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APIE MOSTA
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (toliau – MOSTA) yra pelno nesiekiantis ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, kurios steigėja ir
savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK).
MOSTA įsteigta 2007 m. gegužės 23 d. kaip valstybės biudžetinė įstaiga. 2017 m. sausio 18 d.
įregistruota kaip viešoji įstaiga įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.
MOSTA yra ekspertinė institucija, teikianti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas dėl
visuomenei aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų
priėmimo.
MOSTA veiklos sritys: mokslo, studijų ir inovacijų sričių stebėsena, vertinimas ir su tuo susijusi kita
veikla.
MOSTA veiklos rūšys:


vykdyti mokslo, studijų ir inovacijų stebėseną, vertinimą atsižvelgiant į valstybės, visuomenės
ir ūkio poreikius;



teikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei rekomendacijas dėl
mokslo, studijų ir inovacijų politikos tobulinimo, siekiant didinti mokslo, studijų ir inovacijų
efektyvumą ir skatinti inovatyvios ekonomikos augimą;



rengti mokslo, studijų ir inovacijų politikos strategines įžvalgas;



rengti ir viešai skelbti mokslo, studijų ir inovacijų politikai formuoti ir įgyvendinti reikalingą
įrodymais grįstą informaciją, įtraukti į šią veiklą mokslo, studijų, inovacijų sistemos
suinteresuotąsias šalis;



atlikti mokslo, studijų ir inovacijų politikos įgyvendinimo analizę ir teikti rekomendacijas, kaip
ją tobulinti;



teikti siūlymus, kaip derinti tarpinstitucinę ir tarpžinybinę veiklą mokslo, studijų ir inovacijų
politikos srityse;



atlikti Vyriausybės komisijos – Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
strateginės tarybos (toliau – MTEPI taryba) ir Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų
išteklių stebėsenai koordinuoti (toliau – NŽIS komisija) sekretoriatų funkcijas;



rengti ir viešai skelbti savo metines veiklos ataskaitas.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą 2017 metais sudaryta Taryba iš LR
Vyriausybė, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos
universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos skirtų atstovų..
Taryba yra Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriaus kolegialus patariamasis
organas, veikiantis visuomeniniais pagrindais. Taryba vykdo šias funkcijas: svarsto įstaigos veiklos
plėtrą ir prioritetus, teikia siūlymus dėl strategijos ir veiklos planų, išklauso metinę ataskaitą ir veiklos
planą bei teikia siūlymus dėl plano bei veiklos tobulinimo.
Nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos užimtumo ir profesinio mokymo įstatymų
nuostatoms plečiasi MOSTA funkcijos: MOSTA vykdys Lietuvos gyventojų užimtumo, profesinio
mokymo stebėseną, atliks kvalifikacijų poreikio, užimtumo prognozavimą atsižvelgiant į valstybės,
visuomenės ir šalies ūkio poreikius.
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MOSTA 2017 M. VEIKLOS REZULTATAI
PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
2017 m. MOSTA pateikė 5 rekomendacijas mokslo ir studijų sistemos tobulinimui, atliko 18 tyrimų, 3
užsakymus, parengė 6 interaktyvius įrankius, 1 metodiką ir atliko 1 metodinio įrankio įvertinimą.
MOSTA REKOMENDACIJOS VIEŠOSIOS POLITIKOS GERINIMUI
Užsakovas

Švietimo ir
mokslo
ministerija
(toliau –
ŠMM)

LRV
programos
įgyvendinimo
plano darbas1
2.3.4.

2.3.5.

2.2.4.

2.3.4.

2.2.4.

1

MOSTA pasiektas rezultatas

Parengti pasiūlymai aukštojo mokslo finansavimo modeliui ir sutartims
su Aukštosiomis mokyklomis.
Aktualumas: siūlymų pagrindu ŠMM suformavo aukštojo mokslo
finansavimo pokyčių paketą ir 2017 m. pabaigoje – 2018 m. pradžioje
aptarė juos su suinteresuotomis šalimis. Pokyčiai bus įgyvendinti
nustatant aukštojo mokslo finansavimo apimtį 2019-2020 m. valstybės
biudžeto projekte.
Parengti pasiūlymai aukštųjų mokyklų studijų krypčių vertinimui ir
akreditavimui
Aktualumas: pateikti pasiūlymai yra aukštojo mokslo reformos svarbi
dalis. Taikant šia nauja vertinimo ir akreditavimo sistema bus
sudarytos galimybes palyginti studijų kryptis ir programas visose
aukštosiose mokyklose, paskatintų aukštųjų mokyklų atsakomybę už
studijų programų vertinimą sudarytų sąlygas vykdyti tik stiprias
studijų programas ir sutaupyti vertinimo kaštus.
Parengti pasiūlymai dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo
Aktualumas: MOSTA atlikta Lietuvos regionų aukštojo mokslo
sistemos analizė bei kiekvienos aukštosios mokyklos vertinimas tapo
pagrindu Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės veiklos
rezultatams, kurios ji 2017 m. II ketvirtyje pristatė LR Vyriausybei.
Parengti pasiūlymai dėl MTEP veiklos vertinimo
Aktualumas: Atsižvelgdama į rekomendacijas, teiktas po 2015 m.
MOSTA organizuoto mokslinės palyginamojo vertinimo už 2009-2013
m., ŠMM inicijavo esamos MTEP vertinimo sistemos peržiūrą, siekiant
vertinimą atlikti pagal geriausią tarptautinę praktiką. MOSTA buvo
iškeltas ambicingas uždavinys – sukurti tokia MTEP vertinimo sistema,
kad ji skatintų mokslo kokybę bei resursų skyrimą geriausiam
rezultatui pasiekti. MOSTA pasiūlymų pagrindu ŠMM patvirtino MTEP
veiklos atnaujintą vertinimo tvarką,
Parengti pirminiai pasiūlymai dėl valstybinių mokslinių tyrimų
institutų veiklos kokybės gerinimo
Aktualumas: MOSTA analitikai dalyvavo Ministro Pirmininko
potvarkio sudarytos ekspertinės darbo grupės darbe ir, remiantis
duomenimis, teikė siūlymus. Darbo grupės rezultatai buvo pristatyti

Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167
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MTEPI taryboje 2018 kovo mėnesį, pastarosios rekomenduota pratęsti
darbo grupės darbą.
TYRIMAI
Užsakovas

Lietuvos
Respublikos
Seimas

LRV
programos
įgyvendinimo
planas
2.2.4.

Lietuvos
2.3.4.
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

4.1.1.

4.1.1.

4.2.8.

4.2.8.

4.2.8.

MOSTA pasiektas rezultatas

Atlikta 2009-2011 m. pertvarkytų valstybinių mokslinių tyrimų
institutų darbuotojų tikslinė apklausa
Aktualumas: apklausa leido įvertinti įvykusius pokyčius reformuojant
Lietuvos mokslo institutų tinklą ir buvo svarbus informacinis
elementas Valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos tobulinimo
darbo grupėje.
Atlikta mokslo, studijų ir inovacijų būklės analizė 2017 m. (išleistas
kasmetinis MOSTA leidinys)
Aktualumas: Šia analizė yra įrodymais grįstos viešosios politikos
mokslo ir studijų srityse įrankis, statistinių duomenų analizė leidžia
atlikti paskesnį priimtų sprendimų poveikio vertinimą ir parengti
pasiūlymus dėl būtinų korekcinių veiksmų siekiant ilgalaikių tikslų.
Parengta Integruotos mokslo, technologijų ir inovacijų (toliau - MIT)
programos koncepcija
Aktualumas: Koncepcija buvo aprobuota MTEPI taryboje 2017 spalio
mėnesį, ji yra pagrindas jungtiniam MIT sričių strateginiam
dokumentui parengti, kuris atitiktų Lietuvos ilgalaikių tikslų, atlieptų
aktualius iššūkius, taip būtų sumažintas MTEPI sistemos vidutinės
trukmės dokumentų skaičius
Parengta Sumanios specializacijos įgyvendinimo pažangos ataskaita
Aktualumas: nuolatinė Sumanios specializacijos stebėsena ir
duomenimis grįstas jos vertinimas yra viena iš Europos Komisijos
(toliau – EK) nustatytų Europos struktūrinių ir investicijų fondų exante sąlygų. Ji turi užtikrinti, kad strategija atitinka besikeičiantiems
valstybės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) poreikiams.
Parengta Lietuvoje studijas baigusių užsienio studentų situacijos
analizė
Aktualumas: pirmą kartą išanalizuota užsienio studentų karjeros
Lietuvoje situacija yra aktuali formuojant talentų pritraukimo ir
išlaikymo politiką (viso pirma – LRVK kaip šios srities
koordinuojančiai institucijai)
Atliktas iššūkių tyrėjų mobilumui Baltijos jūros regiono šalyse
(angliškai – “Baltic Sea region Interreg”) tyrimas
Aktualumas: įgyvendinant Baltijos regiono mokslo tinklo projektą,
nustatyti tyrėjų mobilumo trikdžiai ir pateikti siūlymai kaip skatinti
tyrėjų mobilumą Baltijos šalyse įskaitant valdymo, finansavimo,
bendrų mokslo projektų klausimus. Šie pasiūlymai bus panaudoti
Europiniame lygmenyje kuriant prielaidais transnacionaliniam
politiniam koordinavimui aukštojo mokslo, mokslo ir inovacijų srityse
Parengta gerąsias tarptautinio bendradarbiavimo ir tyrėjų mobilumo
praktikų analizė (angliškai - “Baltic Sea region Interreg”)
5

