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7BP – 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa 
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BPTI – Baltijos pažangių technologijų institutas 
CLARIN – Europos strategijos mokslinių tyrimų infrastruktūroms forumo kelrodžio Bendrosios kalbos išteklių 
ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra 

EHU – Europos humanitarinis universitetas  
EĮSĮ – ekspertinio įvertinimo suminis įvertis 
ERIC – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumai 
ES – Europos Sąjunga 
ESF – Europos mokslo fondas 
GTC – Gamtos tyrimų centras 
GTM – Gamtos ir technikos mokslai 
H2020 – ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
HSM – humanitariniai ir socialiniai mokslai  
IMC – Inovatyvios medicinos centras 
Institucijos – Lietuvos universitetai ir mokslinių tyrimų institutai 
ISM – Vadybos ir ekonomikos universitetas 
KTU – Kauno technologijos universitetas  
KU – Klaipėdos universitetas  
LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 
LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras  
LEI – Lietuvos energetikos institutas 
LEU – Lietuvos edukologijos universitetas 
LII – Lietuvos istorijos institutas  
LIT – Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 
LKA – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija,  
LKI – Lietuvių kalbos institutas  
LKTI – Lietuvos kultūros tyrimų institutas  
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija  
LR - Lietuvos Respublika 
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
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LTI – Lietuvos teisės institutas 
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Mokslo fondas – Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas 
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MSĮ – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas 
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SHARE ERIC – Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją mokslinių tyrimų infrastruktūra 
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Taryba - Lietuvos mokslo taryba 
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VDU – Vytauto Didžiojo universitetas 
Vertinimo metodika – Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika 
Vertinimo reglamentas – Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio 
vertinimo reglamentas 
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
VMTI FTMC – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras 
VMTI GTC – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras 
VU – Vilniaus universitetas  
VU TVM – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla 
 



6 

Ši paskirtis apibrėžta Seimo 2009 m. 
gruodžio 29 d. nutarimu Nr. XI-625 
patvirtintais Tarybos nuostatais. 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Lietuvos mokslo tarybos veiklos pagrindas ir kokybės užtikrinimas 

1.1. Pagrindiniai Lietuvos mokslo tarybos veiklą reglamentuojantys 
dokumentai 

Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – 
LR Seimas). 

2015 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Tarybos pirmininko pareigas ėjo prof. dr. DAINIUS 
HAROLDAS PAUŽA. 

Tarybos veiklos pagrindas – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (toliau – MSĮ), 
kuriuo Tarybai pavesta vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo 
(toliau – LR Seimas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau 
LR Vyriausybė) patarėjo mokslo ir mokslininkų rengimo 
klausimais funkcijas, dalyvauti įgyvendinant mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas, įgyvendinti programinį 
konkursinį mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų finansavimą, 
organizuoti Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimą.  

Tarybą sudaro valdyba, Mokslo fondas ir du ekspertų komitetai: Humanitarinių ir socialinių 
mokslų komitetas (toliau – HSM komitetas) ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas (toliau – GTM 
komitetas). Taryboje yra 29 nariai, kurie pagal Tarybos nuostatus yra skiriami penkerių metų 
kadencijai (ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės). Pusė narių įpusėjus penkerių metų kadencijai 
yra keičiami.  

2015 m. atsistatydino Tarybos pirmininko pavaduotojas, GTM komiteto pirmininkas, prof. 
Konstantinas Pileckas ir Tarybos mokslinė sekretorė dr. Brigita Serafinavičiūtė. Baigiantis Tarybos 
narių, LR Seimo paskirtų 2013 m. birželį, kadencijai, 2015 m. rugpjūtį–rugsėjį vyko VIII kadencijos 
Tarybos narių rotacijos procedūra. Tarybos pirmininko pavaduotojo ir mokslinio sekretoriaus 
kandidatūras iš akademinės bendruomenės pasiūlytų kandidatų atrinko LR švietimo ir mokslo 
ministrė. 2015 m. rugpjūčio 7 d. LR Ministro Pirmininko sudarytos atrankos grupės LR švietimo ir 
mokslo ministrei pasiūlė po 20 kandidatų į Tarybos HSM bei GTM komitetų narius, atrinktų iš tų, 
kuriuos pasiūlė mokslininkai, jų organizacijos, mokslo ir studijų bei valstybės institucijos (iš viso 
buvo pasiūlyta 88 kandidatūros). LR švietimo ir mokslo ministrė iš pasiūlytųjų atrinko 5 kandidatus 
į GTM komiteto narius ir 4 kandidatus į HSM komiteto narius bei pateikė juos visuomenei viešai 
apsvarstyti. Tarybos narių sąrašą LR Vyriausybės teikimu patvirtino LR Seimas 2015 m. gruodžio 
23 d. nutarimu Nr. XII-2249 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 27 d. nutarimo 
Nr. XII-440 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Įsigaliojus LR Seimo priimtam nutarimui, darbą Tarybos valdyboje pradėjo 2 nauji nariai: 
Vilniaus universiteto (toliau – VU) Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros vedėjas 
prof. habil. dr. Jūras Banys (Tarybos pirmininko pavaduotojas, GTM komiteto pirmininkas) ir 
Gamtos tyrimų centro (toliau – GTC) Botanikos instituto Vandens ekotoksikologijos laboratorijos 
jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Reda Cimmperman (Tarybos mokslinė sekretorė). 

VIII kadencijos atnaujintame Tarybos GTM komitete nuo 2015 m. gruodžio  30 d. pradėjo 
dirbti 3 nauji nariai: Klaipėdos universiteto (toliau – KU) Jūros tyrimų atviros prieigos centro Jūros 
ekosistemų laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas prof. dr. Albertas Bitinas, VU Medicinos 
fakulteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos prof. habil. dr. Pranas Šerpytis, GTC Ekologijos instituto 
P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovas prof. habil. dr. Gediminas Valkiūnas. Du GTM 
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komiteto nariai paskirti antrajai kadencijai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – 
LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas prof. 
habil. dr. Pavelas Duchovskis ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Medicinos 
akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto vadovas prof. habil.dr. Limas 
Kupčinskas. 

HSM komitete darbą pradėjo 4 nauji nariai: Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) 
Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas prof. Darijus Beinoravičius, KU 
Socialinių mokslų fakulteto Socialinių pokyčių studijų centro vedėjas doc. dr. Liutauras Kraniauskas, 
Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo 
administravimo katedros docentas dr. Saulius Pivoras ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
(toliau – LLTI) Tekstologijos skyriaus vadovas dr. Mikas Vaicekauskas.  

Suformavus atnaujintos sudėties Tarybą, užtikrintas jos veiklos tęstinumas, tolesnis 
strateginiame veiklos plane iškeltų tikslų įgyvendinimas ir numatytų rezultatų siekimas. 

 

1.2. Diskusijos dėl Tarybos nuostatų tobulinimo 

2015 m. vyko diskusijos dėl Tarybos nuostatų tobulinimo. Taryba, atsakydama į 2015 m. 
birželio 16 d. raštu Nr. 23–2115 pateiktą LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2015 m. 
birželio 10 d. posėdžio nutarimą dėl 5-ojo klausimo (protokolo Nr. 106-P-19), savo 2015 m. 
liepos 27 d. rašte Nr. 4S-956 „Dėl mokslinės veiklos palyginamojo ir kitų tyrimų išvadų ir 
rekomendacijų įgyvendinimo“ nurodė, kad LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-
625 patvirtintuose Lietuvos mokslo tarybos nuostatuose (toliau – Tarybos nuostatai) yra 
tobulintinų aspektų. Tarybos valdybos ir komitetų diskusijos dėl Tarybos nuostatų tobulinimo 
apibendrintos Tarybos spalio 12 d. plenariniame posėdyje. Buvo pasiūlyta parengti išsamią Tarybos 
nuostatų analizę, nurodant kurios jų nuostatos galimai sudaro prielaidų nepakankamai efektyviam 
Tarybos darbui. Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad šiuo metu svarbiausia būtų sutelkti 
kompetencijas visos mokslo ir studijų sistemos efektyvumo problemoms spręsti, t.y. mokslinius 
tyrimus vykdančių institucijų tinklui optimizuoti bei fragmentacijai ir dubliavimui šalinti, nes 
prasidėję MSĮ pakeitimo projekto svarstymai kaip tik sukuria sąlygas sisteminiams sprendimams. 
Tarybos nuomone, tai šiuo metu yra kur kas svarbiau, nei vienos institucijos nuostatų tobulinimas. 
Nuomonę dėl galimo Tarybos veiklos modelio Taryba išsakė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetui 2015 m. spalio 13 d. raštu Nr. 4S-1280 „Dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų 
įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo projekto“ (žr. ataskaitos 2.1.1 poskyrį). Atsižvelgiant į 
išdėstytas aplinkybes, Tarybos nuomone, Tarybos nuostatų tobulinimo klausimą vertėtų svarstyti 
po pakeisto MSĮ priėmimo. 

 

2. Pagrindinės Tarybos veiklos  

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką, Taryba vykdo ekspertinę veiklą, programinį 
konkursinį finansavimą, vertina Lietuvoje vykdomą mokslinę veiklą, organizuoja atstovavimą 
Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos (toliau – ES) 
šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose.  

Tarybos uždavinius ir funkcijas, nustatytus MSĮ bei Tarybos nuostatuose, galima suskirstyti į 
tris pagrindines grupes: ekspertinė veikla, mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos programinis 
konkursinis finansavimas ir dalyvavimas tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrime. 
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2.1.  Ekspertinė Tarybos veikla 

Taryba yra įpareigota patarti LR Seimui ir LR Vyriausybei mokslo plėtros ir mokslininkų rengimo 
klausimais, organizuoti mokslinės veiklos vertinimą, teikti siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir 
dermės su valstybės poreikiais. Su Tarybos parengtais dokumentais ir jų projektais supažindinama LR 
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 LR Seimui, LR Vyriausybei, LR švietimo ir 
mokslo ministerijai, kitoms valstybės institucijoms. Su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetu bei LR švietimo ir mokslo ministerija Taryba bendradarbiauja nuolatos. 

 
2.1.1. Mokslo ir studijų įstatymo projekto svarstymas 

2015 m. prasidėjo MSĮ projekto svarstymas LR Seime. Pirmieji klausymai LR Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitete vyko spalio 14 d. Taryba pagal kompetenciją išnagrinėjusi LR švietimo 
ir mokslo ministerijos parengtą 2015 m. liepos 3 d. redakcijos LR MSĮ Nr. IX-242 pakeitimo 
įstatymo projektą (toliau – Projektas) pateikė jam pastabų bei siūlymų. 

Atkreipė dėmesį, kad: 
1. Projekto III skyriuje stinga nuoseklumo apibrėžiant mokslo ir studijų politiką 

formuojančias ir įgyvendinančias institucijas, eklektiškai formuojamas ekspertinių ir patariančiųjų 
institucijų tinklas. 

2. Projekte nevienodai detaliai reglamentuojamos studijos bei moksliniai tyrimai, 
nuostatos, reglamentuojančios studijas, yra pernelyg detalios, labiau tinkančios poįstatyminiams 
aktams nei MSĮ. 

3. Projekte nesprendžiami sisteminiai klausimai, ypač susiję su visos mokslo ir studijų 
sistemos finansavimo principais, nėra aiškios mokslo veiklos vertinimo sistemos bei jos sąsajų su 
asignavimais. 

4. Nepakankamai aiškiai nustatytos doktorantūros inovatyvių formų galimybės (77 
straipsnio 10 dalis), nes svarbu numatyti, kaip diegti kitų ES šalių patirtį įteisinant pramoninę 
doktorantūrą (angl. Industrial Doctoral Training), kuri neabejotinai prisidėtų prie realaus mokslo ir 
verslo bendradarbiavimo. 

Išsakė nuomonę dėl Lietuvos ekonominės politikos tyrimų centro steigimo: kadangi tokio 
centro steigimo idėja grindžiama taikomųjų tyrimų poreikiu, atkreiptas dėmesys, kad tokio 
pobūdžio tyrimus galima vykdyti ne steigiant naują instituciją, bet per Tarybą vykdant tyrimus ūkio 
subjektų iniciatyva arba tokie tyrimai gali būti užsakomi pačių ministerijų. 

Projektui pateikta 15 konkrečių siūlymų su komentarais. Vienas iš jų – dėl Tarybos struktūros 
ir veikos reglamentavimo (Projekto 14 str.). Atkreiptas dėmesys, kad Taryba yra LR Seimo įsteigta 
biudžetinė įstaiga, tad jos, kaip ir kitų LR Seimui pavaldžių institucijų vadovus, turėtų skirti Seimas, 
taip suteikiant steigėjui daugiau galimybių tiesiogiai prižiūrėti savo įsteigtos institucijos veiklą. 
Projekte siūlyta aiškiau apibrėžti vienasmenį ir kolegialų Tarybos organus, o detalias valdybos ir 
komitetų narių atrankos ir skyrimo procedūras apibrėžti ne Projekte, bet Tarybos nuostatuose. 
Siūlyta Tarybai, kaip ekspertinei institucijai, numatyti prievolę dalyvauti svarstant mokslo ir studijų 
sistemos klausimus: taip iš dalies būtų atsižvelgta į išorinių ekspertų siūlymus stiprinti šią Tarybos 
veiklą. Taip pat siūlyta išplėsti Tarybos galimų sudaryti vidinių struktūrų įvairovę.  

Visi Tarybos siūlymai 2015 m. spalio 13 d. raštu Nr. 4S-1280 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XU-242 pakeitimo įstatymo projekto“ pateikti LR Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetui.  

http://www.lmt.lt/
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2.1.2. Naujų nacionalinių mokslo programų projektų parengimas 

Taryba, siekdama finansuoti didžiausios kompetencijos mokslinius tyrimus ir skatinti Lietuvos 
mokslo konkurencingumą, 2015 m. pradžioje baigė rengti penkių naujų nacionalinių mokslo 
programų (toliau – NMP) projektus. Šie NMP projektai pradėti rengti 2014 m. pradžioje, pirmąkart 
paskelbti 2014 m. birželį (pristatyti suinteresuotoms ministerijoms ir mokslo bendruomenei, teikti 
vertinti Lietuvos ir užsienio ekspertams), 2014 m. liepą pirmąkart pateikti LR švietimo ir mokslo 
ministerijai, rugsėjį–lapkritį tikslinti pagal jos pateiktus siūlymus ir 2015 m. sausį LR švietimo ir 
mokslo ministerijai pateikti pakartotinai. 2015 m. vasarį patvirtintos NMP „Agro-, miško ir vandens 
ekosistemų tvarumas“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-81) ir 
„Sveikas senėjimas“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-82), kovą – 
NMP „Gerovės visuomenė“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-166), 
gegužę – NMP „Link ateities technologijų“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. 
įsakymas Nr. V-480). 

NMP „Modernybė Lietuvoje“ projektą LR švietimo ir mokslo ministerija grąžino taisyti ir 
tikslinti. Pagal ministerijos pasitelktų ekspertų pastabas buvo išgryninti ir susiaurinti šios 
programos tikslas, uždaviniai ir įgyvendinimo priemonės, o laukiami rezultatai sukonkretinti taip, 
kad HSM orientuotų į aktualius, inovatyvius ir tarptautiškus mokslinius tyrimus, labiau 
priartinsiančius mokslą prie konkrečių visuomenės ir valstybės reikmių. LR švietimo ir mokslo 
ministerijai patvirtinus šią programą, Taryba 2016 metų I pusmetį plnuoja skelbti pirmąjį kvietimą 
teikti projektų paraiškas. 

 
2.1.3. Projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ parengimas  

2015 m. suformuluotas tęstinio Tarybai bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijomis ir bibliotekomis įgyvendinamo projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ 
poreikis, deklaruotas LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos 
mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ ir LR švietimo ir mokslo ministro 
2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-395 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2013–2020 
metų krypčių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Minėtuose dokumentuose pabrėžiama, 
kad vienas svarbiausių lituanistikos tyrimų kokybės gerinimo veiksnių – veiksminga mokslo darbų 
ekspertinio vertinimo sistema, t.y. vertinimo kriterijų išgryninimas, aukšta ekspertų kvalifikacija, 
jaunųjų mokslininkų įtrauktis. Pabrėžiama ir šiuolaikinės infrastruktūros svarba, t.y. duomenų 
sklaida moderniomis priemonėmis, sklandžiai funkcionuojančios atvirosios prieigos duomenų 
bazės, kurių dėka lituanistinių tyrimų rezultatai gali patekti į nacionalinę ir tarptautinę akademinę 
erdvę, o jų autoriai tapti matomi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Minėtuose dokumentuose 
iškeltoms problemoms spręsti projekte „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ numatyta: 

1. Tęsti lituanistikos publikacijų, išsisklaidžiusių Lietuvos ir pasaulio informacijos 
ištekliuose, kaupimą ir išsaugojimą; 

2. Pasitelkus ekspertus atrinkti geriausias lituanistines publikacijas kaupti ir saugoti 
ekspertinio vertinimo duomenis ir rezultatus; 

3. Rengti ir skleisti lituanistinių publikacijų ekspertinio vertinimo apžvalgas–studijas; 
4. Didinti lituanistinių publikacijų prieinamumą ir atvirumą; 
5. Palaikyti ir plėtoti šiuolaikinę lituanistikos tyrimų rezultatų ir sklaidos infrastruktūrą.  
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016−2018 metai. 
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2.1.4. Inovacijų skatinimas  

2015 m. tęsėsi diskusijos dėl inovacijų ir mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės, 
kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) skatinimo Lietuvoje. Taryba savo nuomonę dėl MTEP skatinimo 
teikė LR Vyriausybei, LR ūkio bei LR švietimo ir mokslo ministerijoms, dalyvavo susijusiuose LR 
strateginės tarybos pasitarimuose. Tarybos nuomone, siekiant esminio proveržio MTEP ir inovacijų 
srityje nėra visiškai išnaudotos esamos Tarybos, aukščiau minėtų ministerijų bei Mokslo, inovacijų 
ir technologijų agentūros (toliau – MITA) galimybės, todėl šiuo metu neturėtų būti steigiamos 
naujos institucijos ir struktūros, kurias įsteigus prasidėtų sudėtingas ir ilgas veiklos sričių padalijimo 
procesas. Tarybos nuomone, šiuo metu ypač svarbu keisti mokslo ir verslo bendruomenių kultūrą, 
išankstines nuostatas, o inovacinės veiklos skatinimo būdai turėtų būti išanalizuoti remiantis ne 
keleto valstybių, bet išsamia pasaulinio inovacijų konteksto analize. 

LR Ministro Pirmininko 2014 m. gruodžio 22 d. potvarkiu Nr. 254 sudarytai darbo grupei, 
kuriai pavesta spręsti Inovacijų skatinimo bei plėtros Lietuvoje problematiką, Taryba pateikė 
siūlymų dėl inovacijų ir technologinės plėtros politikos skatinimo bei su tuo susijusių teisės aktų 
keitimo.  

Taryba pasiūlė, kad jos organizuojamuose technologinės plėtos projektų konkursuose būtų 
remiami MTEP projektai, susiję su inovacijomis bei technologine plėtra, kurių vykdytojai planuoja 
pasiekti ne žemesnį kaip penktąjį MTEP etapą, (t. y. įsipareigotų maketą (modelį) patikrinti 
imituojant realias sąlygas, o meno objekto projektą – pristatyti visuomenei) ir ne aukštesnį kaip 
šeštąjį MTEP etapą (t. y. įsipareigotų kurti prototipą, arba bandomąją versiją). Penktojo ar šeštojo 
MTEP etapo pasiekimas turėtų sietis su naujomis žiniomis, kurios galėtų būti gautos ir ne 
įgyvendinamo MTEP projekto metu: taip būtų įtvirtinta nuostata, kad inovacijos bei technologinė 
plėtra, kurių reikia viešojo ar privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, būtų 
pagrįstos aukšto lygio moksliniais tyrimais. 

Taryba atkreipė dėmesį, kad siekiant užtikrinti technologinės plėtros projektų konkursus 
laimėjusių projektų finansavimo tęstinumą ir sklandų šių projektų rezultatų virsmą inovacijomis, 
būtinas tamprus Tarybos ir MITA bendradarbiavimas, kuriant bei įgyvendinant vieningas bei viena 
kitą papildančias MTEP projektų finansavimo schemas. Tęstinumas galėtų būti užtikrinamas, jei 
MITA imtųsi tęsti Tarybos finansuotų technologinės plėtros projektų, pasiekusių penktąjį ar šeštąjį 
MTEP etapą, finansavimą, kad ateityje šių projektų vykdytojai galėtų pasiekti net devintąjį MTEP 
etapą (t.y. kad vartotojas ir (arba) užsakovas įvertintų naują produktą) arba sukurti produktai būtų 
įdiegti į rinką. Taryba pasiūlė, kad jei jos finansuojamų projektų pareiškėjai yra mokslo ir studijų 
institucijos, tai šiuos projektus toliau ėmus finansuoti MITA‘ai, pareiškėjai turėtų būti verslo 
subjektai kartu su mokslo ir studijų institucijomis.  

LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 650 ,,Dėl rekomenduojamos mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ vartojamą terminą 
„MTEP etapas“ Taryba pasiūlė pakeisti terminu „technologinės parengties lygis“. 

2.1.4.1. Tarybos Technologijų plėtros komisija 

Svarbiausia Technologijų plėtros komisijos veikla – teikti siūlymus, kaip sudaryti palankesnes 
sąlygas Lietuvos technologinei plėtrai, t. y. moksliniams tyrimams, kurie skatintų produktyvias 
inovacijas, reikalingas viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti ir taip 
įtvirtinti nuostatą, kad šios problemos gali ir turi būti sprendžiamos pasitelkus aukšto lygio 
mokslinius tyrimus. Technologijų plėtros komisija parengė technologinės plėtros projektų konkurso 
sąlygų esmines gaires, kurios skatintų telkti projektų vykdytojų turimus išteklius ir skirti juos 
projektams įgyvendinti; padėtų užtikrinti sklandų tyrėjų bei verslo partnerių bendradarbiavimą ir 
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tinkamą projektams skirtų lėšų panaudojimą; didesnį svorį vertinant leistų skirti tyrimų 
pritaikomumui ir technologinei plėtrai; projekto partnerį įpareigotų prie projekto prisidėti ne 
mažesne nei 10 proc. projektui įgyvendinti Tarybos skiriamų lėšų dalimi.  

Technologijų plėtros komisija teikė pastabų ir siūlymų LR ūkio ministerijos parengtam 
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų 
planui atnaujinti. 

2.1.4.2. Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas  

2015 m. Taryba aktyviai dalyvavo Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos 
įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plane numatytose veiklose, skatindama inovacijas, teikdama 
konsultacinę ir informacinę pagalbą ūkio subjektams, skatindama inovatyvių, ekonomiškai efektyvių, 
aplinkai palankių ir socialiai priimtinų gamybos bei su ja susietų technologijų plėtrą, prielaidų 
pastarosiomis grįstam verslui regionuose kūrimą, skatino Lietuvos institucijų dalyvavimą jungtinėje 
Baltijos jūros mokslinių tyrimų programoje BONUS. 2015 metais pradėtos įgyvendinti dvi NMP „Link 
ateities technologijų“ bei „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, per kurių dalį projektų 
įgyvendinama Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa. Taryba teikė finansavimą 
institucijų projektams, kuriantiems elektroninių sprendimų taikymą viešajame sektoriuje. 

2.1.4.3. Kiti veiksmai skatinant inovacijas 

Tarybos pirmininkas dalyvauja LR Ministro pirmininko vadovaujamoje Mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje bei Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupėje, 
kuriose nuolat svarstomos inovacijų skatinimo problemos.  

Tarybos pirmininkas dalyvavo LR Vyriausybės kanceliarijos sudarytoje darbo grupėje dėl 
Lietuvos inovacijų skatinimo, kuri 2015 m. parengė Inovacijų skatinimo įstatymo koncepciją. 
Tarybos pirmininkas yra įtrauktas ir į Inovatyvios ekonomikos tarybą prie Ūkio ministerijos (LR ūkio 
ministro 2014 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 4-549). 

 
2.1.5. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtra 

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumai (angl. European Research 
Infrastructure Consorcium; toliau – ERIC) yra steigiami tam, kad greitai augant mokslinių tyrimų 
įrangos poreikiui bei nuolat sudėtingėjant mokslinių tyrimų infrastruktūroms (toliau – MTI) ir 
didėjant MTI kūrimo, atnaujinimo ir veiklos kainoms, būtų galima apjungti visų Europos bendrijos 
šaliųišteklius. Tarptautinės MTI yra būtina prielaida efektyviai vykdyti Europos mokslinių tyrimų ir 
plėtros programas, siekti pasaulinio lygio ir konkurencingumo.  

Šalių, tapusių tarptautinių MTI (ERIC) narėmis, mokslininkų bendruomenės gali veiksmingai 
naudotis bendrosiomis infrastruktūromis. Dalyvavimas ir narystė tarptautinėse MTI labai svarbūs ir 
Lietuvai, nes padeda užtikrinti šalies MTEP ir inovacijų konkurencingumą. 

