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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
2015 METŲ DARBO PLANO PATVIRTINIMO
2015 m. balandžio 30 d. Nr. V-421
Vilnius
Vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1259, ir Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, 40 punktu:
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 metų darbo planą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Atsakingiems už vertinimo kriterijų reikšmes asmenims iki kiekvieno ketvirčio pabaigos pateikti Strateginių programų
skyriui informaciją apie vertinimo kriterijų reikšmių būseną.
2.2. Atsakingiems už priemonių vykdymą asmenims iki gruodžio 30 d. pateikti programos, jos tikslų ir uždavinių vykdymo
vadovams bei Strateginių programų skyriui priemonių vykdymo ataskaitą.
2.3. Programų vadovams atsiskaityti ministrui žodžiu apie programos vykdymo eigą pagal pareikalavimą.
2.4. Strateginių programų skyriui, remiantis priemonių vykdymo ataskaitomis, teisės aktų nustatytais terminais, parengti ir
iki 2016 m. kovo 1 d. pateikti Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitą.
2.5. Ministerijos kancleriui Dainiui Numgaudžiui kontroliuoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
2015 metų darbo plano vykdymą.

Švietimo ir mokslo ministras

Dainius Pavalkis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. V-421
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 2015 METŲ DARBO PLANAS
I DALIS – 2015 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PRIORITETAI
Nr.
1
prioritetas

1.1
darbas

Prioritetinės kryptys, darbai ir
įgyvendinimo priemonės
Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo
ir profesinio mokymo patrauklu
mo didinimas gerinant švietimo
kokybę
(LRV 2014 m. IV prioriteto „Švieti
mo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo
politikos įgyvendinimas gerinant
kokybę ir prieinamumą“ 4.1 kryptis)

Rodikliai ir kiti siektini rezultatai

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

40 proc. 6 metų vaikų bendrojo ugdymo mokyklų
priešmokyklinio ugdymo grupėse (2014 m. planas – 35)

I. Grigaravičienė

40 proc. pažangos ataskaitas viešai paskelbusių bendrojo
ugdymo mokyklų (2013 m. – 35)

A. Jakelienė

NMVA, ITC

25 proc. švietimo pažangos ataskaitas viešai paskelbusių
savivaldybių (2014 m. – 0)

O. Damskis

NMVA, ITC

20 proc. asmenų, vidurinį išsilavinimą įgyjančių profesinio
mokymo įstaigose (2013 m. – 16,7)

M. Griškevičius

Įvesti privalomą priešmokyklinį ugdymą (III ketvirtis)

LRV prioritetų
4.1.1 darbas

I. Grigaravičienė

Įdiegti lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, bendras visoms Lietuvos
mokykloms, ir sukurti mokinių pilietiškumo veiklų ir pilietiškumo įgūdžių įsivertinimo metodus
(įrankius) (III ketvirtis)

LRV prioritetų
4.1.2 darbas

N. Poderienė
E. Nausėdienė

11.01 PRIEMONĖ 3.2.2 Sustiprinti lituanistinį ir pilietinį ugdymą

Įsakymas

11.02 PRIEMONĖ 2.1.5 Finansuoti mokinio krepšelį (MK) ir savivaldybių mokyklų (klasių) specialiųjų
poreikių turintiems mokiniams, kitų savivaldybėms perduotų įstaigų ūkio lėšas (ŪL) DOTACIJA
savivaldybėms
1.2
darbas

UPC

11.01 PRIEMONĖ 3.2.5 Kurti ir diegti taiklesnį ugdymo turinį ir naujas mokymo organizavimo formas
(ES 2014–2020 m.)
1.3
darbas

Integruoti mokyklų išorinį vertinimą, standartizuotus mokinių pasiekimų vertinimus ir mokyklų
pažangos konkursus į bendrą paramos sistemą (IV ketvirtis)
11.01 PRIEMONĖ 2.1.4 Organizuoti mokyklų pažangos projektų konkursų pagrindinį etapą

LRV prioritetų
4.1.3 darbas

A. Aldakauskas
R. KuodytėKazielienė

NMVA, NEC

Lėšos
Eur
(priemonė)

3

Nr.

1.4
darbas

Prioritetinės kryptys, darbai ir
įgyvendinimo priemonės

Rodikliai ir kiti siektini rezultatai

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

11.01 PRIEMONĖ 2.2.2 Organizuoti ugdymo įstaigų išorinį vertinimą

A. Jakelienė

NMVA, NEC

11.01 PRIEMONĖ 2.2.7 Išplėtoti švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemą

R. KuodytėKazielienė

NMVA,
NEC, UPC,
ITC

Parengti baigiamųjų egzaminų ir pasiekimų patikrinimų pertvarkos į kaupiamojo kriterinio
vertinimo sistemą koncepciją (IV ketvirtis)

LRV prioritetų
4.1.4 darbas

L. Žadeikaitė

LRV prioritetų
4.1.5 darbas

M. Griškevičius

Lėšos
Eur
(priemonė)

11.01 PRIEMONĖ 2.2.1 Įvesti kriterinį kaupiamąjį vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą
11.01 PRIEMONĖ 2.2.7 Išplėtoti švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemą (ES 2014–2020 m.)
1.5
darbas

Pristatyti profesinio mokymo teikiamas galimybes visuomenei, bendrojo ugdymo mokykloms (IV
ketvirtis)
11.01 PRIEMONĖ 4.1.2 Teikti profesinio orientavimo (karjeros) paslaugas realioje ir virtualioje
aplinkoje (TVP Užimtumas 2.1.1; ES 2014–2020 m.)

2
prioritetas

Studijų
prieinamumo
ir
tarptautinio konkurencingumo
didinimas
(LRV 2014 m. IV prioriteto „Švie
timo, mokslo, kultūros ir sveika
tinimo politikos įgyvendinimas
gerinant kokybę ir prieinamumą“
4.2 kryptis)

2.1
darbas

Įteisinti paskolų studijoms teikimą per Valstybinį studijų fondą (I–IV ketvirčiai)

115 848

10 proc. valstybės nefinansuojamų studentų, gavusių
kompensavimą už studijas sumokėtos kainos (2013 m. – 4,07)

A. Žalys
K. Gansiniauskas

LRV prioritetų
4.2.1 darbas

A. Žalys
K. Gansiniauskas
A. Ambras

LRV prioritetų
4.2.2 darbas

A. Žalys
K. Gansiniauskas

12.01 PRIEMONĖ 1.1.8 Užtikrinti studentų kreditavimą
2.2
darbas

Padidinti studijų prieinamumą plėtojant už studijas sumokėtos kainos kompensavimą gerai
besimokantiems valstybės nefinansuojamiems studentams (I–IV ketvirčiai)

VSF

12.01 PRIEMONĖ 1.1.9 Užtikrinti už studijas sumokėtos kainos kompensavimą valstybės
nefinansuojamiems studentams
2.3
darbas

Padidinti doktorantūros studijų vietų skaičių, siekiant priartėti prie ES vidurkio (I–IV ketvirčiai)
12.01 PRIEMONĖ 2.1.4 Gerinti aukštojo ar lygiaverčio lygmens mokslo kokybę, veiksmingumą ir
atvirumą (ES 2014–2020 m.)

5 191 149

3 765 060
VSF

LRV prioritetų
4.2.3 darbas

S. Žurauskas

3 765 060
1 426 089
1 426 089
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Nr.
2.4
darbas

Prioritetinės kryptys, darbai ir
įgyvendinimo priemonės

Rodikliai ir kiti siektini rezultatai

Padidinti vykdomų jungtinių studijų programų skaičių iki 35 (2014 m. planas – 20) (I–IV ketvirčiai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

LRV prioritetų
4.2.4 darbas

A. Levickas

LRV prioritetų
4.2.5 darbas

A. Levickas
V. Rinkevičienė

Partneriai

Lėšos
Eur
(priemonė)

12.01 PRIEMONĖ 1.3.1 Didinti studijų proceso Lietuvos aukštosiose mokyklose tarptautiškumą
2.5
darbas

3
prioritetas

3.1
darbas

Padidinti studentų, gavusių finansinę paramą atlikti praktiką užsienyje, skaičių iki 150 (2014 m.
planas – 120) (I–IV ketvirčiai)
12.01 PRIEMONĖ 1.3.1 Didinti studijų proceso Lietuvos aukštosiose mokyklose tarptautiškumą

A. Levickas

11.02 PRIEMONĖ 1.3.1 Užtikrinti veiksmingą dalyvavimą tarptautinių organizacijų švietimo programose

V. Rinkevičienė

Mokslo rezultatų komercinimas
ir inovatyvių įmonių veiklos
plėtra, skatinant viešas ir
privačias investicijas
(LRV 2014 m. I prioriteto1
„Ekonomikos augimas, užimtumo
ir socialinės įtraukties didinimas“
1.2 prioritetinė kryptis)

Vyriausybės išlaidos MTEP kaip BVP dalis – 0,45 proc.
(2012 m. – 0,36)

S. Žurauskas

10 jungtinių mokslo ir verslo iniciatyvų

A. Malysis

20 mokslo ir studijų institucijose susikūrusių naujų žinioms
imlių įmonių (angl. spin-off)

J. Spurgienė

Pradėti įgyvendinti Lietuvos sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo veiksmų planus
(I–IV ketvirčiai)

LRV prioritetų
1.2.1 darbas

A. Malysis

121 740

ŪM

ŪM

12.01 PRIEMONĖ 1.1.1 Skirti valstybės finansavimą universitetinių studijų studentams
12.01 PRIEMONĖ 2.1.5 Skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimą kūrybinių inovacijų
srityje ( TVP Kultūra 1.2.22; ES 2014–2020 m.)
12.01 PRIEMONĖ 2.5.2 Plėtoti MTEP ir kūrybines inovacijas, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą
visuomenę (TVP Kultūra 1.2.1; ES 2014–2020 m.)
12.01 PRIEMONĖ 2.5.3 Skatinti visuomenės sveikatos srities mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti su
tuo susijusią infrastruktūrą (TVP Sveikata visiems 1.3.13; ES 2014–2020 m.)
12.01 PRIEMONĖ 3.2.1 Užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET
veiklą (TVP IVPP 1.3.1.)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelė (patvirtinta LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, TAR 2014-10-16, Nr. 14226).
2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269, TAR 2014-03-27,
Nr. 2014-03544).
3
2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293,
TAR 2014-04-04, Nr. 2014-04113).
1
2

5

Nr.

Prioritetinės kryptys, darbai ir
įgyvendinimo priemonės

Rodikliai ir kiti siektini rezultatai

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
Eur
(priemonė)

12.01 PRIEMONĖ 3.2.2 Įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros
2013–2016 m. programą (TVP IVPP 1.3.2)
12.01 PRIEMONĖ 3.2.4 Užtikrinti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) veiklą
12.01 PRIEMONĖ 3.2.7 Įgyvendinti priemones ir projektus, susijusius su mokslo ir studijų sistemos
optimizavimu ir plėtra
3.2
darbas

Parengti ir pradėti įgyvendinti jungtinių mokslo ir verslo iniciatyvų finansavimo modelį; remiantis
šiuo modeliu, bus finansuojamos bendros mokslo ir verslo idėjos, skirtos naujai technologijai,
produktui, procesui, metodui sukurti ir pritaikyti visuomenės poreikiams ir (arba) diegti į rinką
(I–IV ketvirčiai)

LRV prioritetų
1.2.2 darbas

A. Malysis

ŪM

12.01 PRIEMONĖ 2.5.2 Plėtoti MTEP ir kūrybines inovacijas, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą
visuomenę (TVP Kultūra 1.2.1; ES 2014–2020 m.)
4
prioritetas

Nedarbo (ypač struktūrinio)
mažinimas ir socialinės įtraukties
didinimas
(LRV 2014 m. I prioriteto
„Ekonomikos augimas, užimtumo
ir socialinės įtraukties didinimas“
1.3 prioritetinė kryptis)

Praktinio mokymo realiose darbo vietose pagal profesinio
mokymo programas plėtra – 60 proc. (2014 m. planas – 50
proc.)

4.1
darbas

Diegti sąsajas su Sodra, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), Lietuvos darbo biržos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėmis, Gyventojų registru, plėtojant specialistų
kvalifikacijų sąsajų su darbo vietomis sistemą (IV ketvirtis)

S. Zybartas
M. Griškevičius

LRV prioritetų
1.3.1 darbas

A. Levickas

LRV prioritetų
1.3.10 darbas

S. Zybartas
M. Griškevičius
L. Jasiukevičienė

ŪM, SODRA,
VMI, LDB,
MOSTA,
ITC

12.01 PRIEMONĖ 3.2.2 Įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros
2013–2016 m. programą (TVP IVPP 1.3.2)
4.2
darbas

Plačiau integruoti į švietimo programas mokymąsi darbo vietoje, informacinių ir komunikacinių
technologijų išmanymo, verslumo ugdymą (I–IV ketvirčiai)
11.01 PRIEMONĖ 3.1.3 Sukurti ir plėtoti ugdymo karjerai ir stebėsenos modelius bendrajame ugdyme ir
profesiniame mokyme (TVP Užimtumas 2.1.3; ES 2007–2013 m.)
11.01 PRIEMONĖ 3.1.8 Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams (TVP IVPP4)
11.01 PRIEMONĖ 4.1.1 Populiarinti ir modernizuoti profesinį mokymą, užtikrinti jo atitiktį darbo rinkos
poreikiams (TVP Užimtumas 2.2.2; ES 2014–2020 m.)

4

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“ (patvirtinta LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, TAR 2014-03-21, Nr. 3386).
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Nr.
4.3
darbas

Prioritetinės kryptys, darbai ir
įgyvendinimo priemonės

Rodikliai ir kiti siektini rezultatai

Bendradarbiaujant su darbdaviais parengti 5 profesinius standartus (I–IV ketvirčiai)

Tvirtinimas
LRV prioritetų
1.3.11 darbas

11.01 PRIEMONĖ 4.2.1.1 Atnaujinti profesinio mokymo programas pagal ūkio ir regiono poreikį
(Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 m. veiksmų planas; 2.1 priemonė)
4.4
darbas

Pradėti įgyvendinti Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį atitinkantį mokymą (aukštojo
mokslo diplomo nesuteikiantis mokymasis po vidurinės arba profesinės mokyklos) (III ketvirtis)

Atsakingi ir
vykdytojai
S. Zybartas
M. Griškevičius

Partneriai
KPMPC

M. Griškevičius
D. Sinkevičienė
A. Sokolova
LRV prioritetų
1.3.12 darbas

S. Zybartas
A. Šimaitis
A. Levickas

11.01 PRIEMONĖ 4.2.4 Suformuoti kvalifikacijų sandarą, patobulinti kompetencijas ir teikti atitinkamą
mokymą (ES 2014–2020 m.)
4.5
darbas

Parengti specialistų kvalifikacijų sąsajų su darbo vietomis analizę (IV ketvirtis)

Lėšos
Eur
(priemonė)

1 295 181
LRV prioritetų
1.3.13 darbas

A. Levickas

MOSTA

12.01 PRIEMONĖ 2.1.4 Gerinti aukštojo ar lygiaverčio lygmens mokslo kokybę, veiksmingumą ir
atvirumą (ES 2014–2020 m.)
12.01 PRIEMONĖ 3.2.4 Užtikrinti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) veiklą
5
prioritetas

Vaikų neformaliojo švietimo ir
vasaros stovyklų plėtra

2 renovuotos vaikų vasaros stovyklos (2014 m. – 0)

A. Šimaitis

500 mokinių, mokytų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei
prie vandens (2014 metais – 0)

A. Šimaitis

5.1
darbas

Sudaryti vasaros poilsio Lietuvoje galimybes socialiai remtiniems, turintiems negalią ir užsienyje
gyvenančių lietuvių vaikams (III ketvirtis)

A. Šimaitis
V. Rinkevičienė

45 000

11.01 PRIEMONĖ 3.1.7 Vykdyti etninio, ikimokyklinio ugdymo ir kitus neformaliojo švietimo projektus
(ES 2007–2013 m.)
11.02 PRIEMONĖ 2.1.3 Skatinti ir remti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje lituanistinio
švietimo veiklą
5.2
darbas

5.4
darbas

45 000

Stiprinti savivaldybių sporto vidurines mokyklas, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems
išskirtinių gabumų sportui (I–IV ketvirčiai)

A. Vaitiekėnas
J. Mackevičienė
D. Bužinskienė

11.01 PRIEMONĖ 3.1.11 Suformuoti vidurinio ugdymo programos teikimui akredituotų mokyklų tinklą

A. Vaitiekėnas

Sudaryti mokiniams galimybes išmokti plaukti (I–IV ketvirčiai)

A. Šimaitis

11.01 PRIEMONĖ 3.3.6 Įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmus

A. Šimaitis

KKSD prie
LRV

SPPC, SAM,
SADM, LVJC
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II DALIS – 2015 METŲ MINISTERIJOS DARBAI
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Atsakingi ir
vykdytojai

Tvirtinimas

Partneriai

Lėšos
(Eur)

12.01 Studijų ir mokslo plėtra (86 614 572 Eur)
Atsakingas vykdytojas – Rolandas Zuoza, švietimo ir mokslo viceministras
1

1.1

Sukurti gebančiam ir motyvuotam
asmeniui palankią aplinką tapti
aukštos profesinės kvalifikacijos
specialistu,
savęs
realizavimą
derinančiu
su
valstybės
ir
visuomenės lūkesčių tenkinimu

Užtikrinti sąmoningą ir informacija
paremtą studijų pasirinkimą ir
prieinamumą

A. Žalys

69 563 716

7,4 proc. 25–34 metų asmenų, kurie mokosi formaliojo
švietimo sistemoje

A. Opulskytė

8 proc. studentų, kurie dalį studijų mokėsi užsienyje, palyginti
su visais studijuojančiaisiais

E. Armalytė

7 proc. dėstytojų, dalyvavusių Erasmus mobilumo programoje

E. Armalytė

5 proc. studentų, kurie buvo išvykę į dalines studijas užsienyje LRV prg. priem.
(pagal Erasmus programą)
8.2.45

E. Armalytė

5,8 proc. aukštųjų mokyklų absolventų, registruotų TVP
teritorinėse darbo biržose (po metų nuo baigimo)
(Užimtumas)
(R-2-1)6

K. Selezniova

D. Lukošiūnienė, A. Levickas, K. Gansiniauskas

66 768 594

5 valstybinės informacinės sistemos ir portalai, teikiantys
informaciją apie galimybes studijuoti Lietuvos aukštosiose
mokyklose

E. Armalytė
K. Selezniova
G. Pačėsienė

23,5 proc. studijuojančių fizinius ir inžinerinius mokslus,
palyginti su visais studijuojančiaisiais

T. Pūtys

7 408 I kurso universitetinių studijų valstybės finansuojamos
vietos

K. Gansiniauskas

6 668 I kurso koleginių studijų valstybės finansuojamos vietos

V. Pachalkienė

10 proc. valstybės nefinansuojamų studentų, gavusių LRV 2015 m.
kompensavimą už studijas sumokėtos kainos (2013 m. – 4,07) prior. 4.2 pr. kr.
rodiklis7

