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LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Institucijos pavadinimas 

LIETUVOS MOKSLO TARYBA 
 

2. Institucijos steigėjas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 
 

3. Institucijos vadovas 

Tarybos pirmininkas prof. dr. DAINIUS HAROLDAS PAUŽA 
 

4. Ataskaitinis laikotarpis 

2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. 
 

5. Institucijos veiklos pobūdis ir tikslai (pagal veiklą reglamentuojančius teisės 
aktus) 

5.1. Lietuvos mokslo tarybos veiklą reglamentuojanti įstatyminė bazė 

Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) veiklos pagrindas – Mokslo ir studijų įstatymas, 
kuriuo Tarybai pavesta vykdyti Seimo ir Vyriausybės patarėjo mokslo ir mokslininkų rengimo 
klausimais funkcijas, dalyvauti įgyvendinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, 
kultūrinės) plėtros ir kitas programas, įgyvendinti programinį ir konkursinį mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų finansavimą, organizuoti Lietuvoje 
vykdomos mokslinės veiklos vertinimą. Ši paskirtis apibrėžta Seimo 2009 m. gruodžio 29 d. 
nutarimu Nr. XI-625 patvirtintais Tarybos nuostatais. 

Tarybos nuostatai iš dalies pakeisti Seimo 2013 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. XII-179. 2012 m. 
spalį Taryba, siekdama patikslinti Tarybos darbo organizavimo aspektus, užtikrinančius efektyvią 
valdymo sistemą bei įgyvendindama Valstybės kontrolės Rekomendacijų įgyvendinimo planą, 
parengė ir pateikė Seimo švietimo mokslo ir kultūros komitetui Seimo nutarimo dėl Tarybos 
nuostatų pakeitimo projektą. Patikslinus Tarybos nuostatus, sudarytos prielaidos pagerinti jos kaip 
ekspertinės institucijos veiklą bei efektyvinti administracinę valdymo sistemą. 

Iš viso Taryboje yra 29 nariai. Pagal Tarybos nuostatus jos nariai skiriami penkerių metų 
kadencijai ir ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Pusė narių keičiami įpusėjus penkerių metų 
kadencijai. Tarybą sudaro 9 valdybos nariai ir po 10 Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos 
ir technikos mokslų komitetų narių. 

Septintosios (VII) kadencijos Tarybos nariai paskirti Seimo 2008 m. gegužės 15 d. nutarimu 
Nr. X-1545, o 2010 m. gruodžio 21 d. priimtu Seimo nutarimu Nr. XI-1242 „Dėl Seimo nutarimo 
„Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo“ pakeitimo“ įgyvendinta pirmoji Tarybos narių 
rotacija. Iki 2013 m. vidurio Taryba dirbo nepilnos sudėties, nes 2011 m. birželio mėnesį gautas 
Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narės prof. Astos Pundzienės atsistatydinimo 
raštas, vietoj kurios naujas narys paskirtas nebuvo. 
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2013 m., baigiantis Tarybos narių, Seimo paskirtų 2008 m. gegužę, kadencijai, buvo pradėta 
ir baigta aštuntosios (VIII) kadencijos Tarybos formavimo procedūra. Tarybos pirmininko, jo 
pavaduotojų ir mokslinio sekretoriaus kandidatūros buvo atrinktos švietimo ir mokslo ministro po 
konsultacijų su mokslininkams atstovaujančiomis organizacijomis. 2013 m. kovo 25 d. Ministro 
Pirmininko sudarytos atrankos grupės paskelbė kandidatų į Tarybos Humanitarinių ir socialinių 
mokslų komiteto bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto narius atranką. Siūlyti kandidatus buvo 
kviečiami mokslininkai, mokslininkų organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, valstybės 
institucijos, patys mokslininkai taip pat galėjo siūlyti savo kandidatūras. Iš 113 pasiūlytų ir 
pasisiūliusių mokslininkų atrankos grupės į kiekvieną Tarybos komitetą atrinko po 20 kandidatų. Iš 
jų švietimo ir mokslo ministras, tardamasis su kandidatais į valdybos narius, atrinko 5 kandidatus į 
Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narius bei 6 kandidatus į Humanitarinių ir socialinių 
mokslų komiteto narius. Prieš teikdama siūlomų kandidatų sąrašą Vyriausybei, Švietimo ir mokslo 
ministerija jį paskelbė viešai sudarydama galimybę apsvarstyti visuomenei. Tarybos narių sąrašą 
Vyriausybės teikimu patvirtino Seimas. 

Įsigaliojus Seimo 2013 m. birželio 27 d. priimtam nutarimui Nr. XII-440 „Dėl Lietuvos mokslo 
tarybos narių paskyrimo“, darbą pradėjo VIII kadencijos Taryba. Jos pirmininku penkerių metų 
kadencijai patvirtintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Anatomijos 
instituto profesorius Dainius Haroldas Pauža, pakeitęs dvi kadencijas pirmininkavusį prof. Eugenijų 
Butkų. Prof. Dainius H. Pauža iki šiol penkerius metus buvo Tarybos Gamtos ir technikos mokslų 
komiteto narys. 

Be Tarybos pirmininko prof. Dainiaus H. Paužos, Tarybos valdybos nariais paskirti Vytauto 
Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros profesorė Rūta 
Petrauskaitė (Tarybos pirmininko pavaduotoja, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 
pirmininkė), Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Diferencialinių lygčių ir 
skaičiavimo matematikos katedros profesorius Konstantinas Pileckas (Tarybos pirmininko 
pavaduotojas, Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas), Tarybos mokslinė sekretorė dr. 
Brigita Serafinavičiūtė. Prof. Rūta Petrauskaitė ir dr. Brigita Serafinavičiūtė paskirtos antrai kadencijai 
į tas pačias pareigas, prof. Konstantinas Pileckas iki šiol penkerius metus buvo Tarybos Gamtos ir 
technikos mokslų komiteto narys. Kiti valdybos nariai patvirtinti atsižvelgus į atitinkamų institucijų 
teikimus: UAB „Ekspla“ generalinį direktorių Kęstutį Jasiūną pasiūlė Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetas, UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centro“ generalinį direktorių Vladą Algirdą 
Bumelį – Ministras Pirmininkas, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir 
socialinių sektorių skyriaus vedėją Vidą Žagūnienę antrai kadencijai pasiūlė Finansų ministerija, 
Lietuvos mokslų akademijos prezidentą Valdemarą Razumą antrai kadencijai pasiūlė Lietuvos mokslų 
akademija, švietimo ir mokslo viceministrę Svetlaną Kauzonienę – Švietimo ir mokslo ministerija. 

VIII kadencijos Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komitete nuo 2013 m. liepos pradėjo 
dirbti keturi nauji nariai: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 
Ekonometrinės analizės katedros profesorius Remigijus Leipus, Kauno technologijos universiteto 
Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto Signalų apdorojimo katedros profesorius Arūnas 
Lukoševičius, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos 
katedros profesorė Edita Sužiedėlienė ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 
akademijos Neuromokslų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas docentas Gytis Svirskis. Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Chemijos ir bioinžinerijos 
katedros profesorius Juozas Kulys paskirtas antrajai kadencijai. 

Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete darbą pradėjo penki nauji nariai: Lietuvos istorijos 
instituto XIX amžiaus istorijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja profesorė Tamara 
Bairašauskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Teatrologijos katedros profesorė 
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Jurgita Staniškytė, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Rinkodaros katedros profesorius 
Sigitas Urbonavičius, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Marketingo 
katedros profesorė Regina Virvilaitė, Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto 
Psichologijos instituto profesorė Rita Žukauskienė. Antrajai penkerių metų kadencijai šiame komitete 
patvirtinta Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro profesorė Rita Šerpytytė. 

Visa Tarybos sudėtis patvirtinta Seimo 2013 m. birželio 27 d. priimtu nutarimu Nr. XII-440. 
Suformavus atnaujintos sudėties Tarybą, užtikrintas sklandus veiklos tęstinumas, padedantis 

Tarybai veikti ir siekti strateginiame veiklos plane iškeltų tikslų ir numatytų rezultatų. 
Vadovaudamasi savo nuostatais, Taryba 2013 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. VIII-7 patvirtino 

kelis Tarybos darbo reglamento pakeitimus, kuriais aiškiau reglamentuoti Tarybos pirmininko bei 
komitetų pirmininkų pavadavimo atvejai. 

 

5.2. Tarybos organizacinė struktūra 

Tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir 
Gamtos ir technikos mokslų komitetas – bei Tarybos Mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas) (1 pav.). 
Tarybos komitetai turi teisę priimti sprendimus klausimais, susijusiais su jų kuruojamų mokslo sričių 
problemomis. Tarybos valdyba, kurios veikloje dalyvauja Tarybos pirmininkas, komitetų pirmininkai, 
mokslinis sekretorius, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu paskirtas atstovas, 
Ministro Pirmininko, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų, Lietuvos mokslų akademijos 
deleguoti atstovai, rengia plenarinių posėdžių darbotvarkes, tvirtina komitetų siūlomas ekspertų 
grupes ir nagrinėja kitus klausimus. 

 

 
 
1 pav. Tarybos struktūra, patvirtinta 2013 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos mokslo tarybos valdybos nutarimu Nr. 8V-7 

„Dėl Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo struktūros patvirtinimo“ ir papildyta 2013 m. lapkričio 4 d. Lietuvos 
mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. 381 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos struktūros patvirtinimo“. 

 
Taryba savo uždavinius vykdo rengdama ir svarstydama rekomendacijas dėl mokslo politikos 

krypčių ir jų įgyvendinimo priemonių, dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programinio ir 
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konkursinio finansavimo plėtotės, dėl mokslininkų rengimo, mokslo ir studijų institucijų mokslinės 
veiklos vertinimo kriterijų bei kitų klausimų. Siūlymus Tarybai teikia jos komitetai, sudarytos 
specialios darbo grupės, ekspertai, mokslo ir studijų bei valstybės valdymo institucijos. 

Su Taryboje parengtais dokumentais ir jų projektais supažindinama Švietimo ir mokslo 
ministerija, mokslo ir studijų institucijos. Interneto svetainėje www.lmt.lt skelbiami Tarybos 
nutarimai, informuojama apie rengiamus Tarybos plenarinius posėdžius, kurie yra atviri. Tarybos 
siūlymai ir rekomendacijos siunčiamos Seimui, Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms 
valstybės institucijoms. Nuolat bendradarbiaujama su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, 
Švietimo ir mokslo ministerija. 

Mokslo fondo funkcijos – įgyvendinti Tarybos priimtus sprendimus, administruoti kvietimus 
teikti paraiškas, organizuoti ekspertinio vertinimo procesą, asistuoti įvairių Taryboje veikiančių 
komisijų bei darbo grupių posėdžiuose, rengti Tarybos veiklų įgyvendinimo tvarkos aprašus bei kitas 
procedūrų taisykles, organizuoti Tarybos veiklą, rengti kitus dokumentus valstybės bei Europos 
Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos lėšoms, skirtoms skatinti mokslo, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros veiklai, administruoti. Mokslo fondą iki 2013 m. lapkričio 4 d. sudarė Mokslo 
finansavimo departamentas ir 6 skyriai: Finansų ir apskaitos, Mokslo politikos, Tarptautinio 
bendradarbiavimo, Paramos tyrėjams, Mokslo programų, Teisės ir administravimo (patvirtinta 
2011 m. sausio 10 d. Tarybos valdybos nutarimu Nr. 7V-121). 2013 m. rugsėjo 9 d. Tarybos valdybos 
nutarimu Nr. 8V-7 patvirtinta atnaujinta horizontalesnė Mokslo fondo struktūra (1 pav.). Patikslinti 
kelių skyrių pavadinimai, atsisakyta Mokslo finansavimo departamento bei Teisės ir personalo 
skyrius atskirtas nuo Bendrųjų reikalų skyriaus. 

Įgyvendinant Tarybos strateginius uždavinius, buvo plėtojama bei užtikrinama Mokslo fondo 
administracinė veikla, personalo bei Tarybos narių kvalifikacijos kėlimas (Lietuvos bei ES mokymo 
įstaigose, mokomieji vizitai į giminingas Tarybai įstaigas), tvarkoma finansinė apskaita, tobulinamas 
teisinis reglamentavimas. 

2013 m. Mokslo fonde buvo įsteigtos 45 pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto 
asignavimų, 17 pareigybių, finansuojamų iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos 
lėšų, 8 pareigybės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų projektų bei 7 pareigybės, finansuojamos 
Šveicarijos paramos lėšomis. Seimo valdybos 2012 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. SV-S-1463 Mokslo 
fondo bendras didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, skaičius padidintas iki 62 pareigybių (ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės 
paramos lėšomis finansuojamų pareigybių skaičius nuo 10 padidintas iki 17) (1 lentelė). Seimo 
valdyba nenustato didžiausio leistino ES struktūrinių fondų projektų lėšomis bei Šveicarijos paramos 
lėšomis finansuojamos pareigybių skaičiaus. 

 
1 lentelė. 2013 m. pareigybių skaičius Taryboje. 

Pareigybės Taryboje 2013 m. 

Tarybos nariai: 29 

Tarybos Mokslo fondo darbuotojai: 

– pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų: 45 

– pareigybės, finansuojamos iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų 
(pareigybės Visuotinės dotacijos priemonėje): 17 

– pareigybės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų (pareigybės kituose ES struktūrinių 
fondų projektuose): 8* 

– pareigybės, finansuojamos iš Šveicarijos paramos lėšų: 7* 

* – pareigybės, neįeinančios į didžiausią leistiną pareigybių skaičių (žr. tekstą). 
 

http://www.lmt.lt/
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Taryba nuolat informuoja Lietuvos mokslininkus, mokslo ir studijų institucijas bei žiniasklaidą 
apie kvietimus ir prasidedančias programas bei jų teikiamas galimybes mokslininkams, pristatomi 
konkursų rezultatai bei konkursinio finansavimo statistika. 

Taryba vis labiau įsitraukia į mokslo populiarinimą. Kol kas Taryba neturi vienos šiai veiklai 
skirtos programos, tačiau palaiko įvairių organizacijų iniciatyvą vykdyti tokias programas ir 
dalyvauja jų rengiamose diskusijose apie mokslo populiarinimą (2013 m. vyko dvi). Kitos su mokslo 
populiarinimu susijusios Tarybos veiklos 2013 m.: 

 savaitinės televizijos laidos apie vykdomus mokslinius tyrimus, pasiektus rezultatus 
(vykdoma bendradarbiaujant su nacionaline Lietuvos televizija); 

 metinės mokslinės konferencijos ir diskusijos, kuriose pristatomi mokslinių tyrimų, 
finansuojamų pagal Tarybos administruojamas programas, rezultatai (pvz., nacionalinių mokslo 
programų metinės konferencijos); 

 diskusijų ciklai, į kuriuos kviečiami šalies mokslininkai, politikai bei visuomenės atstovai, 
skirti populiariai pateikti mokslinės veiklos rezultatus (2013 m. įvyko diskusija apie Lietuvos 
psichikos sveikatos politiką „Iššūkiai visuomenės psichikos sveikatos srityje: mokslo žinių teikiamos 
galimybės“; artėjant Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai konferencijai „Socialinių ir humanitarių 
mokslų horizontai“, visuomenė buvo supažindinta su socialinių ir humanitarinių mokslų vertinimo 
problematika ir aktualijomis pristatant mokslo sociologijos studiją „Socialinių ir humanitarinių 
mokslų vertinimo praktika Lietuvoje“). 

2013 m. Taryba surengė daugiau kaip 20 renginių pareiškėjams ir apskritai Lietuvos mokslo 
bendruomenei svarbiais konkursinio finansavimo klausimais (konsultacijos, informacinės dienos, 
diskusijos). 

Pradėti interneto svetainės www.lmt.lt tobulinimo darbai. Iš jų svarbiausias – įdiegti kvietimų 
kalendorinį modulį, kuris padės Tarybai užtikrinti savalaikį informacijos apie kvietimų planus 
atsinaujinimą ir sklaidą, o pareiškėjams – orientuotis visame Tarybos vykdomo konkursinio 
finansavimo veiklų sąraše ir racionaliau planuoti dalyvavimą konkursuose. 

Tarybos svetainės naujienas prenumeruoja daugiau kaip 2500 prenumeratorių. Per metus 
paskelbta beveik 200 įvairių pranešimų. Dauguma jų susiję su kvietimais, konkursų rezultatais bei 
konkursinio finansavimo priemonėmis, taip pat skiriamas dėmesys tarptautiniams įvykiams, kurie 
gali būti aktualūs Lietuvai, nušviečiamos kitos Tarybos veiklos, pvz., akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus rinkimai, Tarybos sudėties atnaujinimas. 

Svetainėje nuolatos skelbiama kitų institucijų informacija apie konkursus ir renginius, kurie 
yra svarbūs ar įdomūs mokslo bendruomenei. 2013 m. paskelbti 33 tokie pranešimai. Svetainė yra 
tapusi vartais, leidžiančiais Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms rasti informaciją apie konkursus 
eiti pareigas mokslo ir studijų institucijose bei Lietuvoje ginamas disertacijas. Disertacijų gynimų 
duomenų bazėje iki 2013 m. gruodžio 31 d. sukauptas 2951 įrašas. 

Netrukus svetainės lankytojai galės operatyviau ir išsamiau susipažinti su konkursų 
rezultatais. Pradėta rengti bendra visoms programoms konkursų rezultatų elektroninė paieškos 
sistema, palengvinsianti konkursų rezultatų paiešką pareiškėjams ir leisianti interneto vartotojams 
susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, pasiektais vykdant Tarybos finansuojamus projektus. Ji 
planuojama pristatyti 2014 m. I pusmetį. Nuolat tobulinama elektroninė paraiškų ir ataskaitų 
pateikimo bei ekspertinio vertinimo sistema. 