Lietuvai svarbu identifikuoti savo interesus ir apsispręsti, kuriose ERIC ar kitose tarptautinės 
MTI ji turėtų dalyvauti nario ar partnerio teisėmis, prisiimdama atitinkamus finansinius 
įsipareigojimus. Tuo tikslu Tarybos MTI komisija (patvirtinta Tarybos 2013 m. gruodžio 16 d. 
nutarimu Nr. VII-13) 2015 m. atnaujino Lietuvos MTI kelrodį (toliau – Kelrodis), kurį buvo parengusi 
2014 m. Kelrodyje pateikta išanalizuota, įvertinta ir struktūruota informacija apie visas Lietuvai 
svarbias infrastruktūras, aptarta Lietuvos MTI raida ir strategija, išanalizuotos sąsajos su Europos 
strategijos mokslinių tyrimų infrastruktūroms forumo (angl. The European Strategy Forum on 
Research Infrastructures, ESFRI) kelrodžio infrastruktūromis ir kitomis MTI.   
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Atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. ES Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl ERIC 
Bendrijos teisinio pagrindo (OL 2009 L 206) ir vadovaudamasi MSĮ, Dalyvavimo tarptautinėse MTI 
tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1068, ir 
Tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-127 patvirtinto Lietuvos institucijų dalyvavimo 
tarptautinėse MTI inicijavimo tvarkos aprašu, Tarybos MTI komisija 2015 m. išnagrinėjo mokslo ir 
studijų institucijų (ir jų konsorciumų) pateiktus dalyvavimo tarptautinėse MTI infrastruktūrose 
planus. 

Tarybos MTI komisija įvertino VU pateiktą paraišką dėl Lietuvos stojimo į Europos sveikatos, 
senėjimo ir išėjimo į pensiją mokslinių tyrimų infrastruktūrą (angl. The Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe, SHARE ERIC). Tarybos MTI komisijos išvados, Tarybai pritarus, pateiktos 
LR švietimo ir mokslo ministerijai. Jose rekomenduojama, kad Lietuvos MTI „Žmogaus gerovės ir 
raidos mokslinių tyrimų infrastruktūrai (angl. Human well-being and development, HUMRE)“ taptų 
tarptautinės MTI nare. Tarybos MTI komisija išnagrinėjo VU pateiktą paraišką dėl Paveldo ir 
istorijos mokslinių tyrimų infrastruktūros „Aruodai“ (PITI „Aruodai“) stojimo į tarptautinę Meno ir 
humanitarinių mokslų srities skaitmeninių mokslinių tyrimų infrastruktūrą (angl. The Digital 
Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH ERIC) ir pateikė išvadų bei 
rekomendacijų narystės planui tobulinti. 

Tarybos MTI komisija 2015 m. įvertino Lietuvos narystės tarptautinėje MTI „Europos 
socialinis tyrimas, ESS“ (angl. The European Social Survey, ESS ERIC), į kurią Lietuva įstojo 2014 m. ir 
tų pačių metų gegužės 7 d. Taryba su KTU pasirašė narystės plano įgyvendinimo sutartį, veiklos 
2015 m. ataskaitą. 2015 m., įgyvendinant Lietuvos narystės tarptautinėje MTI ESS ERIC planą, buvo 
archyvuoti ESS 7-osios bangos Lietuvos duomenys ir metaduomenys pagal tarptautinius standartus 
užtikrinant viešą prieigą, surengti du metodologiniai ESS duomenų analizės seminarai, kuriuose 
gilintos socialinių mokslų srities mokslininkų ir kitų tyrėjų analitinės kompetencijos, parengti du 
moksliniai straipsniai, kuriuose interpretuojami minėtų tyrimų duomenys. Įvertinusi ataskaitą, MTI 
komisija konstatavo, kad narystės planas įgyvendinamas tinkamai. 

2014 metų spalio 28 d. Lietuva priimta į Europos strategijos mokslinių tyrimų infrastruktūroms 
forumo kelrodžio Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos MTI (angl. The 
Common Language Resources and Technology Infrastructure, CLARIN), turinčią ERIC statusą. 
Sukūrus nacionalinį trijų universitetų (VDU – koordinatorius, VU ir KTU) konsorciumą, 2015 m 
gegužės 26 d. buvo sutartis su CLARIN. LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. 
įsakymu Nr. V-612 patvirtintas šio konsorciumo veiklos planas, o 2015 m. birželio 25 d. su Taryba 
pasirašyta šio plano 2015–2016 m įgyvendinimo sutartis. Pagal ją konsorciumas įsipareigojo sukurti 
nacionalinį lietuvių kalbos technologijų centrą, įeinantį į CLARIN B tipo centrų kategoriją, kurti ir 
tobulinti kalbos išteklius ir technologijas, teikti konsultavimo paslaugas jų vartotojams – visai 
Lietuvos akademinei bendruomenei. Nacionaline šios veiklos koordinatore ir Lietuvos atstove 
CLARIN ERIC taryboje buvo paskirta prof. Rūta Petrauskaitė. Ji dalyvavo nacionalinių atstovų 
susitikimuose Amsterdame (2015 m. rugpjūčio 31–rugsėjo 1 d.), Kopenhagoje (2015 m. lapkričio 
19 d.) ir metiniame ataskaitiniame seminare, kuris 2015 m. gruodžio 17 d. vyko VDU. 

 
2.1.6. Mokslinės (meninės) veiklos rezultatų vertinimas 

2.1.6.1. Vertinimo organizavimas 

Lietuvos institucijų 2012–2014 m. mokslinės (meninės) veiklos rezultatų vertinimas atliktas 
pagal švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (2015 m. vasario 5 d. 
įsakymo Nr. V-79 redakcija) patvirtintą Mokslo ir studijų institucijų (toliau – Institucijos) mokslo 
(meno) darbų vertinimo metodiką (toliau – Vertinimo metodika) bei Tarybos pirmininko 2011 m. 
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lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-200 (Tarybos pirmininko 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-85 
redakcija) patvirtintą ekspertinio vertinimo reglamentą (toliau – Vertinimo reglamentas). Taryba 
sudarė keturias ekspertų grupes pagal mokslų sritis arba jų grupes. Pirmoji vertino humanitarinių 
mokslų srities (toliau – H) mokslinės veiklos rezultatus, antroji – socialinių mokslų srities (toliau – 
S), trečioji – fizinių (toliau – P), žemės ūkio (toliau – A), biomedicinos (toliau – B) ir technologijos 
(toliau – T), ketvirtoji – meninės veiklos (meno srities: toliau – M srities) rezultatus. 

Vertinti darbus pateikė 30 Institucijų, iš jų – 14 valstybinių ir 3 nevalstybiniai universitetai, 13 
valstybinių mokslinių tyrimų institutų. Iš viso formaliajam vertinimui pateikta beveik 24 tūkst. 
vertinamųjų vienetų, iš jų beveik 19,5 tūkst. mokslo (meno) darbų, per 1,3 tūkst. tarptautinių 
projektų, per 3,2 tūkst. užsakymų iš ūkio subjektų. Ekspertiniam vertinimui pateikta beveik 
4,5 tūkst. mokslo darbų ir meno projektų. 

Vadovaujantis Vertinimo metodika ekspertiškai įvertinti I lygmens mokslo (meno) darbai, 
formaliuoju būdu – II lygmens mokslo (meno) darbai. Taip pat ekspertų grupės vertino Institucijų 
projektus ir sutartis bei pripažino (arba ne) MTEP tas lėšas, kurias Institucijos gavo dalyvaudamos 
tarptautinių mokslo programų projektuose arba vykdydamos ūkio subjektų užsakymus MTEP 
darbams atlikti. 

Ekspertiniam (I lygmens darbų) vertinimui Institucijos galėjo pateikti geriausius savo darbus, 
kurių skaičius pagal Vertinimo metodiką (jos 7.2 punktas) buvo susietas su Institucijos mokslininkų 
skaičiumi (skaičiuojant pilnojo laiko ekvivalentais). Už vienerius metus penki H ir S sričių 
mokslininkai galėjo pateikti 3 darbus, tiek pat PABT sričių mokslininkų – 1 darbą, M srities – 9 
darbus. Formaliajam (II lygmens darbų) vertinimui teikta gerokai daugiau darbų (įskaitant ir I 
lygmens darbus), nes penki mokslininkai galėjo pateikti 15 H ar tiek pat S sričių darbų ir 30 M 
srities darbų. PABT darbų skaičius nebuvo ribojamas – tereikėjo, kad jie atitiktų vieną iš keturių 
Vertinimo metodikoje nurodytų rūšių. 

Vertindami PABT II lygmens straipsnius, ekspertai vadovavosi Vertinimo metodikos 
reikalavimais, kad 1) straipsniai būtų paskelbti mokslo žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis 
(angl. Impact Factor) yra 20 proc. didesnis už atitinkamos Thomson Reuters duomenų bazėje 
nustatytos mokslo kategorijos agreguotąjį cituojamumo rodiklį (angl. Agregate Impact Factor), ir 2) 
žurnalai būtų nepatekę į Tarybos kasmet viešai skelbiamų žurnalų, kurių cituojamumo rodiklis 
buvo dirbtinai padidintas (dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais), sąrašą (toliau – 
Sąrašas). Dėl dirbtinai padidinto žurnalo cituojamumo rodiklio 2012 metais į Sąrašą įrašyta 
30 žurnalų, 2013 – 27, 2014 – 22 žurnalai. Dėl abiejų priežasčių buvo neįskaityti straipsniai 
58 žurnaluose, kurie buvo išleisti 48 valstybėse. Iš viso neįskaityta 570 tuose žurnaluose paskelbtų 
straipsnių. 

Įskaitant ar neįskaitant MTEP lėšas, kurias Institucijos gavo dalyvaudamos tarptautinių 
mokslo programų projektuose arba vykdydamos ūkio subjektų užsakymus MTEP darbams atlikti, 
vadovautasi Frascati vadovu, t. y. „pasauliniu mastu taikomu mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros tyrinėjimo standartu“. Ne visos iš sutarčių ar projektų, pripažintų MTEP, gautos lėšos buvo 
įskaitytos: nebuvo įskaitytos lėšos, jei sutartis ar projektus finansavo LR švietimo ir mokslo 
ministerija, Europos socialinio fondo agentūra, Taryba, MITA (išskyrus tuos atvejus, kai finansavo 
MITA kartu su ūkio subjektu arba MITA finansuotas projektas buvo tarptautinis). 

2.1.6.2. Vertinimo rezultatai pagal mokslo sritis 

Visus Institucijų mokslinės (meninės) veiklos vertinimo rezultatus Taryba yra paskelbusi savo 
svetainėje (http://www.lmt.lt/lt/veikla/mvv/2012-2014.html). Žemiau pateikiama šių rezultatų 
interpretacija. Kiekvienos Institucijos mokslinė (meninė) veikla buvo įvertinta pagal keturis 
parametrus: 

http://www.lmt.lt/lt/veikla/mvv/2012-2014.html
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a) balų, gautų per ekspertinį vertinimą, suma ( ), 
b) taškų, gautų per formalųjį vertinimą, suma ( ), 
c) lėšų suma tūkst. Lt, gauta dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose ir 

įskaityta ( ), 
d) lėšų suma tūkst. Lt, gauta iš ūkio subjektų vykdant jų MTEP užsakymus ir įskaityta 

( ). 
Susumuoti kiekvienos vertintos Institucijos trejų metų rezultatai pagal septynias mokslo 

(meno) sritis ir išrinkti geriausiųjų Institucijų penketukai pagal kiekvieną iš keturių parametrų. 
Institucijos, kuri tam tikroje mokslo (meno) srityje bent pagal vieną iš keturių parametrų pateko į 
geriausių tos srities Institucijų penketuką, rezultatai pateikiami ir pagal kitus tris parametrus. 
Institucijų, nepatekusių į nė vieną iš keturių penketukų, rezultatai susumuoti ir pateikti kaip kitų 
Institucijų, t. y. šios Institucijos nenurodomos. Srityje gali būti nurodyta nuo šešių (T ir M sritys) iki 
vienuolikos (H sritis) Institucijų. 

Toks rezultatų interpretavimas parodo Institucijas, kurių mokslinis tam tikros srities 
potencialas yra didžiausias, bet ne visada atspindi Institucijų darbo kokybę (pvz., vienoje 
Institucijoje gali būti mažas tyrėjų skaičius, bet jų darbas yra kokybiškas, o kitoje – labai daug 
tyrėjų, bet jie dirba vidutiniškai). 

Humanitarinių mokslų (H) sritis. Šioje srityje tiek pagal ekspertinio, tiek pagal formaliojo 
vertinimo rezultatus aprėptimi išsiskiria VU. Pažymėtina, kad pagal ekspertinio ir formaliojo 
vertinimo rezultatus tarp geriausių Institucijų yra trys mokslinių tyrimų institutai – Lietuvos 
istorijos institutas (toliau – LII), LLTI bei Lietuvių kalbos institutas (toliau – LKI) ir VDU. 

Kitų Institucijų (nepatenkančių tarp išvardytų 1 pav.) pasiekimai pagal humanitarinių mokslo 
darbus rodo šios srities mokslinio potencialo institucinį išsiskaidymą. 

Pagal uždirbtas lėšas, gautas vykdant ūkio subjektų užsakymus, pirmauja KU ir Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA), nors šios Institucijos pagal H srities mokslo darbus į 
pirmąjį penketuką nepateko. Disproporcija tarp uždirbtų lėšų ir taškų arba balų už mokslo darbus 
gali būti paaiškinama tuo, kad iš meno projektų uždirbtos lėšos buvo nurodytos kaip H srities 
(Vertinimo metodika nenumato meno projektų vertinimo). Panaši situacija susiklosčiusi ir su 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) uždirbtomis lėšomis: VGTU pirmauja 
pagal lėšas, gautas dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose (daugelis jų – 
architektūros projektai). 

Lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų užsakymus, VU įskaityta panašiai tiek pat, kiek ir LKI, o 
pagal lėšas, gautas dalyvaujant tarptautiniuose mokslo programų projektuose, VU nepatenka į 
geriausiųjų penketuką. Panaši padėtis susiklosčiusi ir su LII, LLTI, LKI bei VDU iš projektų ir sutarčių 
gautomis lėšomis: visai negauta lėšų iš tarptautinių mokslo programų projektų, o pagal lėšas, 
gautas iš ūkio subjektų užsakymų, tik LKI patenka į pirmąjį penketuką. Taigi sąsajos tarp Institucijų, 
kurios stipriausios pagal mokslo publikacijas, ir Institucijų, gavusių daugiausia lėšų iš tarptautinių 
mokslo programų projektų ir ūkio subjektų užsakymų, yra labai silpnos. 
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1 pav. Humanitarinių mokslų srities 2012–2014 metų veiklos vertinimo rezultatai 

 
Socialinių mokslų (S) sritis. Pagal I lygmens mokslo darbų vertinimo rezultatus S mokslų 

srityje irgi pirmauja VU. Pagal II lygmens mokslo darbų vertinimo rezultatus VU gerokai nusileidžia 
MRU. Ir pagal I lygmens, ir pagal II lygmens mokslo darbų vertinimą į pirmuosius penketukus 
patenka VDU, Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU) ir Lietuvos edukologijos 
universitetas (toliau – LEU). Mokslinių tyrimų institutų indėlis pagal mokslo darbus socialiniuose 
moksluose nėra toks žymus, kaip humanitariniuose. 

Kitų Institucijų (nepatenkančių tarp išvardytųjų 2 pav.) pasiekimai pagal S srities mokslo 
darbų įvertinimą irgi gana ženklūs ir, kaip ir H srities atveju, rodo šios srities mokslo potencialo 
institucinį išskaidymą. 

Pagal lėšas, gautas vykdant ūkio subjektų užsakymus, pirmauja VU, o pagal gautas 
dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose – Šiaulių universitetas (toliau – ŠU). VU 
pasiekimai dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose taip pat geri: iš šių projektų lėšų 
gauta beveik teik pat, kiek ir iš ūkio subjektų užsakymų. ŠU lėšų iš ūkio subjektų vykdant jų MTEP 
užsakymus negavo. 

Pagal lėšas, uždirbtas tiek iš tarptautinių mokslo programų projektų, tiek iš ūkio subjektų 
užsakymų, tvirtas pozicijas (antrą vietą) užima Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (toliau – 
LAEI). Lietuvos socialinių tyrimų centras (toliau – LSTC) lėšų iš ūkio subjektų vykdant jų MTEP 
užsakymus uždirbo bemaž per pusę mažiau nei LAEI, bet pagal lėšas, uždirbtas iš tarptautinių 
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mokslo programų projektų, yra trečias tarp geriausiųjų Institucijų. Taigi galima teigti, kad šie 
institutai socialinių mokslų tyrimus aktyviai stengiasi atlikti ne vien biudžeto lėšomis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmaujančias pozicijas pagal mokslo darbų vertinimo rezultatus 
užimantis MRU bei gerų rezultatų pasiekę VDU ir LEU nėra labai aktyvūs stengdamiesi gauti lėšų 
socialinių mokslų tyrimams iš tarptautinių mokslo programų ir užsakymų iš ūkio subjektų. 

 

 
2 pav. Socialinių mokslų srities 2012–2014 metų veiklos vertinimo rezultatai 

 
Fizinių mokslų (P) sritis. Srities lyderiai pagal visus mokslo veiklos vertinimo rodiklius – VU ir 

Fizinių ir technologijos mokslų centras (toliau – FTMC; 3 pav.). FTMC nusileidžia VU pagal mokslo 
darbų vertinimo rezultatus, tačiau lygiuojasi į VU pagal lėšas, gautas vykdant ūkio subjektų 
užsakymus ir dalyvaujant tarptautiniuose mokslo projektuose. Tai rodo, kad FTMC yra tiek pat 
aktyvus kaip ir VU tarptautinėje mokslo veikloje ir siekia mokslinę veiklą vykdyti ne tik iš biudžeto 
lėšų. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nors kai kurie universitetai (pvz., VGTU, VDU) yra pasiekę gerų 
rezultatų pagal ekspertinį ir formalųjį mokslo darbų vertinimą, tačiau nėra aktyvūs, vykdydami 
užsakymus iš ūkio subjektų arba dalyvaudami tarptautiniuose mokslo programų projektuose 
(tarkim, VGTU visai negavo lėšų, vykdydamas užsakymus iš ūkio subjektų ir dalyvaudamas 
tarptautiniuose mokslo programų projektuose, o VDU lėšos iš ūkio subjektų užsakymų yra 
nedidelės). Ta pati tendencija pastebima ir kitose institucijose, nepatekančiose tarp septynių 
3 pav. parodytų, t.y. jos neturi per vertinimą įskaitytų lėšų. 

Fizinių mokslų srities mokslo potencialas iš esmės yra sutelktas penkiuose universitetuose ir 
dviejuose mokslinių tyrimų institutuose. 
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3 pav. Fizinių mokslų srities 2012–2014 metų veiklos vertinimo rezultatai 

 
Žemės ūkio mokslų (A) sritis. Išskirtiniais pasiekimais šioje srityje pasižymi LAMMC – pagal 

tris parametrus jis pirmas, o pagal vieną (lėšas, uždirbtas vykdant tarptautinių mokslo programų 
projektuose) – trečias. 

Pagal balus, gautus už I lygmens mokslo darbus, antrąją vietą užimantis LMSU nuo LAMMC 
atsilieka dvigubai, o pagal taškus, gautus už II lygmens mokslo darbus, antrąją ir trečiąją vietas 
užimantys Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – ASU) ir LSMU nuo LAMMC atsilieka 
daugiau nei dviem trečdaliais (4 pav.). 

Pagal lėšas, uždirbtas iš tarptautinių mokslo projektų, LAMMC nusileidžia LSMU ir ASU, tad 
matyti, kad šie universitetai tokiuose projektuose dalyvauja aktyviau. LSMU daugiau lėšų gavo iš 
ūkio subjektų užsakymų, ASU – dalyvaudamas tarptautiniuose mokslo programų projektuose. 

Nors žemės ūkio mokslo srities mokslo darbų yra deklaravę dar du universitetai – VU bei ŠU 
– pagrindinis šios mokslų srities potencialas iš esmės sutelktas trijose Institucijose – LAMMC, LSMU 
ir ASU. 
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4 pav. Žemės ūkio mokslų srities 2012–2014 metų veiklos vertinimo rezultatai 

 
Biomedicinos mokslų (B) sritis. Pagal srities mokslo darbų vertinimo rezultatus (5 pav.) 

pirmauja LSMU, o antrąją vietą pagal šiuos rezultatus užimantis VU atsilieka ketvirtadaliu-trečdaliu 
balų (taškų). Gana stiprias pozicijas pagal ekspertinio ir formaliojo mokslo darbų vertinimo 
rezultatus užima GTC, o kitų Institucijų rezultatai yra gerokai žemesni. 

Pagal lėšas, gautas už dalyvavimą tarptautinių mokslo programų projektuose pirmauja LSMU 
ir VU, pagal lėšas, gautas iš ūkio subjektų užsakymų – GTC. Visgi pagal lėšas, uždirbtas iš 
tarptautinių mokslo projektų, GTC tėra šeštas (jį lenkia ne tik universitetai, bet ir Inovatyvios 
medicinos centras, toliau – IMC). 

Antrą vietą pagal visus parametrus srityje užima VU. Pastebėtina, kad jis daugiau kaip tris 
kartus daugiau lėšų gauna ne iš ūkio subjektų užsakymų, bet iš tarptautinių mokslo programų 
projektų, o tai rodytų Institucijos orientaciją į tarptautiškumą. 

Biomedicinos srityje mokslinę veiklą be 5 pav. išvardytų 8 Institucijų vykdo dar 7, bet jos 
labiau orientuojasi į mokslo darbų rengimą, nei į tarptautinius mokslo projektus ar ūkio subjektų 
užsakymus. 
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5 pav. Biomedicinos mokslų srities 2012–2014 metų veiklos vertinimo rezultatai 

 
Technologijos mokslų (T) sritis. Šioje srityje išskirtiniais pasiekimais pasižymi KTU, 

pirmaujantis pagal tris parametrus (6 pav.), ir VGTU (pirmauja pagal ekspertų už I lygmens 
publikacijas skirtus balus). 

Pagal I lygmens mokslo darbų vertinimo rezultatus Lietuvos energetikos institutas (toliau – 
LEI) KTU ir VGTU nusileidžia daugiau kaip trečdaliu. 

Be aiškaus lyderio KTU, pagal lėšas, gautas iš sutarčių su ūkio subjektais, antroje ir trečioje 
vietoje yra atitinkamai VGTU ir FTMC, o pagal lėšas, uždirbtas dalyvaujant tarptautiniuose mokslo 
programų projektuose – FTMC ir LEI. 

Technologijos mokslų tyrimų potencialas iš esmės susikoncentravęs šešiose 6 pav. 
nurodytose Institucijose. 
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6 pav. Technologijos mokslų srities 2012–2014 metų veiklos vertinimo rezultatai 

 
Meno (M) sritis. Šioje srityje aiškus lyderis yra LMTA, o Vilniaus dailės akademija (toliau – 

VDA) tvirtai užima antrą poziciją (7 pav.). 
VDA šiek tiek atsilieka nuo LMTA pagal taškus, gautus įvertinus II lygmens meno darbus, 

tačiau už I lygmens VDA meno darbus balų gauta net trečdaliu mažiau. Trečia - ketvirta vietomis 
pagal gautus balus (taškus) dalinasi VDU ir KU. 

Atkreiptinas dėmesys, kad meno srityje galima įžvelgti potencialo institucinio išskaidymo. 
 

 
7 pav. Meno srities 2012–2014 metų veiklos vertinimo rezultatai 
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1 lentelė. I lygio humanitarinių, 
socialinių mokslų ir meno sričių mokslo 
(meno) darbų ekspertinio įvertinimo 
suminio įverčio (EĮSĮ) grafinis 
pavaizdavimas priklausomai nuo 
įverčio reikšmės ir pateiktų įvertinti 
darbų skaičiaus 

 

2.1.6.3. Vertinimo rezultatai pagal mokslo kryptis 

Pagal Vertinimo metodikos 7.2.4 punktą I lygmens mokslo darbai buvo pateikti ir vertinti 
pagal mokslo kryptis, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu 
Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“. Mokslo kryptyje, kurioje vykdomos (planuojama 
vykdyti) trečios pakopos studijos (doktorantūra), turėjo būti pateiktas ne mažiau kaip vienas I 
lygmens mokslo darbas. 

Pagal Vertinimo metodikos 21 punktą, kiekvienas I lygmens mokslo (meno) darbas ekspertų 
buvo įvertintas nuo 0 iki 5 balų. 

Vadovaujantis Vertinimo metodikos 22 punktu, metinis 
ekspertinio įvertinimo suminis įvertis kryptyje (EKi) buvo 
apskaičiuojamas susumavus visų Institucijos tam tikroje 
mokslo kryptyje per vienerius metus pateiktų I lygmens 
darbų ekspertinio įvertinimo balus ir gautą sumą padalijus iš 
visų tos krypties darbų skaičiaus (dki ). Ataskaitoje 
pateikiame Institucijų trejų metų ekspertinio įvertinimo 
suminius įverčius (toliau – EĮSĮ), kurie gauti balų (juos 
Institucijai skyrė ekspertai, įvertinę tam tikros krypties I 
lygmens 2012–2014 metų darbus) sumą padalijus iš 
Institucijos visų 2012–2014 metais pateiktų tos krypties I 
lygmens darbų skaičiaus. 