K. Gansiniauskas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, TAR 2014-03-06, Nr. 2014-02763).
7
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelė (patvirtinta LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, TAR 2014-10-16, Nr. 14226).
5
6

8
Nr.
1.1.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Skirti
valstybės
finansavimą I–II ketvirčiai
universitetinių studijų studentams Skirtos lėšos nevalstybinėms aukštosioms mokykloms
I–IV ketvirčiai
(ŠMM dalis)
Teisiškai reglamentuota studentų priėmimo (studijų krepšelių
skyrimo) į aukštąsias mokyklas tvarka
Valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymas pagal pakopas
ir aukštąsias mokyklas
IV ketvirtis Skirtos lėšos universitetams 2015 m. įstojusiųjų
studijų krepšeliams finansuoti
I–IV ketvirčiai
Lėšų skyrimas kolegijoms

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Įsakymai
Sutartys

K. Gansiniauskas

Įsakymai
LRV nutarimų
projektai

T. Pūtys
G. Pačėsienė
K. Gansiniauskas

Įsakymai

K. Gansiniauskas

Sąmatos
Įsakymai
Sutartys
LRV nutarimų
projektai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

Nevalstybinės AM,
ITC, AM
LAMA
BPO

12 835 469

V. Pachalkienė
A. Levickas

ITC
LAMA BPO
AM

36 605 885

AM

417 342

1.1.2

Finansuoti kolegines studijas

1.1.3

Įgyvendinti tikslinį studijų programų I–IV ketvirčiai
Įsakymai
Organizuota komisijos veikla, patvirtintas preliminarus ir galutinis
finansavimą
tiksliniu būdu finansuojamų vietų aukštosiose mokyklose skaičius
IV ketvirtis
Skirtos lėšos aukštosioms mokykloms tiksliniam studijų Įsakymas
finansavimui

G. Pačėsienė

1.1.4

Skirti tikslines stipendijas universitetų I–IV ketvirčiai
Įsakymai
Parengtas įsakymas ir sudarytos lėšų naudojimo sutartys su Sutartys
studentams
universitetais dėl tikslinių stipendijų pedagogų rengimo programų
studentams

D. Paškonytė
A. Levickas

AM

1 563 369

1.1.5

Skirti socialines stipendijas

A. Ambras

VSF

8 270 244

1.1.6

Skatinti studentus siekti gerų studijų I–IV ketvirčiai
rezultatų ir dalyvauti mokslinėje Patvirtinti prezidentinių stipendijų gavėjai ir sudarytos sutartys
(meninėje) veikloje

D. Paškonytė
A. Levickas

LMT

79 935

1.1.7

Užtikrinti studijų stipendijų mokėjimą I–IV ketvirčiai
LRV nutarimų
Studijų stipendijų tvarką ir mokėjimą reglamentuojančių teisės projektai
aktų rengimas ir tikslinimas

A. Ambras

VSF

1 559 893

I–IV ketvirčiai
LRV nutarimų
Socialinių stipendijų tvarką ir mokėjimą reglamentuojančių teisės projektai
aktų rengimas ir tikslinimas

V. Pachalkienė
K. Gansiniauskas

9
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

I–IV ketvirčiai
LRV nutarimų
Valstybės paskolų teikimą reglamentuojančių teisės aktų rengimas projektai
ir tikslinimas
LRV prioritetų
4.2.1 darbas

1.1.8

Užtikrinti studentų kreditavimą

1.1.9

Užtikrinti už studijas sumokėtos I–IV ketvirčiai
kainos kompensavimą valstybės Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo valstybės
nefinansuojamiems studentams tvarkos teisinio reglamentavimo
nefinansuojamiems studentams
stebėjimas (teisės aktų rengimas, tikslinimas – pagal poreikį)

1.1.10

Užtikrinti sumokėtos už studijas
kainos dalies kompensavimą nuolatinę
privalomąją pradinę karo tarnybą
atlikusiems ar bazinius karinius
mokymus baigusiems asmenims

1.1.11

Vystyti mokslo ir studijų institucijų II ketvirtis
Įsakymas
sudėtingos infrastruktūros objektų Parengti 2015 metų valstybinių mokslo ir studijų institucijų
sudėtingos infrastruktūros objektų finansavimo tvarkos aprašą
finansavimą
III–IV ketvirčiai
Skirtos lėšos valstybinių mokslo ir studijų institucijų sudėtingos
infrastruktūros objektams finansuoti

1.2

Nuolat atnaujinti ir tobulinti studijų
D. Lukošiūnienė, A. Levickas
turinį ir procesą bendradarbiaujant 1 Lietuvos aukštoji mokykla, patenkanti tarp 500 universitetų,
su socialiniais partneriais, didinti nurodytų akademinio pasaulio universitetų reitinge (ARWU)
dėstytojų profesionalumą

1.2.1

1.2.1.2 Finansuoti tarptautinius
sporto renginius

Partneriai

A. Ambras

VSF

LRV nutarimų
projektai
LRV prioritetų
4.2.2 darbas

K. Gansiniauskas
A. Ambras

VSF

I–IV ketvirčiai
LRV nutarimų
Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę projektai
privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius
mokymus baigusiems asmenims tvarkos teisinio reglamentavimo
stebėjimas (teisės aktų rengimas, tikslinimas – pagal poreikį)

K. Gansiniauskas

KAM, VSF

K. Gansiniauskas
V. Pachalkienė

MSI

Skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, I–IV ketvirčiai
Įsakymas
verslumo, kūrybinės ir sportinės Paskelbtas konkursas, patvirtinta atrankos komisija ir parengtos Sutartys
lėšų naudojimo sutartys
veiklos iniciatyvas

1.2.1.1 Jaunimo
iniciatyvų
konkurso būdu

Atsakingi ir
vykdytojai

skatinimas I–IV ketvirčiai
Paskelbtas konkursas, parengtos lėšų naudojimo sutartys

Įsakymas
Sutartys

studentų I–IV ketvirčiai
Paskelbtas konkursas, parengtos lėšų naudojimo sutartys

Įsakymas
Sutartys

1.2.1.3 Finansuoti pasirengimo studentų I–III ketvirčiai
dainų ir šokių festivaliui „Gaudeamus“ Parengtas įsakymas dėl šventės koordinatoriaus, lėšų naudojimo
sutartis
darbus

Lėšos
(Eur)

3 765 060

115 848

1 555 549

608 202
D. Lukošiūnienė
A. Levickas
D. Paškonytė

D. Paškonytė

608 202
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Nr.
1.3

1.3.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Plėtoti studijų tarptautiškumą ir
stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo
tarptautinį pripažinimą

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

D. Lukošiūnienė, A. Levickas, V. Rinkevičienė

1 242 759

35 sėkmingai vykdomos jungtinių studijų programos

E. Armalytė

7 proc. aukštųjų mokyklų, vykdančių išsilavinimo ir
kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinį
pripažinimą

R. Ramanauskienė

Atvykstančių ir išvykstančių laikinai studijuoti Bolonijos
regiono studentų skaičiaus santykis (koeficientas) – 0,2

E. Armalytė

150 užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose TVP (GL)8
mokyklose ir gaunančių valstybės paramą
(3.4.2)

D. Žemgulienė

Didinti studijų proceso Lietuvos I–IV ketvirčiai
aukštosiose mokyklose tarptautiškumą Skirta parama užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojų vizitams
Lietuvos aukštosiose mokyklose
Skirta parama studentų užsieniečių magistrantūros studijoms
Lietuvos aukštosiose mokyklose
Organizuotas tarptautinių projektų ir veiklų (Eurostudent V,
Eurofakultetas, Bolonijos procesas, Europos Komisijos tematinė
aukštojo mokslo modernizavimo darbo grupė, Europos suaugusiųjų
mokymosi darbotvarkės, tarptautinių tyrimų suaugusiųjų švietimo
srityje ir kt.) įgyvendinimas

LRV prg. pr.
priem. 1219
LRV prioritetų
4.2.4 darbas
LRV prioritetų
4.2.5 darbas

Lėšos
(Eur)

E. Armalytė

ŠMPF,
SKVC,
KPMPC,
AM

753 012

D. Žemgulienė

VSF
Vilniaus
lietuvių
namai

258 341

E. Buzienė

ŠMPF

14 191

Įsakymai
Sutartys

I–IV ketvirčiai
Įsakymai
Paremtos užsienio lietuvių studentų studijos Lietuvos aukštosiose
mokyklose – konkurso būdu jiems skirtos stipendijos ir socialinės
išmokos
Paremtos užsienio lietuvių studentų etnokultūrinio-edukacinio
ugdymo programos ir studentų adaptacija Lietuvoje

1.3.2

Remti išeivijos ir lietuvių kilmės
užsieniečių
studijas
Lietuvos
aukštosiose mokyklose (TVP (GL)
3.4.3)

1.3.3

Palaikyti ryšius su išeivija ir lietuvių I–IV ketvirčiai
Protokolai
MSI studentai atliko praktiką lietuvių bendruomenėse ir Sutartys
kilmės užsieniečiais
neformaliojo bei formaliojo lituanistinio švietimo mokyklose
užsienio šalyse

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2013 m. gruodžio
11 d. nutarimu Nr. 1189, Žin., 2013, Nr. 130-6677).
9
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
8

11
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

1.3.4

Remti lituanistikos (baltistikos) centrų I–IV ketvirčiai
Sutartys
Skirta parama Lietuvos dėstytojams, išvykusiems dirbti į užsienio Įsakymai
užsienyje veiklą
šalių aukštųjų mokyklų lituanistikos (baltistikos) centrus
Skirta parama užsienio šalių aukštųjų mokyklų lituanistikos
(baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimo projektams
Paskirtos Lietuvos valstybinės Kazimiero Būgos stipendijos
užsienio šalių piliečiams, studijuojantiems lietuvių kalbą

1.4

Modernizuoti studijų infra
struktūrą, mokymo ir mokymosi
aplinką

Atsakingi ir
vykdytojai
D. Žemgulienė

Partneriai
AM

A. Žalys
L. Jasiukevičienė

1 į integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus perkeltas
fakultetas, susijęs su slėniuose vykdomų MTEP veiklų tematika

A. Malysis

1.4.1

Įgyvendinti Aukštųjų mokyklų ir pro I–IV ketvirčiai
fesinio mokymo įstaigų bendrabučių Koordinuotas programos įgyvendinimas
atnaujinimo (modernizavimo) pro
gramą

S. Krotkova

1.4.3

Tobulinti ir koncentruoti studijų I–IV ketvirčiai
infrastruktūrą, siekiant aukštesnės Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
studijų kokybės (ES 2014–2020 m.)

J. Abdulskytė

1.5

Sukurti palankias mokymosi visą
A. Levickas
gyvenimą paslaugų plėtros sąlygas 70 proc. aukštųjų mokyklų, kuriose įdiegtas neformaliuoju TVP
aukštosiose mokyklose
būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos modelis (Užimtumas) (P(2013 m. – 30 proc.)
2-3-1)10
Įgyvendinti projektus, skirtus naujų I–IV ketvirčiai
kompetencijų ir (ar kvalifikacijų) su Neformaliųjų suaugusiųjų švietimo programų vykdymas
teikimui mokantis pagal neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programas

1.5.2

Tobulinti
sveikatos
specialistų I–IV ketvirčiai
rengimą, ugdymą ir su tuo susijusią Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
infrastruktūrą (TVP Sveikata visiems priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
3.1.112; ES 2014–2020 m.)

217 215

538 693

4 proc. aukštųjų mokyklų, įkūrusių ar išplėtojusių studijų
miestelių infrastruktūrą

1.5.1

Lėšos
(Eur)

LRV prg. pr.
priem. 123, 12311

AM

538 693

405 468
E. Armalytė

E. Armalytė

J. Abdulskytė

ŪM, SADM,
VRM
KPMPC

289 620

115 848

Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, TAR 2014-03-06, Nr. 2014-02763).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
12
2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293, TAR
2014-04-04, Nr. 2014-04113).
10
11

12
Nr.
2

2.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Kurti naujas žinias, sudaryti
mokslo,
verslo
ir
kultūros
integracijos
sąlygas,
siekiant
sustiprinti šalies pranašumus

0,69 proc. aukštojo mokslo ir valdžios sektoriaus išlaidos
MTEP (BVP procentais)

Rengti
aukštos
kvalifikacijos
tyrėjus, stiprinti ir telkti žmogiškąjį
MTEP
potencialą
sumanios
specializacijos kryptims plėtoti

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

A. Žalys

Lėšos
(Eur)
12 485 229

S. Žurauskas

0,40 proc. verslo išlaidos MTEP (BVP procentais) (2013 m. LRV prg. priem.
planas – 0,35 proc.)
8.3.1
NPP 4.213

S. Žurauskas

70 Lietuvos subjektų pateiktų tarptautinių ir Europos patentų LRV prg. priem.
paraiškų
8.3.3

D. Denisovienė

Vyriausybės išlaidos MTEP kaip BVP dalis – 0,45 proc. LRV 2015 m.
(2012 m. – 0,36 proc.)
prior. 1.2 pr. kr.
rodiklis14

S. Žurauskas

R. Rudokienė

1 821 420

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis LRV prg. priem.
tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo 8.3.4
publikacijų – 6,9 proc. (2011 m. – 7 proc.)

S. Žurauskas

Doktorantūros (ISCED 615 lygmuo) absolventų skaičius LRV prg. priem.
vienam tūkst. visų 25–34 metų gyventojų – 1 vnt.
8.2.5

S. Žurauskas

1 vykdomas projektas, kuriame dalyvauja užsienio lietuviai TVP (GL)16
mokslininkai
(2.5.1)

A. Gribauskienė

3 mokslo premijos, skirtos užsienio lietuviams mokslininkams TVP (GL) (2.5.2)
už aukšto tarptautinio lygio laimėjimus

A. Gribauskienė

3 užsienio lietuvių mokslininkų stažuotės Lietuvoje

LMT

TVP (GL) (2.5.3)

A. Gribauskienė

LMT

4 užsienio lietuvių mokslininkai, dalyvaujantys atliekant TVP (GL) (2.5.4)
ekspertinį vertinimą

A. Gribauskienė

LMT

Surengtas 1 Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

A. Gribauskienė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014–2020 metų nacionalinė Pažangos programa (patvirtinta 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482, Žin., 2012, Nr. 144-7430).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelė (patvirtinta LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, TAR 2014-10-16, Nr. 14226).
ISCED 6 (International Standard Classification of Education) – šeštasis švietimo lygmuo pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED 1997 m.).
16
„Globalios Lietuvos“– užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1189, Žin., 2013, Nr. 130-6677).
13
14
15

13
Nr.
2.1.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Stiprinti Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių mokslininkų ryšius ir
organizuoti bendrus renginius (TVP
(GL) 2.5.2)

Siektini rezultatai (kriterijai)
I ketvirtis
Kvietimo dalyvauti mokslo premijų konkurse paskelbimas
II ketvirtis
Mokslo premijų komisijos posėdis, mokslo premijų skyrimas
IV ketvirtis
Mokslo premijų įteikimas

Tvirtinimas
PD17–8

2.1.1.1 Priimti sprendimus dėl mokslinio
darbo stažo nustatymo Lietuvos
mokslininkams, išėjusiems į pensiją

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

A. Gribauskienė

Lėšos
(Eur)
76 749

N. Kranauskienė

2.1.2

Skirti Lietuvos mokslo ir Meilės I ketvirtis
Lietuvos mokslo premijų skyrimas
Lukšienės premijas
Lietuvos mokslo premijų laureatų apdovanojimo renginys
II ketvirtis
Meilės Lukšienės premijos skyrimas
IV ketvirtis
Lietuvos mokslo premijų komisijos veiklos išlaidų padengimas

2.1.4

Gerinti aukštojo ar lygiaverčio lyg
mens mokslo kokybę, veiksmingumą
ir atvirumą (ES 2014–2020 m.)

2.1.5

Skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų I–IV ketvirčiai
gebėjimų
stiprinimą
kūrybinių Pasirašyta Visuotinės dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba
inovacijų srityje (TVP Kultūra
18
1.2.2 ; ES 2014–2020 m.)

2.3

Skatinti
tarpinstitucinį,
tarpsektorinį
ir
tarptautinį
bendradarbiavimą
plėtojant
aukščiausiojo lygio mokslinius
tyrimus, taip pat visuomenei ir
valstybei
strategiškai
svarbių
problemų sprendimui ir ūkio
plėtrai aktualias MTEP veiklas

I–IV ketvirčiai
Pasirašytos 9 finansavimo ir administravimo sutartys

M. Pociūtė
N. Kranauskienė

LRV prioritetų
1.2.1 darbas

LMA

J. Abdulskytė
R. Ulkienė

231 696

1 426 089

R. Ulkienė

86 886

R. Rudokienė, V. Kvietkus

6 362 662

Mokslo ir studijų institucijų pajamos, gautos už dalyvavimą
tarptautinėse programose (mln. Eur) – 6,5

J. Vizbarkienė

5 viešojo ir privataus sektorių bendros publikacijos vienam LRV prg. priem.
mln. gyventojų (2011 metais – 2,88)
8.3.219

V. Kvietkus

Valstybinių mokslo ir studijų institucijų už dalyvavimą LRV prg. priem.
tarptautinėse mokslo programose ir ūkio subjektų MTEP 8.3.6
užsakymų vykdymą gautų lėšų ir valstybės biudžeto bazinio
finansavimo lėšų MTEP santykis – 25 proc.

