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Lietuvių namai



Turinys
Susitarimai
Prioritetai
Numatomos 
priemonės

Numatomas 
finansavimas

Aktualijos



Susitarimai
LRS 2012 m. gegužės 15 d. 

nutarimas  Nr. XI-2015
Dėl valstybės pažangos 

strategijos „Lietuvos 
pažangos strategija 

„Lietuva 2030“ patvirtinimo

LRV 2012 m. lapkričio 28 d.
nutarimas Nr. 1482

Dėl 2014–2020 metų 
nacionalinės pažangos 

programos patvirtinimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho

wdoc_l?p_id=439028&p_query=&p_tr2=
2



Susitarimai dėl rezultatų

•Atviras,
• kūrybingas,
• atsakingas 

žmogus

•Sumani visuomenė
•Sumani ekonomika
•Sumanus valdymas



Susitarimai
L RS 2012 m. gruodžio 13 d. 

nutarimas nr. XII-51 
Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos 
patvirtinimo

http://www.lrv.lt/lt/veikla/vyriausybes-
programa/

Šiuolaikiškas, 
kokybiškas 

ikimokyklinis, 
priešmokyklinis ir 

bendrasis 
ugdymas



Susitarimai
LR V 2013 m. kovo 13 d. 

nutarimas Nr. 228
Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012–2016 metų 
programos įgyvendinimo 

prioritetinių 
priemonių patvirtinimo

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sh
owdoc_l?p_id=468560

2016 m. 
88,9 proc.



Ikimokyklinio ugdymo siekiniai ES ir LT



Susitarimai

LRS 2013 m. gruodžio 23 d. 
nutarimas Nr. XII-745 

Dėl Valstybinės švietimo 
2013–2022 metų strategijos 

patvirtinimo
http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/val

stybine-svietimo-strategija_1

• Strategijos tikslai:

• 13.1. pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų 
daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai 
dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai (toliau – pirmasis 
Strategijos tikslas);

• 13.2. įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo 
kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės 
ir vadovų lyderystės darną (toliau – antrasis Strategijos tikslas);

• 13.3. užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, 
maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti 
mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias galimybes 
išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius 
ugdymosi ir studijų poreikius (toliau – trečiasis Strategijos 
tikslas). Teikti veiksmingą pedagoginę ir psichologinę pagalbą 
mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų;

• 13.4. garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti 
paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą 
veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos 
pasaulyje. Derinti asmens pasirinkimą su valstybiniu planavimu 
(toliau – ketvirtasis Strategijos tikslas).



Prioritetai
Nacionaliniai 2014-2015 

metais

• Dėmesys kiekvienam mokiniui

• Jungtys tarp programų

• Pažangos skatinimas

• Vertinimo integralumas

EK 2014-2020 m. ES SF 
paramai

 Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus 
suteikiant visiems galimybę gauti geros 
kokybės išsilavinimą

 Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi 
visą gyvenimą

 Koncentruoti lėšas tik perspektyviose 
mokyklose ir geriausiose studijų 
programose



VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS: 
9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

IP 9.1. Investicijos į 
švietimą, profesinį mokymą 
siekiant suteikti įgūdžių ir 
užtikrinti mokymąsi visą 

gyvenimą, tobulinant 
švietimo ir mokymo 

infrastruktūrą (ERPF)
825 mln. Lt

IP 9.2. Mokyklos nebaigiančių 
asmenų skaičiaus mažinimas ir 

mokyklos nebaigimo prevencija, 
lygių galimybių gauti geros 

kokybės ikimokyklinį, pradinį, 
pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą 

