PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. balandžio 18 d.
įsakymu Nr. V-683
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 2012 METŲ DARBO PLANAS
Nr.

Prioritetiniai siekiai

Siektini rezultatai (svarbiausi darbai ir pagrindiniai rodikliai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
tūkst. Lt
(priemonė)

2012 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.

Kursime
ir
įgyvendinsime
sistemines
priemones,
kurios
užtikrins specialistų kvalifikacijos
suteikimo ir perkvalifikavimo
atitiktį rinkos poreikiams
(LRV 2012 m. I. Palankesnė
aplinka verslui – naujoms darbo
vietoms kurti, 1.5 prioritetinė
kryptis)

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

1

Atliksime specialistų poreikio prognostines analizes ir tyrimus
LRV prioritetų
A. Levickas
Ūkio
Už algas
III ketvirtis
1
1 specialistų kvalifikacijų ir kompetencijų poreikio prognozės iki 2016 1.5.1 darbas
ministerija
(1.1.3.)
metų žemėlapis
LRV prioritetų
E. Zybartienė
KPMPC
960 SF
III ketvirtis
1.5.2 darbas
2 ūkio sektoriai, kuriuose bus atlikti kvalifikacijų poreikio tyrimai
(4.2.13.1.)
Profesinio mokymo įstaigų sistemą pritaikysime universalesniam ir praktiškesniam žmogiškųjų išteklių rengimui ir tobulėjimui
LRV prioritetų
E. Zybartienė
KPMPC
276 EK
I ketvirtis
Parengta 1 Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sandaros susiejimo ataskaita 1.5.3 darbas
(4.2.13.1.)
J. Gaudiešius
IV ketvirtis
15 pertvarkytų profesinio mokymo įstaigų (sujungiant profesinio
M.Griškevičius
Už algas
mokymo įstaigas, perduodant savivaldybėms, arba pertvarkant į viešąsias
M. Jakštonienė
(11.01/2.2.)
įstaigas)
V. Kazlauskaitė
D. Kirsnienė
LRV prioritetų
Įkurti 7 sektoriniai praktinio mokymo centrai
R. Pusvaškis
1.5.4 darbas
5000 SF
LRV prioritetų
(2.2.4.1.)
R. Pusvaškis
Vykdomi 42 sektorinių centrų kūrimo projektai
1.5.4 darbas

Pertvarkysime mokslinių tyrimų
finansavimą ir valdymą, kad
mokslas būtų naudingu
visuomenei ir valstybei
(LRV 2012 m. I. Palankesnė
aplinka verslui – naujoms darbo
vietoms kurti, 1.7 prioritetinė
kryptis)

II ketvirtis
Atliksime ekspertinį ir formalų visų mokslo ir studijų institucijų
2009–2011 m. mokslinės ir meno veiklos vertinimą, sudarysiantį
pagrindą asignavimų paskirstymo sprendimams 2013–2015 m.
20 pradėtų įgyvendinti mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų
25 proc. visų mokslo finansavimui tenkančių valstybės biudžeto lėšų
dalis, kuri skirstoma per Lietuvos mokslo tarybos administruojamą
konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą
III ketvirtis
Pakeisime Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių)
kūrimo ir plėtros koncepciją

LRV prioritetų
1.7.1 darbas

T. Juknevičius

LRV prioritetų
1.7 rodiklis

G. Jekentienė
S. Žurauskas

LRV prioritetų
1.7.2 darbas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų prioritetai (patvirtinta LRV 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1203, Žin., 2011, Nr. 126-5992)

A. Malysis

50
(2.1.1.)
LMT
asignavimai
Už algas
(2.1.17.)

Nr.

Prioritetiniai siekiai

Siektini rezultatai (svarbiausi darbai ir pagrindiniai rodikliai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

2.2.1.

4 įgyvendinamos jungtinių tyrimų programos

A. Malysis

2.2.2.

Įgyvendinama 12 nacionalinių kompleksinių programų

E. Buzienė

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

3.2.1.
3.2.4.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.4.

Skatinsime savarankišką
mokyklų tobulėjimą, kviesime
mokinius ir mokytojus įsivertinti
ir atsiskaityti už savo pasiekimus
ir mokyklos veiklą,
organizuosime mokyklų išorinį
veiklos vertinimą ir rezultatų
viešinimą
(LRV 2012 m. III. Naujos
kokybės viešosios paslaugos
mūsų žmonėms, 3.3 prioritetinė
kryptis)

I ketvirtis
Įsteigsime Mokyklų pažangos fondą
150 mokyklų, kurioms atliktas išorinis vertinimas (paskelbiant ataskaitas
internete)
50 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros gerai įvertintų mokyklų,
kurios gavo finansavimą darbui poroje su kitomis mokyklomis
100 mokyklų, gavusių finansavimą įsivertinimo ir išorinio vertinimo
metu nustatytoms kliūtims pašalinti
IV ketvirtis
Mokyklose įdiegsime mokinių pasiekimų įsivertinimo įrankius
baigus 4 ir 8 klases (lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos) bei
privalomus pagrindinio ugdymo (baigus 10 klasių) pasiekimų
tikrinimus (ne tik lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos ir
matematikos dalykų, bet ir – mokyklos tarybos sprendimu –
gausiausių tautinių mažumų (rusų, lenkų, baltarusių, vokiečių)
gimtosios kalbos)
3 dalykai, kuriems įdiegti įsivertinimo įrankiai
3 mokinių pasiekimų tyrimai (2 tarptautiniai, 1 nacionalinis), kurių
rezultatai bus paskelbti
2 dalykai, kuriems vykdomi privalomi pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimai
4 dalykai, kuriems vykdomi privalomi pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimai mokyklos tarybos sprendimu
I–IV ketvirčiai
Įgyvendinsime naują mokyklų vadovų atrankos pagal kompetencijas
sistemą
150 pretendentų į mokyklų vadovus, kurių kompetencijas bus įvertinusi
NMVA
IV ketvirtis

Partneriai

Lėšos
tūkst. Lt
(priemonė)
Už algas
(2.1.17.)
2000 SF
(1.1.12.),
17000 SF
(1.1.14.1.)
70 000 SF
(2.1.8.3)
6000 SF
(2.1.12.3.)

LRV prioritetų
3.3.1 darbas

V. Bacys

ŠAC

LRV prioritetų
3.3.2 darbas

R. Zungailienė

NMVA

LRV prioritetų
3.3 rodiklis

A. Aldakauskas

LRV prioritetų
3.3 rodiklis

A. Aldakauskas

LRV prioritetų
3.3.4 darbas

G. Šeibokienė

ŠAC
NMVA
ŠAC
NMVA
NEC

L. Žadeikaitė
R. Dukynaitė

NEC
NEC

L. Žadeikaitė

NEC

L. Žadeikaitė

NEC

LRV prioritetų
3.3.3 darbas

A. Razmantienė

NMVA

6 000 SF
(1.3.3.1.)

LRV prioritetų
3.3 rodiklis

A. Razmantienė

NMVA

6 000 SF
(1.3.3.1.)

LRV prioritetų
3.3.5 darbas

G. Šeibokienė

796
(1.3.2)

(1.3.3)

3000
+ 123
(1.3.3,
1.3.3.2)
179,6
(1.3.3)
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Nr.

Prioritetiniai siekiai

Įgyvendinsime sisteminę mokytojų kvalifikacijos
pertvarką
150 mokytojų pradėjusių ilgalaikes stažuotes

3.4.1.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.

Baigsime numatytus aukštojo
mokslo sistemos pertvarkymo
darbus (LRV 2012 m. III. Naujos
kokybės viešosios paslaugos
mūsų žmonėms, 3.4 prioritetinė
kryptis)

4.2.1.
4.2.2.
4.3.

4.3.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

5.1.

Plėtosime paslaugas šeimai ir
didinsime jų prieinamumą

5.2.1.
5.2.2.

7 savivaldybės, kuriose pradės veikti mobilios pagalbos šeimai teikimo

5.2.

(LRV 2012 m. VI. Stipri šeima –
stipri
bendruomenė,
6.1
prioritetinė kryptis)

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
tūkst. Lt
(priemonė)

LRV prioritetų
3.3 rodiklis

G. Šeibokienė

UPC

(4.1.14.2.)

III ketvirtis
Finansuosime paskutinės naujai priimamų valstybės finansuojamų studentų bangos studijas, pritraukdami trečiųjų šalių piliečius
Dalis
15 studijų programų adaptuotų dėstymui užsienio kalba
E. Jankauskaitė
AM
1.1.14.6.
3 pradėtos įgyvendinti naujos jungtinių studijų programos
E. Jankauskaitė
AM
LRV prioritetų
III–IV ketvirčiai
A. Levickas
Visose aukštosiose mokyklose pereisime prie naujos studijų rezultatų 3.4.1 darbas
vertinimo sistemos
100 proc. aukštųjų mokyklų, kurioms atliktas realiųjų išteklių vertinimas LRV prioritetų
A. Levickas
MOSTA
Už algas
3.4 rodiklis
ir lyginamoji analizė
(2.2.2.)
LRV prioritetų
50 proc. aukštųjų mokyklų atlikusių savianalizę
A. Levickas
AM

IV ketvirtis
Įgyvendinsime šeimų švietimo ir kitų paslaugų šeimoms priemones
Pasirašytos 22 finansavimo sutartys dėl UDC steigimo kaimo
gyvenamosiose vietovėse
IV ketvirtis
Padidinsime ikimokyklinio ugdymo prieinamumą
2500 padidėjo ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų vaikų

5.1.1.

Tvirtinimas

tobulinimo

IV ketvirtis
Sukursime teisinius pagrindus tolesnei aukštųjų mokyklų
konsolidacijai
5 universitetai ar universitetiniai kituose miestuose esantys
padaliniai/filialai, kurių integravimui padėti teisiniai pagrindai
Pasirašytos 3 sutartys tarp Lietuvos ir užsienio universitetų dėl
bendrų akademinių veiklų vykdymo
III–IV ketvirčiai
Pertvarkysime tęstinį mokymą, pradėdami diegti naujos kokybės
mokymosi visą gyvenimą modelius
20 parengtų bandomųjų programų (modulių), skirtų aukštos
kvalifikacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimui ar perkvalifikavimui
Parengta tvarka tęstinio mokymo dalyvių finansavimui
20 proc. aukštųjų mokyklų, kuriose įdiegtas neformaliu būdu įgytų
kvalifikacijų formalizavimo sistemos modelis

4.3.1.

5.

Siektini rezultatai (svarbiausi darbai ir pagrindiniai rodikliai)

3.4 rodiklis
LRV prioritetų
3.4.2 darbas

LRV prioritetų
3.4.3 darbas

B. Miškinienė

20 000 SF
(2.1.8.)

B. Miškinienė
O. Pacevičienė
B. Miškinienė

20 000 SF
(2.1.8.)

B. Miškinienė
T. Baltrukonytė

LRV prioritetų
3.4 rodiklis

T. Baltrukonytė
J. Spurgienė

LRV prioritetų
6.1.4 darbas

G. Šeibokienė

LRV prioritetų
6.1.5 darbas

G. Šeibokienė

LRV prioritetų
6.1 rodiklis

I. Grigaravičienė

LRV prioritetų

T. Aidukienė

3000 SF
(1.1.14.2)
3000 SF
(1.1.3.3.)

6 000
(2.1.6.1.)
6 000 SF
(3.1.7.3)
6 000 SF
(3.1.7.3)
Neskirta
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Nr.

Prioritetiniai siekiai

Siektini rezultatai (svarbiausi darbai ir pagrindiniai rodikliai)

Tvirtinimas
6.1 rodiklis

5.3.1.

grupės
II–IV ketvirčiai
Įvertinus bandomųjų neformaliojo vaikų švietimo krepšelio diegimo
savivaldybėse projektų rezultatus, teiksime pasiūlymus dėl
neformaliojo vaikų švietimo plėtros mechanizmų ir įvesime
neformaliojo vaikų švietimo krepšelį visose savivaldybėse
Neformaliajame vaikų švietime dalyvavusių mokinių dalis – 30 proc.

5.3.2.

500 mokyklų dalyvavusių smurto prevencijos programose

5.3.

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

Atsakingi ir
vykdytojai

LRV prioritetų
6.1.6-7 darbai

R. Zuoza
A.Birietienė

LRV prioritetų
6.1 rodiklis

R. Zuoza
A. Birietienė

LRV prioritetų
6.1 rodiklis

L. Vaicekauskaitė

Partneriai

Lėšos
tūkst. Lt
(priemonė)
lėšų

250 (3.1.7)
13000 SF
1911 BF
28
(3.3.14)
2000 SF
(3.3.2.4.)

Stiprinsime lituanistinį švietimą
(LRV 2012 m. VIII. Vilniaus
apskrities savivaldybių socialinėekonominė plėtra, 8.3
prioritetinė kryptis
„Užtikrinti švietimo (valstybine ir
gimtąja kalba) prieinamumą ir
kokybę, aktyvinti kultūrinį
Vilniaus regiono gyvenimą“)

III ketvirtis
Parengsime tautinių mažumų mokyklas Švietimo įstatymo nuostatų dėl valstybinės kalbos vartojimo vykdymui
800 mokytojų organizuoti lietuvių kalbos mokymai, siekiant įgyti
N. Poderienė
mokymui reikalingą kompetenciją
135 mokyklos aprūpintos lietuvių kalbos mokymo priemonėmis
N. Poderienė
III–IV ketvirčiai
Suaktyvinsime kultūrinį Vilniaus apskrities regiono gyvenimą
LRV prioritetų
J. Vasiliauskas
5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos įsteigtos Vilniaus apskrityje
8.3.1 darbas

Įgyvendinti 3 tautinės mažumos kalba mokymą vykdančių mokyklų ir
lietuviškų mokyklų mokinių edukacinių, kultūrinių, laisvalaikio
užimtumo mainų projektai

LRV prioritetų
8.3.2 darbas

J. Vasiliauskas
O. Čepulėnienė

(11.01./3.3.)
(3.3.4.)
1000
(11.02./1.2.)

4

NR.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst. Lt)

2012 METŲ MINISTERIJOS DARBO PLANAS
10.05 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (703 253 tūkst. litų)
Atsakinga vykdytoja – Nerija Putinaitė, švietimo ir mokslo viceministrė
1.

1.1.

Kurti į kokybę orientuotą,
socialiai
jautrią
ir
konkurencingą studijų sistemą

Laiduoti
aukštojo
sistemos efektyvumą

mokslo

A. Žalys, B. Miškinienė
23 proc. priimtų į universitetus ir gavusių Valstybės finansavimą
A. Tautkutė-Šturo
dalis nuo vidurinių mokyklų abiturientų
10 proc. įstojusių į doktorantūrą, lyginant su priimtų į magistro
A. Tautkutė-Šturo
studijas skaičiumi
3000 studentų išvykstančių studijuoti pagal ES programas
V. Rinkevičienė
1500 studentų atvykstančių studijuoti pagal ES programas
V. Rinkevičienė
380000 LITNET 2 vartotojų
S. Žurauskas
Remiamų studentų, lyginant su ankstesniais metais, padidėjimo
A. Ambras
dalis 10 proc.
A. Levickas, D. Lukošiūnienė, V. Rinkevičienė, V. Paltanavičiūtė
12 papildomų stipendijų, skirtų trečiųjų šalių piliečiams
J. Navickaitė
6 papildomos studijų vietos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams
J. Navickaitė
18 paramą studijoms gaunančių trečiųjų šalių piliečių
J. Navickaitė
ŠMM 2012 m.
3 pradėtos įgyvendinti naujos jungtinių studijų programos
E. Jankauskaitė
15 studijų programų adaptuotų dėstymui užsienio kalba
85 Lietuvos studentai, dėstytojai, dalyvaujantys programose pagal
tarptautines sutartis ir susitarimus
1 specialistų kvalifikacijų ir kompetencijų poreikio prognozės iki
2016 metų žemėlapis, parengtas kartu su Ūkio ministerija
100 proc. aukštųjų mokyklų, kurioms atliktas realiųjų išteklių
vertinimas ir lyginamoji analizė
50 proc. aukštųjų mokyklų atlikusių savianalizę
5 universitetai ar universitetiniai kituose miestuose esantys
padaliniai/filialai, kurių integravimui padėti teisiniai pagrindai
Pasirašytos 3 sutartys tarp Lietuvos ir užsienio universitetų
dėl bendrų akademinių veiklų vykdymo
20 parengtų bandomųjų programų (modulių), skirtų aukštos
kvalifikacijos
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimui
ar
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4.1.2. prioritetas
ŠMM 2012 m.
4.1.1. prioritetas

409 571

ŠMPF
ŠMPF
VSF
219 079

E. Jankauskaitė
A. Širkaitė

LRV 2012 m.
1.5.1. prioritetas
ŠMM 1.1.1.
LRV 2012 m.
3.4. prioritetas
ŠMM 4.2.1.
LRV 2012 m.
3.4. prioritetas
ŠMM 4.2.2.

A. Levickas

ŠMM 2012 m.
4.3.1. prioritetas

B. Miškinienė
O. Pacevičienė
B. Miškinienė

A. Levickas
A. Levickas

T. Baltrukonytė
ŠMM 2012 m.
4.4.1. prioritetas

LITNET – Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas

5

NR.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)
perkvalifikavimui
Parengta tvarka tęstinio mokymo dalyvių finansavimui
20 proc. aukštųjų mokyklų, kuriose įdiegtas neformaliu būdu įgytų
kvalifikacijų formalizavimo sistemos modelis

1.1.1.
(300) 3
(1156)
Pr–4 4

Remti studijų tarptautiškumą

1.1.3.
Pr–4

Užtikrinti projektų, skirtų aukštojo
mokslo
sistemos
efektyvumui
didinti, ir įsipareigojimų vykdymą
(ES lėšos)

1.1.3.1.

NSP Išorinio vertinimo sistemos
stiprinimas/Mokslo
ir
studijų
stebėsenos ir analizės sistemos
tobulinimas
NSP Aukštųjų mokyklų vidaus
valdymo sąrangos tobulinimas
NSP Neformaliu būdu įgytų
kvalifikacijų
formalizavimo
sistemos
parengimas
ir
įgyvendinimas
NSP Vidinių kokybės užtikrinimo
mechanizmų
diegimas
ir
tobulinimas
NSP
Specialiųjų
poreikių
turintiems studentams studijų

1.1.3.2.
1.1.3.3.
(1070)
1.1.3.4.
1.1.3.5.

I–IV ketvirčiai
Parengti teisės aktai, reglamentuojantys užsienio šalių institucijose
įgyto išsilavinimo pripažinimą Lietuvoje, organizuota komisijų veikla
Patikslinti ir naujai parengti teisės aktai, reglamentuojantys užsienio
lietuvių, išeivijos, užsieniečių priėmimą į aukštąsias mokyklas ir jų
studijas, organizuota komisijų veikla
Organizuoti konkursai dėl paramos skyrimo lituanistikos (baltistikos)
centrams užsienyje bei valstybinei K. Būgos stipendijai gauti
Parengta paramos dėstytojams užsieniečiams, dirbantiems Lietuvos
aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarka, organizuoti konkursai
Organizuotos tarptautinių projektų ir veiklų (Eurostudent V,
Eurofakultetas, Bolonijos procesas ir kt.) įgyvendinimas
I–IV ketvirčiai
Sudaryta 10 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
Baigtas įgyvendinti 21 projektas

Tvirtinimas

LRV 2012 m.
3.4. prioritetas
ŠMM 4.4.2.

LRV
nutarimas
Įsakymai
Protokolai
Įsakymai
Protokolai
Įsakymai
Protokolai
Įsakymai
Protokolai
Įsakymai
Sutartys

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst. Lt)

T. Baltrukonytė
J. Spurgienė
V. Rinkevičienė
M. Speičienė
V. Rinkevičienė
J. Navickaitė
D. Žemgulienė
D. Žemgulienė
V. Rinkevičienė
J. Navickaitė
E. Jankauskaitė
J. Spurgienė
J. Abdulskytė
V. Čepas
D. Jankauskaitė

SKVC, AM,
LR
ambasados,
ŠMPF,
Lituanistikos
(baltistikos)
centrai, VSF,
Vilniaus
lietuvių namai,
MOSTA,
BUPMD

1 135

29 000
(ES lėšos)
3 889
(BF 5
lėšos)
iš jų:
4000

6000
I–IV ketvirčiai
Konkursinio projekto „Neformaliu būdu įgytų žinių ir gebėjimų
formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo
stebėsenos darbai

J. Spurgienė

3000

10000
6000

3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos priemonės
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų prioritetai (patvirtinta LRV 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1203)
5
Bendrojo finansavimo lėšos
4

6

NR.

1.1.3.
(1138)
Pr–4

1.1.5.
1.1.6.

1.1.6.1.

1.1.6.2.
1.1.6.3.

1.1.6.4.
1.1.8.

1.1.10.
1.1.10.1.

Tikslai, uždaviniai, priemonės
prieinamumo
užtikrinimas
(planavimas)
Užtikrinti projektų, skirtų aukštojo
mokslo sistemos efektyvumui
didinti, ir įsipareigojimų vykdymą

Įgyvendinti Aukštųjų mokyklų
studentų bendrabučių atnaujinimo
programą
Renovuoti ir rekonstruoti mokslo ir
studijų institucijas, atnaujinti
mokslo ir studijų įrangą (ES lėšos)

Siektini rezultatai (kriterijai)

I–IV ketvirčiai
Organizuota Aukštojo mokslo tarybos veikla
Organizuotas teisės aktų, reglamentuojančių studijų organizavimą,
tikslinimas, naujų rengimas, darbo grupių aptarnavimas, ekspertų
paslaugos

Tvirtinimas

Įsakymai
Protokolai
LRV
nutarimų
projektai
Įsakymai

skatinimas

I–IV ketvirčiai
Patikslinti jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės ir sportinės veiklos
iniciatyvų finansavimo nuostatai ir sudaryta 2012 m. veiklos iniciatyvų
skatinimo komisija
Pravesta paraiškų atranka ir sudarytos lėšų naudojimo sutartys

E. Pilipavičius
D. Lukošiūnienė
I. Mitkevičiūtė
J. Repečkaite
E. Pilipavičius
A. Tautkutė-Šturo
S. Krotkova

Partneriai

AM, MOSTA,
SKVC,
viešosios
nuomonės
tyrimų
kompanija,
SODRA

Lėšos
(tūkst. Lt)
133

200

V. Čepas
R. Majienė
E. Kasperiūnienė

I–IV ketvirčiai
Sudarytos 2 projektų finansavimo ir administravimo sutartys
Baigta įgyvendinti 17 projektų

NSP
Kolegijų
studijoms
reikalingos
infrastruktūros,
bazinės įrangos atnaujinimas,
kolegijų optimizavimas
NSP
Kolegijų
studijoms
reikalingos
infrastruktūros,
bazinės įrangos atnaujinimas
NSP
Studijoms
reikalingos
infrastruktūros, bazinės įrangos
atnaujinimas
(Nacionalinės
svarbos studijų programų veiklos)
NSP Universitetų infrastruktūros
plėtra
Aukštojo mokslo studijų programų I–IV ketvirčiai
įgyvendinimas (ypač II–III studijų Įgyvendinamas 1 projektas
pakopose)
žinioms
imliuose
sektoriuose (ES lėšos)
Skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės ir sportinės veiklos iniciatyvas
Jaunimo iniciatyvų
konkurso būdu

Atsakingi ir
vykdytojai

47 008
(ES lėšos)
4 933
(BF lėšos)
iš jų:
27000

10000
8

10000
J. Abdulskytė
N. Lučinskaitė

Įsakymas

D. Paškonytė
I. Mitkevičiūtė
R. Mockevičius

Studentų
atstovybės,
sąjungos ir
organizacijos

6 000
(ES lėšos)
804
(BF lėšos)
1 360
iš jų:
200

Įsakymai
Sutartys
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

1.1.10.2.