2.3.1.

Švietimo ir
mokslo
ministerija

2.2.4.

2.2.4.

2.2.4.

2.2.4.

2.2.4.

2.2.4

4.1.2.

2.2.4.

2.3.2.

Aktualumas: įgyvendinant Baltijos regiono mokslo tinklo projektą,
išanalizuota užsienio šalių patirtis kaip skatinamas tyrėjų mobilumas.
Ši analizė gali būti panaudota pasiūlymams dėl Lietuvos tyrėjų
mobilumo priemonių tobulinimo.
Paruoštos metodinės gairės pedagogų planavimui
Aktualumas: gairės bus panaudotos 2018 m. rengiant pedagogų
poreikio nustatymo (planavimo) modelį, skirta savivaldybėms ir
kitoms valdžios institucijoms
Atlikta studentų socio-ekonominę padėties Lietuvoje analizė
Aktualumas: parengta analizė gali būti panaudota atsakingomis
institucijomis studentų socialinės paramos sistemos tobulinimui
Atliktas valstybinių mokslinių tyrimų institutų potencialo vertinimas
Aktualumas: parengta analizė buvo panaudota Ministro Pirmininko
potvarkio suformuotos ekspertų darbo grupės darbe rengiant
pasiūlymus dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos
tobulinimo.
Atliktas kolegijų potencialo vertinimas
Aktualumas: analizė buvo panaudota ŠMM rengiant pasiūlymus dėl
aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos
Atlikta profesinio mokymo, studijų ir mokslo būklės regionuose
(Vilnius,
Kaunas,
Šiauliai,
Panevėžys,
Alytus,
Utena,
Marijampolė)analizė
Aktualumas: analizė buvo panaudota ŠMM rengiant pasiūlymus dėl
aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos
Atliktas menų srities studijas vykdančių ES institucijų analizė
Aktualumas: analizė buvo panaudota ŠMM rengiant pasiūlymus dėl
aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkos
Atliktas 3 aukštųjų mokyklų studijų sąlygų atitiktį minimaliems studijų
sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams pagal Aukštosios
mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodiką, kuri patvirtinta
Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.V-636.
Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-1169
MOSTA įgaliota iki 2019-12-31 atlikti aukštųjų mokyklų realiųjų
išteklių vertinimą.
Aktualumas: Parengtos išvados dėl 3 aukštųjų mokyklų atitikties
buvo panaudotas Studijų kokybės vertinimo centro rengiant išvadas
dėl aukštųjų mokyklų veiklos.
Atliktas tyrėjų ir verslo įmonių apie bendradarbiavimą mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje (toliau - MTEP) didelės
apimties giluminis tyrimas
Aktualumas: Tyrimas atskleidė bendradarbiavimą trukdančius ir
skatinančius veiksnius, jo išvados bus panaudotos formuojant valstybės
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo politikos veiksmus.
Atliktas būsimų studentų pasirengimo bakalauro, magistrantūros ir
doktorantūros studijoms tyrimas
Aktualumas: Nustatyta suinteresuotų šalių nuomonė apie studentų
pasirengimą studijoms aukštosiose mokyklose būtų panaudota
formuojant pasiūlymus dėl abiturientų pasirengimo stiprinimo
Atliktas doktorantų karjeros perspektyvų vertinimas
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Europos
Komisija,
Vokietija,
Danija

2.2.4.

Aktualumas įvertinus doktorantūros situaciją (statistinė informacija)
ir atlikus mokslo daktarų apklausą, kaip įgytos žinios ir kompetencijos
turėjo įtakos mokslo daktarų karjeros galimybėms Lietuvoje, pateikti
siūlymai doktorantūros studijų tobulinimui.
Atliktas studijų ir darbo derinimo praktikos 28 Europos šalyse
vertinimas
Aktualumas:
įgyvendinant
EUROSTUDENT
VI
projekto
įsipareigojimus, atlikta studijų ir darbo derinimo 28 projekte
dalyvaujančiose šalyse analizė. Jos pagrindu suformuotas
rekomendacijos bus panaudotos rengiant žmogiškųjų išteklių politikos
sprendimus, pvz., mokymosi visą gyvenimą bei lankstumo aukštajame
moksle užtikrinimo – tikslų įvardintų Bolonijos komunikate bei EK
komunikate „ES aukštojo mokslo plėtotės gairės” įgyvendinimo
stebėsenai bei studentų paramos ir finansavimo schemų kūrimui.

METODINIAI ĮRANKIAI
Užsakovas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

LRV programa
2.3.5.

Ūkio
ministerija

2.3.5.

Švietimo ir
mokslo
ministerija

4.1.7.

2.3.5.
2.2.4.

MOSTA pasiektas rezultatas
Sukurti 2 interaktyvūs įrankiai (http://mosta.lt/lt/interaktyvusduomenys)
 Absolventų karjeros stebėsenos įrankis: darbo užmokesčio
tendencijos ir TOP profesijos
• Absolventų karjeros stebėsenos įrankis: vidutinis darbo
užmokestis ir įsidarbinamumas
Aktualumas: sudarytos sąlygos suinteresuotoms institucijoms
gauti susistemintą aktualią informaciją patogiu formatu
Atliktas Lietuvos švietimo, Lietuvos profesijų ir Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatorių sąsajų naudingumo įvertinimas
Aktualumas: įvertinimas panaudotas nustatant sąsajų taikymą
vertinant studijų ir mokymų programų atitiktį darbo rinkos
poreikiams
Parengta MTEP ir inovacijų infrastruktūrų plėtros galimybių
vertinimo metodika
Aktualumas: metodika bus naudojama nustatant investicijų į
MTEPI infrastruktūras apimtį
Sukurti 4 interaktyvūs įrankiai (http://mosta.lt/lt/interaktyvusduomenys):
• Valstybinių universitetų jungimosi variantų modeliavimas
• Įstojusiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas minimalaus
konkursinio balo modeliavimo įrankis
• Valstybinių aukštųjų mokyklų valdomų valstybės pastatų
žemėlapis
• Abiturientų tolimesnio mokymosi duomenys ir prognozė iki
2025 metų pagal apskritis
Aktualumas sudarytos sąlygos suinteresuotoms institucijoms
gauti susistemintą aktualią informaciją patogiu formatu
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TARPINSTITUCINIS KOORDINAVIMAS
Įgyvendinant MOSTA įstatuose numatytą funkciją atlikti MTEPI tarybos ir NŽIS komisijos sekretoriatų
funkcijas,
2017 m. MOSTA organizavo 5 NŽIS komisijos posėdžius, kurių metu buvo pristatyta pažanga diegiant
nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėseną, pateikti siūlymai MOSTA rengiamai NŽIS ataskaitai,
aptartas suinteresuotų ministerijų poreikis ir veiklos, įgyvendinant nacionalinę žmogiškųjų išteklių
stebėseną, atsižvelgiant į numatomus pokyčius inicijuotas LRVN 162 pakeitimas ir kt.
2017 m. MOSTA organizavo 2 MTEPI tarybos posėdžius. MOSTA koordinavo darbotvarkės rengimą,
pagal savo kompetenciją parengė medžiagą svarstomiems klausimams (išskyrus ikiprekybinių
pirkimų medžiagą).
2017 m. MOSTA darbuotojai taip pat dalyvavo Ministro pirmininko darbo grupėje dėl valstybinių
universitetų tinklo optimizavimo, Vyriausybės komisijoje nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai
koordinuoti.
SUTEIKTOS EKSPERTINĖS PASLAUGOS
2017 m. MOSTA gavo pajamų už suteiktas paslaugas susijusias su informatikos ir ryšių technologijų
specialistų pasiūla ir šių asmenų pasirengimu darbo rinkai, bei atlikta duomenų analizė ir parengtas
grafinis duomenų atvaizdavimas profesinio mokymo srityje.
KOMUNIKACIJA IR MATOMUMAS
2017 m. sistemingai plečiama MOSTA rezultatų sklaida siekiant visuomenei aktualiais klausimais
formuoti objektyvia informacija grįstą viešąjį žinojimą.
2017 m. parengti 56 pranešimai spaudai, suorganizuota 10 renginių, kuriuose dalyvavo apie 950
dalyvių,
Internetinė sklaida:


sukurta LinkedIn paskyra



padidintas 31 proc. “Facebook” sekėjų skaičius.



2017
m.
pradėjo
veikti
elektroninė
įžvalgų
(http://agenda.mosta.lt/). Paskelbta 18 tematinių straipsnių.



2017 m. visuomenei pristatyti MOSTA sukurti 6 interaktyvūs įrankiai, prie kurių buvo
prisijungta 12 tūkst. kartų.

platforma

„Agenda“

Renginiai
2017-02-01

2017-02-21
2017-03-02
2017-03-31
2017-05-23

Tarptautinis EUROSTUDENT tyrėjų forumas apie duomenų panaudojimą ir
efektyvią rezultatų komunikaciją spendžiant studentų socio-ekonomines
problemas
„Doktorantūros studijų Lietuvoje: siekiamybė ir realybė“ konferencija
Kolegijų potencialo tyrimo pristatymas kolegijų direktoriams
Mokslas, studijos, inovacijos: rytojaus tendencijos šiandien
Sumaniosios specializacijos strategija: pirmieji stebėsenos rezultatai,
įgyvendinimo iššūkiai ir entrepreneriškos paieškos užtikrinimas
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2017-06-22
2017-10-16
2017-11-15
2017-12-20

Būklė 2017: Lietuvos mokslas, studijos ir inovacijos
Konferencija Lietuvos aukštojo mokslo pokyčiams aptarti
Lietuvos mokslo ir technologijų parkų ateitis šalies inovacijų ekosistemoje
Sumanios specializacijos tarpinio vertinimo įvadinis renginys

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Siekiant efektyviai prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo mokslo, studijų, inovacijų politikos
sričių stiprinimo bei įsilieti į tarptautinį ekspertinį tinklą, MOSTA darbuotojai dalyvauja
tarptautiniuose projektuose ir tarptautinių darbo grupių veikloje, kuriuose dalinasi ekspertinėmis
žiniomis.
2017 m. MOSTA pradėjo įgyvendinti naują tarptautinį projektą mokslo ir inovacijų srityje.
2017 m. MOSTA toliau įgyvendina 2016 metais pradėtus 4 tarptautinio bendradarbiavimo projektus
mokslo, studijų ir inovacijų srityse.
2017 m. MOSTA, kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Prancūzijos, parengta paraiška Europos
Sąjungos Dvynių projektui AZ/14/ENI/OT/01/17 „Parama Azerbaidžano valstybei stiprinant aukštojo
mokslo sistemą“, gavo finansavimą. Projekto pradžia 2018 m.
2017 m. MOSTA darbuotojai dalyvavo tarptautinėse darbo grupėse, kuriose buvo aptariami švietimo
stebėsenos rodikliai, aukštojo mokslo veiklos finansavimo, švietimo socialiniai ir darbo rinkos
rezultatai, Europos mokslinių tyrimų vertinimo aspektai, Bolonijos įgyvendinimo pažangos vertinimo
kriterijai, Interreg projektų, programos Horizon2020 politikos įgyvendinimas.
MOSTA atstovai darbo grupėse:


Bolonijos įgyvendinimo darbo grupė



EK programos „Horizontas 2020“ politikos paramos priemonės – metodinės pagalbos Lietuvai –
įgyvendinimui koordinuoti darbo grupė

Darbo grupėse MOSTA darbuotojai dalinosi žiniomis (5 pranešimai) šiomis temomis:


Iššūkiai tyrėjų mobilumui Baltijos jūros regione;



Bendradarbiavimas MTEP srityje Baltijos jūros regione;



Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos kūrimas Lietuvoje;



Lietuvos Sumanios specializacijos strategija ir rengimo procesas.



Lietuvos aukštojo mokslo finansavimas.

GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
Siekiant efektyviai reaguoti į naujas mokslo, studijų, inovacijų politikos formavimo priemones ir
iniciatyvas, MOSTA darbuotojai dalyvauja tarptautiniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose.
2017 m. užsienyje kvalifikaciją kėlė 13 MOSTA darbuotojų. Dalyvauta 18 renginių. Kompetencijos
stiprintos socialinio teisingumo švietime, mokslo, tyrimų ir inovacijų, Fokus grupių ir apklausų
tyrimų, MTEP vertinimo, MTEP infrastruktūros stebėsenos, visuomenės įtraukimo į mokslo,
technologijų ir inovacijų politikos tematikose.
2017 m. Lietuvoje kvalifikaciją kėlė 28 MOSTA darbuotojai. Dalyvauta 9 renginiuose. Kompetencijos
stiprintos naujojo darbo kodekso įgyvendinimo, viešųjų pirkimų, finansų valdymo, asmens duomenų
apsaugos seminaruose, stiprinti analitinio rašymo, anglų kalbos įgūdžiai, viešosios komunikacijos
žinios.
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2017 m. MOSTA organizavo kompetencijų stiprinimo renginius valstybės institucijų darbuotojams.
Organizuoti 2 renginiai Lietuvoje, kurių metu suteiktos žinios apie efektyvios inovacijų ekosistemos
kūrimą ir analitinį rašymą. Dalyvavo 22 dalyviai. Organizuoti 4 pažintiniai vizitai užsienyje inovacijų ir
aukštojo mokslo politikos tematikose. Dalyvavo 8 dalyviai.
PALYGINIMAS SU 2016 METŲ VEIKLOS REZULTATAIS
Veiklos rezultatai
Tyrimų skaičius
Rekomendacijų skaičius
Paskelbtų pranešimų skaičius
Renginiai
Tarptautinis bendradarbiavimas (projektai/darbo grupės)
Dalyvavimas renginiuose ekspertinių tinklų susitikimuose, ES
ir
kitose
tarptautinėse
organizacijose
(vizitai)
(reng/asm/pranešimai)
MOSTA darbuotojai stiprinę kompetencijas užsienyje
(reng/asm)
Kitų valstybės institucijų gebėjimų stiprinimas (reng/asm)
MOSTA darbuotojų kaita (proc.)
Nauji projektai/paraiškos
Pritrauktos pajamos (sutarčių skaičius)

2016
12
8
29
9
4/4
20/11/1

2017
Pokytis
18
50%
5
-38%
56
93%
10
11%
6/6
50%/50%
19/11/5 -5%/0/500%

10/7

18/13

0/0
14
3/3
1

6/30
15
2/5
3

80%/86%
7%
-33%/66%
200%
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MOSTA 2017 M. VEIKLOS FINANSAVIMAS
Įstatinis kapitalas
Asignavimų valdytojas
Darbuotojai
Gautas finansavimas