užtikrinimas panaudojant 
grįžimui į švietimo ir mokymo 

procesą skirtus mokymosi būdus, 
įskaitant formalųjį, neformalųjį 

mokymąsi ir savišvietą (ESF) 269 
mln. Lt

IP 9.3. Aukštojo ir lygiaverčio 
jam mokslo kokybės, 

veiksmingumo ir 
prieinamumo didinimas 

siekiant didesnės studentų 
įtraukties ir geresnio 

mokymosi pažangumo, 
atkreipiant dėmesį į atskirties 

grupes (ESF) 643 mln. Lt

IP 9.4. Vienodų galimybių 
formaliai, neformaliai ir 

savarankiškai mokytis visą 
gyvenimą suteikimas visoms 
amžiaus grupėms, darbuotojų 
žinių, įgūdžių ir kompetencijos 
ugdymas ir lanksčių mokymosi 

būdų, be kita ko pasitelkiant 
profesinį mokymą ir įgytos 
kompetencijos pripažinimą, 
skatinimas (ESF) 292 mln. Lt

9.1.1. Tobulinti ir koncentruoti studijų 
infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų 

kokybės (198 mln. Lt)

9.1.2. Padidinti kokybiško profesinio ir 
suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant 

į infrastruktūrą (239 mln. Lt)

9.2.1. Pagerinti mokinių 
ugdymo pasiekimus 

skatinant pokyčius švietimo 
įstaigų veikloje (148 mln. Lt)

9.2.2. Sumažinti anksti iš 
švietimo sistemos 

pasitraukusių ir bendrojo 
ugdymo programos 

nebaigusių asmenų skaičių 
(121 mln. Lt) 

9.3.1. Siekiant geresnės 
studijų atitikties darbo rinkos 

ir visuomenės poreikiams 
gerinti studijų kokybę ir 

didinti studijų prieinamumą 
(196 mln. Lt) 

9.3.2. Stiprinti aukštojo 
mokslo stebėseną, išorinį 

vertinimą ir efektyvų studijų 
valdymą, siekiant nuolatinio 

studijų kokybės gerinimo   
(52 mln. Lt)

9.3.3. Sustiprinti viešojo 
sektoriaus tyrėjų gebėjimus 

bei pajėgumus vykdyti 
aukšto lygio MTEP veiklas 

(395 mln. Lt) 

9.4.1. Padidinti profesinio ir 
suaugusiųjų mokymo atitiktį 
darbo rinkos poreikiams ir 
patrauklumą (154 mln. Lt)

9.4.2. Sukurti sąlygas ir paskatas 
mokymuisi visą gyvenimą, 

užtikrinant veiksmingą pagalbą 
tobulinantis (138 mln. Lt)

9.4.3. Didinti žmogiškųjų išteklių 
konkurencingumą (ŪM)

9.1.3 Padidinti bendrojo ugdymo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos 

efektyvumą      (388 mln. Lt)



ŠMM numatomos priemonės 2014-2020 m.

Veiksmų planai

Bendrojo ugdymo mokyklų,
vykdančių pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas,
stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo
plėtros 2014-2016 metų VP

ES SF projektai
• Transporto priemonės (planins)

• Mokyklų modernizavimas (planinis, 
regionų planavimas)

• Darželių modernizavimas (regionų 
planavimas)

• Modernių ir saugių mokymosi erdvių 
kūrimas (regionų planavimas)

• Priemonės gamtos ir tiksliųjų mokslų 
mokymui (regionų planavimas)

• Specialiosios mokymo priemonės ir 
techninės pagalbos priemonių (planinis)



ŠMM numatomos priemonės 2014-2020 m.
(tęsinys)

Veiksmų planai

Bendrojo ugdymo mokyklų,
vykdančių pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas,
stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo
plėtros 2014-2016 metų VP

ES SF projektai
• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

kokybės vertinimo sistemos sukūrimas 
(planinis)

• Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 
ugdymo turinio ir organizavimo modelių 
kūrimas, išbandymas, diegimas (planinis, 
konkursinis)

• Atnaujinto ugdymo turinio diegimas 
(konkursinis)

• Kvalifikacijos tobulinimas (planinis)

• Ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos 
prevencijos priemonės  (planinis)

• Parama mokyklų bendruomenėms 
(konkursinis)



ŠMM numatomos priemonės 2014-2020 m.