Taryba 2012 m. gruodžio 13 d. pasirašė sutartį su Europos mokslo fondu (ESF) dėl išorinio 
Tarybos veiklos vertinimo. ESF turi sukaupęs patirties vertinant tokio pobūdžio kaip Taryba 
institucijas. 2008 m. pradėjusi veikti reformuota Taryba per 5 metus tapo svarbi mokslo ir studijų 
sistemos dalis ne vien kaip patarėja mokslo politikos klausimais, bet ir kaip institucija, įtvirtinanti 
mokslo konkursinio finansavimo principą. 5 metai veiklos – pakankamas laikas įvertinti Tarybos 

http://www.lmt.lt/
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pasiekimus ir numatyti tolesnes veiklos gaires. Dalis išorinio vertinimo proceso buvo Tarybos 
atlikta savianalizė, į kurią buvo įtraukti Tarybos nariai ir Mokslo fondo darbuotojai. Vertinimą 
atlieka 6 patyrusių užsienio ekspertų grupė. 2013 m. lapkričio 11–13 d. ekspertų grupė lankėsi 
Taryboje, susitiko su Tarybos vadovais, taip pat Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto, 
Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, kitų su Tarybos veikla susijusių valstybinių 
įstaigų, mokslo ir studijų institucijų atstovais, Tarybos ekspertais bei kvietimuose teikti mokslinius 
projektus laimėjusiais ir nelaimėjusiais mokslininkais. Vertinimą planuojama baigti 2014 m. 
pavasarį. Vertinimo ataskaitą numatoma pateikti Seimui, Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo 
ministerijai.  

 

5.3. Patariamoji Tarybos veikla 

5.3.1. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus institucija 

2013 m. Taryba konkurso būdu atrinko kandidatą į akademinės etikos ir procedūrų 
kontrolierius. Trečiasis kandidatų į kontrolierius atrankos konkursas paskelbtas 2013 m. vasario 
5 d. po to, kai 2011 m. ir 2012 m. vykusiose atrankose nė vienas kandidatas negavo reikiamo balsų 
skaičiaus. Taryba konkursą skelbė vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, Akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatais ir Tarybos darbo reglamentu. 

Kandidato į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus postą atrankai buvo pateiktos trys 
kandidatūros. Įvertinusi visuomenės atsiliepimus ir pokalbius su kandidatais, Akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus atrankos komisija Tarybai svarstyti pateikė dvi kandidatūras: Lietuvos 
edukologijos universiteto vyriausiosios mokslo darbuotojos doc. Rasos Bobinienės ir Susisiekimo 
ministerijos vyriausiojo patarėjo, Vilniaus Gedimino techniko universiteto doc. Vigilijaus Sadausko. 
2013 m. gegužės 13 d. vykusiame atvirame Tarybos plenariniame posėdyje abu kandidatai 
pasinaudojo teise pristatyti numatomas savo veiklos gaires ir atsakė į Tarybos narių klausimus. Iš 
22 balsavime dalyvavusių Tarybos narių 17 pasisakė už Vigilijų Sadauską, 5 biuleteniai buvo 
pripažinti negaliojančiais. Nutarta Vigilijaus Sadausko kandidatūrą į akademinės etikos ir procedūrų 
kontrolieriaus postą teikti tvirtinti Seimui. 

Kontrolierius laikomas išrinktu, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos 
narių ir už kandidatą balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančiųjų. Slaptu balsavimu 
išrinkusi vieną kandidatą, Taryba penkerių metų kadencijai jį teikia tvirtinti Seimui. Tas pats asmuo 
kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dviem kadencijom iš eilės. Dirbdamas 
kontrolieriumi jis negalės užimti jokių kitų pareigų. 

Seimas 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-395 Vigilijų Sadauską paskyrė akademinės 
etikos ir procedūrų kontrolieriumi. 

Pirmieji kontrolieriaus darbai – įregistruoti Akademinės etikos ir procedūrų tarnybą ir pradėti 
organizuoti jos darbą. 

 
5.3.2. Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija 

Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija nagrinėja mokslinės veiklos etikos principų 
pažeidimų atvejus, susijusius su Tarybos finansuojamais projektais, mokslinių tyrimų rezultatų 
vertinimu ir skelbimu, tyrėjų ekspertine veikla, mokslinių tyrimų organizavimu, mokslo žinių sklaida 
visuomenėje, kita Tarybos veikla. Savo veikloje komisija vadovaujasi Tarybos 2012 m. gegužės 7 d. 
nutarimu Nr. VII-102 patvirtintais Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principais, kurie 
apibrėžia etišką mokslinę veiklą ir etiško tyrėjų elgesio nuostatas, ir Tarybos 2012 m. gruodžio 17 
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nutarimu Nr. VII-126 patvirtintu Pranešimų, susijusių su tyrėjų mokslinės veiklos etikos 
pažeidimais, nagrinėjimo Lietuvos mokslo taryboje tvarkos aprašu. 

2013 m. Komisija pradėjo nagrinėti kelis pateiktus prašymus ištirti galimus mokslinės veiklos 
etikos pažeidimus. 

Komisijos sudėtis atnaujinta 2013 m. spalio 7 d. Tarybos nutarimu Nr. VIII-4. 
 

5.3.3. Pasirengimas naujoms nacionalinėms mokslo programoms 

2013 m. Taryba organizavo ir koordinavo siūlymų dėl rengtinų nacionalinių mokslo programų 
(NMP) teikimą bei pateiktų siūlymų ekspertinį vertinimą ir apibendrinimą. 

2013 m. liepą Taryba Švietimo ir mokslo ministerijai pateikė siūlymą papildyti NMP sąrašą 
penkiomis programomis. Pagal jas būtų finansuojami nauji nacionalinės svarbos tarpdisciplininiai 
moksliniai tyrimai programoje nurodyta kryptimi, kuriantys sąlygas spręsti ne tik Lietuvos, bet ir 
Europos visuomenei strategiškai svarbias problemas. Atsižvelgdama į ekspertų išvadas dėl rengtinų 
NMP, Taryba pasiūlė pradėti rengti dvi naujas humanitarinių ir socialinių mokslų sričių (HSM) ir tris 
biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių (GTM) programas.  

Pasiūlymų dėl rengtinų NMP atranka vykdyta vadovaujantis Nacionalinių mokslo programų 
nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 731ir Tarybos 2012 m. 
sausio 2 d. nutarimu Nr. VII-91 patvirtintu Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo 
tvarkos aprašu. 

Tarybos skelbtai rengtinų NMP atrankai iš viso buvo pateikti 46 pasiūlymai. Kvietimas teikti 
siūlymus truko nuo 2013 m. sausio 25 d. iki balandžio 15 d. Juos galėjo teikti mokslo ir studijų, 
viešojo administravimo institucijos, mokslininkai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Visi gauti 
pasiūlymai buvo viešai paskelbti Tarybos internetinėje svetainėje. 

Sprendimą dėl siūlomų rengti naujų programų bei jų prioritetinio sąrašo po viešos 
konsultacijos priėmė Taryba plenariniame posėdyje. Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktame 
rengtinų NMP sąraše pateikti tokie programų pasiūlymai: „Modernybė Lietuvoje“ (HSM), „Gerovės 
visuomenė“ (HSM), „Link ateities technologijų“ (GTM), „Sveikas senėjimas“ (GTM), „Agro-, miško ir 
vandens ekosistemų tvarumas“ (GTM).  

Rengtinos NMP išsiskyrė iškeltos problemos naujumu ir aktualumu Lietuvoje, lėšų 
pagrįstumu ir geriausiai atitiko šalies mokslininkų galimybes pasiekti programos tikslus ir išspręsti 
jos uždavinius. Pagal ekspertų išvadas GTM mokslo sričių pasiūlymai parengti sujungus kelis 
pasiūlymus į vieną, taip siekiant geriau atitikti NMP keliamus reikalavimus. Naująsias NMP 
pasiūlyta vykdyti 6–7 metus, pagal jas būtų finansuojami didelės apimties moksliniai tyrimai. Kai 
kurie jų pratęstų tyrimus pagal šiuo metu vykdomas NMP: „Ateities energetika“ (2010–2014 m.), 
„Lėtinės neinfekcinės ligos“ (2010–2014 m.), „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus 
poveikis“ (2010–2014 m.), „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (2009–2013 m.), „Sveikas 
ir saugus maistas“ (2011–2015 m.), „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (2010–2014 m.). 

2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949 švietimo ir mokslo ministras patvirtino naują 
nacionalinių mokslo programų sąrašą, įtraukdamas visas pasiūlytas programas. Gavusi įgaliojimą 
jas administruoti, Taryba 2013 m. pabaigoje pradėjo rengti programų projektus. Atsižvelgiant į 
viešų svarstymų rezultatus ir užsienio ekspertų vertinimus, parengti programų projektai bus 
teikiami tvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijai. Numatoma, jog mokslinius tyrimus pagal naujas 
NMP programas, jei joms bus pritarta, galima būtų pradėti vykdyti 2015 m. 

NMP yra vienas iš konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo mechanizmų. Siekiant finansuoti 
didžiausios kompetencijos mokslinius tyrimus, skatinti Lietuvos mokslo konkurencingumą, 
programų įgyvendinimo priemonių vykdytojai atrenkami viešo konkurso būdu. 

http://www.lmt.lt/download/3132/modernybė%20lietuvoje-siūlymas%20nmp-20130708.pdf
http://www.lmt.lt/download/3133/gerovės%20visuomenė-siūlymas%20nmp-20130708.pdf
http://www.lmt.lt/download/3133/gerovės%20visuomenė-siūlymas%20nmp-20130708.pdf
http://www.lmt.lt/download/3134/nmp_link%20ateities-20130708.pdf
http://www.lmt.lt/download/3135/nmp_sveikas%20senejimas-20130708.pdf
http://www.lmt.lt/download/3136/nmp_ekosistemu_tvarumas-20130708.pdf
http://www.lmt.lt/download/3136/nmp_ekosistemu_tvarumas-20130708.pdf
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5.3.4. Ilgalaikės institucinės MTEP programos 

Vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 
patvirtinto Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis, Tarybos 
ekspertai 2013 m. įvertino valstybinių mokslinių tyrimų institutų – Fizinių ir technologijos mokslų 
centro, Gamtos tyrimų centro, Inovatyvios medicinos centro, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Lietuvos istorijos 
instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos kultūros 
tyrimų instituto bei Lietuvos socialinių tyrimų centro – pateiktas ilgalaikių mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros vykdomų programų 2012 m. ataskaitas (iš viso 50 
programų ataskaitų). Įvertinę ataskaitas, Tarybos ekspertai pasiūlė tęsti šių programų vykdymą. 
Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Tarybos ekspertų pateiktus pasiūlymus, priėmė 
sprendimą programų vykdymą tęsti. 

Švietimo ir mokslo ministras 2013 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-666 patvirtino patikslintus 
norminių etatų skaičius ir pavedė Gamtos tyrimų centrui, Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui 
Fizinių ir technologijų mokslo centrui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvos istorijos 
institutui ir Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Inovatyvios medicinos centrui pateikti 
patikslintų ilgalaikių institucinių programų projektus, kuriuos Tarybos ekspertai įvertino teigiamai. 
Ekspertai taip pat įvertino 2013 m. Lietuvos teisės instituto parengtą naują ilgalaikės institucinės 
programos projektą. 

 

5.3.5. Atviroji prieiga 

2013 m. vyko diskusijos dėl atvirosios prieigos. Atvirosios prieigos principai paskelbti trijuose 
pagrindiniuose dokumentuose: Budapešto deklaracijoje (2002), Betesdos atvirosios prieigos 
leidybos pareiškime (2003) ir Berlyno deklaracijoje (2003). LR mokslo ir studijų įstatyme numatyta 
prievolė viešai skelbti mokslo rezultatus iš dalies įgyvendinama Tarybos. Mokslinių projektų 
finansavimo sutartyse yra numatyta, kad po projekto pabaigos praėjus 3 metams institucijos turi 
sudaryti prieigos prie gautų duomenų ir rezultatų galimybę, o Taryba – prie projekto baigiamosios 
ataskaitos santraukos. 2013 m. Atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo 
grupė prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos išplatino „Kreipimąsi į Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijas dėl Atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų informacijos“. Konstatuota, kad 
mokslo ir studijų institucijose pastebimi bandymai formuoti atvirosios prieigos politiką, ruošiamos 
atvirosios prieigos prie universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatos, 
rekomendacijos, organizuojami seminarai mokslo bendruomenei, skleidžiama informacija 
bendruomenei apie atvirąją prieigą bei jos naudą. Tačiau šios veiklos iki šiol neturėjo sisteminio 
pagrindo. 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas 2013 m. birželį kreipėsi į Švietimo ir 
mokslo ministeriją dėl institucijos, atsakingos už atvirąją prieigą prie mokslinės informacijos, 
paskyrimo. Taryba, apsvarsčiusi 2013 m. birželio 27 d. raštu pateiktą Švietimo ir mokslo 
ministerijos siūlymą tapti atsakinga institucija, koordinuojančia atviros prieigos prie mokslinės 
informacijos klausimus, sutiko imtis šios svarbios užduoties. Taryba, atsakydama į 2013 m. 
gruodžio 13 d. Švietimo ir mokslo ministerijos raštą, taip pat paskyrė Tarybos atstovą į Europos 
Komisijos nacionalinių atstovų dėl mokslinės informacijos grupę. 

Taryba dalyvauja Mokslo Europos (angl. Science Europe) suburtoje darbo grupėje duomenų 
prieigos klausimais. Science Europe yra Pasaulinės mokslo tarybos (angl. Global Research Council; 
GRC) narė ir teikė siūlymus dėl GRC planuojamos globalios apklausos, skirtos situacijai dėl 
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atvirosios prieigos nušviesti. Apklausą planuojama pradėti 2014 m. pirmoje pusėje. Taryba šioje 
apklausoje taip pat dalyvaus. 

2013 m. Taryba kartu su dar 15 organizacijų iš įvairių ES šalių pateikė projekto „Atvirosios 
prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ (angl. Open Access Policy 
Alignment Strategies For European Union Research; PASTEUR4OA) paraišką. Šis projektas prasidės 
2014 m. vasarį ir padės koordinuotai formuoti politiką atvirosios prieigos klausimais. 

 
5.3.6. Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas 

2013 m. Taryba, vykdydama 2012 m. vasario 29 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 212 „Dėl 
Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tęsė 
užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą, vadovaudamasi Tarybos 2012 m. 
birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-106 patvirtinta Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių 
vertinimo metodika. 

2013 m. į Tarybą kreipėsi 18 asmenų su prašymais pripažinti jiems užsienio mokslo ir studijų 
institucijose suteiktus mokslo (meno) daktaro laipsnius. Komisija, kuriai pavesta vertinti užsienyje 
įgytas kvalifikacijas, dvylika užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytų kvalifikacijų pripažino 
lygiavertėmis Lietuvos Respublikoje teikiamam mokslo (meno) daktaro laipsniui. Likę aštuoni 
prašymai dar svarstomi, dviejų pareiškėjų paprašyta pateikti papildomos informacijos. 

 
5.3.7. Mokslo ir meno doktorantūrų procesai 

Vykdydama mokslo ir meno doktorantūrų procesus reglamentuojančius Vyriausybės ir 
Švietimo ir mokslo ministerijos priimtus teisės aktus bei vadovaudamasi 2010 m. gruodžio 6 d. 
Tarybos nutarimu Nr. VII-53 patvirtintu Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo 
tvarkos aprašu, 2013 m. Taryba išnagrinėjo ir pateikė rekomendacijas dėl dviejų prašymų 
doktorantūros teisei įgyti: fizinių mokslų srityje ir socialinių mokslų srityje. Išnagrinėjusi pateiktus 
dokumentus ir įvertinusi doktorantūros poreikį ir pagrįstumą, doktorantūros komiteto narių ir 
doktorantūros procese dalyvausiančių mokslininkų mokslinę kompetenciją prašomų doktorantūrų 
kryptyje, anksčiau vykdytų doktorantūrų rezultatyvumą ir efektyvumą, institucijų mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą bei pateiktus doktorantūros reglamentus, Taryba nerekomendavo Švietimo ir mokslo 
ministerijai suteikti doktorantūros teisės. Pagrindinė priežastis – siauras prašomų doktorantūrų 
mokslo kryčių šakų spektras ir nepakankamas mokslinis potencialas prašomų doktorantūrų mokslo 
kryptyse. 

2013 m. Taryba taip pat svarstė institucijų teikiamus doktorantūros komitetų narių bei 
doktorantūros reglamentų pakeitimus, t.y. Vilniaus universiteto politikos mokslų, biochemijos ir 
fizikos mokslo krypčių ir Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu 
ir Klaipėdos universitetu ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorantūros komitetų sudėties 
pakeitimus bei ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto kartu su Aarhus universitetu (Danija), BI 
Norvegijos verslo mokykla bei Tartu universitetu (Estija) vadybos mokslo krypties doktorantūros 
reglamento pataisas ir doktorantūros komiteto sudėties pakeitimą. 

Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu Taryba, atsižvelgdama į mokslo ir studijų institucijų 
mokslinės veiklos rezultatus ir doktorantūros efektyvumą institucijose, parengė siūlymą dėl 
doktorantūros vietų skaičiaus paskirstymo universitetams ir institutams 2013 m. 

Taryba nuo 2011 m. taip pat vykdo ES struktūrinių fondų projektą „Aukštos kvalifikacijos 
specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“, skirtą aukštos 
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kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimui mokslo kryptyse, kurios yra susijusios su 
nacionalinių kompleksinių programų tematika (daugiau apie projektą – ataskaitos 6.1.8 skyriuje). 