S. Žurauskas

MITA, LMT

PD-n – reiškia Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo 2014 m. PAŽANGOS DARBO numerį pagal LR Vyriausybės 2013-06-26 protokolą Nr. 42.
2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269, TAR 2014-03-27,
Nr. 2014-03544).
19
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
17
18

14
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

2.3.1

Remti bendrus mokslo ir verslo I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
projektus, finansuojant mokslinių Užtikrintas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 1.2.2 darbas
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo
tyrimų veiklas
koordinavimo grupės darbas
Mokslo ir studijų institucijų vykdomų ūkio sektoriams aktualių
MTEP veiklų finansavimas

A. Malysis

2.3.3

Remti mokslo ir studijų institucijų I ketvirtis
vykdomus ūkio subjektų MTEP Skirta lėšų MITA mokslo ir studijų institucijų vykdomų ūkio
subjektų MTEP užsakymams remti
užsakymus
II–III ketvirčiai
Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu aprašu lėšos
paskirstytos ir pervestos mokslo ir studijų institucijoms
IV ketvirtis
Lėšų likutis paskirstytas ir pervestas mokslo ir studijų institucijoms

S. Žurauskas

2.3.4

Užtikrinti
tarptautinių
Lietuvos
susitarimų ir įsipareigojimų MTEP
srityje vykdymą bei dalyvavimą
tarptautinėse MTEP programose
(įskaitant
Šveicarijos
finansinę
paramą) (ŠMM dalis)

I–IV ketvirčiai
Įgyvendinti MTEP srities tarptautiniai susitarimai ir programos:
- paskelbti 3 nauji dvišalių / trišalių MT projektų konkursai;
- vykdyta 28 dvišaliai ir 10 trišalių projektų;
- užtikrinta Lietuvos atstovų narystė tarptautinėse organizacijose;
- skatintos mokslininkų bendradarbiavimo iniciatyvos su JAV,
Japonija ir kt. šalimis;
- organizuoti MTEP srities tarptautiniai renginiai, delegacijų ir
ekspertų vizitai;
- užtikrinta dvišalių ir trišalių MTEP srities komisijų ir komitetų
veikla;
- užtikrinta Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos
veikla
Užtikrintas dokumentų į užsienio kalbas / iš užsienio kalbų
vertimas

A. Gribauskienė
G. Jekentienė
R. Jacinavičienė

LMT
MITA

2.3.5

Užtikrinti programos „Horizontas
2020“
nacionalinių
kontaktinių
asmenų tinklo veiklą, skatinti mokslo
ir studijų institucijas, jų tyrėjus ir
studentus, taip pat kitus subjektus
aktyviai
dalyvauti
programos
„Horizontas 2020“ priemonėse

IV ketvirtis
Koordinuotas mokslo ir studijų institucijų, jų tyrėjų ir studentų,
taip pat kitų subjektų dalyvavimas programos „Horizontas 2020“
priemonėse ir kitose ES iniciatyvose, nacionalinių kontaktinių
asmenų tinklo veikla pagal programos „Horizontas 2020“
tematikas

J. Vizbarkienė

MITA, LMT

MITA

Lėšos
(Eur)
289 620

1 699 490

3 041 300

28 962
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

2.3.6

Užtikrinti programinį
konkursinį
MTEP finansavimą įgyvendinant
plėtros programas ir kitų mokslinių
tyrimų projektus (ŠMM dalis)

2.4

Plėtoti komercinį ir nekomercinį
MTEP rezultatų naudojimą

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas
LRV prg. pr.
priem. 5420
LRV prioritetų
1.2.2 darbas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

J. Spurgienė

1 303 290

R. Rudokienė, V. Kvietkus

144 810

35 mokslo ir studijų institucijų paduotos patentų paraiškos

D. Denisovienė

Visų MTEP išlaidų dalis humanitarinių ir socialinių mokslų
sričiai – 28 proc.

S. Žurauskas

10 jungtinių mokslo ir verslo iniciatyvų

Lėšos
(Eur)

LRV 2015 m.
prior. 1.2 pr. kr.
rodiklis21

20 mokslo ir studijų institucijose susikūrusių naujų žinioms
imlių įmonių (angl. spin-off)

A. Malysis

ŪM

J. Spurgienė

2.4.1

Remti mokslo ir studijų institucijų
iniciatyvas kuriant mokslui imlias
įmones

J. Spurgienė

MITA

130 329

2.4.2

Parengti ir įgyvendinti MTEP II–IV ketvirčiai
Parengtas veiksmų planas ir suderintas su suinteresuotomis
populiarinimo veiklų veiksmų planą
institucijomis

E. Pilipavičius

LMA

14 481

2.5

Kurti, atnaujinti ir telkti MTEP
R. Rudokienė, V. Kvietkus
infrastruktūrą, sudarančią žinių ir 3 tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurių narė
inovacijų kūrimo sąlygas
yra Lietuva

4 156 337
E. Pilipavičius

2.5.1

Skatinti
mokslinius
tyrimus, I–IV ketvirčiai
technologinę plėtrą ir inovacijas (ES Pasirašyta 1 finansavimo ir administravimo sutartis
2014–2020 m.)

V. Čepas
A. Gaidamavičienė

2 824 085

2.5.2

Plėtoti MTEP ir kūrybines inovacijas, I–IV ketvirčiai
siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
visuomenę (TVP Kultūra 1.2.122; ES priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
2014–2020 m.)

V. Čepas
A. Gaidamavičienė

521 316

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelė (patvirtinta LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, TAR 2014-10-16, Nr. 14226).
22
2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269, TAR 2014-03-27,
Nr. 2014-03544).
20
21
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

2.5.3

Skatinti visuomenės sveikatos srities I–IV ketvirčiai
mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurti Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
su tuo susijusią infrastruktūrą (TVP priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
Sveikata visiems 1.3.123; ES 2014–
2020 m.)

3

Užtikrinti duomenimis, informacija
A. Žalys
ir įrodymais, profesionalumu ir 68 proc. labai gerai ir teigiamai įvertintų mokslo ir studijų
pasitikėjimu grįstą studijų ir MTEP institucijų, palyginti su visomis įvertintomis institucijomis
sistemos funkcionavimą
58 proc. studijų programų, akredituotų 6 metams, palyginti su
visomis akredituotomis programomis

Tvirtinimas

3.1.1

Užtikrinti efektyviam mokslo ir
studijų sistemos funkcionavimui
būtiną kokybišką stebėseną ir
ja paremtą analizę, vertinimą ir
prognozavimą
Užtikrinti projektų ir priemonių,
skirtų aukštojo mokslo sistemos
efektyvumui didinti, įgyvendinimą ir
įsipareigojimų vykdymą

Partneriai

V. Čepas
A. Gaidamavičienė

Lėšos
(Eur)
810 936

4 565 627
LRV prg. priem.
8.2.124

N. Skaburskienė

SKVC

TVP
(Užimtumas) (P2-2-1)25

A. Šerpatauskas

SKVC

A. Opulskytė

ITC

65 proc. aukštųjų mokyklų, atlikusių savianalizę, palyginti su
visomis aukštosiomis mokyklomis

N. Skaburskienė

SKVC

95 proc. aukštųjų mokyklų, kuriose atliktas nacionalinio
lygmens institucijų inicijuotas išorinis vertinimas, palyginti su
visomis mokslo ir studijų institucijomis

N. Skaburskienė
J. Petrauskienė

SKVC
MOSTA

I–IV ketvirčiai
Įsakymai
Organizuota Aukštojo mokslo tarybos veikla
Protokolai
Pagal SODROS paraiškas, teikiamas kiekvieną mėnesį, apmokėtas
universitetų ir kolegijų studentų draudimas praktikų metu
Įvertinta 200 vykdomų studijų programų kokybė, pateiktos
rekomendacijos jų tobulinimui
Akredituotos tik tos naujos aukštųjų mokyklų sukurtos studijų
programos, kurios atitinka reikalavimus, darbo rinkos ir
visuomenės poreikius, o AM turi tinkamus išteklius jas įgyvendinti

A. Levickas
G. Pačėsienė
T. Pūtys
V. Pachalkienė

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

50 proc. valdymo informacines sistemas turinčių ir naudojančių
mokslo ir studijų institucijų
3.1

Atsakingi ir
vykdytojai

A. Levickas, D. Lukošiūnienė

38 519

38 519

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.293, TAR
2014-04-04, Nr. 2014-04113).
24
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
25
Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, TAR 2014-03-06, Nr. 2014-02763).
23
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Nr.
3.2

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Sudaryti
sąlygas
tobulinti
mokslo ir studijų institucijų
valdymą, didinant jų atvirumą ir
atskaitomybę visuomenei

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

A. Levickas
50 proc. mokslo ir studijų institucijų, sistemingai taikančių LRV prg. priem.
kokybės valdymo sistemas
8.2.226

4 527 108
A. Opulskytė

SKVC

3.2.1

Užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų II ketvirtis
institucijų
kompiuterių
tinklo Patvirtintas LITNET 2015 m. veiklos planas
Sudaryta lėšų naudojimo sutartis su LITNET administruojančiu
LITNET veiklą (TVP IVPP27 1.3.1)
universitetu
III–IV ketvirčiai
Vykdoma sutarties vykdymo ir LITNET veiklos stebėsena

S. Žurauskas

LITNET
taryba

3.2.2

Įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų
informacinės infrastruktūros plėtros
2013–2016 m. programą (TVP IVPP
1.3.2)

I–IV ketvirčiai
Patvirtintas LITMIS 2015 m. veiklos planas
Sudaryta lėšų naudojimo sutartis su LITMIS programos
vykdytojais

A. Levickas
A. Opulskytė

LITMIS
taryba, ITC

3.2.3

Užtikrinti Mokslo, inovacijų ir I–IV ketvirčiai
technologijų agentūros (MITA) veiklą Patvirtintos 2015 m. išlaidų sąmatos ir parengti dokumentai Sąmatos
sąmatai tikslinti

3.2.4

Užtikrinti Mokslo ir studijų stebėsenos I–IV ketvirčiai
Patvirtintos 2015 m. išlaidų sąmatos ir parengti dokumentai Sąmatos
ir analizės centro (MOSTA) veiklą
sąmatai tikslinti
Užtikrinti Studijų kokybės vertinimo I–IV ketvirčiai
Patvirtintos 2015 m. išlaidų sąmatos ir parengti dokumentai Sąmatos
centro (SKVC) veiklą
sąmatai tikslinti

K. Gansiniauskas
A. Opulskytė

3.2.6

Užtikrinti Valstybinio studijų fondo I–IV ketvirčiai
Patvirtintos 2015 m. išlaidų sąmatos ir parengti dokumentai Sąmatos
(VSF) veiklą
sąmatai tikslinti

K. Gansiniauskas

3.2.7

Įgyvendinti priemones ir projektus, I–IV ketvirčiai
susijusius su mokslo ir studijų Lėšų naudojimo sutartys mokslo ir studijų institucijų veiklai gerinti
sistemos optimizavimu ir plėtra

G. Jekentienė

3.2.5

26
27

Lėšos
(Eur)

1 446 942

545 354

489 371

VSF

652 427

588 797

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“ (patvirtinta LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, TAR 2014-03-21, Nr. 3386).
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Atsakingi ir
vykdytojai

Tvirtinimas

Partneriai

Lėšos
(Eur)

10.05 Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas (116 379 750 Eur)
Atsakingas vykdytojas – Svetlana Kauzonienė, švietimo ir mokslo viceministrė
1

1.1

Kurti į kokybę orientuotą, socialiai
jautrią ir konkurencingą studijų
sistemą

A. Žalys
77,3 proc. įgijusių aukštąjį išsilavinimą, palyginti su 24 metų
gyventojų skaičiumi

Laiduoti aukštojo mokslo sistemos
efektyvumą
Aukštojo mokslo bruto aprėptis – 60,2

17 695 493
V. Šiurkienė

D. Lukošiūnienė, A. Levickas

1.1.3

Užtikrinti projektų, priemonių, skirtų I–III ketvirčiai
aukštojo mokslo sistemos efektyvumui Baigti įgyvendinti 8 projektai (I ketvirtis – 3; II ketvirtis – 3;
didinti, ir įsipareigojimų vykdymą (ES III ketvirtis – 2)
2007–2013 m. lėšos)

1.1.3.1

NSP Išorinio vertinimo sistemos
stiprinimas / Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės sistemos
tobulinimas

1.1.3.2

NSP Aukštųjų mokyklų vidaus
valdymo sąrangos tobulinimas

1.1.3.3

NSP Neformaliuoju būdu įgytų
kvalifikacijų formalizavimo sistemos
parengimas ir įgyvendinimas

1.1.3.4

NSP Vidinių kokybės užtikrinimo
mechanizmų diegimas ir tobulinimas

1.1.3.5

NSP
Studijų
prieinamumo
užtikrinimas specialiųjų poreikių
turintiems studentams (planavimas)

1.1.6

Renovuoti ir rekonstruoti mokslo ir I–IV ketvirčiai
studijų institucijas, atnaujinti mokslo Baigta įgyvendinti 14 projektų (I ketvirtis – 3; II ketvirtis – 1;
ir studijų įrangą (ES 2007–2013 m. III ketvirtis – 7; IV ketvirtis – 3)
lėšos)

1.1.6.1

NSP Kolegijų studijoms reikalingos
infrastruktūros, bazinės įrangos
atnaujinimas, kolegijų optimizavimas

16 148 054
V. Šiurkienė
G. Starkevičiūtė

1 967 969

VSF

E. Kasperiūnienė
D. Meidutė

10 406 337
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Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1.1.6.2

NSP Kolegijų studijoms reikalingos
infrastruktūros, bazinės įrangos
atnaujinimas

1.1.6.3

NSP Universitetų
plėtra

1.1.8

Aukštojo mokslo studijų programų I–IV ketvirčiai
įgyvendinimas
žinioms
imliuose Lėšų panaudojimas išlaidoms, didesnėms, nei numatyta sutartyje,
sektoriuose (ES 2007–2013 m. lėšos) padengti

N. Lučinskaitė

355 653

1.1.12

Skatinti studentus siekti gerų studijų III ketvirtis
rezultatų ir dalyvauti mokslinėje Baigti įgyvendinti 5 projektai
veikloje (ES 2007–2013 m. lėšos)

N. Lučinskaitė

50 973

1.1.14

Rengti studijų krypčių (krypčių I–III ketvirčiai
grupių, sričių) aprašus (ES 2007– Baigti įgyvendinti 37 projektai (I ketvirtis – 14; II ketvirtis– 7; III
ketvirtis – 16)
2013 m. lėšos)

G. Starkevičiūtė

infrastruktūros

1.1.14.1 NSP Specialistų perkvalifikavimo
programų rengimas ir įgyvendinimas
bei kvalifikacijos tobulinimas
1.1.14.2 NSP Skirtingų pakopų studijas
reglamentuojančių aprašų rengimas
ir atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus
kokybinius reikalavimus ir aukštųjų
mokyklų misiją
1.1.14.4 NSP Aukštųjų mokyklų
valdymo tobulinimas

vidaus

1.1.14.5 NSP Studijų programų atnaujinimas,
naujų rengimas ir įgyvendinimas
šalies ūkyje ir visuomenės sektoriuose

SKVC

AM

I–III ketvirčiai
Baigiamas įgyvendinti „SKAR-2“ projektas
Parengti ir Valdymo grupei pateikti 53 studijų krypčių aprašai
Parengta „SKAR-3“ paraiška

SKVC

3 367 122
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Tikslai, uždaviniai, priemonės

1.1.14.6 NSP Darbo rinkos ir šalies ūkio po
reikius atitinkančių studijų programų
atnaujinimas, naujų rengimas ir įgy
vendinimas / Dėstytojų pedagoginės
ir dalykinės kompetencijos tobulinimo
priemonių sukūrimas ir įgyvendini
mas / Nacionalinės aukštojo mokslo
tarptautiškumo skatinimo programos
įgyvendinimas / Studentų praktinių
įgūdžių, verslumo stiprinimas

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

I–IV ketvirčiai
LRV prg. pr.
Projektų, skirtų I–II pakopos jungtinėms (kartu su užsienio priem. 12128
aukštosiomis mokyklomis) studijų programoms rengti ir
įgyvendinti, stebėsenos darbai

1.1.14.7 NSP „Aukštųjų mokyklų valdymo
tobulinimas,
kuriant
studentų
registrą“
1.1.14.8 NSPeLABa
integralių
sukūrimas ir plėtra

1.2

I–IV ketvirčiai
Projekto „LieDM tinklo techninei įrangai atnaujinti“ stebėsena

Diegti informacines technologijas
mokslo ir studijų srityje
380 000 LITNET vartotojų

1.2.2

Įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų III ketvirtis
informacinės infrastruktūros plėtros Baigtas įgyvendinti 1 projektas
2013–2016 metų programą (LITMIS
programa), sukurti mokslo ir studijų
elektroninių dokumentų bazes ir
elektroninės leidybos sistemą

1.2.2.1

TKP Prieigos prie periodinių ir
kitų mokslo leidinių duomenų bazių
užtikrinimas (ES 2007–2013 m. lėšos)

1.2.2.2

TKP Lietuvos mokslo publikacijų
elektroninių dokumentų bei informaci
jos apie publikacijas kaupimas, anali
zė ir sklaida (ES 2007–2013 m. lėšos)

28
29

E. Armalytė

Partneriai

Lėšos
(Eur)

AM

A. Levickas
A. Opulskytė

Protokolas
paslaugų I–IV ketvirčiai
Projekto „Mokslo ir studijų bibliotekų teikiamų paslaugų
kompiuterizavimas (skaitmeninimas)“ stebėsena

1.1.14.9 NSPLieDM29 plėtra

Atsakingi ir
vykdytojai

Protokolas

A. Levickas
A. Opulskytė

ITC, VU

A. Levickas
A. Opulskytė

ITC, VGTU

A. Levickas

1 547 439
S. Žurauskas
N. Lučinskaitė

1 547 439

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas (http://www.liedm.lt).
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Nr.
2

2.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Kurti veiksmingą mokslo institucijų
valdymo ir finansavimo sistemą

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

S. Kauzonienė, A. Žalys
Iš užsienio šaltinių gautos išlaidos MTEP (BVP procentais) –
0,28 proc.

Tobulinti mokslinių tyrimų sistemos
R. Rudokienė, S. Žurauskas, V. Kvietkus
sąveiką su ūkio ir visuomenės 280 partnerių iš Lietuvos Europos Sąjungos 7-osios bendrosios
poreikiais, infrastruktūrą, žmonių MTEP programos projektuose
išteklius ir tarptautinius ryšius

Lėšos
(Eur)
98 684 257

S. Žurauskas
98 684 257
J. Vizbarkienė

MITA, LMT

2.1.2

Remti tarptautinį bendradarbiavimą I–III ketvirčiai
mokslo srityje (ES 2007–2013 m. Baigti įgyvendinti 4 projektai (I ketvirtis – 2; II ketvirtis –1;
III ketvirtis – 1)
lėšos)

2.1.2.1

Aukštojo mokslo tarptautiškumo ir I–IV ketvirčiai
sklaidos tarptautiniu mastu didinimas, Projekto „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“
įskaitant Lietuvos aukštųjų mokyklų įgyvendinimo stebėsena
studentų mobilumo pagal tarptautines
studentų
mobilumo
programas
skatinimą

2.1.2.2

Užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių
su aukštuoju mokslu, vertinimo ir
akademinio pripažinimo sistemos
tobulinimas

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

M. Speičienė

SKVC, AM

2.1.2.3

Lituanistikos (baltistikos) centrų
užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir
bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo
ir studijų institucijomis skatinimas

I–IV ketvirčiai
Projekto „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas,
jų veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų
institucijomis skatinimas“ įgyvendinimo stebėsena

D. Žemgulienė

AM

2.1.8

Stiprinti bendrąją mokslo ir studijų I–IV ketvirčiai
infrastruktūrą, kurti infrastruktūrą, Baigti įgyvendinti 27 projektai (I ketvirtis – 1; II ketvirtis – 5;
skirtą žinių apie mokslinius tyrimus III ketvirtis – 16; IV ketvirtis – 5)
sklaidai (ES 2007–2013 m. lėšos)

2.1.8.1

BMV Nacionalinio bendro naudojimo
mokslinės
komunikacijos
ir
informacijos centro kūrimas

2.1.8.2

BMV MTTP veiklos vykdymui skirtos
bendrosios, technologinės ir informa
cinės infrastruktūros kūrimas, atnau
jinimas, optimizavimas ir restruktūri
zavimas

G. Starkevičiūtė

114 980

ŠMPF

E. Kasperiūnienė

83 413 172
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

2.1.8.3

BNKP Studijų infrastruktūros, rei
kalingos mokslui imliems ūkio sub
sektoriams, kūrimas ir atnaujinimas;
MTEP veiklos vykdymui skirtos vie
šosios, technologinės ir informacinės
infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas

2.1.8.4

TKP
Žinių
apie
tyrimus,
technologijas, inovacijas gilinimas ir
sklaida moksiniams ir jaunimui

2.1.12

Institucijų ir mokslininkų gebėjimų I–III ketvirčiai
technologijų
taikymo
srityje Baigti įgyvendinti 63 projektai (I ketvirtis – 19; II ketvirtis – 16;
tobulinimas (ES 2007–2013 m. lėšos) III ketvirtis – 28)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

LRV prg. pr.
priem. 5430

LMNŠC

N. Lučinskaitė

3 095 169

2.1.12.1 TKP MTEP tematinių tinklų bei
mokslo ir studijų įstaigų asociacijų
(tarp jų ir susietų su technologinėmis
platformomis) bei mokslininkų ir
tyrėjų organizacijų veiklos stiprinimas
integruojantis į Europos mokslinių
tyrimų erdvę
2.1.12.2 TKP MTEP vidinių kokybės sistemų
kūrimas, diegimas, ekspertų ir
personalo rengimas, mokymas
2.1.12.3 TKP MTEP veiklų vykdymas pagal
nacionalinių kompleksinių programų
tematikas
2.1.12.4 TKP Valstybės pagalba mokslininkų
įdarbinimui žinioms ir technologijoms
imliose įmonėse
2.1.12.5 TKP
Žinių
apie
tyrimus,
technologijas, inovacijas gilinimas
ir sklaida mokiniams ir jaunimui bei
lyčių lygybės moksle skatinimas
30

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

2.1.12.6 TKP Aukšto tarptautinio
mokslinių tyrimų skatinimas

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

lygio

2.1.14

Užtikrinti projektų, vykdomų pagal I–IV ketvirčiai
2007–2013 m. ES struktūrinės Baigta įgyvendinti 20 sutarčių
paramos priemones, įgyvendinimą
(netinkamo ES fondų ir BF lėšomis
finansuoti PVM apmokėjimas)

J. Mockutė

11 005 561

2.1.17

Taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų I–III ketvirčiai
finansavimas (ES 2007–2013 m. Baigti įgyvendinti 6 projektai (II ketvirtis – 2; III ketvirtis – 4)
lėšos)

E. Kasperiūnienė

1 055 375
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

11.01.Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (58 926 958 Eur)
Atsakingas vykdytojas – Genoveita Krasauskienė, švietimo ir mokslo viceministrė
1

1.1

Suformuoti profesionalią mokytojų
S. Zybartas, A. Žalys
bendruomenę
Įstojusių į švietimo ir ugdymo ir į tais metais populiariausios VŠS 10 kriterijus
grupės programas minimalaus konkursinio balo skirtumas
universitetų valstybės finansuojamose vietose – 16 proc.
(2013 m. – 22,8 proc.)