Panaudotas finansavimas

Parama
Pajamos
Veiklos finansavimas

Valdymo išlaidos

Ilgalaikis turtas

153 575,00 eurai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2017 m. pradžioje MOSTA dirbo 31 darbuotojas. 2017 m. pabaigoje –
35 darbuotojai.
2017 m. MOSTA veiklos finansavimas buvo 898, 9 tūkst. eurų, iš jų:
437,3 tūkst. eurų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama
370,6 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos
88,9 tūkst. eurų, tarptautinių organizacijų lėšos
1,5 tūkst. eurų, kitos lėšos
2017 m. MOSTA veiklos finansavimas buvo 1005,7 tūkst. eurų, iš jų:
587,3 tūkst. eurų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama
370,6 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos
46,3 tūkst. eurų, tarptautinių organizacijų lėšos
1,5 tūkst. eurų, kitos lėšos
2017 m. MOSTA gavo 12,35 eurų paramą. Išleido 10,92 eurų.
2017 m. MOSTA pajamos sudarė 13,2 tūkst. eurų už suteiktas
ekspertines paslaugas susijusias su MOSTA įstatuose numatyta veikla
Tyrimams – 596,68 tūkst. eurų
Viešinimui – 76,17 tūkst. eurų
Gebėjimų stiprinimui – 30,07 tūkst. eurų
2017 m. MOSTA valdymo išlaidos sudarė 16,7 tūkst. eurų, sąnaudos –
994,4 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių
išlaidos sudarė 689,3 tūkst. eurų, MOSTA vadovui – 0 eurų.
2017 m. MOSTA įsigijo ilgalaikį turtą už 26,7 tūkst. eurų iš Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.
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MOSTA 2018 M. VEIKLOS TIKSLAI
VEIKLOS TIKSLAS
Patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2018-2020 metų strateginiame veiklos
plane numatyta, kad bendradarbiaujant su MOSTA bus įsteigtas ir įveiklintas įrodymais grįsto valdymo
kompetencijų centras, išplėtotas analitinių kompetencijų institucinis tinklas.
Įgyvendinant pokyčius numatoma, kad MOSTA teiks įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas
dėl visuomenei aktualių politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo bei formuos vienodą įrodymų
taikymo viešojoje politikoje praktiką.
Siekiant įgyvendinti tikslą MOSTA uždaviniai:


Gerinti Vyriausybės priimamų sprendimų kokybę
kasmet teikiant ne mažiau kaip 12 rekomendacijų mokslo, studijų, inovacijų, žmogiškųjų
išteklių ir kitose svarbiose srityse
nuolat teikiant metodinę pagalbą valstybės institucijoms taikant MOSTA unifikuotą
įrodymais grįsto valdymo sprendimų priėmimo metodiką



Suformuoti ir palaikyti strategines ir analitines kompetencijas, reikalingas įrodymams grįsto
valdymo principų įgyvendinimui
sustiprinant valstybės institucijų įrodymais grįsto valdymo gebėjimus
(2018 m. pabaigoje – 15 asm. , iki 2020 m. - 30 asmenų)
išplečiant MOSTA ekspertines kompetencijas
(2018 m. pabaigoje - 8, iki 2020 m. – 60 darbo vietų)

RODIKLIAI

2 uždavinys

1 uždavinys

Rodiklio pavadinimas

MOSTA rekomendacijos viešosios politikos gerinimui

Rodiklio
mato
vienetas
skaičius

2018 m.
planuojama
reikšmė
8

Žiniasklaidai išplatintos MOSTA žinutės

skaičius

30

MOSTA sukurtos darbo vietos

skaičius

8

MOSTA darbuotojų kaita

procentas

<20

2018 -2019 M. VEIKLOS KRYPTYS
Vykdyti tyrimus ir vertinimus, organizuoti geriausių praktikų mainus mokslo, studijų, inovacijų,
žmogiškųjų išteklių politikos srityse
Įsteigti ir įveiklinti įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą, plėtoti analitinių kompetencijų
institucinį tinklą
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2018-2019 M. SVARBIAUSI DARBAI
TYRIMAI IR REKOMENDACIJOS VIEŠOSIOS POLITIKOS GERINIMUI
LRV
Rezultatai
programos
įgyvendinimo
plano darbas
Lietuvos
mokslo
ir 4.1.1.
Parengta Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos
Lietuvos
Respublikos inovacijų
politikos
kaitos gairių tikslų ir uždavinių
pažangos
Seimas
kaitos
gairių
ataskaita. Įgyvendinimo sėkmė ir problemos
įgyvendinimo
apsvarstyti MTEPI tarybos posėdyje ir patvirtinti
stebėsena,
būtini veiksmai Lietuvos mokslo ir inovacijų
įgyvendinimo pažangos
politikos kaitos gairėse numatytų rezultatų
įvertinimas
pasiekimui. Ataskaita pateikta LR Seimui
Užsakovas

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

MOSTA darbai

Nuolatinė
mokslo, 2.3.4.
studijų ir inovacijų
sektoriaus
stebėsena,
pažangos vertinimas

Nuolatinė nacionalinė 2.3.5.
žmogiškųjų
išteklių
stebėsena, pagrindinių
atotrūkių,
priežasčių,
pasiekimų įvertinimas

Aktualumas: Gairių kasmetinė stebėsena įteisinta
LR Seimo nutarimu
Atlikta Mokslo, studijų, inovacijų būklės 2018 m.
analizė, įvertinta pažanga ir parengti pasiūlymai
dėl būtinų korekcinių veiksmų siekiant ilgalaikių
tikslų
Aktualumas: Šia analizė yra įrodymais grįstos
viešosios politikos mokslo, studijų ir inovacijų
srityse įrankis, statistinių duomenų analizė leidžia
įvertinti paskesnį priimtų sprendimų poveikio
vertinimą ir parengti pasiūlymus dėl būtinų
korekcinių veiksmų siekiant ilgalaikių tikslų
Parengta 2018 m. Nacionalinė žmogiškųjų išteklių
būklės analizė ir Vyriausybės komisijos
nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai
koordinuoti posėdyje pritarta pateiktiems
siūlymams
Aktualumas: Šia analizė yra įrodymais grįstos

Pradžia Pabaiga

Finansavimo
šaltinis

2018
2018
Valstybės
m.
II m. III biudžeto lėšos
ketv.
ketv.

2017
IV ketv

2018
II ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2017
II ketv

2018
II ketv

Valstybės
biudžeto lėšos
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2.3.5.

Vyriausybės komisijos 2.3.5.
nacionalinei žmogiškųjų
išteklių
stebėsenai
koordinuoti
veiklos
organizavimas
užtikrinant įrodymais
grįstų pokyčių valdymą

Vyriausybės komisijos 4.1.1.
Strateginės
MTEPI
tarybos (pirmininkas LR
Ministras
pirmininkas)
veiklos
organizavimas
užtikrinant įrodymais

viešosios politikos šalies žmogiškųjų išteklių
formavimo ir panaudojimo srityse įrankis;
statistinių duomenų analizė leidžia atlikti
paskesnį priimtų sprendimų poveikio vertinimą ir
parengti pasiūlymus dėl būtinų korekcinių
veiksmų siekiant ilgalaikių tikslų.
Parengtas 2019 m. Nacionalinė žmogiškųjų
išteklių ataskaitos projektas
Aktualumas: Šia analizė yra įrodymais grįstos
viešosios politikos šalies žmogiškųjų išteklių
formavimo ir panaudojimo srityse įrankis;
statistinių duomenų analizė leidžia atlikti
paskesnį priimtų sprendimų poveikio vertinimą ir
parengti pasiūlymus dėl būtinų korekcinių
veiksmų siekiant ilgalaikių tikslų.
Organizuoti nemažiau nei 4 NŽIS komisijos
posėdžiai (Parengta posėdžių medžiaga bei
įrodymais grįsti komisijos sprendimų projektai),
kurių metu pritarta MOSTA pasiūlytiems
sprendimams
žmogiškųjų
išteklių
plėtros
klausimams išspręsti
Aktualumas: komisija koordinuoja institucijų
veiklą, sprendžia ir siūlo Lietuvos žmogiškųjų
išteklių stebėsenos, planavimo ir prognozavimo
veiklas, sprendimai priimamai remiantis MOSTA
pateikiama medžiaga
Organizuoti nemažiau nei 4 MTEPI tarybos
posėdžiai (Parengta posėdžiai medžiaga bei
įrodymais grįsti Komisijos sprendimų projektai),
kurių metu MTEPI strateginėje taryboje laiku
priimti politikos koordinavimo sprendimai
pagrįsti įrodymais
Aktualumas: komisija ekspertiškai sprendžia