Finansuoti Tarptautinius studentų
sporto renginius

I–III ketvirčiai
Sudaryta 2012 m. paraiškų vertinimo komisija, įvykdyta paraiškų
atranka ir sudarytos lėšų naudojimo sutartys

1.1.12.

Skatinti studentus siekti gerų
studijų rezultatų ir dalyvauti
mokslinėje veikloje (ES lėšos)
TKP Podoktorantūrinės stažuotės,
Mokslininkų
iš
užsienio
trumpalaikiai vizitai/ Studentų
mokslinių
darbų
skatinimas/
Doktorantūros
procesų
įgyvendinimas
Skatinti studentus siekti gerų
studijų rezultatų ir dalyvauti
mokslinėje veikloje
Rengti studijų krypčių (krypčių
grupių, sričių) aprašus (ES lėšos)

I–IV ketvirčiai
Sudaryta 1 projektų finansavimo ir administravimo sutartis
Baigtas įgyvendinti 1 projektas

1.1.12.
1.1.14
Pr–4.

1.1.14.1.

1.1.14.2.

1.1.14.3.

1.1.14.4.
1.1.14.5.

BNKP Aukštojo mokslo studijų
programų mokslui imliuose ūkio
subsektoriuose
rengimas,
atnaujinimas ir įgyvendinimas
(įskaitant
studijų
personalo
(dėstytojų) kompetencijų ugdymą)
I-II studijų pakopose
NSP Specialistų perkvalifikavimo
programų
rengimas
ir
įgyvendinimas bei kvalifikacijos
tobulinimas
NSP Skirtingų pakopų studijas
reglamentuojančių
aprašų
rengimas
ir
atnaujinimas,
atsižvelgiant į naujus kokybinius
reikalavimus ir aukštųjų mokyklų
misiją
NSP Aukštųjų mokyklų vidaus
valdymo tobulinimas
NSP
Studijų
programų
atnaujinimas, naujų rengimas ir
įgyvendinimas šalies ūkyje ir

I–IV ketvirčiai
Sudarytos sutartys su universitetais ir parengtas ministro įsakymas dėl
prezidentinių stipendijų skyrimo
I–IV ketvirčiai
Sudarytos 32 projektų finansavimo ir administravimo sutartys
Baigti įgyvendinti 93 projektai

I–IV ketvirčiai
Projekto „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo
paslaugų teikimas“ finansavimo sąlygų aprašo derinimas ir projekto
įgyvendinimo stebėsena

Tvirtinimas
Įsakymas
Sutartys

Įsakymas
Sutartys

Atsakingi ir
vykdytojai
R. Mockevičius

Partneriai
LSSA, AM,
Kūno kultūros
ir sporto
organizacijos

Lėšos
(tūkst. Lt)
1160

R. Ulkienė
N. Lučinskaitė

17 500
(ES lėšos)
2 347
(BF lėšos)

A. Levickas
D. Paškonytė

276

J. Abdulskytė
V. Čepas
D. Jankauskaitė

T. Baltrukonytė

SKVC

52 600
(ES lėšos)
7 053
(BF lėšos)
iš jų:
17000

3000

1600

4000
1000
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst. Lt)

visuomenės sektoriuose
1.1.14.6.

1.1.14.8.

NSP Darbo rinkos ir šalies ūkio
poreikius atitinkančių
studijų
programų atnaujinimas, naujų
rengimas
ir
įgyvendinimas/
Dėstytojų pedagoginės ir dalykinės
kompetencijos
tobulinimo
priemonių
sukūrimas
ir
įgyvendinimas/
Nacionalinės
aukštojo mokslo tarptautiškumo
skatinimo
programos
įgyvendinimas/ Studentų praktinių
įgūdžių, verslumo stiprinimas
NSP „Aukštųjų mokyklų valdymo
tobulinimas, kuriant studentų
registrą“
NSP eLABa integralių paslaugų

1.1.14.9.

NSP LieDM plėtra

LieMSIS/IMSIS tinklo išsiplėtimas iki 25 institucijų

1.1.16.
Pr–4

Finansuoti
studentus
nevalstybinėse
aukštosiose
mokyklose
Finansuoti universitetines studijas,
įgyvendinant Mokslo ir studijų
įstatymą (atitinkamais
metais
stojančiųjų studijų krepšelis (4
mėn.))

I–II ketvirčiai
Skirtos lėšos nevalstybiniams universitetams

Įsakymas
Sutartys

I–IV ketvirčiai
Teisiškai reglamentuota studentų priėmimo (studijų krepšelių skyrimo)
į aukštąsias mokyklas tvarka
Valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymas pagal pakopas ir
aukštąsias mokyklas

Įsakymai

1.1.14.7.

I–IV ketvirčiai
Projektų, skirtų I–II pakopos jungtinių studijų programų su užsienio
aukštosiomis mokyklomis rengimui ir įgyvendinimui, stebėsenos darbai
Projektų, skirtų I–II pakopos studijų programų atnaujinimui pritaikant
jas dėstyti užsienio kalba, įgyvendinimo stebėsena

E. Jankauskaitė

AM

I–IV ketvirčiai
Atnaujinti Studentų ir Pedagogų (mokytojų) registrai bei apmokyti
registrų tvarkytojai ir administratoriai
eLABa naudosis ne mažiau kaip 35 institucijos

A. Levickas
A. Opulskytė

ITC

K. Gansiniauskas
A. Tautkutė-Šturo
A. Ambras
I. Mitkevičiūtė

Nevalstybinės
AM

4 505

ITC
LAMA BPO
AM

35 790

26000

sukūrimas ir plėtra

1.1.17.
Pr–4

1.1.18.

1.1.19.
Pr–4

Įgyvendinti
tikslinį
programų finansavimą

studijų

Finansuoti pedagogų rengimo
universitetinių studijų programų
studentus (tikslinės stipendijos)

IV ketvirtis
Skirtos lėšos universitetams 2012 m. įstojusiųjų studijų krepšeliams
finansuoti
I–IV ketvirčiai
Organizuota komisijos veikla, patvirtintas preliminarus ir galutinis
tiksliniu būdu finansuojamų vietų skaičius pagal aukštąsias mokyklas
Skirtos lėšos aukštosioms mokykloms tiksliniam studijų finansavimui
I–IV ketvirčiai
Parengtas įsakymas ir sudarytos lėšų naudojimo sutartys su
universitetais dėl tikslinių stipendijų pedagogų rengimo programų
studentams priimtiems 2010 m., 2011 m. ir 2012 m.
Patikslintas Pedagogų rengimo reglamentas

LRV
nutarimų
projektai
Įsakymai
Įsakymas
Įsakymas
Įsakymai
Įsakymas

A. Tautkutė-Šturo
J. Repečkaitė
V. Paltanavičiūtė
K. Gansiniauskas
A. Tautkutė-Šturo
I. Mitkevičiūtė
J. Repečkaitė
K. Gansiniauskas
V. Pachalkienė
D. Paškonytė
A. Tautkutė - Šturo

Tarpinstitucinė
komisija, AM

850

3 696

D. Lukošiūnienė
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NR.
1.2.
1.2.1.

1.2.1.1

1.2.2.

1.2.2.1.
1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.2.4.
1.3.
1.3.1.
Pr–4
1.4.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Diegti informacines technologijas
mokslo ir studijų srityje
Plėtoti Lietuvos mokslo ir studijų
kompiuterių
tinklą
LITNET;
suteikti mokykloms greitaveikį
interneto ryšį
Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų
išnaudoti
gigabitinio
tinklo
technologijas ugdymas
Teikti e-paslaugas mokslo ir
studijų poreikiams tenkinti

A. Levickas
LITNET tarptautinio ryšio kanalo laidumas 5000 Mb/s
I ketvirtis
Patvirtintas LITNET 2012 metų veiklos planas ir LITNET veiklos
užtikrinimo ir plėtros 2012–2016 metų programa „LITNET-3“

TKP Prieigos prie periodinių ir
kitų mokslo leidinių duomenų bazių
užtikrinimas (ES lėšos)
TKP Lietuvos mokslo publikacijų
elektroninių
dokumentų
bei
informacijos apie publikacijas
kaupimas, analizė ir sklaida (ES
lėšos)
Įgyvendinti Lietuvos virtualaus
universiteto
2007–2012 metų
programą

Vykdyti
Elektroninės
saugos
programą
Sudaryti
sąlygas
įgyti
kvalifikaciją
ir
atitinkamą
išsilavinimą kolegijose
Finansuoti kolegines studijas
Užtikrinti veiksmingą studentų
kreditavimo, finansinės paramos
ir kitų priemonių, skirtų studijų

Tvirtinimas

Įsakymai

I–IV ketvirčiai
Sudarytos 3 projektų finansavimo ir administravimo sutartys
Baigtas įgyvendinti 1 ES projektas

Atsakingi ir
vykdytojai
S. Žurauskas
S. Žurauskas

Partneriai

LITNET
taryba, ITC
universitetų
konsorciumas

R. Ulkienė
N. Lučinskaitė

Lėšos
(tūkst. Lt)
17 666
4 442

13 224
iš jų:
10 000
(ES lėšos)
1 341
(BF lėšos)
1883
iš jų:
8000
2000

I pusmetis
Patvirtintas LVU programos 2012 m. priemonių planas
Sudaryta darbo grupė 2013–2019 m. programai parengti
II pusmetis
Pasirašytos 3 lėšų naudojimo sutartys
Parengtas 2013–2019 m. programos projektas
I–IV ketvirčiai
Koordinuoti programos priemonių įgyvendinimą
V. Paltanavičiūtė, A. Levickas
8224 I kurso koleginių studijų valstybės finansuojamų vietų

A. Levickas
A. Opulskytė

1 883

B. Miškinienė
124 430
V. Pachalkienė

Sąmatos
V. Pachalkienė
Sutartys
Įsakymai
A. Levickas, V. Rinkevičienė, D. Lukošiūnienė, V. Paltanavičiūtė
6270 skirtų socialinių stipendijų
A. Ambras
A. Ambras
100 proc. visų aukštųjų mokyklų studentų, tais metais paėmusių
I–IV ketvirčiai
Lėšų skyrimas kolegijoms

ITC

Kolegijos

124 430
48 396

VSF
VSF
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

kokybei ir prieinamumui gerinti,
administravimą

Valstybės remiamą paskolą studijų kainai padengti, dalis nuo
pateikusių prašymą paskolai gauti
100 proc. kompensuota valstybės nefinansuojamiems studentams
už studijas sumokėta kaina
140 užsienio lietuvių studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose
ir gaunančių valstybės paramą
I–IV ketvirčiai
Patvirtintos 2012 m. išlaidų sąmatos ir parengti dokumentai sąmatos
tikslinimui
I–IV ketvirčiai
Socialinių stipendijų tvarkos teisinio reglamentavimo stebėjimas (teisės
aktų rengimas, tikslinimas – pagal poreikį)
I–IV ketvirčiai
Valstybės paskolų teikimo tvarkos teisinio reglamentavimo stebėjimas
(teisės aktų rengimas, tikslinimas – pagal poreikį)
Dalyvavimas Valstybinio studijų fondo Paskolų komisijos veikloje
I–IV ketvirčiai
Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo valstybės
nefinansuojamiems studentams tvarkos teisinio reglamentavimo
stebėjimas (teisės aktų rengimas, tikslinimas – pagal poreikį)
Paremtos užsienio lietuvių studijos Lietuvoje

1.4.1.

Užtikrinti Valstybinio
fondo veiklą

1.4.2.

Remti studentus, skiriant socialines
stipendijas

1.4.4.

Užtikrinti
valstybės
paskolų
teikimą studijų įmokoms mokėti

1.4.7.

Užtikrinti už studijas sumokėtos
kainos kompensavimą valstybės
nefinansuojamiems studentams

1.4.9.
Pr–4

TVP (GL) priemonė: Skatinti
užsienio
lietuvius
studijuoti
Lietuvoje
Teikti paramą į antrosios pakopos
studijas priimtiems užsieniečiams

1.4.10.
2.

2.1.
(539)
(540)

6
7

studijų

Kurti
veiksmingą
mokslo
institucijų
valdymo
ir
finansavimo sistemą
Tobulinti
mokslinių
tyrimų
sistemos sąveiką su ūkio ir
visuomenės
poreikiais,
infrastruktūrą, žmonių išteklius
ir tarptautinius ryšius

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst. Lt)

A. Ambras

VSF

TVP (GL) 6
(3.4.2.)

D. Žemgulienė

VSF

Sąmatos

K. Gansiniauskas

VSF

2 147

LRV
nutarimų
projektai
LRV
nutarimų
projektai

A. Ambras

VSF

38 485

A.Ambras

VSF

40

LRV
nutarimų
projektai

A.Ambras

VSF

7 000

D. Žemgulienė

VSF

600

J. Navickaitė

VSF

124

Skirta parama 2011 metais į antrosios pakopos nuolatinės studijų
formos studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimtų
užsieniečių studijoms
A. Žalys
50 proc. valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms mokslo ir
studijų institucijoms jų MTEP 7 darbams, dalis, kuri paskirstyta
konkursiniu būdu pagal institucijų mokslo ir meno veiklos
vertinimo rezultatus
S. Žurauskas, R. Rudokienė
280 Lietuvos dalyvių, vykdomuose ES 7 bendrųjų programų
projektuose
20 pradėtų įgyvendinti mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių LRV 2012 m.
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 1.7. prioritetas
ŠMM 2.1.1
programų
3 mokslo premijos, skirtos užsienio lietuviams mokslininkams už TVP (GL)
(2.5.2.)
aukšto tarptautinio lygio pasiekimus

293 682
T. Juknevičius

283 831
D. Denisovienė

MITA, LMT

G. Jekentienė
A. Gribauskienė

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (2012–2014 m.)
MTEP – Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

5 vykdomi projektai, kuriuose dalyvauja užsienio lietuviai
mokslininkai
2 užsienio lietuvių mokslininkų stažuotės Lietuvoje
5 užsienio lietuviai mokslininkai, dalyvaujantys atliekant ekspertinį
vertinimą
32 mln. Lt EK skirtų lėšų Lietuvai ES 7 bendrųjų programų
projektams vykdyti
25 proc. visų mokslo finansavimui tenkančių valstybės biudžeto
lėšų dalis, kuri skirstoma per Lietuvos mokslo tarybos
administruojamą konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą
4 įgyvendinamos jungtinių tyrimų programos

2.1.2.
Pr–4
2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

Užtikrinti projektų, susijusių su
mokslo ir studijų
sistemos
optimizavimu ir plėtra, rengimą,
vertinimą ir įgyvendinimą
Remti
tarptautinį
bendradarbiavimą mokslo srityje
(ES lėšos)
Aukštojo mokslo prieinamumo
sistemos tobulinimas (Europos
kreditų kaupimo ir perkėlimo
sistemos sukūrimas; kvalifikacijų,
suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą,
žinių ir gebėjimų vertinimo
sistemos sukūrimas)
Aukštojo mokslo tarptautiškumo ir
sklaidos tarptautiniu mastu
didinimas, įskaitant Lietuvos
aukštųjų mokyklų studentų
mobilumo pagal tarptautines
studentų mobilumo programas
skatinimą
Užsienyje įgytų kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu,
vertinimo ir akademinio
pripažinimo sistemos tobulinimas

TVP (GL)
(2.5.3.)
TVP (GL)
(2.5.4.)

ŠMM 2012 m.
2.1.2. prioritetas

LMT

A. Gribauskienė

LMT

A. Gribauskienė

LMT

D. Denisovienė

MITA, LMT

Partneriai

Lėšos
(tūkst. Lt)

S. Žurauskas

ŠMM 2012 m.
2.2.1. prioritetas
ŠMM 2012 m.
2.2.2. prioritetas

A. Malysis

Įsakymas

T. Juknevičius

50

I–IV ketvirčiai
Sudarytos 4 projektų finansavimo ir administravimo sutartys
Baigtas įgyvendinti 1 projektas

J. Abdulskytė
D. Jankauskaitė

8 000
(ES lėšos)
1 073
(BF lėšos)

I ketvirtis
Projekto „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS)
nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir
mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos
kūrimas ir diegimas“ įgyvendinimo stebėsena

J. Spurgienė

VU

I–IV ketvirčiai
Projekto „Lietuvos aukštojo
įgyvendinimo stebėsena

T. Baltrukonytė
E. Jankauskaitė

ŠMPF

M. Speičienė

SKVC, AM

Įgyvendinama 12 bendrųjų nacionalinių kompleksinių programų
2.1.1.
Pr–2

TVP (GL)
(2.5.1.)

Atsakingi ir
vykdytojai
A. Gribauskienė

I ketvirtis
Parengtas ir patvirtintas Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse mokslinių
tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašas

mokslo

tarptautiškumo

plėtra“

I–IV ketvirčiai
Projekto „Užsienio institucijose įgytų kvalifikacijų, susijusių su
aukštuoju mokslu, akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas
(KAPRIS)“ įgyvendinimo stebėsena

E. Buzienė

12

NR.
2.1.2.4.

2.1.2.5.

2.1.2.
(585)
Pr–4

2.1.2.1.
(585)

2.1.3.

2.1.4.

2.1.8.
Pr–2
2.1.8.1.

2.1.8.2.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Nacionalinės Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentų ir dėstytojų
tarptautinių praktikų ir (arba)
stažuočių sistemos kūrimas ir
diegimas
Lituanistikos (baltistikos) centrų
užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir
bendradarbiavimo su Lietuvos
mokslo ir studijų institucijomis
skatinimas
Remti
tarptautinį
bendradarbiavimą mokslo srityje

I–IV ketvirčiai
Projekto „Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I–II pakopos studentų
tarptautinių praktikų/ stažuočių užsienyje reziduojančiose įmonėse ir
tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas“ įgyvendinimo
stebėsena
I–IV ketvirčiai
Projekto „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų
veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų
institucijomis skatinimas“ finansavimo sąlygų aprašo derinimas ir
projekto įgyvendinimo stebėsena
I–IV ketvirčiai
Užtikrintas Lietuvos atstovų dalyvavimas ES darbo grupėse ir kitose
tarptautinėse institucijose MTEP srityje
Įgyvendinami tarptautiniai susitarimai ir programos, vykdomi
tarptautiniai įsipareigojimai MTEP srityje
Organizuojami MTEP srities tarptautiniai renginiai, delegacijų/ekspertų
vizitai, susitikimai
I–IV ketvirčiai
Koordinuotas mokslo ir studijų institucijų dalyvavimas ES 7-ojoje
bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės
veiklos 2007–2013 metų programoje, kitose tarptautinėse mokslinių
tyrimų programose

Kasmet skatinti mokslo ir studijų
institucijų dalyvavimą bendrosiose
mokslinių tyrimų, technologinės
plėtros ir demonstracinės veiklos,
kitose tarptautinėse mokslinių
tyrimų programose
TVP (GL) priemonė: stiprinti
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių
mokslininkų ryšius ir organizuoti
bendrus renginius
Šveicarijos paramos mokslinių
tyrimų
ir
plėtros
projektų
įgyvendinimas
ir
valdymas
(Šveicarijos finansinės paramos
lėšos)
Skleisti informaciją apie mokslą ir
studijas, įgyvendinti mokslo ir
technologijų populiarinimo veiklas
(ES lėšos)
BMV
Nacionalinio
bendro
naudojimo
mokslinės
komunikacijos ir informacijos
centro kūrimas
BMV MTTP veiklos vykdymui
skirtos bendrosios, technologinės

I–IV ketvirčiai
Skatinamas
Lietuvos
bendradarbiavimas

ir

užsienio

lietuvių

Tvirtinimas

AM

D. Žemgulienė

AM

Partneriai

A. Gribauskienė
R. Jacinavičienė

A.Strakšys

Įsakymai

A. Gribauskienė

Mokėjimo
prašymai,
ataskaitos
Šveicarijai

A. Gribauskienė

Lėšos
(tūkst. Lt)

836

LMT, MITA

65

mokslininkų

I–IV ketvirčiai
Vykdoma Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir
plėtros programa (2010–2016)
I–IV ketvirčiai
Baigti įgyvendinti 4 projektai

Įsakymai
Sutartys
Potvarkiai

Atsakingi ir
vykdytojai
E. Jankauskaitė

V. Čepas
E. Kasperiūnienė
R. Ulkienė

LMT

2 763
Paramos
BF lėšos
488
207 092
(ES lėšos)
21 733
(BF lėšos)
iš jų:
35292
100000
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2.1.8.3.

2.1.8.4.

2.1.8.
Pr–2

2.1.12.
Pr–4

2.1.12.1.

2.1.12.2.
2.1.12.3.
2.1.12.4.
2.1.12.5.