Atsižvelgdama į mokslo ir studijų institucijų prašymus ir vadovaudamasi Mokslo ir studijų 
įstatymo 48 straipsnio nuostatomis, Taryba Vyriausybei pateikė siūlymus dėl Mokslo 
doktorantūros nuostatų pakeitimų, kuriuos priėmus mokslo ir studijų institucijai (institucijoms) 
būtų suteikta galimybė įsitraukti į doktorantūros procesą ir vykdyti doktorantūrą kartu su 
institucija (institucijomis), kuriai (kurioms) atitinkamose mokslo kryptyse doktorantūros teisės jau 
yra suteiktos. Šiems Mokslo doktorantūros nuostatų pakeitimams buvo pritarta ir jie įteisinti 2013 
m. rugpjūčio 21 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 768. 

Pagal Mokslo doktorantūros nuostatus, Taryba įpareigota ne rečiau kaip kas 3 metai 
organizuoti institucijos (institucijų) vykdomos doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimą ir 
teikti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai. 2013 m. parengtas Mokslo doktorantūros vertinimo 
tvarkos aprašo projektas, kuriuo nustatoma tvarka, kaip Taryba organizuos institucijų vykdomų 
doktorantūrų vertinimus. Aprašo projektas 2013 m. lapkritį buvo pateiktas viešam svarstymui 
Tarybos svetainėje. Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašas patvirtintas Tarybos 2013 m. 
gruodžio 16 d. nutarimu Nr. VIII-12. Vykdomas doktorantūras pagal iš anksto paskelbtą grafiką 
planuojama pradėti vertinti 2014 m. pirmoje pusėje. 

 
5.3.8. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtra 

Atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. ES Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (OL 2009 L 206) ir 
vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu bei Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu 
Nr. V-1068, Taryba 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-127 (patvirtino Lietuvos institucijų 
dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose inicijavimo tvarkos aprašą. Šis aprašas 
reglamentuoja Lietuvos institucijų narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose plano 
rengimą, vertinimo Taryboje tvarką ir Tarybos rekomendacijų dėl dalyvavimo priėmimą. Galutinį 
sprendimą dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje 
priima Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu. 

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų klausimams nagrinėti Taryba 2012 m. gruodžio 17 d. 
nutarimu Nr. VII-130 patvirtino Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisiją (toliau – MTI komisija), 
kuri 2013 m. išnagrinėjo nacionalinių infrastruktūrų konsorciumų bei institucijų pateiktus 
dalyvavimo tarptautinėse MTI infrastruktūrose planus. Trims iš pateiktų planų MTI komisija, o 
vėliau Taryba pritarė: narystės planui tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje Europos 
socialiniame tyrime (angl., European Social Survey; ESS), narystės planui Bendrojoje kalbos išteklių 
ir technologijų infrastruktūroje (angl., Common Language Resources and Technology 
Infrastructure; CLARIN) ir narystės planui Europos socialinių mokslų duomenų archyvų taryboje 
(angl., Council of European Social Science Data Archives; CESSDA). 

MTI komisijos pirmininkas buvo deleguotas atstovu nuo Tarybos į ministerijų sudaromą 
Baltijos šalių mokslinių tyrimų infrastruktūrų ekspertų darbo grupę. 

 
5.3.9. MTEP darbų techninių užduočių vertinimo ekspertų grupė ir MTEP paslaugų ir jų 

vykdytojų parinkimo vertinimo komisija 

Tarybos sudaryta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų (toliau – MTEP) 
techninių užduočių vertinimo grupė, vadovaudamasi 2011 m. birželio 22 d. Vyriausybės nutarimu 
Nr. 772 patvirtintu Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros 
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paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos projektams 
tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašu ir Tarybos 
2011 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. VII-85 patvirtintu Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
darbų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašu, 2013 m. vertino Tytuvėnų regioninio parko 
direkcijos bei Aplinkos ministerijos pateiktas MTEP darbų technines užduotis. METP darbų 
techninės užduotys vertinimui teikiamos per Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros valdomą 
ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų užsakomųjų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros darbų duomenų bazę ir tiesiogiai Tarybai, prašant ekspertinio vertinimo 
būdu nustatyti, ar atlikti darbai pripažintini MTEP darbais. 

Vadovaudamasi Tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. VII-85 patvirtina Mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo tvarka, 
MTEP paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo komisija, patvirtinta 2012 m. sausio 16 
d. Tarybos valdybos nutarimu Nr. 7V-236, vertino Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro, 
Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų pateiktus prašymus. Vertinta, ar numatomos pirkti MTEP 
paslaugos siejasi su MTEP rezultatais arba yra reikalingos MTEP rezultatams pasiekti, o užsakovų 
numatoma MTEP paslaugų vykdytojų parinkimo tvarka yra parengta vadovaujantis skaidrumo, 
aiškumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais bei sudaro prielaidas parinkti tinkamos 
kompetencijos vykdytojus.  

Numatomų pirkti paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo procedūros detaliai 
reglamentuotos Tarybos pirmininko 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtintame MTEP 
paslaugų vykdytojų parinkimo tvarkos ir paslaugų vertinimo komisijos darbo reglamente. Šią veiklą 
Taryba vykdo nuo 2011 m. 

 
5.3.10. Meno komisija 

Tarybos Meno komisijai 2012 m. pradžioje pavesta išnagrinėti „Kultūrinės plėtros per 
mokslinius tyrimus koncepciją“ (patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 1 d. 
įsakymu Nr. V-2371) ir su ja susijusį Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymą įtraukti kultūrinės 
plėtros per mokslinius tyrimus programą į vieną iš jau vykdomų mokslo programų. 

2013 m. Tarybos Meno komisija parengė „Kultūrinės plėtros per mokslinius ir meninius 
tyrimus programos" (toliau – Programos) projektą ir su juo susijusius kitų dokumentų projektus 
(Programos projektų teikėjų vertinimo kriterijų, Programos projektų vertinimo kriterijų, Programos 
galimų rezultatų). Programos projekto pagrindu parengtas specialus mokslininkų grupių projektų 
kvietimas teikti Kultūrinės plėtros projektus (daugiau apie kvietimą – ataskaitos 5.4.2.3. skyriuje). 

Meno komisija Taryboje buvo sudaryta 2011 m. gegužę jai pavedant teikti siūlymus Tarybos 
Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui dėl meno doktorantūros, kultūrinių industrijų plėtros, 
meno sričių raidos, meno darbų vertinimo, meno darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų, meno 
tyrimų krypčių, programų ir projektų bei kitais susijusiais klausimais. 

 
5.3.11. Kita Tarybos ekspertinė–patariamoji veikla 

Be jau nurodytų veiklų ir teiktų siūlymų, Taryba 2013 m. įvykdė ir kitus reikšmingus darbus. 
Taryba dalyvavo Sumanios specializacijos strategijos rengimo procese: siūlė ekspertų 

kandidatūras sudaromoms ekspertų grupėms diskutuoti prioritetinėse kryptyse, Tarybos atstovai 
dalyvavo koordinacinės grupės posėdžiuose, svarstė Vyriausybės nutarimo „Dėl prioritetinių 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypčių 
patvirtinimo“ projektą, paskyrė Tarybos atstovą Ministro Pirmininko vadovaujamoje Mokslinių 
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje. 
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Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas koordinavo ekspertų, rengusių 
Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2013–2020 metų krypčių įgyvendinimo priemonių planą. 
Parengtas plano projektas pateiktas Švietimo ir mokslo ministerijai.  

Taryba teikė nuomonę Švietimo ir mokslo ministerijai dėl galiojančios Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos, kuri yra gana formali, nepakankamai 
atspindi mokslinės (meninės) veiklos kokybę ir todėl ją būtina koreguoti. Siūlyta keisti mokslo 
(meno) darbų vertinimo nuostatas atsisakant kiekybinio mokslo veiklos vertinimo principo ir 
kiekybinį vertinimą toliau naudoti tik mokslo produkcijos apskaitoje. Tokios apskaitos principus 
būtina suderinti su tarptautinės statistikos rodiklių sistema, su numatomo institucijų bazinio 
finansavimo, programinio konkursinio finansavimo bei mokslo ir studijų institucijų mokslo 
darbuotojų minimalių kvalifikacinių reikalavimų kriterijais bei rodikliais.  

Taryba delegavo atstovus į Lietuvos kultūros tarybos susirinkimo narių rinkikus, atstovus į 
Baltijos šalių tarpministerinę darbo grupę, į Mokslinio darbo stažo nustatymo komisiją prie 
Švietimo ir mokslo ministerijos, į Lietuvos mokslų akademijos projekto „Nacionalinės mokslo 
populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ priežiūros komitetą, į Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūros projekto „E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo 
vartų sukūrimas“ priežiūros komitetą, kitas darbo grupes ir komitetus. Kaip Tarybos atstovė 2013 
m. Lietuvos televizijos ir radijo taryboje dirbo Tarybos narė prof. Gražina Daunoravičienė. 

Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komitetas teikė nuomonę dėl galimybės padengti 
valstybės rinkliavą už doktorantų atliekamų biomedicininių tyrimų etikos ekspertizę panaudojant 
Tarybos lėšas. Nutarta, kad Tarybos naudojamos konkursinio finansavimo schemos tam tikslui 
nebūtų tinkamos ir pasiūlyta ieškoti kitų sprendimų. 

Teikti paaiškinimai Seimo Audito komitetui dėl valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslo 
projektų bei jų ataskaitų ekspertinių vertinimų. 

Taryba taip pat aktyviai dalyvauja teikdama pastabas dėl derinimui teikiamų kitų valstybės 
institucijų teisės aktų projektų, kurie susiję su mokslo ir studijų institucijomis, jų veikla, finansų bei 
apskaitos klausimais, ES struktūrinių fondų parama bei jos administravimu.  

 

5.4. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programinio 
konkursinio finansavimo įgyvendinimas 

Paraiškų konkursai pagal Tarybos administruojamas finansavimo programas (schemas) 
pradėti 2009 m. Daug įvairių konkursų vyko 2011–2012 metais. Per šiuos pora metų ženkliai 
pailgėjo finansuojamų programų sąrašas, intensyviai formavosi konkursinio finansavimo praktika: 
parengti su konkursais susiję aprašai ir kita dokumentacija, formuotos ekspertų grupės, nagrinėta 
ir derinta ekspertinio vertinimo darbo specifika, susijusi su ekspertinio darbo organizavimu, 
ekspertuojamos srities išmanymu, konfidencialumu ir kt. Taryboje šiuo metu veikia 7 nuolatinės 
komisijos skirtos konkursinio finansavimo veikloms užtikrinti. 

Taryba nuolat siekia tobulinti teisės aktus, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant mokslo 
programinį konkursinį finansavimą. 2013 m. atlikta: 

1. Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo daliniai 
pakeitimai, patvirtinti Tarybos 2013 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. VII-132 bei Tarybos 2013 m. 
gruodžio 16 d. nutarimu Nr. VIII-11, kuriais patikslinta vykdančiosios institucijos sąvoka, lėšų, skirtų 
projektams įgyvendinti, panaudojimo terminai, atsisakyta institucijų, nevykdančių Tarybai duotų 
įsipareigojimų, sąrašo bei nustatyta vėlesnė metinės ar baigiamosios programos ataskaitos 
pateikimo Tarybai data, taip pat atsisakyta nacionalinės mokslo programos projekto rengimo 
grupės; 
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2. Mokslininkų grupių projektų finansavimo tvarkos aprašo dalinis pakeitimas, patvirtintas 
Tarybos 2013 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. VII-133, kuriuo patikslinta vykdančiosios institucijos 
sąvoka, lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, panaudojimo terminai, atsisakyta institucijų, 
nevykdančių Tarybai duotų įsipareigojimų, sąrašo; 

3. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos įgyvendinimo tvarkos 
aprašo daliniai pakeitimai, patvirtinti Tarybos 2013 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. VII-134 bei 
Tarybos 2013 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. VIII-119, kuriais patikslinta vykdančiosios institucijos 
sąvoka, lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, panaudojimo terminai, atsisakyta institucijų, 
nevykdančių Tarybai duotų įsipareigojimų, sąrašo; 

4. Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms 
išvykoms skyrimo tvarkos aprašo dalinis pakeitimas, patvirtintas Tarybos 2013 m. spalio 7 d. 
nutarimu Nr. VIII-6, kuriuo leista paramos lėšas naudoti ne tik dienpinigiams, bet ir maitinimo 
išlaidoms apmokėti; 

5. Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo dalinis pakeitimas, 
patvirtintas Tarybos 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. VIII-9, patikslinantis atsiskaitymą už 
ekspertinį darbą ir apmokėjimo už jį skaičiavimą; 

6. Sklaidos projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo aprašo dalinis pakeitimas, 
patvirtintas Tarybos 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. VIII-10, patikslinantis atsiskaitymą už 
ekspertinį darbą ir apmokėjimo už jį skaičiavimą. 

Taip pat Tarybos pirmininko 2013 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtinta nauja pavyzdinė 
projekto išlaidų sąmatos forma bei Tarybos pirmininko 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-12 
patvirtintas Projekto išlaidų sąmatos keitimų, Lietuvos mokslo tarybos laikomų netinkamais, 
pavyzdinis sąrašas bei jo pakeitimai 2013 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-153 bei 2013 m. liepos 
25 d. įsakymu Nr. V-259. 

Siekdama supažindinti pareiškėjus bei projektų vykdytojus su konkursų nuostatomis bei 
reikalavimais vykdomiems projektams, Taryba keletą kartų per metus organizuoja susitikimus su 
akademine bendruomene. 2013 m. balandį įvyko seminaras apie pasikeitusias Tarybos 
finansuojamų mokslinių tyrimų projektų sutartis ir lėšų panaudojimo tvarką. 2013 m. gruodį 
surengta diskusija apie ekspertinį vertinimą. Renginyje pristatyta per ketverius metus sukaupta 
mokslo projektų paraiškų ir ataskaitų ekspertinio vertinimo patirtis Lietuvoje ir užsienio šalyse, su 
mokslo bendruomene aptarti ekspertinio vertinimo ypatumai ir tobulinimo kryptys. Diskusijas 
planuojama tęsti. 

2013 m. paskelbti 47 kvietimai dalyvauti konkursuose – tai sudaro beveik trečdalį visų 2009–
2012 m. skelbtų kvietimų (140). Apibendrinti pagrindiniai programinio konkursinio mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros įgyvendinimo 2013 m. rezultatai pateikti 
2 lentelėje ir 2 paveiksle. 
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2 lentelė. Programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
įgyvendinimo 2013 m. rezultatai (išskyrus ES struktūrinės paramos projektus). 

 

Eil. 
Nr. 

Programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės 
kultūrinės) plėtros įgyvendinimo veiklos 

2013 m. finansuoti 
projektai (įskaitant 
ankstesnių metų 
įsipareigojimus) 

2013 m. 
skirtas 

finansavimas, 
tūkst. Lt 

1.  Nacionalinės mokslo programos:  

1.1  Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas (2010–2014 m.) 41 4 748,3 

1.2  Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui (2009–2013 m.) 23 2 591,9 

1.3  Lėtinės neinfekcinės ligos (2010–2014 m.) 19 3 952,5 

1.4  Ateities energetika (2010–2014 m.) 11 2 935,2 

1.5  Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis (2010–2014 m.) 13 3 327,4 

1.6 Sveikas ir saugus maistas (2011–2015 m.) 17 3 884,9 

2. Plėtros ir kitos programos 

2.1  Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 119 5 662,4 

2.2  Mokslininkų grupių projektai  229 22 338,8 

2.3 Proveržio idėjų projektai 16 599,1 

2.4 Ilgalaikė institucinė ekonomikos mokslinių tyrimų programa (2012–2014 m.) 1 1 249,0 

3. Tarptautinio bendradarbiavimo programos 

3.1 Lietuvos–Latvijos–Taivano 9 445,8 

3.2 Lietuvos–Baltarusijos  15 239,8 

3.3 Lietuvos–Prancūzijos 12 124,5 

3.4 Lietuvos–Ukrainos  12 204,3 

4.  Pãramos 

4.1  Parama akademinėms asociacijoms  33 132,1 

4.2  Parama mokslinėms išvykoms  0 0 

4.3  Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus 482 2 617,0 

4.4 Parama doktorantų akademinėms išvykoms 61 181,5 

4.5  Parama mokslo renginiams 61 526,4 

4.6  Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas 8 33,1 

Iš viso:  54 779,6 

 

2 pav. 2013 m. Tarybos finansuotų projektų ir jiems skirtų lėšų pasiskirstymas pagal pagrindines finansavimo 
veiklos  kryptis (išskyrus ES struktūrinės paramos projektus). 
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5.4.1. Nacionalinės mokslo programos 

2013 m. buvo vykdomos 6 švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtintos nacionalinės 
mokslo programos (toliau – NMP): 

1. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (patvirtinta 2010 m. sausio 5 d. įsakymu 
Nr. V-7); 

2. NMP „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (patvirtinta 2010 m. gruodžio 17 d. 
įsakymu Nr. V-2334); 

3. NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (patvirtinta 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-952); 
4. NMP „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ (patvirtinta 2010 m. 

birželio 19 d. įsakymu Nr. V-951); 
5. NMP „Ateities energetika“ (patvirtinta 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-950); 
6. NMP „Saugus ir sveikas maistas“ (patvirtinta 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-694). 
Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949, buvo patvirtintas 5 naujų 

NMP sąrašas: 
1. Modernybė Lietuvoje; 
2. Gerovės visuomenė; 
3. Link ateities technologijų; 
4. Sveikas senėjimas; 
5. Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas. 
Šiuo metu yra rengiami šių nacionalinių mokslo programų projektai (daugiau apie 

pasirengimą naujoms NMP– ataskaitos 5.3.3. skyriuje). 
 