2018
III ketv

2019
II ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2018
I ketv

2018
IV ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2018
I ketv

2018
IV ketv

Valstybės
biudžeto lėšos
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grįstų pokyčių valdymą

Pagalba Vidaus reikalų 3.1.1.
ministerijai
atliekant
Viešojo
sektoriaus
analizę, pažangos masto
įvertinimą

Pagrindinių
4.3.1.
nedeklaruoto
darbo
statybų
sektoriuje
priežasčių nustatymas,
pasiūlytos
priemonės
nedeklaruotam darbui
sumažinti pasiremiant
įrodymais
grįsta
praktika, tame tarpe
statybų
sektoriaus
darbuotojų ID kortelių
priemonių
pritaikomumo Lietuvoje
įvertinimas
Naujų paskatų jaunam 4.3.1.
arba naujam verslui –
startuoliams - neveikti
„šešėlyje“
įvertinimas
pasiremiant įrodymais
grįsta
praktika

svarbiausius MTEPI sektoriaus klausimus,
sprendimai
priimamai
remiantis
MOSTA
pateikiama medžiaga
Parengta viešojo sektoriaus analizė, kurios
pagrindu Vyriausybėje pritarta MOSTA siūlymams
dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo
Aktualumas: Šia analizė yra įrodymais grįstos
viešosios politikos šalies viešojo sektoriaus
formavimo ir panaudojimo srityse įrankis;
statistinių duomenų analizė leidžia atlikti
paskesnį priimtų sprendimų poveikio vertinimą ir
parengti pasiūlymus dėl būtinų korekcinių
veiksmų siekiant ilgalaikių tikslų.
Vyriausybės šešėlinės ekonomikos mažinimui
skirtoje komisijoje (LRV 2002-06-06 nutarimas
Nr. 829) pritarta pateiktai išvadai ir siūlymui dėl
nedeklaruoto
darbo
statybų
sektoriuje
sumažinimo priemonių. Siūlymai pateikti kaip
pakankamas analitinis pagrindas teisės akto
projektui parengti.
Aktualumas: Šia analize sprendžiami klausimai
susiję su šešėlinės ekonomikos mažinimu

2018
II ketv

2018
II ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2018
II ketv

2018
III ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

Vyriausybės šešėlinės ekonomikos mažinimui 2018
skirtoje komisijoje (LRV 2002-06-06 nutarimas II ketv
Nr. 829) pritarta pateiktai išvadai ir siūlymui dėl
paskatų
įvedimo
startuoliams
mažinant
nedeklaruoto užimtumo mastą. Siūlymai pateikti
kaip pakankamas analitinis pagrindas teisės akto

2018
III ketv

Valstybės
biudžeto lėšos
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nedeklaruoto užimtumo
mažinimo srityje
Europos
Komisijos 4.1.2.
Policy support facility
ekspertų
pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimo
plano
parengimas,
įgyvendinimo stebėsena
ir siūlymai

Rodiklių,
kuriais 1.4.3.
matuojama
psichiatrinės pagalbos
efektyvumas,
tinkamumo patikrą

Pedagogų
planavimo 2.3.1.
modelio sukūrimas ir
pedagogų
planavimo

projektui parengti
Aktualumas: Šia analize sprendžiami klausimai
susiję su šešėlinės ekonomikos mažinimu
MTEPI strateginėje taryboje aptarta EK ekspertų 2018
pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo plano, kuris I ketv
inicijuos reikiamus pokyčius mokslo ir verslo
bendradarbiavimo
stiprinimui,
užsienio
investicijų į inovacijas didinimui, pažanga bei
pritarta
MOSTA
pasiūlytiems
būtiniems
korekciniams veiksmams Jame numatyti veiksmai
integruoti į Integruotą mokslo, technologijų ir
inovacijų programą. Vykdoma jų įgyvendinimo
stebėsena
Aktualumas: EK ekspertų suteikta metodinę
pagalba apima svarbiausius MTEPI klausimus,
todėl jų rekomendacijų įgyvendinimas yra
prielaida pasiekti pokyčių mokslo ir verslo
bendradarbiavimo bei privačių investicijų į
inovacijas didinimo srityse ir sukurti pagrindą
šalies konkurencingumui stiprinti
Pasiūlyti rodikliai Sveikatos apsaugos ministerijai
panaudoti unifikuotam psichikos sveikatos centrų
vertinimui, sukuriant sąlygas jų veiklos
efektyvumo didinimui ir valstybės lėšų tinkamam
panaudojimui
Aktualumas: rodiklių pagrindu bus vertinami
psichikos sveikatos centrai, taip sukuriant sąlygas
jų veiklos efektyvumo didinimui ir valstybės lėšų
tinkamo panaudojimo užtikrinti
Sukurtas pedagogų planavimo modelis, atliktas jo
pagalba
suformuotų
prognozių
scenarijų
vertinimas ir parengtos rekomendacijos dėl

2018
IV ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2018
I ketv

2018
I ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2017
III ketv

2019
II ketv

Priemonė „10.1.1ESFA-V-912
Nacionalinių
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modelio
prognozių
atnaujinimas

Medicinos
planavimo
sukūrimas

darbuotojų 2.3.4.
modelio

Aukštųjų
mokyklų 2.2.4.
bendrabučių
informacinės sistemos
kūrimo
galimybių
įvertinimas

Lietuvoje
veikiančių 2.2.4.
laboratorijų
analizės
atlikimas,
įvertinant
laboratorijas, teikiančias
analogiškas paslaugas
arba analogiškas rinkoje
teikiamoms paslaugoms

priėmimo į pedagogines studijas.
Aktualumas:
Valstybės
užsakymas
(finansavimas) pedagogų rengimui ir pedagoginių
kadrų geografinis atsinaujinimas bus planuojamas
remiantis MOSTA prognozėmis
Sukurtas medicinos darbuotojų planavimo
modelis, atliktas jo pagalba suformuotų prognozių
scenarijų vertinimas ir parengtos rekomendacijos
dėl priėmimo į medicinos studijas.
Aktualumas:
Valstybės
užsakymas
(finansavimas) medicinos darbuotojų (daktarų)
rengimui ir medicinos kadrų geografinis
atsinaujinimas bus planuojamas remiantis MOSTA
prognozėmis
Parengtos išvados dėl aukštųjų mokyklų
bendrabučių informacinės sistemos kūrimo
tikslingumo ir galimybių. Įvertintas siekiamo
rezultato (geresnis aukštųjų mokyklų valdomo
turto panaudojimas, patalpų paklausos/pasiūlos
užtikrinimas) efektyvumas
Aktualumas: Išvadų pagrindu LR Vyriausybė
priims sprendimus dėl aukštųjų mokyklų valdomo
turto panaudojimo, patalpų paklausos/pasiūlos
užtikrinimo diegiant IT sprendimus
Pateiktas būtinų veiksmų sąrašas efektyviam
valstybės investicijų į mokslines ir tiriamąsias
infrastruktūras naudojimui ir laboratorijų
paslaugų tinklo valdymui. Siūlymai pateikti kaip
analitinis pagrindas pakankamas teisės akto
projektui (-ams) dėl optimizavimo parengti.
Aktualumas: Įgyvendinta Valstybės kontrolės
rekomendacija. Sudarytos sąlygos sumažinti
paslaugų dubliavimą bei efektyviau naudoti

reformų
skatinimas
ir
viešojo valdymo
institucijų veiklos
gerinimas“,
projektas
„Švietimo pasiūlos
analizės
ir
vertinimo
sistemos kūrimas
bei diegimas

2018
III ketv

2019
I ketv

2018
I ketv

2018
I ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2018
I ketv

2018
II ketv.

Valstybės
biudžeto lėšos
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Klaipėdos universiteto 2.2.4.
veiklos
optimizavimo
priemonių
plano
įvertinimas

valstybės lėšomis išlaikomą mokslinę ir tiriamąją
infrastruktūrą.
Parengtos išvados dėl priemonių plano atitikimo 2018
LRS ir LRV nutarimais iškeltų tikslų pasiekimą, I ketv
įvertintas jo realistiškumas
Aktualumas: Atliktos analizės pagrindu bus
formuojami LR Vyriausybės pozicija dėl Klaipėdos
universiteto vystymosi krypčių

2018
II ketv

MTEP
ir
inovacijų 4.1.1.
politikos
prioritetų
(sumanios
specializacijos)
pažangos stebėsena ir
įgyvendinimo tarpinis
vertinimas

Atliktas sumanios specializacijos pažangos 2017
tarpinis vertinimas, parengtos rekomendacijos dėl I ketv
sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo
efektyvumo ir tolesnio plėtojimo tinkamumo
Aktualumas: MTEPI taryba galės priimti
sprendimus
dėl
sumanios
specializacijos
prioritetų tikslinimo siekiant fokusuoti mokslo ir
verslo
pastangas
stiprinant
šalies
konkurencingumą bei užtikrinant efektyvesnes
valstybės politikos paskatas.

