LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KASMETINIO KOLEGIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS
PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2018 m. birželio 15 d. Nr. V-575
Vilnius
Siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 45 straipsnio 3 dalį ir
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams,
eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 4.2 papunkčiu, 5 ir 7 punktais:
1. T v i r t i n u Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos
vertinimo reglamentą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Informaciją apie atliktus darbus už 2017 m. kolegijos pateikia Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijai iki 2018 m. birželio 29 d.;
2.2. Moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skiriama:
2.2.1. 2018 m. ne mažiau kaip 3 proc. nuo kolegijų bazinio finansavimo lėšų;
2.2.2. 2019 m. ne mažiau kaip 7 proc. nuo kolegijų bazinio finansavimo lėšų;
2.2.3. 2020 m. ir vėlesniais metais ne mažiau kaip 10 proc. nuo kolegijų bazinio finansavimo
lėšų.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-2156 „Dėl Valstybinių kolegijų dalyvavimo eksperimentinėje
(socialinėje, kultūrinėje) plėtroje, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje skatinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Švietimo ir mokslo ministrė
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr.
V-575
KASMETINIS KOLEGIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR
MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentas
(toliau – Reglamentas) nustato kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos
vertinimo eigą, jo metu nagrinėjamus duomenis ir jo rezultatus, siekiant skatinti kolegijas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 3 dalį, per veiklos
glaudų ryšį su praktika stiprinant mokslo ir studijų vienovę.
2. Reglamente laikoma, kad:
2.1. Duomenų analizė yra išsamus ko nors nagrinėjimas, kurio pagrindu pateikiamos išvados ir
rekomendacijos;
2.2. Ekspertinė konsultacija yra – ūkio subjektui suteikta konsultacija dėl ekspertinių žinių
taikymo praktikoje pagal subjekto poreikius;
2.3. Kita užsakomoji veikla yra – įvairios švietėjiškos veiklos (vasaros stovyklos vaikams,
paauglių, senjorų užimtumo renginiai ir kt.), kurias organizuojant panaudojamos mokslinės ir praktinės
žinios bei gebėjimai, taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai;
2.4. Kvalifikacijos tobulinimas yra – išorės subjektams teikiamos neformalaus švietimo
paslaugos, kuriomis suteikiama suteikti profesinei veiklai ar asmens ugdymui reikalingas
kompetencijas;
2.5. Meno veikla yra – meno kūrinių kūrimas ir demonstravimas;
2.6. Mokslinė konsultacija yra – ūkio subjektui suteikta konsultacija dėl mokslinių tyrimų
rezultatų taikymo praktikoje pagal subjekto poreikius;
2.7. Perkvalifikavimas yra – kvalifikacijos, reikalingos kitai profesinei veiklai, įgijimas;
2.8. Seminaras yra – siauros tematikos mokslinių ir praktinių žinių pasidalijimo renginys su
praktinės veiklos elementais;
2.9. Stebėsena yra kompleksinis duomenų apie objektą / reiškinį rinkimas tam tikru periodu,
duomenų analizė ir stebėtų objektų / reiškinių pokyčių prognozavimas;
2.10. Tiriamoji studija yra – ne mažesnis kaip 2 autorinių lankų apimties mokslo darbas,
atitinkantis mokslo straipsniui keliamus reikalavimus.
3. Kolegijose vykdomi moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir meno veikla (toliau kartu
vadinama – darbai) grupuojami į tokius pogrupius:
3.1. stebėsena, analizė, tiriamoji studija, meno taikomoji veikla;
3.2. kvalifikacijos tobulinimas, perkvalifikavimo kursai, seminarai;
3.3. konsultacijos;
3.4. kita užsakomoji veikla.
II SKYRIUS
KOLEGIJŲ DARBŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS
4. Kolegijos ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 dienos pateikia Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija) skaitmeninėje laikmenoje parengtą pagal
Reglamento priede nustatytą formą informaciją apie darbus, atliktus per praėjusius kalendorinius
metus, taip pat sutarčių ir finansinių pavedimų, patvirtinančių gautas lėšas, suskaitmenintas kopijas.
5. Kolegijos atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