5.4.1.1. Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas 

NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ tikslas – suformuluoti bendrąją teorinę 
socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir įvertinti konkrečių tapatumo formų raidą 
paveldo, šiuolaikinio tapatumo būklės ir šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio aspektais. Programos 
tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai:  

1. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei raidos ir Lietuvos 
visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir perspektyvų tyrimai; 

2. Istorinės atminties diskurso, istorinės LDK atminties ir modernaus XIX–XX a. tautinio 
tapatumo formavimosi, sovietmečio atminties ir jos valdymo, išeivijos atminties, savimonės ir 
išsaugoto tapatumo tyrimai;  

3. Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir tapatumo tyrimams 
būtinos infrastruktūros sukūrimas; 

4. Įvairių (tarp jų – naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir 
kitų – poveikio tapatumui pobūdžio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai; 

5. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcijos 
parengimas.  

2010–2012 m. iš viso pagal 5 kvietimus NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 
paremtas 61 projektas. 2013 m. 41 projektas tęsė numatytus mokslinius darbus, jų įgyvendinimui 
buvo skirta 4 748,3 tūkst. Lt. Programos projektų vykdytojai 2013 m. paskelbė 198 mokslo 
straipsnius recenzuojamuose leidiniuose, parengė 16 monografijų. 
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5.4.1.2. Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui  

NMP „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ tikslas – atskleisti grėsmę nacionaliniam 
saugumui keliančių socialinių reiškinių prigimtį, turinį, mastą, tendencijas, parengti strateginius 
sprendimus ir numatyti uždavinius ir rekomendacijas tokioms grėsmėms įveikti. Programos tikslui 
pasiekti numatyti 5 uždaviniai: 

1. Šalies demografinės raidos tyrimai; 
2. Šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir užimtumo tyrimai; 
3. Socialinės gerovės tyrimai; 
4. Grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių kriminogeninių procesų tyrimai; 
5. Psichosocialinių sąveikų ir subjektyvios gerovės tyrimai. 
Iš viso pagal šią programą 2013 m. vykdyti 23 projektai (skirta 2 591,9 tūkst. Lt), įvertintos 4 

metinės ir 8 baigiamosios ataskaitos. Dar 19 baigiamųjų ataskaitų bus įvertinta 2014 m.  
2013 m. yra baigiamieji šios programos vykdymo metai. Šiuo metu rengiama baigiamoji programos 
ataskaita, kurioje bus apibendrinti visų 2009–2013 m. vykdytų projektų rezultatai ir įvertinti 
pasiekti tikslai. Ataskaita bus svarstoma, vadovaujantis Nacionalinių mokslo programų rengimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašu: programos vykdymo grupės parengta ir programos grupės 
apsvarstyta ataskaita bus teikiama vertinti Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertams bei skelbiama 
Tarybos svetainėje viešam svarstymui. Pagal gautas pastabas pataisyta ataskaita bus teikiama 
tvirtinti Tarybai. Programos baigiamoji ataskaita ir jos apibendrintos vertinimo išvados bus 
paskelbtos Tarybos svetainėje. 

 
5.4.1.3. Lėtinės neinfekcinės ligos 

NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ tikslas – gauti naujų mokslo žinių sergamumui, ligotumui, 
mirtingumui ir neįgalumui nuo šių ligų mažinti, parengti šių ligų profilaktikos strateginius principus, 
sukurti tobulesnių jų prevencijos ir diagnostikos metodų. Programai įgyvendinti 2010–2014 metais 
numatyti 2 tyrimų uždaviniai: 

1. Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių bei jų pokyčių įtaką 
Lietuvos gyventojų rizikai sirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, moksliškai pagrįsti šių ligų 
profilaktikos ir kontrolės strateginius principus. 

2. Plėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo metodus LNL 
prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai. 

2013 m. įvertinta 14 metinių šios programos projektų ataskaitų. Iš viso pagal šią programą 
2013 m. vykdyta 19 projektų, iš jų 5 baigėsi 2013 m. gruodžio 31 d. Projektų įgyvendinimui 2013 m. 
skirta 3 952,5 tūkst. Lt. 

 
5.4.1.4. Ateities energetika  

NMP „Ateities energetika“ tikslas – išspręsti aktualiausias mokslines Lietuvos energetinio 
saugumo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir ateities energijos gamybos bei tiekimo 
technologijų tobulinimo ir optimalaus taikymo Lietuvos energetikoje problemas. Programos tikslui 
pasiekti numatyti uždaviniai:  

1. Lietuvos energetinio saugumo bei plėtros modelių kūrimas ir tyrimas; 
2. Ateities energijos gamybos, tiekimo ir efektyvaus vartojimo mokslinės bazės kūrimas. 
2013 m. vykdyta 11 projektų, kuriems skirta 2 935,2 tūkst. Lt. Įvertintos šių projektų metinės 

ataskaitos. 
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5.4.1.5. Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis 

NMP „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ tikslai – gauti naujų mokslo 
žinių apie šiuolaikinių ir praeities biologinių invazijų įtaką biologinių sistemų struktūrai, 
funkcionavimui ir evoliucijai, siekiant išaiškinti fundamentinius ekosistemų ir jų komponentų 
prisitaikymo dėsningumus globalios kaitos sąlygomis; kompleksiškai įvertinti ekosistemų būklę, 
biologinę įvairovę ir išteklių pokyčius globalių biologinių invazijų ir rūšių arealų kaitos sąlygomis, 
numatyti prisitaikymo ir poveikio švelninimo būdus bei priemones. Programoje numatyti trys 
tyrimų uždaviniai:  

1. Pagal biogeocheminius indikatorius ištirti paleoaplinkos sąlygų kaitos etapus ir jų santykį 
su globaliai fiksuojamais svyravimais kvartere, nustatant paleoaplinkos veiksnių įtaką rūšių invazijų 
(ekspansijų) ir adaptacijos dėsningumams; 

2. Ištirti svetimkraščių rūšių invazyvumą, jų evoliucinius (genominius) pokyčius ir adaptaciją 
naujose arealo teritorijose, parengiant biologinių invazijų vertinimo, prognozavimo ir valdymo 
globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas; 

3. Nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių 
pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką ir socialines ekonomines 
pasekmes esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, 
funkcionavimui ir kaitai. 

2013 m. vykdyta 13 projektų, kuriems skirta 3 327,4 tūkst. Lt, įvertintos šių projektų metinės 
ataskaitos. 

 
5.4.1.6. Sveikas ir saugus maistas 

NMP „Sveikas ir saugus maistas“ tikslas – gauti ir susisteminti naujas mokslo žinias, 
reikalingas kurti metodus ir pritaikyti biomedžiagas naujiems saugiems, aukštesnės kokybės ir 
padidintos biologinės vertės maisto produktams, atitinkantiems sveikos mitybos principus, 
konkurencingiems vidaus ir užsienio rinkose; parengti teorinius pagrindus funkcionaliųjų maisto 
produktų gamybos technologijoms ruošti, racionaliai naudojant vietines žaliavas ir saugiai 
pateikiant produktus vartotojams. Programos tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai: 

1. Ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medžiagų pokyčius auginant augalus ir 
gyvūnus maistui, laikant ir apdorojant žemės ūkio maisto žaliavas, kurti maisto žaliavų kokybę ir 
saugą didinančių technologijų prototipus; 

2. Ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, biologiniu, toksikologiniu bei jų įtakos 
maisto matricoms požiūriais, kuriant padidintos biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus. 

2013 m. įvertinta 12 metinių ankstesniais metais pradėtų vykdyti šios programos projektų 
ataskaitų. Paskelbus III kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą, gautos 
25 paraiškos, iki metų pabaigos vyko jų ekspertinis vertinimas. Iš viso pagal šią programą 2013 m. 
vykdyta 17 projektų, kurių įgyvendinimui skirta 3 884,9 tūkst. Lt. 

 
5.4.2. Plėtros ir kitos programos  

5.4.2.1. Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa  

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa – pirmoji programa, kuria 
2009 m. Taryba pradėjo įgyvendinti programinį ir konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.  

2012 m. pabaigoje buvo paskelbtas VII kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 
pagal šios programos keturias priemonių grupes: 
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1. Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų 
kvalifikacijos tobulinimas; 

2. Lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra ir plėtra; 
3. Lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio 

pripažinimo skatinimas; 
4. Lituanistikos darbų leidyba. 
Kvietimo metu gautos 62 mokslo ir 86 sklaidos projektų paraiškos, kurių ekspertinis 

vertinimas vyko 2013 m. Nuspręsta finansuoti 18 mokslo ir 42 sklaidos projektus. 
VIII kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal tas pačias programos keturias 

priemonių grupes paskelbtas 2013 m. spalį. Jo metu gauta 110 mokslo ir 97 sklaidos projektų 
paraiškos. Vyksta paraiškų ekspertinis vertinimas. 

Iš viso pagal šią programą 2013 m. vykdyti 60 mokslo ir 59 sklaidos projektai, jiems 
įgyvendinti skirta 5 662,4 tūkst. Lt. Pateiktos ir įvertintos 47 šios programos mokslo ir 32 sklaidos 
projektų ataskaitos.  

Daugiau apie šią programą žr. ataskaitos priede (Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–
2015 metų programos vykdymo grupės 2013 metų ataskaita). 

 
5.4.2.2. Ilgalaikė institucinė ekonomikos mokslinių tyrimų programa 

2012 m. pradėta vykdyti Ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų 
programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“. Programa inicijuota 
Švietimo ir mokslo ministerijos ir parengta atsižvelgus į Tarybos ekspertų pateiktas pastabas ir 
pasiūlymus.  

Ši programa patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1104, 
o 2012 m. rugpjūčio 29 d. Taryba pasirašė sutartį su Kauno technologijos universitetu, pagrindiniu 
šios programos vykdytoju, dėl programos įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų. Kauno 
technologijos universitetas šią programą įgyvendina kartu su partneriais: Aleksandro Stulginskio 
universitetu, Lietuvos energetikos institutu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 
Mykolo Romerio universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetu ir Vilniaus universitetu.  

Numatyta įgyvendinti šešis pagrindinius programos uždavinius: 
1. nustatyti naujų augančių pasaulio ekonomikos centrų konkurencinę grėsmę tradicinėmis 

technologijomis grindžiamai gamybai Lietuvoje ir pasiūlyti šios grėsmės neutralizavimo būdus; 
2. ištirti aukštųjų technologijų ir inovacijų plitimo ūkyje sąveiką su verslo aplinka ir 

pasiūlyti, joms palankaus, investicinio klimato formavimo priemones; 
3. nustatyti natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų kartelinių susitarimų neigiamos 

įtakos, įėjimo į rinkas barjerų ir pasitraukimo iš rinkų valstybinio reguliavimo (bankrotų 
procedūros) tobulinimo būdus; 

4. ištirti kreditų rinkos šoko poveikį, infliacijos valdymo ir valstybės finansų tvarkymo 
gerinimo būdus; 

5. išanalizuoti išteklių skirstymo ir naudojimo viešajame ūkio sektoriuje tobulinimo 
priemones; 

6. nustatyti žmogiškojo kapitalo, darbo išteklių struktūrinius pokyčius, darbo paklausos ir 
pasiūlos lankstumo ūkio sektoriuose ir profesijose didinimo aspektus. 

Gautų tyrimų rezultatai leis išsamiau vertinti problemines Lietuvos ūkio sritis, atskleisti 
mažiau tyrinėtus ekonominių reiškinių ryšius, pagrįsti priemones ir rekomendacijas didinti ilgalaikį 
Lietuvos ekonomikos konkurencingumą. Tyrimų rezultatai galės būti taikomi valstybės politikos 
priemonėms rengti, jų veiksmingumui vertinti pagal strateginius šalies plėtros prioritetus. 
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Programos rezultatai taip pat galės būti naudojami kaip ekonominės analizės ir strateginio 
planavimo priemonės priimant ir pagrindžiant strateginius valstybinio lygmens sprendimus. 

Taryba stebi ir vertina kaip vykdoma programa, tvirtina jos kasmetines sąmatas, vertina 
programos finansines ir dalykines ataskaitas. Programa finansuojama iš LR valstybės biudžeto 
asignavimų, skirtų Tarybai. Mokslinių tyrimų programai vykdyti 2012–2014 m. numatyta 2 650 
tūkst. Lt. 2014 m. pradžioje bus teikiama pirmoji programos mokslinė ataskaita, kurią įvertins 
ekspertų grupė. 

 
5.4.2.3. Mokslininkų grupių projektai 

Ši Tarybos mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo priemonė – antra pagal skiriamas lėšas 
ir pirma pagal finansuojamų projektų skaičių. Ja siekiama finansuoti mokslinius tyrimus pagal 
mokslininkų pasiūlytas temas visose mokslo srityse, teikiant projektus kartu su projekto 
vykdančiąją Lietuvos mokslo ir studijų institucija, taip pat bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio 
mokslo ir studijų bei kitomis institucijomis. 

2013 m. įvertintos 109 metinės ir 96 baigiamosios ankstesniais metais pradėtų vykdyti 
projektų ataskaitos. Rudenį paskelbtas V kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 
įgyvendinti. Kvietimo metu gautos 476 paraiškos. Iš viso pagal mokslininkų grupių projektų kryptį 
2013 m. vykdyti 229 projektai (22 338,8 tūkst. Lt).  

2013 m. kovą paskelbtas Kultūrinės plėtros projektų I konkursas, kuriam paraiškas galima 
buvo teikti pagal dvi priemones:  

1. Kompleksiniai kultūrinės plėtros moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai, pažinimu 
grįstos kultūros projektų kūrimas, jų poveikio Lietuvos visuomenei ir tarptautinei bendruomenei 
didinimas ir sklaida; 

2. Kultūrinių inovacijų moksliniai arba moksliniai ir meniniai tyrimai bei taikomoji plėtra: 
naujų inovatyvių paslaugų ir produktų kūrimas, tarpdalykinių tyrimų infrastruktūros bei tyrėjų 
kūrybinio potencialo stiprinimas. 

Iš viso gautos 42 paraiškos: 26 pagal 1 priemonę ir 16 pagal 2 priemonę. Po ekspertinio 
vertinimo buvo nutarta finansuoti 14 projektų, jiems vykdyti iš viso skirta 2 073,1 tūkst. Lt, iš jų 
2013 m. – 673,6 tūkst. Lt. 

 
5.4.2.4. Proveržio idėjų projektai 

Siekdama leisti mokslininkams pasitikrinti mokslinių tyrimų idėjas, įvertinti jų realų 
įgyvendinimą, o patikrinus jas – lengviau konkuruoti rengiant projektus ir dalyvaujant mokslinių 
tyrimų programose ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu, Taryba toliau rėmė proveržio idėjų 
projektus. 2013 m. buvo finansuojami 4 humanitarinių ir socialinių mokslų bei 12 fizinių, 
biomedicinos, technologijų ir žemės ūkio sričių 2012 m. pradėtų vykdyti šios programos projektų. 
Pasibaigus jų vykdymui, įvertinta 16 baigiamųjų šios programos projektų ataskaitų. Projektams 
įgyvendinti šiais metais skirta 599,1 tūkst. Lt. 

 
5.4.3. Tarptautinio bendradarbiavimo programos, vykdomos pagal dvišales (trišales) 

tarpvalstybines sutartis 

2013 m. Taryba pagal tarptautines sutartis ir susitarimus toliau įgyvendino šešias 
bendradarbiavimo programas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje (toliau – 
Bendradarbiavimo programos): 



23 

1. Bendradarbiavimo tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) 
Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų 
programą (toliau – Lietuvos–Taivano–Latvijos programa); 

2. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir 
technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (toliau – 
Lietuvos–Baltarusijos programa); 

3. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizacijos 
agentūros bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje 2011–2015 metų programą 
(toliau – Lietuvos–Ukrainos programa); 

4. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir 
Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“ (toliau – „Žilibero“ programa); 

5. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Slovakijos Respublikos švietimo, mokslo, mokslinių 
tyrimų ir sporto ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (toliau – 
Lietuvos–Slovakijos programa); 

6. Lietuvos ir Valonijos–Briuselio dvišalio mokslinių tyrimų ir technologijų programą (toliau – 
Lietuvos–Valonijos programa). 

2013 m. paskelbti Lietuvos–Taivano–Latvijos programos, Lietuvos–Ukrainos programos ir 
Lietuvos–Valonijos programos kvietimai teikti paraiškas. Administruojant šiuos kvietimus, įdiegta 
elektroninė paraiškų priėmimo sistema, surengtos informacinės dienos. Lietuvos–Taivano–Latvijos 
programos ir Lietuvos–Ukrainos programos atvejais organizuotas paraiškų administracinis ir 
ekspertinis vertinimas. Pagal Lietuvos–Taivano–Latvijos programos kvietimą pateiktos 26 
paraiškos, o po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 4 projektus (nuo 2014 m.). Pagal 
Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą pateiktos 62 paraiškos, iš jų 6 atrinktos finansuoti (nuo 
2014 m.). Pagal Lietuvos–Valonijos programos kvietimą paraiškas buvo galima teikti iki 2014 m. 
sausio. 

2013 m. Taryba iš viso finansavo 48 mokslinius projektus, įgyvendinamus pagal 
Bendradarbiavimo programas. Jiems vykdyti skirta 1 014 tūkst. Lt. 

2013 m. taip pat buvo organizuoti šie Bendradarbiavimo programų projektų vykdymo 
2012 m. ataskaitų ekspertiniai vertinimai: „Žilibero“ programos (10 ataskaitų), Lietuvos– 
Baltarusijos programos (20 ataskaitų), Lietuvos–Taivano–Latvijos programos (6 ataskaitos) ir 
Lietuvos–Ukrainos programos (12 ataskaitų). 