2018
III ketv

MTEP ir inovacijų
politikos prioritetų
nustatymas

Sukurta MTEPI politikos prioritetų nustatymo
metodika;
Parengtos Strateginės įžvalgos ir rekomendacijos
dėl MTEPI politikos prioritetų
Aktualumas: MTEPI taryba galės priimti
sprendimus dėl sumanios specializacijos
prioritetų tikslinimo siekiant fokusuoti mokslo ir
verslo pastangas stiprinant šalies

2020
IV ketv

4.1.2.

2019
I ketv

ES
investicijų
projektas „Mokslo
ir
studijų
pažangos
stebėsenos
ir
vertinimo
sistemos
sukūrimas
ir
įdiegimas“
(projekto kodas
09.3.2-ESFA-V710-02-0001)
ES
investicijų
projektas „Mokslo
ir
inovacijų
politikos
prioritetų
nustatymo
sistemos kūrimas
ir
diegimas“
(projekto kodas
10.1.1-ESFA-V912-003
ES
investicijų
projektas „Mokslo
ir
inovacijų
politikos
prioritetų
nustatymo
sistemos kūrimas
ir
diegimas“
(projekto kodas
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konkurencingumą bei užtikrinant efektyvesnes
valstybės politikos paskatas.
Integruota Lietuvos
mokslo ir inovacijų
programa iki 2030 m.

Pasiūlymų
projekto
veiklų
ir
aptarimuose

4.1.2.

teikimas 4.1.2.
partnerių
rezultatų

Įžvalgų dėl priemonės 4.1.2.
„Intelektas – Bendri
mokslo-verslo
projektai“
tobulinimo
pateikimas

Parengta ir Vyriausybės nutarimu patvirtinta
integruota Ilgalaikė mokslo, technologijų ir
inovacijų plėtros programa, kurioje numatyti
veiksmai Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos
kaitos gairių įgyvendinimui
Aktualumas: Šis strateginis dokumentas apimtų
visus valstybės tikslus ir uždavinius MIT srityje,
bus atsisakyta besidubliuojančių vidutinės
trukmės dokumentų, bus supaprastinta institucijų
veiklų ir rezultatų stebėseną ir sudarytos sąlygos
sklandžiam ir suderintam įgyvendinimui
Parengti pasiūlymai dėl tyrėjų mobilumo Baltijos
jūros regione
Aktualumas: sukurtos paskatos ir prielaidos
Lietuvos
institucijoms
(ministerijoms
ir
agentūroms) aktyviau bendradarbiauti MTEP
srityje su tarptautiniais partneriais

10.1.1-ESFA-V912-003
2017
III ketv

2018
II ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2018
I ketv

2019
I ketv

INTERREG
Baltijos
jūros
regiono
programos Baltic
Science Network
(BSN) projekte Nr.
#R003
Valstybės
biudžeto lėšos
INTERREG Europe
projektas
INKREASE
(Inovacijos
ir
žinios
regionų
veikloms
ir
sistemoms)
Valstybės
biudžeto lėšos

Parengtas
verslo-mokslo
bendradarbiavimo 2018
skatinimo politikos priemonių tobulinimo I ketv
veiksmų planas
Aktualumas: Remiantys tarptautine patirtimi
pasiūlyti konkretus sprendimai, kaip Lietuvos
sąlygomis paskatinti bendrų verslo-mokslo idėjų
atsiradimą, projektinių pasiūlymų parengimą ir
įgyvendinimą.

2018
IV ketv
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Rekomendacijų
ir 4.1.2.
įžvalgų dėl inovacijų
politikos
efektyvumo
pažangių
gamybos
metodų
kryptyje
stiprinimo ir tobulinimo
pateikimas

Parengti pasiūlymai dėl inovacijų skatinimo 2017
politikos tobulinimo
III ketv
Aktualumas: Remiantys tarptautine patirtimi
pasiūlyti konkretus sprendimai, kaip Lietuvos
sąlygomis paskatinti inovacijas į pažangus
gamybos metodus

2018
IV ketv

Rekomendacinių gairių 4.1.2.
dėl
priemonės
„Inovaciniai
čekiai“
tobulinimo pateikimas

Parengti pasiūlymai dėl Ūkio ministerijos 2017
vykdomos
priemonės
„Inovaciniai
čekiai“ III ketv
tobulinimo
Aktualumas:
Sustiprintas
priemonės
efektyvumas ir tikslų pasiekimo lygis, t.y. daugiau
Lietuvos įmonių pasinaudodamos valstybės
pagalba įdiegs inovacijas ir didins savo ir šalies
konkurencingumą
Parengtos rekomendacijos dėl mokslo ir 2017
technologijų parkų galimybių sprendžiant
Lietuvos inovacijų ekosistemos iššūkius
Aktualumas: Sudarytos prielaidos įgyvendinti
LRS patvirtintų mokslo ir inovacijų gairių nuostatą
dėl mokslo ir technologijų parkų peržiūros ir
konsolidacijos

2018
II ketv

Atliktas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2017
mokslinės veiklos perspektyvumo vertinimas

2018

Mokslo ir technologijų 4.1.2.
parkų veiklos tyrimo
atlikimas

Švietimo ir
mokslo

Palyginamojo
ekspertinio

MTEP

2.3.4.

2018
I ketv.

INTERREG Europe
MANUMIX
–
Europos regiono
inovacijų politikos
tobulinimo
projektas
pažangių gamybos
procesų kryptyje
Valstybės
biudžeto lėšos
INTERREG Europe
projektas Public
Policy
Learning
Lab (P2L2)
Valstybės
biudžeto lėšos

ES
investicijų
projektas
„Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės
plėtros
ir
inovacijų
infrastruktūros
plėtros analizės ir
vertinimo
sistemos kūrimas
ir
diegimas”
(projekto kodas
10.1.1-ESFA-VES
investicijų
projektas
20

ministerija

vertinimo
organizavimas

MTEPI
veiklos 4.1.2.
tarptautiškumo krypčių
nustatymas

MTEPI infrastuktūros 4.1.2.
investicijų
politikos
gairių parengimas

Tyrėjų ir verslo įmonių 4.1.2.
požiūrio
į
bendradarbiavimą
MTEP srityje tyrimo
atlikimas

Aktualumas: Darbas atliekamas įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
rugpjūčio 9 d. nutarimu Nr. 668 suteiktus
įgaliojimus. Vertinimo pagrindu bus peržiūrimos
institucijoms
skirtas
finansavimas
bei
persvarstomos jų teisės turėti doktorantūrą.
Atlikta MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo
galimų krypčių analizė
Aktualumas: Analizės pagrindu bus nustatytos
perspektyviausios bendradarbiavimo
kryptys
sudaromos sąlygos mokslo diplomatijos plėtrai
siekiant kryptingai skatinti tarptautiškumą ir
paskirstyti išteklius
Atlikta Valstybės investicijų į viešąją MTEPI
infrastruktūrą politikos analizė ir pateiktos
rekomendacijos/
išvados
dėl
MTEPI
infrastruktūros ir plėtros krypčių ir investicijų
poreikio
Aktualumas: Pateiktų pasiūlymų pagrindu
atsakingos LT institucijos galės pagrįsti investicijų
į MTEPI infrastruktūrą tikslingumą.

„Tarptautinio
bendradarbiavimo
moksle žemėlapio
sukūrimas”
(projekto kodas
09.3.3-ESFA-V711-05-0001)

IV ketv.

IV ketv.