Ataskaitoje buvo pasirinkta Vertinimo metodikoje 
nurodyta ekspertinio vertinimo skalė nuo 0,00 iki 5,00 balų – 
kiekvienas Institucijos per trejus metus gauto EĮSĮ intervalas 

kryptyje pavaizduotas atitinkama spalva (nuo šviesiai pilkos iki tamsiai žalios). Kvadratų dydžiai 
atspindi pateiktų vertinti mokslo darbų skaičių – jei per trejus metus buvo pateikta nuo vieno iki 
trijų darbų – mažas kvadratas, jei nuo keturių iki šešių darbų – vidutinis, jei septyni ir daugiau – 
didelis kvadratas (1 ir 4 lentelės). 

Humanitarinių mokslų (H) srityje ekspertai įvertino visų šešių mokslo krypčių darbus (2 
lentelė); du universitetai (KU ir VDU) pateikė visų krypčių darbų. 

Filosofijos krypties (01H) darbų įvertinti pateikė dešimt Institucijų. Geriausiai įvertinti VU ir 
Europos humanitarinis universitetas (toliau – EHU) darbai (atitinkamai EĮSĮ – 2,23 ir 2,13 balo), 
gerai – VDU, LEU ir LKTI darbai (atitinkamai 1,25, 1,21 ir 1,06 balo). Akivaizdus institucinis išteklių 
išsiskaidymas – trys universitetai (KTU, KU ir ŠU) pateikė mažiau nei po keturis darbus. 

Teologijos krypties (02H) darbų pateikė keturios Institucijos, iš jų dvi – VDU ir KU – pateikė 
atitinkamai dešimt ir keturis darbus. KU suminis įvertis 1,25, o VDU – 0,50. 

Menotyros kryptyje (03H) bent po vieną darbą per trejus metus pateikė 13 Institucijų, iš jų 
šešios (VDU, VDA, LMTA, KTU, LKTI, VGTU) – daugiau kaip po septynis darbus. Geriausiai įvertinti 
VDU darbai (EĮSĮ – 1,90 balo), kitų Institucijų balai taip pat patenka į 1,01–2,00 intervalą (VDA – 
1,76, LMTA – 1,54, KTU – 1,45, LKTI – 1,25). 

Filologijos krypties (04H) mokslo darbų pateikė 16 Institucijų, septynios iš jų – daugiau nei po 
septynis darbus, daugiausia – VU, LLTI ir LKI (nuo 104 iki 79 darbų). Geriausiai įvertinti VDU 
(pateikė 26 darbus) ir VU (EĮSĮ – atitinkamai 2,00 ir 1,84 balo) darbai, kiek prasčiau – LLTI (EĮSĮ 1,75 
balo) ir LKI (EĮSĮ 1,52 balo) darbai. KU (pateikė 9 darbus, EĮSĮ 1,50 balo) ir ŠU (pateikė 14 darbų, EĮSĮ 
1,29 balo). 

Istorijos kryptyje (05H) mokslo darbus pateikė vienuolika Institucijų, šešios iš jų – septynis ir 
daugiau darbų. Geriausiai įvertinti VU ir LII darbai (EĮSĮ – 2,41 ir 2,32 balo). VDU ir KU darbai 
įvertinti žemiau – atitinkamai EĮSĮ lygus 1,54 (pateikė 23 darbus) ir 1,53 (pateikė 34 darbus). 
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2 lentelė. Lietuvos Institucijų 2012–2014 metų humanitarinių ir socialinių mokslų sričių darbų 
ekspertinio įvertinimo rezultatai pagal mokslo kryptis 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––– 

1   01H – filosofija, 02H – teologija, 03H – menotyra, 04H – filologija, 05H – istorija, 07H – etnologija. 
2   01S – teisė, 02S – politikos mokslai, 03S – vadyba ir administravimas, 04S – ekonomika, 05S – sociologija, 06S – 
psichologija, 07S – edukologija, 08S – komunikacija ir informacija. 
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3 lentelė. Lietuvos institucijų 2012–2014 metų meno darbų 
ekspertinio įvertinimo rezultatai 

 

Etnologijos kryptyje (07H) darbus pateikė penkios Institucijos, iš jų trys (LII, KU ir VDU) 
septynis ir daugiau darbų, kurių EĮSĮ – 1,56, 1,28 ir 0,79 balo. VU už trejus metus pateikė tik penkis 
darbus, kurie įvertinti gana gerai (EĮSĮ – 1,70 balo). 

Socialinių mokslų (S) srityje ekspertai įvertino visų aštuonių mokslo krypčių darbus (2 
lentelė); visų krypčių darbų pateikė trys universitetai – MRU, VDU ir VU. 

Teisės krypties (01S) mokslo darbų pateikė net aštuonios Institucijos, iš kurių trys – MRU, VU 
ir LTI – pateikė daugiau kaip po 15 darbų. Geriausiai įvertinti VU darbai (EĮSĮ 2,12 balo), kiek 
prasčiau – LTI ir MRU (atitinkamai 1,95 ir 1,69 balo). Nors VDU darbai įvertinti gana gerai (EĮSĮ l2,05 
balo), bet atkreiptinas dėmesys, kad pateikta tik 5 darbai per trejus metus. 

Politikos krypties (02S) darbų pateikė dešimt universitetų, iš jų daugiau kaip po septynis 
darbus – penki (VDU, VU, MRU, KTU ir KU). Geriausiai ekspertai įvertino VU ir VDU darbus (EĮSĮ 
atitinkamai 2,75 ir 2,34 balo). Mažesnius balus gavo KU ir KTU darbai (EĮSĮ atitinkamai 1,75 ir 1,53 
balo). 

Vadybos ir administravimo krypties (03S) darbų pateikė 15 Institucijų, iš jų septynios (ISM, 
VU, VGTU, MRU, ŠU, VDU, KTU) pateikė 10 ar daugiau darbų, įvertintų daugiau nei 1,00 balu. 
Geriausiai įvertinti ISM darbai (EĮSĮ lygus 2,58 balo). Kiek prasčiau įvertinti VU, VGTU ir MRU darbai 
(EĮSĮ atitinkamai 1,80, 1,65, 1,63 balo). 

Ekonomikos krypties (04S) darbų pateikė 16 Institucijų, iš jų dešimt – po septynis ir daugiau 
darbų. Geriausiai įvertinti LAEI ir VDU darbai (EĮSĮ atitinkamai 2,21 ir 2,18 balo). Žemesniais balais 
įvertinti LEI, VGTU, KTU ir VU (EĮSĮ atitinkamai lygūs 1,93, 1,74, 1,64 ir 1,63 balo). 

Sociologijos krypties (05S) darbų pateikė 13 Institucijų, iš jų septynios – LSTC, VDU, VU, KU, 
MRU, EHU ir KTU – po septynis ir daugiau mokslo darbų. Geriausiai įvertinti VU ir LSTC darbai (EĮSĮ 
lygūs po 1,96 balo). Žemesniais balais įvertinti VDU, KTU ir KU darbai (EĮSĮ atitinkamai lygūs 1,66, 
1,44 ir 1,36 balo). 

Psichologijos kryptyje (06S) darbų pateikė 9 Institucijos, iš jų net keturios (MRU, VU, KU ir 
VDU) pateikė po septynis ir daugiau darbų, įvertintų daugiau nei 2,00 balais. Šios socialinių mokslų 
srities krypties darbams ekspertai skyrė aukščiausius balus. Geriausiai įvertinti MRU ir VU darbai 

(EĮSĮ atitinkamai 2,80 ir 2,66 balo), 
žemiau – KU ir VDU (EĮSĮ atitinkamai 
2,07 ir 2,02 balo). 

Edukologijos krypties (07S) 
darbų pateikė 14 Institucijų, iš jų 
septynios – LSU, VU, VDU, LEU, MRU, 
KTU ir KU – daugiau kaip po septynis 

darbus, įvertintus daugiau kaip 1,00 balu. Daugiau kaip 1,50 balo įvertinti trijų universitetų – LSU, 
VU ir VDU darbai – (EĮSĮ atitinkamai 1,96, 1,78 ir 1,65 balo). 

Komunikacijos ir informacijos krypties (08S) darbų pateikė šešios Institucijos, iš jų tik VU 
pateikė daugiau kaip septynis darbus, kurie įvertinti 1,36 balo. 

Meno (M) srityje ekspertai įvertino aštuonių Institucijų pateiktus darbus. 
Geriausiai įvertinti LMTA darbai (pateikė 300 darbų, kurių EĮSĮ – 3,54 balo), gerai įvertinti ir 

VDU darbai (pateikė 86 darbus, EĮSĮ – 3,28 balo. Toliau pagal darbų kokybę yra VGTU, KU, KTU ir 
VDA darbai (EĮSĮ atitinkamai 2,94, 2,47, 2,26 ir 2,25 balo (3 lentelė). 

Fizinių mokslų (P) srityje ekspertai įvertino aštuonių mokslo krypčių darbus (nebuvo pateikta 
paleontologijos (07P) krypties darbų). Visų krypčių darbų pateikė vienintelis VU (5 lentelė). 

Matematikos krypties (01P) darbų pateikė devynios Institucijos, iš jų daugiausia – trys 
universitetai (VU, ŠU ir MRU, atitinkamai 25, 11 ir 7 darbus). Darbų kokybe išsiskiria VU – jo darbų 
EĮSĮ 3,80 balo. ŠU ir MRU darbai įvertinti gerokai žemiau – EĮSĮ 2,32 ir 1,29 balo). Nors VGTU ir KTU 
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4 lentelė. I lygio fizinių, žemės ūkio, 
biomedicinos ir technologijos mokslo sričių 
mokslo darbų ekspertinio įvertinimo suminio 
įverčio grafinis pavaizdavimas priklausomai 
nuo įverčio reikšmės ir pateiktų įvertinti 
darbų skaičiaus  

 

pateiktų darbų kokybė aukšta (EĮSĮ 3,50 ir 3,33 balo), bet 
jų skaičius labai mažas (per trejus metus pateikė tik po 
tris darbus). 

Fizikos krypties (02P) darbų pateikė aštuonios 
Institucijos. Geriausiai įvertinti VU ir FTMC darbai (VU 
pateikė 68 mokslo darbus, EĮSĮ 4,08 balo, FTMC – 88 
darbus, EĮSĮ – 3,72 balo). Gerai įvertinti ir KTU bei LEU 
(pateikė 8 ir 12 darbų darbų, EĮSĮ atitinkamai 3,19 ir 3,04 
balo). 

Chemijos kryptyje (03P) darbų pateikė septynios 
Institucijos, po septynis ir daugiau – FTMC, VU ir KTU 
(atitinkamai 42, 22 ir 12 darbų). Jų kokybe išsiskiria VU 
(EĮSĮ 4,20 balo), KTU bei FTMC darbų (EĮSĮ atitinkamai 
3,92 ir 3,75 balo). Kitos Institucijos pateikė po du ar 

mažiau darbų. 5 lentelė. Lietuvos Institucijų 2012–2014 metų fizinių ir žemės ūkio mokslo darbų 
ekspertinio įvertinimo rezultatai pagal mokslo kryptis  

 
––––––––––––––––––––––––––––– 
1   01P – matematika, 02P – fizika, 03P – chemija, 04P – biochemija, 05P – geologija, 06P – fizinė geografija, 
07P – paleontologija, 08P – astronomija, 09P – informatika. 
2   01A – agronomija, 02A – veterinarija, 03A – zootechnika, 04A – miškotyra. 
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Biochemijos krypties (04P) darbų pateikė 7 Institucijos. Geriausiai įvertinti VU (pateikė 22 
darbus, EĮSĮ 4,09 balo) ir LSMU (pateikė 12 darbų, EĮSĮ 3,46 balo) darbai. Gerai įvertinti ir VGTU 
pateikti darbai (EĮSĮ 3,63 balo), bet jų tebuvo 4. Likusios Institucijos įvertinimui tepateikė po vieną 
darbą. 

Geologijos kryptyje (05P) darbų pateikė 4 Institucijos. Geriausiai įvertinti GTC (pateikė 15 
darbų, EĮSĮ 3,23 balo) ir VU (pateikė 7 darbus, EĮSĮ 3,07 balo) darbai. Nors kitų dviejų universitetų 
(KU ir MRU) darbai įvertinti labai gerai, tačiau jie tepateikė po vieną darbą. 

Fizinės geografijos krypties (06P) darbų pateikė keturios Institucijos. MRU pateikė 6, KU ir VU 
– po 5 darbus, kurių EĮSĮ atitinkamai 3,33, 2,70 ir 2,40 balo. Nors GTC pateiktų darbų EĮSĮ yra gana 
aukštas (3,00 balo), bet pateikti tik du darbai. 

Astronomijos krypties (08P) darbų pateikė tik VU (pateikta 10 darbų, kurių EĮSĮ 3,80 balo). 
Informatikos kryptyje (09P) darbų pateikė septynios Institucijos. Geriausiai įvertinti VU (13 

darbų, EĮSĮ 3,85 balo) darbai. KTU darbų EĮSĮ 3,50 balo (pateikė 6 darbus), VDU EĮSĮ – 2,50 balo 
(pateikė 7 darbus). Kitos Institucijos vertinti pateikė tik 1–2 darbus. 

Žemės ūkio mokslų (A) srityje ekspertai įvertino keturių krypčių mokslo darbus (5 lentelė). 
Lietuvoje pagrindiniai šios srities moksliniai tyrimai atliekami trijose Institucijose – ASU, LSMU ir 
LAMMC. Agronomijos krypties (01A) darbų pateikė trys Institucijos. Geriausiai įvertintas LAMMC 
(pateikė 44 darbus, EĮSĮ 4,15 balo), prasčiau – ASU (pateikė 11 darbų, EĮSĮ 2,36 balo). 

Veterinarijos krypties (02A) darbų pateikė tik LSMU (12 mokslo darbų, EĮSĮ 3,00 balai). 
Zootechnikos krypties (03A) darbų pateikė trys Institucijos. Geriausiai įvertinti LSMU darbai – 

pateikė 18 darbų, kurių EĮSĮ 3,19 balo. ŠU pateikė 8 darbus, kurių EĮSĮ lygus tik 0,81 balo. 
Miškotyros krypties (04A) darbų pateikė dvi Institucijos, iš kurių geriausi yra LAMMC darbai 

(pateikė 10 mokslo darbų, EĮSĮ 3,05 balo). ASU pateikė 4 darbus, kurių EĮSĮ lygus 2,50 balo. 
Biomedicinos mokslų (B) srityje ekspertai įvertino visų dešimties krypčių darbus (6 lentelė). 

Krypčių požiūriu daugiausia darbų pateikė dvi Institucijos: VU (pateikė 8 krypčių darbų) ir LSMU (7 
krypčių). 

Biologijos krypties (01B) darbų pateikė 8 Institucijos, iš kurių 5 – VU, LSMU, LSU, GTC ir IMC – 
po septynis ir daugiau darbų. Geriausiai įvertinti VU (pateikė 22 darbus, EĮSĮ 3,82 balo) ir GTC 
(pateikė 10 darbų, EĮSĮ 3,80 balo). Po 14 mokslo darbų pateikė LSU ir LSMU, atitinkamai įvertinti 
3,39 ir 3,32 balo. 9 darbus pateikė IMC (EĮSĮ 3,33 balo). 

Biofizikos krypties (02B) darbų pateikė 7 Institucijos. Daugiausia darbų pateikė LSMU (9 
darbai, EĮSĮ 3,50 balo) ir KTU (10 darbų, EĮSĮ 2,50 balo). Nors VU darbai įvertinti aukščiausiai (EĮSĮ 
4,00 balo), tačiau jų pateikta tik penki. Likusios Institucijos pateikė gerai įvertintus darbus, bet jų 
buvo mažai. 

Ekologijos ir aplinkotyros krypties (03B) darbų pateikė 9 Institucijos, iš jų po 7 ir daugiau 
darbų šešios – GTC, ASU, KU, LAMMC, VDU ir ŠU. Geriausiai įvertinti VDU (pateikė 9 darbus, EĮSĮ 
3,89 balo), ŠU (7 darbus, EĮSĮ 3,79 balo), GTC (34 darbus, EĮSĮ 3,53 balo) ir KU (12 darbų, EĮSĮ 3,25 
balo). Kitų Institucijų pateiktų darbų EĮSĮ yra mažesnis nei 3,00 balai. 

Botanikos kryptyje (04B) darbų pateikė 5 Institucijos. Geriausiai įvertintas GTC (pateikė 6 
darbus, EĮSĮ 3,76 balo). Kitos Institucijos pateikė tik po 1–2 darbus. 

Medicinos krypties (06B) darbų pateikė 6 Institucijos, iš jų po septynis ir daugiau – LSMU 
(pateikė 64 darbus, EĮSĮ 3,80 balo), VU (51 darbą, EĮSĮ 3,78 balo), Nacionalinis vėžio institutas 
(toliau – NVI; 14 darbų, EĮSĮ 3,75 balo) ir IMC (8 darbus, EĮSĮ 3,31 balo). Likusios dvi Institucijos 
pateikė tik po 1 darbą.  

Odontologijos kryptyje (07B) darbų pateikė VU (5 darbai, EĮSĮ 3,80 balo) ir LSMU (pateikė 6 
darbus, EĮSĮ 3,58 balo).  

Farmacijos kryptyje (08B) darbų pateikė tik LSMU (8 darbai, EĮSĮ 3,81 balo). 
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Visuomenės sveikatos 
krypties (09B) darbų pateikė 
septynios Institucijos. 
Geriausiai įvertintas LSMU 
(pateikė 25 darbus, EĮSĮ 3,52 
balo). Po 4 darbus pateikė VU ir 
KTU (atitinkamai EĮSĮ 3,00 ir 
2,00 balai). 

Slaugos kryptyje (10B) po 
2 darbus pateikė LSMU (EĮSĮ 3, 
50 balo) ir KU (EĮSĮ 3,25 balo). 

Technologijos mokslų (T) 
srityje ekspertai įvertino visų 
dešimties krypčių darbus (7 
lentelė). KTU ir VGTU pateikė 
visų krypčių darbų. 

Elektros ir elektronikos 
inžinerijos krypties (01T) darbų 
pateikė keturi universitetai. 
Geriausiai įvertinti du – VGTU 
(pateikė 14 darbų, EĮSĮ 3,18 
balo) ir KTU (pateikė 7 darbus, 
EĮSĮ 2,71 balo). 

Statybos inžinerijos 
krypties (02T) darbų pateikė 
trys universitetai. Geriausiai 
įvertinti VGTU (pateikė 26 
darbus, EĮSĮ 2,75 balo) ir KTU 
(pateikė 12 darbų, EĮSĮ 1,96 
balo) darbai. 

Transporto inžinerijos 
kryptyje (03T) darbų pateikė 5 Institucijos. Gerai įvertinti VGTU (pateikė 9 darbus, EĮSĮ 2,44 balo) ir 
KU (pateikė 7 darbus, EĮSĮ 1,57 balo) darbai. KTU pateikė tik 6 darbus, bet jų EĮSĮ yra pats 
aukščiausias – 3,17 balo, kaip, beje, ir ASU, kuris pateikė vos 3 darbus. 

Aplinkos inžinerijos krypties (04T) darbų pateikė 6 Institucijos. Gerai įvertinti 7 ir daugiau 
darbų pateikę KTU (EĮSĮ 3,06 balo), VGTU (EĮSĮ 2,54 balo) ir ASU (EĮSĮ 2,32 balo). LEI pateikė tik 5 
darbus, bet jų EĮSĮ yra pats aukščiausias – 3,50 balo, kaip, beje, ir FTMC, kuris pateikė vos 1 darbą. 

Chemijos inžinerijos krypties (05T) darbų pateikė 6 Institucijos. Gerai įvertinti 7 ir daugiau 
mokslo darbų pateikę KTU (EĮSĮ 3,92 balo) ir VDU (EĮSĮ 3,36 balo). Nors VU darbai įvertinti 
aukščiausiais balais (EĮSĮ 5,00 balai), bet jų pateikta tik 3. Aukštu balu įvertinti ir 3 FTMC darbai 
(EĮSĮ 3,83 balo). 

Energetikos ir termoinžinerijos kryptyje (06T) darbų pateikė 4 Institucijos. Gerai įvertintos 
KTU (EĮSĮ 3,94 balo) ir LEI (EĮSĮ 3,45 balo). Nors VDU darbai įvertinti aukštais balais (EĮSĮ 4,00 balai), 
bet jų pateikta tik 2. 

Informatikos inžinerijos krypties (07T) darbų pateikė 8 Institucijos. Daugiausia darbų (8) 
pateikė VGTU (EĮSĮ 3,06 balo). Po 6–4 darbus pateikė KTU, VU, KU ir ŠU, kurių EĮSĮ atitinkamai 3,33, 
3,00, 2,38 ir 2,00 balai. 

6 lentelė. Lietuvos institucijų 2012–2014 metų biomedicinos mokslo darbų 
ekspertinio įvertinimo rezultatai pagal mokslo kryptis 

 
––––––––––––––––––––––––––––– 
1   01B – biologija, 02B – biofizika, 03B – ekologija ir aplinkotyra, 04B – botanika, 05B – 
zoologija, 06B – medicina, 07B – odontologija, 08B – farmacija, 09B – visuomenės sveikata, 
10B – slauga 
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7 lentelė. Lietuvos institucijų 2012–2014 metų technologijos mokslo darbų 
ekspertinio įvertinimo rezultatai pagal kryptis 

 
––––––––––––––––––––––––––––– 
1   01T – elektros ir elektronikos inžinerija, 02T – statybos inžinerija, 03T – transporto 
inžinerija, 04T – aplinkos inžinerija, 05T – chemijos inžinerija, 06T – energetika ir 
termoinžinerija, 07T – informatikos inžinerija, 08T – medžiagų inžinerija, 09T – mechanikos 
inžinerija, 10T – matavimų inžinerija.  

 

Medžiagų inžinerijos krypties (08T) darbų pateikė 4 Institucijos. Geriausiai įvertinti VU 
(pateikė 7 darbus, EĮSĮ 4,14 balo) ir FTMC (pateikė 23 darbus, EĮSĮ 3,67 balo). KTU pateikė 16 darbų 
(EĮSĮ 3,06 balo), o VGTU – 18 darbų (EĮSĮ 2,17 balo). 

Mechanikos inžinerijos kryptyje (09T) darbų pateikė 7 Institucijos. Geriausiai įvertinti VGTU 
(pateikė 12 darbų, EĮSĮ 2,75 balo) ir KTU (10 darbų, EĮSĮ 1,95 balo). 

Matavimų inžinerijos krypties (10T) darbų pateikė KTU ir VGTU. Aukščiau įvertinti VGTU 
darbai (EĮSĮ 2,50 balo), tačiau jų tėra 5. KTU 9 darbai įvertinti 2,44 balo. 
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2.1.7. Atviroji prieiga 

Vykdyti aktyvią politiką atvirosios prieigos klausimais rekomenduojama Europos Komisijos 
(toliau – EK) 2012 m. liepos 17 d. rekomendacijose dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos 
informacijos išsaugojimo (2012/417/ES). Kas dveji metai ES šalys narės turi pranešti EK apie 
veiksmus, kurių imtasi šiai rekomendacijai įgyvendinti. 

Atviroji prieiga yra šiuolaikinė mokslo plėtros kryptis, atsiradusi reaguojant į nuolat augančias 
publikavimo ir prenumeratos kainas, vėluojančias prieigas prie mokslo rezultatų ir stiprėjančias 
moralines nuostatas, kad viešosiomis lėšomis finansuotų tyrimų rezultatai turi būti laisvai 
prieinami ne tik mokslininkams, bet ir visuomenei. Atvirosios prieigos talpyklų archyvavimo 
registro (angl. ROARMAP) duomenimis pasaulyje yra registruota 651 atvirosios prieigos nuostata, 
nusakanti, kaip jas pateikusių šalių ar jų Institucijų siūlymu yra pasiekiami mokslo darbai 
(publikacijos ir duomenys). Daugiausia nuostatų – 356 – registruota Europoje, 146 – Šiaurės 
Amerikoje, 65 – Azijoje, 38 – Okeanijoje, 11 – Afrikoje. Nyderlandų pirmininkavimo metu (2016 m. 
I pusmetis) šiems klausimams bus skiriama ypač daug dėmesio.  

2015 m. Taryba kvietė mokslo bendruomenę ir mokslo politikoje dalyvaujančių valstybės 
institucijų atstovus aptarti atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų politikos 
formavimą Lietuvoje ir liepos 8 d. surengė seminarą „Atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų 
politika Lietuvoje: dabartis ir siekiniai“. Jame dalyvavo ir kviestinius pranešimus skaitė organizacijos 
„Mokslo Europa“ Mokslinių tyrimų duomenų darbo grupės pirmininkas dr. Hans Pfeiffenberger ir 
projekto PASTEUR4OA atstovė Rytų Europos regione bei pasaulinio bibliotekų elektroninės 
informacijos tinklo „eIFL.net“ kuratorė atvirosios prieigos klausimais Iryna Kuchma. 