Sudaryti galimybes mokytojams
nuolat tobulėti

176 670
G. Pačėsienė

16,2 proc. vyrų mokytojų, dirbančių pagal pagrindinio ir VŠS 11 kriterijus
vidurinio ugdymo programas (2013 m. – 15,8 proc.)

D. Gudinas

30–49 metų amžiaus mokytojų ir dėstytojų dalis – 53 proc. VŠS 14 kriterijus
(2014 m. – 48,11 proc.)

D. Gudinas

S. Zybartas

134 673

5 proc. mokytojų, kurie per pastaruosius 5 metus mokėsi bent VŠS 12 kriterijus
vieną mėnesį arba 6 kreditų apimtimi

A. Razmantienė

8 proc. pedagogų ir vadovų, vykdančių papildomas veiklas NPP*31 1.3.3.1
švietimo sistemoje

A. Razmantienė

1 mokytojų tobulėjimą skatinantis projektas, finansuojamas
Europos socialinio fondo lėšomis

A. Razmantienė

1.1.2

Pritraukti jaunimą mokytojo karjerai I–IV ketvirčiai
ir skatinti alternatyvų tobulinimąsi Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
(ES 2014–2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

1.1.3

Skatinti mokytojų ir švietimo skyrių II–III ketvirčiai
specialistų tobulėjimą (ES 2007–2013 Organizuoti A.P.P.L.E. vasaros kursai mokytojams
IV ketvirtis
m.)
Meilės Lukšienės premija premijuotas šalies mokytojas

A. Razmantienė

1.1.3.1

Parengti Pedagogų kvalifikacijos I–IV ketvirčiai
tobulinimo nuostatų projektą
Bendrojo ugdymo mokytojai (20 proc.) papildys apskaitos ir
kompetencijų aplanką informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“

A. Razmantienė

UPC

1.1.3.2

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir I–III ketvirčiai
Projekto veiklų įgyvendinimas
perkvalifikavimo sistemos plėtra

A. Razmantienė

UPC

31

105 711

UPC

O. Kacevičienė
E. Daubarytė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014–2020 metų nacionalinė Pažangos programa (patvirtinta 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482, Žin., 2012, Nr. 144-7430).

28 962
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Nr.
1.3

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Padidinti visuomenės pasitikėjimą
švietimu ir mokytojais

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

S. Zybartas

Lėšos
(Eur)
41 997

2 į rezultatą orientuoti valdymo projektai

S. Zybartas

1.3.3

Organizuoti pedagoginės veiklos ir
jos rezultatų sisteminį vertinimą –
NMVA, NEC, ITC projektai (ES
2007–2013 m.)

A. Razmantienė

1.3.3.1

MTP+ Kokybės vadybos stiprinimas I ketvirtis
bendrojo
ugdymo
mokyklose Parengta mokyklų vadovų praktinės veiklos vertinimo metodika
Organizuota 60 naujos redakcijos įsivertinimo rodiklių sklaidos
(modelių sukūrimas)
seminarų Lietuvos savivaldybėse
Įteiktos 8 Geros mokyklos nominacijos
II ketvirtis
Išversta ir išleista 1 knyga
Parengta ir išleista 1 knyga
Suorganizuota 1 projekto viešinimo konferencija
Sukurta mokyklų vadovų duomenų bazė
Suorganizuotas 1 mentorių seminaras

A. Aldakauskas

2

Įdiegti analize ir partneryste grįstą
švietimo kokybės kultūrą

32

Partneriai

41 997

NMVA

A. Aldakauskas, S. Zybartas
Savarankiškos mokyklos statusą turinčių mokyklų – 1 proc.

VŠS 15 kriterijus

21 867 179
A. Aldakauskas

40 proc. pažangos ataskaitas paskelbusių mokyklų (2014 m. – VŠS 16 kriterijus
30,1 proc.)
LRV 2015 m.
prior. 4.1 pr. kr.
rodiklis32

A. Jakelienė

NMVA, ITC

Švietimo pažangos ataskaitas paskelbusių savivaldybių – VŠS 17 kriterijus
LRV 2015 m.
25 proc.
prior. 4.2 pr. kr.
rodiklis

O. Damskis

NMVA, ITC

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelė (patvirtinta LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, TAR 2014-10-16, Nr. 14226).
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Nr.
2.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Sustiprinti mokyklų bendruomenių
savarankiškumą ir atskaitomybę

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

A. Aldakauskas

1 859 939

4 viešosios konsultacijos dėl ilgalaikės švietimo strategijos
įgyvendinimo

R. Ališauskas

40 proc. kompetenciją įsivertinusių pretendentų į mokyklų
vadovus dalis, palyginti su esamu bendrojo ugdymo mokyklų
vadovų skaičiumi

A. Razmantienė

7 proc. mokyklų, gavusių Mokyklų pažangos skatinimo
konkurso finansavimą

A. Aldakauskas

Privačios išlaidos švietimui kaip BVP dalis – 0,7 proc.

VŠS 20 kriterijus

Lėšos
(Eur)

A. Aldakauskas

2.1.1

Konsultuotis su visuomene dėl I–IV ketvirčiai
ilgalaikės
švietimo
strategijos Organizuotos 4 konsultacijos dėl švietimo strategijos
Parengti 2 informaciniai pranešimai apie VŠS įgyvendinimo
įgyvendinimo
rezultatus ir problemas

R. Ališauskas
R. Dukynaitė
V. Levanavičiūtė

NMVA
MOSTA

30 000

2.1.2

Organizuoti direktorių ir mokytojų I–IV ketvirčiai
kompetencijų ir praktinės veiklos Informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ kvalifikacijos tobulinimo
duomenų posistemėje įdiegtas modelis, skirtas praktinės veiklos
vertinimą
vertintojams išsiųsti pedagogus atestuotis
Organizuotas ŠMM pavaldžių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų praktinės veiklos vertinimas ir rekomendacijų parengimas (išsiųsta 200 vadybos
ekspertų)
Organizuoti 5 švietimo konsultantų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo seminarai vadybos ekspertams ir pedagogų praktinės veiklos vertintojams

A. Razmantienė

UPC

86 886

2.1.3

Pasiruošti mokyklų pažangos projektų
konkursams

S. Zybartas
A. Aldakauskas

2.1.4

Organizuoti mokyklų pažangos I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
projektų konkursus (ES 2014–2020 Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4.1.3 darbas
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
m.)

R. KuodytėKazielienė

216 636

2.1.6

Sustiprinti daugiafunkcius švietimo I–IV ketvirčiai
Baigti įgyvendinti 35 projektai (I ketvirtis – 9; II ketvirtis – 15;
centrus (ES 2007–2013 m.)
III ketvirtis – 9; IV ketvirtis – 2)

D. Meidutė

1 518 766

7 651
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Nr.
2.2

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Stiprinti
mokinių
pasiekimų,
mokyklų ir viso švietimo vertinimą
ir stebėseną

86 proc. bendrojo ugdymo mokyklų, kurios naudojasi
internete tiesiogine veiklos įsivertinimo platforma

A. Aldakauskas

55 proc. bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose atliktas išorės
auditas

A. Aldakauskas

1 mokinių pasiekimų tyrimas, kurio rezultatai bus paskelbti

R. Dukynaitė

95 proc. reguliariai matuojamų švietimo ir mokslo ministro
patvirtintų valstybės švietimo stebėsenos rodiklių (2014 m. –
89,8 proc.)

V. Šiurkienė

Vykdomi 2 ES remiami projektai

J. Strumskienė
S. Zybartas

Partneriai

J. Strumskienė, S. Zybartas

Lėšos
(Eur)
20 007 240

2.2.1

Įvesti kriterinį kaupiamąjį vertinimą ir I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
Parengtas baigiamųjų egzaminų ir pasiekimų patikrinimo 4.1.4 darbas
mokymosi rezultatų pripažinimą
pertvarkos į kaupiamojo kriterinio vertinimo sistemą koncepcijos
projektas

L. Žadeikaitė

810 646

2.2.2

Organizuoti ugdymo įstaigų išorinį I–IV ketvirčiai
Atliktas 60 mokyklų išorinis vertinimas
vertinimą

A. Jakelienė
A. Razmantienė

550 278

2.2.3

Organizuoti švietimo
tyrimus ir analizes

2.2.4

33

LRV prioritetų
4.1.3 darbas

stebėsenos I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
Vykdyti tarptautiniai tyrimai: PISA 2015, TIMSS 2015
4.1.3 darbas
Atlikti parengiamieji tarptautinio PIRLS 2016 tyrimo darbai
Organizuoti 3 tarptautinio ICILS 2013 tyrimo analizės mokymai
II–IV ketvirčiai
Parengta 12 švietimo problemos analizių
Parengti ir išleisti 5 statistikos leidiniai: „Lietuvos švietimas
skaičiais 2015. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“;
„Lietuvos švietimas skaičiais 2015. Bendrasis ugdymas“;
„Lietuvos švietimas skaičiais 2015. Profesinis mokymas“;
„Lietuvos švietimas skaičiais 2015. Studijos“; „Lietuvos mokslas
skaičiais 2015“
Parengtas pranešimas apie švietimo sistemos būklę šalyje
Parengtas pranešimas apie švietimo sistemos būklę regionuose

Vykdyti
profesinio
mokymo II–IV ketvirčiai
infrastruktūros plėtros projektus (TVP Baigti įgyvendinti 29 projektai (II ketvirtis – 10; III ketvirtis – 11;
Užimtumas 2.2.333; ES 2007–2013 m.) IV ketvirtis – 8)

R. Dukynaitė

NEC, ITC

R. Ališauskas
V. Šiurkienė

NMVA,
MOSTA,
KPMPC,
UPC, ŠAC
ITC

223 007

A. Aldakauskas
O. Damskis
D. Meidutė

17 078 603

Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, TAR 2014-03-06, Nr. 2014-02763).
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

2.2.5

Vykdyti neformaliojo švietimo įstaigų I–IV ketvirčiai
modernizavimo projektus (ES 2007– Baigta įgyvendinti 17 projektų (I ketvirtis – 1; II ketvirtis – 6;
III ketvirtis – 10)
2013 m.)

D. Meidutė

1 102 873

2.2.6

Vykdyti specialiojo ugdymo įstaigų III ketvirtis
modernizavimo projektus (ES 2007– Baigti įgyvendinti 3 projektai (III ketvirtis – 3)
2013 m.)

D. Meidutė

77 908

2.2.7

Išplėtoti švietimo vertinimo ir I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
stebėsenos sistemą (ES 2014–2020 m.) Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4.1.3 ir 4.1.4
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
darbai

R. KuodytėKazielienė

163 925

3

Įtraukti vaikus mokytis ir išskleisti
individualius gebėjimus

3.1

34
35

Išplėtoti
įtraukaus
aplinkos įvairovę

švietimo

J. Strumskienė

32 962 813

88 proc. 4–6 metų vaikų, lankančių švietimo įstaigas VŠS 21 kriterijus
(2012 m. – 84,8 proc.)
NPP 1.1.2.334
LRV prg. pr.35
8.1.1

L. Jankauskienė

8,9 proc. 18–24 metų asmenų be vidurinio išsilavinimo ir NPP 1.1.2.1
nelankančių mokyklos (2014 m. – 5,9 proc.)

J. Strumskienė

46 proc. mokinių, per 2 mėnesius nė karto nepatyrusių patyčių VŠS 26 kriterijus

L. Vaicekauskaitė

1 proc. vaikų, kurie mokosi specialiosiose mokyklose VŠS 25 kriterijus
(2014 m. – 1,05 proc.)
NPP 1.1.2.4

R. Labinienė

J. Strumskienė

28 409 696

7–16 metų amžiaus asmenų, gyvenančių kaimo vietovėse, VŠS 27 kriterijus
skaičius vienai kaimo mokyklai – 206 asmenys (2013 m. – 203,9
asmenų)

J. Strumskienė

20 proc. mokinių, turinčių galimybę savo mokykloje naudotis NPP 1.3.3.1
integruota gamtos mokslų laboratorija (2011 m. – 9,1 proc.)

J. Nemanienė

50 proc. šalies bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo LRV prg. pr.
mokyklų, atnaujintų bent už 289 tūkst. Eur per pastaruosius 8.1.7
15 metų (2013 m. – 45,1 proc.)

L. Kvaraciejienė

Nupirkti 46 autobusai mokiniams vežioti (2014 m. – 48)

A. Vaitiekėnas

96 proc. mokinių, besimokančių pagal privalomą ir valstybės LRV prg. pr.
garantuojamą ugdymą iki 16 metų pagal pradinio ir 8.1.6
pagrindinio ugdymo programas (2014 m. – 96,2 proc.)

R. Mockevičius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014–2020 metų nacionalinė Pažangos programa (patvirtinta 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482, Žin., 2012, Nr. 144-7430).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokykloje ir
neišvykusių iš šalies, ne daugiau kaip 2 500 (2014 m. – 3 809)

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

R. Mockevičius

50 proc. mokyklų, kuriose veikia belaidžio interneto tinklas

IKT VP (R 3.1)36

L. Graželienė

5 atnaujinti švietimo įstaigų sporto aikštynai

TVP SPORTAS
2.1.337

S. Krotkova

3.1.1

Vykdyti
švietimo
įstaigų I–IV ketvirčiai
modernizavimo
programas
ir Pasirašytos ir įgyvendintos 33 lėšų naudojimo sutartys
Nupirkta ne mažiau kaip 65 mokymo įstaigų klasių baldų
projektus
komplektų
Iš dalies atnaujinti 5 ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų pastatai

L. Kvaraciejienė
V. Vėtaitė

8 826 170

3.1.2

Statyti naujus ir remontuoti senus I–IV ketvirčiai
Pasirašytos ir įgyvendintos lėšų naudojimo sutartys su 31
švietimo įstaigų pastatus
savivaldybe
Baigti rekonstruoti trijų švietimo ir mokslo įstaigų pastatai
Tęsiami 9 švietimo įstaigų pastatų rekonstravimo darbai
Iš dalies atnaujinama 14 profesinio mokymo įstaigų bendrabučių

L. Kvaraciejienė
E. Jonuška

12 602 525

3.1.3

Sukurti ir plėtoti ugdymo karjerai II–III ketvirčiai
ir stebėsenos modelius bendrajame Baigti įgyvendinti 2 projektai (II ketvirtis – 1, III ketvirtis – 1)
ugdyme ir profesiniame mokyme
(TVP Užimtumas38 2.1.3; ES 2007–
2013 m.)

V. Vitta

420 818

3.1.4

Didinti
vaikų
ikimokyklinio I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
ir
priešmokyklinio
ugdymo Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4.1.1 darbas
prieinamumą (TVP Regionų plėtra priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
1.2.3; ES 2014–2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

202 734

3.1.5

Modernizuoti bendrojo ugdymo I–IV ketvirčiai
įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
technologijų, menų ir kitų mokslų priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
laboratorijų įranga (TVP Regionų
plėtra 1.2.1; ES 2014–2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

414 157

Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų planas (patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d.
įsakymu Nr. V-436, TAR 2014-05-21, Nr. 5580).
37
2011–2020 m. valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (2015–2017) (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112, TAR 2014-02-12,
Nr. 2014-01427).
38
Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, TAR 2014-03-06, Nr. 2014-02763).
36
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Nr.
3.1.6

3.1.6.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Modernizuoti mokyklų pastatus, I–IV ketvirčiai
erdves, priemones ir transportą (ES Pasirašytos 2 finansavimo ir administravimo sutartys
2014–2020 m.)
I ketvirtis
Atrinktos pagrindinės mokyklos ir progimnazijos, kurių patalpos
bus modernizuojamos ir kuriamos šiuolaikinės erdvės
II ketvirtis
Parengtas projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų,
pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi
erdvių kūrimas“ investicinis projektas ir projektinis pasiūlymas
Parengtas projekto „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų
autobusų) įsigijimas)“ investicinis projektas ir projektinis
pasiūlymas
III ketvirtis
Parengta projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų,
pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi
erdvių kūrimas“ paraiška ir pateikta CPVA
Parengta projekto „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų
autobusų) įsigijimas)“ paraiška ir pateikta CPVA
IV ketvirtis
Pasirašyta projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų,
pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi
erdvių kūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartis
Pasirašyta projekto „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų
autobusų) įsigijimas)“ finansavimo ir administravimo sutartis

Atsakingi ir
vykdytojai
R. KuodytėKazielienė

Įsakymas

Partneriai
ŠAC

1 514 713

S. Strolaitė
A. Vaitiekėnas

Įvertintas
projektinis
pasiūlymas
LRV prg. pr.
priem. 104

3.1.7

Vykdyti
etninio,
ikimokyklinio I–III ketvirčiai
ugdymo ir kitus neformaliojo švietimo Baigta įgyvendinti 13 projektų (I ketvirtis – 4; II ketvirtis – 5;
III ketvirtis – 4)
projektus (ES 2007–2013 m.)

