
6.16. rengia siūlymus dėl Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje bei kitų Europos Sąjungos
programų technologijų ir inovacijų dalyse; koordinuoja Lietuvos atstovų MTEP srityje skyrimą ir jų
su atstovavimu susijusias veiklas Europos Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės
plėtros ir demonstracinės veiklos programoje;
6.17. rengia siūlymus dėl mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo nacionalinėse ir Europos
Sąjungos technologinėse platformose, Jungtinėse technologinėse ir kitose viešojo ir verslo sektorių
bendradarbiavimą MTEP srityje skatinančiose Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse iniciatyvose;
6.18. rengia siūlymus dėl prisijungimo prie technologijų ir inovacijų krypčių tarptautinių
susitarimų ir konvencijų bei dėl dalyvavimo tarptautinėse programose, susijusiose su
technologijomis ir inovacijomis;
6.19. rengia siūlymus dėl terminijos ir apibrėžimų technologijų ir inovacijų srityje taikymo
teisės aktuose ir valstybės gyvenime;
6.20. dalyvauja rengiant siūlymus dėl mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų
infrastruktūros plėtojimo;
6.21. dalyvauja rengiant siūlymus valstybinio turto valdymo, naudojimo, disponavimo bei
privatizavimo klausimais mokslo ir studijų institucijose ir Švietimo ir mokslo ministerijai
pavaldžiose įstaigose, kurių veikla yra susijusi su MTEP veikla, bei rengiant teisės aktų projektus
šiais klausimais;
6.22. dalyvauja rengiant siūlymus dėl MTEP veiklos įmonėse apskaitos tvarkos kūrimo ir
tobulinimo;
6.23. nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikos interesus technologijų ir inovacijų
srityje Europos Sąjungos institucijose;
6.24. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose
nagrinėjamais technologijų ir inovacijų srities klausimais;
6.25. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant tarptautinių sutarčių ir susitarimų MTEP ir
inovacijų srityse įgyvendinimą;
6.26. dalyvauja tarpinstitucinių komisijų ir darbo grupių veikloje technologijų ir inovacijų
klausimais.
III. SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
7. Skyriaus valstybės tarnautojai turi teisę:
7.1. į karjerą valstybės tarnyboje pagal turimą kvalifikaciją;
7.2. gauti iš ministerijai pavaldžių įstaigų, ministerijos administracijos padalinių informaciją,
būtiną užduotims ir pavedimams vykdyti;
7.3. į mokymą Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka valstybės biudžeto lėšomis;
7.4. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas, valstybinio socialinio draudimo pensiją ir kitas
teisės aktų nustatytas garantijas;

7.5. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
7.6. į kitas Valstybės tarnybos įstatymo nustatytas teises.
8. Skyriaus valstybės tarnautojai privalo:
8.1. laikytis Konstitucijos ir įstatymų, būti lojalūs Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei
santvarkai, gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams;
8.2. laikytis teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių,
vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba;
8.3. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti ministerijos
vadovybės pavedimus;
8.4. tobulinti kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;
8.5. laikytis ministerijos vidaus tvarkos taisyklių;
8.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo tarnybą;
8.7. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu
nustato įstatymai ar kiti teisės aktai;
8.8. nesinaudoti valstybės nuosavybe ne tarnybinei veiklai;
8.9. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitų ministerijos administracijos padalinių
valstybės tarnautojais.
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris skiriamas pareigoms ir atleidžiamas iš jų Valstybės
tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
10. Skyriaus vedėjas organizuoja skyriaus darbą ir nustatyta tvarka atsiskaito Studijų, mokslo
ir technologijų departamento direktoriui.
11. Skyriaus valstybės tarnautojai organizuoja savo darbą, vadovaudamiesi jų pareigybių
aprašymais.
_____________________________