2015 m. įvyko keturių seminarų ciklas Lietuvos tyrėjams „Atvirasis mokslas jauniesiems 
tyrėjams: iššūkiai ir galimybės” (koordinatorius – KTU), kurį rėmė projektas FOSTER. Taryba buvo 
šių seminarų partnerė. 

Tarybos, LR švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos universitetų atstovai turėjo galimybę 
dalyvauti specialiame Rytų Europos regionui skirtame seminare Budapešte (2015 m. spalio 29–
30 d.), kurio pagrindinis tikslas – paskatinti Rytų Europos regiono šalis parengti atvirosios prieigos 
nuostatas arba atnaujinti jau parengtas tam, kad įvairūs Institucijų ir šalių reikalavimai būtų kiek 
įmanoma suderinti ir atitiktų EK reikalavimus, nes tai padėtų tarpdisciplininėms ir tarptautinėms 
tyrėjų grupėms vykdyti savo tyrimus ir skleisti jų rezultatus. Pabrėžta, kad EK tikslas – optimizuoti 
viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų poveikį, o atviroji prieiga – vienas iš būdų tai 
pasiekti. Pabrėžta, kad vienas iš programos Horizontas 2020 reikalavimų – net atviros prieigos 
publikacijas dėti į duomenų bazę ar archyvą. Dėl tyrimų duomenų atvėrimo EK kol kas laikosi 
švelnios politikos, nes tai pakankamai sudėtingas problema, kuri neabejotinai turės būti 
sprendžiama ateityje. Šiuo metu dėl atvirosios prieigos poreikio ir būtinybės nebediskutuojama, 
vien ieškoma būdų, kaip tokios prieigos problemą būtų galima išspręsti techniškai.  

Paskutiniame 2015 m. Tarybos plenariniame posėdyje pradėti svarstymai, kokia turėtų būti 
Tarybos politika dėl atvirosios prieigos prie mokslinių tyrimų rezultatų. Apžvelgta atvirosios 
prieigos judėjimo pradžia, esama Europos ir pasaulio situacija bei pristatytas projektas, kuriame 
brėžiami galimi Tarybos atvirosios prieigos politikos siekiniai. 2016 metų pradžioje dokumento 
projektas bus pateiktas viešai svarstyti Lietuvos akademinei bendruomenei. 

Taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti Institucija. Tai nuspręsta LR 
švietimo ir mokslo ministerijos teikimu ir reaguojant į Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 
2013 m. sekretoriato kreipimąsi dėl Institucijos, kuri būtų atsakinga už atvirąją prieigą prie 
mokslinės informacijos, paskyrimo. 2015 m. Taryba toliau pildė interneto svetainėje sukurtą skyrių, 
kuriame pateikti visi su atvirąją prieiga susiję klausimai – http://www.lmt.lt/lt/atviroji_prieiga.html. 

http://www.lmt.lt/lt/atviroji_prieiga.html
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Atvirosios prieigos politiniai klausimai Europos Sąjungoje nagrinėjami ir įgyvendinant EK 
finansuojamą projektą „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos 
tyrėjams“ (angl. Open Access Policy Alignment Strategies For European Union Research, 
PASTEUR4OA), kuriame dalyvauja ir Taryba. Šis projektas skirtas padėti koordinuotai formuoti 
politiką atvirosios prieigos klausimais (žr. ataskaitos 2.4.2 poskyrį).  

 
2.1.8. Ilgalaikės institucinės MTEP programos 

Valstybinių mokslinių tyrimų institutų (toliau – Institutai) MTEP ataskaitas Taryba vertina, 
vadovaudamasi 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. 

2015 m. Tarybos ekspertai įvertino penkiasdešimties MTEP programų, kurias vykdė Institutai, 
2014 m. ataskaitas. Vertinti vykdant kiekvieną MTEP programą 2015 m. atlikti darbai ir gauti 
rezultatai (tarp jų – ir publikuoti mokslinių tyrimų rezultatai) bei pastarųjų sklaida, o LR švietimo ir 
mokslo ministerijai teiktos išvados apie įvertintų programų vykdymo eigą bei siūlymai dėl tolesnio 
programų vykdymo 2015 metais.  

Šeši humanitarinių ir socialinių mokslų sričių Institutai pateikė ataskaitas už 22 vykdytas 
MTEP programas. 

Iš jų keturi humanitarinių mokslų srities Institutai pateikė 2014 m. ataskaitas už 17 vykdomų 
MTEP programų (LKI – už 4 vykdomas MTEP programas, kurioms 2014 m. buvo skirta 41,46 
norminio etato ir 381,92 tūkst. Eur; LLTI – atitinkamai už 5 MTEP programas, 31,32 norminio etato 
283,52 tūkst. Eur; LII– už 4 MTEP programas, 35,17 norminio etato ir 323,87 tūkst. Eur; LKTI – už 4 
MTEP programas, 29,75 norminio etato ir 274,05 tūkst. Eur). 

Du socialinių mokslų srities Institutai pateikė ataskaitas už 5 vykdytas MTEP programas 
(Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas – už 2 vykdytas MTEP programas, 13,65 norminio etato 
ir 2014 m. joms vykdyti skirtus 125,71 tūkst. Eur; LSTC – atitinkamai už 3 MTEP programas, 17,71 
norminio etato 163,08 tūkst. Eur). 

Keturių HSM institutų MTEP programų 2014 m. ataskaitas ekspertai grąžino tikslinti, 
prašydami: atskirti, kas 2014 m. buvo padaryta už MTEP programai skirtas lėšas, o kas gavus 
papildomą finansavimą; paaiškinti individualių tyrimų sąsajas su vykdoma MTEP programa; 
nurodyti visų numatytų MTEP programos vykdytojų indėlį į planinių darbų vykdymą, mokslinių 
tyrimų rezultatų publikavimą bei sklaidą. 

Remdamiesi MTEP programų ataskaitose (ir patikslintose) pateiktais mokslinių tyrimų 
rezultatais, ekspertai konstatavo, jog HSM institutų MTEP programos vykdomos sėkmingai: jų 
uždaviniai iš esmės įgyvendinti, pasiekti rezultatai atitinka planuotus, vykdant MTEP programas 
gauta mokslinė produkcija yra vertinga tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu, mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaida dažniausiai tinkama, o viešinimas ir populiarinimas pakankamai platūs. Ekspertai 
atkreipė dėmesį, kad kai kurios MTEP programos vykdomos nesilaikant patvirtintų planų, dalies 
rezultatų sklaida orientuota į tikslinę auditoriją, o ne visą visuomenę. MTEP programų vykdytojams 
siūlyta įvairinti rezultatų sklaidos formas – pasitelkti interviu, pokalbius, dalyvauti radijo ir 
televizijos laidose, taip pat siūlyta svarstyti ir elektronines darbų publikavimo galimybes, ypač 
pradedant publikuoti naujus tęstinius veikalus. Ekspertai atkreipė dėmesį ir į tai, kad 2015 metų 
ataskaitos turi būti pateiktos atsižvelgus į dėl 2014 metų ataskaitų pareikštas pastabas.  

Penki PABT institutai pateikė ataskaitas už 28 vykdytas MTEP programas (GTC – už 5 
vykdomas MTEP programas, kurioms 2014 m. buvo skirta 94,45 norminio etato ir 966,02 tūkst. 
Eur.; LAMMC – atitinkamai už 6 MTEP programas, 73,75 norminio etato ir 780,67 tūkst. Eur.; LEI – 
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už 6 MTEP programas, 99,82 norminio etato ir 919,35 tūkst. Eur.; IMC – už 3 MTEP programas, 
27,47 norminio etato ir 252,99 tūkst. Eur.; FTMC – už 8 vykdomas programas, 84 norminius etatus 
ir 1188,08 tūkst. Eur). Remdamiesi MTEP programų ataskaitose pateiktais mokslinių tyrimų 
rezultatais, ekspertai konstatavo, jog PABT institutų MTEP programos buvo vykdomos pagal 
suformuluotus programų tikslus ir uždavinius, šie įgyvendinti, gauta mokslinė produkcija yra 
vertinga, o viešinimas pakankamai platus, nors kelių MTEP programų vykdytojams buvo pasiūlyta 
intensyvinti mokslinių tyrimų rezultatų publikavimą bei sklaidą, o publikacijas skelbti aukštesnio 
lygio tarptautiniuose žurnaluose. Ekspertai pastebėjo, kad kelių MTEP programų moksliniai 
rodikliai pasiekti nepaisant to, kad sumažėjo toms programoms skirtų norminių etatų. Konstatuota 
ir tai, kad dalies MTEP programų vykdytojai parengė ypač vertingų publikacijų ir pasiekė labai gerų 
sklaidos rezultatų, o kai kurios programos vykdomos patenkinamai, nors visas minėtas programas 
įgyvendina tas pats Institutas. Į ekspertų pastabas, pateiktas vertinant 2013 m. MTEP programų 
vykdymo ataskaitas, programų vykdytiojai atsižvelgė. 

LR švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Tarybos ekspertų siūlymus, priėmė sprendimą 
visų MTEP programų vykdymą tęsti. 

Tarybos ekspertai 2015 m. įvertino dviejų LTI parengtų ilgalaikių institucinių MTEP programų 
projektus. Vadovaudamasi Tarybos ekspertų išvadomis, LR švietimo ir mokslo ministras 2015 m. 
rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-882 šias programas patvirtino. Tarybos ekspertai 2015 m. taip pat 
įvertino NVI ilgalaikių institucinių MTEP programų tematikas. Ekspertinės vertinimo išvados 
pateiktos LR švietimo ir mokslo ministerijai. 

 
2.1.9. 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 Tarybos mokslinės veiklos etikos principais, kurie apibrėžia etiško 
tyrėjų elgesio nuostatas, ir Tarybos 2012 m. gruodžio 17 nutarimu Nr. VII-126 patvirtintu 
Pranešimų, susijusių su tyrėjų mokslinės veiklos etikos pažeidimais, nagrinėjimo Lietuvos mokslo 
taryboje tvarkos aprašu. 

2015 m. Komisija nagrinėjo vieną pateiktą prašymą ištirti galimą mokslinės veiklos etikos 
pažeidimą. 

 
2.1.10. Doktorantūros kokybės priežiūra 

Vykdomų doktorantūrų vertinimas. LR teisės aktai numato vykdomų mokslo ir meno 
doktorantūrų, kurias reglamentuoja du teisės aktai – Mokslo doktorantūros nuostatai ir Meno 
doktorantūros nuostatai – vertinimą. Vadovaujantis Mokslo doktorantūros nuostatais bei Mokslo 
doktorantūros tvarkos aprašu, 2014 m. pradėtas mokslo doktorantūrų vertinimas. Vadovaujantis 
Meno doktorantūros nuostatais, meno doktorantūrų vertinimas turėtų būti pradėtas 2017 m. 

2015 m. Taryba su LR švietimo ir mokslo ministerija suderintą grafiką tęsė vykdomų mokslo 
doktorantūrų veiklos vertinimą. Tarybos ekspertams vertinti buvo pateiktos 14 mokslo krypčių 
doktorantūrų savianalizių suvestinės (8 lentelė). Jas išnagrinėję ekspertai parengė 
apibendrinamąsias išvadas su rekomendacijomis ir siūlymais vykdomų doktorantūrų kokybei 
gerinti. Visų 27 doktorantūrų kokybė ir efektyvumas įvertinti teigiamai ir doktorantūras 
rekomenduota tęsti. 
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8 lentelė. 2015 m. įvertintos vykdomos mokslo doktorantūros 

Eil. 
Nr. 

Doktorantūros kryptis 
Universitetas, turintis krypties 

doktorantūros teisę 
Institucijos, kurios kartu su universitetu turi 

krypties doktorantūros teisę 

Humanitariniai mokslai 

1. Filologija 

Lietuvos edukologijos universitetas Mykolo Romerio universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 
Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, 
Lietuvių kalbos institutas  

Vilniaus universitetas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

Socialiniai mokslai 

2. Komunikacija ir informacija Vilniaus universitetas  

3. Politikos mokslai 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademija, Kauno technologijos 
universitetas, Klaipėdos universitetas 

Vilniaus universitetas  

4. Sociologija 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Lietuvos socialinių tyrimų institutas, Kauno 
technologijos universitetas 

Vilniaus universitetas  

5. Teisė 
Mykolo Romerio universitetas Vytauto Didžiojo universitetas 

Vilniaus universitetas  

Fiziniai mokslai 

6. Biochemija 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 
Nencki eksperimentinės technologijos 
institutas 

Vilniaus universitetas  

Biomedicinos mokslai 

7. Biologija 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

 

Lietuvos sporto universitetas Tartu universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 
Gamtos tyrimų centras, Inovatyvios 
medicinos centras, Adger universitetas, 
Latvijos universitetas 

Vilniaus universitetas  

8. Biofizika 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Vilniaus universitetas  

9. Ekologija ir aplinkotyra 

Klaipėdos universitetas  

Vytauto Didžiojo universitetas 
Aleksandro Stulginskio universitetas, 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

10. Medicina 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

 

Vilniaus universitetas  

11. Odontologija 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

 

12. Farmacija 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

 

13. Visuomenės sveikata 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

 

Vilniaus universitetas  

14. Slauga 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

 

2015 m. įvertinę vykdomas mokslo doktorantūras, ekspertai daugiausia rekomendacijų 
pateikė tam, kad būtų skatinamas doktorantų tarptautinis mobilumas (rekomendavo aktyvinti 
stažuotes užsienio mokslo centruose), mokslinis aktyvumas ir publikacijų tarptautiškumas. 
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Mobilumui ir mokslinei veiklai skatinti rekomenduota skirti daugiau lėšų. Kai kurių doktorantūrų 
vykdytojams rekomenduota peržiūrėti doktorantūros studijų dalykus (pagal tai, kaip jie atitinka 
vykdomos doktorantūros mokslo kryptį), pakoreguoti dalykų aprašus. Siūlyta pradėti parengtų 
mokslo daktarų karjeros stebėseną. 

Doktorantūros teisės suteikimas. Institucijos, siekiančios įgyti doktorantūros teisę, 
vadovaudamosi Mokslo doktorantūros nuostatais, teikia dokumentus LR švietimo ir mokslo 
ministerijai, kuri kreipiasi į Tarybą, prašydama juos įvertinti. Tarybos ekspertų grupės pateiktų 
dokumentų vertinimą atlieka pagal Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo apraše 
nustatytą eigą ir tvarką, o Taryba, patvirtinusi ekspertų grupės vertinimo išvadas, teikia 
rekomendacijas LR švietimo ir mokslo ministerijai.  

2015 m. Taryba išnagrinėjo du prašymus doktorantūros teisei įgyti (VU odontologijos 
kryptyje ir VU kartu su GTC zoologijos kryptyje) ir rekomendavo LR švietimo ir mokslo ministerijai 
prašomų doktorantūrų teises suteikti. 

Šiuo metu nstitucijoms yra suteiktos 87 doktorantūros teisės, iš jų 3 – meno kryptyse.  
 

9 lentelė. Vykdomų mokslo krypčių doktorantūrų skaičius pagal mokslo (meno) sritis 

Universitetas1 
Doktorantūrų skaičius pagal mokslo (meno) sritis Iš viso 

universitete H S P A B T M 

Aleksandro Stulginskio universitetas    2    2 

Kauno technologijos universitetas 1 2 2   9  14 

Klaipėdos universitetas     1   1 

Lietuvos edukologijos universitetas 1 1      2 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija       1 1 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas    2 7   9 

Lietuvos sporto universitetas     1   1 

Mykolo Romerio universitetas  1      1 

Vilniaus dailės akademija 1      2 3 

Vytauto Didžiojo universitetas 6 6 1  2   15 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 1 2    6  9 

Vilniaus universitetas 4 7 7  7 3  28 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas  1      1 

Iš viso srityje 14 20 10 4 18 18 3 87 
––––––––––––––––––––––––––––– 
1   pateikti universitetai, kurie vykdo mokslo krypčių doktorantūras vieni arba kartu su Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijomis (yra tokių 
bendrų doktorantūrų koordinatoriai) 

 

2015 m. kovo 2 d. Tarybos nutarimu Nr. VIII-38 buvo papildytas Mokslo doktorantūros teisei 
įgyti prašymų vertinimo aprašas: nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos vertinami prašymai suteikti 
doktorantūros teisę dar vienai ar kelioms Institucijoms, kurios doktorantūrą vykdytų kartu su ją jau 
vykdančia institucija (institucijomis). Buvo gautas vienas prašymas, kuris netenkintas dėl to, kad jį 
pateikusi institucija prašomos vykdyti doktorantūros kryptyje neturėjo pakankamo mokslinio 
potencialo. Prašymą vertinę Tarybos ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad galiojantys teisės aktai 
nepakankamai aiškiai apibrėžia teisės suteikimo dar vienai institucijai situaciją, todėl Taryba yra 
numačiusi teikti siūlymų keisti susijusius teisės aktus. 

Doktorantūros komiteto narių ar reglamentų keitimas. Pagal Mokslo doktorantūros 
nuostatus institucijos, norėdamos pakeisti doktorantūros komitetų narių sudėtį ar reglamentus, 
keitimus turi derinti su Taryba. 

2015 m. į Tarybą kreipėsi 7 universitetai, norintys pakeisti doktorantūros komitetų sudėtį. 
Pateikta 30 prašymų, iš jų nepritarta tik vienam (iš dalies). Pakeisti 46 doktorantūros komitetų 
nariai. Pastebėta, kad kreipiamasi ne tik dėl doktorantūros komitetų narių keitimo, bet ir komitetų 
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sudėties papildymo, siekiant, kad komitetų nariai proporcingai atstovautų doktorantūros mokslo 
krypties šakas. Tai, kad kad kai kuriuose doktorantūros komitetuose prašoma pakeisti 3–4 narius 
iškart, laikytina neigiama tendencija, nes tai iš esmės keičia doktorantūros komitetų kompetenciją. 
Dėl doktorantūros komitetų sudėties keitimų dažniausiai kreipiamasi prieš numatomą 
doktorantūrų vertinimą, tarkim prieš 2016 m. numatytą technologijos mokslų srities doktorantūrų 
vertinimą pateikti prašymai keisti statybos, mechanikos, medžiagų, transporto inžinerijų krypčių 
doktorantūros komitetų narius (iš viso – 16 narių). Tikėtina, kad numatomas vykdomų 
doktorantūrų vertinimas skatina institucijas reikliau įvertinti doktorantūros komitetų narių 
mokslinį lygį. 

2015 m. Taryba pritarė LSU kartu su Tartu universitetu vykdomos biologijos krypties 
doktorantūros reglamento keitimui. 

 
2.1.11. Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas 

Taryba tęsė užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą. 2015 m. į 
Tarybą kreipėsi 22 asmenys, prašydami pripažinti užsienio šalių mokslo ir studijų institucijų jiems 
suteiktus mokslo (meno) daktaro laipsnius. Prašymai dažniausiai teikiami dėl trijų priežasčių –
siekiant patvirtinti mokslo daktaro statusą Lietuvoje, siekiant, kad būtų paskirta mokslininko 
pensija arba norint įsidarbinti. 

2015 m. pareiškėjų būta beveikt tiek pat, kiek ir 2014 m. (23), tačiau nuo 2013 m. jų 
padaugėjo dvigubai. 

2015 m. dėl kvalifikacijų įvertinimo kreipėsi pareiškėjai, kurių diplomai išduoti Didžiojoje 
Britanijoje, Belgijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, 
Baltarusijoje bei Rusijos Federacijoje. Daugiausia pareiškėjų kreipėsi dėl diplomų, įgytų Rusijos 
Federacijoje (6). Pareiškėjų iš Rusijos Federacijos daugėja (2014 m. jų buvo 3, 2013 – 2). Pareiškėjų, 
įgijusių diplomus užsienio šalyse, šalys išlieka tokios pačios: kreipiasi po 1–2 pareiškėjus iš ES šalių, 
Ukrainos ir Baltarusijos. 

Pateikta 13 prašymų dėl HSM sričių kvalifikacijų pripažinimo (daugiausia teisės, ekonomikos, 
sociologijos krypčių) ir 9 – dėl PABT sričių (daugiausia medicinos, fizikos, matematikos, chemijos 
krypčių). 

Visas užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas kvalifikacijas Tarybos komisija pripažino 
lygiavertėmis LR teikiamam mokslo (meno) daktaro laipsniui. 

 
2.1.12. Kita patariamoji Tarybos veikla  

Be jau nurodytų veiklų Taryba 2015 m. vykdė ir kitas. 
Sekdama užtikrinti mokslo krypčių bei šakų klasifikacijos šiuolaikiškumą, Taryba LR švietimo 

ir mokslo ministerijai 2015 m. siūlė keisti švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu 
Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo” patvirtintą mokslo krypčių klasifikatorių. Kadangi 
mokslo raida tapo itin sparti, t.y. nuolat randasi naujų aktualių ir labai intensyviai plėtojamų 
mokslinių tyrinėjimų, o kai kurių krypčių mokslinių tyrimų mažėja, esamą mokslo krypčių 
klasifikaciją akademinė bendruomenė ima laikyti kliūtimi šiuolaikinio mokslo raidai. Mokslo krypčių 
klasifikatoriaus pataisos parengtos apsvarsčius siūlymus, kuriuos pateikė Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijos, akademinės asociacijos bei pavieniai mokslininkai, ir vadovaujantis naujausiomis 
užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų mokslo klasifikavimo tendencijomis. 

Tarybos HSM komitetas LR švietimo ir mokslo ministerijos prašymu pateikė ekspertines 
išvadas dėl Rytų Europos studijų centro ir Viešosios politikos ir vadybos instituto pagrindinių veiklų 
dermės su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra. Nustatyta, kad: 
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1. Rytų Europos studijų centras vykdo politikos mokslų krypties (tarptautinių santykių, 
geopolitikos ir regionų) studijas, jo mokslinių tyrimų projektai yra susiję su politologiniais Rytų 
Europos, Rusijos, Eurazijos tyrimais, ypač daug dėmesio skiriant ES Rytų partnerystei, Ukrainos, 
Moldovos, Gruzijos atvejams, o vieši centro renginiai, kur dalyvauja ir užsienio ekspertai bei 
politikai, yra svarbūs mokslinių tyrimų populiarinimo ir viešinimo instrumentai; 

2. Viešosios politikos ir vadybos institutas užsiima šiuolaikinės viešosios politikos analize, 
svarbiausios šio instituto tyrimų ir ekspertizės sritys – viešoji vadyba, inovacijos, švietimas, 
užimtumas ir socialiniai reikalai, migracija, sveikatos apsauga, regionų vystymasis, didelė dalis 
mokslinių tyrimų yra taikomojo pobūdžio, pritaiko bendrus keliose šalyse lyginamiesiems tyrimams 
taikomus instrumentus, yra naudingi tyrėjų metodologiniams tyrimo įgūdžiams tobulinti. 

Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komitetas teikė LR švietimo ir mokslo ministerijos 
prašymu teikė išvadas dėl šių nevalstybinių mokslo institutų – VšĮ Perspektyvinių technologijų 
taikomųjų tyrimų instituto, UAB Biotechnologinės farmacijos centro „Biotechpharma“, Všį 
„Aukštieji algoritmai“, VšĮ „Baltijos pažangiųjų technologijų institutas“, VšĮ „Kosmoso mokslo ir 
technologijų institutas“ – pagrindinės veiklos dermės su moksliniais tyrimais ir eksperimentine 
(socialine, kultūrine) plėtra.LR Vyriausybės kanclerio pavedimais išnagrinėta: 

1. Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus siūlymas „Dėl Nacionalinio 
mokslo centro Vilniuje įkūrimo“ bei Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio 
teikimas „Dėl nacionalinio mokslo ir inovacijų centro koncepcijos“. Nacionalinio mokslo centro 
koncepcijoms išgryninti LR Vyriausybės nutarimu ar Ministro pirmininko potvarkiu pasiūlyta 
sudaryti ekspertų darbo grupę; 

2. Lietuvos biotechnologijų asociacijos rezoliucija (parengta po tarptautinės 
konferencijos „Innovation Drift 2015“ Bioekonomikos sesijos, įvykusios 2015 m. rugsėjo 4 d. 
Vilniuje) bei LR ūkio ministerijos seminaro „Lietuvos Bioekonomika – plėtros perspektyvos“ 
rezoliucija ir pasiūlyta, kad Lietuvos bioekonomikos plėtros strategijos rengimą LR Vyriausybės 
pavedimu inicijuotų ir kuruotų kuri nors iš ministerijų, kurių interesai artimiausi bioekonomikos 
sričiai (pvz., LR ūkio ministerija), o strategijoje aprėptų ne tik bioekonomikos diegimo šalies ūkyje 
politiką, bet ir bioekonomikos mokslinių tyrimų plėtrą.  

Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu Tarybos sudarytos ekspertų grupės įvertino 2015 m. 
pasibaigusių MTEP projektų, vykdytų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonę „Mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų 
tematikas“ įgyvendinimo ataskaitas. 

Taryba teikė pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su mokslo ir studijų 
institucijomis, jų veikla, finansų bei apskaitos klausimais, ES struktūrinių fondų parama bei jos 
administravimu, kuriuos derinti teikė kitos valstybės institucijos 

Į LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos patariamojo komiteto narius 
pateiktos prof. Ritos Šerpytytės ir prof. Vytauto Sinkevičiaus kandidatūros.  