Tikslai, uždaviniai, priemonės
ir informacinės infrastruktūros
kūrimas,
atnaujinimas,
optimizavimas ir restruktūrizacija
BNKP Studijų infrastruktūros,
reikalingos mokslui imliems ūkio
subsektoriams,
kūrimas
ir
atnaujinimas;
MTTP veiklos vykdymui skirtos
viešosios,
technologinės
ir
informacinės
infrastruktūros
kūrimas, atnaujinimas
TKP
Žinių
apie
tyrimus,
technologijas, inovacijas gilinimas
ir sklaida moksleivių ir jaunimo
tarpe
Skleisti informaciją apie mokslą ir
studijas, įgyvendinti mokslo ir
technologijų
populiarinimo
veiklas, užtikrinti Lietuvos mokslo
premijų skyrimą ir išmokėjimą
Institucijų ir mokslininkų gebėjimų
technologijų
taikymo
srityje
tobulinimas (ES lėšos)
TKP MTEP tematinių tinklų bei
mokslo ir studijų įstaigų asociacijų
(tame
tarpe
susietų
su
technologinėmis platformomis) bei
mokslininkų ir tyrėjų organizacijų
veiklos stiprinimas integruojantis į
EMTE
TKP MTEP vidinių kokybės
sistemų kūrimas, diegimas ekspertų
ir personalo rengimas, mokymas
TKP MTEP veiklų vykdymas pagal
nacionalinių
kompleksinių
programų tematikas
TKP
Valstybės
pagalba
mokslininkų įdarbinimui žinioms ir
technologijoms imliose įmonėse
TKP
Žinių
apie
tyrimus,

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst. Lt)

70000

1800

I–IV ketvirčiai
Suorganizuotas Lietuvos mokslo premijų skyrimas ir paviešinta
informacija apie mokslą ir studijas
I–IV ketvirčiai
Sudarytos 32 projektų finansavimo ir administravimo sutartys
Baigta įgyvendinti 18 projektų

Įsakymai,
sutartys

M. Pociūtė
E. Buzienė

R. Ulkienė
V. Čepas
J. Sutkaitienė
N. Lučinskaitė

LMA, LMT

822

29 700
(ES lėšos)
3 983
(BF lėšos)
iš jų:
4700

3000
6000
6000
4000
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2.1.12.6.
2.1.14.

2.1.17.
Pr–2

2.1.17.
Pr–2

2.1.18.
Pr–4
(1149)

Tikslai, uždaviniai, priemonės
technologijas, inovacijas gilinimas
ir sklaida moksleivių ir jaunimo
tarpe bei lyčių lygybės moksle
skatinimas
TKP Aukšto tarptautinio lygio
mokslinių tyrimų skatinimas
Užtikrinti projektų, vykdomų pagal
2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos priemones, įgyvendinimą
(netinkamo ES fondų ir BF lėšomis
finansuoti PVM apmokėjimas)
Stiprinti programinį konkursinį
mokslo finansavimą
Nacionalinių mokslo programų ir
kitų aukšto lygio MTTP projektų
vykdymas
(planavimas)
Nacionalinių mokslo programų ir
kitų aukšto lygio MTTP projektų
vykdymas (ES lėšos)
Stiprinti programinį konkursinį
mokslo finansavimą

Tęsti mokslo ir studijų institucijų
pertvarką

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst. Lt)

6000
G. Dudutienė

I–IV ketvirčiai
Sudaryta 12 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių

V. Čepas
E. Kasperiūnienė
T. Juknevičius
M. Pociūtė

I–IV ketvirčiai
Naujų MTEP finansavimo mechanizmų paieška ir įgyvendinimas
Vykdoma Slėnių stebėsenos priežiūra
Kartu su partneriais (ŪM ir MITA) įgyvendinamas bendrų mokslo–
verslo projektų, skirtų mokslinių tyrimų, vykdomų JTP tematikose,
rezultatų komercinimui, finansavimo modelis
Parengtas Jungtinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo aprašo
pakeitimas (JTP stebėsenos rodikliai)
Parengta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir
plėtros koncepcija
Parengta Rekomenduojama MTEP veiklos etapų klasifikacija

R. Rudokienė

Parengti siūlymai dėl problemų, kylančių dėl Viešųjų pirkimų įstatymo
taikymo vykdant mokslinius tyrimus
Bendradarbiaujant su MITA parengtas ir įgyvendinamas MTEP
rezultatų komercinimo projektų finansavimo modelis
I–IV ketvirčiai
Poreikių sėkmingam mokslo ir studijų institucijų pertvarkos
įgyvendinimui įvertinimas, lėšų skyrimas, sutarčių sudarymas, lėšų
pervedimas
Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams
bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams,
gyvenantiems užsienyje, nuostatų pakeitimas (patikslinimas)

1 000
(ES lėšos)
105
(BF lėšos)

1500

A. Malysis
ŪM, MITA
Įsakymas

A. Malysis

LRV
nutarimas
LRV
nutarimas

A. Malysis
D. Denisovienė
E. Buzienė
G. Vaskela
E. Buzienė

Įsakymai,
sutartys

G. Jekentienė
E. Pilipavičius
S. Makauskienė

Įsakymas

A. Gribauskienė

ŪM, MITA,
FM, VMI
MITA
MOSTA

4 621
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)
Parengta 20 Lietuvos Respublikos pozicijų dėl MTEP srities ES teisės
aktų ir kitų ES dokumentų projektų
Parengtas meno licenciato laipsnio prilyginimo meno daktaro laipsniui
tvarkos aprašas
Mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų tvirtinimas,
įgyvendinimo priežiūra, sklaida
Parengta ir parvirtinta ilgalaikė institucinė Ekonomikos programa
Pakeisti Nacionalinių mokslo programų nuostatai
Mokslo ir studijų institucijoms suteikta doktorantūros teisė
Suformuota naujos sudėties Lietuvos mokslo premijų komisija

2.2.

Analizuoti ir vertinti mokslo ir
studijų veiklą

2.2.1.
Pr–4

Užtikrinti
Studijų
kokybės
vertinimo centro (SKVC) veiklą

2.2.2.
Pr–4

Užtikrinti Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro
(MOSTA) veiklą

2.2.3.
Pr–2

Užtikrinti Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros (MITA)
veiklą

Tvirtinimas

LRV
nutarimas
Įsakymai
Įsakymas
LRV
nutarimas
Įsakymas
LRV
nutarimas

Atsakingi ir
vykdytojai
A. Gribauskienė
T. Juknevičius
S. Žurauskas
M. Pociutė
G. Jekentienė

Lėšos
(tūkst. Lt)

T. Juknevičius
M. Pociutė
M. Pociūtė
M. Pociūtė

Organizuoti 3 Mokslinio darbo stažo nustatymo komisijos posėdžiai,
parengta posėdžių medžiaga
A. Levickas, V. Paltanavičiūtė
Įvertintos 5 ketinamos vykdyti (naujos) studijų programos (SKVC
veikla)
200 įvertintų vykdomų studijų programų (SKVC veikla)

N. Kranauskienė

6-8 įvertintos (išorinis institucinis vertinimas) aukštosios mokyklos
(SKVC veikla)
8 Mokslo ir studijų sistemos stebėsenos ir reformos rezultatų
tyrimai (MOSTA veikla)
70 per MITA priemones vykdomi mokslinių tyrimų projektai
(„Eureka“, „Eurostars“, 7BP, Aukštųjų technologijų plėtros 2011–
2013 metų programa, Pramoninės biotechnologijos plėtros
Lietuvoje 2011–2013 metų programa )
I–IV ketvirčiai
Patvirtintos 2012 m. išlaidų sąmatos ir parengti dokumentai sąmatos
tikslinimui
I–IV ketvirčiai
Patvirtintos 2012 m. išlaidų sąmatos ir parengti dokumentai sąmatos
tikslinimui
I–IV ketvirčiai
Patvirtintos 2012 m. išlaidų sąmatos ir parengti dokumentai sąmatos
tikslinimui
I–IV ketvirčiai
Pramoninės biotechnologijos plėtros projektų finansavimas

Partneriai

9 851
A. Levickas

SKVC

A. Levickas

SKVC

A. Levickas

SKVC

A. Levickas

MOSTA

E. Buzienė

MITA

Sąmatos

N. Žiliūtė

SKVC

Sąmatos

N. Žiliūtė

MOSTA

Sąmatos

N. Žiliūtė

MITA

1342
881
(iš jų
pajamų
įmokos
100)
7628

R. Rudokienė
E. Buzienė
A. Malysis
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst. Lt)

Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 metų programos
įgyvendinimas
Programos „Eurostars“ administravimas
ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
demonstracinės veiklos 2007–2013 metų programos (7BP)
administravimas
Jungtinių tyrimų programų rodiklių pasiekimo skatinimas
Ekspertinės veiklos vykdymas
Atviros prieigos centrų (APC) reglamento įgyvendinimas
Dalyvavimo tarptautinėse programose finansinis skatinimas
Pasirengimas dalyvavimui „Horizontas 2020“
Programos „Eureka“ administravimas
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Atsakingi ir
vykdytojai

Tvirtinimas

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

11.01.Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (369 547 tūkst. Lt)
Atsakingas vykdytojas – Vaidas Bacys, švietimo ir mokslo viceministras
1.

1.1.

1.1.1.
Pr–3

Sustiprinti
savarankiško
ir
atsakingo mokyklų tobulinimo
prielaidas
Decentralizuoti švietimo valdymą

Rengti
ir
vykdyti
mokyklų
savarankiškumo
modelius
ir
projektus (ES lėšos)
MTP+ „Lyderių laikas 2“

V. Bacys
30 proc. bendrojo ugdymo mokyklų dalis, kuriose atliktas išorės
auditas
97 proc. reguliariai matuojamų švietimo ir mokslo ministro
patvirtintų valstybės švietimo stebėsenos rodiklių
V. Bacys
Vykdomi 2 mokyklų savarankiškumo plėtros modeliai ir
projektai
6 viešosios konsultacijos dėl ilgalaikės švietimo strategijos
7 proc. bendrojo ugdymo mokyklų dalyvauja naujo mokyklų
organizacinės struktūros modelio kūrime ir įgyvendinime
I ketvirtis
15 savivaldybių atranka ir 75 kūrybinių savivaldybių komandų
suformavimas
Konsultantų komandų suformavimas (15 komandų po 2-3 k..)
Daugiapakopės konsultantų atrankos organizavimas ir lektorių
grupės sudarymas (52 konsultantų atranka)
Bendroji konsultantų mokymo programa (52 konsultantų mokymas)
Projekto I etapo metu parengtų 2 leidinių leidyba (4500 egz.)
II ketvirtis
1 savivaldybių kūrybinių komandų bendradarbiavimo renginys
Formaliųjų studijų programos „Švietimo lyderystė“ pradžia
III ketvirtis
1 švietimo teisinio reglamentavimo analizė ir teisės aktų projektai
Parengtos švietimo lyderių karjeros plėtotės gairės ir mokyklų
savarankiškumo stiprinimo/plėtotės gairės
Parengtos teisės aktų koncepcijos bei rekomendacijos dėl švietimo
konsultantų įdarbinimo ir veiklos formų
52 konsultantų rengimas pagal 5 specializuotas programas:
„Strateginis valdymas“, „Finansų valdymas“, „Personalo valdymas“,
„Viešieji ryšiai ir socialinis dialogas“, „Ugdymo procesų vadyba“
IV ketvirtis
Parengta 2012 metų švietimo teisinio reglamentavimo analizė
15-kos unikalių savivaldybės ir mokyklos lyderystės modelių planai
Neformalių švietimo lyderystės studijų pradžia

26 536
A. Aldakauskas
VŠS

NMVA

V. Šiurkienė
7 032
R. Ališauskas
R. Ališauskas
R. Klepačienė
R. Ališauskas
R. Dukynaitė
A. Aldakauskas

ŠAC, MTC,
ISM

6 000
(ES lėšos)
883
(BF lėšos)
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

1 Nacionalinis švietimo lyderystės forumas
Parengtos 3 švietimo problemos analizės (4500 egz.)
Nupirkta 5 pavadinimų (1000 egz.) ir regioniniams švietimo
centrams pristatyta (25 pristatymai) edukacinė specializuota
lyderystės literatūra
Išverstos, išleistos ir pristatytos 2 pavadinimų (4000 egz.) knygos
lyderystės tematika
I–IV ketvirčiai
Įgyvendinamas 1 projektas
1.1.1.
(1110)
Pr–3

1.1.4.
(1069)

Rengti
ir
vykdyti
mokyklų
savarankiškumo plėtros modelius ir
projektus
(Įgyvendinti Mokyklos struktūros
tobulinimo
2011–2013
metų
programą)
Konsultuotis su visuomene dėl
ilgalaikės švietimo strategijos

1.1.4.1

Sukurti sutarčių tarp ŠMM ir
savivaldybių administracijų dėl
siektinų metinės veiklos rezultatų
praktiką

1.3.

Išplėtoti švietimo stebėsenos visais
lygmenimis sistemą

R. KuodytėKazielienė
V. Vitta
S. Strolaitė

II–IV ketvirčiai
Parengta 1 metodinė rekomendacija apie naujo mokyklos
organizacinio modelio kūrimą ir įtvirtinimą (elektroninė versija)
Atnaujinta programa „Personalo valdymo sistema“
Įvertintos mokyklose diegiamos IS ir parengtos jų diegimo
rekomendacijos
I ketvirtis
Sumokėtas dalyvavimo Europos švietimo tarybų tinkle mokestis
I–IV ketvirčiai
Organizuoti M.Lukšienės skaitymai
Organizuotos 6 konsultacijos dėl švietimo strategijos
IV ketvirtis
Parengtas Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. projektas

Partneriai

UPC, ITC

G. Vėsulaitė

LRV
nutarimas

Įsakymas
II ketvirtis
Sutarties su savivaldybių administracijomis dėl švietimo kokybės
metinės veiklos rezultatų regionuose ir atskirose savivaldybėse
projektas
IV ketvirtis
Sutartys su savivaldybėmis
Sutartys
A. Aldakauskas, R. Ališauskas
MTP+
5 į rezultatus orientuoti valdymo projektai
VŠS
3 tyrimai ir testavimai
150 mokyklų, kurioms atliktas išorinis vertinimas (paskelbiant LRV 2012 m.
3.3.2. prioritetas
ataskaitas internete)
ŠMM 3.1.1.
150 pretendentų į mokyklų vadovus, kurių kompetencijas bus
įvertinusi NMVA

Atsakingi ir
vykdytojai

LRV 2012 m.
3.3. prioritetas

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
J. VosylytėAbromaitienė
R. Ališauskas
R. Dukynaitė
G. Vėsulaitė
V. Šiurkienė
J. VosylytėAbromaitienė
A. Aldakauskas
A. Valevičiūtė

Lėšos
(tūkst.
Lt)

50

100

NMVA
MOSTA
NEC
UPC
ŠAC
SKVC

19 504
R. Ališauskas
R. Dukynaitė
R. Zungailienė

NMVA

A. Razmantienė

NMVA
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)
50 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros gerai įvertintų
mokyklų, kurios gavo finansavimą darbui poroje su kitomis
mokyklomis
100 mokyklų, gavusių finansavimą įsivertinimo ir išorinio
vertinimo metu nustatytoms kliūtims pašalinti
3 dalykai, kuriems įdiegti įsivertinimo įrankiai
2 dalykai, kuriems vykdomi privalomi pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimai
4 dalykai, kuriems vykdomi privalomi pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimai mokyklos tarybos sprendimu
3 mokinių pasiekimų tyrimai, kurių rezultatai bus paskelbti

1.3.2.

Organizuoti bendrojo ugdymo
įstaigų išorinį vertinimą

1.3.3.
Pr–3

Organizuoti švietimo stebėsenos
tyrimus, analizes (ES lėšos)

1.3.3.1.

MTP+ Kokybės vadybos stiprinimas
bendrojo
lavinimo
mokyklose
(modelių kūrimas) (ES lėšos)

I ketvirtis
Atlikti 44 išorės vertinimai
II ketvirtis
Atlikti 24 išorės vertinimai
III ketvirtis
Atlikta 10 išorės vertinimų
Parengtas išorės vertinimo metinis pranešimas
IV ketvirtis
Atlikti 45 išorės vertinimai
I–IV ketvirčiai
Sudaryta 1 projektų finansavimo ir administravimo sutartis
Baigtas įgyvendinti 1 projektas
I ketvirtis
2 kvalifikacijos tobulinimo renginiai „Savivaldybių švietimo
padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas“
30 įvertintų pretendentų į mokyklų vadovus
II ketvirtis
30 įvertintų pretendentų į mokyklų vadovus
Atliktas Lietuvos mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo
sistemos: situacijos analizė ir tobulinimo galimybių tyrimas
Parengta 2 metodikos ir 2 mokymo programos
III ketvirtis
40 įvertintų pretendentų į mokyklų vadovus
Išversta, išleista ir pristatyta knyga (A. Helmkė „Pamokos kokybė ir
mokytojo profesionalumas. Diagnostinis pamokos vertinimas,
stebėsena ir tobulinimas“)

Tvirtinimas
ŠMM 3.3.1.
LRV 2012 m.
3.3. prioritetas
ŠMM 3.1.2.

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

A. Aldakauskas

NMVA

LRV 2012 m.
3.3. prioritetas
ŠMM 3.1.3.
ŠMM 2012 m.
3.2.1. prioritetas
ŠMM 2012 m.
3.2.2. prioritetas

A. Aldakauskas

NMVA

L. Žadeikaitė

NEC

L. Žadeikaitė

NEC

ŠMM 2012 m.
3.2.3. prioritetas

L. Žadeikaitė

NEC

ŠMM 2012 m.
3.2.4. prioritetas

R. Dukynaitė

NEC

A. Aldakauskas
R. Zungailienė

NMVA

796

NMVA

15 700
(ES lėšos)
2 308
(BF lėšos)
iš jų:
6 000

R. KuodytėKazielienė
A. Pakalniškis
V. Vitta
O. Damskis
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1.3.3.2.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

MTP+
Standartizuotų
mokinių
pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo
įrankių
bendrojo
lavinimo
mokykloms kūrimas (I etapas)

MTP+
Standartizuotų
mokinių
pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo
įrankių
bendrojo
lavinimo
mokykloms kūrimas (II etapas)

1.3.3.3.

MTP+
Pagrindinio
ugdymo
pasiekimų patikrinimo ir brandos
egzaminų sistemos tobulinimas

1.3.3.4.

Regioninių ŠVIS plėtra ir ŠVIS bei
švietimo
politikos
analizės
specialistų
kompetencijos
tobulinimas
Organizuoti švietimo stebėsenos
tyrimus,
analizes
(vykdyti
nacionalinius
ir
tarptautinius
mokinių pasiekimų tyrimus)

1.3.3.
(1096)
Pr–3

Siektini rezultatai (kriterijai)
IV ketvirtis
50 įvertintų pretendentų į mokyklų vadovus
Sukurta Mokyklos tobulinimo partnerių rengimo programa
Sukurta 1 mokyklų vadovų duomenų bazė
Vykdytas tyrimas/studija geros mokyklos sampratai parengti
Sukurta Kokybiškai dirbančių mokyklų vertinimo koncepcija
I–II ketvirčiai
Parengtos 5 standartizuotos programos (4 klasei lietuvių kalbos ir
matematikos, 8 klasei lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos)
Parengta 5 standartizuoti mokinių pasiekimų vertinimo ir
įsivertinimo įrankiai (SVĮ) (4 klasei lietuvių kalbos ir matematikos,
8 klasei lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos)
Apmokyta 70 SVĮ rengėjų
Parengtos SVĮ taikymo mokyklose rekomendacijos (projektas)
I–IV ketvirčiai
Atliktas testavimas, surinkti duomenys nacionaliniams 4 ir 8 klasių
mokinių pasiekimų tyrimams
Įdiegti 3 dalykų įsivertinimo įrankiai (4 klasė lietuvių kalba ir
matematika, 8 klasė – lietuvių kalba, matematika, istorija)
II–IV ketvirčiai
Organizuotas ir atliktas lietuvių kalbos brandos egzamino
bandomasis tyrimas
Organizuotas užsienio kalbos brandos egzamino bandomasis tyrimas
Parengta lietuvių kalbos brandos egzamino pavyzdinė užduotis
Parengtas brandos darbo modelis
Parengta užsienio kalbos brandos egzamino pavyzdinė užduotis
Organizuoti seminarai mokymosi visą gyvenimą sistemos
administracijos darbuotojams, kurie mokysis pagal neformaliojo
švietimo programas (1610 dalyvių)
II–IV ketvirčiai
Atnaujinta švietimo valdymo informacinės sistemos programinė
įranga vadovaujantis darbo grupės atnaujinta specifikacija
I–IV ketvirčiai
Atliktas OECD PISA 2012 testavimas, surinkti ir apdoroti duomenys
Parengtos, išleistos IEA TIMSS 2011 ir IEA PIRLS 2011 tyrimų
ataskaitos
Atlikti OECD PIAAC ROUND II tyrimo parengiamieji darbai
(medžiagos vertimas ir adaptavimas)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

G. Šeibokienė
M. Skakauskienė

Partneriai

UPC

Lėšos
(tūkst.
Lt)

3000
(I ir II
etapai)

E. Nausėdienė
N. Poderienė
R. Jokimaitits
G. Šeibokienė
R. Ališauskas
M. Skakauskienė
N. Poderienė
R. Jokimaitis
J. VosylytėAbromaitienė
L. Žadeikaitė
I. Raudienė
N. Poderienė
L. Graželienė
K. Augaitis

NEC

NEC

4 000

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
V. Šiurkienė

ITC

2 700

R. Dukynaitė

NEC

700

R. Dukynaitė
R. Totoraitis

NEC, UPC
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

I ketvirtis
Sukurta apžvalgos apie švietimo kokybės užtikrinimo priemonių
taikymą regione parengimo metodika
Parengtos 2 švietimo problemos analizės
II ketvirtis
Parengtos 7 švietimo problemos analizės
Parengta Lietuvos švietimo apžvalga nacionaliniu aspektu
I–II ketvirčiai
Parengti ir išleisti 2 statistikos leidiniai „Lietuvos švietimas skaičiais
2012. Bendrasis ugdymas“ ir „Lietuvos švietimas skaičiais 2012.
Profesinis mokymas“
III ketvirtis
Atlikta 1 analizė apie pradinio ir pagrindinio ugdymo vadovėlių
tinkamumą ugdymui
Parengtos 6 švietimo problemos analizės
Parengtas regioninis raportas 2012

1.3.3.1.

Organizuoti ir vykdyti švietimo
stėbėseną

2.