V. Vitta

3.1.7.1

Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo I ketvirtis
vietovėse) kompetencijos tobulinimas Parengtas ir išleistas Praktinis vadovas daugiafunkciams centrams

G. Šeibokienė

UPC

3.1.8

Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams (TVP IVPP39)

L. Graželienė

ITC, UPC,
NEC

39

Lėšos
(Eur)

509 731

700 011

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“ (patvirtinta LRV 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, TAR 2014-03-21, Nr. 3386).
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Nr.
3.1.8.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Įgyvendinti
informacinių
ir
komunikacinių technologijų diegimo į
bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą
2014–2016 metų veiksmų planą

Siektini rezultatai (kriterijai)
I–IV ketvirčiai
Suorganizuota mokymo priemonių paroda
Įgyvendinami „Eufolio“ ir „Creative classroom lab“ projektai
Suorganizuotas ICILS tyrimo sklaidos renginys
Įrengta 650 mokytojų darbo vietų

Tvirtinimas
LRV prg. pr.
priem. 112

Atsakingi ir
vykdytojai
L. Graželienė

Partneriai
UPC, ITC,
LVJC, NEC

R. Dukynaitė
G. Vaskela

3.1.8.2

Dalyvauti „European schoolnet“ I–IV ketvirčiai
tinklo ir kituose Europos Sąjungos Sumokėtas EUN dalyvavimo tinkle mokestis
Dalyvauta 4 posėdžiuose
projektuose
Vykdomi 3 projektai („Saugesnis internetas“, „AT2020“,
„MENTEP“ ir kt.)
Išversta projektų medžiaga paskelbta švietimo portale

L. Žadeikaitė

ITC, UPC

3.1.8.3

Kompiuterinio raštingumo renginių II–IV ketvirčiai
Sukurta ir paskelbta „Bebro“ konkurso metodinė medžiaga
organizavimas
Suorganizuota nacionalinė konferencija gerajai patirčiai
apibendrinti

M. Skakauskienė

UPC

3.1.8.4

Vykdyti IS (AIKOS, ŠVIS, KRISIN, I–IV ketvirčiai
Atlikti operatyvūs informacinių sistemų ir registrų priežiūros
VIS) ir švietimo registrų priežiūrą
darbai

V. Kerpauskaitė

ITC

3.1.9

Aprūpinti mokyklas
autobusais

3.1.10

3.1.11

geltonaisiais I ketvirtis
Patikslintas vežiojimo paslaugos savivaldybėse poreikis
III ketvirtis
Nupirkti ir savivaldybėms perduoti 46 mokykliniai autobusai

Lėšos
(Eur)

LRV prg. pr.
priem.104

A. Vaitiekėnas

1 737 720

Atnaujinti švietimo įstaigų sporto I–IV ketvirčiai
Pasirašytos 8 lėšų naudojimo sutartys su savivaldybėmis, iš dalies
aikštynus (TVP Sportas)
atnaujinti 8 sporto aikštynai (bus baigti 2016 m.)

L. Kvaraciejienė
S. Krotkova

1 448 100

Suformuoti
vidurinio
ugdymo I ketvirtis
programai teikti akredituotų mokyklų Parengtas vidurinio ugdymo programų I pusmečio akreditavimo
planas
tinklą
Sudarytos 25 vidurinio ugdymo programų vertinimo grupės
Įvertinta vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė 18
vidurinių mokyklų
II ketvirtis
Sudaryta 10 vidurinio ugdymo programų vertinimo grupių
Įvertinta vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė 10
vidurinių mokyklų, akredituotos 35 vidurinio ugdymo programos

R. Klepačienė
S. Gongapševienė
O. Damskis

33 017
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

3.1.11.1 Stiprinti savivaldybių sporto vidurines
mokyklas, skirtas šalies (regiono)
mokiniams, turintiems išskirtinių
gabumų sportui

Siektini rezultatai (kriterijai)
I ketvirtis
Akredituotos 2 mokyklų vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu
programos
I–IV ketvirčiai
Finansuota 2 mokyklų, vykdančių pagrindinio ir vidurinio ugdymo
kartu su sporto ugdymu programas, veikla
Mokyklose, vykdančiose pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu
su sporto ugdymu programas, mokysis 15 proc. didesnis mokinių
skaičius (2014 m. mokėsi 369)

Tvirtinimas
Įsakymai
Ministro
prioritetų 5.2
darbas

3.1.11.2 Tobulinti mokyklų veiklos teisinį II ketvirtis
LRV nutarimas
Parengtas LRV nutarimas ir jo pagrindu išduotas sutikimas VšĮ Įsakymai
reglamentavimą
„VIMS-International Meridian School“ vykdyti Kembridžo anglų
kalbos, matematikos ir gamtos mokslų neformaliojo švietimo
programas
IV ketvirtis
Parengti Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu
kriterijai
Parengtos Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės
3.1.11.3 Koordinuoti savivaldybių veiklą
dėl savivaldybių bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015
metų bendrųjų planų įgyvendinimo

3.1.11.4 Koordinuoti mokyklų, esančių laisvės
atėmimo vietose, veiklą

I–IV ketvirčiai
Išanalizuotas savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos
planų įgyvendinimas 2012–2015 m.
Parengta ataskaita dėl savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos
Visoms savivaldybėms, pateikusioms bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrųjų planų
patikslinimo projektus, kai yra mokyklų bendruomenių nutarimai,
prieštaraujantys jiems, pateiktos išvados ir siūlymai
Suderintas klasių ir mokinių skaičius regioninėse mokyklose
2015–2016 m. m.
Suteiktos konsultacijos ir konkretūs siūlymai savivaldybėms dėl
mokyklų tinklo pertvarkos planų įgyvendinimo ir naujų planų
ateinančiam periodui rengimo

Išvadų ir siūlymų
raštai
Derinimo raštai
Įsakymai
Ataskaita

Atsakingi ir
vykdytojai
A. Vaitiekėnas
J. Mackevičienė
D. Bužinskienė

R. Klepačienė
R. Mačiulienė
P. Navickas
S. Strolaitė
S. Gongapševienė
A. Vaitiekėnas

R. Klepačienė
R. Mačiulienė
P. Navickas
S. Strolaitė
S. Gongapševienė
A. Vaitiekėnas

P. Navickas

Partneriai
KKSD prie
LRV

Lėšos
(Eur)
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Nr.
3.2

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Paskatinti mokyklas bendrųjų
J. Strumskienė
kompetencijų ir santykių gerinimui 60 proc. ugdymo įstaigų, kuriose įdiegtos kūrybingumo ir
inovatyvaus mąstymo skatinimo programos

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)
1 513 844

L. Rutkauskienė

10 paremtų užsienio lietuvių vaikų edukacinės veiklos
Lietuvoje renginių
TVP (GL)40 1.1.6

D. Žemgulienė

1 parengta ir virtualiojoje mokymosi aplinkoje paskelbta TVP (GL) 1.2.1
lietuvių kalbos mokymosi pagal skirtingus pasiekimų
lygmenis programa užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams
(programa pradedantiesiems, programa pažengusiesiems,
programa aukštų pasiekimų mokiniams)

N. Poderienė

Parengti 2 nuotolinio ir savarankiško lietuvių kalbos, TVP (GL) 1.2.2
integruoto
istorijos,
geografijos,
pilietinio
ugdymo,
etnokultūros mokymosi moduliai

N. Poderienė

10 savivaldybių, kurių mokyklos pasirengusios mokyti iš TVP (GL) 3.3.2
užsienio grįžusių šeimų vaikus (2013 m. – 5)

O. Čepulėnienė

Saugaus eismo švietimo priemonių įtaka, žinomumas ir TVP (SE)41
prieinamumas – 80 proc. (apklaustų respondentų, kurių
elgesiui ar jų vaikų elgesiui turėjo įtakos saugaus eismo
švietimo ar informavimo priemonės) (2013 m. – 70)

A. Šimaitis

53 proc. bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių patyčių ir LRV prg. pr.42
smurto prevencijos programas
8.1.3

L. Vaicekauskaitė

55 proc. švietimo įstaigų, aprūpintų saugaus eismo švietimo TVP (SE)
priemonėmis (2013 m. – 34)

A. Šimaitis

44 tūkst. mokinių, dalyvavusių Lietuvos mokinių konkurse TVP (SE)
„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ (2013 m. – 46 000)

A. Šimaitis

Vilniaus
lietuvių
namai

„Globalios Lietuvos“– užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2011 m. spalio
19 d. nutarimu Nr. 1219, Žin., 2011, Nr. 130-6150).
41
Valstybinės saugumo eismo plėtros 2011–2017 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2011 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1165, Žin., 2011, Nr. 123-5831).
42
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
40
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Nr.
3.2.1

3.2.1.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Sustiprinti bendrųjų kompetencijų I ketvirtis
vaidmenį ugdymo turinyje ir jo Organizuotas Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo
konkursas
aprūpinimą
Išspausdinti mokyklinės dokumentacijos ir išsilavinimo
dokumentų blankai
Parengtas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užsienio
kalbų lygio nustatymo testas
I–II ketvirčiai
Atnaujintos bendrojo ugdymo programos įtraukiant medijų
raštingumo ugdymą
Patvirtintas pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas Įsakymas
Parengtas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrasis
ugdymo planas
Organizuoti mokyklų komandų mokymai (12 renginių, 300
dalyvių)
I–IV ketvirčiai
Organizuotas švietimo bendruomenių asociacijų konkursas
Organizuotos metodinės dienos įvairių dalykų mokytojams
Surengta Metų paskaita pedagogams
II ketvirtis
Vadovėlių / vadovėlių komplektų vertinimas ir ekspertavimas
III ketvirtis
Parengti ir išleisti vadovėliai ir mokomoji medžiaga Brailio raštu
Organizuoti seminarai vadovėlių / vadovėlių komplektų
vertintojams
IV ketvirtis
Organizuotas Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkursas
Parengta ir išleista metodinė medžiaga, skirta medijų raštingumo
ugdymui
Parengta pradinio ugdymo turinio (matematikos, informacinių
technologijų, gamtamokslinio ugdymo) analizė
Parengtos pradinio ugdymo turinio atnaujinimo gairės

L. Rutkauskienė
L. Graželienė
I. Raudienė

Atnaujinti vadovėlių ir mokymosi I–II ketvirčiai
priemonių vertinimo, rengimo ir Parengti vadovėlių ir mokymosi priemonių vertinimą, rengimą ir
aprūpinimą reglamentuojantys teisės aktai
aprūpinimo jais sistemą
I–IV ketvirčiai
Organizuotas ir koordinuotas vadovėlių ir mokymo priemonių
turinio ekspertinis vertinimas

R. Jokimaitis

Partneriai
UPC

E. Nausėdienė
A. Šuminienė

D. Vaišnorienė

M. Skakauskienė
J. Nemanienė

UPC

Lėšos
(Eur)
100 209
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

II–III ketvirčiai
Sudarytos vadovėlių ir mokymosi priemonių ekspertų komisijos ir
atnaujinti vertinimo kriterijai
II–IV ketvirčiai
Rinkti ir analizuoti duomenys apie vadovėlių ir kitų mokymosi
priemonių rinką ir jų turinio kokybę
Organizuotas vadovėlių ir mokymo priemonių ekspertų, autorių ir
mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
3.2.2

Sustiprinti
ugdymą

lituanistinį

ir

pilietinį I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
Organizuota nacionalinė pilietinė akcija „Lietuvai ir man“
4.1.2 darbas
Organizuotas nacionalinis laisvės kovų ir netekčių istorijos
konkursas
Finansuoti pilietinių iniciatyvų, tautinio ugdymo, kraštotyros ir kt.
projektai ir konkursai
Organizuotas mokytojų konkursas „Pilietiškumo ugdymo sėkmės
istorija“
Parengta Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo ugdymo mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo programa
Surengtas konkursas „Lietuvos krištolas“
Organizuoti 2 pilietiškumo ugdymui skirti renginiai mokytojams
ir mokiniams
Organizuota Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų
konferencija
Patvirtinta lietuvių kalbos bendroji pradinio ugdymo programa
Parengta kvalifikacijos tobulinimo pradinių klasių mokytojams
programa
Organizuoti 5 programos pristatymo renginiai savivaldybėse
Organizuoti mokymai jaunųjų šaulių būrelių vadovams
II–IV ketvirčiai
Finansuota edukacinė pilietinio ugdymo stovykla etninių žemių
vaikams
Organizuoti medijų raštingumo seminarai mokyklų komandoms
Finansuotas rugsėjo 1-osios renginys „Beauštanti aušrelė“
(valstybinės šventės paminėjimas viešojoje erdvėje)
Mokyklos aprūpintos pilietinio ugdymo priemonėmis
Organizuoti lietuvių kalbos ugdymo kvalifikacijos tobulinimo
renginiai pradinių klasių mokytojams (500 dalyvių)

A. Šimaitis
A. Birietienė
N. Poderienė
R. Jokimaitis
E. Nausėdienė

UPC

289 620
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

3.2.3

Organizuoti bendrųjų kompetencijų I–IV ketvirčiai
ugdymą
neformaliojo
švietimo 4 nacionaliniai Etnografinių regionų metų renginiai mokiniams
4 neformalūs mokinių tyrėjų gamtosauginės, ekologinės, mokslinės
priemonėmis
kūrybos veiklos renginiai
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – „GLOBE“, „Baltijos
jūros“, „CASTIC“ ir kt.
2 renginiai mokytojams, šalies savivaldybių švietimo padaliniuose
dirbantiems specialistams, skirti Tarptautinei kovos su triukšmu
dienai. Akcija „Tylos stebuklinga versmė“
4 renginių ciklas šalies mokiniams organizuojant pilietinių tautinių
kompetencijų ugdymą neformaliojo švietimo priemonėmis
Kartu su aukštosiomis mokyklomis organizuotos 4 konferencijos
Parengta metodinė medžiaga – leidinys (mokymosi sąsiuviniai)
5–6, 7–8 kl. Etnografinių regionų metams
Surengta metodinė diena tema „Mokymosi sąsiuviniai ugdymo
procesui“
„Etninės kultūros savaitė mokykloje 2015“

A. Šimaitis
E. Bugailiškienė

3.2.4

Įgyvendinti patyčių, žalingų polinkių I–IV ketvirčiai
ir kitas prevencijos bei pagalbos Organizuoti veiksmo savaitės „Be patyčių“ koordinavimo darbai
Parengta ir išbandyta programa klasėms smurto ir patyčių
vaikams programas
problemoms spręsti per bendradarbiavimo, socialinių ir mokymosi
mokytis kompetencijų ugdymą
Įgyvendintas tarptautinis projektas „Ubuntu“, skirtas didinti
jaunimo tolerantiškumą kitoms kultūroms (17 000 mokinių)
Įgyvendintas nacionalinis mokinių teatrų festivalis „Žodžiai“,
skirtas patyčių prevencijai tarp paauglių (300 mokinių)

G. Šeibokienė
L. Vaicekauskaitė

3.2.4.1

Įgyvendinti
tikslinės
mokyklos neformaliojo
prevencines programas

saugios I– II ketvirčiai
LRV prg. pr.
ugdymo Atrinktose mokyklose vykdomi dviejų prevencinių programų priem. 111
(seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir konfliktų
prevencijos) bandomieji tyrimai
Pagal bandomųjų tyrimų rezultatus parengtos nuodugnesnės
seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir konfliktų
prevencijos programos

G. Šeibokienė
L. Vaicekauskaitė

Partneriai
LVJC

Lėšos
(Eur)
86 886

74 722

SPPC
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Nr.
3.2.4.2

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

I–IV ketvirčiai
Parengti siūlymai dėl vaikų socializacijos centrų pertvarkos
Parengtas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas
Įgyvendintos Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos dėl
vaiko minimalios priežiūros tobulinimo

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

G. Šeibokienė
L. Vaicekauskaitė

3.2.5

Kurti ir diegti taiklesnį ugdymo turinį I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
ir naujas mokymo organizavimo Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4.1.2 darbas
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
formas (ES 2014–2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

354 205

3.2.6

Pereiti prie kūrybingumui palankios I–IV ketvirčiai
ugdymo(si) aplinkos, orientuotos Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
į
kūrybingumą
skatinančios priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
infrastruktūros
diegimą
visais
švietimo lygmenimis (TVP Kultūra
2.3.1; ES 2014–2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

173 772

3.2.7

Plėtoti kūryba paremtas partnerystes, I–IV ketvirčiai
kūrybingumą ugdančias programas ir Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
metodus visais švietimo lygmenimis priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
(TVP Kultūra 2.3.2; ES 2014–2020
m.)

R. KuodytėKazielienė

318 582

3.2.8

Ugdyti sveiką gyvenseną ir ekologinę I–IV ketvirčiai
savimonę švietimo ir ugdymo Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
įstaigose (TVP Sveikata visiems priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
1.1.2; ES 2014–2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

115 848

3.3

Sustiprinti specialiųjų ugdymosi
J. Strumskienė
poreikių turinčių vaikų įtrauktį į 11 proc. padidėjo specialiųjų poreikių asmenų švietimo PP (NSI)43
švietimą
paslaugų poreikio patenkinimas
124 mokiniai, tenkantys vienam švietimo pagalbos specialistui, LRV prg. pr.44
teikiančiam psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją 8.1.5
pedagoginę ir specialiąją pagalbą)

43
44

2 499 711
R. Labinienė
G. Šeibokienė

Nacionalinė Neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa (patvirtinta LRV 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408, Žin., 2012, Nr. 137-7021).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

100 gabių ir talentingų mokslui mokinių, atlikusių tyrimus Gabiųjų VP45
aukštųjų mokyklų (mokslo centrų, slėnių, institutų) (P 3.3.2)
laboratorijose / mobiliose laboratorijose

M. Skakauskienė

32 organizuotos dalykinės šalies olimpiados / konkursai

M. Skakauskienė

500 mokinių, mokytų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei TVP SPORTAS
prie vandens
1.2.446

A. Šimaitis

Partneriai

Lėšos
(Eur)

3.3.1

Pagerinti
specialiųjų
ugdymosi I–IV ketvirčiai
poreikių turinčių asmenų galimybes Pasirašyta 1 finansavimo ir administravimo sutartis
mokytis (ES 2014–2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

895 795

3.3.2

Vykdyti gabių ir talentingų vaikų I–III ketvirčiai
ugdymo bei įtraukties projektus (ES Baigti įgyvendinti 4 projektai (I ketvirtis – 3; III ketvirtis – 1)
2007–2013 m.)