Veiksmų planai

IKT diegimo į bendrąjį ugdymą ir
profesinį mokymą 2014-2016
metais VP

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=
1&Id=178448

ES SF projektai

• Saugios internetinės erdvės 
kūrimas (planavimas)

• Skaitmeninio ugdymo turinio 
kūrimas, vertinimas, diegimas, 
pritaikymas mokiniams, turintiems 
specialiųjų poreikių (planavimas)

• Virtualių ugdymo /si aplinkų 
diegimo institucijose skatinimas 
(konkursinis) 



ŠMM numatomos priemonės 2014-2020 m.

Veiksmų planai

Gabių ir talentingų vaikų 
paieškos, atpažinimo 
sistemos sukūrimo ir 

mokyklų šiems vaikams 
prieinamumo didinimo 

2014–2016 metųVP

ES SF projektai

• Atpažinimo ir ugdymo sistemos 
tobulinimas (planinis)

• Iniciatyvų vaikų gabumams ugdyti 
skatinimas (konkursinis)



Numatomas finansavimas

• Nacionalinis biudžetas • ES SF parama



1. Planuojama, kad ŠMM galės paskirstyti 3245 mln. Lt.
393 mln. Lt (11 proc.) mažiau negu 2007-2013 m. laikotarpiu.

2. Lėšos švietimo infrastruktūrai* mažėja 258 mln. Lt (24 proc.)

* palyginimas be lėšų, skirtų mokslo (Slėnių, MTTP) infrastruktūrai
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2014-2020 m. planuojamos 9 prioriteto ES struktūrinių 
fondų lėšos (ESF, mln. Lt)

Aukštasis mokslas: 248 mln. Lt
9.3.1. Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams padidinti 
studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą: 200 mln. Lt

9.3.2. Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant 
nuolatinio studijų kokybės gerinimo: 48 mln. Lt

Mokymasis visą gyvenimą, profesinis ugdymas: 292 mln. Lt
9.4.1. Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir 
patrauklumą: 188 mln. Lt

9.4.2. Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą 
tobulinantis: 104 mln. Lt

Bendrasis ir neformalusis ugdymas: 269 mln. Lt
9.2.1. Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje: 148 
mln. Lt 

9.2.2 Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos 
nebaigusių asmenų skaičių: 121 mln. Lt



Aktualijos
Privalomo 

priešmokyklinio 
ugdymo 

įteisinimas 



• Atlikta situacijos analizė ir parengtos „Gairės dėl privalomo 
priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo“.

• Parengtas Švietimo įstatymo pataisų dėl privalomo priešmokyklinio 
ugdymo projektas.

• Biudžete papildomai 2015 m. numatyta skirti 5 mln. Lt priešmokyklinio 
ugdymo krepšeliams.

• Plėtrai numatyta naudoti ir ESF lėšos.

Žingsnis po žingsnio...



• Kokybės vertinimo kriterijų  sukūrimas

• Metodikos sukūrimas

• Vertintojų parengimas

• Vertinimo sistemos įdiegimas

Ankstyvojo ugdymo kokybės vertinimas



Suderinto vertinimo sistema 



2014 2015

+
2 klasė:

diagnostinis įrankis
4 klasė:

Pasaulio pažinimas
8 klasė:

Gamtos mokslai
Socialiniai mokslai

4 klasė:
Lietuvių kalba
Matematika

8 klasė:
Lietuvių kalba
Matematika

Istorija

+
6 klasė:

Lietuvių kalba
Matematika

Standartizuoti testai 

Kuriamos atviros užduočių bazės
mokinių pasiekimams pasitikrinti



Parengtas pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo programų aprašas



KVIEČIU KARTU 
KURTI, DALINTIS IR 

AUGTI