Sukurti modernią mokymosi visą
gyvenimą infrastruktūrą

8

IV ketvirtis
Atlikta Lietuvos Bendrojo ugdymo mokyklose pradinio ir
pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų įgyvendinimo analizė
Parengtos 3 švietimo problemos analizės
Parengti ir išleisti 2 statistikos leidiniai „Lietuvos švietimas skaičiais
2012. Studijos“ ir „Lietuvos mokslas skaičiais 2012“
Organizuoti 3 kvalifikacijos tobulinimo seminarai
Parengtos 4 apžvalgos apie švietimo kokybės užtikrinimo priemonių
taikymą kiekviename regione
I ketvirtis
Parengtas atnaujintas švietimo stebėsenos tvarkos aprašo projektas
Įsakymas
Parengtas atnaujintas strateginių švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo
projektas
G. Šeibokienė
Vidurinį išsilavinimą teikiančių mokyklų skaičiaus lyginant su
pernai santykis – 0,95
Vidutinis ISCED 3 8 programos mokinių skaičius mokykloje –
160
75 proc. bendrojo ugdymo mokyklų 11–12 klasių mokinių

Atsakingi ir
vykdytojai
A. Aldakauskas
G. Butkienė
A. Jankauskienė
V. Panavienė
D. Tarasevičienė
V. Šiurkienė
V. Šiurkienė
R. Ališauskas
R. Dukynaitė
V. Šiurkienė
V. Šiurkienė

Partneriai
NMVA

NMVA

ŠAC, NMVA,
NEC, UPC
NMVA
ITC, ŠAC

G. Šeibokienė
K. Valantinienė

UPC, NMVA

V. Šiurkienė
A. Aldakauskas

ŠAC, NMVA
NMVA, ITC,
NEC, ŠAC
UPC, NMVA

G. Šeibokienė
L. Žadeikaitė
V. Šiurkienė
V. Šiurkienė

Lėšos
(tūkst.
Lt)

ŠAC, NMVA
MOSTA

O. Damskis
O. Damskis
R. Ališauskas
G. Damijonaitis
V. Šiurkienė

ITC, MOSTA,
NMVA
179 897

R. Klepačienė
V. Šiurkienė
R. Klepačienė
V. Šiurkienė
R. Klepačienė

ISCED 3 (International Standard Classification of Education) – trečiasis švietimo lygmuo (vidurinis lygmuo) pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED 1997 m.)
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2.1.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Skatinti mokymąsi visą gyvenimą

2.1.6.
Pr–5

Įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą
užtikrinimo strategiją (ES lėšos)

2.1.6.1.
(659)

MTP+ UDC steigimas ir plėtra

2.1.6.2.
2.1.6.
Pr–5

2.2.

MTP+
Suaugusiųjų
švietimo
institucijų modernizavimas plėtojant
universalius daugiafunkcius centrus
Įgyvendinti
Mokymosi
visą
gyvenimą užtikrinimo strategiją

Modernizuoti mokyklų
pastatus ir įrangą

tinklą,

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

mokysis pagal ISCED 3 lygmens akredituotas programas
91 proc. profesinių mokyklų mokinių mokysis pagal ISCED 3
lygmens akredituotas programas
G. Šeibokienė, R. Totoraitis
Kuriami 76 universalūs daugiafunkciai centrai (UDC)
Pasirašytos 22 finansavimo sutartys dėl UDC (ikimokyklinio, LRV 2012 m.
prioritetas
priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo, socialinės, 6.1.4.
ŠMM 5.1.1.
sveikatos priežiūros, kultūros paslaugos vaikams, jų tėvams ir
vietos bendruomenei pritaikant patalpas ir įrangą) kaimo
gyvenamosiose vietovėse (iki 1 tūkst. gyventojų) steigimo
Paremti 5 suaugusiųjų švietimo projektai
I–IV ketvirčiai
Sudaryta 30 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
Baigti įgyvendinti 7 projektai
II ketvirtis
Įsteigti 2 UDC
Pasirašyta 20 sutarčių
III–IV ketvirčiai
Įsteigti 5 UDC
Pasirašyta 20 sutarčių

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

S. Gongapševienė
R. Klepačienė
S. Gongapševienė
9 200
G. Šeibokienė
G. Šeibokienė

R. Totoraitis
R. Kuodytė–
Kazielienė
R. Majienė
G. Šeibokienė

9 000
(ES lėšos)
150
(BF lėšos)
Iš jų:
8000
1000

R. Totoraitis
I–IV ketvirčiai
Sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė Mokymosi visą gyvenimą Įsakymas
veiksmų plano projektui parengti (suformuluoti tikslai, uždaviniai,
įgyvendinimo priemonės)
Organizuotos veiklos, skirtos Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Įsakymai
Konstitucijos pagrindų egzaminų sistemos tobulinimui (egzaminų Potvarkis
priežiūra, valstybinės kalbos testo atnaujinimas, seminarai)
Protokolai
G. Šeibokienė, A. Aldakauskas, R. Pusvaškis
Nupirkti 33 autobusai mokiniams vežioti
15 pertvarkytų profesinio mokymo įstaigų (sujungiant profesinio
mokymo įstaigas, profesinio mokymo įstaigas perduodant
ŠMM 2012 m.
savivaldybėms arba pertvarkant į viešąsias įstaigas)
1.2.2. prioritetas
Įkurti 7 sektoriniai praktinio mokymo centrai

LRV 2012 m.
1.5.4. prioritetas
ŠMM 1.2.3.

Vykdomi 42 sektorinių centrų kūrimo projektai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

50
B. Miškinienė
R. Totoraitis

SADM, ŪM
VRM, KKSD

R. Totoraitis
T. Baltrukonytė

UPC, NEC,
VU
170 697

A. Drungilas
J. Gaudiešius
M.Griškevičius
M. Jakštonienė
V. Kazlauskaitė
D. Kirsnienė
R. Pusvaškis
R. Pusvaškis

LRV 2012 m.
1.5.4. prioritetas
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2.2.1.

2.2.2.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Suformuoti
vidurinio
ugdymo
programos teikimui akredituotų
mokyklų tinklą
(Priemonė apima platesnes veiklas:
Įgyvendinti Mokyklų, vykdančių
formaliojo švietimo programas
(išskyrus
aukštąsias),
tinklo
pertvarką)

Įgyvendinti Mokyklų, vykdančių
formaliojo švietimo programas
(išskyrus aukštąsias), tinklo
pertvarką

Siektini rezultatai (kriterijai)
33,8 proc. bent už 1 mln. Lt per 15 metų renovuotų mokyklų
95 proc. savivaldybių patvirtinusių ir pradėjusių įgyvendinti
Mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendruosius planus
I ketvirtis
Parengtas vidurinio ugdymo programų akreditavimo planas
Sudarytos 7 vidurinio ugdymo programos vertinimo grupės
Įvertintos 7 vidurinio ugdymo programos
II ketvirtis
Sudarytos 6 vidurinio ugdymo programos vertinimo grupės
Įvertintos 6 vidurinio ugdymo programos
III ketvirtis
Sudaryta 1 vidurinio ugdymo programos vertinimo grupė
Įvertinta 1 vidurinio ugdymo programa
IV ketvirtis
Sudarytos 8 vidurinio ugdymo programos vertinimo grupės
Įvertintos 8 vidurinio ugdymo programos
I–IV ketvirčiai
Parengtas ir pradėtas įgyvendinti ministerijos bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrasis planas

I ketvirtis
20 savivaldybių pateikti ŠMM siūlymai savivaldybių mokyklų
tinklo pertvarkos bendrųjų planų projektams, kai yra mokyklų
bendruomenių jiems prieštaraujantys sprendimai
40 savivaldybių darbo grupės konsultuotos dėl savivaldybių
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m.
bendrųjų planų projektų rengimo
8 savivaldybėms parengti derinimo raštai dėl savivaldybių mokyklų
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems skirta
mokyklos ūkio lėšų iš valstybės biudžeto reorganizavimo ar
likvidavimo
II ketvirtis
Parengtas Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) išdavimo tvarkos aprašas
II–III ketvirčiai
1 savivaldybei parengtas derinimo raštas dėl specializuoto ugdymo
programos įgyvendinimo

Tvirtinimas
ŠMM 1.2.4.
VŠS

Įsakymai
Sąmatos
Sutartys
Įsakymai
Sąmatos
Sutartys
Įsakymai
Sąmatos
Sutartys
Įsakymai
Sąmatos
Sutartys
Įsakymas
Raštai

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

L. Kvaraciejienė
R. Klepačienė
S. Gongapševienė
O. Damskis

50

R. Klepačienė
R. Mačiulienė
A. Drungilas
S. Sabaliauskienė
S. Strolaitė
P. Navickas

Derinimo
raštai

R. Klepačienė
R. Mačiulienė
A. Drungilas
S. Sabaliauskienė
S. Strolaitė
P. Navickas
S. Gongapševienė

LRV
nutarimas

R. Klepačienė
S. Sabaliauskienė

Derinimo
raštai

S. Sabaliauskienė
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2.2.3.
(1121)
(1122)

2.2.4.
Pr–1
2.2.4.1.
(1129)
2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.4.4.
(1103)

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Derinimo
raštai
Įsakymas

Įgyvendinti Mokyklų aprūpinimo
geltonaisiais autobusais programą

3 bendrojo ugdymo mokykloms parengti derinimo raštai dėl šalies
mokinių mokymo nuotoliniu būdu
III ketvirtis
Įvertinta savivaldybių mokyklų (klasių), skirtų šalies (regiono)
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms
skiriama ūkio lėšų iš LR valstybės biudžeto, atitiktis šių mokyklų
paskirčiai ir kriterijams ir sudarytas jų sąrašas 2013 metų
finansavimui
IV ketvirtis
1 ataskaita Valstybės kontrolei dėl mokyklų tinklo pertvarkos 2011–
2012 m. m.
I ketvirtis
Paskelbtas konkursas autobusams pirkti
Parengta Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2013–2017
m. LRV programa
II ketvirtis
Atlikta savivaldybių apklausa ir paskirstyti autobusai

LRV
nutarimas
LRV
nutarimas
Įsakymas

Infrastruktūros bendrajame lavinime
ir profesiniame mokyme sukūrimas
ir plėtra (ES lėšos)
PPMIP
Sektorinių
praktinio
mokymo centrų infrastruktūros
sukūrimas
PPMIP
Profesiniam
ir
technologiniam mokymui skirtos
infrastruktūros sukūrimas
NPO Ugdymo karjerai ir karjeros
stebėsenos
infrastruktūros
aukštosiose mokyklose plėtotė
NPO
Atviros
informavimo,
konsultavimo, orientavimo sistemos
(AIKOS) plėtotė

III ketvirtis
Nupirkta 33 autobusai mokiniams vežioti
I–IV ketvirčiai
Sudaryta 16 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
Baigti įgyvendinti 7 projektai
I–IV ketvirčiai
Vykdomi 42 projektai
IV ketvirtis
Įkurti 7 sektoriniai centrai
I–II ketvirčiai
Pasirašyta 15 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

S. Gongapševienė
R. Klepačienė
A. Aldakauskas

Savivaldybės
LASUC
LKNUC

Ataskaita

A. Drungilas

ITC

Pirkimo
sutartis

R.Klepačienė
A. Drungilas
M. Jakštonienė
G. Vaskela

4 400

G. Banuškevičiūtė
R. Majienė

46 500
(ES lėšos)
7 719
(BF lėšos)
iš jų:
41500

R. Pusvaškis
J. Gaudiešius

PMĮ

R. Pusvaškis
J. Gaudiešius

PMĮ

I–V ketvirčiai
Vykdomas 1 projektas

A. Levickas

VU

1500

IV ketvirtis
Patvirtinti 6 švietimo registrų (Švietimo ir mokslo institucijų,
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių, Diplomų ir atestatų,
Licencijų, Išsilavinimo pažymėjimų blankų, Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų) nuostatai
Patvirtinti AIKOS nuostatai

A. Sokolova

ITC

1500
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

2.2.4.5.

NPO
Ugdymo
karjerai
infrastruktūros bendrajame lavinime
ir profesiniame mokyme sukūrimas
ir plėtra

2.2.5.

Vykdyti
švietimo
įstaigų
modernizavimo
programas
ir
projektus (ES lėšos)

II ketvirtis
Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis
Parengtos ir paskelbtos viešojo pirkimo sąlygos dėl profesinio
orientavimo (ugdymo karjerai, informavimo ir konsultavimo)
paslaugas koordinuojančių ir teikiančių švietimo pagalbos
specialistų, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
aprūpinimo profesiniam orientavimui skirta kompiuterine technika ir
kt. priemonėmis
I–IV ketvirčiai
Baigti įgyvendinti 59 projektai

2.2.5.1.

MTP+ Investicijos į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas

2.2.5.2.

MTP+ Bendrojo lavinimo mokyklų
modernizavimas

2.2.5.3.

MTP+ Bendrojo lavinimo mokyklų
bibliotekų modernizavimas

2.2.5.4.

MTP+ Technologijų,
gamtos
mokslų
infrastruktūra

2.2.5.4.1.

MTP+ Jaunimo mokyklų aplinkos
pritaikymas

2.2.5.5.

MTP+ Nevalstybinių arba meninio
ugdymo
valstybinių bendrojo
lavinimo mokyklų infrastruktūros
plėtra
Vykdyti
švietimo
įstaigų
modernizavimo
programas
ir
projektus
Statyti naujus ir remontuoti senus
švietimo įstaigų pastatus (ES lėšos)

2.2.5.
(1081)
2.2.6.

menų ir
mokymo

I–II ketvirčiai
Modernizuota 28 ikimokyklinio ugdymo įstaigos
III–IV ketvirčiai
Modernizuota 16 ikimokyklinio ugdymo įstaigų
I–II ketvirčiai
280 mokyklų (61,67 % 2012 m. iš visų projekte dalyvaujančių)
mokytojų darbo vietos aprūpintos III projekto vykdymo etape
pasirinktais baldais ir organizacine technika
I–II ketvirčiai
226 mokyklų (93,78 % 2012 m. iš visų projekte dalyvaujančių)
bibliotekų aprūpintos II ir III projekto vykdymo etape pasirinkta
kompiuterine įranga
I–IV ketvirčiai
403 mokyklos ir 3 universitetai aprūpinti viso projekto metu
pasirinktais gamtos mokslų, technologijų ir menų kabinetų mokymo
priemonėmis, įranga ir baldais (22,37 % 2012 m. )
I–IV ketvirčiai
24 jaunimo mokyklos aprūpintos pasirinktais baldais, įranga ir kt.
priemonėmis (58 % 2012 m.)
I–IV ketvirčiai
Modernizuotos 8 nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos ir 1
valstybinė bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti meninio ugdymo
programas

I–IV ketvirčiai
Baigta įgyvendinti 11 projektų

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai
A. Sokolova

Partneriai
LMITKC

R. KuodytėKazielienė
R. Majienė

Lėšos
(tūkst.
Lt)
2000

49 000
(ES lėšos)
6 948
(BF lėšos)
iš jų:
15000

G. Šeibokienė

M. Skakauskienė

ŠAC

1000

K. Valantinienė

ŠAC

3000

L. Žadeikaitė
J. Nemanienė

ŠAC

25000

A. Drungilas
R. Klepačienė

5000

L. Vėtaitė
L. Kvaraciejienė

5 000

R. KuodytėKazielienė

15 400
(ES lėšos)
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

A. Lakštauskas
A. Aldakauskas

UPC

Lėšos
(tūkst.
Lt)
2 183
(BF lėšos)
iš jų:
3000

L. Žadeikaitė
I. Raudienė
A. Aldakauskas

NEC

1000

R. Labinienė

UPC

10000

R. Labinienė

SPPC

1400

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

G. Banuškevičiūtė
R. Majienė
2.2.6.1.

PPMIP Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo infrastruktūros plėtra

2.2.6.2.

MTP+
Pagrindinio
ugdymo
pasiekimų patikrinimo ir brandos
egzaminų
vertinimo
sistemos
infrastruktūros plėtra

2.2.6.3.

MTP+ Pedagoginių psichologinių
tarnybų infrastruktūros, švietimo
įstaigose dirbančių
specialiųjų
pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų,
logopedų
darbo
aplinkos modernizavimas
MTP+
Specialiųjų
mokyklų
pertvarka,
metodinių
centrų
steigimas

2.2.6.4.

2.2.6.

Statyti naujus ir remontuoti senus
švietimo įstaigų pastatus

2.2.6.1.
(1073)

Parengti ir įgyvendinti mokymo
įstaigų
sporto
bazių
plėtros,
renovavimo ir švietimo įstaigų,
vykdančių privalomąjį mokymą,
aprūpinimo kūno kultūros ir sporto
mokymo priemonėmis programą
Sustiprinti pedagoginę pagalbą
vaikams ir jaunimui

3.

I–II ketvirčiai
Baigta UPC pastato M.Katkaus g. 44, Vilniuje, rekonstrukcija
Nupirkta kompiuterinė įranga ir baldai
Baigtas Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro remontas
I–IV ketvirčiai
Modernaus archyvo I aukšto patalpose įvertintiems BE darbams
saugoti įrengimas
Įvertintų kandidatų darbų archyvo kompiuterinės sistemos įsigijimas
ir darbo vietų įrengimas
Informacinių technologinių sistemų NEC patalpose įrengimas pagal
IT saugos reikalavimus

I ketvirtis
Parengtas 1 investicinis projektas
II ketvirtis
Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis
III–IV ketvirčiai
4 metodinių centrų, skirtų kompleksinių sutrikimų, autizmo spektro
sutrikimų ir elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymui ir
pagalbai, remonto ir rekonstrukcijos darbai
I–IV ketvirčiai
Rekonstruoti, statyti 9 švietimo įstaigų pastatai ir kiti statiniai
Atnaujinti 26 savivaldybių švietimo įstaigų pastatai
I–IV ketvirčiai
Atnaujinta 6 švietimo įstaigų sporto aikštynai

G. Šeibokienė
40 proc. švietimo įstaigose ugdomų 3–6 metų kaimo vaikų
9 proc. nesimokančių 18–24 metų asmenų be vidurinio

L. Kvaraciejienė
E. Jonuška

33 496
Iš jų:

L. Kvaraciejienė
R. Mockevičius
S. Krotkova

5600

60 221
G. Šeibokienė
V. Šiurkienė
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)
išsilavinimo
Nusikalstamų veikų, kuriose dalyvavo nepilnamečiai, mažėjimas
(2009 m. 4025) – 1 proc.
Neformaliajame vaikų švietime dalyvavusių mokinių dalis – 30
proc.

3.1.

3.1.3.

3.1.3.1.

3.1.3.2.

9

Plėtoti
visuotinį
švietimą

neformalųjį

Sukurti ir plėtoti ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelius bendrajame
ugdyme ir profesiniame mokyme (I
etapas) (ES lėšos) (ES lėšos)
NPO Ugdymo karjerai ir stebėsenos
modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame
lavinime
ir
profesiniame mokyme (I etapas)

Tvirtinimas

V. Šiurkienė
LRV 2012 m.
6.1. prioritetas
ŠMM 5.3.2.

12,5 proc. mokinių lankančių neformaliojo vaikų švietimo TVP(KP) 9 (4.1.)
mokyklas (meno, sporto ir kt.)
G. Šeibokienė
Saugaus eismo švietimo priemonių įtaka, žinomumas ir
prieinamumas (apklaustų respondentų, kurių elgesiui ar jų TVP(SE) 10
vaikų elgesiui turėjo įtakos saugaus eismo švietimo ar
informavimo priemonės, dalis) – 65 proc.
17 proc. švietimo įstaigų aprūpintų saugaus eismo švietimo TVP(SE)
priemonėmis
30000 Lietuvos mokinių dalyvavusių konkurse „Saugokime TVP(SE)
jaunas gyvybes keliuose“
40000 vaikų, mokinių ir pedagogų, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų dalyvavusių konkurse „Sveikuolių
sveikuoliai“
550 pedagogų apmokytų pagal mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programas, skirtas etninės kultūros ugdymo
kompetencijoms tobulinti
I–IV ketvirčiai
Įgyvendinami 2 projektai
III ketvirtis
Pritarta Ugdymo karjerai stebėsenos modeliui
Parengta ugdymo karjerai programa mokiniams, besimokantiems
pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo
programas
600 švietimo pagalbos specialistų (pedagogai, mokyklų psichologai,
kt.) apmokyti teikti ir koordinuoti profesinio orientavimo (ugdymo
karjerai, informavimo ir konsultavimo) paslaugas

NPO Aukštųjų mokyklų studentų
ugdymo karjerai ir absolventų
karjeros stebėsenos modelių plėtotė
ir įdiegimas, su studentais dirbančių

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

VRM

R. Zuoza
A. Birietienė
A. Birietienė
31 872
A. Šimaitis

A. Šimaitis
A. Šimaitis
E. Bugailiškienė
E. Bugailiškienė
G. Banuškevičiūtė
V. Vitta

LMITKC

A. Sokolova

LMITKC

13 000
(ES lėšos)
1 911
(BF lėšos)
iš jų:
10000

A. Levickas

VU

3000

TVP (KP) – Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 2012-2014 metų tarpinstitucinis veiklos planas
TVP (SE) – Valstybinės eismo saugumo plėtros 2012–2014 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas
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3.1.7.
Pr–5

Tikslai, uždaviniai, priemonės
profesinio orientavimo specialistų
kvalifikacijos tobulinimas, jiems
skirtų priemonių sukūrimas
Vykdyti
etninio,
ikimokyklinio
ugdymo ir kitus neformaliojo
švietimo projektus (ES lėšos)

3.1.7.1.

MTP+
Alternatyvus
švietimo sistemoje

ugdymas

3.1.7.2.

MTP+ Nuotolinio mokymo kuratorių
(kaimo vietovėse) kompetencijos
tobulinimas

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

I–IV ketvirčiai
Sudarytos 6 projektų finansavimo ir administravimo sutartys
Baigti įgyvendinti 2 projektai

R. KuodytėKazielienė
A. Pakalniškis
V. Vitta

ŠMPF

I ketvirtis
Organizuota 1 produktyviojo mokymosi stažuotė
II ketvirtis
Organizuotas 1 kasmetinis „Tarptautinio produktyviojo mokymosi
projektų ir mokyklų tinklo“ kongresas (120 dalyvių iš 10 šalių)
III ketvirtis
Parengtos 2 švietimo teisinio reglamentavimo analizės
I–IV ketvirčiai
Tęstinių produktyviojo mokymosi mokymų organizavimas (1
įvadinis seminaras, 3 mokymų sesijos Lietuvoje, 2 stažuotės,
nuotolinis mokymų kursas, 12 mokymosi tekstų)
II–IV ketvirčiai
Parengtos Alternatyviojo ugdymo plėtros gairės (2 projektiniai
variantai)
Parengti 4 pedagogų rengimo programos modulių medžiagos paketai
(projektiniai variantai)
Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelio
išbandymo programos ir mokymo medžiagos parengimas, modelio
išbandymo programos vykdymas
III–IV ketvirčiai
Parengti 5 naujų teisės aktų (ir / ar pataisų veikiantiems teisės
aktams) projektiniai variantai
IV ketvirtis
1 stažuotė jaunimo mokykloms
Organizuoti mokymai jaunimo mokyklų komandoms (kaip naudotis
interaktyviosiomis lentomis)
Sukurti 5 kvalifikacijos tobulinimo programų medžiagos paketai
I–IV ketvirčiai
Sudaryta 1 tarpžinybinė darbo grupė
Organizuota 4 posėdžiai
III ketvirtis
Atlikta UDC veiklą reglamentuojančios teisinės bazės analizė

L. Žadeikaitė
D. Vaišnorienė
R. Klepačienė
A. Šimaitis

ŠAC

13 000
(ES lėšos)
1 911
(BF lėšos)
iš jų:
2000

G. Šeibokienė

UPC

1000
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

3.1.7.3.
(1088)

MTP+
Ikimokyklinio
priešmokyklinio ugdymo plėtra

ir

3.1.7.4.

