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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJA
2021-2030 M. MOKSLO PLĖTROS PROGRAMA
DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. lapkričio 26 d. Nr. 4
Vilnius
Posėdžio pirmininkas - Valdemaras Razumas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras.
Posėdžio sekretorė - Giedrė Vėsulaitė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos Strateginių programų skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvavo:
Mokslo plėtros programos rengimo darbo grupės nariai:
Valdemaras Razumas – švietimo, mokslo ir sporto viceministras (Darbo grupės vadovas);
Jūras Banys – Lietuvos mokslų akademijos prezidentas;
Romas Baronas – Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas;
Zita Duchovskienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja;
Dovilė Puplinskaitė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Mokslo
ir studijų ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė;
Inga Steponavičienė – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Strateginio
planavimo ir veiklos organizavimo departamento direktorė;
Jurgis Vasiliauskas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus patarėjas;
Giedrė Vėsulaitė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus
vyriausioji specialistė;
Jūratė Vlaščenkienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė;
Albertas Žalys – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento direktorius.
Kiti dalyviai:
Jolita Bočiarovienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų
grupės vyresnioji patarėja;
Agnė Kavaliauskienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Strateginių
kompetencijų grupės patarėja;
Sigitas Miškinis – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Investicijų
į ekonomikos augimą skyriaus vyriausiasis specialistas;
Ričardas Rotomskis – Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas ir Gamtos ir technikos
komiteto pirmininkas;
Eugenijus Stumbrys – Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyrius vedėjas
Gintaras Valinčius – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro direktorius;
Posėdyje dalyvavo 10 Darbo grupės nariai iš 15, kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
Gautų pastabų/papildymų dėl Nacionalinio pažangos plano 2021-2030 m. (toliau - NPP) mokslo
plėtros programos (toliau – Mokslo plėtros programa) aptarimas ir derinimas.

SVARSTYTA:
Pasisakė Romas Baronas, pažymėjo, kad į Mokslo plėtros programą pernelyg formaliai
integruotas lituanistikos prioriteto įgyvendinimas.
Jurgis Vasiliauskas pakomentavo, kaip atsižvengta į po viešosios konsultacijos gautus Lietuvos
universitetų rektorių konferencijos,Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto
Inovatyvios medicinos centro, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos, Lietuvos socialinių tyrimų
centro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pasiūlymus. Atsakydamas dėl lituanistikos
akcentavo, kad Lietuvoje žvelgiant įlėšų skiriamų humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams
procentinę dalį nuo viso MTEP finansavimo neatsiliekama nuo Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių.
Duomenys rodo, kad problema yra ne finansavimo proporcijos tarp skirtingų mokslo sričių, o
apskritai itin menkas viso mokslo finansavimas Lietuvoje lyginant su ES. Pasisakė Albertas Žalys,
Jolita Bočiarovienė. Sutarta lituanistikos prioritetą, išskirtą ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo 3 straipsnyje, išryškinti lituanistikos dėmenį atspindint jį ne tik problemų priežasčių
aprašyme, bet ir problemų priežasčių formuluotėje.
Jūras Banys pažymėjo, kad Mokslo plėtros programos dokumentai jau daug kartų nuodugniai
aptarti ir išdiskutuoti.
Gintaras Valinčius taip pat atkreipė dėmesį, kad gerai jog yra priedas – DNR projektų ryšys su
Mokslo plėtros programa.
Darbo grupės vadovas viceministras Valdemaras Razumas padėkojo visiems už bendrą darbą.

NUTARTA: suderinta formuluotė, kuria lituanistikos prioritetas būtų geriau atskleidžiamas esamų
Mokslo plėtros programos problemų priežasčių rinkinyje. Pritarta atsakymams į suinteresuotų
institucijų siūlymus. Pritarta Mokslo plėtros programos dokumentams ir jų teikimui Finansų
ministerijai.

Posėdžio pirmininkas

Valdemaras Razumas
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