Pasiūlyti kandidatai į Lietuvos Respublikos nacionalinių mokslo premijų atrankos komitetą.  
 

2.2. Mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos finansavimas 

Taryba skiria lėšas valstybės užsakomiesiems bei mokslininkų inicijuotiems tyrimams, 
tarptautinio bendradarbiavimo projektams ir teikia finansinę paramą tyrėjų karjerą ir mobilumą 
skatinančioms veikloms. 

Paraiškų konkursai pagal Tarybos administruojamas finansavimo programas (schemas) 
pradėti vykdyti 2009 m. Nuo tada intensyviai formavosi konkursinio finansavimo praktika: parengti 
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finansavimo tvarkų aprašai ir susiję dokumentai, formuotos ekspertų grupės, kaupta ir nagrinėta 
ekspertinio vertinimo patirtis. Taryboje veikia 9 nuolatinės komisijos konkursinio finansavimo 
veikloms užtikrinti. 2015 m. paskelbti 29 kvietimai (ar jų etapai) teikti projektų paraiškas, kurių 
rezultatai apibendrinti 10 lentelėje, institucijų sėkmės rodikliai apibendrintai pateikti 8–10 
paveiksluose. 

2015 metais, atsiliepiant į LR švietimo ir mokslo ministerijos siūlymą paskatinti mokslininkus 
vykdyti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus, buvo 
inicijuota nauja Tarybos remiamos veiklos kryptis – Reikminių tyrimų projektai. Šiai veiklos krypčiai 
administruoti Tarybos pirmininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-124 patvirtintas Reikminių 
tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

Siekdama paskatinti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą bei sudaryti sąlygas mokslo ir studijų 
institucijoms rengti tyrėjus remiantis naujausiais ir pažangiausiais pasaulinio lygio taikomaisiais 
darbais, Taryba inicijavo naują veiklos kryptį – Paramą leidiniui išleisti ar įsigyti vadovėlio leidybos 
teises ir (ar) jį išleisti. Tarybos pirmininkas 2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-234 patvirtino šios 
paramos skyrimo tvarkos aprašą. 

LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-519 patvirtintai 
Valstybinei lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programai administruoti Tarybos 
2015 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VIII-44 buvo patvirtintas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir 
sklaidos 2016–2024 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

Vadovaujantis Nacionalinių mokslo programų nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2008 m. 
liepos 16 d. nutarimu Nr. 731, pakeitimais, patvirtintais 2014 m. gruodžio 3 d. LR Vyriausybės 
nutarimu Nr. 1353, parengtas Nacionalinių mokslo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos 
aprašas, patvirtintas Tarybos 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. VIII-39. Apraše patikslinta NMP 
rengimo tvarka, vykdymo grupių, kurios atsakingos už NMP įgyvendinimą, funkcijos, taip pat NMP 
projektų administravimo tvarka susieta su Tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio 
finansavimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu 
Nr. VIII-26. 

Taryba nuolat tobulina teisės aktus, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant MTEP darbų 
programinį konkursinį finansavimą: 

1. Tarybos 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. VIII-41 nauja redakcija išdėstytas 
Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms 
skyrimo tvarkos aprašas. Jame nustatyta, kad skatinamąją stipendiją ir paramą akademinei išvykai 
gali gauti doktorantai, turintys bet kokios tematikos paskelbtų ar priimtų spausdinti publikacijų 
(atsisakyta nuostatos, kad publikacijos turi būti susijusios su disertacijos tema arba parengtos 
doktorantūros metu) ir praplėstas paraiškų vertinimo kriterijų sąrašas, įtraukta kitų pasikeitimų, 
kurie pasiūlyti atsižvelgus į trejų metų paraiškų administravimo patirtį. 

 
10 lentelė. Tarybos remiamos veiklos ir jų finansavimas 2015 metais iš valstybės biudžeto lėšų 

Eil. 
Nr. 

Remiamos veiklos kryptis 

Konkursui 
pateiktų 
paraiškų 
skaičius 

Konkursą 
laimėjusių 
projektų 
skaičius 

Skirta lėšų 
2015 m., 

Eur 

Pagal ankstesniais 
metais pasirašytas 
sutartis vykdomų 
projektų skaičius 

Skirta lėšų 
2015 m., 

Eur 

I. Valstybės užsakomieji tyrimai 

1. Nacionalinės mokslo programos 

1.1. Sveikas ir saugus maistas 0 0 0 18 900.168 

1.2. Gerovės visuomenė 116 13 294.491 0 0 

1.3. Sveikas senėjimas 97 21 654.198 0 0 

1.4. Agro-, miško ir vandens ekosistemų 
tvarumas 

41 11 708.895 0 0 
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1.5. Link ateities technologijų 35 - 0 0 0 

2. Lituanistinių tyrimų programos 

2.1.
  

Nacionalinė lituanistikos plėtros 
2009–2015 metų programa 

174 44 450.475 71 1.093.399 

2.2. Valstybinė lituanistinių tyrimų ir 
sklaidos 2016–2024 metų 
programa 

238 - 0 0 0 

3. Reikminių tyrimų projektai 43 9 142.142 0 0 

4. Technologinės plėtros projektai 113 7 492.451 0 0 

II. Mokslininkų inicijuoti tyrimai 

1. Mokslininkų grupių projektai 652 108 2.759.612 169 4.434.361 

III. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 

1. Dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos ir projektai 

1.1. Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) 31 4 0 10 145.170 

1.2. Lietuvos–Baltarusijos - - 0 15 56.118 

1.3. Lietuvos–Prancūzijos - - 0 6 19.495 

1.4. Lietuvos–Ukrainos 31 7 0 6 40.495 

1.5. Lietuvos–Valonijos (Briuselio) - - 0 1 2.129 

1.6. Lietuvos-Japonijos 41 8 60.436 0 0 

2. Atviros partnerystės projektai 130 - 0 0 0 

3. JPI, ERA-NET, 185 str. Iniciatyvos  

3.1. BiodivERsA 7 - 0 0 0 

3.2. HERA 34 - 0 0 0 

3.3. JPI „Cultural heritage“ 16 0 0 1 26.000 

3.4. M-ERA.NET 9 - 0 1 2761 

3.5. ENSUF - - 0 0 0 

3.6. NORFACE-DIAL - - 0 0 0 

3.7. EuroNanoMed 4 0 0 2 77.898 

3.8. BONUS - - 0 4 109.227 

4. Europos kosmoso agentūra 5 - 0 0 0 

5. Parama dalyvaujantiems 7BP ir H2020  

5.1. 7BP projektuose sumokėto PVM 
kompensavimas 

- 20* 58.657 0 0 

5.2. Parama H2020 paraiškų rengimui 258 253 420.189 0 0 

6. Atstovavimas ES darbo grupėse ir 
kt. 

- 16* 17.237 0 0 

IV. Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui 

1. Parama akademinėms asociacijoms 45 40 64.000 0 0 

2. Parama mokslinėms išvykoms 551 333 360.198 0 0 

3. Parama mokslo renginiams 59 36 76.392 0 0 

4. Doktorantų stipendijos už 
akademinius pasiekimus 

679 255  475.105 0 0 

5. Parama doktorantų akademinėms 
išvykoms 

249 48  48.580 0 0 

6. Parama leidiniui išleisti ar įsigyti 
vadovėlio leidybos teises ir (ar) jį 
išleisti 

186 111 692.880 0 0 

7. Parama paskelbti mokslinius 
straipsnius ir išleisti knygas 

40 18 25.331 0 0 

––––––––––––––––––––––––––––– 
*Nurodomas sudarytų sutarčių skaičius 

2. Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos apraše, 
pakeistame Tarybos 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. VIII-42, nustatyta didesnė galima skirti 
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pagal šią veiklos kryptį lėšų suma, atsisakyta nuostatos, kad jau priimtose spausdinti publikacijose 
būtų nuorodos, jog publikacijos finansuojamos Tarybos. 

3. Paramos mokslinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašas, pakeistas Tarybos 2015 m. 
spalio 12 d. nutarimu Nr. VIII-46, patikslino šių projektų administravimo ir atsiskaitymo už juos 
tvarką, dalis šiame apraše nustatytų reikalavimų buvo perkelta į paramos skyrimo sutartį. 

4. Tarybos 2015 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VIII-45 buvo pakeistos Lietuvos mokslo 
tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės. Numatyta, kad 
visų šiuo metu įgyvendinamų projektų, kurių administravimo tvarką reglamentuoja minėtosios 
taisyklės, įgyvendinimo pokyčiai būtų atliekami lanksčiau. 

Taryba dalyvauja įgyvendinant LR Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 
patvirtintą „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–
2019 metų programą, kurios vienas iš tikslų – skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, 
ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą (2015 m. vykdyta 11 projektų, kuriuose dalyvavo 
užsienio lietuviai mokslininkai, įvyko penkios užsienio lietuvių mokslininkų stažuotės, du užsienio 
lietuvių mokslininkai dalyvavo atliekant ekspertinį vertinimą) bei LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 
19 d. nutarimu Nr. 904 patvirtintą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą 
(pagal ją 2015 m. vykdyta 12 projektų). 
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11 lentelė. Mokslinių tyrimų 2015 metais finansavimas valstybės biudžeto lėšomis pagal mokslo sritis, tūkst. Eur* 

Remiamos 
veiklos 
kryptis1 

Mokslų sritys 

Humanitarinių Socialinių Fizinių Žemės ūkio Biomedicinos Technologijos 

N2 Lėšos N2 Lėšos N2 Lėšos N2 Lėšos N2 Lėšos N2 Lėšos 

NMP 0 0,00 13 294,49 5 180,81 11 637,44 28 1173,68 6 271,35 

SVE 0 0,00 0 0,00 1 51,61 6 312,39 6 305,06 5 231,12 

GER 0 0,00 13 294,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SEN 0 0,00 0 0,00 3 77,17 0 0,00 17 536,80 1 40,23 

SIT 0 0,00 0 0,00 1 52,03 5 325,05 5 331,82 0 0,00 

LIT 110 1436,70 5 107,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MIP 31 623,99 67 1675,47 65 1729,00 9 283,00 69 1912,84 36 969,62 

REP 1 12,33 5 80,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 49,58 

TEC 0 0,00 0 0,00 2 158,75 0 0,00 1 35,97 4 297,72 

TAP 1 1,59 5 64,96 7 59,87 0 0,00 11 155,52 20 252,53 
1  GER – NMP „Gerovės visuomenė“ 
   SEN – NMP „Sveikas senėjimas“ 
   SIT – NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ 
   SVE – NMP „Sveikas ir saugus maistas“ 
    LIT – Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 

MIP – mokslininkų grupių projektai 
REP – reikminių tyrimų projektai 
TEC – technologinės plėtros projektai 
TAP – dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos 

2   N – projektų skaičius 

 

 

 
NMP – nacionalinės mokslo programos 
LIT – Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 
MIP – mokslininkų grupių projektai 

TAP – dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo 
programos  
PAR – parama tyrėjų karjerai ir mobilumui 

8 pav. Konkursų būdu 2015 metais paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos 
projektams, mln. Eur 
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Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys 

 

Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sritys 

 
9 pav. Lietuvos institucijų sėkmės rodikliai (proc.) konkursuose, skelbtuose pagal valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamas Tarybos remiamos veiklos kryptis, 2015 m.*, ** 
––––––––––––––––––––––––––––– 
* sėkmės rodiklis nustatomas dalinant laimėjusių paraiškų skaičių iš pateiktų paraiškų skaičiaus.  
** HSM atveju skaičiuota pagal NMP GER, MIP VI kvietimo, LIT IX kvietimo ir REP konkursų duomenis, o GTM atveju – pagal NMP SIT, NMP SEN, 
MIP VI kvietimo, REP ir TEC konkursų duomenis. 
*** institucijos, pateikusios mažiau nei 8 paraiškas. 
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10 pav. Lietuvos institucijų sėkmės rodikliai (proc.) konkursuose, skelbtuose pagal valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamas priemones tyrėjų karjerai ir mobilumui, 2015 m.*,** 
––––––––––––––––––––––––––––– 
* sėkmės rodiklis nustatomas dalinant laimėjusių paraiškų skaičių iš pateiktų paraiškų skaičiaus. 
** skaičiavimai atlikti pagal konkursų paramai doktorantų stipendijoms už akademinius pasiekimus, paramai doktorantų akademinėms išvykoms, 
paramai mokslinėms išvykoms duomenis. 
*** institucijos, pateikusios mažiau nei 10 paraiškų. 
 

Taryba nuolat bendradarbiauja su kitomis institucijomis, vykdančiomis konkursinį MTEP 
projektų finansavimą. Šiuo metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su MITA, Lietuvos 
kultūros taryba, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir Švietimo mainų paramos fondu. Šiuo 
bendradarbiavimu siekiama užtikrinti ekonomišką, tikslingą ir racionalų administruojamų 
valstybės biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno bei mokslinių tyrimų projektams finansuoti 
bei dvigubo finansavimo prevenciją. 2015 metais buvo nuolat keičiamasi informacija apie 
konkursams pateiktas paraiškas bei finansuojamus projektus. 

2015 m. intensyviai ruoštasi 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpiui. LR 
Vyriausybei 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 patvirtinus Atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų 
veiksmų programą, taisykles, Taryba paskirta įgyvendinančiąja institucija, kuri administruos 
priemones visuotinės dotacijos būdu, t. y. taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Siekdama 
tinkamai pasiruošti naujajam ES struktūrinių fondų laikotarpiui, Taryba inicijavo tyrimus, skirtus 
nustatyti ir taikyti supaprastintus apmokėjimo būdus įvairioms išlaidoms, kurių ataskaitos 
paskelbtos Tarybos bei www.esinvesticijos.lt svetainėse: 

2015 m. baigti ir su LR finansų ministerija bei LR švietimo ir mokslo ministerija derinti šie 
tyrimai: 

1. Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimas; 
2. Kviestinio mokslininko dalyvavimo doktorantūros procese išlaidų fiksuotųjų įkainių 

apskaičiavimo tyrimas; 
3. Podoktorantūros stažuočių vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo 

tyrimas; 

http://www.esinvesticijos.lt/


41 

4. Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu 
stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimas. 

2015 m. LR finansų ministerijai pateikti vertinti 22 būsimų priemonių administravimo 
Taryboje tvarkų ir procedūrų aprašai, reglamentuosiantys Tarybos mokslo fondo veiksmus, 
susijusius su Tarybai pavestų funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą 
vykdymu. Tarybos primininko 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-336 buvo patvirtinti trijų 
skyrių – ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti, ES struktūrinės paramos tyrėjų 
gebėjimams ugdyti ir ES struktūrinės paramos koordinavimo – nuostatai bei darbuotojų 
pareigybių aprašymai. Šie skyriai vykdys funkcijas, kurios siejamos tik su Tarybai pavestų 2014–
2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų vykdymu. Visuotinės dotacijos skyriaus 
veikla baigta 2015 m. gruodžio 31 d. 

 

2.2.1. Nacionalinių mokslinių tyrimų įgyvendinimas 

2015 m. baigtas NMP ,,Sveikas ir saugus maistas“, patvirtintos LR švietimo ir mokslo 
ministro 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-694, įgyvendinimos, patvirtintos 2010–
2014 metais vykdytų NMP baigiamosios ataskaitos: 

2.2.1.1. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 

Vykdytos 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 tikslų buvo siekiama sprendžiant penkis uždavinius: 

1. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei raidos, 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 (taip pat ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir 
kitų – poveikio tapatumui pobūdžio bei poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai; 

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

Programai skirta daugiau nei 4,8 mln. Eur, už kuriuos įgyvendinti 58 projektai, vykdyti 290 
tyrėjų iš įvairių Lietuvos institucijų. Parengta ir paskelbta 757 mokslo darbų: 40 mokslo 
monografijų, mokslo studijų, teorinių ir sintetinių mokslo darbų; 303 mokslo straipsniai ir knygų 
skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose; 32 mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir 
panašios mokslo publikacijos kituose mokslo, kultūros ir profesiniuose leidiniuose; 32 šaltinių 
publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, studijų vadovai; 324 kitos 
akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kitokie rezultatai; 26 sudaryti mokslo, socialinės ir 
kultūrinės plėtros darbai. 

2.2.1.2. NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ 

Vykdytos NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ tikslas – gauti naujų mokslo žinių, reikalingų 
sergamumui, ligotumui, mirtingumui ir neįgalumui nuo šių ligų mažinti, parengti šių ligų 
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profilaktikos strateginius principus, sukurti tobulesnius jų prevencijos ir diagnostikos metodus. 
Programos tikslų buvo siekiama sprendžiant du programos uždavinius: 

1. Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių pokyčių reikšmę 
Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams, rizikai sirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir 
moksliškai pagrįsti šių ligų profilaktikos ir kontrolės strateginius principus; 

2. Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo metodus 
lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai ir ankstyvai diagnostikai. 

Programai skirta beveik 5,5 mln. Eur, už kuriuos įgyvendinti 48 projektai, vykdyti 324 tyrėjų 
iš įvairių Lietuvos institucijų. Publikuota daugiau kaip 100 mokslo staripsnių žurnaluose, 
įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę ir turinčiuose cituojamumo 
rodiklį, išleista 1 monografija, registruotas 1 patentas Europos patentų biure bei pateiktos 2 
paraiškos patentams gauti, parengta metodinių rekomendacijų. Vykdant programos rezultatų 
sklaidą perskaityti 177 pranešimai, iš jų 130 – tarptautinėse konferencijose. 

2.2.1.3. NMP „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ 

Vykdytos NMP „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ tikslas – 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. Programos 
tikslų buvo siekiama sprendžiant du programos uždavinius: 

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. 

Programai įgyvendinti skirta per 6,5 mln. Eur, už kuriuos paremti 38 projektai, iš jų 36 
įgyvendinti (du projektai nebuvo baigti, tačiau jų planuoti tikslai iš dalies pasiekti). Projektus 
vykdė 9 institucijos ir 262 vykdytojai. 

Parengta (atspausdinta, priimta bei pateikta spaudai) 132 straipsniai, iš jų 106 atspausdinti 
užsienio periodiniuose mokslo leidiniuose, 26 – Lietuvos, surengta 2 tarptautinės mokslinės 
konferencijos, projektų vykdytojai dalyvavo  maždaug šimte konferencijų, kuriose pristatė 
daugiau kaip  100 pranešimų. 

2.2.1.4. NMP „Ateities energetika“ 

Vykdytos 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 tikslų buvo siekiama sprendžiant du programos uždavinius: 

1. Lietuvos energetinio saugumo bei plėtros modelių kūrimas ir tyrimas;  
2. Ateities energijos gamybos, tiekimo ir efektyvaus vartojimo mokslinės bazės kūrimas. 
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Programai skirta beveik 5 mln. Eur, už kuriuos įgyvendinti 22 projektai, vykdyti 290 tyrėjų iš 
įvairių Lietuvos institucijų. Publikuota daugiau kaip 100 straipsnių žurnaluose, įtrauktuose į 
Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę ir turinčiuose cituojamumo rodiklį, 2 
monografijos, gauti 4 patentai, pateiktos 5 paraiškos Lietuvos patentų biurui bei 1 paraiška 
Europos patentų biurui, sukurtos ir aprašytos, įdiegtos 7 technologijos. 

11–12 paveiksluose pateikiami apibendrinti duomenys apie straipsnių, parengtų vykdant 
NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“, „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“, 
„Ateities energetika“ ir ,,Sveikas ir saugus maistas“ bei PABT mokslų sričių mokslininkų grupių 
projektus, cituojamumą pripažintuose mokslo žurnaluose. 

 

 
11 pav. Straipsnių, parengtų vykdant PABT sričių nacionalinių mokslo programų projektus, cituojamumo raida 2011–
2015 m.* 
––––––––––––––––––––––––––––– 
*  šaltinis – duomenų bazė Thomson Reuters Web of Science, 2015 m. sausio 13 d. duomenys. 
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12 pav. Straipsnių, parengtų vykdant PABT sričių nacionalines mokslo programas, kaupiamasis cituojamumas, 2011–
2015 m.* 
––––––––––––––––––––––––––––– 
* šaltinis – duomenų bazė Thomson Reuters Web of Science, 2015 m. sausio 13 d. duomenys. 

2.2.1.5. NMP „Sveikas ir saugus maistas“ 

2015 m. baigtos vykdyti 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 suformuluoti i 2 
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. 

2011–2015 m. pagal 3 kvietimus paremti 27 projektai. 2015 m. buvo tęsiami 18 projektų, o 
jiems įgyvendinti skirta 900 168 Eur. 2015 m. įvertinta 10 tarpinių ir 2 baigiamosios šios 
programos projektų ataskaitos, parengta ir paskelbta metinė programos ataskaita. 

2.2.1.6. NMP „Sveikas senėjimas“ 

2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Sveikas senėjimas“ tikslas – kompleksiškai analizuoti ir 
spręsti Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės medicinos klausimus, 
pasitelkiant mokslo ir technologijų plėtrą, fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų 
rezultatus. Programos tikslui pasiekti suformuluoti 3 uždaviniai: 

1. Sukurti naujus ligų rizikos veiksnių vertinimo ir profilaktikos metodus bei technologijas, 
ištirti jų poveikį sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmei; 
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2. Pasitelkus biotechnologijų, nanotechnologijų, vaizdinimo, informacines ir 
telekomunikacijos technologijas, sukurti ligų, trumpinančių sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmę, 
ankstyvos diagnostikos ir eigos prognozavimo metodus; 

3. Sukurti, tobulinti ir ištirti sveikatos būklių, darančių įtaką sveiko ir kokybiško gyvenimo 
trukmei, gydymo, ligonių reabilitacijos bei ilgalaikės stebėsenos metodus ir Lietuvos pagyvenusių 
žmonių socialinę atskirtį mažinančias technologijas. 

2015 m. paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą. 
Gautos 97 paraiškos, finansavimas skirtas 21 projektui, kurie bus įgyvendinami 2015–2018 m. I 
kvietimą laimėjusiems projektams vykdyti skirta apie 4 mln. Eur, iš jų 2015 m. – 654 198 Eur. 

2.2.1.7. NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ 

2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas – 
kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato 
kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie 
kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių 
apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais 
padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir 
atstatyti. Programos tikslui pasiekti suformuluoti 2 uždaviniai: 

1. Ištirti, kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia agro- ir miško bei vandens 
ekosistemas, jų produktyvumą ir biologinę įvairovę; 

2. Ištirti, kaip intensyvus išteklių naudojimas veikia agro-, miško bei vandens ekosistemas, 
nustatyti ilgalaikius tokio poveikio padarinius ir galimą žalą bei pasiūlyti priemonių tvarumui 
atstatyti. 

2015 m. paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą. 
Gauta 41 paraiška, finansavimas skirtas 11 projektų, kurie bus įgyvendinami 2015–2018 m. I 
kvietimą laimėjusiems projektams vykdyti skirta apie per 3,5 mln. Eur, iš jų 2015 m. – 708 895 Eur. 

2.2.1.8. NMP „Gerovės visuomenė“ 

2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Gerovės visuomenė“ tikslas – kompleksiškai išanalizuoti 
gerovės visuomenės Lietuvoje plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei 
trikdžius, padėti valstybės institucijoms parengti strateginių sprendimų ir rekomendacijų gerovės 
visuomenei plėtoti. Programos tikslui pasiekti suformuluoti 3 uždaviniai: 

1. Pagrįsti moksliniais tyrimais saugios, sveikos ir įtraukios visuomenės vystymąsi 
Lietuvoje, išanalizuojant visuomenės struktūrą (stratifikaciją), vertybes, nuostatas ir elgsenos 
kaitą, socialinį, tautinį ir religinį tapatumą, emigracijos ir reemigracijos veiksnius, socialinę 
nelygybę ir socialinę atskirtį, sveikatos, socialinius, ekonominius ir kitus gyvenimo kokybei 
svarbius veiksnius, socialinę pagalbą tobulinančias socialines investicijas, sveikatos apsaugos ir 
paslaugų sistemą, kitų (ne tik sveikatos ir teisėsaugos) sektorių įsitraukimą į sveikos ir saugios 
visuomenės formavimo procesus; 

2. Prognozuoti ir pagrįsti šalies sumanų augimą ir gerovės plėtrą, išanalizuojant politinius, 
ekonominius ir socialinius, taip pat teritorinės (regioninės) diferenciacijos veiksnius, gerovės 
sistemos ir šalies ekonominės plėtros sąveikas, parengiant verslumo bei inovacijų ekosistemos 
studijų, kuriose bus pateikta siūlymų ir rekomendacijų naujoms paslaugoms, rinkų plėtrai, 
socialinių idėjų kūrimui bei jų diegimui viešajame sektoriuje ir versle pagrįsti, įvertinta gerovės 
institucijų – socialinės ir sveikatos apsaugos, darbo rinkos ir būsto politikų, švietimo sistemos – 
veikla ir jų įtaka šalies ekonomikai, demokratijos bei pilietinės visuomenės raidai, politiniams 
prioritetams ir šalies valdančiojo elito nuostatoms; 
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3. Pagrįsti moksliniais tyrimais atsakingą ir gerą valdymą, išanalizuojant šalies politinę ir 
valdymo sistemas kaip gerovės visuomenės plėtros priemones, politikos įgyvendinimo gebėjimus, 
kolektyvinio veiksmo problemas, europietišką Lietuvos tapatybę ir parengiant siūlymų ir 
rekomendacijų dėl atsakingos ir atviros viešosios politikos, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo, 
piliečių ir visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme bei teisinės sistemos stiprinimo. 