MTP+
Neformaliojo
švietimo
paslaugų plėtra (planavimas)
,,Pasirenkamojo vaikų švietimo
finansavimo modelio sukūrimas ir
išbandymas savivaldybėse"

3.1.7.
Pr–5

TVP (KP) 4.1.5 priemonė: Vykdyti
etninio, ikimokyklinio ir kitus
neformaliojo ugdymo švietimo
projektus

III–IV ketvirčiai
Parengti 5 naujų teisės aktų (ir / ar pataisų veikiantiems teisės
aktams) projektiniai variantai
I–II ketvirčiai
Atliktas 1 mokslinis tyrimas, kuriuo bus įvertinta ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermė
I–IV ketvirčiai
Organizuota 11 konsultacijų ikimokyklinio ugdymo steigėjams
savivaldybėse
Organizuota 30 viešųjų konsultacijų dėl ikimokyklinio ugdymo
organizavimo galimybių
Atnaujinamas ir plėtojamas portalas www.ikimokykinis.lt
Parengtas 1 ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo
metodinių rekomendacijų projektas, 1 Bendrosios priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi programos projektas ir 1 ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų aprašo projektas
1 leidinys (1000 egz.) apie gerąją ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo turinio diegimo patirtį
177 ankstyvosios intervencijos vaikystėje specialistų kvalifikacijos
tobulinimas
Pagal Mokinių registro duomenis padidėjusio savivaldybėse
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo finansavimas sutarčių
pagrindu taikant Mokinio krepšelio finansavimo principus
I ketvirtis
19 asmenų dalyvaus stažuotėje apie Neformaliojo ugdymo sistemą
Estijoje
I–IV ketvirčiai
Parengtas ir išbandytas 4 savivaldybėse eksperimentinis
pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis
II–IV ketvirčiai
4 savivaldybėse atliktas pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumo
tyrimas
III ketvirtis
Pradėta vykdyti pasirenkamojo vaikų švietimo
populiarinimo strategija
I–II ketvirčiai
Organizuota 4 metodinių rekomendacijų „Etninės kultūros ugdymo
metodinės rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogams “ pristatymo renginiai
Parengtas ir pristatytas regionuose etninės kultūros mokymo
priemonių neformaliajam švietimui katalogas

Tvirtinimas

Įsakymas
Įsakymas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

G. Šeibokienė
I. Grigaravičienė
L. Jankauskienė
T. Aidukienė

ŠAC

6000

R. Zuoza

UPC

4000

R. Zuoza
E. Bugailiškienė

UPC, MŠC

250
Iš jų:

LJTC
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

II ketvirtis
Organizuota tarptautinė konferencija „Neformaliojo vaikų švietimo
turinio svarba motyvacijos ugdymui“

Įsakymas

R. Zuoza
E. Bugailiškienė

Parengtos ir akredituotos 7 etninės kultūros kvalifikacijos
tobulinimo programos (10 savivaldybių komandų)
Organizuoti 2 sveikos mitybos renginiai vyresniųjų klasių
mokiniams

Įsakymas

R. Zuoza
E. Bugailiškienė
R. Zuoza
E. Bugailiškienė

Organizuotas tęstinis Tarptautinis vaikų, mokinių ir pedagogų,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių
sveikuoliai“
I–IV ketvirčiai
Vykdyta 10 sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo nacionalinių
projektų
Organizuota 10 techninės kūrybos respublikinių renginių

Įsakymas

R. Zuoza
E. Bugailiškienė

Įsakymas

R. Zuoza
E. Bugailiškienė

Įsakymas

R. Zuoza
E. Bugailiškienė

Įsakymas

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

LVJC
Neformaliojo
švietimo
asociacija
„Jaunimo
akademija“,
EAICY
UPC, MŠC,
ŠU, KU,
VDU, VDA,
LEU, LJGC,
SAM, ŽŪMA
SMLPC
LJGC, SAM,
SMLPC, sav.
administracija
LMSSC,
KKSD, TOK,
NVO

Dalyvauta 8 tarptautiniuose mokinių mokslinės kūrybos renginiuose
GLOBE; Baltijos jūros projektas, Milset ir kt.
3.1.7.1.
(1423)

3.1.7.2.
(1424)
3.1.7.3.

Vykdyti mokinių ir studentų
olimpinius festivalius, vaikų ir
jaunimo
fizinį
aktyvumą
skatinančius konkursus, vasaros
užimtumo projektus ir programas
Įgyvendinti Vaikų mokymo plaukti
bendrojo
ugdymo
mokyklose
programą (patvirtinta LRV 2008 m.
spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094)
Vykdyti saugaus eismo programą

II–IV ketvirčiai
TVP (SE) 1.2.1. priemonė: Švietimo įstaigos aprūpintos reikalinga
saugaus eismo didaktine-mokomąja medžiaga, metodine literatūra ir
kitomis reikalingomis priemonėmis, skirtomis ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo lavinimo mokykloms,
profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo švietimo mokykloms
TVP (SE) 1.2.3. priemonė: Organizuotas Lietuvos mokinių
konkursas „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ skirtas saugaus
eismo įgūdžiams ugdyti

R. Zuoza
R. Mockevičius

LMSSC

R. Mockevičius

LVJC
LMSSC

Įsakymas

R. Zuoza
A. Šimaitis

LMITKC
UPC

15

Įsakymas

A. Šimaitis

LMITKC
PD prie VRM
SM

35

31

NR.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Organizuoti mokymus mokytojams, dirbantiems pagal saugaus
eismo programą
3.1.8.
3.3.

Organizuoti
moksleivių
Dainų
šventę
Organizuoti pagalbą ypatingų
poreikių vaikams

Atsakingi ir
vykdytojai

G. Šeibokienė
7 savivaldybės, kuriose pradės veikti mobilios pagalbos šeimai LRV 2012 m.
6.1. prioritetas
teikimo grupės
ŠMM 5.2.2.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų vaikų skaičiaus
padidėjimas 2500

LRV 2012 m.
6.1. prioritetas
ŠMM 5.2.1.

Organizuotos 32 dalykinės šalies olimpiados/konkursai
800 lietuvių kalbos mokytojų organizuoti mokymai, kad įgytų
mokymui reikalingą kompetenciją
135 mokyklos aprūpintos lietuvių kalbos mokymo priemonėmis

ŠMM 2012 m.
6.1.1. prioritetas

Paremti 2 užsienio lietuvių vaikų edukacinės veiklos Lietuvoje
renginiai
Organizuoti 4 ugdymo įstaigų užsienyje kvalifikacijos tobulinimo
seminarai ir kursai
Parengta ir virtualioje mokymosi aplinkoje paskelbta 1 lietuvių
kalbos mokymosi pagal skirtingus pasiekimų lygmenis
programa užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams (programa
pradedantiesiems, programa pažengusiems, programa aukštų
pasiekimų mokiniams)
Parengti 2 nuotolinio ir savarankiško lietuvių kalbos, integruoto
istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, etnokultūros mokymosi
moduliai
Parengti 5 moduliai, skirti Lietuvos ir užsienio lietuvių kalbos
mokytojams mokytis nuotolinio mokymosi aplinkoje
Parengtas 1 lietuvių kalbos pasiekimų vertinimo kriterijų
aprašas
80 Lituanistinių mokyklų aprūpintų įvairiais mokymosi šaltiniais
– tekstine, vaizdine, garsine mokymosi medžiaga
1 „Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti skirta švietimo

Lėšos
(tūkst.
Lt)

A. Šimaitis
R. Zuoza
D. Šiaulytienė

Įgyvendinti 3 tautinės mažumos kalba mokymą vykdančių
mokyklų ir lietuviškų mokyklų mokinių edukacinių, kultūrinių,
laisvalaikio užimtumo mainų projektai
2 konkursą laimėję ir finansavimą gavę NVO Narkomanijos
prevencijos projektai
500 mokyklų dalyvavusių smurto prevencijos projektuose

Partneriai

1 800
28 349

T. Aidukienė
I. Grigaravičienė
M. Skakauskienė
N. Poderienė

ŠMM 2012 m.
6.1.2. prioritetas

N. Poderienė

LRV 2012 m.
8.3.1. prioritetas
ŠMM 6.2.2.

J. Vasiliauskas
O. Čepulėnienė
A. Šimaitis

LRV 2012 m.
6.1. prioritetas
ŠMM 5.3.3.
TVP (GL) (1.1.6.)

L. Vaicekauskaitė

TVP (GL) (1.1.8.)

O. Čepulėnienė
A. Birietienė
O. Čepulėnienė

TVP (GL (1.2.1.)

O. Čepulėnienė

TVP (GL) (1.2.2.)

O. Čepulėnienė
N. Poderienė

TVP (GL) (1.2.3.)

O. Čepulėnienė

TVP (GL) (1.2.4.)

O. Čepulėnienė

TVP (GL) (1.1.2.)

O. Čepulėnienė
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3.3.1.
Pr–5
3.3.2.

3.3.2.1.

3.3.2.2.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Įgyvendinti Vaikų nuo gimimo iki
privalomojo mokymosi pradžios
gyvenimo ir ugdymo sąlygų
gerinimo modelį
Vykdyti gabių ir talentingų vaikų
ugdymo bei inkliuzijos projektus
(ES lėšos)
MTP+
Vaikų
ir
jaunimo
socializacijos centruose dirbančių
mokytojų ir pagalbos specialistų
kompetencijų ugdymas
Užsieniečių vaikų Lietuvoje ir
lietuvių vaikų užsienyje ugdymo
organizavimas
MTP+ Gamtos mokslų mokytojų
kompetencijų ugdymas

3.3.2.2.1

Gamtos mokslų mokytojų
eksperimentinės veiklos ir
kompetencijos tobulinimas
atnaujintų mokymo priemonių 9-12
kl. bendrųjų programų pagrindu

3.3.2.2.2

Gamtos mokslų (biologijos, fizikos,
chemijos) mokytojų ir mokinių
dalykinių kompetencijų ugdymas
tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas"

Siektini rezultatai (kriterijai)
iniciatyva
Plėtojamas išlyginamųjų klasių ir grupių iš užsienio grįžusių
šeimų vaikams tinklas
I–IV ketvirčiai
Renkama ir viešinama geroji patirtis apie kompleksiškai teikiamą
pagalbą savivaldybėse

Tvirtinimas
TVP (GL) (1.1.2.)

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

O. Čepulėnienė
G. Šeibokienė
T. Aidukienė

I–IV ketvirčiai
Sudarytos 4 projektų finansavimo ir administravimo sutartys
Baigtas įgyvendinti 41 projektas

R. KuodytėKazielienė
A. Pakalniškis
V. Vitta

I–IV ketvirčiai
Mokymai vaikų socializacijos centrų pedagogams ir švietimo
pagalbos specialistams

R. Zuoza
L. Vaicekauskaitė
A. Drungilas

I–IV ketvirčiai
Vykdomas 1 projektas

O. Čepulėnienė

SPPC

ŠU, Globali
iniciatyva
psichiatrijoje,
SPPC,
socializacijos
centrai

23 000
(ES lėšos)
3 381
(BF lėšos)
iš jų:
2000

J. Nemanienė
I ketvirtis
Parengta gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
programos koncepcija ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
programa bei paskelbta sukurtoje internetinėje svetainėje
II–III ketvirčiai
Parengtas Mokytojo knygos koncepcijos ir turinio projektas,
laboratorinių darbų aplankų (sąsiuvinių) projektas
IV ketvirtis
Parengta ir ekspertuota Mokytojo knyga, laboratorinių darbų
aplankai (sąsiuviniai)
I ketvirtis
Parengta internetinė svetainė
II–III ketvirčiai
Parengta Gamtamokslinių kompetencijų ugdymo žaliosiose
mokymosi aplinkose koncepcija ir dvi mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo, plėtojant mokinių gamtamokslines kompetencijas, kursų
programos
Parengtas Žaliųjų mokymosi aplinkų saugomose teritorijose
(Projekto partnerės – 13 saugomų teritorijų) aprašas
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3.3.2.2.3

Gamtos mokslų mokytojų
kompetencijų biotechnologijų srityje
kėlimo sistemos sukūrimas"

3.3.2.3.
(1075)

Įgyvendinti Specialiojo
plėtros programą
MTP+
Specialiųjų
priemonių rengimas

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

Pradėtas gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas ir organizuota
10 mokymų
IV ketvirtis
Tęsiamas gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas ir organizuota
10 mokymų
I ketvirtis
Sukurta mokytojų konsultavimo interneto svetainė
II ketvirtis
Sukurta virtuali mokymosi aplinka (VMA)
Parengta kvalifikacijos programa biotechnologijų srityje
III ketvirtis
Parengta metodika kūrybinio mąstymo ugdymui gamtos mokslų
pamokose ir apmokyti mentoriai biotechnologijų programos
įgyvendinimui
IV ketvirtis
Parengtos biotechnologijų mokymo metodinės priemonės ir
metodinė medžiaga kūrybiniam mąstymo ugdyti
Organizuoti mokytojų mokymai ir biotechnologijų pasirenkamojo
dalyko pilotavimas mokyklose

ugdymo
mokymo

I–IV ketvirčiai
24 seminarai švietimo pagalbos specialistams-mokytojams apie
specialiųjų mokymo priemonių rengimo ypatumus, alternatyvias
komunikacijos priemones
Išleista 1 specialioji mokymo priemonė mokinių, turinčių vidutinį
intelekto sutrikimą socialinių įgūdžių lavinimui
2 vizitai į naujausių technologijų ir mokymo priemonių specialiųjų
poreikių mokiniams parodas užsienyje
IV ketvirtis
Parengtos 4 specialiosios mokymo priemonės (gamtamokslių ir
socialinių dalykų mokymui) 7–10 kl. mokiniams, besimokantiems
pagal pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams programas
Parengtos 4 specialiosios mokymo priemonės didelių ir labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (mokinių, turinčių
vidutinį intelekto sutrikimą socialinių įgūdžių lavinimui, sutrikusios
klausos mokinių kalbinių gebėjimų lavinimui, metodinės priemonės
komunikacinės veiklos mokymui mokiniams, besiugdantiems pagal
individualizuotas programas)

D. Vaišnorienė
T. Aidukienė

SPPC

7000
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Siektini rezultatai (kriterijai)

MTP+ Specialiųjų poreikių asmenų
ugdymo(si) formų plėtra

I–IV ketvirčiai
10 konsultacijų pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams
Organizuoti 3 tarptautiniai mokomieji vizitai-kvalifikacijos
tobulinimo seminarai apie mokinių, turinčių autizmo spektro, elgesio
ir emocijų, kompleksinių sutrikimų, ugdymo ypatumus
Parengta 1 metodinė medžiaga dėl mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių ugdymo
Organizuotos 3 konsultacijos pedagoginių psichologinių tarnybų
specialistams apie mokinių, turinčių autizmo spektro, elgesio ir
emocijų, kompleksinių sutrikimų, pedagoginį psichologinį vertinimą
ir ugdymo ypatumus
Organizuota 20 seminarų apie užsienio šalių patirtį atpažįstant,
ugdant ir vertinant mokinius, turinčius autizmo spektro, elgesio ir
emocijų, kompleksinių sutrikimų
Užsienio ekspertų mokymai švietimo pagalbos specialistams apie
mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimą ir
ugdymą
I –IV ketvirčiai
Organizuoti seminarai krizių valdymo konsultantams
Organizuoti seminarai mokyklų bendruomenėms apie savižudybių
prevenciją
Organizuota seminarai psichologams apie rizikos grupės vaikų ir
paauglių konsultavimą
Organizuota seminarai socialiniams pedagogams apie efektyvų tėvų
bendravimą su vaiku
Organizuota seminarai PPT ir mokyklų psichologams bei
socialiniams pedagogams apie seksualinius nusikaltimus prieš
vaikus, prevenciją ir intervenciją mokykloje
Organizuota
seminarai
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigų
bendruomenėms apie probleminių situacijų valdymą
Organizuota seminarai psichologams apie ikimokyklinio amžiaus
vaikų vertinimo metodikų taikymą
Organizuoti seminarai savivaldybių vaiko gerovės komisijų nariams
apie prevencinių programų įgyvendinimą

MTP+
Pagalbos
mokiniui
efektyvumo ir kokybės plėtra

3.3.2.4.

MTP+
Kvalifikuotų
mokyklų
psichologų rengimas aukštosiose
mokyklose, vykdančiose specialistų
perkvalifikavimo programas
MTP+ Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

D. Vaišnorienė

SPPC

T. Aidukienė

SPPC

Lėšos
(tūkst.
Lt)

R. Labinienė
T. Aidukienė
I–II ketvirčiai
Parengtas Prevencinių programų akreditavimo tvarkos aprašo
projektas

R. Zuoza
L. Vaicekauskaitė

SPPC

2000

35

NR.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

3.3.2.5.

MTP+
Mokyklos
bibliotekų
darbuotojų
kompetencijos
tobulinimas, taikant šiuolaikines
priemones

3.3.2.6.

MTP+ Inkliuzijos technologijų
teikimo
paslaugų
sistemos
sukūrimas (Prieinamumo didinimas
specialiųjų poreikių mokiniams)
MTP+ Gabių vaikų ir jaunuolių
ugdymo kokybės gerinimas

3.3.2.7.

3.3.2.
(1094)

Vykdyti gabių ir talentingų vaikų
ugdymo bei inkliuzijos projektus

Siektini rezultatai (kriterijai)
I–IV ketvirčiai
Smurto ir patyčių prevencijos programų („Zipio draugai“, „Antrasis
žingsnis“, Olweus patyčių prevencijos programa, Lions Quest“ ir
kt.) įgyvendinimo darbai
IV ketvirtis
Organizuoti 8 seminarai savivaldybių vaiko gerovės komisijų
nariams ir 2 seminarai švietimo administracijos darbuotojams apie
užsienio patirtį prevencinių programų įgyvendinimo srityje
II ketvirtis
Įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema, atliekama jos
priežiūra
III ketvirtis
Sukurta virtuali edukacinė biblioteka
Sukurtas ir plėtojamas mokyklų bibliotekų profesinės bendruomenės
bendradarbiavimo tinklas
IV ketvirtis
Įdiegtos viešųjų bibliotekų ir mokyklų bendradarbiavimą apimančias
švietimo pagalbos inovacijos

I–IV ketvirčiai
4 projektų vykdymas: Vilniaus universiteto projektas „Gabių
mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir
taikymas“; VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“ projektas
„Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje“;
Vytauto Didžiojo universiteto projektas „Pradinio mokyklinio
amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio
ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas“; Gabiųjų ugdymo centro
projektas „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas pradinio
ugdymo įstaigose“
I ketvirtis
Organizuota ir finansuota 14 dalykinių šalies olimpiadų/konkursų
Organizuota 1 pasirengimo tarptautinei olimpiadai stovykla
Organizuotas, finansuotas dalyvavimas 2 tarptautiniuose renginiuose
Organizuoti ir finansuoti menui gabių vaikų 2 respublikiniai
renginiai, 2 respublikiniai meistriškumo kursai, tarptautiniai
fortepijono meistriškumo kursai
Dalinai finansuotas B.Dvariono respublikinis pianistų ir styginių
konkursas

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

K. Valantinienė

Partneriai

UPC

Lėšos
(tūkst.
Lt)

1000

R. Labinienė

8000

M. Skakauskienė
E. Nausėdienė

3000

L. Žadeikaitė
M. Skakauskienė

LMITKC
NMKČMM

1 440
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Vykdyti tautinių mažumų ir
migruojančių šeimų vaikų švietimo
projektus

Siektini rezultatai (kriterijai)
II ketvirtis
Organizuota ir finansuota 14 dalykinių šalies olimpiadų/konkursų, 8
pasirengimo tarptautinei olimpiadai stovyklos, dalyvavimas 6
tarptautiniuose renginiuose
Lietuvoje organizuota 1 tarptautinė olimpiada (EUSO)
Dalinai finansuoti kitų institucijų organizuojami 7 konkursai
akademiškai gabiems mokiniams
Organizuoti ir finansuoti menui gabių vaikų 1 respublikinis
renginys, 2 respublikiniai meistriškumo kursai, 1 tarptautiniai
kamerinių ansamblių meistriškumo kursai, 6 profesinės linkmės
modulio apžiūros renginiai
Dalinai finansuotas konkursas „Dainų dainelė“
III ketvirtis
Organizuota ir finansuota 1 dalykinė šalies olimpiada, 3 pasirengimo
tarptautinei olimpiadai stovyklos, dalyvavimas 12 tarptautiniuose
renginiuose
Dalinai finansuoti 2 kitų institucijų organizuojami menui gabių
vaikų respublikiniai renginiai
IV ketvirtis
Organizuota ir finansuota 4 dalykinės šalies olimpiados/konkursai
Organizuotos 2 pasirengimo tarptautinei olimpiadai stovyklos
Dalyvavimas 4 tarptautiniuose renginiuose
Organizuoti ir finansuoti menui gabių vaikų 2 respublikiniai
renginiai, 1 respublikinis meistriškumo kursai, 2 tarptautiniai
meistriškumo kursai, 6 profesinės linkmės modulio apžiūros
renginiai
Dalinai finansuoti kitos institucijos organizuojamą menui gabiems
vaikams 1 respublikinį renginį
II–IV ketvirčiai
Parengta el. chrestomatijos II dalis 12 klasei su įvadiniais ir
biografiniais tekstais bei kontekstiniais straipsniais
III ketvirtis
Mokyklos tautinės mažumos kalba aprūpintos reikalingomis lietuvių
kalbos ir literatūros mokymo priemonėmis
III–IV ketvirčiai
Parengtos metodinės rekomendacijos dėl lietuvių kalbos mokymo
tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir/ar
priešmokyklinio ugdymo programas
Parengtos metodinės rekomendacijos dėl lietuvių kalbos mokymo
tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose pradinio ugdymo
programą