Tarybos atstovas dalyvavo Lietuvos–Taivano–Latvijos programos trišalio komiteto Lietuvos 
dalies ir trišalio komiteto posėdyje, kuriame pristatė 2012 m. ataskaitų ekspertinius vertinimus, 
pagrindinius projektuose pasiektus rezultatus ir lėšų panaudojimo statistiką, taip pat pateikė 2013 
m. kvietimo paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus bei siūlymus dėl projektų finansavimo. 
Dalyvauta Lietuvos–Ukrainos programos Lietuvos dalies komisijos ir dvišalės komisijos 
posėdžiuose, kuriuose pristatyti 2012 m. ataskaitų ekspertiniai vertinimai bei 2013 m. kvietimo 
paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatai ir siūlymai dėl projektų finansavimo. Tarybos atstovas 
taip pat dalyvavo susitikime su Lietuvos–Valonijos programos atstovais, kur pateikė siūlymus dėl 
bendros Lietuvos–Valonijos programos paraiškos formos, derino kvietimo organizavimo klausimus 
ir programos įgyvendinimo kalendorių. 

2013 m. buvo parengtas ir patvirtintas Lietuvos ir Valonijos–Briuselio dvišalio 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje programos įgyvendinimo tvarkos 
aprašas bei Švietimo ir mokslo ministerijos ir Slovakijos Respublikos švietimo, mokslo, mokslinių 
tyrimų ir sporto ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos 
įgyvendinimo tvarkos aprašas. 
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Be to, Taryba pradėjo derinti bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje galimybes su 
Lenkija, Japonija bei Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. 

 
5.4.4. Pãramos 

5.4.4.1. Parama akademinėms asociacijoms 

Taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 66 straipsniu ir Tarybos nuostatais, remia 
studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų 
mokslinių draugijų ir kitų asociacijų (toliau – akademinės asociacijos) veiklą. Paramos 
akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais 
tikslais bei dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant 
racionalių būdų joms išspręsti. 

Taryba šią paramos kryptį administruoja vadovaudamasi 2011 m. balandžio 4 d. Tarybos 
nutarimu Nr. VII-68 patvirtintu Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašu. 

2013 m. paskelbus kvietimą teikti paraiškas akademinėms asociacijoms, gauti 38 prašymai 
projektams finansuoti. Akademinių asociacijų 33 projektams įgyvendinti skirta 132,1 tūkst. Lt. 
Parama paskirstyta konkrečiai akademinių asociacijų veiklai, susijusiai su mokslo ir studijų sistemai 
keliamais tikslais ir jų įgyvendinimu, mokslo bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu, 
atsižvelgta į organizacijos patirtį įgyvendinant projektus, pateiktos paraiškos kokybę, lėšų poreikį ir 
jų pagrįstumą, taip pat į akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, jų veiklos 
apimtis ir žinomumą. 

 
5.4.4.2. Parama mokslinėms išvykoms  

Šią veiklą Taryba vykdo vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 9 dalimi. 
Paramos mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tyrėjų 
tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą.  

2013 m. parama mokslinėms išvykoms buvo teikiama vykdant ES struktūrinių fondų projektą 
„Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (žr. 6.1.5. ataskaitos skyrių). 

 
5.4.4.3. Doktorantų stipendijos ir parama doktorantų akademinėms išvykoms 

Šią veiklą Taryba pradėjo administruoti vadovaudamasi Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. 
nutarimu Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1431 
„Dėl valstybės paramos doktorantams ir meno aspirantams tvarkos“ pakeitimo“. Taryba 
doktorantų stipendijas už akademinius pasiekimus ir doktorantų akademines išvykas administravo 
vadovaudamasi 2011 m. lapkričio 21 d. Tarybos nutarimu Nr. VII-84 patvirtintu Doktorantų 
stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo 
tvarkos aprašu. Aprašo pakeitimas, patvirtintas Tarybos 2013 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. VIII-6, 
įteisino maitinimo išlaidų padengimą į akademinę išvyką vykstantiems doktorantams, kurie nėra 
susiję darbo santykiais su savo institucija.  

2013 m. buvo išmokėtos stipendijos 482 doktorantams ir tam skirta 2 617,0 tūkst. Lt. 25 
doktorantai gavo paramą 2013 m. I pusmečio akademinėms išvykoms, II pusmečio išvykoms – 36 
doktorantai. Iš viso paremta doktorantų akademinių išvykų už 181,5 tūkst. Lt. 

2013 m. spalį buvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas gauti doktoranto stipendiją 2014 m. 
ir išvykti į akademinę išvyką 2014 m. I pusmetį. Iki 2013 m. lapkričio 15 d. gauti 83 prašymai skirti 
paramą doktorantų akademinėms išvykoms. Atlikta šių prašymų administracinė patikra, prašymus 
vertina atnaujinta nuolatinė Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo komisija. Iki 
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2013 m. gruodžio 15 d. Tarybai pateikti 689 prašymai doktoranto stipendijai. Jų administracinė 
patikra ir ekspertinis vertinimas tęsis 2014 m. 

 
5.4.4.4. Parama mokslo renginiams 

Paramos mokslo renginiams tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius 
ryšius. Tarybos remiami mokslo renginiai turi nagrinėti aktualias mokslo problemas, skleisti 
naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą. 

Ši remiamos veiklos kryptis buvo administruojama pagal 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
nutarimu Nr. VII-57 patvirtintą Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašą. 

2013 m. paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti. Pateiktos 
128 paraiškos, parama paskirta 61 mokslo renginiui. Iš viso paramai skirta 526,4 tūkst. Lt. 

Taip pat 2013 m. pabaigoje paskelbtas kvietimas teikti paraiškas gauti paramą 2014 m. 
mokslo renginiams. Pateiktos 78 paraiškos, iki metų pabaigos vyko jų ekspertinis vertinimas. 

 
5.4.4.5. Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas 

Ši parama skiriama Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio 
žurnaluose ir išleisti aukšto mokslinio lygio knygas. Taryba, skirdama paramą, siekia skatinti 
Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias 
sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis (ji) dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos 
pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai. Ši Tarybos remiamos veiklos kryptis buvo 
administruojama vadovaujantis Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2012 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-107. Prašymus galima 
teikti nuolat.  

2013 m. apsvarstyti 25 prašymai. Parama buvo skirta 8 iš jų (7 straipsniams ir 1 knygai 
išleisti). Iš viso skirta 33,1 tūkst. Lt paramos. Pagrindinė paramos neskyrimo priežastis – 
neatitikimas svarbiausiems paraiškoms keliamiems reikalavimams. 

 
5.4.5. Kiti mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo instrumentai 

5.4.5.1. 7BP projektų PVM kompensavimas 

ES 7-ios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos 
programos (toliau – 7BP) dalyviams finansavimą skiria Europos Komisija, tačiau, pagal nustatytas 
7BP dalyvavimo taisykles, projektų metu sumokėtas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra 
netinkamos išlaidos, kurių Europos Komisija nekompensuoja. Siekiant Lietuvos mokslininkams ir 
tyrėjams sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti 7BP, Taryba 2013 m. birželio 10 d., rugsėjo 10 
d. ir gruodžio 13 d. skelbė kvietimus, pagal kuriuos 7BP projektus vykdančios institucijos galėjo 
pateikti dokumentus PVM dydžio išlaidoms apmokėti. Lėšos apmokėti PVM dydžio išlaidas buvo 
skiriamos vadovaujantis Projektų finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų pridėtinės vertės mokesčio dydžio 
išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VII-47. 
Iš viso su 17 pareiškėjų sudarytos 44 PVM kompensavimo sutartys bei paskirta 521,342 tūkst. Lt. 
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5.4.5.2. 7BP paraiškų rengimo išlaidų kompensavimas 

Taryba, siekdama paskatinti 7BP Lietuvos dalyvius, paskelbė kvietimą teikti finansines 
paraiškas paramai 7BP paraiškų rengimui 2013 m. gauti. Paraiškas pagal kvietimą buvo galima 
teikti nuo 2013 m. gegužės 20 d. iki spalio 31 d.  

Parama skiriama vadovaujantis Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos 
7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos 
paraiškas, tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. gegužės 7 d. Tarybos nutarimu Nr. VII-104. 

Pagal šį kvietimą Tarybai pateikta 90 finansinių paraiškų dėl paramos pareiškėjams, 
rengusiems 7BP paraiškas pagal 2013 m. darbo programų kvietimus. Iš jų tinkamomis finansuoti 
pripažintos 83 paraiškos, joms finansuoti paskirstyta 862,4 tūkst. Lt. 

 
5.4.5.3. COST veiklų koordinatorių skatinimas 

Taryba yra Europos bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje COST 
koordinuojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 2013 m. paskelbtas kvietimas teikti finansinę 
paraišką COST veiklos Nr. IC0905 koordinatoriui – Lietuvos mokslininkui. Po ekspertinio vertinimo 
COST veiklos koordinatoriaus atstovavimo veiklai ir susijusiems su veiklos tematika moksliniams 
tyrimams paskirta 200 tūkst. Lt parama. 
 

5.5. Tarptautinis bendradarbiavimas 

5.5.1. Pasirengimas programai „Horizontas 2020“ 

2013 m. Taryba dalyvavo rengiantis naujosios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ pradžiai. „Horizontas 2020“ yra didžiausia ES naujojo 
programavimo periodo programa, skirta finansuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Oficialiai 
bendroji programa „Horizontas 2020“ prasidėjo 2014 m. sausio 1 d., pirmieji kvietimai teikti 
paraiškas paskelbti 2013 m. gruodį. 

Taryba savo svetainėje 2013 m. sausį paskelbė Europos Komisijos kvietimą visų sričių 
ekspertus dalyvauti formuojant „Horizontas 2020“ darbotvarkę. Europos Komisijos sudarytos 
konsultacinės grupės teikė konsultacijas, būtinas ruošiantis skelbti „Horizonto 2020“ kvietimus 
teikti paraiškas. 

Taryba Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu delegavo keletą atstovų dalyvauti 
programos „Horizonto 2020“ šešėliniuose komitetuose: Europos mokslo tarybos (angl. European 
Research Council, ERC) bei mokslinių tyrimų infrastruktūrų. Šiems laikiniems komitetams buvo 
pavesta užbaigti rengti tematines preliminarias darbo programas 2014–2015 m., pagal kurias 
numatoma rengti pirmuosius konkursus. 

2013 m. lapkritį Taryba paskelbė kvietimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms skirti 
atstovus, kurie informuotų savo institucijas apie „Horizontas 2020“ veiklas (būtų „Horizontas 
2020“ informacijos koordinatoriais). Iš paskirtų asmenų suformuotas atstovų tinklas naujos 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ informacijai koordinuoti. Per šį tinklą Taryba teiks 
informaciją apie planuojamus ir paskelbtus kvietimus teikti paraiškas, partnerių Lietuvoje 
bendroms „Horizontas 2020“ veikloms vykdyti paieškas, mokymus ir kita. 

2013 m. gruodį Taryba savo svetainėje paskelbė Europos Komisijos kvietimą 
nepriklausomiems ekspertams registruotis duomenų bazėje, kuria bus naudojamasi organizuojant 
ekspertinį programos „Horizontas 2020“ darbą. Ekspertai bus kviečiami vertinti paraiškas, rengti 
projektų apžvalgas, atlikti programų ar strategijos stebėseną. 
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Švietimo ir mokslo ministerija paskyrė Tarybą, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą 
(MITA), Lietuvos inovacijų centrą (LIC), Lietuvos mokslų akademiją administruoti „Horizontas 
2020“. Šiose įstaigose darbą 2013 m. pabaigoje pradėjo nominuoti nacionaliniai atstovai (angl. 
National Contact Points, NCP). 

 
5.5.2. Europos mokslo fondas ir Science Europe 

Europos mokslo fondas (European Science Foundation, ESF) įkurtas 1974 m., siekiant skatinti 
bei remti aukšto lygio mokslo plėtrą Europoje. ESF ilgą laiką buvo viena įtakingiausių institucijų 
Europos Sąjungos (ES), koordinuojanti bendrus mokslinius tyrimus, rengianti mokslo plėtros 
analizes, tarptautines mokslines konferencijas ir metodologinius seminarus, vykdanti mokslo ir 
institucijų ekspertizę. Taryba dalyvauja ESF veikloje nuo 2009 m. 

2013 m. ESF valdančios tarybos posėdžiai vyko gegužės 15–16 d. Briuselyje ir rugsėjo 25–
26 d. Berlyne. Šiuose posėdžiuose dalyvavo tuometinis Tarybos pirmininkas prof. E. Butkus ir 
dabartinis Tarybos pirmininkas prof. D.H. Pauža. ESF valdančios tarybos posėdžiuose svarstyta ESF 
prezidento ir vykdančiojo direktoriaus veiklų ataskaitos, ESF organizaciniai ir finansiniai reikalai, 
ESF mokslinių grupių, ESF ekspertų tarybos ir ESF mokslo komitetų veiklų ataskaitos, 2014 m. 
veiklos planai ir biudžetas. Ypatingai daug dėmesio skirta ESF veiklos pabaigai iki 2015 m. sausio 
1 d. 2013 m. lapkričio 22 d. Briuselyje vykusioje ESF asamblėjoje dalyvavo Tarybos pirmininkas D.H. 
Pauža. Šiame renginyje buvo dar kartą svarstomi ESF valdančios tarybos susitikimuose priimti 
nutarimų projektai ir 2014 m. biudžeto projektas, kuriam nebuvo pritarta, nesurinkus reikiamo šios 
organizacijos narių balsų skaičiaus. ESF 2014 m. biudžeto projektui taip pat nebuvo pritarta ir per 
pakartotiną balsavimą el. paštu, kuris įvyko 2013 m. gruodžio 9–17 d. 

Science Europe (liet. „Mokslo Europa“) įkurta 2011 m. spalio 21 d. Berlyne vykusioje 
nacionalinių tyrimus finansuojančių ir vykdančių institucijų asamblėjoje. Šiuo metu organizacija 
jungia 52 Europos mokslinius tyrimus finansuojančias ir vykdančias institucijas iš 27 Europos 
valstybių, viena iš jų – Taryba. Pagrindinis Science Europe tikslas yra atstovauti asociacijos narių 
interesams bendradarbiaujant su Europos Komisija, Europos mokslo vyriausybinėmis 
organizacijomis, Europos universitetais, kuriant vieningą Europos mokslinių tyrimų erdvę. 
Nacionalinės organizacijos administruoja daugiau nei 90 proc. visų Europos moksliniams tyrimams 
skiriamų lėšų, todėl svarbiausi ateities klausimai Europos mastu sietini su tyrimų koordinavimu, 
geresniu mokslo ir jam atstovaujančių organizacijų matomumu ir įtaka. Tarybos pirmininkas 
2013 m. dalyvavo Science Europe generalinėse asamblėjose, kurios vyko gegužės 16 d. ir lapkričio 
21 d. Briuselyje. Generalinėse asamblėjose diskutuota Europos mokslo valdysenos strateginiais 
klausimais dėl Europos mokslo kelrodžio, valdančiosios tarybos sudarymo, tarptautinio 
bendradarbiavimo MTEP srityje, santykių ir prioritetų, bendradarbiaujant su Pasauline mokslo 
taryba (angl. Global Research Council). Taip pat aptartos esamos ir planuojamos Science Europe 
veiklos, komisijos bei darbo grupės, biudžetas bei jo sudarymo principai ir metodai. 2013 m. 
Tarybos atstovai dalyvavo Science Europe darbo grupių veikloje: mokslinių tyrimų etikos, mokslinių 
duomenų ir kt. Tarybos atstovai dalyvavo spalio mėn. Paryžiuje vykusiame Science Europe 
organizuotame Europos regioniniame susitikime, skirtame pasirengti Pasaulinės mokslo tarybos 
susirinkimui, vyksiančiam 2014 m. gegužę Kinijoje. Aptartos ir suderintos Europos organizacijų 
pozicijos dėl atvirosios prieigos prie publikacijų bei dėl ateities mokslo finansavimo principų. 

2013 m. lapkričio 13 d. Taryboje lankėsi Science Europe atsakingas darbuotojas (angl. senior 
policy officer) Sébastien Huber. Pristatyta Tarybos veikla ir ateities planai, aptartos Science Europe 
ir Europos Komisijos aktualijos mokslo srityje.  
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5.5.3. Jungtinio programavimo iniciatyvos 

Jungtinio programavimo iniciatyvos (angl. Joint programming initiative, JPI) mokslinių tyrimų 
srityje yra vienos naujausių ES iniciatyvų. JPI tikslas – numatyti bendrus veiksmus ir priemones, 
padėsiančias spręsti strategiškai svarbias europines problemas ir veiksmingai panaudoti ne tik ES 
biudžeto, bet ir nacionalinių mokslinių tyrimų programų lėšas. 2010 m. Taryba priėmė sprendimą 
dalyvauti JPI veiklose. Šiuo metu Taryba dalyvauja šiose JPI: 

- „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (angl. Cultural Heritage 
and Global Change: a new challenge for Europe); 

- „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ (angl. Healthy and Productive Seas and 
Oceans). 

2013 m. Taryboje patvirtintas Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir 
globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ projektų finansavimo tvarkos aprašas. Sausio mėn. 
pradžioje vyko JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ bandomasis 
tarptautinis kvietimas, kurio bendras biudžetas yra apie 3 mln. eurų. Lietuvos indėlis į kvietimo 
biudžetą – 345 tūkst. Lt (100 tūkst. eurų). Iš viso pateiktos 89 paraiškos, iš kurių 7 kartu su partneriais 
pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Po tarptautinio ekspertinio vertinimo atrinkta 
finansuoti 10 projektų, viename iš jų – partneris iš Lietuvos. 2013 m. pabaigoje Taryba kartu su kitais 
partneriais pradėjo įgyvendinti ERA-NET plius projektą „Heritage plus“. Šis projektas – viena iš 
priemonių, padėsiančių įgyvendinti JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai 
Europai“ pasitvirtintą strateginį tyrimų darbotvarkę, kuri pasiūlys konkrečius sprendimus, kaip susieti 
nacionalines patirtis ir išteklius bei suteiks galimybes projekte dalyvaujančioms šalims glaudžiau 
bendradarbiauti kultūrinio paveldo srityje. 2014 m. pirmame pusmetyje planuojama skelbti kvietimą 
teikti paraiškas. Tarybos atstovas 2013 m. dalyvavo bandomajame kvietime dalyvavusių šalių atstovų 
susitikimuose, kuriuose priimti sprendimai dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo, aptartas 
tolesnis programos įgyvendinimas ir 2014 m. numatomo skelbti kvietimo administravimo klausimai. 