2019
I ketv.

2020
I ketv.

2017
II ketv.

2018
IV ketv.

ES
investicijų
projektas
„Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės
plėtros
ir
inovacijų
infrastruktūros
plėtros analizės ir
vertinimo
sistemos kūrimas
ir
diegimas”
(projekto kodas
10.1.1-ESFA-V912-01-0002

2018
II ketv

ES
investicijų
projektas „Mokslo
ir
studijų
pažangos
stebėsenos
ir
vertinimo

Atliktas
didelės apimties giluminis tyrimas 2017
atskleidžiantis bendradarbiavimą MTEP srityje I ketv
trukdančius ir skatinančius veiksnius
Aktualumas: Atlikto tyrimo pagrindu bus
koreguojami Vyriausybės (visu pirma Ūkio
ministerijos ir ŠMM) vykdomos srities politikos
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Suinteresuotų
šalių 2.2.4.
požiūrio
į
būsimų
studentų pasirengimą
studijoms
tyrimo
atlikimas
Mokslo
ir
studijų 2.3.5.
kokybės kaitos mokslo
ir studijų institucijose
tyrimo atlikimas

Lietuvos
mokslo 2.3.4.
žurnalų, indeksuojamų
Web
of
Science
duomenų
bazėje,
stebėsena ir analizė
Mokslo daktarų karjeros 2.3.2.
stebėsena ir analizė

Suinteresuotų
tyrimai (2)

Mokslo

ir

šalių 2.3.4.

studijų 2.3.4.

veiksmai.
Atliktas plataus rato suinteresuotų šalių požiūrio
į busimų studentų pasirengimą studijoms tyrimas
Aktualumas:
Tyrimo
pagrindu
parengti
pasiūlymai dėl būtinų mokyklų programų bei
taikomų metodų korekcijų siekiant pakelti
abiturientų pasirengimo studijoms lygį.
Parengtos rekomendacijos dėl aukštųjų mokyklų
išorinio kokybės užtikrinimo tobulinimo
Aktualumas: Rekomendacijų pagrindu ŠMM
priims sprendimus kaip tobulinti išorinio kokybės
vertinimo sistemą, kuri veiksmingiau ir efektyviau
skatintų aukštąsias mokyklas plėtoti kokybės
kultūrą ir ją gerinti.
Atlikta mokslo žurnalų analizė leidžianti įvertinti
Lietuvoje
leidžiamų
mokslo
žurnalų
tarptautiškumo aspektą.
Aktualumas:
Analizės
pagrindu
pateikti
pasiūlymai dėl rodiklių mokslo kokybei stebėti bei
vertinti tobulinimo (didinant jų tikslumą).
Atlikta Lietuvoje veikiančių mokslo daktarų
karjeros stebėsena ir analizė
Aktualumas: Analizės pagrindu suformuotos
rekomendacijos dėl doktorantūros studijų
proceso tobulinimo siekiant didesnes darbo
rinkos poreikiams kvalifikacijos atitikties.
Atliktas plataus rato suinteresuotų šalių požiūrio
pasirinktu aktualiu klausimu tyrimas.
Aktualumas: Apibendrintos suinteresuotų šalių
nuomonės aktualiu politikos klausimu bus
panauduotos formojant pokyčių sprendimus.
Parengta metodika leidžianti vertinti mokslo ir

2017
I ketv

2018
II ketv

2018
I ketv

2018
III ketv

2017
I ketv

2018
I ketv

2018
I ketv

2018
III ketv

2018
II ketv

2020
IV ketv

2018

2020

sistemos
sukūrimas
ir
įdiegimas“
(projekto kodas
09.3.2-ESFA-V710-02-0001)
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institucijų
veiklos
pažangos
stebėsenos
metodikos parengimas

Mokslo
ir
studijų 2.3.4.
institucijų
veiklos
pažangos
vertinimo
metodikos parengimas

Mokslo
sistemos 2.3.4.
pažangos
vertinimo
metodikos parengimas
su išbandymu

Studijų
sistemos 2.3.4.
pažangos
vertinimo
metodikos parengimas
su išbandymu

Absolventų įsidarbinimo 2.3.4.
rodikliai pagal studijų
kryptis

Reglamentuojamų
2.3.4.
specialistų
poreikio
viešajame
sektoriuje
vertinimo
metodikos

studijų institucijų veiklos pažangą.
Aktualumas: Nustatyti stebėsenos rodikliai bei
duomenų surinkimo tvarkos bei sukurtas įrankis
leidžiantis stebėti mokslo ir studijų institucijų
veiklą.
Parengta metodika leidžianti įvertinti mokslo ir
studijų institucijų veiklą.
Aktualumas: Metodika leis ŠMM priimti
sprendimus dėl sutarčių su aukštosiomis
mokyklomis ir sudaryti prielaidas efektyvesniam
valstybės lėšų paskirstymui.
Parengta mokslo sistemos pažangos vertinimo
metodika bei atliktas bandomasis vertinimas.
Aktualumas: Sukurtas įrankis leis planuoti ir
įgyvendinti mokslo sistemoje reikiamus pokyčius
išsaugant sistemos tvarumą, pateikti informaciją
kokiomis aplinkybėmis sistema veikia.
Parengta studijų sistemos pažangos vertinimo
metodika bei atliktas bandomasis vertinimas.
Aktualumas: Sukurtas įrankis leis planuoti ir
įgyvendinti studijų sistemoje reikiamus pokyčius
išsaugant sistemos tvarumą, pateikti informaciją
kokiomis aplinkybėmis sistema veikia.
Atliktas absolventų įsidarbinimo dinamikos
vertinimas
Aktualumas: vertinimo pagrindu ŠMM priims
sprendimus dėl studijų valstybės finansuojamų
vietų paskirstymo
Parengta viešojo sektoriaus specialistų poreikio
nustatymo metodika
Aktualumas: Šio įrankio pagalba bus vykdomas
specialistų rengimo valstybės finansavimo lėšomis

IV ketv

IV ketv

2017
IV ketv

2018
IV ketv

2019
II ketv

2020
IV ketv

2019
II ketv

2020
IV ketv

2018
I ketv

2018
I ketv

2018
II ketv

2019
II ketv

Priemonė „10.1.1ESFA-V-912
Nacionalinių
reformų
skatinimas
ir
viešojo valdymo
institucijų veiklos
gerinimas“,
projektas
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sukūrimas
Profesinio
mokymo 2.3.4.
specialistų
poreikis
pagal EVRK, 2018

Profesinio
mokymo 2.3.4.
specialistų
poreikis
pagal EVRK, 2019

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

15-29 amžiaus grupės 1.1.1.
jaunimo, kuris nesimoko
ir nedirba, skaičiai pagal
savivaldybes

Europos
Komisija,
Vokietija,
Danija

Tarptautinis projektas
Eurostudent VI

2.2.4.

planavimas.
Parengtos specialistų, kurių darbui atlikti
reikalingas profesinis išsilavinimas, 3 metų
pakeitimo ir plėtros prognozės.
Aktualumas:
Informacija
bus
naudojama
nustatant lėšų poreikį atskirų profesijų specialistų
rengimui ir lėšų paskirstymą profesinėms
mokykloms įgyvendinant Profesinio mokymo
įstatymo 18 str.
Parengtos specialistų, kurių darbui atlikti
reikalingas profesinis išsilavinimas, 3 metų
pakeitimo ir plėtros prognozės.
Aktualumas:
Informacija
bus
naudojama
nustatant lėšų poreikį atskirų profesijų specialistų
rengimui ir lėšų paskirstymą profesinėms
mokykloms įgyvendinant Profesinio mokymo
įstatymo 18 str.
Nustatyti 15-29 amžiaus grupės jaunimo, kuris
nesimoko ir nedirba, apimtis šalies savivaldybėse.
Aktualumas:
Atliktos
analizės
pagrindu
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija galės
tikslingai nukreipti jaunimo garantijas jų
įdarbinimui, studijoms ar praktikai.
Atlikta dirbančiųjų studentų studijų sąlygų
apžvalga.
Aktualumas: įgyvendinant EUROSTUDENT VI
projekto įsipareigojimus, parengta apžvalga apie
studijų ir darbo derinimą 28 projekte
dalyvaujančiose šalyse. Analizės išvados bus
naudojamos vykdant mokymosi visą gyvenimą
stebėseną, taip pat ruošiant studentų paramos ir
finansavimo schemas siekiant įgyvendinti tikslus
įvardintus Bolonijos komunikate bei EK

„Švietimo pasiūlos
analizės
ir
vertinimo
sistemos kūrimas
bei diegimas

2018
I ketv

2018
I ketv

2018
II ketv

2019
I ketv

2018
I ketv

2018
II ketv

Valstybės
biudžeto lėšos

2018
I ketv

2018
II ketv

Eurostudent
projekto lėšos

VI
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Europos
Komisija

Tarptautinis projektas
Eurostudent VII

2.2.4.