V. Vitta

515 813

3.3.2.1

MTP+ Saugios aplinkos mokykloje I–II ketvirčiai
Įvertintos 5 prevencinės programos
kūrimas
Mokyklose įgyvendintos prevencinės programos: VEIK, „Gyvai“
ir „Mentorystė“ (70 mokyklų)
32 seminarai mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams komisijos
darbo organizavimo klausimais
10 seminarų vedantiesiems bendravimo su vaikais tobulinimo
kursus
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo
analizė

3.3.2.2

Neformaliojo
vaikų
švietimo
koncepcijos įgyvendinimas

A. Birietienė

3.3.3

Sudaryti galimybes gabiems ir I ketvirtis
talentingiems vaikams papildomai Organizuota ir finansuota 12 dalykinių šalies olimpiadų / konkursų
ir 1 pasirengimo tarptautinei olimpiadai stovykla
mokytis ir bendrauti
Organizuoti 2 nacionaliniai konkursai: bendrojo fortepijono
mokinių konkursas PIANO-FORTE ir Juozo Pakalnio jaunųjų
atlikėjų konkursas

M. Skakauskienė
L. Rutkauskienė

G. Šeibokienė
L. Vaicekauskaitė

SPPC

503 939

Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų planas (patvirtintas švietimo ir mokslo ministro
2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38).
46
2011–2020 m. valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (2015–2017) (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112, TAR 2014-02-12,
2014-01427).
45

39

Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

Organizuotas 1 respublikinis Europos menų festivalis
Organizuotos 5 meistriškumo pamokos ir 1 tarptautiniai
meistriškumo kursai
II ketvirtis
Organizuota ir finansuota 13 dalykinių šalies olimpiadų / konkursų
ir 6 pasirengimo tarptautinėms olimpiadoms stovyklos
Dalyvauta 7 tarptautiniuose renginiuose
Lietuvoje organizuota Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
Organizuotas dailės ir dizaino konkursas ,,Čiurlionio takais“
Organizuotas 1 profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio
festivalis ir 2 meistriškumo pamokos
III ketvirtis
Organizuota ir finansuota 1 dalykinė šalies olimpiada ir 4
pasirengimo tarptautinėms olimpiadoms stovyklos
Dalyvauta 12 tarptautinių renginių
Organizuotas tarptautinis festivalis ,,Muzika be sienų“
IV ketvirtis
Organizuotos ir finansuotos 9 dalykinės šalies olimpiados /
konkursai ir 3 pasirengimo tarptautinėms olimpiadoms stovyklos
Dalyvauta 10 tarptautinių renginių
Organizuoti 2 tarptautiniai projektai (muzikos, šiuolaikinio šokio),
1 profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio festivalis, 3
meistriškumo pamokos
Parengtas TV konkurso ,,Dainų dainelė“ naujų dainų leidinys
Organizuoti parengiamieji darbai 2 nacionaliniams konkursams
Atnaujinti 2 meninio ugdymo (muzikos, dailės) moduliai
Organizuotas talentingų menui vaikų nuotolinio mokymo
atnaujinimas ir plėtra
3.3.4

Organizuoti mokinių Dainų šventę

I–IV ketvirčiai
Pasirengimo darbai Lietuvos mokinių dainų šventei: seminarai,
mokymai Dainų, Šokių dienos ir Ansamblių vakaro kolektyvų
dalyviams ir jų vadovams

A. Šimaitis
E. Bugailiškienė

144 810
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Nr.
3.3.5

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Įgyvendinti priemones, skirtas stiprinti I ketvirtis
tautinių mažumų ir migruojančių Suorganizuota pilietinė akcija „Lietuva kviečia...“ („Lithuania
calling...“), skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
šeimų vaikų švietimą
paminėti
I–IV ketvirčiai
Organizuoti 2 renginiai lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems
mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos
kalba
Parengta lietuvių kalbos vadovėlio tautinių mažumų mokyklų 1–2
klasių mokiniams koncepcija
Parengta metodinė priemonė (užduotys) mokytojams, mokantiems
lietuvių kalbos 3–4 kl. (II dalis)
Parengtos 2 kvalifikacijos tobulinimo programos su mokomąja
medžiaga ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
pedagogams
Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogams (200 dalyvių)
Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai pradinių klasių
mokytojams (200 dalyvių)
Parengtas ir išleistas leidinukas tėvams dėl antrosios kalbos
(lietuvių k.) mokymo ankstyvajame amžiuje
II–IV ketvirčiai
Organizuota konferencija tautinių mažumų švietimo klausimais
Vykdomi mokyklų mainų projektai „Būkime kartu“ (20 projektų)
Organizuoti mokymai pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių
kalbos mokytojams
Parengta lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi medžiaga
pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti
Organizuota konferencija Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų
lituanistams
Organizuotos 2 virtualios viešosios diskusijos ir mokymai
tarpkultūriniams gebėjimams ugdyti

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai
O. Čepulėnienė
N. Poderienė
E. Nausėdienė
L. Jankauskienė

Partneriai
UPC, ŠAC
LMNŠC
LVJC

Lėšos
(Eur)
139 018
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

jaunimo I–IV ketvirčiai
LRV prg. pr.
Įgyvendinta mokymo plaukti ir plaukimo tobulinimo
priem. 11447
neformaliojo ugdymo programa vaikams ir jaunimui (2 600
mokinių per metus)
Suorganizuotos vasaros užimtumo stovyklos mokant vaikus ir
jaunuolius plaukti (80 dalyvių)
Vykdyta vaikų ir jaunimo mokymo plaukti, plaukimo bei
išgyvenimo vandenyje įgūdžių programa „Aš galiu“ (120 dalyvių)
Įgyvendinta tarptautinė jaunimo apdovanojimų programa „The
Duke of Edinburgh‘s International Award Lietuva“
Koordinuoti UNESCO Veiksmo savaitės ir Europos Komisijos
Visuotinio (Globalaus) švietimo savaitės renginiai Lietuvos
mokyklose
Organizuotas vaikų ir jaunimo socializacijos projektų konkursas
4 nacionalinių renginių mokiniams sveikatos ugdymui
organizavimas (Sveikatą stiprinančių mokyklų zoninės
konferencijos; idėjų mugė ,,Nuveik sveikatos labui.lt“; sveikatos
ugdymo veiklų konkursai-akcijos ,,Sveikatos fiesta 2015“;
metodinės medžiagos, skirtos akcijai „Tylos stebuklinga versmė“,
parengimas ir leidyba)
Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla
Tarptautinio mokinių, mokytojų, visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas ir
pasirengimas II etapui
Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų
kvalifikacijos tobulinimo 2 renginiai sveikatos klausimais

3.3.6

Įgyvendinti
vaikų
ir
socializacijos veiksmus

3.3.7

Įgyvendinti pirminės narkomanijos I–IV ketvirčiai
Įgyvendintos 3 priemonės, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų
prevencijos priemones
klasių auklėtojams ir administracijai, siekiant veiksmingai įvykdyti
prevencines programas

47

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

A. Šimaitis
E. Bugailiškienė
R. Klepačienė
P. Navickas

SPPC, SAM,
SADM
LVJC

G. Šeibokienė
A. Šimaitis

UPC

Lėšos
(Eur)
291 647

8 689

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės (patvirtinta LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, Žin., 2013, Nr. 29-1406).
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Nr.
3.4

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Integruoti formalųjį ir neformalųjį
J. Strumskienė, S. Zybartas
švietimą
40 proc. 6 metų vaikų bendrojo ugdymo mokyklų LRV 2015 m.
priešmokyklinio ugdymo grupėse (2014 m. – 35 proc.)
prior. 4.1 pr. kr.
rodiklis48

Atsakingi ir
vykdytojai

Lėšos
(Eur)
539 562

I. Grigaravičienė

Švietimo įstaigose ugdomų 3–6 metų kaimo vaikų dalis – 40 proc.

L. Jankauskienė

Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur VŠS 24
pasinaudojančių vaikų dalis – 47 proc. (2014 m. – 28,4)
kriterijus; NPP
1.3.1.149

A. Birietienė

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklas (meno, sporto ir kt.) NPP 1.3.1.1
lankančių mokinių dalis –30 proc.

A. Birietienė

2 renovuotos vaikų vasaros stovyklos

A. Šimaitis

ŠMM 2015 m.
5 prioritetas

Partneriai

Plėtoti neformalųjį vaikų švietimą ir I–IV ketvirčiai
Parengti teisės aktai dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų
rezultatų pripažinimą
panaudojimo
Organizuotas neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo
konkursas, finansuota 20 projektų
Finansuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai mokytojams
Teikta nuolatinė informacinė ir metodinė pagalba savivaldybių
administracijų darbuotojams dėl neformaliojo vaikų švietimo
plėtros
Parengtos rekomendacijos savivaldybėms dėl išorinio neformaliojo
vaikų švietimo įstaigų vertinimo
Organizuota konferencija savivaldybėms dėl neformaliojo vaikų
švietimo pokyčių

A. Šimaitis
A. Birietienė

3.4.2

Padidinti neformaliojo vaikų švietimo I–IV ketvirčiai
įvairovę ir prieinamumą (ES 2014– Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

264 423

3.4.3

Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus I–IV ketvirčiai
ugdymosi galimybes (TVP Regionų Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
plėtra 1.2.2; ES 2014–2020 m.)

R. KuodytėKazielienė

159 291

3.4.1

48
49

UPC

115 848

LVJC

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelė (patvirtinta LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, TAR 2014-10-16, Nr. 14226).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014–2020 metų nacionalinė Pažangos programa (patvirtinta 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482, Žin., 2012, Nr. 144-7430).
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Nr.
4

4.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Įgalinti jaunimą ir suaugusiuosius
S. Zybartas
sėkmingai profesinei, socialinei ir 29 proc. asmenų, vidurinio išsilavinimo siekiančių profesinėse VŠS 30 kriterijus
kultūrinei veiklai
mokyklose (2012 m. – 28,7 proc.)
LRV prg. pr.
8.1.4

Atsakingi ir
vykdytojai

3 920 296

A. Sokolova

Pripažintų profesinių kvalifikacijų skaičius per metus 10 000 VŠS 31 kriterijus
gyventojų – 1

R. Žukauskaitė
1 013 381
D. Švelnienė

2 proc. tęsiančiųjų mokslą aukštosiose mokyklose po profesinės
mokyklos (2013 m. – 1,2 proc.)
50 000 asmenų, gavusių karjeros paslaugas

Lėšos
(Eur)

M. Griškevičius
K. Valantinienė

Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus asmenų VŠS 30 kriterijus
grupėje – 6,8 proc. (2014 m. – 5 proc.)
LRV prg. pr.
8.2.5, NPP

Teikti pagalbą savarankiškam
S. Zybartas
asmenų karjeros valdymui
26 proc. abiturientų, pasirinkusių technologijų egzaminą
(2013 m. – 24,4 proc.)

Partneriai

J. Zabietienė
TVP P-2-1-1
(Užimtumas)50

A. Sokolova

LRV prioritetų
1.3.11 darbas
LRV prioritetų
4.1.5 darbas

G. Banuškevičiūtė

272 243

4.1.1

Populiarinti ir modernizuoti profesinį I–IV ketvirčiai
mokymą, užtikrinti jo atitiktį darbo Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
rinkos poreikiams (TVP Užimtumas priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
2.2.2; ES 2014–2020 m.)

4.1.2

Teikti
profesinio
orientavimo I–IV ketvirčiai
(karjeros) paslaugas realioje ir Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
virtualioje aplinkoje (TVP Užimtumas priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
2.1.1; ES 2014–2020 m.)

G. Banuškevičiūtė

115 848

4.1.14

Modeliuoti ir diegti ugdymo turinį (ES I–II ketvirčiai
Baigti įgyvendinti 6 projektai (I ketvirtis – 3; II ketvirtis – 3)
2007–2013 m.)

V. Vitta

625 290

50

Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.204, TAR 2014-03-06, Nr. 2014-02763).
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Nr.
4.2

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Padidinti
profesinio
mokymo
S. Zybartas
atitiktį darbo rinkos poreikiams
Praktinio mokymo realiose darbo vietose pagal profesinio LRV 2015 m.
mokymo programas plėtra – 60 proc. (2014 m. – 50 proc.)
prior. 1.3 pr. kr.
rodiklis51

Atsakingi ir
vykdytojai

Lėšos
(Eur)
2 578 197

M. Griškevičius

16 000 mokinių, laikiusių pirminio profesinio mokymo
baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus (2014 m. – 14 920)

R. Žukauskaitė

500 asmenų, dalyvavusių lyderystės neformaliosiose studijose
nuo 2010 metų

R. Ališauskas

Modulinių profesinio mokymo programų dalis, palyginti su TVP Užimtumas
visomis formaliojo profesinio mokymo programomis, – 15 proc. P-2-2-2

M. Griškevičius

6 proc. valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose buvo TVP Užimtumas
vertintos neformaliuoju darbo ir savišvietos būdu įgytos P-2-3-2
kompetencijos

M. Griškevičius

4.2.1

Organizuoti kvalifikacijos egzaminus I–IV ketvirčiai
kompetentingose institucijose (TVP Patvirtinta vieno vertinamo mokinio kaina 2015 metams
Užimtumas 2.3.2)

M. Griškevičius
R. Žukauskaitė

4.2.1.1

Atnaujinti
profesinio
mokymo I–IV ketvirčiai
programas pagal ūkio ir regiono Parengti profesiniai standartai, modulinės profesinio mokymo
poreikį (Profesinio mokymo plėtros programos
2014–2016 m. veiksmų planas; 2.1
priemonė)

S. Zybartas
M. Griškevičius

4.2.2

Modernizuoti profesinį mokymą ir I–IV ketvirčiai
Organizuota 20 profesinio meistriškumo konkursų
remti iniciatyvas šioje srityje
Patvirtintas nacionalinių konkursų sąrašas, patvirtintos konkurso
organizavimo rekomendacijos
Parengti lėšų skyrimo įsakymai
Dalyvauta Tarptautinių profesinio meistriškumo konkursų
„Euroskills“ 2015 m. asamblėjoje, sumokėtas narystės mokestis ir
organizuota atranka į 2016 m. „Euroskills“ konkursą
Organizuotas profesinių mokyklų dalyvavimas parodoje „Studijos –
profesijos gyvai“, parengti lėšų skyrimo įsakymai

M. Griškevičius
R. Žukauskaitė

51

Partneriai

130 329

ŪM, KPMPC

28 962

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelė (patvirtinta LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, TAR 2014-10-16, Nr. 14226).
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

4.2.3

Mokėti socialinio draudimo įmokas I–IV ketvirčiai
Pagal SODROS pateiktus prašymus apmokėtos socialinio
už praktiką atliekančius mokinius
draudimo įmokos už profesinio mokymo įstaigų mokinius

K. Markelienė
J. Tankevičienė

4.2.4

Suformuoti kvalifikacijų sandarą, I–IV ketvirčiai
LRV prioritetų
patobulinti kompetencijas ir teikti Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1.3.12 darbas
atitinkamą mokymą (ES 2014–2020 priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
m.)

G. Banuškevičiūtė

1 295 181

4.2.5

Stiprinti švietimo lyderių gebėjimus I–IV ketvirčiai
ir kokybės užtikrinimo ir stebėsenos Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
galimybes (ES 2014–2020 m.)

G. Banuškevičiūtė

248 494

4.2.6

Parengti ir įgyvendinti neformaliuoju, I–IV ketvirčiai
darbo ir savišvietos būdu įgytų Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
kompetencijų formalizavimo sistemą priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
(TVP Užimtumas 2.3.1; ES 2014–
2020 m.)

G. Banuškevičiūtė

104 263

4.2.7

Plėtoti profesinio mokymo įstaigų I–IV ketvirčiai
Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
infrastruktūrą (ES 2014–2020 m.)
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane

G. Banuškevičiūtė

112 083

4.2.13

Įdiegti pameistrystę profesiniame I–III ketvirčiai
Baigta įgyvendinti 18 projektų (I ketvirtis – 2; II ketvirtis – 8;
mokyme (ES 2007–2013 m.)
III ketvirtis – 8)

V. Vitta

645 273

4.3

Sukurti suaugusiųjų profesinio
S. Zybartas
tobulėjimo, asmeninės ir pilietinės 5 proc. suaugusiųjų (24–64 metų), dalyvavusių neformaliajame NPP 1.1.3.152
saviugdos sistemą
mokymesi (2013 m. – 4,1 proc.)

52
53

13 612

328 718
D. Šiaulytienė

12 proc. gyventojų, dalyvavusių visuomeninių organizacijų, NPP 1.2.3.1
judėjimų veikloje (2013 m. – 9,9 proc.)

D. Šiaulytienė

14 proc. 16–74 metų visų šalies gyventojų, kurie naudojasi IKT VP (efekto)
internetu mokymosi tikslais (2013 m. – 11 proc.)

S. Zybartas
S. Žurauskas

5 000 asmenų, dalyvavusių užsakomosiose mokymo / TVP
studijų programose ir patobulinusių kompetencijas ir (ar) Užimtumas53
kvalifikaciją
P-2-4-1

K. Valantinienė

ITC,
LITNET
taryba

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 (Žin., 2012, Nr. 144-7430) patvirtinta 2014–2020 metų nacionalinė Pažangos programa.
Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.204, TAR 2014-03-06, Nr. 2014-02763).
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

4.3.1

Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą
iniciatyvas (TVP Užimtumas 2.4.1)

K. Valantinienė

14 481

4.3.2

Paskatinti
mokymo
paslaugų I–IV ketvirčiai
suaugusiems plėtotę ir mokymąsi Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
(TVP Užimtumas 2.4.1; ES 2014– priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
2020 m.)

G. Banuškevičiūtė

34 754

4.3.3

Tobulinti sveikatos srities viešųjų I–IV ketvirčiai
paslaugų darbuotojų kvalifikaciją Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
(TVP Sveikata visiems 3.1.2; ES priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
2014–2020 m.)

G. Banuškevičiūtė

173 772

4.3.4

Tobulinti kultūros srities viešųjų I–IV ketvirčiai
paslaugų darbuotojų kvalifikaciją Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
(TVP Kultūra 2.1.4; ES 2014– priemonė Priemonių įgyvendinimo plane
2020 m.)