2013 m. Tarybos atstovas dalyvavo JPI „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ 
vykusiuose vykdomosios tarybos susirinkimuose (kovą Dubline ir lapkritį Briuselyje). Dublino 
susirinkimo metu priimti statuto pakeitimai, pagal kuriuos ES Tarybai pirmininkaujančios šalies 
atstovas pirmininkavimo metu įtraukiamas į vykdančiojo komiteto (angl. executive committee) 
sudėtį. Nuo 2013 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. šiame komitete dalyvavo Tarybos mokslinė 
sekretorė B. Serafinavičiūtė (dalyvauta dviejuose Briuselyje vykusiuose posėdžiuose). Pagrindinė 
šio JPI užduotis – pasirengti strateginę tyrimų darbotvarkę. Tuo tikslu 2013 m. pirmą kartą 
susirinko mokslinis patariamasis komitetas, padėjęs vykdomajai tarybai nutarti dėl pilotinių veiklų. 
Pradėtos įgyvendinti trys pilotinės veiklos, kuriose Lietuva nutarė nedalyvauti. Įgyvendinant 
pilotines veiklas tikimasi rasti būdus, kaip efektyviai bendradarbiauti ne vien skelbiant bendrus 
kvietimus teikti paraiškas. Šalys, dalyvaujančios JPI „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ 
2013 m. teikė informaciją apie vykdomus tyrimus ir strategijas, susijusias su jūriniais tyrimais. 
Bendrų kvietimų teikti paraiškas šis JPI, kol nėra patvirtintas strateginis tyrimų planas, neplanuoja, 
tačiau daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su Europos Komisija, tai pat su trečiosiomis 
šalimis, ypač su Šiaurės Amerika. 

 
5.5.4. ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos 

programos administravimas 

2013 m. Taryba administravo šias ES 7BP dalis:  
- specifinės programos „Bendradarbiavimas“ sritis „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ ir 

„Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai“; 
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- specifinės programos „Pajėgumai“ sritis „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“, „Mokslinių 
tyrimų potencialas“, „Mokslas visuomenėje“, „Parama nuosekliai mokslinių tyrimų politikai 
formuoti“, „Tarptautinis bendradarbiavimas“; 

- specifinę programą „Žmonės“; 
- specifinę programą „Idėjos“; 
- Jungtinio tyrimų centro veiklą.  
Kartu su MITA Taryba administruoja ir 7BP specifinės programos „Bendradarbiavimas“ sritis 

„Sveikata“ ir „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“. 
Taryboje dirba keturi 7BP nacionaliniai atstovai (angl. National Contact Points, NCP). 2013 m. 

NCP dalyvavo dešimtyje Europos Komisijos organizuotų NCP posėdžių. Surengti 7 informacinių 
renginių apie 7BP.  

Taip pat Taryba sukūrė Lietuvos dalyvavimo 7BP statistinių duomenų bazę, kuri atnaujinama 
2–3 kartus per metus. 2013 m. lapkričio 1 d. duomenimis, 7BP dalyvių skaičius iš Lietuvos buvo 410. 
Lietuvos dalyvių biudžetas 7BP projektuose siekia 69 mln. eurų, iš jų Europos Komisijos skirta dotacija 
– 52,3 mln. eurų. Vidutiniškai vienam Lietuvos dalyviui tenka 133 tūkst. eurų dydžio Europos 
Komisijos dotacija. Lietuvos dalyvių sėkmės rodiklis lyginant su 2012 m. praktiškai nepakito ir yra 20 
proc. 

 

5.5.5. COST veiklos 

Taryba yra Europos bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje COST 
koordinuojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 2013 m. gegužę ir lapkritį Mokslo fondo 
darbuotojas, vykdantis COST programos nacionalinio koordinatoriaus funkcijas, dalyvavo 187-ame 
ir 188-ame COST aukšto lygio pareigūnų posėdžiuose, kuriuose buvo patvirtintos naujos COST 
veiklos, svarstyti COST įgyvendinančios struktūros reorganizavimo ir kiti aktualūs programos 
valdymo klausimai. 2013 m. spalį dalyvauta COST programos nacionalinių atstovų susitikime. 

2013 m. Taryba įgyvendino nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dėl dalyvavimo COST 
programos veiklose. Suorganizuotos 4 tarpinės paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos. 
2013 m. Taryba iš 17 Lietuvos institucijų priėmė 65 dalyvavimo COST programoje paraiškas. Po 
ekspertinio vertinimo 45 Lietuvos atstovai buvo nominuoti į 41 COST veiklos valdymo komitetus (3 
pav.). Lietuvos institucijos aktyviausiai dalyvauja COST programos „Miškų, jų produktų ir paslaugų“ 
ir „Medžiagų, fizikos ir nanomokslų“ mokslinių sričių veiklose (po 14 veiklų). Du Lietuvos atstovai 
buvo nominuoti į COST programai sustiprinti skirtą mokslo politikos veiklą. 

 

 
3 pav. Lietuvos dalyvavimas COST veiklose pagal COST mokslo sritis. 

FP – Miškai, jų produktai ir paslaugos; MP – Medžiagos, fizika ir nanomokslai; FA – Maistas ir žemės ūkis; IS – 
Individai, visuomenė, kultūra ir sveikata; TD – Tarpdalykinė sritis; BM – Biomedicina ir molekuliniai biomokslai; ES – 
Žemės sistemos mokslai ir aplinkosaugos vadyba; TU – Transporto ir urbanistikos plėtra; CM – Chemija, molekuliniai 
mokslai ir technologijos; IC – Informacijos ir ryšių technologijos; TA – mokslo politikos sritis. 
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5.5.6. Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklas EURAXESS 

Taryba tęsė Lietuvos nacionalinių EURAXESS centrų koordinatoriaus funkcijų vykdymą. 
2013 m. Taryba pradėjo įgyvendinti 7BP programos projektą „EURAXESS TOP II“, kuris yra skirtas 
geresniam EURAXESS tinklo funkcionavimo užtikrinimui (specifiniams mokymams, nacionalinių 
interneto svetainių, pvz., www.euraxess.lt, tobulinimui ir informacijos sklaidai). Už projektą 
atsakingi Tarybos darbuotojai atnaujino nacionalinės interneto svetainės turinį ir keitė turinio 
valdymo sistemą. Tarybos atstovas taip pat dalyvavo nacionaliniams EURAXESS centrų 
koordinatoriams ir nacionalinių EURAXESS interneto svetainių administratoriams skirtuose 
renginiuose Briuselyje (Belgija) bei konferencijoje Dubrovnike (Kroatija).  

 
5.5.7. Atstovų Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse darbo grupėse finansavimas 

2013 m. Taryba tęsė atstovų įvairiose ES ir kitose tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, 
komisijose ir pan. finansavimo veiklą. 

2013 m. buvo sudaryta 20 trišalių sutarčių dėl atstovų veiklos įvairiose ES ir kitose 
tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kt. finansavimo. Pagal šias sutartis iš viso 
išmokėta 33 671,47 Lt, iš jų 6 420,79 Lt skirta Lietuvos atstovų ir ekspertų 7BP programų 
komitetuose veiklos išlaidoms apmokėti. Iš viso atstovai dalyvavo 22 įvairių darbo grupių 
posėdžiuose, iš jų 5 kartus jie dalyvavo 7BP programų komitetų posėdžiuose. 

 
5.5.8. Kitos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos 

2013 m. Taryba kaip partnerė drauge su Europos mokslo taryba ir Mykolo Romerio 
universitetu dalyvavo rengiant vieną svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginį 
mokslo klausimais – tarptautinę konferenciją „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ (angl. 
Horizon for Social Sciences and Humanities), vykusią rugsėjo 23–24 d. Vilniuje 
(http://horizons.mruni.eu/). Joje dalyvavo per 400 mokslininkų ir mokslo politikų iš ES šalių bei 
atstovai iš visų Europos Komisijos direktoratų. Prieš konferenciją buvo surengta konsultacija, 
kurios metu Europos mokslo tarybos grantų laimėtojų, 6BP ir 7BP humanitarinių ir socialinių 
mokslų sričių projektų koordinatorių, ES šalių narių mokslą finansuojančių institucijų ir visų 
mokslininkų buvo prašoma atsakyti į klausimus apie galimybę ir būtinybę integruoti humanitarinius 
ir socialinius mokslus į naujos programos „Horizontas 2020“ socialinius iššūkius. Buvo gauta per 
300 atsakymų. Jų, taip pat ir konferencijos pranešimų (tarp kurių buvo ir Tarybos pirmininko 
pavaduotojos R. Petrauskaitės) pagrindu buvo parengta ir išplatinta Vilniaus deklaracija – vienas 
svarbiausių 2013 m. ES parengtų humanitarinių ir socialinių mokslų politikos dokumentų. 

Tarybos pirmininkas ir kiti Tarybos atstovai dalyvavo aukšto lygio ES tematiniuose 
forumuose. Pvz., konferencijoje „Sveikos smegenys: Sveika Europa – smegenų tyrimų ir psichinės 
sveikatos naujasis horizontas“ buvo diskutuojama ir priimami sprendimai dėl neurodegeneracinių 
ligų ir neurologinių ligonių sveikatinimo (2013 m. gegužės 27–28 d., Dublinas, dalyvavo D. H. 
Pauža), universitetų ir verslo bendradarbiavimo klausimais diskutuota konferencijoje „Universiteto 
ir verslo Bendradarbiavimas: inovacijų ir augimo skatinimas“ (2013 m. lapkričio 27 d., Varšuva, 
dalyvavo D. H. Pauža), Europos mokslinio bendradarbiavimo klausimams buvo skirtas 2013 m. 
gruodžio 9 d. Londone vykęs renginys „Europos mokslinių tyrimų bendradarbiavimas: tyrimai ir 
plėtra“ (dalyvavo D. H. Pauža). R. Petrauskaitė skaitė pranešimus apie Tarybos mokslo politiką 
Airijos pirmininkavimo konferencijoje (2013 m. gegužės 7 d., Dublinas “Innovation Reflection and 
Inclusion: TheRole and Conribution of the Humanities and Social Sciences”), Vilniuje vykusiame 

http://horizons.mruni.eu/
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projekto „Openaire“ suorganizuotame seminare (2013 m. spalio 5 d., Vilnius, 4th Openaire 
workshop “Legal and Sustainability Issues for Open Access Infrastructures”), ir kt.  

Tarybos mokslinė sekretorė B. Serafinavičiūtė 2013 m. lapkričio pabaigoje dalyvavo Rio de 
Žaneire (Brazilija) vykusiame Pasaulio mokslo forume (angl., The World Science Forum). Šeštasis 
forumas, kaip ankstesnių metų diskusijų išdava, pasiūlė valstybėms mokslo svarbą vertinti 
žvelgiant į tvarios plėtros poreikius pasaulyje bei paragino valstybes ir visuomenę labiau panaudoti 
mokslo pasiekimus siekiant visuotinės tvarios plėtros. Forumas pritarė penkioms deklaracijos 
nuostatoms: tarpusavyje suderinti globalūs ir nacionaliniai veiksmai; švietimas kaip priemonė 
sumažinti nelygybes bei skatinti pasaulinį tvarų mokslą ir inovacijas; atsakingas bei etiškas 
mokslinių tyrimų bei inovacijų vykdymas; geresnis dialogas su valdžios institucijomis, visuomene, 
pramone ir žiniasklaida tvarumo klausimais; tvarūs mokslo finansavimo mechanizmai. 

Taryba pasinaudojo Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo 
mobilumo programa, per kurią skiriama finansinė parama valstybės tarnautojams bei kitiems 
viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius 
vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse. Projektas Nr. PA–GRO–332 pradėtas įgyvendinti 2012 m. ir baigtas 
2013 m., vasarį–kovą išvykus dviem vizitams į analogiškas Tarybai Danijos ir Islandijos mokslinius 
tyrimus finansuojančias institucijas. Pasikeista mokslinių tyrimų finansavimo viešojo 
administravimo praktika.  

 

6. Institucijos veikla ir uždaviniai pagal specialiuosius pavedimus (Seimo 
nutarimus, valstybines programas ir pan.) 

6.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai 

6.1.1. Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija) 

2012 m. spalio 10 d. paskelbtas paskutinis, t. y. III, konkursas teikti paraiškas pagal 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai 
(visuotinė dotacija)“ (toliau – Visuotinės dotacijos priemonė). Kvietimas teikti paraiškas truko 2 
mėnesius, gautos 86 mokslinių tyrimų projektų paraiškos.  

Paraiškos šiam konkursui į grupes buvo suskirstytos ne tik pagal mokslų sritis, bet ir 
atsižvelgus į tai, ar projektų mokslinių tyrimų vadovai yra jaunieji ar patyrę mokslininkai. Tokiu 
būdu jauniesiems mokslininkams buvo sudaryta galimybė konkuruoti tarpusavyje.  

Projektų paraiškų ekspertinį vertinimą atliko atitinkamų mokslo sričių ir krypčių ekspertai – 
užsienio mokslininkai. Konkursą laimėjo 38 projektai: 19 humanitarinių ir socialinių mokslo sričių 
projektų (iš jų – 4 jaunųjų mokslininkų projektai) ir 19 fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės 
ūkio mokslo sričių projektų (iš jų – taip pat 4 jaunųjų mokslininkų projektai).  

Šiuo metu pagal Visuotinės dotacijos priemonę įgyvendinami 106 mokslinių tyrimų 
projektai, kurių bendra vertė – daugiau negu 114 mln. Lt: 44 humanitarinių ir socialinių mokslo 
sričių projektai (iš jų – 7 jaunųjų mokslininkų projektai) ir 62 fizinių, biomedicinos, technologijos ir 
žemės ūkio mokslo sričių projektai (iš jų – 10 jaunųjų mokslininkų projektų). Iš viso iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. projektų vykdytojams išmokėta daugiau negu 60 mln. Lt. 

Lygiagrečiai III konkursui teikti paraiškas, 2013 m. I ketvirtį vyko ir pirmųjų mokslinių 
projektų vykdymo ataskaitų vertinimas, kurį atliko Tarybos komitetų paskirti ekspertai. Projektų 
vykdytojai teikė ataskaitas apie mokslinių tyrimų eigą, jau gautus rezultatus, iškilusias problemas ir 
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apie tai, kaip jie susidorojo su problemomis. Ekspertai patvirtino visas ataskaitas, tačiau kai kurių 
projektų vadovams pateikė pastabų dėl mokslinių tyrimų įgyvendinimo eigos. 

Siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų administravimą ir 
projektų priežiūrą, buvo atliktos 9 patikros projektų įgyvendinimo vietose. Viena iš šių patikrų buvo 
neplaninė, kuri atlikta siekiant įsitikinti projekto patirtų išlaidų teisėtumu, kilus įtarimui dėl 
tinkamos darbo laiko apskaitos. 

 

6.1.2. Techninė parama Visuotinės dotacijos įgyvendinimui 

2009 m. rugpjūčio 31 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-283 „Dėl Visuotinės dotacijos 
valdytojo paskyrimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Taryba paskirta visuotinės dotacijos valdytoju, 
kuriam pavesta visuotinės dotacijos būdu įgyvendinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.  

Siekiant tinkamai įgyvendinti Visuotinės dotacijos priemonę, Taryba ir VšĮ Centrinė projektų 
valdymo agentūra yra pasirašiusios dvi sutartis dėl projektų „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų 
mokslinei veiklai (visuotinė dotacija), vykdymas“ (Nr. VP1-5.1-FM-01-V-02-001) bei „Visuotinės 
dotacijos priemonės informavimas ir viešinimas“ (Nr. VP1-5.2-FM-01-V-02-001) įgyvendinimo. Šių 
techninės paramos projektų tikslas – užtikrinti tinkamas finansines, technines administravimo bei 
viešinimo ir informavimo sąlygas įgyvendinant Visuotinės dotacijos priemonę. 

Techninės paramos projektui įgyvendinti 2013 m. paskirta 1 416 tūkst. Lt, iš jų darbo 
užmokesčiui – 624 tūkst. Lt. 2013 m. panaudota 1 401,6 tūkst. Lt.  

Siekiant užtikrinti Visuotinės dotacijos priemonės valdymą ir įgyvendinimą, sudarytos 
palankios darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos darbuotojams, atliekantiems funkcijas, susijusias su 
programinio konkursinio finansavimo įgyvendinimu: sukurta 17 darbo vietų, darbuotojai kėlė 
kvalifikaciją, patobulintos jų profesinės žinios ir gebėjimai Lietuvos bei užsienio mokymo 
centruose. 

2014 m. asignavimai Techninės paramos projektui padidinti iki 1 165 tūkst. Lt. Padidėjimas 
susijęs su Tarybai skirtais asignavimais veiksmų programos Visuotinės dotacijos priemonės 
informavimu ir viešinimu – informuoti pareiškėjus, projektų vykdytojus ir visuomenę apie 
struktūrinės paramos panaudojimą, šios paramos teikiamą naudą ir rezultatus. 