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

O. Čepulėnienė
N. Poderienė

Partneriai

UPC, ŠAC

Lėšos
(tūkst.
Lt)

480

K. Valantinienė
E. Nausėdienė
L. Jankauskienė
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Įgyvendinti pirminės narkomanijos
prevencijos
priemones
(TVPNNKNP)

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Parengtos 3 kvalifikacijos tobulinimo programos dėl lietuvių kalbos
mokymo tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas
I ketvirtis
TVP (NNKNP) 3.1.3 priemonė: Organizuotas 1 pasitarimas
savivaldybių vaiko gerovės komisijų nariams dėl Vaiko minimalios
ir vidutinės priežiūros įstatymo ir narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos klausimais

R. Zuoza
A. Šimaitis

I–IV ketvirčiai
TVP (NNKNP) 2.1.6 priemonė: Teikiamos konsultacijos NVO, VšĮ
ir kitoms institucijoms, įgyvendinančioms prevencines, socialinių
bei gyvenimo įgūdžių, socialinio emocinio ugdymo programas,
rengiantis šių programų akreditavimui
I–IV ketvirčiai
TVP (NNKNP) 2.1.7 priemonė: sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklo veikloje dalyvavo per 200 Lietuvos mokyklų

Įsakymas

II ketvirtis
TVP (NNKNP) 2.1.9 priemonė: Bendradarbiaujant su VRM
organizuotas nacionalinis teisinių žinių konkursas „Temidė“

Konkurso
protokolas

TVP (NNKNP) 2.1.10 priemonė: Organizuota Lietuvos mokinių
parlamento sesija ir vykdyti mokymai psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos klausimais
II–III ketvirčiai
TVP (NNKNP) 3.3.2 priemonė: Organizuota 5 informaciniai
seminarai, mokymai apie alkoholį, tabaką ir kitas narkotines
medžiagas
TVP (NNKNP) 3.3.2 priemonė: ESPAD-11 tyrimo rezultatai
paskelbti el. laikmenoje, pristatyti, valstybės, savivaldybių, ugdymo
įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovams, visuomenei
narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais
III–IV ketvirčiai
TVP (NNKNP) 2.4.2 priemonė: Organizuoti 2 renginiai gerosios
praktikos sklaidos sveikatos ugdymo programos įgyvendinimo
klausimais ir 1 prevencinės programos modelio diegimas

Atsakingi ir
vykdytojai

R. Zuoza
A. Šimaitis

R. Zuoza
A. Šimaitis

R. Zuoza
A. Šimaitis

R. Zuoza
A. Šimaitis
R. Zuoza
A. Šimaitis

Įsakymas

Partneriai

SPPC, LSPA
LRS
Narkomanijos
ir alkoholizmo
prevencijos
komisija
SPPC,
NTAKD

Lėšos
(tūkst.
Lt)

20

SAM,
Sveikatos
mokymo ir
ligų
prevencijos
centras
NTAKD
SPPC,
PD prie VRM,
Panevėžio r.
policijos
komisariatas
PIC, LMP,
LMS

R. Zuoza
A. Šimaitis

SPPC,
Švietimo
centrai,
NTAKD
UPC,
NTAKD

R. Zuoza
A. Šimaitis

UPC,
SPPC
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3.3.14.
(1102)
Pr–5

Įgyvendinti smurto prieš vaikus,
žalingų polinkių ir kitas prevencijos
bei pagalbos vaikams programas

3.3.14.1

Vykdyti
mokinių
saugumo
užtikrinimo
ugdymo
procese
priemones
Plėtoti
integruotą
vidurinį
ugdymą ir profesinį mokymą

4.

4.1.

4.1.8.
Pr–6

Plėtoti bendrąsias kompetencijas
bendrojo ugdymo ir profesinėse
mokyklose

Siektini rezultatai (kriterijai)
IV ketvirtis
TVP (NNKNP) 2.5.1 priemonė: Organizuotas 1 mokymas, kaip
įgyvendinti psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programą,
skirtą mokinių tėvams
I–II ketvirčiai
Akcijos, skirtos smurto prevencijai mokykloje „Savaitė Be patyčių“,
renginių organizavimo darbai
II ketvirtis
2 konferencijos socialinių pedagogų darbui gerinti ir savivaldybių
vaiko gerovės komisijų atstovams apie komisijos darbo efektyvumo
gerinimą.
I–IV ketvirčiai
Tikslinės patyčių prevencijos programos OLWEUS įgyvendinimo
darbai (124 mokyklos).
IV ketvirtis
Ataskaita
Parengta Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir
apskaitos nuostatai

Tvirtinimas

Partneriai

R. Zuoza
A. Šimaitis

SPPC,
LSPA

Įsakymas

R. Zuoza
L. Vaicekauskaitė

SPPC, LVJC

Įsakymas

A. Vaitiekėnas

G. Šeibokienė
17 proc. bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą kartu teikiančių
mokyklų, iš visų ISCED3 lygmens programas teikiančių
mokyklų
3 proc. technologijų egzaminą pasirinkusių abiturientų
7 proc. tęsiančių mokslą aukštosiose mokyklose po profesinės
mokyklos
G. Šeibokienė
2 asmenys, gaunantys vaikų literatūros premiją
LRV 2012 m.
150 mokytojų pradėjusių stažuotes kitose mokyklose

40 procentų lietuvių kalbos mokytojų, dalyvavusių mokymuose
VMA (virtualioje mokymosi aplinkoje)
4000 Švietimo portalo naudotojų
1900 pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų
patobulinusių kvalifikaciją
1900 pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų,
dalyvavusių VMA (virtualioje mokymosi aplinkoje) mokymuose
Su Kultūros ministerija finansuotas/sukurtas 1 filmas apie
žymius Lietuvos istorinius įvykius ar asmenybes
Įgyvendinti pilietinio, tautinio ir lituanistinio ugdymo projektus

Atsakingi ir
vykdytojai

3.3. prioritetas
ŠMM 3.4.1.

Lėšos
(tūkst.
Lt)

28

102 893
V. Šiurkienė
D. Švelnienė
V. Šiurkienė
55 354
E. Bagdanavičienė
G. Šeibokienė

UPC

N. Poderienė
L. Graželienė
E. Nausėdienė
E. Nausėdienė
TVP (KP)
(4.1.)

A. Biretienė
R. Zuoza

410
Iš jų:
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Siektini rezultatai (kriterijai)

4.1.8.1.
(1091)

Įgyvendinti Lietuvių kalbos ugdymo
bendrojo
ugdymo
programas
vykdančiose mokyklose 2010–2014
metų strategiją

4.1.8.2.
(1403)

Įgyvendinti Ilgalaikę pilietinio ir
tautinio
ugdymo
programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos
Seimo 2006 m. rugsėjo 19 d.
nutarimu Nr. X-818

I–IV ketvirčiai
Įgyvendinti 5 lietuvių kalbos, literatūros, kultūros ugdymui skirti
edukaciniai projektai
Sukurti 3 mokinių trumpametražiniai filmai apie K. Donelaitį
Vaikų literatūros premija
II ketvirtis
Remiantis 2009 m. PISA antrine analize, parengtos rekomendacijos
dėl skaitymo gebėjimų pasiekimų pagerinimo
III–IV ketvirčiai
40 procentų lietuvių kalbos mokytojų dalyvavo nuotolinio lietuvių
kalbos mokymo (MOODLE) kursuose virtualioje mokymosi
aplinkoje (pagal 4 programas)
IV ketvirtis
Parengti siūlymai dėl lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo
harmonizavimo
Organizuota kasmetinė Lietuvos ir užsienio mokyklų lituanistų
konferencija
I ketvirtis
Parengta programos ataskaita LRV
Organizuotas kūrybinės dokumentikos kino filmų konkursas

Tvirtinimas

N. Poderienė
R. Jokimaitis
E. Bagdanavičienė

Sutartis
įsakymas
Įsakymas su
KM

Organizuotas Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijos konkursas
II ketvirtis
Organizuotas nacionalinis renginys (projektas) muziejų metams
paminėti
Vaikų aviacijos čempionatas Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui
paminėti
Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros konferencija ir paroda
Edukacinis projektas „Pažinkime Lietuvą“
Viešoji diskusija pilietinio ugdymo klausimais
III ketvirtis
Organizuotas nacionalinis mokyklų kraštovaizdžio aplinkos
konkursas
Organizuotas rugsėjo 1-osios renginys „Beauštanti aušrelė“
(valstybės šventės paminėjimas viešoje erdvėje ir LTV)
IV ketvirtis
3 nacionaliniai pilietinio ir tautinio ugdymo renginiai (Veiksmo
savaitė, Visuotinė švietimo savaitė, Mokiniai – Vyriausybėje)
Nacionalinis konkursas „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo
išsaugojimas ir puoselėjimas“

Atsakingi ir
vykdytojai

Įsakymas

Partneriai
UPC,
LMITKC

Lėšos
(tūkst.
Lt)
100

R. Zuoza
G. Damijonaitis
A. Birietienė
A. Birietienė
A. Birietienė
R. Jokimaitis
A. Birietienė
E. Bugailiškienė

Įsakymas

R. Mockevičius

Įsakymas
Įsakymas
Įsakymas
Įsakymas

A. Birietienė
A. Birietienė
D. Šiaulytienė

Sutartis

A. Birietienė

E. Bugailiškienė
A. Birietienė
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4.1.11.

Remti švietimo inovacijų projektus

4.1.11.1.
(1111)

Sukurti naujus mokytojų ir mokyklų
vadovų veiklos vertinimo kriterijus
bei tvarką

4.1.14.

Modeliuoti ir diegti ugdymo turinį
(ES lėšos)

4.1.14.1.

PPMI Profesijos mokytojų ir
dėstytojų
technologinių
kompetencijų tobulinimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas

4.1.14.2.

PPMI Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo
ir
perkvalifikavimo
sistemos plėtra

Siektini rezultatai (kriterijai)
II ketvirtis
Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašas
II–IV ketvirčiai
Organizuoti 3 inovacijų sklaidos seminarai savivaldybių švietimo
padalinių vadovams ir specialistams
III ketvirtis
Organizuoti APPLE kursai
IV ketvirtis
Meilės Lukšienės premija premijuotas šalies mokytojas
I–IV ketvirčiai
Parengta Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymo
skyrių vedėjų veiklos vertinimo ir atestacijos nuostatai
Parengti Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos
nuostatai
Išanalizuota ir patvirtinta 70 ministerijai pavaldžių mokyklų
atestacijos programų
Patvirtintos 25 mokytojų atestacijos komisijos
Organizuota ministerijai pavaldžių mokyklų vadovų ir mokytojų
atestacija ir Mokyklų vadovų atestacijos apeliacinės komisijos
darbas
I–IV ketvirčiai
Sudaryta 1 projektų finansavimo ir administravimo sutartis
Baigti įgyvendinti 26 projektai
IV ketvirtis
Parengta 100 technologinių kompetencijų tobulinimo programų su
mokymo medžiaga
200 profesijos mokytojų ir 30 kolegijų dėstytojų tobulino
technologines kompetencijas
III ketvirtis
Sukurta 1 informacinė posistemė
II ketvirtis
Pasirašyta 1 projekto II etapo finansavimo ir administravimo sutartis
II–IV ketvirčiai
150 mokytojų pradėjusių ilgalaikes stažuotes
640 mokytojų tobulinusių kvalifikaciją pagal išbandomas naujas
kvalifikacijos tobulinimo formas
Parengtas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Įsakymas

E. Šembergas

Įsakymai

A. Aldakauskas

Įsakymas

A. Razmantienė

Įsakymai
Potvarkiai

Partneriai

UPC

O. Kacevičienė
J. Bagočiūnaitė
A. Razmantienė

R. KuodytėKazielienė
A. Pakalniškis
G. Banuškevičiūtė
V. Vitta
R. Pusvaškis
J. Gaudiešius

A. Aldakauskas
G. Šeibokienė
A. Lakštauskas

Lėšos
(tūkst.
Lt)
100
iš jų:

15,6

UPC

44 500
(ES lėšos)
6 542
(BF lėšos)
iš jų:
8000

UPC

6000

Apmokyta 300 mokytojų, dirbančių mokyklose tautinės mažumos
kalba
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Siektini rezultatai (kriterijai)

4.1.14.3.

MTP+
Mokyklų
naujų
bendradarbiavimo modelių kūrimas,
išbandymas, diegimas ir sklaida
(viena iš „Besimokančių mokyklų
tinklai (BMT)“ projekto veiklų)

4.1.14.4.

MTP+ Mokinių registro ir ŠVIS
plėtojimas

4.1.14.5.

MTP+ Pradinių klasių mokytojų ir
specialiojo
ugdymo
pedagogų
kompetencijų
taikyti
IKT
ir
inovatyvius
mokymo
metodus
tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas

4.1.14.6.

MTP+ Ugdymo turinio naujovių
sklaidos modelis

4.1.14.7.

MTP+ Integruoto dalyko ir užsienio
kalbos mokymo plėtra ugdymo
procese

I–II ketvirčiai
Vykdomas antrinis BMT mokyklų tyrimas
Organizuota 4 mokymai 42 BMT3 mokyklų komandoms
I–III ketvirčiai
Parengta BMT2 programa
II ketvirtis
Baigiamoji projekto konferencija
II–IV ketvirčiai
Atnaujinta mokinių registro programinė įranga
Apmokyti mokinių registro tvarkytojai (260 mokymų dalyvių:
savivaldybių darbuotojai ir profesinių mokyklų darbuotojai)
Apmokyti mokinių registro tvarkytojai (1500 mokymų dalyvių)
Atnaujinta ŠVIS specifikacija
Atnaujinta ŠVIS programinė įranga
Įsigyta serverių virtualizavimo programinė įranga
I–II ketvirčiai
Parengta 1 metodika (1 dalis ir 2 dalis + DVD)
Išleistas 1 informacinis leidinys
Parengta
inovatyvi, multifunkcinė kompiuterinė mokymo(si)
priemonė 1–4 klasėms
1900 pedagogų patobulino kvalifikaciją (98 kvalifikacijos
tobulinimo seminarai)
1900 mokytojų, dalyvavusių mokymuose VMA
Parengtos 2 švietimo būklės tyrimų ataskaitos
Organizuota 1 baigiamoji projekto konferencija
II ketvirtis
1 Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir
tinkamumo naudoti ugdymo procese analizė
Parengti skaitmeninių mokymo priemonių ir skaitmeninių vadovėlių
vertinimo kriterijai
IV ketvirtis
Parengta 1 techninė specifikacija naujų skaitmeninių mokymo
priemonių kūrimui ir adaptavimo paslaugoms pirkti ir paskelbtas
konkursas
I–IV ketvirčiai
Organizuoti nuotolinio mokymo seminarai
Organizuoti vienos savaitės IDKM mokymo moduliai
Organizuoti užsienio kalbos tobulinimo kursai projekto
mokytojams–dalykininkams
Organizuoti mokymai projekto partnerių mokykloms

Tvirtinimas

L. Žadeikaitė
I. Raudienė

ŠAC

Lėšos
(tūkst.
Lt)
1500

R. Ališauskas
V. Šiurkienė

ITC

3000

G. Šeibokienė
E. Nausėdienė
T. Aidukienė

UPC

6000

A. Šuminienė

UPC

4000

Atsakingi ir
vykdytojai

V. Sipaitė

Partneriai

3000
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4.1.14.8.
(656)

MTP+ Sukurti, įdiegti ir tobulinti
verslumo ugdymo priemones

4.1.14.9.

MTP+ Ankstyvojo užsienio kalbos
mokymo gerinimas
MTP+ Mokyklų bendruomenių ir
kitų
suinteresuotų
grupių
bendradarbiavimo modelių kūrimas,
diegimas,
sklaida
(švietimo
inovacijos)

4.1.14.10.

4.1.14.11

MTP+
Pradinio
tobulinimas

ugdymo

Siektini rezultatai (kriterijai)
Organizuoti seminarai IDKM mokytojų dalykinės kalbos
kompetencijos tobulinimui
I ketvirtis
Išverta į lietuvių kalbą Europos IDKM mokytojų švietimo metmenys
Organizuoti 2 dienų tarptautiniai seminarai IDKM projekto
vykdytojams ir projekto dalyviams–mokytojams
II ketvirtis
Organizuoti seminarai „IDKM didaktinių kompetencijų plėtojimas“
ir „IDKM mokytojų dalykinės kalbos kompetencijos tobulinimui“
Organizuotas seminaras „IKT panaudojimas taikant integruotą
kalbos ir dalyko mokymą“
III ketvirtis
IDKM projekto mokytojų grupei organizuotas praktinis tarptautinis
vizitas
Parengtas Integruoto dalyko ir užsienio kalbos (IDKM) principų
mokymo kursas (anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis).
Organizuotas 1 seminaras IDKM mokytojų dalykinės kalbos
kompetencijos tobulinimui
I–IV ketvirčiai
Vykdomi 5 projektai: „Inovatyvių metodų diegimas verslumo
ugdymo procese“„Praktinių verslumo ugdymo programų „Verslumo
akademija“; „Verslumo ugdymo metodų kūrimas ir diegimas
Lietuvos mokyklose“; „Kūrybiškas kelias į verslumą“
Organizuota 1 viešoji konsultacija su konkursą laimėjusiomis
institucijomis dėl užsienio kalbų mokymo pradinėse klasėse
I–IV ketvirčiai
Įgyvendinami 35 projektai, remiant kultūros įstaigų ir bendrojo
lavinimo programas vykdančių mokyklų bendradarbiavimą,
tarpkultūrinio švietimo plėtotę, mokyklos bendruomenės
bendradarbiavimo formų plėtrą, netradicines ugdymo formas
bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose
I–IV ketvirčiai
Organizuota 10 viešųjų konsultacijų su švietimo bendruomene
pradinių klasių mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo ir
praktinių gebėjimų ugdymo klausimais
Atliktas 1 mokslinis švietimo būklės tyrimas
Parengtos ir akredituotos 8 kvalifikacijos tobulinimo programos
pedagogams, švietimo pagalbos specialistams
2 pažintiniai vizitai Europoje – pedagogai, švietimo pagalbos
specialistai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai
Sukurta virtuali mokymosi ir bendradarbiavimo aplinka, skirta

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

M. Skakauskienė

2000

L. Jankauskienė

2000

A. Lakštauskas
A. Pakalniškis

9000

G. Šeibokienė
E. Nausėdienė
T. Aidukienė

UPC

385
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4.1.14.

Modeliuoti ir diegti ugdymo turinį

4.1.14.1.

Parengti ir ekspertuoti pagrindinius
ugdymo dokumentus

Siektini rezultatai (kriterijai)
pedagogams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojams
I ketvirtis
Dalyvauta Europos Komisijos darbo grupėje
Organizuota viešoji konsultacija „Bendrųjų kompetencijų
vertinimas“
II ketvirtis
Parengtos ir patvirtintos specializuoto ugdymo krypties programos
(pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo kartu su
muzikos, dailės ar (ir) menų ugdymu programas)
I–IV ketvirčiai
Organizuotas dalykų mokytojų asociacijų rėmimo konkursas
II–IV ketvirčiai
Organizuotos 4 viešosios diskusijos regionuose dėl rengiamų PUPP
projekto
Organizuoti 3 sklaidos renginiai vaiko saugos ir sveikatos ugdymo
programoms pristatyti
III ketvirtis
Surengti 2 seminarai vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams
bei leidėjams
Organizuotas 1 renginys savivaldybių švietimo skyrių
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialistams
IV ketvirtis
Įvertintas 40 vadovėlių ir kitų mokymo priemonių turinys
Parengtos vaiko saugos ir sveikatos ugdymo ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme metodinės rekomendacijos
Parengtos vaiko saugos ir sveikatos ugdymo pradiniame ugdyme
metodinės rekomendacijos
Parengtas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir
pažangos vertinimo aprašas
Parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planavimo
pavyzdžiai
Parengtos ir patvirtintos 4 specializuoto ugdymo krypties programos
(pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos dalies kartu su muzikos,
dailės ar (ir) menų ugdymu programas)
Parengti ir išleisti vadovėliai Brailio raštu
I ketvirtis
Patvirtintas „Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų ir
atitikmenų valstybiniams užsienio kalbų brandos egzaminams
nustatymo tvarkos aprašas“
II ketvirtis
Parengtas ir patvirtintas Pradinio ugdymo programos aprašas

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai
L. Žadeikaitė

Partneriai
UPC, SPPC

Lėšos
(tūkst.
Lt)
336
iš jų:

L. Rutkauskienė

50
L. Rutkauskienė
J. Nemanienė
E. Nausėdienė
K. Valantinienė
L. Jankauskienė
E. Nausėdienė
K. Valantinienė
L. Jankauskienė
E. Nausėdienė
E. Nausėdienė
L. Jankauskienė
L. Rutkauskienė
D. Vaišnorienė
Įsakymai

I. Raudienė

Įsakymas

E. Nausėdienė

LASUC
UPC

40
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4.1.20.

4.1.22.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Organizuoti
mokyklinės
dokumentacijos ir išsilavinimo
pažymėjimų, pažymėjimo blankų
spausdinimą
Vykdyti ir plėtoti bendrojo ugdymo
egzaminus ir Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimą

Siektini rezultatai (kriterijai)
Patvirtintas pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo
projektas
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos
aprašo projektas
III ketvirtis
Parengtas Mokinių mokymo organizavimo stacionarioje asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos
aprašas
Parengtos ir patvirtintos 5 pasirenkamųjų PUPP programos
IV ketvirtis
Parengtos antikorupcinio ugdymo metodinės rekomendacijos
Parengta Lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems PUPP
programa, gimtosios lietuvių gestų kalbos PUPP programa
Parengta lietuvių gestų kalbos brandos egzamino programa
Parengtas pagrindinio ugdymo programos aprašo projektas
Parengtas Socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo
aprašo projektas
Parengtas pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio
ugdymo mokytojų dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų
pagrindu tvarkos aprašo pakeitimo projektas
I–II ketvirčiai
Organizuotas mokyklinės dokumentacijos, išsilavinimo pažymėjimų
ir pažymėjimų blankų spausdinimas

I–IV ketvirčiai
Vykdyta 13 VBE ir 9 MBE
Organizuoti 3 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai
Organizuota egzaminų vykdymo priežiūra
Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams

4.1.22.1

Suorganizuoti respublikinę parodą
„Mokykla – 2012“

4.1.22.2

Dalyvauti European schoolnet ir
kituose ES projektuose (Etwinning,
Saugus Internetas ir kt.)