2015 m. paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą. 
Gauta 116 paraiškų, finansavimas skirtas 13 projektų, kurie bus įgyvendinami 2015–2017 m. I 
kvietimą laimėjusiems projektams vykdyti skirta per 1,3 mln. Eur, iš jų 2015 m. – 294 491 Eur. 

2.2.1.9. NMP „Link ateities technologijų“ 

2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Link ateities technologijų“ tikslas – sudaryti palankų 
tarptautinį kontekstą ir sąlygas moksliniams tyrimams, kurie padės pagrindą ateities 
technologijoms kurti, inovacijoms skatinti ir Lietuvos konkurencingumui bei saugumui didinti. 
Programos tikslui pasiekti suformuluoti 2 uždaviniai: 

1. Įgyti specialiųjų kompetencijų ir patirties vykdant Europos kosmoso agentūros 
programų tematikų mokslinius tyrimus; 

2. Plėtoti mokslinius tyrimus, skirtus elektromagnetinės spinduliuotės generavimo, 
perdavimo ir registravimo metodams kurti. 

2015 m. paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą. 
Gautos 35 paraiškos. Atlikta jų administracinė patikra, pasirengta paraiškų ekspertiniam 
vertinimui, kuris vyks 2016 metais. 

2.2.1.10. Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa (toliau – LIT programa) buvo  
pirmoji programa, kurią patvirtinus 2009 m. Taryba pradėjo įgyvendinti programinį ir konkursinį 
mokslinių tyrimų finansavimą. 

2014 m. pabaigoje buvo paskelbtas paskutinysis, IX, LIT programos kvietimas teikti 
paraiškas projektams įgyvendinti pagal tris priemonių grupes: 

1. Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų 
kvalifikacijos tobulinimas; 

2. Lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio 
pripažinimo skatinimas; 

3. Lituanistikos darbų leidyba. 
Gautos 62 mokslo ir 112 sklaidos projektų paraiškos, kurių ekspertinis vertinimas vyko 2015 

metais. Nuspręsta finansuoti 13 mokslo ir 31 sklaidos projektą. 
2015 m. vykdyta 115 LIT programos projektų (55 mokslo ir 60 sklaidos projektų), jiems 

įgyvendinti skirta 1 543 874 Eur.  
Daugiau apie šią programą žr. ataskaitos priede (Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–

2015 metų programos baigiamoji ataskaita). 

2.2.1.11. Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa 

2015 m. gegužės 11 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-519 patvirtinta Valstybinė 
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa. Programos tikslas – plėtoti 
fundamentinius ir taikomuosius lituanistinius mokslinius tyrimus, skatinti lituanistikos atsinaujinimą 
ir tarptautiškumą, šiuolaikinių tyrimų instrumentų įsisavinimą, reagavimą į pokyčius visuomenėje 
naujomis žiniomis ir idėjomis, lituanistinio paveldo saugojimą, plėtoti ir stiprinti lituanistinių 
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mokslinių tyrimų sklaidą Lietuvos ir tarptautinėje akademinėje bendruomenėje, populiarinti 
lituanistinių tyrimų rezultatus visuomenėje. Programos tikslui pasiekti suformuluoti 3 uždaviniai: 

1. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei 
specializuotas duomenų bazes: 

2. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos 
tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą: 

3. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą). 
2015 m. paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą. 

Gautos 238 paraiškos, iš jų 152 – mokslo projektams, 86 – sklaidos projektams įgyvendinti. 
Administracinę patikrą praėjusių paraiškų ekspertinis vertinimas vyks 2016 metais. 

2.2.1.12. Reikminių tyrimų projektai 

2015 metais, atsiliepiant į Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymą skatinti mokslininkus 
vykdyti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus, 
inicijuota nauja Tarybos remiamos veiklos kryptis – Reikminių tyrimų projektai. I kvietimo 
konkursas vyko 2015 m. gegužę–birželį. Konkursas vykdytas pagal 8 ministerijų ir kitų valstybės 
institucijų pateiktas temas, vyko dviem etapais. Pirmiausia buvo teikiamos trumposios paraiškos 
(jų pateikta 43), iš kurių Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija atrinko geriausias (iš viso 
18). Atrinktųjų paraiškų projektai išplėtoti išsamiosiose paraiškose. Juos įvertinus ekspertams, 
finansuoti nutarta 9 projektus, kuriems įgyvendinti 2015 metais skirta 142 142 Eur. 

2.2.1.13. Technologinės plėtros projektai 

Tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos šalies technologinei plėtrai skatinant 
mokslinius tyrimus, kurių rezultatai sietųsi su produktyviomis inovacijomis, svarbiomis viešojo ir 
privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, 2015 m. vėl buvo paskelbtas kvietimas 
teikti paraiškas technologinės plėtros projektams vykdyti (ankstesniojo kvietimo projektai vykdyti 
2012–2014 m.). Konkursas vyko birželį–rugsėjį. Pateikta 113 paraiškų, finansuoti nutarta 7 
projektus, kuriems įgyvendinti 2015 m. skirta 492 451 Eur. 

2.2.1.14. Mokslininkų grupių projektai 

2015 metais toliau vykdyta didžiausia pagal finansuojamų projektų skaičių Tarybos 
remiamos veiklos kryptis – mokslininkų grupių projektai (toliau – MIP). Ja siekiama finansuoti 
mokslinius tyrimus pagal mokslininkų pasiūlytas temas visose mokslo srityse, teikiant projektus 
kartu su vykdančiąja Lietuvos institucija, taip pat bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio 
Institucijomis. 2015 m. pradžioje vyko 2014 m. rudenį skelbto (šeštojo) konkurso paraiškų 
ekspertinis vertinimas. Pateikta 652 paraiškos, iš jų – 225 HSM, 372 –GTM sričių. Atskirai vertinti 
projektai, skirti bendradarbiauti su JAV mokslininkais (pateikta 55 paraiškos). Finansavimas skirtas 
95 projektams (36 – HSM, 50– GTM sričių, 9 – bendradarbiauti su JAV). Jiems įgyvendinti 2015 m. 
skirta 2 402 078 Eur (HSM projektams – 760 091 Eur, GTM – 1 390 910 Eur, bendradarbiauti su 
JAV – 251 077 Eur). Metų viduryje, įvertinus Tarybai skirtų asignavimų panaudojimą ir 
nepasirašytų MIP šeštojo kvietimo sutarčių lėšų apimtį, nutarta paremti dar 16 MIP projektų iš 
rezervinių projektų sąrašo. Taigi iš viso finansuoti 108 VI kvietimo MIP projektai, kuriems 2015 m. 
skirta 2 759 612 Eur. 2015 m. pagal ankstesniais metais pasirašytas sutartis vykdyti dar 169 MIP 
projektai. Iš viso MIP projektams 2015 metais skirta 7 193 973 Eur. Visus metus vyko tarpinių ir 
baigiamųjų projektų ataskaitų vertinimas. Iš viso įvertintos 236 ataskaitos. 
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13–14 paveiksluose pateiktas straipsnių, parengtų vykdant GTM sričių MIP projektus, 
cituojamumas pripažintuose mokslo žurnaluose. 

 

 
13 pav. Straipsnių, parengtų vykdant GTM sričių MIP projektus cituojamumas 2011–2015 m.* 
––––––––––––––––––––––––––––– 
* šaltinis – duomenų bazė Thomson Reuters Web of Science, 2015 m. sausio 13 d. duomenys. 

 

 

 

14 pav. Straipsnių, parengtų vykdant GTM sričių MIP projektus, kaupiamasis cituojamumas 2011–2015 m.* 
––––––––––––––––––––––––––––– 
* šaltinis – duomenų bazė Thomson Reuters Web of Science, 2015 m. sausio 13 d. duomenys. 
 

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

2015 m. gruodžio 31 d. Taryba baigė įgyvendinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama 
mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (toliau – Visuotinės dotacijos 
priemonė), pagal kurią nuo 2011 m. buvo finansuojami ir įgyvendinami Lietuvos institucijų 
inicijuoti aukšto tarptautinio lygio moksliniai tyrimai. 



49 

Pagal šią priemonę įgyvendinti 106 aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų projektai, 
kuriems vykdyti 2015 m. Taryba išmokėjo 3 083 209,47 Eur (15 pav.). 

 

 
15 pav. 2011–2015 m. išmokėtos lėšos, mln. Eur.  

 
 
Priemonės įgyvendinimo metu buvo paskelbti trys kvietimai teikti paraiškas, jų gauta 349 

106 paraiškų konkursus laimėjusiems projektams finansuoti išmokėta daugiau negu 
32 217 tūkst. Eur. 

 
12 lentelė. Informacija apie pateiktas paraiškas pagal kvietimus. 

Mokslo sričių 
grupė 

I kvietimas II kvietimas III kvietimas 

Teikta paraiškų 
Finansuota 

projektų 
Teikta paraiškų 

Finansuota 
projektų 

Teikta paraiškų 
Finansuota 

projektų 

HSM 71 11 40 14 51 19 

GTM 102 22 50 21 35 19 

Iš viso 173 33 90 35 86 38 

 
Per I kvietimą pateiktos 173 paraiškos (71 – HSM, 102 – GTM), kurioms finansuoti prašyta 

63 070 692,70 Eur. Konkursą laimėjo 33 projektai (11 – HSM, 22 – GTM), kuriems įgyvendinti 
skirta 11 451 820,20 Eur.  

Per II kvietimą pateikta 90 paraiškų (40 – HSM, 50 – GTM), kurioms finansuoti prašyta 
30 794 202,11 Eur. Konkursą laimėjo 35 projektai (14 – HSM, 21 – GTM), kuriems įgyvendinti 
skirta 12 093 973,13 Eur.  

Per III kvietimą pateiktos 86 paraiškos (51 – HSM, 35 –– GTM), kurioms finansuoti prašyta 
21 418 028,78 Eur. Konkursą laimėjo 38 projektai (po 19 HSM ir 19 GTM), kuriems įgyvendinti 
skirta 9 627 415,14 Eur. 

Nuo visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo pradžios 2011 m. iki 2015 m. gruodžio 
31 d. projektų vykdytojai perskaitė 1255 pranešimus mokslinėse konferencijose užsienyje, išleido 
44 mokslo monografijas, užregistravo 2 patentus LR valstybiniame patentų biure, pateikė 12 
patentinių paraiškų Lietuvos, ES bei Jungtinių Amerikos Valstijų patentų tarnybose. Projektų 
(daugiausia fizinių ir biomedicinos mokslų sričių) vykdytojai paskelbė 878 mokslines publikacijas, 
iš kurių 47 – cituojamumo rodiklį turinčiuose žurnaluose, esančiuose tarp 10 procentų Thomson 
Reuters Web of Knowledge duomenų bazės geriausiųjų. 
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13 lentelė. Mokslo darbai pagal mokslo sritis. 

Mokslo sritis 
Skirta 

lėšų, tūkst. Eur 
Projektų 
skaičius 

Mokslo darbų 
Thomson Reuters Web 

of Science skaičius 

Citavimų 
skaičius 

Didžiausias 
projekto h** 

indeksas 

Humanitariniai mokslai 4 789 19 19* 0* netaikomas* 

Socialiniai mokslai 6 842 25 13 10 1 

Fiziniai mokslai 9 247 26 153 449 5 

Žemės ūkio mokslai 237 1 2 8 1 

Biomedicinos mokslai 10 293 30 60 336 6 

Technologijos mokslai 1 851 5 16 30 4 

Iš viso 33 259 106 263 833 
 

––––––––––––––––––––––––––––– 
*mokslo darbų skaičius, duomenų bazėje „Lituanistika“. 
**h indeksas – individualus mokslininkų (ir žurnalų) publikacijų populiarinimo rodiklis. 
 
 

2.2.1.16. Ilgalaikė institucinė ekonomikos mokslinių tyrimų programa 

2012–2014 metais vykdyta Ilgalaikė institucinė ekonomikos mokslinių tyrimų programa 
„Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“, patvirtinta LR švietimo ir mokslo 
ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-1104. 2012 m. rugpjūčio 29 d. Taryba pasirašė sutartį 
su KTU, pagrindiniu šios programos vykdytoju, dėl jos įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų. KTU 
šią programą įgyvendino kartu su partneriais: ASU, LEI, LKA, MRU, VDU, VGTU ir VU.  

Programai įgyvendinti 2012–2014 m. skirta 2 637 tūkst. Lt. (763,73 tūkst. Eur). 2015 m. 
pradžioje pateikta programos galutinė mokslinė ataskaita, kurią įvertino Tarybos ekspertų grupė.  

Programos vykdytojų nagrinėtos temos ir objektai svarbūs daugeliui Lietuvos institucijų bei 
socialinių grupių. Atlikti tyrimai ir jų pagrindu parengtos rekomendacijos pirmiausiai skirtos LR 
Vyriausybei, dalis rekomendacijų – verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus įstaigoms. Sprendžiant 
programos uždavinius gauta rezultatų, kurie aktualūs akademinei bendruomenei: pagilina reiškinių 
pažinimą ir sudaro prielaidas tolesniems tyrimams. Vykdant programą stengtasi įtraukti įvairių 
institucijų tyrėjus paskatinti juos bendradarbiauti. Programos ataskaitą vertinusių ekspertų 
nuomone, ženklus buvo ir programos poveikis ekonomikos krypties akademinės bendruomenės 
raidai. 

Programos rezultatai pristatyti tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos mokslas ir pramonė“, 
baigiamajame programos renginyje, kuriame diskutavo mokslo, verslo ir valdymo institucijų 
atstovai, skaityta bemaž 60 pranešimų vietinėse ir tarptautinėse konferencijose, susitikimuose su 
interesų grupių atstovais, seminaruose ir diskusijose. Parengta ir paskelbta per 90 mokslinių 
publikacijų (iš jų beveik 60 – užsienio ir tarptautiniuose leidiniuose). 

Ekspertai pažymėjo, kad programos vykdymo forma (kai viena institucija koordinuoja kitų 
programą įgyvendinančių institucijų mokslinius tyrimus) buvo netipinė, ekonomikos mokslo 
atveju taikyta pirmą kartą. 
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2.2.2. Tarptautiniai moksliniai tyrimai  

2.2.2.1. Dalyvavimas ERA-NET programose  

Taryba dalyvavo septyniuose ERA-NET projektuose, pagal kuriuos rengiami tarptautiniai 
kvietimai teikti įvairių mokslo sričių paraiškas. 

BiodivERsA3. 2015 m. Taryba kartu su tarptautiniais partneriais tęsė BiodivERsA3 
programos (tai ES programos „Horizontas 2020 ERA-NET COFUND“ projektas) įgyvendinimą. Pagal 
2015 m. BiodivERsA3 kvietimą pateiktos 7 paraiškos (preliminariųjų paraiškų teikta 8), kuriose 
partneriai – Lietuvos institucijos. Taryba atliko šių paraiškų (preliminariųjų ir išsamiųjų) 
administracinę patikrą. Laimėjusiems projektams, kuriuose dalyvauja Lietuvos institucijos, 
finansuoti Taryba yra numačiusi skirti 300 tūkst. Eur (galėtų būti finansuojami trys projektai). 

2015 m. Tarybos nominuoti atstovai aktyviai dalyvavo programos BiodivERsA3 veikloje: 
vyko į visuotinį susirinkimą (generalinę asamblėją), dalyvavo 4 kvietimo grupės valdymo 
posėdžiuose, prisidėjo formuojant tarptautines BiodivERsA3 paraiškų ekspertinio vertinimo 
grupes, viešino 2015 m. kvietimą teikti paraiškas Lietuvos pareiškėjams organizavo informacinį 
renginį kvietimui pristatyti, nagrinėjo kitus su programa susijusius klausimus. 

Mera-Net. Taryba kartu su tarptautiniais partneriais tęsė Mera-Net programos (tai ES 7-
osios bendrosios programos ERA-NET projektas) įgyvendinimą. 2015 m. vasario 3 d. paskelbtas  
programos IV kvietimas teikti paraiškas. Iš viso pateiktos 9 trumposios paraiškos, kuriose dalyvvo 
tyrėjai iš Lietuvos institucijų. Rugsėjo mėn. atliktas paraiškų administracinis vertinimas. 

Nuo 2015 m. spalio 1 d. pradėtas finansuoti III kvietimo projektas MYND („Deimanto 
defektų panaudojimas nano-metrologijoje“), vykdomas VMTI FTMC. 

2015 m. Taryba dalyvavo ir teikiant programos „Horizontas 2020“ paraišką dėl programos 
Mera-Net naujo etapo, pasirašė sutartį dėl Mera-Net 2 finansavimo. 2016 m. numatoma 
organizuoti kvietimą teikti paraiškas pagal naująją, Mera-Net 2, programą.  

Tarybos atstovė dalyvavo Mera-Net programos 2015 m. kvietime dalyvavusių šalių atstovų 
susitikimuose, kuriuose aptarti su kvietimu ir paraiškų vertinimu susiję klausimai. 

EuroNanoMed 2. 2015 m. buvo įgyvendinama EuroNanoMed 2 programa ( tai ES 7-osios 
bendrosios programos ERA-NET projektas). Buvo tęsiamas pagal 2013 m. kvietimą pateikto 
projekto VOLGACORE su Lietuvos dalyviu – Lietuvos sveikatos mokslų universitetu – 
finansavimas, o sausio 1 d. pradėtas finansuoti projektas REGENERATE su Lietuvos dalyviu – VMTI 
FTMC bei partneriu UAB „Ferentis“ (projekto paraiška pateikta pagal 2014 m. kvietimą). 

Pagal 2015 m. EuroNanoMed 2 programos kvietimą gautos 4 paraiškos su 5 Lietuvos 
dalyviais. Balandžio mėnesį atliktas paraiškų administracinis vertinimas. Po ekspertinio vertinimo 
nė viena paraiška su Lietuvos dalyviais nepateko tarp finansuojamų.  

Lapkričio 26 d. paskelbtas 2016 m. kvietimas teikti paraiškas.  
Tarybos atstovai dalyvavo EuroNanoMed 2 programos šalių atstovų susitikimuose, kuriuose 

aptarti programos įgyvendinimo klausimai. 
HERITAGE PLUS. 2015 m. Taryba kartu su tarptautiniais partneriais tęsė HERITAGE PLUS 

programos (tai ES 7-osios bendrosios programos ERA-NET Plus projektas) įgyvendinimą. 2015 m. 
baigėsi Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji 
iššūkiai Europai“ programos HERITAGE PLUS paraiškų konkursas. Iš 352 pateiktų trumpųjų 
paraiškų 16 buvo pateikta kartu su Lietuvos institucijomis: 12-oje paraiškų jos buvo projektų 
įgyvendinimo partnerės, 4-ose – projektų koordinatorės. Teikti išsamiąsias paraiškas buvo 
pakviestas 61 konsorciumas, vieno iš jų koordinatorius – Lietuvos Institucija. Atlikus tarptautinį 
ekspertinį vertinimą finansuoti nuspręsta 15 projektų. Po ekspertinio vertinimo nė viena paraiška 
su partneriais iš Lietuvos Institucijų tarp finansuojamų projektų nepateko. 
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Tarybos atstovė dalyvavo HERITAGE PLUS programos kvietime dalyvavusių šalių atstovų 
susitikimuose, kuriuose aptarti su kvietimu ir paraiškų vertinimu susiję klausimai.  

HERA. Įgyvendinant HERA jungtinę mokslinių tyrimų programą „Praeities taikymai“ (tai ES 
7-osios bendrosios programos ERA-NET Plus projektas), 2015 m. skelbtas kvietimas teikti 
paraiškas. Pateikta 605 trumposios paraiškos, iš jų 34 – kartu su Lietuvos institucijomis (33 
paraiškose Lietuvos institucijios buvo projektų įgyvendinimo partnerės, 1 paraiškoje – projekto 
koordinatorė). Teikti išsamiąsias paraiškas pakviesta 100 konsorciumų, penkiuose iš jų – projekto 
partneriai iš Lietuvos. Sprendimas dėl projektų finansavimo bus priimtas 2016 m. pradžioje.  

Tarybos atstovai dalyvavo HERA programoje dalyvaujančių šalių atstovų susitikimuose, 
kuriuose aptarti su programos įgyvendinimu susiję klausimai.  

ENSUF. Išmaniosios urbanistikos ateities scenarijai (angl. ERA-NET Cofund Smart Urban 
Futures, ENSUF) yra Horizonto 2020 schemos „ERA-NET Cofund“ programa, pagal kurią 
finansuojami urbanistikos srities moksliniai tyrimai ir inovacijos. ENSUF yra ir Jungtinio 
programavimo iniciatyvos „Europos miestai“ dalis. Programos ENSUF tikslas – koordinuoti 
urbanistikos srities nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ir organizuoti tarptautinį 
konkursinį šios srities projektų finansavimą. ENSUF vienija 26 mokslinius tyrimus ir inovacijas 
finansuojančias institucijas iš 18 Europos šalių. 

2015 m. Taryba prisijungė prie ENSUF tarptautinio kvietimo teikti paraiškas. 2015 m. 
gruodžio 16 d. paskelbtas kvietimas teikti trumpąsias paraiškas, kurios bus priimamos iki 2016 m. 
kovo 15 d. Taryba prie jungtinio tarptautinio kvietimo biudžeto prisideda 200 tūkst. eurų, kurie 
būtų skiriami Lietuvos Institucijoms, patekusioms į finansuojamų tarptautinių projektų sąrašą. 

Tarybos atstovė dalyvavo ENSUF kvietime dalyvaujančių šalių atstovų susitikime, kuriame 
aptartos kvietimo sąlygos ir kiti klausimai.  

NORFACE DIAL. 2015 m. pabaigoje Taryba prisijungė prie NORFACE mokslinių tyrimų 
programos „Nelygybės kaita skirtingais gyvenimo laikotarpiais: struktūros ir procesai“ (angl. 
Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and processes, DIAL), kuri įgyvendinama 
pagal ES programos Horizontas 2020 ERA-NET Cofund schemą. Programos tikslas – skatinti aukšto 
lygio tarptautinius socialinių mokslų srities tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines 
mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą. 
NORFACE DIAL projektą koordinuoja Europoje socialinių mokslų tyrimus finansuojančių 
organizacijų tinklas NORFACE (angl. New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation 
in Europe), sudarytas iš 17 Europos šalių mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų.  

Numatoma, kad NORFACE DIAL programos kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 
2016 m. sausio mėnesį. 

2.2.2.2. Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS 

Nuo 2010 m. Taryba dalyvauja jungtinės Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programos 
(BONUS), įgyvendinamos pagal ES Steigimo sutarties 185-ąjį straipsnį EEIG (iš anglų k. – Europos 
ekonominių interesų grupė) ir turi savo atstovą programos Valdymo komitete. BONUS 
programoje dalyvauja devynios prie Baltijos jūros esančios šalys ir EK. Taryba yra BONUS 
programą koordinuojanti, administruojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 2015 m. buvo 
tęsiamas programos I kvietimo dviejų Lietuvos dalyvių finansavimas ir pasirašytos 2 naujos 
projektų su Lietuvos dalyviais finansavimo sutartys (paraiškos pateiktos pagal II kvietimą). 

2015 m. Tarybos atstovai aktyviai dalyvavo derindami Lietuvos poziciją dėl potencialių 
Lietuvos dalyvių finansavimo paskutiniajame BONUS kvietime teikti paraiškas ir naujo programos 
etapo – BONUS2 rengime: pateikė ir derino nuomones bei dokumentus, reikalingus rengiant 
bendrą Baltijos šalių narių paraišką Europos Komisijai. 
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2016 m. lapkričio mėn. bus skelbiamas naujas BONUS programos kvietimas teikti paraiškas.  

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

Nuo 2011 m. Taryba kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija bei VšĮ „Centrinė projektų 
valdymo agentūra“ įgyvendina Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo 
programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje ES, 
programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“. Taryba yra įgyvendinančioji institucija, atsakinga už 
paraiškų konkurso organizavimą ir projektų vykdymo priežiūrą. 

Taryba administruoja 11 bendrų Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų vykdomų mokslinių 
tyrimų projektų įgyvendinimą. Šiems projektams skirta 7 328 172 Eur: 85 proc. šios sumos sudaro 
Šveicarijos paramos lėšos, 15 proc. – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Vienam projektui 
vidutiniškai skirta 0,66 mln. Eur. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. projektų vykdytojams buvo pervesta 6 
380 411 Eur (įskaitant avansą).  