 
6.1.3. Duomenų bazė „Lituanistika“ 

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-02-V 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-
02-V-01-001). Darbai, kuriant ir plėtojant tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“, 
pradėti 2006 m. Šiuo projektu siekiama įgyvendinti vieną iš valstybės strateginių prioritetų, 
deklaruotų Nacionalinėje lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programoje. Duomenų bazėje 
siekiama sukaupti ir išsaugoti ateities kartoms geriausią mokslinę produkciją apie Lietuvos 
valstybę, visuomenę, tautos ir kalbos praeitį bei dabartį ir užtikrinti lituanistikos kaip pasaulio 
žinijos dalies sklaidą. Pagrindinis projekto tikslas – tarptautinės mokslinės duomenų bazės 
„Lituanistika“, kaupiančios ir skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir 
pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė. Pagrindiniai uždaviniai: 

1. sukaupti mokslinę informaciją lituanistikos tema, užtikrinant į duomenų bazę patenkančių 
veikalų mokslinę kokybę; 
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2. užtikrinti duomenų apie lituanistikos tyrimus išsamumą, integralumą, tarptautiškumą, 
viso teksto dokumentų sukaupimą ir kitus kriterijus, lemiančius duomenų bazės kokybę; 

3. užtikrinti duomenų bazės integraciją į tarptautinę mokslinės informacijos el. erdvę; 
4. užtikrinti duomenų bazės ir lituanistikos kaip pasaulio žinijos dalies sklaidą; 
5. išsiaiškinti humanitarinių ir socialinių mokslų vartotojų bendrųjų informacinių bei 

duomenų bazės plėtros ir teikiamų paslaugų vartotojams poreikius; 
6. ugdyti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjų ir studentų elektroninės informacijos 

valdymo kompetencijas; 
7. sukurti citavimo indeksą, leidžiantį taikyti bibliometrinius metodus, vertinant lituanistikos 

publikacijų ir jų citavimo indeksų tarpusavio sąryšius, citavimo struktūrą; 
8. užtikrinti duomenų bazės legalumą, tęstinumą. 
2013 m. įvertinta 3 777 mokslo kūrinių, bazė papildyta 3 276 išsamiais įrašais, parengta 

55 000 citavimo įrašų, parengta 8 366 publikacijų santraukų lietuvių ir anglų kalba. 
Duomenų bazėje įdiegtos 5 informacinių ir ryšių technologijų programos: lituanistikos 

publikacijų įrašų ir viso teksto įkėlimo bei anksčiau sukauptų „Lituanistikos“ duomenų bazės įrašų 
su viso teksto dokumentais konvertavimo ir įkėlimo į naują e.Lituanistikos kolekciją, citavimo 
indekso formavimo ir viso teksto indeksavimo ir paieškos programos. Sukurta virtualioji 
Lituanistikos duomenų bazės biblioteka (vb.lituanistikadb.lt) bei įdiegta nauja Web OPAC 
(lituanistika.library.lt) versija.  

2013 m. atliktas humanitarinių ir socialinių mokslų vartotojų poreikių tyrimas, padėjęs 
išsiaiškinti šių vartotojų bendruosius informacinius poreikius bei įvertinti duomenų bazės 
„Lituanistika“ žinomumą, naudingumą ir funkcionalumo kokybę. Duomenų bazę vertino užsienio 
ekspertai – plačiai žinomi savo srities mokslininkai. Duomenų bazė „Lituanistika“ įvertinta kaip 
labai gerai parengta infrastruktūra, toliau plėtotina unikali teminė atvirosios prieigos įvairialypės 
paskirties duomenų bazė.  

2013 m. vykdyti mokymai tyrėjams ir studentams „Socialinių ir humanitarinių mokslų 
elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė“. Juose pateikta naujausia informacija 
apie šiuolaikinės mokslinės komunikacijos pokyčius, atvirąją prieigą prie mokslo žinių, duomenų 
bazę „Lituanistika“, mokslinio straipsnio ir akademinio teksto rengimą ir kita aktuali informacija. 
Mokymai vykdyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Per 2013 m. apmokyti 286 tyrėjai ir 
studentai. 2013 m. taip pat suorganizuoti 2 renginiai – seminaras ir konferencija –, parengtos 3 
viešinimo publikacijos. 

Minėtoms projekto veikloms įgyvendinti 2013 m. panaudota 1 993,53 tūkst. Lt. 
 

6.1.4. Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje 

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (projekto Nr. VP1-
3.1-ŠMM-01-V-02-004). Projekto tikslas – įgyvendinti podoktorantūros stažuočių sistemos plėtotę, 
įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus, sudaryti jiems 
sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus, pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai. 
Projektas leidžia stažuotojams rengtis savarankiškam tiriamajam darbui, kelti mokslinę, 
pedagoginę ir akademinės vadybos kvalifikaciją. Stažuotojai gali inicijuoti savo tyrimų temas. Tai 
užtikrina žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir kvalifikacijos plėtrą. 

2013 m. pasirašytos 75 sutartys podoktorantūros stažuotėms. Iš viso 2013 m. finansuotos 
125 podoktorantūros stažuotės. 11 šių stažuočių vykdo užsienio piliečiai, tarp kurių daugiausiai 
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mokslininkų iš Ukrainos (5 podoktorantūros stažuotojai). Daugiausiai stažuotojų 2013 m. stažavosi 
Vilniaus universitete (40) bei Kauno technologijos iniversitete (16).  

Mokslininkai stažuotojai per dvejus metus trunkančią podoktorantūros stažuotę turi 
galimybę stažuotis užsienio mokslo centruose ar universitetuose. Stažuotis mokslininkai vyksta į 
įvairius pasaulio universitetus, tokius kaip Šiaurės Dakotos, Ultrechto, Harvardo, Parmos, 
Mančesterio, Oksfordo, Taivano, Kolorado, Varšuvos, Mangolijos, Latvijos ir kt.  

Metų viduryje podoktorantūros stažuotojams surengti mokymai, skirti sustiprinti mokslinių 
projektų kūrimo ir valdymo gebėjimus. Šių gebėjimų stiprinimas padeda jauniesiems 
mokslininkams lengviau integruotis tarptautiniuose moksliniuose tinkluose bei leidžia įgyti žinių 
tarptautinių projektų rengime, o tai didina mokslininkų stažuotojų kompetenciją bei kelia 
kvalifikaciją. 

2013 m. įgyvendinant projektą panaudota daugiau kaip 9,3 mln. Lt. 
 

6.1.5. Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas 

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (projekto Nr. VP1-
3.1-ŠMM-01-V-02-001). Pagrindinė projekto veikla – vizitų mokslininkams finansavimas – skirta 
stiprinti išvykusių ir užsienyje dirbančių mokslininkų ryšius su Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijomis, kitomis mokslinius tyrimus atliekančioms įstaigomis ir įmonėmis, taip keliant jų 
atliekamų mokslinių tyrimų lygį bei Lietuvos mokslininkams ir kitiems tyrėjams sudaryti sąlygas 
dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose. Lėšos skiriamos mokslininkų ir tyrėjų kelionės 
išlaidoms, dalyvio mokesčiui, apgyvendinimo ir kitoms su vizitais bei jų metu vykdoma veikla 
susijusioms išlaidoms padengti. 

2013 m. pasirašytas susitarimas dėl papildomo finansavimo ES struktūrinės paramos 
projektui „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“, pratęsiant projekto vykdymą 
iki 2015 m. Pratęsus sutartį, vizitų skaičius padidintas iki 893.  

Nuo šiol pagal projektą gali būti finansuojamos ne 4, bet 5 vizitų kategorijos. Mokslininkai 
gali atvykti į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas šioms veikloms: dalyvauti doktorantūros procese 
(iki 4 d.), skaityti paskaitų ar seminarų ciklą (iki 14 d.), atlikti mokslinių tyrimų (iki 50 d.). 
Mokslininkai ir tyrėjai gali išvykti dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose (iki 5 d.) ir išvykti 
trumpalaikių vizitų mokslinių tyrimų tikslais (iki 20 d.). 

Dėl sutarties pratęsimo konkursai pradėti rengti II ketvirtį. Iš viso 2013 m. įvyko 235 vizitai. 
Jiems paskirta 860,64 tūkst. Lt.  

 
6.1.6. Studentų mokslinės veiklos skatinimas 

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (projekto Nr. VP1-
3.1-ŠMM-01-V-01-002). Studentų mokslinės veiklos skatinimo projekto tikslas – skatinti akademinį 
jaunimą domėtis moksliniais tyrimais ir atskleisti mokslininko karjeros perspektyvas. Projektu 
suteikiama galimybė atlikti individualius tyrimus pasinaudojant pačia moderniausia mokslinių 
tyrimų įranga bei šiuolaikiniams tyrimams būtinais mokslinės literatūros ištekliais, siekiama skatinti 
akademinio jaunimo mobilumą tarp skirtingų mokslo ir studijų institucijų. 

Tai trijų dalių projektas, kurį sudaro studentų mokslinė praktika, studentų moksliniai tyrimai 
semestro metu ir doktorantų vizitai į užsienio mokslo centrus. Studentų moksliniams darbams 



35 

vadovauja aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai. Projekte dalyvaujantiems 
studentams mokama nustatyto dydžio stipendija. Pirmasis projekto etapas vykdytas 2009–
2011 m., projekto veiklose dalyvavo 711 pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentų 
iš Lietuvos bei ES aukštųjų mokyklų, o jų vykdytų veiklų finansavimui buvo panaudota 4 129,79 
tūkst. Lt. 

Pratęsus finansavimo ir administravimo sutartį, 2011–2013 m. vykdomas antrasis etapas. 
Antrojo projekto etapo veiklose dalyvavo: studentų mokslinėje praktikoje – 387 studentai (iš jų 
2013 m. sutartis pasirašė ir praktiką pradėjo 200 studentų), studentų moksliniuose tyrimuose 
laisvu nuo studijų metu – 899 studentai (iš jų 2013 m. sutartis pasirašė ir tyrimus pradėjo 282 
studentai), sutartis stažuotėms į užsienio mokslo centrus pasirašė 100 doktorantų (iš jų 2013 m. 
sutartis pasirašė 48 doktorantai).  

2013 m. vykusiai studentų mokslinei praktikai panaudota 932,49 tūkst. Lt.  
2013 m. vykusiems studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu panaudota 

1 149,46 tūkst. Lt.  
2013 m. doktorantų besistažuojančių užsienio mokslo centruose stipendijoms numatyta 

skirti 632,43 tūkst. Lt, iš kurių 2013 m. išmokėta 622,43 tūkst. Lt. 2013 m. panaudota 
57,38 tūkst. Lt doktorantų kelionių išlaidoms kompensuoti (į ir iš stažuotės vietos). 

2013 m. įvyko trys konferencijos, kuriose buvo aptarti studentų vykdytų mokslinių tyrimų 
semestro metu, studentų mokslinių praktikų ir doktorantų stažuočių užsienio mokslo centruose 
rezultatai. Konferencijose dalyvavo 346 dalyviai, tai yra 66 dalyviais daugiau nei planuota. 
Konferencijų pranešimų medžiaga išleista atskirais leidiniais. 

 
6.1.7. Programinio konkursinio (mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektų) finansavimo 

schemos rengimas ir įgyvendinimas – Lietuvos mokslo tarybos administracinių ir 
ekspertinių gebėjimų bei funkcijų, susijusių su programinio–konkursinio finansavimo 
modelio rengimu, stiprinimas 

Šio projekto įgyvendinimas 2013 m. baigtas. Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas 
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.VP1-4.3-VRM-02-V 
„Viešųjų politikų reformų skatinimas“. Projektas vyko nuo 2009 m. gruodžio 23 d. iki 2013 m. 
gegužės 27 d.  

Įgyvendinant jį pasiektas tikslas – sukurtas ir veikia programinis konkursinis Lietuvos 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros finansavimo modelis, o Mokslo fondo darbuotojai ir 
Tarybos nariai bei ekspertai yra įgiję reikiamų gebėjimų, būtinų užtikrinti jo veikimą. 

Pagal projektą rengtuose darbuotojų mokymuose ir mokomuosiuose vizituose įgytos žinios 
taikomos Mokslo fondo darbe. Mokymuose dalyvavo 48 Tarybos darbuotojai, o į mokomuosius 
vizitus vyko 20. Iš viso 122 Tarybos nariai ir ekspertai įgijo ekspertinės veiklos patirties, 16 iš jų 
dalyvavo mokymuose. Įgyvendinant projektą taip pat parengta ir išleista Lietuvos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų plėtros strategija, Taryboje veikia informacinė paraiškų valdymo, priežiūros ir 
administravimo sistema ir dokumentų valdymo sistema. 

Iš viso projektui įgyvendinti panaudota 6 227 145,05 Lt, tai yra 99,85 proc. skirtų lėšų. 
 

6.1.8. Aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimas konkursinėje doktorantūroje 

Taryba nuo 2011 m. kovo 29 d. vykdo projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui 
imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“. Jis vykdomas pagal 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
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įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų 
mokslinių darbų skatinimas“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001). Projektas skirtas aukštos 
kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimui mokslo kryptyse, kurios yra susijusios su 
nacionalinių kompleksinių programų tematika. Šių specialistų poreikis auga dėl labai spartaus 
biotechnologijų, medžiagotyros, nanotechnologijų vystymosi, o mokslininkų kvalifikacijos lygis 
minėtose kryptyse iš dalies atsilieka nuo labiausiai išsivysčiusių valstybių lygio. Šalies ekonomikos 
augimui ir pramonės konkurencingumui užtikrinti, įmonių produktyvumui ir tarptautiniam 
konkurencingumui didinti turi būti rengiami specialistai, gebantys proveržio kryptyse spręsti 
aktualias mokslo problemas ir įgytas žinias pritaikyti verslo poreikiams. Tokių specialistų rengimui 
doktorantūroje Švietimo ir mokslo ministerija yra skyrusi papildomų lėšų iš ES struktūrinių fondų, o 
Taryba konkurso būdu atrenka doktorantūros tematikas ir doktorantūros vadovus. 2013 m. Taryba 
gavo 242 paraiškas dėl konkursinės doktorantūros vykdymo, iš jų atrinko 69. 

Projektą Taryba įgyvendina kartu su partneriais – mokslo ir studijų institucijomis –, kurių 
šiame projekte yra 17. Doktorantūroje, finansuojamoje šio projekto lėšomis, studijuoja 216 
doktorantų. Projektui įgyvendinti skiriama iki 22 476 614,39 Lt, iš jų 16 032 165,8 Lt – ES fondų 
lėšos. Projektas tęsis iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Projekto tikslinė grupė – doktorantai, o pagrindinis 
rezultatas – teigiamas poveikis doktorantams, leisiantis įgyti kompetencijų, būtinų MTEP, mokslo ir 
verslo bendradarbiavimo uždavinių sprendimui. 

 
6.1.9. Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS) 

Taryba nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. sausio 25 d. partnerio teisėmis vykdė Lietuvos 
mokslų akademijos įgyvendinamo projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1 veiklą 
„Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“. Veiklos 
tikslas – skatinti po motinystės arba tėvystės atostogų grįžusius mokslininkus ir tyrėjus (įskaitant 
doktorantus) atstatyti mokslinę kvalifikaciją bei padėti pasirengti tolesnei mokslinei veiklai. 
Vykdant šią veiklą doktorantams ir mokslininkams teikta dviejų rūšių finansinė parama: remtos 
mokslinės išvykos ir mokėtos nustatyto standartinio vieneto įkainio dydžio stipendijos. 

Į finansinę paramą galėjo pretenduoti visų mokslo sričių mokslininkai ir kiti tyrėjai (įskaitant 
doktorantus), grįžę tęsti mokslinės veiklos po motinystės (tėvystės) atostogų. Per tris kvietimus 
teikti paraiškas mokslinėms išvykoms paremti gautos 43 paraiškos, iš kurių ekspertai 
finansuotinomis pripažino 27. Atsižvelgta į numatytos mokslinės išvykos svarbą tyrėjo mokslinės 
kvalifikacijos atstatymui, vykdomo mokslinio darbo reikšmę ir tyrėjo įdirbį, renginio ar mokslo 
centro, į kurį vykstama, mokslinį lygį bei mokslinės išvykos efektyvumą (naudos ir kainos santykio 
požiūriu). Vidutiniškai vienai mokslinei išvykai paremti buvo skirta apie 4400 Lt. Daugiausiai 
paramos prašyta išvykoms į Europos šalyse vykusias mokslines konferencijas. 

Skelbtam kvietimui teikti paraiškas grįžusiojo tyrėjo fiksuotai stipendijai gauti pateikta 90 
paraiškų, iš kurių finansuotinomis ekspertai pripažino 34. Skiriant stipendijas atsižvelgta į grįžusiojo 
tyrėjo mokslinės kvalifikacijos atstatymo plano kokybę, numatomą tolesnį grįžusiojo tyrėjo 
mokslinį darbą bei grįžusiojo tyrėjo mokslinį įdirbį. Kiekvienam po motinystės (tėvystės) atostogų 
grįžusiajam tyrėjui skirta 961 Lt mėnesinė stipendija. Stipendijos mokėtos 2012 m. liepą – gruodį. 

Apklausti finansinę paramą gavę tyrėjai tvirtino, kad šios lyčių lygybę moksle skatinančios 
finansinės paramos priemonės jiems padėjo grįžti į mokslinę veiklą ir tęsti darbus, suteikė daugiau 
galimybių tobulėti. 