4.1.22.3

Vykdyti IS (AIKOS, ŠVIS, KRISIN,
VIS) ir švietimo registrų priežiūrą

IV ketvirtis
Surengta Nacionalinė modernios įrangos ir metodinių priemonių
paroda – mugė (Litexpo parodų centre)
II ketvirtis
Sumokėtas European schoolnet mokestis
I–IV ketvirčiai
Dalyvauta 4 valdymo komitetų posėdžiuose
Vykdomi 4 projektai (Etwining, Saugus Internetas, eQnet, ITEC)
I–IV ketvirčiai
Atlikti operatyvūs IS ir registrų priežiūros darbai

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Įsakymai

L. Graželienė

Įsakymai

L. Graželienė

Įsakymas

S. Strolaitė

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

D. Švelnienė
D. Vaišnorienė
N. Poderienė
Įsakymas

D. Švelnienė
D. Vaišnorienė

Įsakymas

L. Graželienė

Įsakymai

L. Graželienė

LKNUC

SPPC

ŠAC

L. Žadeikaitė
A. Aldakauskas

150

2049

Ataskaita
L. Graželienė

ITC, UPC,
NEC
UPC

1417
iš jų:
30

L. Žadeikaitė
A. Šimaitis

ITC, UPC

165

V. Kerpauskaitė

ITC

171

K. Valantinienė
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4.1.22.4

Dalyvauti ICILS tyrime

4.1.22.5

Vykdyti kompiuterinio raštingumo
įskaitą

4.1.22.6

Įsigyti mokytojų darbo vietoms
skirtą įrangą

4.2.

Suderinti profesinę kompetenciją
su darbo rinkos poreikiais

Siektini rezultatai (kriterijai)

IV ketvirtis
Parengta bandomoji tyrimo ataskaita
III ketvirtis
Programinės įrangos įsigijimas 2013 metų IT egzaminui pasirengti
IT konkurso Bebras organizavimas
IV ketvirtis
Įrengta 100 darbo vietų mokytojams
Įsigyta Microsoft licencija mokykloms
G. Šeibokienė, R.Pusvaškis
18086 profesinio mokymo baigiamuosius kvalifikacijos
egzaminus laikę mokiniai
2 ūkio sektoriai, kuriuose bus atlikti profesinių kvalifikacijų LRV 2012 m.
1.5.2. prioritetas
poreikio tyrimai
ŠMM 1.1.2.
Parengta 1 Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sandaros susiejimo
ataskaita

4.2.12.
Pr–1

4.2.13.
Pr–1

4.2.13.1.

4.2.13.2.

4.2.13.3.

Tvirtinimas

LRV 2012 m.
1.5.3. prioritetas
ŠMM 1.2.1.

R. Dukynaitė

ITC

Lėšos
(tūkst.
Lt)
31

M. Skakauskienė

NEC

20

G. Vaskela

ITC, ŠAC

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

1000
47 539

R. Žukauskaitė
E. Zybartienė

KPMPC

E. Zybartienė

KPMPC

Mokėti nelaimingų atsitikimų darbe
ir
profesinių
ligų
socialinio
draudimo įmokas už profesinių
mokyklų mokinius, atliekančius
profesinės veiklos praktiką įmonėje
ar įstaigoje
Modernizuoti profesinį mokymą ir
remti iniciatyvas šioje srityje (ES
lėšos)

I–IV ketvirčiai
Apmokėti soc. draudimo įmokas už profesinių mokyklų mokinius
pagal Socialinio draudimo valdybos pateiktus prašymus

K. Markelienė
R. Povilaitienė

I–IV ketvirčiai
Sudaryta 16 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
Baigti įgyvendinti 2 projektai

PPMIP Kvalifikacijų formavimas,
modulinio
profesinio
mokymo
sistemos
kūrimas
(modelio
sukūrimas, modulinių programų
rengimas)
PPMIP
Modulinėms
mokymo
programoms
skirtų
mokymo
priemonių rengimas ir modulinių
mokymo
programų
diegimas
profesinio mokymo įstaigose
PPMIP Vidinių profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo mechanizmų
diegimas
profesinio
mokymo
įstaigose

III ketvirtis
Parengta Modulinio profesinio mokymo koncepcija
IV ketvirtis
Atlikti 2 ūkio sektorių kvalifikacijų poreikio tyrimai

G. Banuškevičiūtė
R. KuodytėKazielienė
A. Pakalniškis
V. Vitta
E. Zybartienė

KPMPC

II ketvirtis
Pasirašytos 6 sutartys
III ketvirtis
Pasirašytos 8 sutartys

J. Zabietienė

PMĮ

15000

I–IV ketvirčiai
Įgyvendinama 10 projektų

J. Zabietienė

PMĮ, KPMPC

2000

47

41 000
(ES lėšos)
6 027
(BF lėšos)
iš jų:
6000
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Siektini rezultatai (kriterijai)

4.2.13.4.

PPMIP Profesinio mokymo kokybės
išorinio vertinimo vykdymas

4.2.13.5.

MTP+ Vaikų kūrybiškumo ugdymo
priemonių parengimas ir įdiegimas

4.2.13.6.

MTP+
Mokymosi
krypties
pasirinkimo galimybių didinimas
14–19 metų mokiniams, II etapas:
gilesnis mokymosi diferencijavimas
ir
individualizavimas,
siekiant
ugdymo
kokybės,
reikalingos
šiuolaikiniam darbo pasauliui

III ketvirtis
Sukurta 1 informacinė savianalizių suvestinių ir vertintojų ataskaitų
pildymo sistema
IV ketvirtis
Apmokyta 100 vertintojų ir 120 programų savianalizės rengėjų
II ketvirtis
Įgyvendinti 43 pirmųjų projekto metų kūrybinio mokymosi projektai
bendrojo ugdymo mokyklose
III ketvirtis
Atrinktos 77 mokyklos ir pradėjusios antrųjų projekto metų
kūrybinio mokymosi projektus
III ketvirtis
180 mokytojų, tobulinusių kompetencijas, susijusias su kūrybišku
mokymu ir mokymusi
800 mokinių, dalyvavusių kūrybiško mokymosi projektuose
I ketvirtis
Parengtos 5 (gamtos mokslų, informacinių technologijų, socialinių
mokslų, užsienio kalbų, meninio ugdymo srities) pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo programos ir konservatorijų, menų
gimnazijų 4 dailės ir 6 muzikos dalykų programos 9–12 klasėms
Parengtos Ugdymo organizavimo 9–12 klasėse modelio gairės ir
metodinės rekomendacijos
Parengtos metodinės rekomendacijos lietuvių kalbos, matematikos,
istorijos, biologijos, chemijos, fizikos modulių programoms
įgyvendinti 9–10 ir 11–12 klasėms ir dorinio, užsienio kalbų
ugdymo 11–12 klasių programoms
Parengta menų pažinimo programa 11–12 klasėms ir jai įgyvendinti
metodinės rekomendacijos
Parengtos metodinės rekomendacijos filmų kūrimo, fotografijos,
kompiuterinių muzikos technologijų programoms 11–12 klasėms
įgyvendinti
Parengtos „Turizmo ir mitybos“, „Taikomojo meno, amatų ir
dizaino” 11–12 kl. ir „Lietuvos ūkio šakų visuminiam pažinimui (9–
10 kl.) technologijų programoms įgyvendinti metodinės
rekomendacijos
Parengtos metodinės rekomendacijos verslumo gebėjimų ugdymui
9–10 ir 11–12 klasėse, darbinės veiklos ir darbo pasaulio pažinimui
9–12 klasėse
Suorganizuotos mokytojams 7 metodinės dienos (po 2 dienas)
metodinės medžiagos atnaujintoms vidurinio ugdymo bendrosioms
programoms įgyvendinti sklaidai (840 asmenų)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)
2000

J. Zabietienė

KPMPC

L. Rutkauskienė

UPC

6000

L. Žadeikaitė
D. Švelnienė

UPC

3000
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MTP+ Pagrindinio ugdymo pirmojo
koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių
kompetencijų ugdymas

4.2.13.8.

PPMIP Bendrųjų kompetencijų
besimokantiems suteikimas

4.2.13.9.
Pr–5

Plėtoti suaugusiųjų
tęstinį mokymąsi

4.2.13.
Pr–1

Modernizuoti profesinį mokymą ir
remti iniciatyvas šioje srityje

neformalųjį

Siektini rezultatai (kriterijai)
Suorganizuota Apskrito stalo diskusija „Ugdymo organizavimo
pokyčiai – sėkmės ir tobulinimo kryptys“
Suorganizuota Projekto patirties sklaidos konferencija
IV ketvirtis
Suorganizuoti 24 seminarai (po 2 dienas) etikos, tikybos, lietuvių
kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos,
chemijos, 4 užsienio kalbų, technologijų mokytojams
I ketvirtis
Sukurtos interneto svetainės: „ Kompetencijų ugdymas“, „Lietuvių
kalbos kursas 5–6 kl.“, „Literatūros kūriniai 5–8 kl.“, „Gamtos
mokslų kursas 7–8 kl.“
Išleisti leidiniai: „Kompetencijų ugdymas. Metodinė knyga
mokytojams“, „Mokinių mokymosi mokytis kompetencijos
vertinimo instrumentas ir jo taikymo metodinės
rekomendacijos“ ir „Vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos
pritaikymo kompetencijoms ugdyti rekomendacijos“
Parengta integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms vadovėlių
komplektų koncepcija ir rengimo metodika
Projekto veiksmingumo tyrimo ataskaita
II–IV ketvirčiai
Sukurta VMA mokytojams
Organizuota 20 seminarų mokyklų bendruomenėms apie
kompetencijų ugdymą
Parengtas turinys vienos temos skaitmeniniams mokymosi
objektams 6–8 kl. geografijai ir 7–8 kl. lietuvių k.
I ketvirtis
Pasirašyta 1 projekto finansavimo ir administravimo sutartis
Vykdyta projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ įgyvendinimo
stebėsena
I–III ketvirčiai
Organizuoti bendrųjų kompetencijų besimokantiems suaugusiems
mokymai 25 savivaldybėse
I–IV ketvirčiai
Paremtos 6 profesinio mokymo tiekėjų iniciatyvos
Organizuoti 6 pasitarimai ir seminarai su socialiniais partneriais
(statybininkų, vairuotojų rengimo asociacijos ir kt.)
Suderinti teisės aktų projektai dėl bedarbių mokymo taikant
„vaučerių“ sistemą

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

L. Žadeikaitė
J. Nemanienė
N. Poderienė

Partneriai

UPC

Lėšos
(tūkst.
Lt)

2 400

800
R. Totoraitis

UPC

3000

R. Totoraitis

UPC

285

R. Pusvaškis
J. Gaudiešius
E. Zybartienė
R. Žukauskaitė
M. Griškevičius

15
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4.2.13.1.
(634)

4.2.13.2.
(657)
4.2.13.3.

4.2.19.

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Lietuvos profesinio mokymo taryba,
bendradarbiaudama ir atstovaudama
darbdavių,
verslo
savivaldos,
savivaldybių
institucijoms
ir
organizacijoms,
profesinėms
sąjungoms, nuolat teikia Švietimo ir
mokslo ministerijai pasiūlymus dėl
profesinio mokymo plėtros, teisės
aktų, reglamentuojančių profesinį
mokymą,
naujų
kvalifikacijų
rengimo
Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
profesinio mokymo programas, kad
jos tenkintų verslo ir darbo rinkos
kintančius poreikius
Panaikinti kliūtis, kad į profesinio
mokymo paslaugų teikimą galėtų
įsitraukti kuo platesnis profesinio
mokymo
teikėjų
skaičius,
užtikrinantis kokybišką profesinės
kvalifikacijos suteikimą

Organizuoti
egzaminus
institucijose

kvalifikacijos
kompetentingose

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

I–IV ketvirčiai
Organizuoti 3 tarybos posėdžiai

R. Pusvaškis
R. Žukauskaitė

90 atnaujintų ir įvertintų formaliojo profesinio mokymo programų,
atliepiant rinkos ir (arba) profesinio mokymo teikėjų poreikius

J. Gaudiešius
E. Zybartienė
G. Damijonaitis

KPMPC

J. Gaudiešius
R. Kavaliauskienė

KPMPC

I ketvirtis
Parengtas Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo
programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo pakeitimas
I–IV ketvirčiai
Numatyta galimybė pateikti dokumentus elektroniniu būdu licencijas
išduodančiai institucijai (vykdomas administracinės naštos
mažinimas Vyriausybės nustatytose prioritetinėse srityse)
Prašymų išduoti licencijas formaliajam profesiniam mokymui
nagrinėjimas ir savalaikis licencijų išdavimas
18086 profesinio mokymo mokinių įvertintos kompetencijos
kvalifikacijai įgyti

Lėšos
(tūkst.
Lt)

Įsakymas

Licencijos
J. Gaudiešius
R. Žukauskaitė

450
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Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

11.02. Švietimo ir mokslo administravimas (2 480 318 tūkst. Lt)
Atsakingas vykdytojas – Dainius Numgaudis, ministerijos kancleris
1.

Užtikrinti veiksmingą švietimo
valdymą nacionaliniu lygmeniu

D. Numgaudis
100 proc. pasiektų strateginio veiklos plano kriterijų
38 proc. įsisavintų lėšų pagal ES struktūrinės paramos lėšomis
finansuojamas programas, nuo studijoms ir mokslui skiriamų
2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų
38 proc. įsisavintų lėšų pagal ES struktūrinės paramos lėšomis
finansuojamas programas, nuo bendrajam ugdymui ir profesiniam
mokymui skiriamų 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų lėšų

1.2.

Organizuoti strateginį planavimą,
atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų
vykdymą

Vykdyti reguliarias ŠMM funkcijas

I. Jociūtė

D. Numgaudis
13 finansuojamų švietimo pagalbos centrų, agentūrų
99,5 proc. laiku parengtų atsakymų į VIS registruotus laiškus
35 audituotos įstaigos
11 informacinių leidinių
2 informacinės kampanijos
400 pranešimų spaudai
5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos įsteigtos Vilniaus apskrityje

1.2.1.

Europos
komisijos(toliau –
EK) reglamentas
2006-07-11
Nr.083/2006
Europos
komisijos(toliau –
EK) reglamentas
2006-07-11
Nr.083/2006

73 395
J. VosylytėAbromaitienė
I. Jociūtė

LRV 2012 m.
8.3.1. prioritetas
ŠMM 6.2.1.

55 353
D. Bužinskienė
J. Tankevičienė
I. Nikitina
R. Lapinskas
N. Barauskienė
N. Barauskienė
N. Barauskienė
J. Vasiliauskas

I ketvirtis
ŠMM 2011 m. veiklos ataskaita

Įsakymas

K. Valantinienė

LRV 2011 m. IV ketv. ir metinė prioritetų įgyvendinimo ataskaita
ŠMM 2012 metų darbo planas

Raštas
Įsakymas

ŠMM 2012–2014 metų strateginis veiklos planas

Įsakymas

Valstybės apdovanojimai geriausiems šalies švietimo ir mokslo
darbuotojams
I–IV ketvirčiai
Parengtas 2012 metų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų
mokymų planas (mokymuose dalyvaus 90 ministerijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis)

Teikimas

K. Valantinienė
J. VosylytėAbromaitienė
R. Ališauskas
G. Vėsulaitė
O. Kacevičienė
J. Bagočiūnaitė

Potvarkis

O. Kacevičienė
L. Bagužienė

14 380
(pajamų
įmokos
57)
iš jų:

Prezidentūra
Kvalifikacijos
tobulinimo
įstaigos

90
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Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Organizuoti konkursai į laisvas ministerijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bei pavaldžių įstaigų
vadovų pareigas
Parengti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, bei pavaldžių įstaigų vadovų atostogų grafikai
2012 metams
Parengta 52 LRV nutarimai, 53 ministro įsakymai valstybės turto
naudojimo ir disponavimo klausimais
Parengti siūlymai dėl Nacionalinės reformų darbotvarkės (NRD)
atnaujinimo švietimo ir mokslo srityje
Parengta Nacionalinės reformų darbotvarkės (NRD) įgyvendinimo
ataskaita švietimo ir mokslo srityje
II ketvirtis
LRV I ketvirčio prioritetų įgyvendinimo ataskaita
Parengtas ŠMM 2013–2015 metų strateginis veiklos plano
PROJEKTAS (derybų etapas)
III ketvirtis
ŠMM I pusmečio ir II ketvirčio LRV prioritetų įgyvendinimo
ataskaita
Pataisytas ŠMM 2013–2015 metų strateginis veiklos plano
PROJEKTAS (maksimalių limitų etapas)
IV ketvirtis
ŠMM 2013–2015 metų strateginis veiklos planas
III ketvirčio LRV prioritetų įgyvendinimo ataskaita
1.2.1.1.

1.2.2.
(1076)

Organizuoti pavaldžias mokyklas

Operatyviai informuoti
bendruomenę
apie
sprendimus

švietimo
priimtus

I–IV ketvirčiai
Koordinuota 19 ministerijai pavaldžių bendrojo ugdymo mokyklų
veikla

Patvirtinti 6 mokyklų nuostatai (įstatai), 15 strateginių planų, 15
mokyklų klasių ir grupių skaičiai
Parengta priėmimo į mokyklas tvarka
12 užsienyje veikiančių bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose
mokoma lietuvių kalba arba lietuvių kalbos, suteikta koordinuota
parama
I–II ketvirčiai
6 informaciniai leidiniai „Švietimo naujienos“
200 pranešimų spaudai

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

O. Kacevičienė
V. Janavičienė
L. Bagužienė
R. Jucienė
J. Bagočiūnaitė
M. Jakštonienė
R. Ališauskas
V. Šiurkienė
R. Ališauskas
V. Šiurkienė
J. VosylytėAbromaitienė
R. Ališauskas
G. Vėsulaitė

Įsakymai,
Potvarkiai

J. VosylytėAbromaitienė
R. Ališauskas
G. Vėsulaitė
R. Ališauskas
G. Vėsulaitė
J. VosylytėAbromaitienė
R. Klepačienė
S. Sabaliauskienė
P. Navickas
S. Strolaitė
A. Drungilas
R. Mačiulienė

P. Navickas
N. Barauskienė

Vilniaus
lietuvių namai
237
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Organizuoti programose parengtų
leidinių
leidybą
operatyviosios
leidybos būdu
Organizuoti
pavaldžius
centrus
reformos tikslams pasiekti

1.2.11.1.

Užtikrinti Švietimo informacinių
technologijų centro veiklą

1.2.11.2.

Užtikrinti Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centro veiklą

1.2.11.3.

Užtikrinti Ugdymo plėtotės centro
veiklą

Siektini rezultatai (kriterijai)
1 informacinė kampanija
III–IV ketvirčiai
5 informaciniai leidiniai „Švietimo naujienos“
200 pranešimų spaudai
1 informacinė kampanija
I–IV ketvirčiai
20 leidinių

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

K. Valantinienė

Partneriai

ŠAC

I–IV ketvirčiai
Finansuoti pavaldžius centrus

D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

I–IV ketvirčiai
9 švietimo registrų (Mokinių, Pedagogų, Studentų, Švietimo ir
mokslo institucijų, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių,
Diplomų ir atestatų, Licencijų, Išsilavinimo pažymėjimų blankų,
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų) ir 5 informacinių
sistemų (ŠVIS, AIKOS, KRISIN, NEMIS, emokykla) palaikymas
(duomenų pateikimas, nustatytų sistemose paslaugų užtikrinimas),
ESF remiamų projektų administravimas
I–IV ketvirčiai
1 Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sandarų susiejimo ataskaita
Parengta 20 informacijos darbų
Įvertinta 90 atnaujintų formaliojo profesinio mokymo programų,
pagal rinkos ir (arba) profesinio mokymo teikėjo poreikius
Atlikta 250 pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo
programas ekspertizių
I–IV ketvirčiai
Parengta 20 elektroninių naujienlaiškių, 20 informacinių pranešimų
žiniasklaidai, pasirašyta 1 sutartis su naujienų agentūra
Įvertinta 80 mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų
Surengta 13 informacinių seminarų Švietimo konsultantams
(vadybos, vidurinio ugdymo programų akreditavimo ekspertams)
Vertinta ir akredituota 70 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
programų
Organizuotas 3 švietimo centrų išorinis vertinimas ir akreditacija
Koordinuota ne mažiau 3 pilotinių projektų, diegiant inovacijas
ugdymo procese

P. Subačius
G. Šeibokienė
A. Levickas

ITC

R. Pusvaškis
J. Gaudiešius

KPMPC

V. Bacys

UPC

Lėšos
(tūkst.
Lt)

100
24 108
(pajamų
įmokos
12 030)
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Siektini rezultatai (kriterijai)

1.2.11.4.

Užtikrinti
Lietuvos
mokinių
informavimo ir techninės kūrybos
centro veiklą

1.2.11.5.

Užtikrinti Lietuvos mokinių
studentų sporto centro veiklą

1.2.11.6.

Užtikrinti Lietuvos jaunimo turizmo
centro veiklą

ir

II–IV ketvirčiai
Surengti kvalifikacijos tobulinimo seminarai 180 pedagogų praktinės
veiklos vertintojams
Parengtas Pedagogo (mokytojo) kompetencijų aprašo projektas
Parengtas Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjų įtraukimo į
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų bazę tvarkos projektas
I–IV ketvirčiai
Profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklos šalyje
planavimas ir koordinavimas (koordinuota 556 PIT veikla)
Etninio, ikimokyklinio ugdymo ir kitų neformaliojo ugdymo
projektų vykdymas (organizuota 50 respublikinių meninės, techninės
ir mokslinės kūrybos renginių)
Organizuotas neformalusis vaikų ugdymas
Vykdyti gabių ir talentingų vaikų bei inkliuzijos projektai
Vvykdyta Saugaus eismo programa
Vykdyti 4 ESF remiami projektai
I–IV ketvirčiai
Analizuoti neformaliojo vaikų ir jaunimo kūno kultūros ir sporto
norminiai aktai
Teikta metodinė parama šalies formaliojo ir neformaliojo ugdymo
įstaigoms
Organizuota 17 pasitarimų Lietuvos kūno kultūros mokytojams ir
sporto šakų treneriams
Koordinuotas projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies
mokymo įstaigose 2011-2015 m.“ įgyvendinimas
Organizuotas ir vykdytas Lietuvos mokinių olimpinis festivalis
36 sporto šakose organizuotas ir vykdytas Lietuvos sporto mokymo
įstaigų čempionatas, pirmenybės
78 PMĮ dalyvavo PMĮ mokinių sporto žaidynėse
20-ąjį kartą organizuotos Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų
mokinių , darbuotojų ir direktorių sporto žaidynės
Organizuotas Lietuvos kolegijų studentų olimpinis festivalis
Organizuota 9 konkursai, akcijos, žygiai, skatinant vaikų ir jaunimo
fizinį aktyvumą ir užimtumą sportine veikla
I–IV ketvirčiai
100% savivaldybių vykdo mokinių ir jaunimo kultūrinio –
edukacinio turizmo, kraštotyrines, etnokultūrines, mokyklų muziejų
veiklas (nauji mokyklų muziejai, parengtos edukacinių programos,
dalyvautanacionaliniuose renginiuose ir t.t.)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

V. Bacys
R. Zuoza

LMITKC

V. Bacys

LMSSC

V. Bacys

LJTC

Lėšos
(tūkst.
Lt)
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1.2.11.7.