G. Banuškevičiūtė

57 924

4.3.5

Plėtoti suaugusiųjų mokymo įstaigų I–IV ketvirčiai
Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
infrastruktūrą (ES 2014–2020 m.)
priemonė Priemonių įgyvendinimo plane

G. Banuškevičiūtė

47 787
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Lėšos
(Eur)

11.02. Švietimo ir mokslo administravimas (730 085 719 Eur)
Atsakingas vykdytojas – Dainius Numgaudis, ministerijos kancleris
1

1.2

1.2.1

Užtikrinti veiksmingą švietimo
D. Numgaudis
valdymą nacionaliniu lygmeniu
100 proc. pasiektų strateginio veiklos plano kriterijų
100 proc. įsisavintų lėšų pagal ES struktūrinės paramos lėšomis Europos
finansuojamas programas iš studijoms ir mokslui skiriamų komisijos
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų
reglamentas
2006-07-11
Nr. 083/2006

J. Mockutė

100 proc. įsisavintų lėšų pagal ES struktūrinės paramos lėšomis Europos
finansuojamas programas iš bendrajam ugdymui ir profesiniam komisijos
mokymui skiriamų 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų lėšų reglamentas
2006-07-11
Nr. 083/2006

J. Mockutė

Organizuoti strateginį planavimą,
D. Numgaudis
atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų 10 finansuojamų švietimo pagalbos centrų, agentūrų
vykdymą

Vykdyti reguliarias ŠMM funkcijas

22 681 774
V. Levanavičiūtė

17 177 741
D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

100 proc. laiku parengtų atsakymų į VIS registruotus laiškus

V. Kerpauskaitė

32 audituotos įstaigos

R. Lapinskas

11 informacinių leidinių

N. Barauskienė

I ketvirtis
ŠMM 2014 metų veiklos ataskaita
LRV 2014 m. metinė prioritetų įgyvendinimo ataskaita
LRV 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių
priemonių metinė ataskaita
Nacionalinio saugumo būklės ir plėtros ataskaitos dalys
(Vyriausybei)
ŠMM 2015–2017 metų strateginis veiklos planas (tikslinimas)
II ketvirtis
LRV 2015 m. I ketvirčio prioritetų įgyvendinimo ataskaita
LRV 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių
priemonių I ketvirčio ataskaita

Įsakymas
Raštas

V. Levanavičiūtė
V. Šiurkienė

Įsakymas

G. Vėsulaitė

Raštas
Raštas

V. Levanavičiūtė

NMVA,
MOSTA

5 014 105
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Parengtas ŠMM 2016–2018 metų strateginio veiklos plano
projektas (derybų etapas)
LRV 2016 metų prioritetų rengimas

ŠMM 2015 metų darbo planas

Įsakymas

2015 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės švietimo ir mokslo
srityje informacijos atnaujinimas (Ūkio ministerijai)
2015 metų Stabilumo programos informacijos atnaujinimas
(Finansų ministerijai)
III ketvirtis
LRV 2015 m. II ketvirčio prioritetų įgyvendinimo ataskaita
LRV 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių
priemonių II ketvirčio ataskaita
Pataisytas ŠMM 2016–2018 metų strateginio veiklos plano
projektas (maksimalių limitų etapas)
IV ketvirtis
ŠMM 2016–2018 metų strateginis veiklos planas
Parengtas ŠMM 2016 metų darbo plano projektas

Raštas

Atsakingi ir
vykdytojai
R. Ališauskas
G. Vėsulaitė
R. Ališauskas
J. VosylytėAbromaitienė
V. Levanavičiūtė
J. VosylytėAbromaitienė
V. Šiurkienė

Raštas

V. Šiurkienė
J. Mackevičienė

Raštas

V. Levanavičiūtė
R. Ališauskas
G. Vėsulaitė

Įsakymas

LRV 2015 m. III ketvirčio prioritetų įgyvendinimo ataskaita
Raštas
LRV 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių
priemonių III ketvirčio ataskaita
I–IV ketvirčiai
ŠMM 2016–2018 metų strateginio veiklos plano etapų suvedimas į
Stebėsenos informacinę sistemą (administruojama LRVK)
LRV 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių
priemonių suvedimas ketvirčiais į Stebėsenos informacinę sistemą
(administruojama LRVK)
ŠMM 2015 metų strateginio veiklos plano stebėsenos duomenų
suvedimas ketvirčiais į Stebėsenos informacinę sistemą
(administruojama LRVK)

G. Vėsulaitė
J. VosylytėAbromaitienė
V. Levanavičiūtė

G. Vėsulaitė
V. Šiurkienė

Partneriai

Lėšos
(Eur)
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Nr.
1.2.1.1

1.2.2

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Organizuoti pavaldžias mokyklas

Operatyviai informuoti
bendruomenę
apie
sprendimus

Siektini rezultatai (kriterijai)
I–IV ketvirčiai
Perimtos valstybės nuosavybėn Švėkšnos specialiojo ugdymo
centro turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos
Koordinuota 20 ministerijai pavaldžių bendrojo ugdymo mokyklų
veikla
Patvirtinti 4, patikslinti 7 mokyklų nuostatai, pritarta 8 mokyklų
strateginiams planams, patvirtinta 20 mokyklų grupių ir klasių
komplektų, patvirtinta 20 mokyklų mokytojų atestacijos programų
III ketvirtis
Suderinta 20 mokyklų ugdymo planų
Suorganizuoti 4 pavaldžių mokyklų direktorių pasitarimai
I–IV ketvirčiai
Koordinuota 14 ministerijai pavaldžių Vilniaus regiono bendrojo
ugdymo mokyklų lietuvių mokomąja kalba veikla
Patikslinti 3 mokyklų nuostatai, pritarta 12 mokyklų strateginiams
planams, patvirtinta 12 mokyklų grupių ir klasių komplektų,
12 pedagogų atestacijos programų, parengtas Vilniaus regiono
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 metų
bendrasis planas, įsteigtos 3 naujos ikimokyklinio ugdymo
grupės, suteikta pagalba mokyklų vadovams dėl vidurinio ugdymo
programos akreditavimo, vadovų atestacijos, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimo, suorganizuoti 5
vadovų pasitarimai
III ketvirtis
Suderinti 10 mokyklų ugdymo planai

švietimo I ketvirtis
priimtus 3 informaciniai leidiniai „Švietimo naujienos“
100 pranešimų spaudai
II ketvirtis
3 informaciniai leidiniai „Švietimo naujienos“
100 pranešimų spaudai
III ketvirtis
2 informaciniai leidiniai „Švietimo naujienos“
100 pranešimų spaudai
1 informacinė kampanija
IV ketvirtis
3 informaciniai leidiniai „Švietimo naujienos“
100 pranešimų spaudai

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Įsakymai
Potvarkiai
Derinimo raštai

R. Klepačienė
P. Navickas
S. Strolaitė
A. Vaitiekėnas
R. Mačiulienė

Įsakymai
Potvarkiai
Derinimo raštai

J. Vasiliauskas
L. Petrauskienė
V. Vansavičius
J. Kutkaitytė

N. Barauskienė

Partneriai

Lėšos
(Eur)

Šilutės raj.
saviv.

ŠAC

68 640
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

1.2.3

Organizuoti programose parengtų I–IV ketvirčiai
leidinių
leidybą
operatyviosios Išleista 20 leidinių operatyviosios leidybos būdu
leidybos būdu

R. Ališauskas
L. Žadeikaitė

1.2.11

Organizuoti pavaldžius centrus reformos tikslams pasiekti

G. Krasauskienė
N. Istomina
J. Strumskienė
S. Zybartas
A. Aldakauskas
D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

Partneriai
ŠAC,
NMVA,
MOSTA

Lėšos
(Eur)
28 962

10 385 137

1.2.11.1 Užtikrinti Švietimo informacinių I–IV ketvirčiai
9 švietimo registrų – Mokinių, Pedagogų, Studentų, Švietimo
technologijų centro veiklą
ir mokslo institucijų, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir
renginių, Diplomų ir atestatų, Licencijų, Išsilavinimo pažymėjimų
blankų, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų – palaikymas
(duomenų pateikimas, sistemose nustatytų paslaugų užtikrinimas)
7 informacinių sistemų – ŠVIS, AIKOS, KRISIN, NEMIS, e.
mokykla, PAKIS, FVA – palaikymas (duomenų pateikimas,
sistemose nustatytų paslaugų užtikrinimas)
ESF remiamų projektų administravimas

ITC

1.2.11.2 Užtikrinti Ugdymo plėtotės centro I–IV ketvirčiai
Organizuotas 23 kvalifikacijos tobulinimo įstaigų veiklos išorinis
veiklą
vertinimas ir akreditacija
Akredituota 30 kvalifikacijos tobulinimo programų
Organizuota 10 akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų
vykdymo stebėsena
Parengta medžiaga valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminams vykdyti

UPC

1.2.11.3 Užtikrinti Kvalifikacijų ir profesinio I–IV ketvirčiai
Organizuotas 1 Centrinio profesinio komiteto posėdis ir 25
mokymo plėtros centro veiklą
sektorinių profesinių komitetų posėdžiai
Atlikta 150 formaliojo profesinio mokymo programų ekspertizių ir
išduoti ekspertizės aktai
Įvertinta 60 formaliojo profesinio mokymo programų
Užpildytas klausimynas apie Lietuvos pažangą siekiant Briugės
komunikate nustatytų trumpalaikių siektinų rezultatų (anglų kalba)
ir parengta informacija sklaidai

KPMPC
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

Atnaujintas metinis pranešimas „Profesinio rengimo sistema
Lietuvoje“ (lietuvių ir anglų kalbomis)
Atnaujintas trumpas leidinys „Profesinio mokymo sistemos
Lietuvoje bruožai“ (lietuvių ir anglų k.)
Organizuotas Gerosios profesinio mokymo patirties sklaidos
konkursas ir viešinimo renginys profesinio mokymo įstaigoms
1.2.11.4 Užtikrinti Švietimo aprūpinimo centro I–IV ketvirčiai
Administruota Vadovėlių duomenų bazė
veiklą
Parengti spaudai operatyviosios leidybos leidiniai ir jais aprūpintos
švietimo įstaigos
Parengta, išleista, paskirstyta ir pristatyta (apie 2 700 adresatų) 11
leidinio „Švietimo naujienos“ numerių
Ištirtas 400 švietimo įstaigų mokyklinės dokumentacijos poreikis
400 švietimo įstaigų ir 260 darbo rinkos mokymo centrų aprūpinti
mokykline dokumentacija
Vykdyta saugiųjų blankų panaudojimo kontrolė
Paskirstyti ir švietimo įstaigoms perduoti pagal programas išleisti
ir paramos būdu gauti leidiniai
Administruoti ES remiami projektai ir ŠMM priklausantys pastatai
1.2.11.5 Užtikrinti Specialiosios pedagogikos
ir psichologijos centro veiklą

I–IV ketvirčiai
Atliktas Pedagoginės psichologinės pagalbos modelio efektyvumo
įvertinimas
Užtikrintas tolygus ir optimalus vaikų skaičius vaikų socializacijos
centruose ir teikta metodinė pagalba socializacijos centrams
Organizuotas psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui bei pagalbos
mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijų darbas
Viešinti minimalios priežiūros priemonių vykdymo savivaldybėse
gerosios praktikos pavyzdžiai
Teiktos konsultacijos specialiųjų mokymo priemonių SMP
rengėjams ir leidėjams
Organizuoti PPT regioninių grupių susitikimai, teiktos metodinės
konsultacijos PPT specialistų komandoms
Dalyvauta programų finansavimo ir konkursų paraiškų vertinimo
komisijose
Organizuota metodinė veikla Lietuvos specialiųjų mokyklų
vadovams
Organizuoti mokymai PPT ir mokyklų švietimo pagalbos
specialistams apie „Z“ kartos mokinių mokymosi strategijas
Organizuoti mokymai socialiniams pedagogams ir mokytojams
apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos,
skirtos mokinių tėvams, įgyvendinimą

ŠAC

SPPC

Lėšos
(Eur)
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

1.2.11.6 Užtikrinti Nacionalinės mokyklų I–IV ketvirčiai
Koordinuotos Švietimo informacijos tinklo Eurydice, remiamo
vertinimo agentūros veiklą
Europos Sąjungos Erasmus+ programos, veiklos: pateikti
duomenys ir atlikta susistemintos informacijos analizė, išleistos
4 Eurydice teminės ataskaitos; pateikti duomenys ir atlikta
susistemintos informacijos analizė 3 naujoms Eurydice teminėms
ataskaitoms parengti; atnaujinta švietimo sistemų enciklopedija
„Eurypedia / Lietuva“ (anglų ir lietuvių k.); atnaujinti 6 tęstinių
duomenų rinkinių „Faktai ir skaičiai“ duomenys; dalyvauta 3
darbo grupių susitikimuose Briuselyje; išverstos į lietuvių k. 2
teminės ataskaitos; išleistas 1 Eurydice viešinimo lankstinukas ir
1 tęstinio duomenų leidinio santrauka
Dalyvauta parodoje „Mokykla 2015“
Užbaigtos ESF remiamo projekto veiklos
Politikos analizės biblioteka papildyta ne mažiau kaip 25
pavadinimų leidiniais
Organizuotas vidinis 2 metų projektas su ne mažiau kaip 10
Lietuvos mokyklų, skirtas mokinių skaitymo gebėjimams stiprinti
Suorganizuoti 4 seminarai Lietuvos savivaldybių švietimo
padalinių specialistams
Atlikta 2014 m. mokyklų pažangos ataskaitų analizė
Pakartotinai atestuoti 44 išorės vertintojai ir organizuota 12
kvalifikacijos tobulinimo renginių išorės vertintojams
Organizuoti 2 seminarai pretendentams į švietimo įstaigų vadovus
ir 2 seminarai dirbantiems mokyklų vadovams
Parengta 10 kvalifikacijos tobulinimo programų
Dalyvauta Tarptautinės švietimo inspektorių asociacijos (angl.
The Standing International Conference of Inspectorates, SICI)
organizacijos veikloje
IQESonlineLT sistemos pildymas Lietuvos mokyklų pavyzdžiais
(ne mažiau kaip 5 mokyklų atvejai)
Organizuoti 6 seminarai mokyklų pažangos fiksavimo ir skelbimo
klausimais
Parengtas metinis pranešimas NMVA turimų duomenų pagrindu

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai
NMVA

Lėšos
(Eur)
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

1.2.11.7 Užtikrinti Lietuvos vaikų ir jaunimo I–IV ketvirčiai
Organizuoti respublikiniai ir tarptautiniai renginiai bei projektai,
centro veiklą
orientuoti į vaikų ir jaunimo gyvenimo įgūdžių lavinimą
(20 renginių, 40 000 dalyvių)
Organizuoti seminarai, forumai, tarptautiniai mokymai, edukacinės
erdvės respublikos pedagogų kvalifikacijai neformaliojo vaikų
švietimo srityje tobulinti (2 400 dalyvių)
Įgyvendintos neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo programos
(4 500 dalyvių per metus)
Organizuoti seminarai / mokymai tėvams vaikų ugdymo tema
(120 dalyvių)
Vykdyta su neformaliuoju vaikų švietimu susijusios informacijos
sklaida
Organizuoti nacionaliniai renginiai, skatinantys vaikų ir jaunimo
fizinį aktyvumą
Organizuoti edukaciniai renginiai mokinių asmeninėms ir
socialinėms kompetencijoms ugdyti (60 renginių, 2 500 dalyvių)
Parengtas ir išbandytas instrumentas vaikų neformaliuoju būdu
įgytoms kompetencijoms atpažinti
Aktyviai dalyvauta tarptautinių ir nacionalinių asociacijų veikloje
įgyvendinant bendras veiklas vaikų ir jaunimo neformaliojo
ugdymo srityje
Atliktas tyrimas apie dalyvavimo neformaliajame ugdyme naudą

LVJC

1.2.11.8 Užtikrinti
Lietuvos
mokinių I–IV ketvirčiai
Inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti neformaliojo vaikų švietimo
neformaliojo švietimo centro veiklą
renginiai pagal kuruojamas ugdymo sritis
Organizuotos ir koordinuotos šalies ir tarptautinės mokinių
olimpiados ir konkursai
Inicijuoti ir vykdyti neformaliojo vaikų švietimo mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo renginiai
Vykdytas mokinių ugdymas karjerai šalies mastu
Koordinuotos tarptautinės aplinkosauginio ugdymo programos
GLOBE, tarptautinio Baltijos jūros projekto, tarptautinio judėjimo
už mokslą ir technologijas laisvalaikiu MILSET veiklos Lietuvoje
Koordinuota mokyklinės muziejininkystės veikla
Organizuotas Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo
konkursas
Įgyvendintas šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų
projektų rėmimo konkursas
Organizuotas neformalusis vaikų ugdymas
Sukurtos priemonės neformaliajam vaikų ugdymui
Vykdytos 3 ES struktūrinių fondų projektų veiklos

LMNŠC

Lėšos
(Eur)
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1.2.11.9 Užtikrinti Nacionalinio
centro veiklą

1.2.11.10

Siektini rezultatai (kriterijai)

egzaminų I–IV ketvirčiai
Vykdyti tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai
Organizuotos ir įvykdytos įskaitos, BE, PUPP
Atliktos statistinės ir kokybinės atrinktų BE analizės
Parengtos savivaldybių ir mokyklų VBE rezultatų statistinės ir
apibendrintos analizės
Mokykloms pateikta lyginamoji privalomojo 2015 m. matematikos
PUPP rezultatų analizė
Organizuoti valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos
pagrindų egzaminai
Parengti 2016 m. sesijos BE, įskaitų ir PUPP užduočių projektai
Parengtos 2016 m. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE ir MBE
vertinimo instrukcijos
Parengti 2016 m. PUPP, kalbų įskaitų, BE ir 2014 metų VBE darbų
vertinimo tvarkaraščiai
Parengti 2016 m. PUPP ir BE organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašai ir vykdymo instrukcijos
Dalyvauta mokslo ir studijų sistemos pristatymo parodoje
„Mokymasis. Studijos. Karjera 2015“
Organizuotas Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkursas
Parengta ir pateikta NEC 2014 metų veiklos ataskaita
Administruoti 2 ES struktūrinių fondų projektai

Užtikrinti Mokslo ir enciklopedijų I–IV ketvirčiai
Parengta ir išleista daugiau nei 30 pavadinimų enciklopedinių ir
leidybos centro veiklą
mokslinių leidinių
Užbaigtas Visuotinės lietuvių enciklopedijos leidybos projektas
Vykdyti leidinių skaitmeninimo projektai
Dalyvauta 16-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
Organizuoti leidinių pristatymo renginiai mokiniams, studentams
ir visuomenei įvairiuose Lietuvos miestuose
Bendradarbiauta su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir kitomis
mokslo institucijomis vykdant bendrus leidybos projektus
Dalyvauta Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose leidybos
projektų dalinio finansavimo konkursuose

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai
NEC

MELC

Lėšos
(Eur)
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Nr.
1.2.16

1.3

1.3.1

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Remti švietimo veiklą

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

I ketvirtis
Šalies pedagogai apdovanoti mokytojo premija
„Litexpo“ paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera“
I–IV ketvirčiai
Sumokėtas žemės ir turto registracijos mokestis, „Nordplus“ ir kiti
tarptautiniai mokesčiai
Naujai įsteigtų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių
finansavimas

Partneriai

Lėšos
(Eur)
1 680 897

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

Užtikrinti veiksmingą dalyvavimą
D. Numgaudis
tarptautinių organizacijų švietimo 150 specialistų darbo vizitų į tarptautinius susitikimus
programose
Užtikrinti veiksmingą dalyvavimą
tarptautinių organizacijų švietimo
mainų
programose
(Erasmus+,
Nordplus ir kt.) ir užtikrinti ŠMPF ir
Europos socialinio fondo agentūros
veiklą

Atsakingi ir
vykdytojai

I–IV ketvirčiai
Užtikrinta Erasmus+ programą įgyvendinančios institucijos veikla
Patikrinta Erasmus+ programos 2014 m. veikla, pateikta progra
mos 2014 m. įgyvendinimo ir patikrinimo deklaracija Europos
Komisijai