2015 m. buvo tretieji projektų įgyvendinimo metai. Jų pradžioje buvo teikiamos ir vertinamos 
projektų įgyvendinimo metinės ataskaitos. Mokslines ataskaitas vertino Jungtinis atrankos 
komitetas, sudarytas iš 3 Lietuvos ir 3 Šveicarijos patyrusių mokslininkų. Visos ataskaitos įvertintos 
teigiamai projektų įgyvendinimą nuspręsta tęsti. 2015 m. pradžioje Taryba surengė konferenciją, 
kurioje pristatyta 11-os įpusėjusių projektų rezultatai, aptarta dvišalių grupių bendro darbo patirtis 
ir tolesnis projektų vykdymas. 2015 m. gruodžio 31 dieną vienas iš 11 vykdomų projektų baigtas. 

2015 m. pavasarį Taryba paskelbė paraiškų konkursą vykdyti Lietuvos ir Šveicarijos mokslo 
ir studijų institucijų partnerystės projektus. Papildomą konkursą buvo nuspręsta organizuoti dėl 
to, kad pakilus Šveicarijos franko kursui euro atžvilgiu, buvo sutaupyta programos lėšų. Institucijų 
partnerystės projektams vykdyti dviejų šalių tyrėjų konsorciumai pateikė 17 paraiškų. Bendra 
prašoma finansavimo suma – 2,465 mln. Eur, t. y. numatytą programos biudžetą viršijo kelis kart. 
Po ekspertinio vertinimo Jungtinis atrankos komitetas atrinko devynis institucijų partnerystės 
projektus, kurių trukmė – 9 mėnesiai. Pagal institucijų partnerystės projektus organizuojamoms 
mokslinėms stažuotėms, vizitams, konferencijoms ir kitiems bendriems renginiams bei mokslo 
publikacijoms rengti planuojama skirti 1,08 mln. Eur (1 mln. CHF). Vidutinis vieno projekto 
biudžetas – 120 tūkst. Eur. Bendrus institucijų partnerystės projektus, prasidėsiančius 2016 m., 
Lietuvos mokslininkai vykdys su tyrėjais iš Lozanos federalinio technikos, Lozanos, Berno, 
Ciuricho, Ženevos, Fribūro, Šiaurės vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universitetų, 
Federalinio technologijos instituto Ciuriche, Šveicarijos federalinės medžiagų mokslo ir 
technologijų laboratorijos ir Berno universiteto Psichiatrijos klinikų.  

2.2.2.4. Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 

2015 m. pagal tarptautinę sutartį Taryba toliau įgyvendino Bendradarbiavimo tarp Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo 
tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą (toliau – 
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa). 

2015 m. paskelbtas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos kvietimas teikti paraiškas. 
Pateikta 31 paraiška, o po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 4 projektus (nuo 2016 m.). 

2015 m. Taryba finansavo 10 Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos projektų (jiems 
vykdyti 2015 m. skirta 145 170 Eur). Įvyko šių projektų vykdymo 2014 m. ataskaitų ekspertiniai 
vertinimai.  

Tarybos atstovas dalyvavo Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos trišalio komiteto 
Lietuvos dalies ir trišalio komiteto posėdyje, kuriame pristatė 2014 m. ataskaitų ekspertinius 
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vertinimus, pateikė informaciją apie 2015 m. kvietimo paraiškų administracinio ir ekspertinio 
vertinimo procedūras bei rezultatus ir siūlymus dėl projektų finansavimo. 

2.2.2.5. Bendradarbiavimas su Japonija 

2015 m. Taryba pradėjo finansuoti pirmuosius 5 mokslo projektus, atrinktus pagal 2014 m. 
Lietuvos–Japonijos paraiškų konkursą. Šiems projektams įgyvendinti Taryba skyrė 399 000 Eur. 
Projektai truks dvejus metus.  

2015 m. birželio 22 d. Taryba, atsižvelgdama į paskelbtą Japonijos mokslo finansavimo 
agentūros (angl. Japan Society for the Promotion of Science,   JSPS) atviros partnerystės kvietimą, 
paskelbė II paraiškų konkursą Lietuvos tyrėjams gauti paramą vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos 
projektus su Japonijos tyrėjais. Pagal susitarimą su JSPS, paraiškų konkursas vyko abiejose šalyse, 
paraiškos buvo priimamos iki 2015 m. rugsėjo 8 d. Finansuoti atrinkti 3 projektai, kuriems 
įgyvendinti Taryba skyrė 234 000 Eur. Projektų trukmė – dveji metai. Japonijoje projektai 
finansuojami pagal JSPS atviros partnerystės projektų ir seminarų schemą ir kitas mokslo 
finansavimo programas. 

2.2.2.6. Dalyvavimas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo iniciatyvose 

Nuo 2010 m. Taryba dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo iniciatyvose, kurias 
koordinuoja Šiaurės šalių mokslo taryba „NordForsk“. Taryba yra finansuojanti institucija Lietuvoje.  

2015 m. vasario pradžioje baigėsi Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo iniciatyvos 
konkursas teikti paraiškas. Atlikus ekspertinį vertinimą, finansavimas skirtas dviem projektams, 
viename iš jų konsorciumo dalyvė yra Lietuvos institucija – Vilniaus universitetas. 

2.2.2.7. Atviros partnerystės mokslo projektai 

Skatindama Lietuvos mokslinių tyrimų tarptautiškumą, 2015 m. Taryba inicijavo naują 
finansavimo priemonę „Atviros partnerystės mokslo projektai“. Pagal šią priemonę finansavimas 
konkurso būdu skiriamas bendriems 2–3 metų trukmės mokslo projektams, įgyvendinamiems 
kartu su užsienio šalių (išskyrus Japonijos ir Šveicarijos) mokslininkais, vykdyti. Taryba finansavimą 
skiria laimėjusių projektų dalyviams iš Lietuvos. Projektų partneriams iš užsienio finansavimas gali 
būti skiriamas pagal atitinkamas užsienio šalių mokslinių tyrimų finansavimo programas ar kitas 
priemones. 

2015 m. buvo paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas visų mokslų sričių mokslo projektams 
įgyvendinti. Paraiškų konkursas sulaukė didelio mokslininkų susidomėjimo – konkursui buvo 
pateikta 130 paraiškų, kurių galimi vykdytojai yra tyrėjai iš 24 Lietuvos institucijų. Numatoma, kad 
konkursą laimėję mokslo projektai bus pradėti įgyvendinti 2016 m. I pusmetį. 

 
2.2.3. Tyrėjų karjera ir mobilumas 

Taryba, kaip ir kasmet, 2015 m. daug dėmesio skyrė tyrėjų karjeros ir mobilumo 
priemonėms. Tyrėjų karjeros ir mobilumo projektų iš valstybės biudžeto lėšų konkursų rezultatai 
2015 m. apibendrintai pateikti 13 lentelėje. 

 
13 lentelė. Paramos tyrėjų karjerai ir mobilumui paraiškų konkursų 2015 metais sėkmės rodiklis pagal 

valstybės biudžeto finansuojamas priemones. 

Priemonės 
Pateikta 
paraiškų  

Finansuota 
projektai 

Vidutinis sėkmės 
rodiklis, proc. 

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus 679 255 38 
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Parama akademinėms asociacijoms 45 40 89 

Parama doktorantų akademinėms išvykoms 249 48 19 

Parama mokslinėms išvykoms 551 333 60 

Parama mokslo renginiams 59 36 61 

Parama leidiniui išleisti ar įsigyti vadovėlio leidybos teises ir 
(ar) jį išleisti 

186 111 59 

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 40 18 45 

2.2.3.1. Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje 

2015 m. baigtas projektas „Podoktorantūros stažuočių (post doc) įgyvendinimas Lietuvoje“, 
vykdytas 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. Per projekto 
įgyvendinimo laikotarpį finansuotos 225 podoktorantūros stažuotės, jas Lietuvoje atliko ir 11 
stažuotojų iš užsienio (iš jų 5 – mokslininkai iš Ukrainos).  

Mokslininkai stažuotojai per dvejus metus trunkančią podoktorantūros stažuotę Lietuvoje 
galėjo stažuoti ir užsienio mokslo centruose ar universitetuose. Stažuoti mokslininkai vyko į 
įvairius pasaulio universitetus (pvz., Harvardo, Kembridžo, Edinburgo, Oksfordo, Milano, 
Varšuvos, Ciuricho ir kt.). 

2.2.3.2. Tarptautinis mobilumas, vykdomas pagal dvišales tarpvalstybines sutartis 

2015 m. Taryba pagal tarptautines sutartis ir susitarimus toliau įgyvendino keturias 
bendradarbiavimo programas MTEP srityje (toliau – Bendradarbiavimo programos), pagal kurias 
finansuojamas tyrėjų mobilumas: 

1. LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir 
technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa (toliau – 
Lietuvos–Baltarusijos programa); 

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

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

4. Lietuvos ir Valonijos–Briuselio dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros srityje programa (toliau – Lietuvos ir Valonijos–Briuselio programa). 

2015 m. Taryba finansavo 28 mobilumo projektus: 15 pagal Lietuvos–Baltarusijos 
programą, po 6 pagal Lietuvos–Ukrainos ir „Žilibero“ programas, 1 – pagal Lietuvos ir Valonijos–
Briuselio programą (projektams vykdyti 2015 m. skirta 182 879 Eur).  

2015 m. Tarybos ekspertai įvertino Bendradarbiavimo programų projektų vykdymo 2014 m. 
ataskaitas: „Žilibero“ programos (12 baigiamųjų ataskaitų), Lietuvos– Baltarusijos programos (8 
baigiamosios ataskaitos), Lietuvos ir Valonijos–Briuselio programos (1 ataskaita) ir Lietuvos–
Ukrainos programos (5 ataskaitos). 

2015 m. buvo skelbtas Lietuvos–Ukrainos programos kvietimas teikti paraiškas (gauta 31 
paraiška). Po paraiškų ekspertinio įvertinimo 7 projektus nutarta finansuoti, su jų vykdytojais 
sudarytos finansavimo sutartys (nuo 2016 m.). Bendra skirta paramos suma – 105 660 Eur. 
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Dalyvauta Lietuvos–Ukrainos programos Lietuvos dalies komisijos ir dvišalės komisijos 
posėdžiuose, kuriuose pristatyti 2014 m. ataskaitų ekspertiniai vertinimai bei aptarti 2015 m. 
kvietimo finansuojamų projektų skaičius ir skiriamos lėšos. 

 

2.2.3.3. Šveicarijos stipendijų fondas (Sciex-NMSch) 

2015 m. Taryba, kaip koordinuojanti institucija, tęsė išvykusių stažuotojų ir jų vadovų 
konsultacijas bei teikė ataskaitas. 2015 m. konkursų teikti paraiškas nebebuvo. Per visą 
programos įgyvendinimo laikotarpį (2009–2016 m.) Lietuvos dalyviams buvo paskelbti 6 kvietimai 
teikti paraiškas. Lietuvos jaunieji tyrėjai iš viso pateikė 100 paraiškų. Galimybė stažuoti 
Šveicarijoje buvo suteikta 51 jaunajam Lietuvos tyrėjui.   

Tarybos atstovas dalyvavo baigiamajame Sciex-NMSch programos renginyje Šveicarijoje. 

2.2.3.4. Europos Kosmoso agentūros programa 

2015 m. balandžio 8 d. Europos kosmoso agentūra su Taryba pasirašė sutartį dėl fizinių ir 
technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje. Taryboje 
parengti stažuotėms įgyvendinti reikalingi dokumentai. Rugsėjo 18 d. buvo paskelbtas pirmasis 
konkursas teikti paraiškas. Konkursui pateiktos 5 paraiškos. Sprendimas dėl finansavimo bus 
priimtas 2016 m. pradžioje. 

2.2.3.5. Parama mokslinėms išvykoms 

Šią veiklą Taryba vykdo, vadovaudamasi MSĮ 77 straipsnio 9 dalimi. Paramos mokslinėms 
išvykoms tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tyrėjų tarptautinį mobilumą, 
remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Parama gali būti skiriama dėstytojų, 
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms, dalyvavimui mokslinėse konferencijose 
užsienyje ir dėstymui užsienio mokslo ir studijų institucijose finansuoti. 

2015 m. balandžio mėn. paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms 
išvykoms gauti. Pateiktos 367 paraiškos, kuriose prašyta paramos suma siekė 463 852 Eur. 
Rugsėjo viduryje paskelbtas II kvietimas, gautos 184 paraiškos remti mokslines išvykas (prašoma 
suma – 213 334 Eur). 

2015 m. pasirašytos 333 paramos mokslinėms išvykoms skyrimo sutartys su tyrėjais ir 
institucijomis 392 032 Eur paramai gauti. Kadangi parama skiriama išlaidų kompensavimo būdu, 
tyrėjai realiai panaudojo 360 198 Eur. 

Paramą gavo 157 GTM tyrėjai (iš jų – 124 mokslininkai) ir 176 HSM tyrėjai (iš jų – 152 
mokslininkai). 2015 m. daugiausiai (79,9 proc.) buvo vykstama į užsienyje vykstančias mokslines 
konferencijas, 16,5 proc. sudarė išvykos atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų 
institucijoje, 3,6 proc. – dalyvauti užsienyje organizuojamose mokslinėse ekspedicijose ar tyrėjų 
mokyklose.  

2015 m. parama mokslinėms išvykoms buvo teikiama ir vykdant ES struktūrinių fondų 
projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (žr. 2.2.3.6 poskyrį). 

2.2.3.6. Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas 

2015 m. rugsėjo 16 d. Taryba baigė vykdyti projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų 
vizitų finansavimas“, įgyvendintą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų 
ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. Pagrindiniai projekto tikslai: 
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Šią veiklą Taryba pradėjo 
administruoti, 
vadovaudamasi Vyriausybės 
2002 m. rugsėjo 11 d. 
nutarimu Nr. 1431 „Dėl 
valstybės paramos 
doktorantams ir meno 
aspirantams tvarkos“ 

stiprinti išvykusių ir užsienyje dirbančių mokslininkų ryšius su Lietuvos Institucijomis, kitomis 
mokslinius tyrimus vykdančiomis įstaigomis ir įmonėmis, taip keliant jų vykdomų mokslinių 
tyrimų lygį, padėti pasirengti aukšto lygio užsienio mokslininkų pritraukimui į Lietuvą bei išvykusių 
iš jos mokslininkų reintegracijai, taip pat Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams sudaryti sąlygas 
dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose. Lietuvos mokslininkų išvykos – viena iš tarptautinio 
mokslinio bendradarbiavimo ir socialinio dialogo stiprinimo galimybių. 

Dvi mokslininkų ir tyrėjų grupės (atvykstantieji ir išvykstantieji), galėjo gauti paramą pagal 
penkias vizitų kategorijas. Trys iš jų buvo skirtos į Lietuvą atvykstantiems tyrėjams (atlikti 
mokslinių tyrimų, skaityti paskaitų, vesti seminarų ar jų ciklų, dalyvauti doktorantūros procese). 
Kitos dvi vizitų kategorijos buvo skirtos išvykstantiems tyrėjams (dalyvauti tarptautinėse mokslo 
konferencijose bei vykdyti mokslinius tyrimus užsienyje).  

2015 m. įvyko 190 mokslininkų ir tyrėjų trumpalaikių vizitų, iš jų: 5 mokslininkai atvyko 
dalyvauti doktorantūros procese, 27 – skaityti paskaitų ir vesti seminarų, 18 – vykdyti mokslinius 
tyrimus Lietuvoje, 54 Lietuvos tyrėjai vyko vykdyti mokslinius tyrimus į užsienio Institucijas, 86 –į 
tarptautines mokslines konferencijas užsienio šalyse.  

2015 m. projekto veikloms vykdyti panaudota 341 725,10 Eur.  

2.2.3.7. Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus 
ir parama doktorantų akademinėms išvykoms 

2015 m. doktorantams mokėtos 255 stipendijos už 
akademinius pasiekimus, išmokėta 475 105 Eur. 2015 m. I pusmečio 
paramą akademinėms išvykoms gavo 22 doktorantai, paramą II 
pusmečio išvykoms – 26. Doktorantų akademinėms išvykoms skirta 48 580 Eur. 

2015 m. spalį buvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas gauti doktoranto stipendiją už 
akademinius pasiekimus 2016 m. ir išvykti į akademinę išvyką 2016 m. I pusmetį. Iki 2015 m. 
lapkričio 15 d. gauti 96 prašymai skirti paramą doktorantų akademinėms išvykoms. Atlikta jų 
administracinė patikra. Toliau prašymus vertina nuolatinė Paramos doktorantų akademinėms 
išvykoms skyrimo komisija. Iki 2015 m. gruodžio 15 d. Tarybai pateikti 655 prašymai doktoranto 
stipendijai už akademinius pasiekimus. Jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas tęsis 
2016 m. 

2.2.3.8. Aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimas konkursinėje 
doktorantūroje 

Taryba 2015 m. rugsėjo 30 d. baigė vykdyti projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų 
mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“ (projekto Nr. VP1-3.1-
ŠMM-01-V-03-001) 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 veiklos 
buvo skirtos aukštos kvalifikacijos specialistams (doktorantams), kurie gebėtų spręsti aktualias 
mokslo problemas ir įgytas žinias pritaikyti verslo poreikiams, rengti. Taryba projektą įgyvendino 
kartu su 17 partnerių – Lietuvos Institucijomis. 

Nuo projekto pradžios veiklose dalyvavo 216 doktorantų. Projekto veikloms buvo skirta 
6 509 677,48 Eur (iš jų 4 643 236,16 Eur – ES fondo lėšos), veikloms įgyvendinti panaudota 
6 133 257,83 Eur. Iki projekto pabaigos 45 doktorantai apgynė daktaro disertacijas, jiems buvo 
suteiktas mokslo daktaro laipsnis. Kiti 39 sėkmingai baigė doktorantūros studijas ir yra pasirengę 
ginti daktaro disertacijas, 118 – baigė dalį doktorantūros studijų. Jie tęs savo doktorantūrą 
Institucijose (toliau bus finansuojami 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų etapo lėšomis). 
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Ši remiamos veiklos kryptis 
buvo administruojama pagal 
2010 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos nutarimu Nr. VII-57 
patvirtintą Paramos mokslo 
renginiams skyrimo tvarkos 
aprašą. 

Taryba šią paramos kryptį 
administruoja 
vadovaudamasi Paramos 
akademinėms asociacijoms 
skyrimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Tarybos 2014 m. 
balandžio 7 d. nutarimu 
Nr. VIII-20. 

2015 m. Taryba, įgyvendindama jau naujojo ES paramos etapo projektą, iš 204 gautų konkursinės 
doktorantūros paraiškų atrinko 97 doktorantūros tematikas, į kurias bus priimti doktorantai.  

2.2.3.9. 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. 

2015 m. paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti. 
Pateiktos 59 paraiškos, 36 mokslo renginiams skirta 76 392 Eur. 

2.2.3.10. Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar 
išleisti knygas 

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 dirba, finansinės 
galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai. Ši veikla 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. 

2015 m. apsvarstyta 40 paraiškų, tarp jų 1 – skirti paramą knygai išleisti. Parama (iš viso 25 
331 Eur) skirta pagal 18 paraiškų (visi – paramai paskelbti mokslinį straipsnį).  

2.2.3.11. Parama akademinėms asociacijoms 

Taryba, vadovaudamasi MSĮ 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 spręsti. 

2015 m. gautos 45 paraiškos akademinių asociacijų paramos projektams finansuoti. 
Akademinių asociacijų 40 projektų įgyvendinti skirta 64 000 Eur. Paremta konkreti akademinių 
asociacijų veikla, susijusi su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais ir jų įgyvendinimu, mokslo 
bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu, atsižvelgus 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. 

2.2.3.12. Parama leidiniui išleisti ar įsigyti vadovėlio leidybos teises ir (ar) jį išleisti 

Parama visų mokslinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidos leidiniams išleisti buvo siekiama 
paskatinti Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, Institucijų veiklą, kelti mokslo prestižą bei aktyvinti 
mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenėje, skatinti Institucijas būsimus tyrėjus rengti 
remiantis naujausiais, pažangiausiais, pasaulinio lygio taikomaisiais darbais. Ši veikla 
administruojama, vadovaujantis Paramos leidiniui išleisti ar įsigyti vadovėlio leidybos teises ir (ar) 
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jį išleisti skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos pirmininko 2015 m. spalio 14 d. įsakymu 
Nr. V-234. 

2015 m. spalio mėnesį buvo paskelbtas kvietimas teikti prašymus gauti paramą leidiniams 
išleisti. Buvo pateikti 186 paraiškos, iš kurių finansuota 111 (iš viso skirta 692 880 Eur). 

2.2.3.13. Studentų mokslinės veiklos skatinimas 

Projektas vykdytas 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). Projekto tikslas – skatinti akademinį jaunimą domėtis moksliniais tyrimais 
ir atskleisti mokslininko karjeros perspektyvas. Projekto dalyviai galėjo atlikti individualius 
tyrimus, naudodamiesi moderniausia mokslinių tyrimų įranga bei šiuolaikiniams tyrimams 
būtinais mokslinės literatūros ištekliais, skatintas akademinio jaunimo mobilumas tarp skirtingų 
institucijų. 

Projektas susidėjo iš trijų dalių: studentų mokslinės praktikos, studentų mokslinių tyrimų ir 
doktorantų stažuočių užsienio mokslo centruose. Studentų moksliniams darbams vadovavo 
aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai. Projekte dalyvauvusiems studentams 
mokėta nustatyto dydžio stipendija. Projekto I etapas vykdytas 2009–2011 m. (veiklose dalyvavo 
711 studentų iš Lietuvos bei ES, o jų vykdytoms veikloms finansuoti skirta 1 196 070 Eur 
(4 129,79 tūkst. Lt). 

Pratęsus finansavimo ir administravimo sutartį, 2011–2015 m. vykdytas II etapas. Jo 
veiklose dalyvavo: studentų mokslinėje praktikoje – 588 studentai, moksliniuose tyrimuose laisvu 
nuo studijų metu – 1327 studentai (iš jų 2015 m. sutartis pasirašė ir tyrimus vykdė 180 studentų), 
stažuočių į užsienio mokslo centrus sutartis pasirašė 117 doktorantų.  

2015 m. vykusiems studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu skirta 164 455 
Eur. 2015 m. projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ II etapas baigėsi. 

 
2.2.4. Kiti finansavimo instrumentai 

2.2.4.1. Parama rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas 

Taryba, siekdama paskatinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 2020“) Lietuvos dalyvius, paskelbė kvietimą 
teikti paraiškas paramai „Horizonto 2020“ paraiškų rengėjams gauti. Paraiškos teiktos nuo 
2015 m. balandžio 1 d. iki spalio 30 d. 15 Lietuvos Institucijų pateikė 258 paraiškas, iš jų 
finansavimas skirtas 253 paraiškoms, o bendra finansavimo suma – 420 189 Eur.   

2.2.4.2. 7BP projektų PVM kompensavimas 

2015 m. Taryba toliau tęsė 7 bendrosios programos (toliau – 7BP) projektų pridėtinės 
vertės mokesčio (toliau – PVM) dydžio išlaidų kompensavimą, nes pagal 7BP dalyvavimo taisykles 
projektų metu sumokėtas PVM yra laikomos netinkamomis išlaidomis, kurių EK nekompensuoja. 
Siekdama Lietuvos tyrėjams sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti 7BP, Taryba 2015 m. 
gegužės 12 d. ir spalio 9 d. skelbė kvietimus, pagal kuriuos 7BP projektus vykdančios Institucijos 
galėjo pateikti dokumentus PVM dydžio išlaidoms apmokėti. Įvertinus pateiktus dokumentus, su 
11 pareiškėjų sudaryta 20 PVM kompensavimo sutarčių (kompensuota 58 657,44 Eur suma). 
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2.2.4.3. Atstovų Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse darbo grupėse finansavimas 

Taryba tęsė atstovų, deleguotų į įvairias ES ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, 
komisijas, susijusias su MTEP, finansavimo veiklą.  

2015 m. buvo sudaryta 16 trišalių sutarčių dėl atstovų veiklos įvairiose ES ir kitose 
tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kt. finansavimo. Pagal šias sutartis 
išmokėta 17 237,5 Eur, iš jų 5752,3 Eur skirta Lietuvos atstovų ir ekspertų programos „Horizontas 
2020“ komitetuose veiklos išlaidoms apmokėti. Atstovai dalyvavo 31 darbo grupių posėdyje, iš jų 
13 – „Horizontas 2020“ programų komitetų posėdžiai.  
 

2.3. Dalyvavimas tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrime 

Taryba koordinuoja ir administruoja Europos mokslinių tyrimų erdvės programas, skatina 
konkurencingą Lietuvos mokslininkų dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, 
plėtoja ryšius su mokslo politiką formuojančiomis ir konkursinį finansavimą vykdančiomis užsienio 
organizacijomis. 

Bendradarbiavimas ir konkurencija – viena kitą papildančios tarptautiškumo dalys: viena 
vertus, šalys bendradarbiauja, spręsdamos bendrus iššūkius, kita vertus, konkuruoja dėl 
aukščiausios kvalifikacijos tyrėjį ir užsienio finansavimo šaltinių lėšų. Dalyvaudama tarptautinėje 
mokslo politikos ir mokslinių tyrimų erdvėje, Taryba siekia išnaudoti tarptautinio bendradarbiavo 
teikiamas galimybes ir užtikrinti kuo didesnį Lietuvos mokslo konkurencingumą. 