Užtikrinti
Lietuvos
gamtininkų centro veiklą

jaunųjų

1.2.11.8.

Užtikrinti Lietuvos vaikų ir jaunimo
centro veiklą

1.2.11.9.

Užtikrinti
Švietimo
centro veiklą

aprūpinimo

Siektini rezultatai (kriterijai)
I–IV ketvirčiai
Vykdyta Aplinkosaugos ugdymo ir darnaus vystymosi programa
Įgyvendinintos 4 sveikatinimo programos ir projektai (Vaikų
sveikatos stiprinimo, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo; Vaisių
vartojimo skatinimo mokyklose, Smurto prieš vaikus, žalingų
polinkių prevencijos)
Tarptautinių projektų ir valstybines programų koordinavimas
(GLOBE, Baltijos jūros projektas (BJP), Pilietinio, tautinio ir
lituanistinio ugdymo programa, Gabių ir talentingų vaikų ugdymo ir
inkliuzijos, Vaikų socializacijos, Etninės kultūros plėtros programos)
ESF remiamų projektų administravimas ir vykdymas
Švietimo pagalbos mokytojams ir mokykloms teikimas (viešosios
diskusijos, seminarai, konsultacijos, praktikos it kt.)
I–IV ketvirčiai
Inicijuotas ir organizuotas teisės aktų projektų rengimas ir
įgyvendinimas neformaliojo vaikų švietimo srityje (konferencijos
ugdymo turinio ir neformaliojo ugdymo krepšelio klausimais;
parengti, publikuoti pranešimai, straipsniai apie neformalųjį vaikų ir
jaunimo ugdymą; neformaliojo ugdymo idėjų sklaida „Lietuvos
Ryto TV“ laidoje „Padėkime augti“ ir t.t.)
Vykdytas projektas „Kūrybiškas kelias į verslumą“ (99 mokytojai)
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
koordinavimas (organizuota 150 kvalifikacijos tobulinimo renginių,
2 respublikiniai mokytojų forumai (130 dalyvių), 2012 tęstinių
neformaliojo švietimo konsultantų mokymų vykdymas)
Neformaliojo švietimo šalies ir tarptautinių renginių vaikams ir
jaunimui organizavimas (organizuota 20 respublikinių, tarptautinių
renginių/projektų
I–IV ketvirčiai
Parengta, išleista, paskirstyta ir pristatyta (2644 adresatai)
10 „Švietimo naujienos“ leidinių
Administruota Vadovėlių duomenų bazė
Parengti ir pateikti tvirtinti Mokyklų pažangos fondo nuostatai,
reglamentas ir projektų vertinimo tvarka
Parengta spaudai 20 operatyviosios leidybos būdu leidžiamų
leidinių, jais aprūpintos švietimo įstaigos
Ištirtas 400 švietimo įstaigų mokyklinės dokumentacijos poreikis
Aprūpinta 400 švietimo įstaigų mokykline dokumentacija
Vykdyta saugiųjų blankų panaudojimo kontrolė

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

V. Bacys
R. Zuoza

LJGC

V. Bacys

LVJC

V. Bacys

ŠAC

Lėšos
(tūkst.
Lt)
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

1.2.11.10
.

Užtikrinti Specialiosios pedagogikos
ir psichologijos centro veiklą

1.2.11.11
.

Užtikrinti Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros veiklą

Siektini rezultatai (kriterijai)
Sudarytos turto, nupirkto pagal programas, perdavimo panaudos
pagrindais sutartys su švietimo įstaigomis
Sudarytos lėšų, skirtų lietuvių kalbos vadovėliams ir mokymo
priemonėms įsigyti mokykloms tautinės mažumos kalba,
panaudojimo sutartys, atlikta lėšų panaudojimo analizė
Paskirstyti ir švietimo įstaigoms perduoti pagal įvairias švietimo
programas bei projektus išleistų ir paramos būdu gauti leidiniai
Administruoti ESF remiami projektai
ŠMM priklausančių pastatų administravimas
I–IV ketvirčiai
Organizuota 55 pedagoginių psichologinių tarnybų metodinė
konsultacinė priežiūra bei jų aprūpinimas vaikų pedagoginio
psichologinio vertinimo instrumentais
Organizuotas pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų
švietimo pagalbos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas,
jų atestacija
Įgyvendintos prevencinės programos ir jų priemonės
Diegta, koordinuota ir praplėsta Olweus patyčių prevencijos
programa šalies mokyklose
Teikta metodinė konsultacinė parama 6 vaikų socializacijos
centrams
Parengtos specialiosios mokymo priemonės, koordinuojamas
mokyklų aprūpinimas
Sudarytas atnaujintas elektroninio specialiųjų mokymo priemonių
katalogas
Tobulinta švietimo pagalbos teikimo specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams sistema
Administruoti ESF remiami projektai
I–IV ketvirčiai
Patvirtintas 2013 m. vertinamų mokyklų sąrašas ir nauja mokyklų
išorės vertinimo tvarkos aprašo redakcija
Įvykdytas tarptautinis išorės vertintojų pirkimas
Atlikta vertintojų veikos kokybės analizė
2 renginiai švietimo padalinių specialistams
Pirmu lygiu įvertintų mokyklų pažangos stebėjimas
Parengtos 4 mokymo programos
Parengtas 1 leidinys iš serijos „Į pagalbą savivaldybei“ „Švietimo
stebėsena ir vertinimas“
Parengti 3 leidiniai iš serijos „Sėkmės istorijos“

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

G. Šeibokienė

SPPC

A. Aldakauskas
R. Ališauskas

NMVA

Lėšos
(tūkst.
Lt)
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1.2.16.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

11

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Remti švietimo veiklą

Užtikrinti veiksmingą dalyvavimą
tarptautinių organizacijų švietimo
programose

Užtikrinti veiksmingą dalyvavimą
tarptautinių organizacijų švietimo
programose
(Mokymosi
visą
gyvenimą,
Erasmus
Mundus,
Tempus, Nordplus) ir užtikrinti
Paramos fondo Europos socialinio
fondo agentūros veiklą
Dalyvauti tarptautinėje švietimo
veikloje ir vykdyti tarptautinius
susitarimus

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Kokybės siekiančių mokyklų klubo veiklos palaikymas
Suorganizuota ir įvykdyta 15 kvalifikacijos tobulinimo renginių
Dalyvauta SICI organizacijos veikloje, sumokėtas nario mokestis
dalyvauta dvejose konferencijose
Koordinuotos ES Mokymosi visą gyvenimą programos EURYDICE
paprogramės veiklos: 4 lyginamosios studijos, pasirengimas 6
naujoms studijoms, Eurypedia atnaujinimas, dalyvavimas 3 darbo
grupėse
I–IV ketvirčiai
Finansuotos švietimo reikmės, žemės registracijos mokestis ir kt.
Įsakymas
I ketvirtis
2011 Metų mokytojo premija apdovanoti 5 šalies pedagogai
D. Numgaudis
100 specialistų darbo vizitų į tarptautinius susitikimus
TVP(PES) 11
Lietuvos Nuolatinėje atstovybėje ES 2012 m. 2 įsteigti ir
išlaikomi etatai darbui švietimo ir mokslo srityje
TVP(PES)
53 komandiruotės į ES Tarybos darbo struktūras, formalias ir
neformalias tarybas, Europos Parlamentą nagrinėti su švietimu
ir mokslu susijusius klausimus
TVP(PES)
Parengta 17 susitikimų švietimo ir mokslo srityje koncepcijų
I–IV ketvirčiai
Programos Erasmus administravimas
Sutartys su Švietimo mainų paramos fondu ir Europos socialinio
fondo agentūra
Parengtos ataskaitos už Mokymosi visą gyvenimą programos 2011
m. įgyvendinimą ir patikinimo deklaracijos pateikimas Europos
Komisijai
Klausimų – atsakymų paslauga Eurydice tinkle
I–II ketvirčiai
Suorganizuotas oficialus Armėnijos švietimo ministro ir delegacijos
vizitas Lietuvoje
Suorganizuotas 18-asis Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministrų
susitikimas Lietuvoje
Suorganizuotas Lietuvos ir Baltarusijos švietimo ministerijų atstovų
bendros konsultacinės komisijos posėdis Vilniuje

Įsakymas

Atsakingi ir
vykdytojai

D. Bužinskienė
R. Povilaitienė
K. Markelienė
O. Kacevičienė
J. Bagočiūnaitė

Partneriai

4 441
iš jų:
LRV

78
15 267

A. Mikailionienė
J. Strumskienė
J. Strumskienė
R. Rudokienė
J. Strumskienė
R. Rudokienė
V. Rinkevičienė

ŠMPF, ŠAC,
UPC,
KPMPC
ŠMPF, ŠAC,
UPC,KPMPC
ŠMPF, ESFA

J. Strumskienė
K. Markelienė
R. Paškevičius

J. Strumskienė
J. Devižienė
A. Širkaitė
Įsakymas

Lėšos
(tūkst.
Lt)

UPC
ŠAC

14 249
(iš jų 577
Norvegijo
s
finansinės
paramos
lėšos)
408

A. Kazlauskas

TVP (PES) – Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. tarpinstitucinį veiklos planas (2012 – 2014 m.)
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1.3.2.1.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Vykdyti nuolatines pareigas pagal
Europos mokyklų konvenciją

1.3.3.

Dalyvauti tarptautinėje mokslo ir
studijų veikloje

1.3.4.

TVP
(PES)
priemonė:
Pirmininkauti ir atstovauti ES
Tarybai santykiuose su kitomis ES
institucijomis

Siektini rezultatai (kriterijai)
Suorganizuotas Lietuvos ir Lenkijos istorijos ekspertų susitikimas
Lietuvoje
Patvirtinta naujos sudėties Tarptautinių studijų komisija ir dalyvauta
jos darbe
I–IV ketvirčiai
10–20 švietimo darbuotojų dalyvavusių Europos Tarybos Pestalozzi
kvalifikacijos tobulinimo programoje
Valstybinių stipendijų ir išmokų skyrimas Lietuvos ir užsienio
piliečiams
Užtikrintas dalyvavimas Dabartinių Europos kalbų centro veikloje
Užtikrintas dalyvavimas OECD Aukštojo mokslo vadybos
programoje
Užtikrintas pasirengimo pirmininkauti ES Taryboje 2013 m.
procesas
Užtikrintas ministerijos kompetencijai tenkančių Lietuvos interesų
tinkamas atstovavimas ES Taryboje
Tarptautinių susitarimų su Moldova, Armėnija, Baltarusija,
Bangladešu, Indija, Izraeliu, Čekija, Kanada, Kazachstanu, Kinija,
Šv. Sostu projektų derinimas, pasirašytų tarptautinių susitarimų
patvirtinimas, atitinkamų darbo grupių posėdžių suorganizavimas
Atstovavimas Lietuvai švietimo srityje ES institucijų, tarptautinių
organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje
Specialistų mainai, stažuotės, vizitai, užsienio delegacijų vizitai
Dalyvavimas Europos mokyklos Vidurinio ugdymo inspektorių
veikloje
III–IV ketvirčiai
Organizuotas kvalifikacijos tobulinimo renginys, vykdant Europos
Tarybos Pestalozzi programos sklaidą
II ir IV ketvirčiai
Dalyvauta 2 Europos mokyklų Valdytojų tarybos posėdžiuose
I–IV ketvirčiai
Organizuota Europos mokyklų inspektorių iš Lietuvos veikla
III ketvirtis
Organizuotas mokytojų skyrimo konkursas
Atstovavimas Lietuvai mokslo ir studijų srityse ES institucijų,
tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

A. Širkaitė

Įsakymai

A. Širkaitė

Potvarkis

Susitarimai
LRV nutarimai
Įsakymai

A. Širkaitė
R. Jacinavičienė
A. Kazlauskas

Potvarkiai

A. Razmantienė
UPC

Įsakymas
Potvarkiai

Vilniaus
lietuvių namai
A. Žalys
R. Rudokienė
S. Žurauskas
J. Strumskienė
R. Rudokienė

222
388
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1.4.

1.4.1.
1.4.2.
2.

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Įgyvendinti
ŠMM
priskirtus
Europos Sąjungos struktūrinės
paramos
veiksmų
programos
prioritetus
Administruoti veiksmų programų
prioritetų
priemones,
stiprinti
administravimo gebėjimus
Informuoti visuomenę ir pareiškėjus
apie
ES
struktūrinių
fondų
finansavimą
Užtikrinti
valstybės
remiamų
mokyklų veiklą

Tvirtinimas

R. Povilavičiūtė
Pasirašytos 156 projektų administravimo ir finansavimo
sutartys
Įgyvendinta 1 informavimo iniciatyva (metinis informavimo
planas)

3251 finansuojamų etatų (pareigybė) bendrojo ugdymo įstaigose

Atsakingi ir
vykdytojai

Lėšos
(tūkst.
Lt)
2 775

A. Lisauskienė
J. Kašėtienė

1 700

A. Lisauskienė

1 075

D. Bužinskienė
J. Mackevičienė
J. Tankevičienė

2 120 666
2 116 420

Organizuoti paramą
ugdymo mokykloms

2.1.1.

Finansuoti mokyklas, priskiriamas
pagrindinės mokyklos tipui

K. Markelienė, L. Žadeikaitė, R. Klepačienė
Finansuojama 30 bendrojo ugdymo mokyklų
D. Bužinskienė
J. Tankevičienė
Finansuojamos 7 religinių bendrijų mokyklos
J. Povilaitienė
51 pedagogas išvykęs dirbti (pagal sutartis) į užsienio formaliojo TVP (GL) (1.1.7.) O. Čepulėnienė
švietimo įstaigas
R. Jucienė
P. Navickas
D. Žemgulienė
A. Razmantienė
D. Bužinskienė
I–IV ketvirčiai
Finansuoti 6 mokyklas, priskiriamas pagrindinės mokyklos tipui
J. Tankevičienė

2.1.1.

Finansuoti mokyklas, priskiriamas
vidurinės mokyklos tipui

I–IV ketvirčiai
Finansuoti 24 mokyklas, priskiriamas vidurinės mokyklos tipui

D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

2.1.2.

Finansuoti
religinių
bendrijų
mokyklas
TVP (GL) priemonė 1.1.3.: Skatinti
ir remti neformaliojo ir formaliojo
švietimo, kitų ugdymo įstaigų
užsienyje
veiklą
lituanistinio
švietimo srityje

I–IV ketvirčiai
Finansuoti 7 religinių bendrijų mokyklas
I–IV ketvirčiai
12 užsienyje veikiančioms bendrojo ugdymo mokykloms, kuriose
mokoma lietuvių kalba arba lietuvių kalbos, suteikta koordinuota
parama

R. Povilaitienė
Sutartys
Sąmatos
Potvarkiai

Partneriai

J. Kašėtienė

2.1.

2.1.3.
Pr–6

bendrojo

Siektini rezultatai (kriterijai)

P. Navickas
R. Povilaitienė
R. Jablonskienė
R. Jucienė
K. Markelienė
T. Daukantas

6 408
(pajamų
įmokos
20)
80 331
(pajamų
įmokos
1 287)
3 330
4 963

Paskirtos lėšos užsienio lietuviškoms mokykloms
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2.1.4.
2.1.5.
2.2.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Finansuoti mokinio krepšelį (MK)
Finansuoti Šiuolaikinės mokyklos
centrą
Paremti neformaliojo švietimo
įstaigas

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Parengti Pelesos privačios vidurinės mokyklos įstatai, nustatytas
Įsakymai
klasių (grupių) skaičius, suderinti tarifiniai sąrašai, strateginis planas
ir ugdymo planas
15 darbo vizitų į užsienio lietuviškas mokyklas jų veiklos klausimais Įsakymai
Pervestos lėšos ministro įsakymu nustatytais terminais
I–IV ketvirčiai
Finansuoti centre besimokančius 398 mokinius pagal sutartį
G. Šeibokienė, K. Markelienė
Finansuojama 1 vaikų neformaliojo švietimo įstaiga
Finansuojamos 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Parengtas 1 neformaliojo vaikų švietimo krepšelio įvedimo teisės
aktas

ŠMM 2012 m.
5.3.1.
prioritetas

Atsakingi ir
vykdytojai

J. Mackevičienė

Partneriai

Lėšos
(tūkst.
Lt)

2 018 592
1 489
4 246

R. Povilaitienė
D. Bužinskienė
J. Tankevičienė
G. Šeibokienė
R. Zuoza

Organizuoti
neformalųjį
vaikų
švietimą
Remti
Vilkaviškio
vyskupijos
Krikščioniškosios kultūros centrą
Finansuoti ikimokyklinių įstaigų
veiklą

I–IV ketvirčiai
Finansuotos pavaldžios įstaigos
I–IV ketvirčiai
Finansuoti 286 besimokantys mokiniai centre, sudaryta sutartis
I–IV ketvirčiai
Finansuotos pavaldžios ikimokyklinės įstaigos

R. Povilaitienė

573

R. Zuoza
R. Povilaitienė
D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

886

3.

Rengti jaunimą profesinei veiklai

K. Markelienė
R. Pusvaškis

3.2.

Sudaryti sąlygas įgyti profesinę
kvalifikaciją
ir
atitinkamą
išsilavinimą profesinėse mokyklose

18068 absolventai, įgiję profesinę kvalifikaciją profesinio
mokymo įstaigose
K. Markelienė, J. Gaudiešius
6280 Lt vienam profesinio mokymo įstaigoje besimokančiam VŠS
mokiniui

2.2.1.
Pr–5
2.2.2.
2.2.3.

37734 – vidutinis metinis mokinių skaičius profesinio mokymo
įstaigoje
3.2.1.

Finansuoti
mokymą

mokinių

profesinį

I–IV ketvirčiai
Finansuota 71 profesinio mokymo įstaiga

2 641
(pajamų
įmokos
146)
286 257
286 257

K. Markelienė
J. Tankevičienė
J. Gaudiešius
K. Markelienė
R. Žukauskaitė
J. Zabietienė
K. Markelienė
J. Tankevičienė
J. Gaudiešius

269 129
(pajamų
įmokos
17 128)
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Sutrumpinimai
AIKOS
AM
BUPMD
EAICY
ESFA
IEA
IS
ISM
ITC
KKSD
KRISIN
KU
LAMA BPO
LASUC
LEU
LITNET
LJGC
LJTC
LLTI

LKNUC
LMA
LMT
LMP
LMS
LMITKC
LMSSC
LRV
LSSA
LSPA
LVJC
MITA
MOSTA
MŠC
MTC

Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema
Aukštosios mokyklos
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamentas
Europos neformaliojo švietimo institucijų asociacija
Europos socialinio fondo agentūra
International Association for the Evaluation of Educational
Achievement – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo
Informacinė sistema
Vadybos ir ekonomikos universitetas
Švietimo informacinių technologijų centras
Kūno kultūros ir sporto departamentas
Švietimo ir mokslo informacinių sistemų,
registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinė sistema
Klaipėdos universitetas
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras
Lietuvos jaunimo turizmo centras
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Lietuvos mokslų akademija
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos moksleivių parlamentas
Lietuvos moksleivių sąjunga
Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos studentų sporto asociacija
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokytojų švietimo centrai
Mokyklų tobulinimo centras

NEC
NMVA
NMKČMM
NTAKD
NVO
OECD
PD prie
VRM
PISA
PIRLS
PMĮ
KPMPC
SADM
SAM
SD
SKVC
SMLPC
SODRA
SPPC
ŠAC
ŠMPF
ŠU
ŠVIS
TOK
ŪM
URM
UPC
VDA
VDU
VRM
VU
VSF
ŽŪMA

Nacionalinis egzaminų centras
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Nevyriausybinės organizacijos asociacija
Organisation for Economic and Social Cooperation and
Development – Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir
vystymosi organizacija
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Programme for International Student Assessment – Tarptautinė
moksleivių vertinimo programa
Progress in International Reading Literacy Study – Tarptautinis
skaitymo gebėjimų tyrimas
Profesinio mokymo įstaigos
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Statistikos departamentas
Studijų kokybės vertinimo centras
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdyba
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Švietimo aprūpinimo centras
Švietimo mainų ir paramos fondas
Šiaulių universitetas
Švietimo valdymo informacinė sistema
Tautinis olimpinis komitetas
Ūkio ministerija
Užsienio reikalų ministerija
Ugdymo plėtotės centras
Vilniaus dailės akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Vidaus reikalų ministerija
Vilniaus universitetas
Valstybinis studijų fondas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
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2012 METŲ VEIKLOS PUSMEČIO ATASKAITA
UŽ UŽDAVINIO VYKDYMĄ
PAVADINIMAS
PROGRAMA

ATSAKINGAS

TIKSLAS
REZULTATO RODIKLIAI
PLANUOTA

PADARYTA
IV KETVIRTIS
IV KETVIRTIS

UŽDAVINYS
ATSAKINGAS

SKYRIAI, DALYVAUJANTYS
ĮGYVENDINANT PRIEMONES:

REZULTATO RODIKLIAI

PRIEMONĖS:
ATSAKINGAS

PLANUOTA
I KETVIRTIS

REZULTATAS (ARBA PRIEŽASTYS, JEI NEPADARYTA)

II KETVIRTIS

III KETVIRTIS

IV KETVIRTIS

ATSAKINGAS

PLANUOTA

REZULTATAS (ARBA PRIEŽASTYS, JEI NEPADARYTA)
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I KETVIRTIS

II KETVIRTIS

III KETVIRTIS

IV KETVIRTIS

ATSAKINGAS

PLANUOTA
I KETVIRTIS

REZULTATAS (ARBA PRIEŽASTYS, JEI NEPADARYTA)

II KETVIRTIS

III KETVIRTIS

IV KETVIRTIS

UŽDAVINIO VADOVAS
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_________________
PARAŠAS

__________________________________________________
VARDAS IR PAVARDĖ