Eurograduate

2.3.4.

komunikate „ES aukštojo mokslo plėtotės gairės”.
Pateikti pasiūlymai susiję su Bolonijos aukštojo
mokslo socialine dimensija.
Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
patirtimi, pateikti siūlymai Lietuvos aukštojo
mokslo socialinių-ekonominių sąlygų gerinimo
Bolonijos kontekste.
Projekto
vykdytojams
pateikti
statistiniai
duomenys pagal veiklos sutartį apie absolventų
karjerą.
Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
patirtimi bus tobulinami MOSTA ekspertiniai
gebėjimai, kurių pagalba bus stiprinamas
įrodymais grįstas valdymas.

2018
III ketv

2021
II ketv

Eurostudent VII
projekto lėšos

2018
II ketv

2019
I ketv

Preliminarus
šaltinis:
Eurograduate
projekto lėšos

METODINIAI ĮRANKIAI
Užsakovas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

Švietimo ir
mokslo
ministerija

MOSTA darbai
Rezultatai
Unifikuotos įrodymais grįsto Parengta viešosios politikos sprendimų
valdymo
metodikos pagrindimo metodika
parengimas
Aktualumas: Metodika bus diegiama
valstybės institucijose siekiant plačiai taikyti
įrodymais grįsto valdymo principus priimant
viešosios politikos sprendimus siekiant
(pagal
EBPO
rekomendacijas)
didinti
atliekamų poveikio vertinimų kokybę;
daugiau dėmesio skirti projektų galimų
padarinių analizei; sistemingai konsultuotis
su visuomene.
Automatizuoti mokslo ir Sukurta internetine platforma, kurioje
studijų rodiklių publikavimas numatytas
automatinis
duomenų
atnaujinimas pagal susietuose registruose

Pradžia
2018
III ketv

Pabaiga
2018
IV ketv

Finansavimo šaltinis
Numatomos ESF lėšos

2017
I ketv

2018
III ketv

ES
investicijų
projektas „Mokslo ir
studijų
pažangos
25

numatytus terminus.
Aktualumas: Pagal Atviros Vyriausybės
koncepciją sudarytos atvirų duomenų
prielaidos, sukurtos galimybės plataus ratui
tyrėjų ir besidomintiems piliečiams stebėti
bei analizuoti mokslo ir studijų sistemos
pažangą.

stebėsenos
ir
vertinimo
sistemos
sukūrimas
ir
įdiegimas“ (projekto
kodas 09.3.2-ESFA-V710-02-0001)

EKSPERTINĖS PASLAUGOS
Užsakovas
Europos
Komisija

Europos
Komisija

Europos
Komisija

Europos
Komisija

MOSTA darbai
Rezultatai
Azerbaidžano
valstybės Pateikti pasiūlymai Azerbaidžiano valstybės
konsultavimas
aukštojo aukštojo mokslo stiprinimo klausimais
mokslo tobulinimo klausimais Bolonijos kontekste.
Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
patirtimi bus tobulinami MOSTA ekspertiniai
gebėjimai, kurių pagalba bus stiprinamas
įrodymais grįstas valdymas.
Bolonijos įgyvendinimo darbo Pateikti siūlymai Bolonijos įgyvendinimo
grupė
darbo grupės rengtai Bolonijos proceso
aukštajame moksle įgyvendinimo ataskaitos
projektui
Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
patirtimi bus stiprinamas įrodymais grįstas
valdymas.
EK H2020 SC6 komitetas
Konsultacijos
Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
patirtimi bus stiprinamas įrodymais grįstas
valdymas.
EK European Institute of Konsultacijos
Innovation & Technology Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
darbo grupė

Pradžia
2018
III ketv

Pabaiga
2018
IV ketv

Finansavimo šaltinis
EK lėšos

2018
I ketv

2018
II ketv

Valstybės
lėšos

biudžeto

2018
I ketv

2018
IV ketv

Valstybės
lėšos
EK lėšos

biudžeto

2018
I ketv

2018
IV ketv

Valstybės
lėšos

biudžeto
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EBPO

EBPO LSO grupė

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Atstovavimas
Lietuvos
Respublikos
švietimo
ir
mokslo
ministerijos
mokslinių
tyrimų
infrastruktūros komisijoje.

Lietuvos
mokslo taryba

Atstovavimas ES mokslinių
tyrimų ir inovacijų programos
„Mokslinių
tyrimų
infrastruktūros“ veikloje.

Europos
Komisija

Atstovavimas
Europos
mokslinių tyrimų vertinimo
tinkle
(angl.
European
research evaluation network)

patirtimi bus stiprinamas įrodymais grįstas
valdymas.
Konsultacijos
Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
patirtimi bus stiprinamas įrodymais grįstas
valdymas.
Pateikti siūlymai dėl Lietuvos mokslinių
tyrimų infrastruktūrų politikos strateginio
koordinavimo
Aktualumas: Siūlymų pagrindu ŠMM priims
sprendimus dėl Lietuvos mokslinių tyrimų
infrastruktūrų
politikos
strateginio
koordinavimo.
Konsultacijos
Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
patirtimi bus stiprinamas įrodymais grįstas
valdymas.
Konsultacijos
Aktualumas: Remiantis sukaupta tarptautine
patirtimi bus stiprinamas įrodymais grįstas
valdymas.

EK lėšos
2018
I ketv

2018
IV ketv

Valstybės
lėšos

biudžeto

2017
IV ketv

2018
IV ketv

Valstybės
lėšos

biudžeto

2018
I ketv

2018
IV ketv

Sutartis su LMT

2018
I ketv

2018
IV ketv

Valstybės
lėšos
EK lėšos

Pradžia
2018
I ketv

Pabaiga
2018
II ketv

Finansavimo šaltinis
Valstybės biudžeto
lėšos

biudžeto

PROJEKTINĖS PARAIŠKOS
Užsakovas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
kanceliarija

MOSTA darbai
Įrodymais grįsto valdymo
kompetencijų centro, kuris
atliktų kaštų ir naudos analizę
strateginiais klausimais ar
kitus sisteminius vertinimus,
sukūrimas

Rezultatai
Parengtas projektinis pasiūlymas.
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Ūkio
ministerija

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Vidutinės
trukmės
žmogiškųjų išteklių paklausos
prognozavimo
sistemos
sukūrimas
ir
jos
funkcionalumo palaikymo ir
tobulinimo
užtikrinimas,
periodiškas
žmogiškųjų
išteklių paklausos darbo
rinkoje informacinės bazės
atnaujinimas
Profesinio mokymo kokybės
užtikrinimo
sistemų
ir
procesų stiprinimas

Parengta projekto paraiška pagal 2014–2020 2018
metų Europos Sąjungos fondų investicijų II ketv
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės
švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-V-834
„Žmogiškųjų
išteklių
stebėsenos,
prognozavimo ir plėtros mechanizmai“

2018
II ketv

Valstybės
lėšos

biudžeto

Parengta projekto paraiška pagal pagal 2014– 2018
2020 metų Europos Sąjungos fondų II ketv
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.1ESFA-V-713
„Profesinio
mokymo
ir
mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir
patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų
stiprinimas“

2018
II ketv

Valstybės
lėšos

biudžeto
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FINANSAVIMO RODIKLIAI

Finansavimo šaltinis
ES struktūrinių fondų lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Tarptautinių organizacijų lėšos
Pajamos
VISO

2018 (tūkst. EUR)
2 875,00
515,00
155,00
5,00
3 550,00

2019(tūkst. EUR)
2 768,00
515,00
64,00
5,00
3 352,00

2020(tūkst. EUR)
2 638,00
535,00
50,00
5,00
3 228,00
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