Projektas „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ buvo finansuojamas Europos socialinio 
fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. 
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6.2. Tarptautiniai projektai 

6.2.1. Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ 

2011 m. lapkričio 5 d. Taryba kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir viešąja įstaiga 
Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 
bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus 
išsiplėtusioje ES programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto įgyvendinimo sutartį. Taryba, 
kaip įgyvendinančioji institucija, atsakinga už paraiškų konkurso organizavimą ir projektų vykdymo 
priežiūrą. Pagal 2011 m. paskelbta kvietimą 14 Lietuvos ir 25 Šveicarijos valstybinių mokslo ir 
studijų institucijų tyrėjų konsorciumai Tarybai pateikė 41 paraišką vykdyti bendrus mokslinių 
tyrimų projektus (gamtos mokslų srityje – 16 paraiškų, sveikatos (gyvybės) mokslų – 15 paraiškų, 
aplinkos apsaugos mokslų ir technologijų – 11 paraiškų). Projektų paraiškas 2012 m. vertino 
Lietuvos ir užsienio ekspertai. Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai 
tyrimai ir plėtra“ Jungtinis atrankos komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus, 
nusprendė finansuoti 11 bendrų Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų tyrimų projektų: 

- gamtos mokslų srityje – 4 projektus, 
- sveikatos (gyvybės) mokslų – 3 projektus, 
- aplinkos apsaugos mokslų ir technologijų – 4 projektus. 
Taryba administruoja šių projektų įgyvendinimą. 
2013 m. buvo pirmieji mokslinių projektų įgyvendinimo metai, o pirmosios metinės 

ataskaitos bus teikiamos ir vertinamos 2014 m. pradžioje. Mokslinių ataskaitų vertinimą atliks 
Jungtinis atrankos komitetas, kurį sudaro 3 Lietuvos ir 3 Šveicarijos patyrę mokslininkai. 

Iš viso šių projektų vykdymui skirta 25 302 711 Lt: 85 proc. šios sumos sudaro Šveicarijos 
paramos lėšos, 15 proc. – LR valstybės biudžeto lėšos. Vidutiniškai vienam projektui skirta 2,3 mln. 
Lt. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. projektų vykdytojams buvo pervesta 10 689 788 Lt. 

 
6.2.2. Šveicarijos stipendijų fondas (Sciex-NMSch) 

Lietuvai skirtas Šveicarijos stipendijų fondas yra viena iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos 
Konfederacijos bendradarbiavimo programos finansuojamų priemonių. Stipendijų fondas yra 
įgyvendinamas pagal naujų ES valstybių narių ir Šveicarijos tyrėjų mainų programą (Sciex-NMSch). 
2013 m. Taryba kaip koordinuojanti institucija tęsė šio fondo administravimą Lietuvoje. 

Siekiant panaudoti visas Lietuvai skirtas Šveicarijos stipendijų fondo lėšas, buvo nuspręsta 
dalyvauti ne tik pavasario, bet ir rudens kvietime teikti paraiškas. Pagal 2013 m. kvietimus Lietuvos 
jaunieji mokslininkai pateikė 38 paraiškas (25 pagal pavasario ir 13 pagal rudens kvietimą). Iš 
pavasarį teiktų paraiškų, tinkamomis finansuoti pripažintos 8 doktorantų ir 5 mokslų daktarų 
paraiškos. Jiems paskirta 938 250 Šveicarijos frankų parama. Taryba atliko paraiškų su Lietuvos 
dalyviais administracinį ir pirmojo etapo ekspertinį vertinimą. 

2013 m. Taryba skleidė informaciją apie Šveicarijos tyrėjų mainų programos (Sciex-NMSch) 
paskelbtus kvietimus teikti paraiškas, kuriuose galėjo dalyvauti jaunieji mokslininkai iš Lietuvos, 
organizavo informacinius renginius, aktyviai konsultavo potencialius pareiškėjus dalyvavimo 
programoje ir paraiškų teikimo klausimais. Tarybos atstovas dalyvavo programos 
administratoriams skirtuose renginiuose Šveicarijoje. 
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6.2.3. Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų programa BONUS 

Taryba yra Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS 
koordinuojanti, administruojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 2013 m. vyko pirmojo 
programos kvietimo metu pateiktų paraiškų vertinimas ir finansuotinų projektų atranka. Taryba 
atliko kvietime dalyvaujančių Lietuvos dalyvių administracinę patikrą ir patvirtino jų tinkamumą. 
Po ekspertinio vertinimo programos Valdymo komitetas patvirtino 7 finansuotinus projektus, 
kuriuose partneriais įtraukti 2 Lietuvos dalyviai iš Klaipėdos universiteto. Šiuo metu su Lietuvos 
dalyviais rengiamasi pasirašyti finansavimo sutartis. 

Nuo 2013 m. liepos 1 d. pagal rotacijos principą Lietuva (Tarybos nominuotas atstovas) 
vienerių metų laikotarpiui pirmininkauja programos Valdymo komiteto posėdžiams. Juose svarstyti 
programos dokumentai, dalyvavimo, šalių narių finansiniai ir kiti klausimai. Taryba 2013 m. Vilniuje 
surengė išplėstinį BONUS programos Vykdomojo komiteto posėdį. 2013 m. programos nacionalinis 
atstovas vyko į kvietimo grupės posėdį dėl pirmojo kvietimo paraiškų vertinimo. Buvo parengtas ir 
patvirtintas BONUS programos projektų finansavimo aprašas. 

 
6.2.4. Dalyvavimas ERA-NET programoje MERA-NET 

2013 m. sausį atliktas 5 išankstinių (trumpųjų) paraiškų, gautų pagal pirmąjį M-ERA.NET 
programos kvietimą, su projekto dalyviais iš Lietuvos administracinis bei biudžeto tinkamumo 
finansuoti vertinimas. Teikti išsamias paraiškas buvo pakviesti tik 2 konsorciumai su Lietuvos 
dalyviais, tačiau po tarptautinio ekspertinio vertinimo nė viena paraiška su Lietuvos dalyviais 
nebuvo patvirtinta tinkama finansuoti. 

2013 m. liepos 10 d. paskelbtas antrasis M-ERA.NET programos kvietimas. Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal kvietimo temą „Medžiagos sveikatos priežiūrai“. 
2013 m. rugsėjo 10 d. surengta informacinė diena šiam kvietimui pristatyti. 

Pagal šį kvietimą iš viso pateiktos 166 trumposios paraiškos, iš kurių 3 – su Lietuvos dalyviais. 
Pradėtas vykdyti trumpųjų paraiškų administracinis vertinimas. 

 
6.2.5. Dalyvavimas ERA-NET programoje EuroNanoMed II 

2013 m. Taryba kartu su 20 tarptautinių partnerių toliau vykdė projektą EuroNanoMed II. 
Sausio mėnesį paskelbtas IV kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams moksliniams tyrimų 
projektams nanomedicinos srityje. Bendras kvietimo biudžetas – 12,4 mln. eurų. Tarp konkurso 
laimėtojų – vienas projektas su Lietuvos partneriais, kuris bus pradėtas finansuoti 2014 m. 
viduryje. Bendra projekto vertė – 1 mln. eurų. 

 
6.2.6. Dalyvavimas ERA-NET programoje BiodivERsA2 

Pagal 2012–2013 m. BiodivERsA2 kvietimą iš viso pateiktos 77 paraiškos, iš kurių šešias kartu 
su partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Taryba atliko šių paraiškų 
administracinį vertinimą. Po tarptautinio ekspertinio vertinimo finansuojami 8 projektai (Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijų tarp finansuojamų projektų partnerių nėra). Finansuojamiems 
projektams iš viso numatyta skirti 8 mln. eurų. 

2013 m. Taryba pakeitė BiodivERsA2 programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, 
nustatantį paraiškų teikimo, siekiant gauti finansavimą programos „Bendradarbiavimas ir bendra 
strategija, įgyvendinant biologinės įvairovės mokslinių tyrimų programas Europoje“ projektams 
vykdyti, šių paraiškų vertinimo, valstybės biudžeto lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo bei vertinimo 
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Taryboje tvarką. Aktyviai dalyvauta formuojant tarptautines BiodivERsA2 paraiškų ekspertinio 
vertinimo grupes, potencialių 2013–2014 m. kvietimo temų siūlymo ir atrankos procesuose bei 
nustatant 2013–2014 m. kvietimo procedūras. 

Tarybos atstovai dalyvavo BiodivERsA2 visuotiniame susirinkime, kuriame priimti sprendimai 
dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo bei programos veiklos tvarkaraščio, aptarti 
konsorciumo darbui reikalingi dokumentai ir tolesnis programos įgyvendinimas. Vykta į du 
BiodivERsA2 paraiškų konkurso administravimo komiteto susitikimus, kuriuose spręsti kvietimo 
temos ir bendrųjų reikalavimų paraiškoms formulavimo klausimai, ekspertų komisijos sudarymo, 
ekspertinio vertinimo organizavimo, projektų finansavimo ir kiti konkurso administravimo 
klausimai.  

2013 m. lapkričio 1 d. paskelbtas kvietimas teikti išankstines paraiškas 2013–2014 m. 
kvietimui. Bendras kvietimo biudžetas yra apie 10 mln. eurų. Gruodžio mėn. organizuotos išankstinių 
paraiškų rengimo konsultacijos. 

 
6.2.7. Dalyvavimas ERA-NET plus programoje HERA 

Taryba yra HERA Jungtinę mokslinių tyrimų programą „Kultūrų sankirtos“ administruojanti ir 
finansuojanti institucija Lietuvoje. Pagal 2012 m. kvietimą buvo pateiktos 36 išankstinės 
(trumposios) paraiškos su Lietuvos dalyviais. Taryba atlikto paraiškų su Lietuvos dalyviais 
administracinį bei biudžeto tinkamumo finansuoti vertinimą. Teikti išsamias paraiškas pakviesti 7 
konsorciumai su Lietuvos dalyviais, tačiau po tarptautinio ekspertinio vertinimo nė viena iš jų 
nebuvo patvirtinta finansuoti. 

2013 m. Tarybos atstovai dalyvavo 2012 m. HERA kvietime dalyvavusių šalių susirinkime, 
skirtame aptarti vykusio kvietimo ekspertinio vertinimo rezultatus ir galimą projektų finansavimą. 
Tarybos atstovai vyko į konferenciją, kurioje pristatyti ankstesnio kvietimo projektų ir programos 
įgyvendinimo aspektai, reikšmė ir pasiekti rezultatai, taip pat dalyvauta susitikime, skirtame aptarti 
tolesnį programos įgyvendinimą. 

 
6.2.8. 7BP projektas „Politikos priemonių efektyvinant ekonomiką per taupų išteklių 

naudojimą parengimas“ (SPREE) 

2013 m. Taryba kartu su 10 partnerių iš 7 valstybių (Jungtinės Karalystės, Švedijos, 
Nyderlandų, Ispanijos, Lietuvos, Suomijos ir Izraelio) tęsė trejų metų trukmės 7BP projektą 
„Politikos priemonių efektyvinant ekonomiką per taupų išteklių naudojimą parengimas“ (angl. 
Servicizing Policy for Resource Efficient Economy, projekto santrumpa – SPREE). Šio projekto tikslas 
– sukurti galimus politikos priemonių paketus, siekiant įsteigti sistemas, kurios pagreitintų 
perėjimą nuo produktų pardavimo iki paslaugų teikimo. SPREE projektas modeliuojamas trijuose 
sektoriuose: vandens išteklių, mobilumo ir žemės ūkio. Taryba yra šio projekto koordinatorė. 

Įgyvendinant projektą, konceptualizuotas politikos priemonių parengimas, parengta 
metodologija, pradėti tyrimai partnerių šalyse. Tarybos atstovai dalyvavo dviejose pasitarimuose 
Nyderlanduose ir Suomijoje. Naudojantis parengta metodologija, Lietuvoje viename iš žemės ūkio 
sektorių (rapsų auginimo) pasirengta tirti kliūtis ir paskatas plačiau naudotis paslaugomis. Tyrimo 
metu gauti rezultatai leis koreguoti parengtą metodologiją. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2012 m. vasarą. Šį projektą numatyta užbaigti 2015 m. 
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7. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje institucijai paskirti biudžetiniai asignavimai 
(pagal valstybės biudžeto programas) 

2013 m. asignavimų planas – 105 760 tūkst. Lt. Pagal patvirtintas programas duomenų 
pasiskirstymas pateiktas 3 lentelėje. 

Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (valstybės biudžeto lėšos)“ lėšų 
neįsisavinimo pagrindinė priežastis – 2012 m. Tarybos sugriežtinta projektų išlaidų sąmatų keitimo 
einamaisiais metais tvarka, dėl kurios dalis 2013 m. projektų įgyvendinimui skirtų lėšų, kurios buvo 
sutaupytos vykdant projektus, buvo grąžintos. Atkreiptinas dėmesys, kad pasitaiko mokslo ir 
studijų institucijų, kurių projektų administravimo gebėjimai yra tobulintini, nes jos ne visada 
užtikrina tinkamą skirtų lėšų panaudojimą ir skirtas lėšas yra priverstos grąžinti. Kitos sutaupytos 
lėšos skirtos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms ir kitoms paslaugoms. 

Vykdant priemonę „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (Šveicarijos finansinės paramos 
lėšos)“, pagrindinę nepanaudotų lėšų dalį sudaro lėšos autorinėms sutartims (29,0 tūkst. Lt). 
Suplanuotos išlaidos nebuvo panaudotos todėl, kad 2013 m. mokslinių tyrimų projektai prasidėjo 
tik lapkritį–gruodį ir todėl buvo nuspręsta nerinkti metinių ataskaitų ir neorganizuoti jų ekspertinio 
vertinimo. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtos lėšos, t. y. 6,7 tūkst. Lt, buvo 
sutaupytos, nes darbuotojai buvo įdarbinti ne pilnu etatu. Likusius 56,0 tūkst. Lt sudaro lėšos 
komandiruotėms, prekėms ir paslaugoms, kurios nupirktos mažesnėmis kainomis, negu patvirtinta 
viešųjų pirkimų plane. Sutaupytos lėšos persikelia į kitus metus. 

 
3 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2013 metais, suma tūkst. Lt. 

Progra-
mos 

kodas 

Finan-
savimo 
šaltinio 
kodas 

Priemonės pavadinimas 

Ataskaitinio 
laikotarpio 

planas, įskaitant 
patikslinimus 

Panau-
doti 

asignavi-
mai 

Nuo-
krypis 
(5–4) 

Įvyk-
dymo 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.001 1.1.1.1.1. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(valstybės biudžeto lėšos) 

62502 61580,3 -921,7 98,52 

1.001 1.2.3.1.23 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(Šveicarijos programa) 

51 37,5 -13,5 73,52 

1.001 1.3.3.1.24 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(Šveicarijos programa) 

291 212,2 -78,8 72,92 

1.001 1.3.2.3.1. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos) 

41500 36997,4 -4502,6 89,15 

1.001 1.3.2.3.2. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
techninės paramos lėšos) 

1416 1401,6 -14,4 98,98 

  Iš viso: 105760,0 100229,0 -5531,0 94,77 

 

Priemonei „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšos)“ skirtos lėšos nebuvo visiškai įsisavintos dėl to, kad projektų, finansuojamų pagal III 
kvietimą, vykdytojai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nepatyrė išlaidų. 2013 m. 
numatytos lėšos tarpiniams mokėjimams persikelia į 2014 m. 

 

8. Kitos institucijos lėšos (jei tokių yra) 

Lietuvos mokslų akademija pagal pasirašytą paslaugų sutartį pervedė 24 900 Lt. 
Iš viso per metus kitų pajamų suma sudarė 24 900 Lt. 
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9. Biudžetinių lėšų panaudojimas 

Tarybos 2013 m. išlaidų panaudojimas pateiktas 4 lentelėje. Valdymo išlaidos sudarė 
6,5 proc. nuo suplanuotų Tarybos asignavimų. 

Lietuvos mokslų akademija pagal pasirašytą paslaugų sutartį pervedė 24 900 Lt. Ekspertai 
atliko ekspertinį vertinimą ir jiems buvo sumokėti autoriniai atlyginimai. 

Iš viso per metus kitų pajamų suma sudarė 24 900 Lt. 
 
4 lentelė. Tarybos 2013 m. Išlaidų pasiskirstymas pagal straipsnius. 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 

Asignavimų 
planas, 

suma tūkst. 
Lt 

Panaudota 
asignavimų, 
suma tūkst. 

Lt 

Nepanaudota, 
suma 

tūkst. Lt 

1 2 3 4 5 (3–4) 

1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 2911,0 2746,6 164,4 

1.2. Socialinio draudimo sąnaudos 899,6 851,5 48,1 

1.3. Ryšių sąnaudos 28,0 27,7 0,3 

1.4. Komandiruočių sąnaudos 265,0 252,4 12,6 

1.5. Spaudiniai 2,5 2,3 0,2 

1.6. Transporto paslaugos 11,0 10,7 0,3 

1.7. Autorinės sutartys 2013,0 1967,0 46,0 

1.8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 81,7 75,5 6,2 

1.9. Kitų paslaugų sąnaudos 488,7 432,1 56,6 

1.10. Kitos prekės 127,0 100,1 26,9 

1.11. Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (2.8 str. institucijoms) 57404,0 56740,5 663,5 

1.12. Socialinė parama (išeitinės pašalpos) 15,0 12,1 2,9 

1.13. 
Einamiesiems tikslams (pervedamos Europos Sąjungos, 
kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo 
finansavimo lėšos) (2.9. str. institucijoms)  

41500,0 36997,4 4502,6 

1.14. Ilgalaikis turtas 13,5 13,1 0,4 

 Iš viso: 105760,0 100229,0 5531,0 

 
 

10. Biudžetinių asignavimų ir kitų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likutis buvo 1528,75 Lt 
(institucijų grąžintos nepanaudotos programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų 
finansavimui skirtos lėšos, kurios 2014 m. sausio mėn. 3 d. pervestos Finansų ministerijai). 

Lėšų likutis kitos veiklos sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 0,4 tūkst. Lt. 
Specialiųjų programų lėšų Taryba neturi.  
 
 
 

Tarybos pirmininkas     prof. Dainius H. Pauža 
 
2014 m. vasario 28 d. 