4 226 517
A. Mikailionienė
J. Strumskienė
R. Pečiukonienė
R. Povilaitienė

ŠMPF
ESFA

V. Gelažauskaitė
R. Pečiukonienė
A. Kazlauskas
A. Mikailionienė
S. Dzikauskaitė

UPC

3 902 432

Sutartis su ŠMPF ir su ESFA
1.3.2

Dalyvauti tarptautinėje švietimo I–IV ketvirčiai
veikloje ir vykdyti tarptautinius Parengtos, suderintos ir pateiktos tvirtinti ir pristatyti Lietuvos
pozicijos ES Tarybos posėdžiams
susitarimus
Užtikrintas švietimo ekspertų dalyvavimas Nordplus programoje
Užtikrintas dalyvavimas ET Šiuolaikinių kalbų centro veikloje
Suorganizuotas XXII Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministrų ir
delegacijų susitikimas
Dalyvavimo ASEM proceso veiklose koordinavimas
Pasirengimas ASEMME5 ir dalyvavimo užtikrinimas
Organizuoti dvišaliai ministerijų vadovų vizitai ir susitikimai su
užsienio partneriais
Tarptautinių susitarimų švietimo srityje rengimas, derinimas,
pasirašytų tarptautinių susitarimų tvirtinimas, įgyvendinimo ir
tęstinumo užtikrinimas
Atitinkamų darbo grupių tarptautiniams susitarimams rengti ir
vykdyti sudarymas ir jų darbo organizavimas

Įsakymas
Potvarkis
Potvarkis

A. Širkaitė

Įsakymai /
potvarkiai
Įsakymai

V. Gelažauskaitė
R. Jacinavičienė
A. Kazlauskas
A. Mikailionienė
A. Širkaitė

118 165
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

1.3.2.1

Vykdyti nuolatines pareigas pagal I–IV ketvirčiai
Dalyvauta Europos mokyklų Valdytojų tarybos posėdžiuose
Europos mokyklų konvenciją
Organizuotas konkursas į Europos mokyklų mokytojų pareigas

Įsakymas
Potvarkis
Protokolas

R. ČižauskaitėStanaitienė

UPC

1.3.3

Dalyvauti tarptautinėje mokslo ir I–IV ketvirčiai
Tarptautinių susitarimų ir programų studijų, kvalifikacijų
studijų veikloje
pripažinimo, mokslo ir technologijų srityje rengimas, derinimas,
pasirašytų tarptautinių susitarimų ir (ar) programų tvirtinimas,
įgyvendinimo ir tęstinumo užtikrinimas
Atitinkamų darbo grupių tarptautiniams susitarimams rengti ir
vykdyti sudarymas ir jų darbo organizavimas
Dalyvavimas Tarptautinių studijų komisijos darbe
Valstybinių stipendijų ir išmokų skyrimas Lietuvos ir užsienio
studentams, dėstytojams, mokslininkams, dalyvaujantiems
akademinių mainų programose pagal tarptautines sutartis ir
susitarimus
Užtikrintas dalyvavimas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (angl. Organization for Economic Cooperation and
Development, OECD) Aukštojo mokslo vadybos programoje
Užtikrintas tarptautinių susitarimų, programų, pozicijų, oficialių
pranešimų ir kt. dokumentų vertimą iš / į užsienio kalbas

Susitarimai
LRV nutarimai
Seimo,
Prezidentės
dekretų projektai

R. Jacinavičienė
A. Širkaitė

LMT
MITA
ŠMPF
UAB
„Metropolio
vertimai“

Protokolai
Įsakymai

A. Širkaitė

Potvarkis
Pratęsta paslaugų
sutartis su UAB
„Metropolio
vertimai“

R. Jacinavičienė

1.3.6

Organizuoti minėtinų datų renginius

I–IV ketvirčiai
Sudarytas ir išleistas straipsnių ciklas, skirtas Mykolo Kleopo
Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti, leidinyje
„Švietimo naujienos“
II ketvirtis
2015 m. laidos abiturientams išleistas Mykolo Kleopo Oginskio
laiškas „Priesakai sūnui“
Rietave surengtas tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis
„Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai“
Organizuota 2015 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiada, skirta
Mykolo Kleopo Oginskio metams
III ketvirtis
Organizuoti edukaciniai projektai, susiję su Oginskių giminės
kultūros paveldu
IV ketvirtis
Organizuota Metų paskaita mokytojams

L. Rutkauskienė

Lėšos
(Eur)

64 296

141 624
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Nr.
1.4

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Įgyvendinti ŠMM priskirtus Euro
pos Sąjungos struktūrinės paramos
veiksmų programų prioritetus

Pasirašyta 13 projektų administravimo ir finansavimo sutarčių

J. Kašėtienė

Įgyvendinta 1 informavimo iniciatyva

A. Janionytė

R. Dokuzlar

1.4.1

Administruoti veiksmų programų I–IV ketvirčiai
prioritetų
priemones,
stiprinti Baigta 335 finansavimo ir administravimo sutarčių įgyvendinimo
administravimo gebėjimus (ES 2007– priežiūra
2013 m.)

1.4.3

Įgyvendinti projektus, remiamus 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės paramos lėšomis

Partneriai

Lėšos
(Eur)
1 277 516

J. Kašėtienė

44 891

306 418

Finansinės paramos lėšos
Techninės paramos lėšos
1.4.6

Administruoti 2014–2020 m. veiksmų I–IV ketvirčiai
programų
prioritetų
priemones, Pasirašyta 13 finansavimo ir administravimo sutarčių
stiprinti administravimo gebėjimus
(techninės paramos ES lėšos)

J. Kašėtienė

520 738

1.4.7

Informuoti visuomenę ir pareiškėjus I–IV ketvirčiai
apie 2014–2020 m. ES struktūrinių Įgyvendinta 1 informavimo iniciatyva (informavimo planas)
fondų
finansavimą
(techninės
paramos ES lėšos)

A. Janionytė

405 469

2

Užtikrinti valstybės remiamų
mokyklų veiklą

2.1

Organizuoti paramą
ugdymo mokykloms

bendrojo

E. Radėnienė
3 226 finansuojami etatai (pareigybės) bendrojo ugdymo
įstaigose

618 171 786
D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

K. Markelienė, L. Žadeikaitė, R. Klepačienė, V. Rinkevičienė
Finansuojama 30 bendrojo ugdymo mokyklų

D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

Finansuojamos 9 religinių bendrijų mokyklos

R. Povilaitienė

62 specialistai išvykę dirbti (pagal sutartis) į užsienio TVP (GL)
formaliojo švietimo įstaigas
(1.1.7)54

E. Buzienė

613 497 303

367 ugdomi mokiniai bendrojo ugdymo mokyklose, TVP SPORTAS
vykdančiose specializuoto ugdymo krypties programas 03-01-0255
(pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto
ugdymo programomis)
„Globalios Lietuvos“– užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1189, Žin., 2013, Nr. 130-6677).
55
„SPORTAS“– 2011–2020 m. valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (2015-2017).
54
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

Tvirtinimas

Atsakingi ir
vykdytojai

2.1.1

Finansuoti mokyklas, priskiriamas I–IV ketvirčiai
Finansuotos įstaigos pagal patvirtintas programos sąmatas
pagrindinės mokyklos tipui

D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

2.1.1

Finansuoti mokyklas, priskiriamas I–IV ketvirčiai
Finansuotos įstaigos pagal patvirtintas programos sąmatas
vidurinės mokyklos tipui

D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

2.1.2

Finansuoti
mokyklas

2.1.2.1

Koordinuoti
religinių
bendrijų I ketvirtis
Sudarytos 9 sutartys dėl ūkio lėšų skyrimo iš valstybės biudžeto
bendruomenių mokyklų veiklą
III–IV ketvirčiai
Parengtos 4 ataskaitos dėl religinių bendrijų ir bendruomenių
mokyklų veiklos
II ketvirtis
Patvirtinti 9 nevalstybinių mokyklų klasių komplektai
Dalyvauta 2 komisijos posėdžiuose dėl Valstybės institucijų,
pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar
dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti

2.1.3

religinių

bendrijų I–IV ketvirčiai
Finansuotos 9 religinių bendrijų mokyklos

Skatinti ir remti formaliojo ir
neformaliojo
ugdymo
įstaigų
užsienyje lituanistinio švietimo veiklą
(TVP (GL) 1.1.3 priemonė)

I–IV ketvirčiai
Suteikta parama užsienyje veikiančioms lietuviškoms formaliojo
ugdymo įstaigoms
Suteikta parama Lietuvos mokytojams, išvykusiems dirbti į
formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigas užsienyje
Lituanistinio švietimo įstaigų aprūpinimas mokymo priemonėmis,
tautine atributika ir kt.
Paskirtos lėšos Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo
centrui organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius užsienio
lituanistinio švietimo įstaigų mokytojams ir šių įstaigų mokinių
etnokultūrinėms edukacinėms veikloms Lietuvoje
Parengtas ir išbandytas Bandomasis lietuvių kalbos mokėjimo
lygio įvertinimo testas
Organizuotas užsienio lietuviškų bendrojo ugdymo mokyklų
vadovų seminaras
Skirta parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo
projektams
Organizuotas neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų vadovų
kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Skirta parama užsienio lietuviams vaikams vasaros stovykloms
Lietuvoje
Organizuotas eTwinning programos kontaktinis seminaras, skirtas
užsienyje gyvenantiems lietuviams, dirbantiems lituanistinėse
mokyklose

R. Povilaitienė
Sutartys

Partneriai

Lėšos
(Eur)
28 199 777

1 577 560

R. Klepačienė
P. Navickas

Ataskaitos
Įsakymai ar
potvarkiai
Protokolas
Sutartys
Įsakymai
Potvarkiai
Protokolai

E. Buzienė
R. ČižauskaitėStanaitienė
R. Ramanauskienė
M. Speičienė
D. Žemgulienė

2 271 490
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

Siektini rezultatai (kriterijai)

2.1.4

Sukurti plačiai prieinamą modulinę
mokymosi
aplinką,
naudojant
šiuolaikiškas
informacines
technologijas, ir aprūpinti užsienio
lituanistines
mokyklas
įvairia
mokymosi medžiaga – tekstine,
vaizdine,
garsine
(TVP (GL)
priemonė 1.2.1)

III–IV ketvirčiai
Aprūpintos formaliojo ir neformaliojo ugdymo užsienio lietuviškos
mokyklos lietuvių kalbos mokymuisi reikalingomis priemonėmis
Parengta elektroniniu formatu metodinė medžiaga lietuvių kalbai
mokyti

2.1.5

Finansuoti mokinio krepšelį (MK) I–IV ketvirčiai
ir savivaldybių mokyklų (klasių) Pervestos lėšos ministro įsakymu nustatytais terminais
specialiųjų
poreikių
turintiems
mokiniams,
kitų
savivaldybėms
perduotų įstaigų ūkio lėšas (ŪL)

2.1.5.1

Įvertinti
savivaldybių
mokyklų
(klasių), skirtų šalies (regiono)
mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, atitiktį šių
mokyklų paskirčiai ir kriterijams ir
sudaryti jų sąrašą

2.1.6

Gerinti pedagogų darbo apmokėjimo
sąlygas

2.2

Paremti
įstaigas

neformaliojo

neformalųjį

Tvirtinimas

IV ketvirtis
Parengtas savivaldybių mokyklų (klasių), skirtų šalies (regiono) Įsakymai
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms
skiriama ūkio lėšų iš valstybės biudžeto, sąrašas 2015 m.
finansavimui

Atsakingi ir
vykdytojai

Partneriai

M. Speičienė
N. Poderienė

8 689

J. Mackevičienė

A. Aldakauskas
R. Klepačienė
P. Navickas
S. Strolaitė
A. Vaitiekėnas

Lėšos
(Eur)

579 702 067

Savivaldybės

1 737 720

švietimo

S. Zybartas, K. Markelienė

4 674 483

Finansuota 1 vaikų neformaliojo švietimo įstaiga

D. Bužinskienė

Finansuotos 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos

D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

vaikų I–IV ketvirčiai
Finansuotos pavaldžios įstaigos

2.2.1

Organizuoti
švietimą

2.2.2

Remti
Vilkaviškio
vyskupijos I–IV ketvirčiai
Finansuoti 386 centre besimokantys mokiniai
Krikščioniškosios kultūros centrą
I ketvirtis
Parengta lėšų naudojimo sutartis
II–IV ketvirčiai
Parengtos 4 lėšų naudojimo ataskaitos

D. Bužinskienė

189 296

R. Povilaitienė
P. Navickas

266 764
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Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės
Finansuoti
veiklą

2.2.4

Neformaliojo
finansavimas

3

Rengti jaunimą profesinei veiklai

3.2.1

56
57

ugdymo

Tvirtinimas

įstaigų I–IV ketvirčiai
Finansuotos 4 pavaldžios ikimokyklinės įstaigos

2.2.3

3.2

ikimokyklinių

Siektini rezultatai (kriterijai)

krepšelio I–IV ketvirčiai
Visoms savivaldybėms skirtos tikslinės neformaliojo vaikų
švietimo lėšos proporcingai pagal mokinių skaičių

Sudaryti sąlygas įgyti profesinę
kvalifikaciją
ir
atitinkamą
išsilavinimą profesinėse mokyklose

Atsakingi ir
vykdytojai

Lėšos
(Eur)

D. Bužinskienė
J. Tankevičienė

978 423

A. Šimaitis
K. Markelienė
A. Birietienė

3 240 000

M. Griškevičius, K. Markelienė

89 232 159

17 622 absolventai, įgiję profesinę kvalifikaciją profesinio
mokymo įstaigose

M. Griškevičius

20,5 proc. profesinio mokymo įstaigų absolventų, registruotų TVP
teritorinėse darbo biržose (po metų nuo baigimo)
(Užimtumas) (R2-2)56

K. Valantinienė

47 proc. profesinės kvalifikacijos neturinčių jaunų bedarbių, TVP
palyginti su registruotų jaunų bedarbių skaičiumi
(Užimtumas)
(R-2-3)

K. Valantinienė

LRV 2015 m.
20 proc. asmenų, vidurinį išsilavinimą įgyjančių profesinio
prior. 4.1 pr. kr.
mokymo įstaigose (2013 m. – 16,7)
rodiklis57

S. Zybartas
M. Griškevičius

K. Markelienė, R. Žukauskaitė

89 232 159

Išlaidos vienam mokiniui, besimokančiam profesinio mokymo
įstaigose, – 2 094 Eur

K. Markelienė
J. Tankevičienė

Vidutinis metinis mokinių skaičius profesinio mokymo
įstaigose – 40 489

K. Markelienė
R. Žukauskaitė
J. Zabietienė

Finansuoti mokinių profesinį mokymą I–IV ketvirčiai
Finansuotos 75 profesinio mokymo įstaigos, 47 gavusios pajamų
įmokas

Partneriai

K. Markelienė
J. Tankevičienė

89 232 159

Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas (patvirtintas LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, TAR 2014-03-06, Nr. 2014-02763).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelė (patvirtinta LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, TAR 2014-10-16, Nr. 14226).
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SANTRUMPOS
AIKOS

Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema

NMKČMM

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

AM

Aukštosios mokyklos

NMPT

Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai

BE

Brandos egzaminai

NMVA

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

ESFA

Europos socialinio fondo agentūra

NTAKD

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. Organisation
for Economic Cooperation and Development)

PIAAC

Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas (angl. Programme for
the International Assessment of Adult Competencies)

ICCS

Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas (angl.
International Civicand Citizenship Education Study)

PIRLS

Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas (angl. Progress in International
Reading Literacy Study)

ICILS

Tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas (angl.
International Computer and Information Literacy Study)

PISA

Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas (angl. Programme for International
Student Assessment)

ISM

Vadybos ir ekonomikos universitetas

PMĮ

Profesinio mokymo įstaigos

ITC

Švietimo informacinių technologijų centras

PUPP

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

KKSD prie LRV Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

SADM

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

KPMPC

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

SAM

Sveikatos apsaugos ministerija

KRISIN

Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių
apskaitos informacinė sistema

SKVC

Studijų kokybės vertinimo centras

SODRA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

SPPC

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

ŠAC

Švietimo aprūpinimo centras

ŠMPF

Švietimo mainų ir paramos fondas

ŠU

Šiaulių universitetas

ŠVIS

Švietimo valdymo informacinė sistema

TIMSS

Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas (angl.
Trends in International Mathematics and Science Study)

ŪM

Ūkio ministerija

UNESCO

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (angl. United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

LAMA BPO

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

LITMIS

Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros programa

LMA

Lietuvos mokslų akademija

LMNŠC

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

LMT

Lietuvos mokslo taryba

LRS

Lietuvos Respublikos Seimas

LRV

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

LSPA

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija

LVJC

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

MBE

Mokykliniai brandos egzaminai

UPC

Ugdymo plėtotės centras

MITA

Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra

VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

MELC

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

VRM

Vidaus reikalų ministerija

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

VSF

Valstybinis studijų fondas

MTC

Mokyklų tobulinimo centras

VU

Vilniaus universitetas

NEC

Nacionalinis egzaminų centras
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INFORMACIJA APIE VYRIAUSYBĖS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMĄ
2015 METAIS
Svarbiausi darbai

Atsakinga institucija

Įgyvendinimo rezultatai

I. EKONOMIKOS AUGIMAS, UŽIMTUMO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS
1.2. Prioritetinė kryptis – Mokslo rezultatų komercinimas ir inovatyvių įmonių veiklos plėtra, skatinant viešas ir privačias investicijas
I. Bendras įvertinimas:
II. Svarbiausi rezultatai:
III. Problema: nėra.
IV. Tolesni veiksmai ir siūlymai: nėra.
1.3. Prioritetinė kryptis – nedarbo (ypač struktūrinio) mažinimas ir socialinės įtraukties didinimas
I. Bendras įvertinimas:
II. Svarbiausi rezultatai:
III. Problema: nėra.
IV. Tolesni veiksmai ir siūlymai: nėra..
IV. ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS IR SVEIKATINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS GERINANT ŠIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ
4.1. Prioritetinė kryptis – Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo patrauklumo didinimas gerinant švietimo kokybę
I. Bendras įvertinimas:
II. Svarbiausi rezultatai:
III. Problema: nėra.
IV. Tolesni veiksmai ir siūlymai: nėra.
4.2. Prioritetinė kryptis – Studijų prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas
I. Bendras įvertinimas:
II. Svarbiausi rezultatai:
III. Problema: nėra.
IV. Tolesni veiksmai ir siūlymai: nėra.
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2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
VERTINIMO KRITERIJŲ REIKŠMIŲ
STEBĖSENA
2015 metų
Atsakingas

Vertinimo kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas, mato vienetas

I ketv.
faktas

II ketv.
faktas

III ketv.
faktas

IV ketv.
faktas

Planas

Faktas

Strateginis tikslas: SKATINTI DARNIĄ ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS RAIDĄ, STIPRINANČIĄ ŠALIES KONKURENCINGUMĄ IR SUDARANČIĄ SĄLYGAS
INOVACIJOMS, PLĖTOJANT STUDIJAS IR MTEP (kodas 12)

12.01 – STUDIJŲ IR MOKSLO PLĖTRA

10.05 – MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR STUDIJŲ SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

Strateginis tikslas: UŽTIKRINTI UGDYMO KOKYBĘ IR VEIKSMINGUMĄ (kodas 11)

11.01 – VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

11.02 – ŠVIETIMO IR MOKSLO ADMINISTRAVIMAS

