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17-osios Vyriausybės 

programos struktūra

I PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė

II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų 

kokybės bei efektyvumo didinimas

III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir 

skaidrumo didinimas

IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos 

plėtra

V PRIORITETAS. Saugi valstybė



Švietimo ir mokslo politikos 

matrica

 Turinys 

 Kokybė 

 Tinkamumas

 Tyrėjai ir dėstytojai

 Tinklas

 Finansavimas

 Prieinamumas 

 Valdymas 



II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir 

mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo 

didinimas

 2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės 

ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, 

kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą 

darbo rinką

 2.1.3. Darbas. Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo 

studijų turinio ir metodų atnaujinimas, orientuojantis į 

konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą

 Mokymasis visą gyvenimą

 Trumpoji studijų pakopa

 Studijų programų atnaujinimas

 Bendrosios kompetencijos



 2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio 

konkurencingumo didinimas

 2.2.4. Darbas. Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir 

studijų institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties 

didinimas

 2.3. Kryptis. Kultūros, švietimo ir mokslo institucijų 

tinklo, valdymo, karjeros ir finansavimo sistemų 

pertvarka

 Mokslo ir studijų institucijų tinklas

 Aukštosios mokyklos

 Institutai

 Slėniai, parkai

 Profesinių mokyklų tinklas



 2.3.1. Darbas. Mokytojų rengimo, kvalifikacijos 

tobulinimo ir karjeros sistemos sukūrimas

 Rengimas

 Kvalifikacijos tobulinimas

 Karjera

 2.3.2. Darbas. Tyrėjų ir dėstytojų rengimo, 

kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros sistemos 

veiksmingumo užtikrinimas

 Doktorantūra, profesinė doktorantūra ir podoktorantūros

stažuotės įmonėse

 Dėstytojų kvalifikacija

 Dėstytojų atlyginimai



 2.3.4. Darbas. Švietimo ir mokslo finansavimo 

pertvarka

 Nemokamos bakalauro studijos

 Studijos užsienyje

 Sutartys su aukštosiomis mokyklomis

 Palyginamojo vertinimo įtaka mokslo finansavimui

 Bazinio mokslo finansavimo didinimas

 Konkursinio programinio finansavimo peržiūra



 2.3.5. Darbas. Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų 

stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, 

orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas

 Žmonių išteklių stebėsena

 Aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo metodikos



 2.5. Kryptis. Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, 

meno ir inovacijų sistemos darnos užtikrinimas

 2.5.1. Darbas. Socialinės, kultūrinės plėtros skatinimas, 

įgyvendinant ir koordinuojant inovacijų politiką

 2.5.2. Darbas. Kultūros, meno, humanitarinių ir socialinių 

mokslinių tyrimų integracija valstybės ir visuomenės 

reikmėms 

 Kultūrinės industrijos

 Kultūros ir HSM institucijų bendradarbiavimas

 Tarptautinės infrastruktūros

 Valstybės profesoriai



IV PRIORITETAS. Darni ir 

konkurencinga ekonomikos plėtra

 4.1.1. Darbas. MTI viešojo valdymo sistemos 

tobulinimas, užtikrinant politikos integralumą ir 

efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą 

 MTEPI taryba

 MTI sistemos institucinė sąranga

 Sumanios specializacijos atnaujinimas

 Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairės



 4.1.2. Darbas. Žinių ir technologijų perdavimo 

grandžių sukūrimas 

 Mokslo ir technologijų parkų efektyvinimas

 Mokslo-verslo projektai

 Mokslo ir verslo įmonių bendradarbiavimas

 Rizikos kapitalas (pre-seed stadija)

 4.1.7. Darbas. Mokslo, technologijų pažangos ir 

inovacijų populiarinimas informuojant verslą ir 

visuomenę apie MTEP vykdymo ir inovacijų diegimo 

naudą

 4.2.8. Darbas. Talentų pritraukimo ir išlaikymo 

Lietuvoje sistemos sukūrimas



V PRIORITETAS. Saugi 

valstybė

 5.3.1. Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo 

atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio 

gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo 

stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas

 5.3.2. Darbas. Visuomenės kritinio mąstymo ir 

atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, 

medijų ir informacinio raštingumo ugdymas

 5.3.3. Darbas. Lietuvybės užsienyje ir užsienio 

lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas 

 Lituanistinis švietimas

 Globali Lietuva