2

6. Duomenys dėl sutarčių nenagrinėjami, jei sumos nėra patvirtintos finansinių pavedimų
kopijomis.
7. Kolegijų pateiktą informaciją apie darbus nagrinėja švietimo ir mokslo ministro sudaryta
kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo komisija (toliau –
Komisija). Nagrinėjimo metu nustatoma, kokiai darbų grupei, nurodytai Reglamento 3 punkte,
priskiriamas darbas ir nustatoma už jo vykdymą gauta lėšų suma.
8. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas.
9. Nagrinėdama kolegijų darbus, komisija turi teisę pasitelkti ekspertus, prašyti kolegijų
patikslinti pateiktą informaciją.
10. Komisijos posėdžius protokoluoja, į posėdžius kviečia ir medžiagą komisijos posėdžiams
rengia komisijos sekretorius.
11. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai
komisijos narių.
III SKYRIUS
LĖŠŲ SKYRIMAS
12. Lėšos moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai (toliau – lėšos)
kolegijoms paskirstomos proporcingai lėšų sumoms, praėjusiais kalendoriniais metais kolegijų
gautoms už darbus. Lėšos Reglamento 3 punkte nurodytiems darbų pogrupiams padalijamos taip:
12.1. Reglamento 3.1 papunkčio pogrupiui – 50 procentų;
12.2. Reglamento 3.2 papunkčio pogrupiui – 30 procentų;
12.3. Reglamento 3.3 papunkčio pogrupiui – 10 procentų;
12.4. Reglamento 3.4 papunkčio pogrupiui – 10 procentų.
13. Kiekviename darbų pogrupyje kolegijoms skiriama ne daugiau lėšų, nei jos gavo už to
pogrupio darbus. Tuo atveju, jei lieka nepaskirstytų lėšų, šios lėšos proporcingai paskirstomos tarp
kolegijų tame pačiame pogrupyje.
14. Komisija, įvertinusi kolegijų pateiktus duomenis apie atliktus darbus, švietimo ir mokslo
ministrui teikia išvadą apie lėšų paskirstymą.
15. Išnagrinėjęs Komisijos išvadą, švietimo ir mokslo ministras priima sprendimą dėl valstybės
biudžeto lėšų skyrimo kolegijoms.
16. Švietimo ir mokslo ministrui priėmus sprendimą skirti valstybės biudžeto lėšas:
16.1. atitinkamai patikslinamos einamųjų metų valstybinių kolegijų programų sąmatos;
16.2. su nevalstybinėmis kolegijomis sudaromos lėšų naudojimo sutartys.
_________________

Kolegijų mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos
vertinimo reglamento
priedas
(Ataskaitos apie atliktus darbus pavyzdinė forma)
____________________________________ ataskaita apie 20__ m. atliktus darbus
(kolegijos pavadinimas)

Kolegijos moksliniai
tyrimai, eksperimentinė
plėtra ir meno veikla

Atlikto (-ų)
Užsakovas (- Sutarties (- Finansinio (darbo (-ų)
ai), sutarties (- ių) suma (ių)
pavadinimas (- ių) Nr., data (os) Eur
pavedimo (ai)
os)
ų)
suma (-os)
Eur

Finansinio
(-ių)
pavedimo
(-ų) data
(-os), Nr.

Stebėsena, duomenų
analizės, tiriamosios
studijos, meno veikla
Iš viso (suma Eur):
Konsultacijos
Iš viso (suma Eur):
Kvalifikacijos tobulinimo,
perkvalifikavimo kursai,
seminarai
Iš viso (suma Eur):
Kita užsakomoji veikla
Iš viso (suma Eur):
Iš viso (bendra suma Eur)
Jei sutartis sudaroma ilgesniam laikotarpiui nei ataskaitiniai metai, turi būti nurodoma ir bendra
sutarties suma, ir suma, už kurią atlikta darbų ataskaitiniais metais (skaičiuojama tik ataskaitiniais
metais atliktiems darbams skirta lėšų suma).

Kolegijos direktorius

parašas

vardas, pavardė

Vyr. buhalteris (finansininkas)
tel. Nr.

parašas

vardas, pavardė

Data
______________________