Taryba dalyvauja svarbiausiose tarptautinėse mokslo organizacijose (žr. ataskaitos 2.3.4 – 
2.3.6. poskyrius), o tai sudaro sąlygas Lietuvos tyrėjams įsijungti į tarptautinius bendradarbiavimo 
tinklus, gauti prieigą prie geriausių infrastruktūrų ir tokiu būdu atveria galimybes dalyvauti aukšto 
lygio moksliniuose tyrimuose ir inovacijų veiklose. Būdama įvairių tarptautinių organizacijų narė, 
Taryba gali susipažinti su kitų šalių gerąja praktika (atliktomis analizėmis, studijomis, parengtomis 
metodikomis).  

Taryba dalyvauja sprendžiant Europos mokslinių tyrimų erdvei svarbius klausimus, skirdama 
atstovus į „Horizontas 2020“ komitetus bei į kitas tarptautines darbo grupes (žr. ataskaitos 2.2.4.3 
poskyrį).  

Vienas svarbiausių 2015 m. tarptautiškumo plėtrai skirtų renginių buvo kovo 19 d. vykusi 
programos COST informacinė diena „COST – galimybė plėsti tyrėjų tarptautinį 
bendradarbiavimą“, kurią organizavo Taryba ir asociacija COST. Renginyje dalyvavo ir pranešimus 
skaitė asociacijos COST prezidentė dr. Angeles Rodríguez-Peña ir vyresnysis administratorius 
Christer Halen. Daug dėmesio renginyje skirta COST programos paraiškų konkursui: kaip paruošti 
sėkmingą paraišką naujai veiklai inicijuoti, į ką atkreipti dėmesį rengiant tarptautines paraiškas, 
kokios galimybės ir nacionaliniai reikalavimai prisijungti prie jau vykdomų COST veiklų. Kovo 20 d. 
organizuotas aukšto lygio susitikimas–diskusija, kurioje dalyvavo asociacijos COST prezidentė dr. 
Angeles Rodríguez-Peña, LR švietimo ir mokslo viceministras dr. Rimantas Vaitkus, Tarybos 
pirmininkas prof. Dainius H. Pauža, Tarybos pirmininko pavaduotoja prof. Rūta Petrauskaitė. 
Diskusijoje aptartas Lietuvos dalyvavimas COST programoje bei galimybės jį pagerinti. 

2015 m. organizuotos „Horizontas 2020“ programoms ir tematikoms skirtos informacinės 
dienos (žr. ataskaitos 2.3.1 poskyrį), kuriose dalyvavo EK atstovai. 2015 m. birželio mėn. Taryba 
organizavo 2 dienų mokymus potencialiems „Horizontas 2020“ pareiškėjams „Dalyvavimas 
„Horizontas 2020“ programoje – praktiniai aspektai“, kuriuos vedė ekspertė iš Vokietijos Rita 
Clancy.  

2015 m. rugpjūčio 24–25 d. Estijoje įvyko Lietuvos, Estijos ir Latvijos mokslo tarybų 
delegacijų susitikimas, kuriame priimtas bendras trijų Baltijos šalių mokslo tarybų pareiškimas, 
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kuriuo sutarta toliau bendradarbiauti siekiant Baltijos regiono mokslo pažangos, dėti bendras 
pastangas stiprinant Baltijos šalių mokslinių tyrimų vertinimą, ieškant sinergijos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų klausimais bei gerinant mokslo ir mokslinių rezultatų komunikaciją. Pareiškime 
pasiūlyta suaktyvinti mokslo ministrų iniciatyva 2015 m. sudarytos darbo grupės, besirūpinančios 
mokslinių tyrimų infrastruktūromis, veiklą, pabrėžta, kad MTEP finansavimas turėtų būti laikomas 
investicija į viso regiono gerovę. 

Siekiant sėkmingesnio Lietuvos mokslininkų dalyvavimo Europos mokslo tarybos veiklose, 
2015 m. rugsėjo 22 d. organizuota diskusija su Lietuvos mokslo politikais, mokslo ir studijų 
institucijų vadovais ir mokslininkais „Kaip pagerinti Lietuvos dalyvavimą programos „Horizontas 
2020“ srityje „Europos mokslo taryba“ (angl. European Research Council, ERC). 

Tarybos nuolat vykdomose ir naujai inicijuotose veiklose 2015 m. itin daug dėmesio skirta 
tarptautiškumui skatinti. 

 
2.3.1. „Horizontas 2020“ programos ir 7-osios bendrosios programos administravimas 

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo naujoji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo bendroji 
programa „Horizontas 2020“, vyksianti septynerius metus, kuriai įgyvendinti planuojama skirti 
70,2 mlrd. Eur. Taryba administruoja šias „Horizonto 2020“ sritis: 

 Europos mokslo taryba; 
 Marie Sklodowska-Curie veiklos; 
 Mokslinių tyrimų infrastruktūra; 
 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė;  
 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika; 
 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos;  
 Kosmoso technologijos; 
 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė;  
 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra; 
 Jungtinis tyrimų centras. 
Sritį „Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika“ 

Taryba administruoja kartu su MITA, o „Kosmoso technologijas“ – kartu su MITA ir Lietuvos 
inovacijų centru. 

Taryba dalyvauja EK sukurtame „Horizonto 2020“ nacionalinių atstovų (angl. National 
Contact Point (toliau – nacionaliniai atstovai) tinkle, kuris apima visas ES valstybes nares, 
asocijuotas „Horizonto 2020“ šalis ir trečiąsias šalis. NCP tinklus valstybėse sudaro „Horizonto 
2020“ teminių sričių nacionaliniai atstovai, teikiantys kvalifikuotą pagalbą „Horizonto2020“ 
dalyviams ir pareiškėjams. Taryboje nacionalinių atstovų funkcijas vykdo keturi darbuotojai, kurie 
2015 m. dalyvavo devyniuose Europos Komisijos organizuotuose NCP posėdžiuose. 

Taryboje dirbantys nacionaliniai atstovai, administruodami „Horizontas 2020“, atlieka šias 
funkcijas: 

 Teikia informaciją apie „Horizontas2020“ ir siekia didinti jos žinomumą: 
˗ Bendradarbiauja su „Horizonto 2020“ atstovais informacijai, dirbančiais Lietuvos 

Institucijose, verslo įmonėse bei valstybinėse įstaigose;  
˗ Organizuoja informacinius renginius (2015 m. organizuota 11 informacinių dienų 

„Horizontas2020“ kvietimams pristatyti); 
˗ Rengia ir skelbia informaciją apie „Horizontas2020“ Tarybos internetiniame puslapyje. 
 Teikia konsultacijas, pagalbą ir organizuoja mokymus (teikia išankstinės „Horizonto 

2020“ paraiškų patikros paslaugas); 



62 

 Teikia pradinę informaciją apie kitas nacionalines ir tarptautines programas;  
 Bendradarbiauja su kitų šalių nacionaliniais atstovais, siekdami sėkmingesnio Lietuvos 

dalyvavimo „Horizonto 2020“ bei efektyvesnės Lietuvos nacionalinių atstovų veiklos (dalyvauja 
įvairiuose „Horizonto 2020“ nacionalinių atstovų projektuose); 

 Renka, sistemina ir analizuoja Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistinę 
informaciją; 

 Teikia paramą rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas (žr. ataskaitos 2.2.4.1 poskyrį.). 
 2015 m. spalio 30 d. EK duomenimis Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 673 

„Horizonto 2020“ paraiškas, kuriose buvo 802 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 169 – teikė paraiškas 
kaip koordinatoriai. 78 dalyviai iš Lietuvos (11 iš jų – koordinatoriai) pateko į finansuotinų 
paraiškų sąrašą. 64-iose su EK pasirašytose sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 74 dalyviai iš 
Lietuvos (11 iš jų – koordinatoriai). Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 11,11 mln. Eur, iš jų 
EK skirta 9,57 mln. suma Eur. Vienam Lietuvos dalyviui vidutiniškai tenka 129,26 tūkst. Eur. 
Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 9,73 % (15 pav.), pagal EK skirtas lėšas – 4,6 %. 

Nepaisant to, kad ES 7BP baigėsi, pradėti projektai tęsiasi. 2015 m. toliau buvo 
kompensuojamas 7BP projektų PVM (žr. ataskaitos 2.2.4.2 poskyrį). 

2015 m. Tarybos finansuojami atstovai „Horizonto 2020“ programų komitetuose toliau 
atstovavo Lietuvai ir dalyvavo rengiant darbo programas bei kitus dokumentus. 

 

 
15 pav. Lietuvos institucijų dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ rezultatai. 

 

2.3.2. Jungtinio programavimo iniciatyvos 

Lietuva dalyvauja šiose Jungtinio programavimo iniciatyvose (angl. Joint programming 
initiative, JPI): 

„Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (angl. Cultural Heritage 
and Global Change: a new challenge for Europe) – 2015 m. Taryba tęsė projekto su Lietuvos 
dalyviu, kurio paraiška buvo pateikta pagal JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji 
iššūkiai Europai“ 2013 m. bandomąjį kvietimą, finansavimą. Projektas baigsis 2016 m. viduryje. 

2015 m. baigėsi JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ 
programos „Heritage Plus“ paraiškų konkursas (žr. ataskaitos 2.2.2.1 poskyrį).  

„Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ (angl. Healthy and Productive Seas and 
Oceans, JPI Oceans) – 2015 m. Tarybos atstovai dalyvavo JPI „Sveikos ir produktyvios jūros bei 
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vandenynai“ 8-ajame valdybos posėdyje (Briuselyje) bei pirmojoje konferencijoje, skirtoje 
pristatyti šios JPI viziją ir strateginę mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę, apimančią Europos 
jūrinių ir laivybos mokslinių tyrimų ir jų perspektyvos jungtines veiklas. Pagrindinis 2015 m. 
pasiekimas – pagal strateginę tyrimų darbotvarkę paskelbti bandomieji (vadinamieji pilotiniai) šių 
tematikų kvietimai: mikroplastikai, giliavandenis kasinėjimas, monitoringo infrastruktūros ir 
Šiaurės-Rytų Atlanto vandens matavimų interkalibracija. Kadangi tai nėra Lietuvos prioritetinės 
tyrimų kryptys, Taryba į šiuos kvietimus nesijungė. 2015 m. buvo svarstomi klausimai dėl JPI 
„Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ teisinio (institucinio) statuso ir paraiškų pagal 
programos „Horizontas 2020“ schemas CSA (koordinatorius Belgija, BELSPO) ir CoFund (jūrinių 
technologijų srityje) rengimo. 

 
2.3.3. COST veiklos 

Taryba yra Europos bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje 
(angl. European COoperation in Science and Technology, toliau – COST programa) koordinuojanti 
ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 

2014 m., pertvarkius COST programos struktūrą ir valdymą, įsteigta COST asociacija. Šiuo 
metu COST asociacijos narės yra 34 Europos valstybės irIzraelis (dalyvauja kaip 
bendradarbiaujanti šalis). Siekdama užtikrinti tinkamą COST programos administravimą, Taryba 
atstovauja Lietuvai COST asociacijos aukšto lygio pareigūnų bei mokslo komitetuose. 

2015 m. Tarybos atstovė dalyvavo trijuose COST programos aukšto lygio pareigūnų 
posėdžiuose, kuriuose svarstyti aktualūs COST programos valdymo klausimai, bei dviejuose COST 
programos nacionalinių koordinatorių susitikimuose. 

2015 m. panaikinus atskirus COST programos sričių komitetus ir sudarius vieną bendrą 
mokslo komitetą, nuo Lietuvos į jį deleguota prof. Rūta Petrauskaitė. Ji dalyvavo trijuose komiteto 
susitikimuose Briuselyje, kuriuose pristatyta COST veikla, COST mokslo komiteto veikla, 
diskutuota dėl būsimo kvietimo paraiškų vertinimo. I kvietimo paraiškos įvertintos atsižvelgus į 
COST programos politikos aspektus, t. y. paisant lyčių lygybės ir suteikiant prioritetą jauniesiems 
mokslininkams. 

2015 m. Taryba paskyrė ekspertus, kurie buvo įtraukti į COST programos duomenų bazę (jos 
pagrindu formuojamos COST programos paraiškų vertinimo grupės).  

2015 m. Taryba toliau įgyvendino nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST 
programos veiklose. Organizuotos 4 paraiškų rinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos. Iš 13 
Lietuvos Institucijų Taryba gavo 77 dalyvavimo COST programoje paraiškas. Po ekspertinio 
vertinimo į COST programos veiklų valdymo komitetus nominuoti 65 Lietuvos atstovai. 2015 m. 
Lietuvos Institucijos aktyviausiai dalyvavo šiose COST programos srityse: „Individai, visuomenės, 
kultūros ir sveikatos“ (28 veiklos), „Medžiagos, fizika ir nanomokslai“ (19 veiklų), „Tarpdalykinė“ 
(19 veiklų) ir „Miškai, jų produktai ir paslaugos“ (16 veiklų). Į 2015 m. spalio 30 d. aukšto lygio 
pareigūnų patvirtintų naujų COST programos veiklų valdymo komitetus įsijungė 28 Lietuvos 
atstovai. 

 
2.3.4. Europos mokslo fondas ir Mokslo Europa  

Europos mokslo fondas (toliau – ESF) įkurtas 1974 m., siekiant skatinti bei remti aukšto lygio 
mokslo plėtrą Europoje, ilgai buvo viena įtakingiausių ES institucijų, koordinavusių bendrus 
mokslinius tyrimus, rengusi mokslo plėtros analizes, tarptautines mokslines konferencijas ir 
metodologinius seminarus, vykdžiusi mokslo ir institucijų ekspertizę. Taryba ESF veikloje dalyvavo 
nuo 2009 m. 
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2015 m. lapkričio mėn. Tarybos pirmininkas dalyvavo baigiamojoje ESF generalinėje 
asamblėjoje, kurioje buvo aptarta ESF veiklos ir jų užbaigimo klausimai. 33 organizacijoms iš ESF 
pasitraukus, 2015 m. pabaigoje ESF asociacijoje liko 13 organizacijų iš 11 Europos šalių.  Taryba 
nuo 2016 m narystės ESF asociacijoje nebetęsia. 

2011 m. spalio 21 d. Berlyne vykusioje nacionalinius tyrimus finansuojančių ir vykdančių 
institucijų asamblėjoje įkurta asociacija „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe). Ši asociacija 
jungia 47 mokslinius tyrimus finansuojančias ir vykdančias institucijas (tarp jų ir Tarybą) iš 27 
Europos šalių.  

Tarybos pirmininkas prof. Dainius H. Pauža 2015 m. balandžio 12–15 d. dalyvavo aukšto 
lygio pareigūnų konferencijoje „Europos mokslo erdvė“ (angl. ERA Higt-Level Workshop) ir 
„Mokslo Europos“ generalinės asamblėjos (angl. Science Europe General Assembly) susitikime 
Vienoje (Austrijos Respublika). Seminaras, kuriame nagrinėjama Europos mokslinių tyrimų erdvė, 
rengiamas kasmet. Įjį susirenka Europos ministrai, už mokslinius tyrimus atsakingų, nacionalinius 
mokslinius tyrimus finansuojančių ir mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų vadovai bei 
atstovai. 

„Mokslo Europos“ generalinėje asamblėjoje patvirtintos 2014 m. „Mokslo Europos“ 
ataskaitos, aptartas nuolatinio Tyrimų komiteto steigimas, kandidatų į šį komitetą atrankos 
procedūros ir patvirtinti kandidatai, diskutuota apie kitų komitetų darbą ir naujas struktūrų 
radimąsi.  

Taryba dalyvauja kelių „Mokslo Europos“ darbo grupių veikloje. Darbo grupėje „Atviroji 
prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūrų” Tarybai prof. Algis Krupavičius, darbo grupėje 
„Moksliniai duomenys” – prof. Rūta Petrauskaitė. 

2015 m. Tarybos pirmininko pavaduotoja ir HSM komiteto pirmininkė prof. R. Petrauskaitė 
dalyvavo trijuose „Mokslo Europos“ darbo grupės „Prieiga prie mokslinių tyrimų duomenų“ (angl. 
Access to Data) posėdžiuose, kuriuose aptarti per šios darbo grupės kadenciją atlikti darbai ir 
svarbiausi parengti dokumentai: „Mokslinių tyrimų infrastruktūrų finansavimo kraštovaizdis“ 
(parengta išsami situacijos apžvalga) ir „Mokslo Europos“ nuomonė TDM (teksto ir duomenų, 
angl. text and data) klausimu, kuri bus pristatyta Europos Komisijai ir Parlamentui, 
atnaujinantiems autorinių teisių politiką. Dar vienas svarbus atliktas darbas – 
prof. R. Petrauskaitės ir Nyderlandų duomenų tarnybos vadovo Peeter Doorn parengtas 
„Duomenų tvarkybos terminų žodynas“, padėsiantis vienodai suprasti „Mokslo Europa“ 
dokumentuose vartojamus terminus. 2015 m. spalio mėn. vyko paskutinis šios darbo grupės 
seminaras apie automatinės tekstų turinio analizės (angl. The Importance of Content Mining for 
Science) svarbą mokslui. Seminare aptarta grupės narių atlikta savianalizė, išrinktas naujas grupės 
pirmininkas. 2016 m. pirmąjį ketvirtį planuojamame „Mokslo Europos“ valdybos susitikime bus 
svarstoma tolesnė šios darbo grupės ateitis. 

2015 m. Tarybos atstovas prof. Algis Krupavičius dalyvavo keturiuose „Mokslo Europos“ 
darbo grupės „Atviroji prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūrų“ posėdžiuose. Tarybos 
atstovas drauge su kolegomis Kas Maessen (Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacija) ir Ricardo 
Migueis (Portugalijos mokslo ir technologijų fondas) parengė apžvalgą „Tyrimų infrastruktūrų 
Europoje strateginiai prioritetai, finansavimas ir paneuropinis bendradarbiavimas“, kurioje 
analizuojamas viešųjų mokslinių tyrimų infrastruktūrų planavimas, finansavimas ir 
bendradarbiavimas Europoje, apžvelgiamos skirtingos nacionalinės tyrimų infrastruktūrų 
sistemos, pateikiama 15 rekomendacijų, kaip stiprinti tyrimų infrastruktūras Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje. 

 



65 

2.3.5. Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklas EURAXESS 

2015 m. Taryba tęsė veiklą Nacionalinių Europos mokslininkų mobilumo centrų tinkle 
EURAXESS: konsultavo ir teikė praktinę informaciją mokslininkams ir tyrėjams aktualiais su 
mobilumu Lietuvoje ir užsienio šalyse susijusiais klausimais, administravo www.euraxess.lt 
tinklalapį, kuriame informavo apie renginius, darbo skelbimus mokslininkams ir tyrėjams 
Lietuvoje ir užsienio valstybėse, mokslinių tyrimų ir stažuočių finansavimo galimybes. 2015 m. 
EURAXESS interneto svetainėje lietuvių kalba buvo paskelbta informacija apie 31 laisvą darbo 
vietą.  

Tarybos atstovas dalyvavo nacionaliniams EURAXESS centrų koordinatoriams ir nacionalinių 
EURAXESS interneto svetainių administratoriams skirtuose renginiuose.  

 
2.3.6. Kitos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos 

Taryba Lietuvoje atstovauja Norvegijos socialinių mokslų duomenų tarnybai (angl. 
Norwegian Social Science Data Services, toliau – NSD), kuri iš užsidariusio Europos mokslo fondo 
(angl. European Science Foundation) perėmė (plačiau žr. http://www.esf.org/index.php?id=4813 ) 
ir toliau rūpinasi  humanitarinių mokslų žurnalų indeksuota duomenų baze ERIH PLUS 
(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/). 2015 m. gegužės 28–29 d. Lietuvos 
atstovė Tarybos pirmininko pavaduotoja ir HSM komiteto pirmininkė prof. Rūta Petrauskaitė 
dalyvavo steigiamojoje ERIH PLUS konferencijoje Bergene (Norvegija). Lietuvai bendradarbiauti su 
ERIH PLUS sąrašo rengėjais yra svarbu dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, šis sąrašas yra atsvara 
vertinant HSM publikacijas, nepatenkančias į bibliometrines duomenų bazes, t.y. Lietuvoje 
leidžiami mokslo žurnalai turėtų patekti į šį sąrašą ir taip tapti labiau matomi. Kita priežastis – 
ERIH PLUS kuruojanti NSD skatins registruoti ir reitinguoti lietuviškuosius HSM žurnalus, o 
registruotų žurnalų leidėjus – teikti NSD informaciją apie jų leidžiamų žurnalų reguliarumą ir 
kokybę. Šiam sąrašui išaugus į bibliografinę nacionalinių leidinių duomenų bazę, čia galėtų būti 
integruota ir Lituanistikos DB, greitai pradėsianti ketvirtąjį finansavimo periodą. 

Tarybos mokslinė sekretorė dr. Brigita Serafinavičiūtė dalyvavo UNESCO (Lenkijos, 
Vokietijos ir Austrijos Nacionalinės komisijų) ir Lenkijos Užsienio reikalų ministerijos 
organizuotame seminare, skirtame tvarumo mokslui (angl. sustainability science), kuris vyko 
2015 m. rugsėjo 11–12 d. Varšuvoje. Tvarumo mokslas – tai mokslas, kuris struktūriškai ir 
metodologiškai yra tinkamas spręsti didžiuosius iššūkius. Pastaruoju metu labiausiai reikia į 
problemas orientuotų tyrimų, o darniai mokslo plėtrai būtinas tarpdiscipliniškumas. Darni plėtra 
susijusi ne tik su aplinka, bet ir socialiniais, demografiniais pokyčiais, institucijų modernizavimu. 
Tai labai aktualu Centrinės ir Rytų Europos regionui. Seminaro tikslas – įtvirtinti Bratislavos 
2014 m. seminaro susitarimus ir pasirengti pateikti projektą Europos Komisijai. Pabrėžta, kad 
darni plėtra neturėtų būti politinių kovų objektas, todėl į diskusijas būtina įtraukti visų politinių 
jėgų atstovus. Tam, kad vyktų darni plėtra, reikia vykdyti bendrus tarptautinius ir regioninius 
projektus keisti mokslo krypčių klasifikatorių, nes esamas trukdo rengti tarpdisciplininius 
daktarus. Probleminis mokymas (angl. Living Lab) gali būti metodologinė priemonė tiek 
problemoms identifikuoti, tiek ir joms spręsti. Darbo grupėse aptarta Europos Komisijai teiksimo 
projekto idėja, laukiami rezultatai, galimi partneriai bei rengimo eiga. Vokietijos atstovai sutiko 
būti projekto koordinatoriais.  

Atsiliepdama į Ukrainos Valstybinio fundamentaliųjų tyrimų fondo (angl. The State Fund for 
Fundamental Research) kvietimą ir LR švietimo ir mokslo ministerijos raginimą, Taryba pasiuntė 
savo atstovę prof. R. Petrauskaitę skaityti kviestinį pranešimą apie Tarybos organizuojamą 
konkursinį mokslo finansavimą šio fondo 2015 m. spalio 1–2 d. surengtoje konferencijoje GRANT 

http://www.esf.org/index.php?id=4813
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
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2015 (http://enggrant2015.dffd.gov.ua). Viešnagės metu įvyko susitikimas ir su Ukrainos mokslų 
akademijos viceprezidentu, per kurį aptartas glaudaus bendradarbiavimo Europos mokslo erdvėje 
siekis. 

Taryba plėtoja dvišalį bendradarbiavimą su aukšto mokslinio lygio užsienio šalimis. 2015 m. 
spalio 7 d. Tokijo universitete, Japonijoje, įvyko antrasis jungtinis Lietuvos-Japonijos mokslo 
simpoziumas, skirtas gyvybės mokslų sričiai. Simpoziumą organizavo Japonijos mokslo 
finansavimo agentūra (angl. Japan Society for the Promotion of Science, toliau – JSPS), Lietuvos 
Respublikos ambasada Japonijoje, Tokijo universitetas ir Taryba. Simpoziume dalyvavo Tarybos 
atstovai, pranešimus skaitė 14 mokslininkų (po 7 iš Lietuvos ir Japonijos). Tarybos atstovai 
susitiko su JSPS atstovais ir aptarė tolesnes bendradarbiavimo galimybes.  Intensyvėjant Lietuvos 
ir Japonijos mokslininkų ryšiams, tikimasi, jog ateityje bus siekiama pasirašyti tarpinstitucinį 
susitarimą finansuoti bendrus mokslinių tyrimų projektus. 

2015 m. lapkričio 4–7 d. Budapešte (Vengrija) vyko Pasaulio mokslo VII forumas (angl. The 
World Science Forum; plačiau: http://www.sciforum.hu/) tema „Įgalinanti mokslo jėga“ (angl. The 
Enabling Power of Science). Vyko šešios plenarinės ir 9 tematinės sesijos, pranešimus skaitė 
daugiau nei 70 pranešėjų, atstovaujančių mokslui, politikai, visuomenei. Forume diskutuota apie 
tai, kaip mokslas atveria kelius gerinti žmonių gyvenimą, verslo inovacijas ir politikos formavimą. 
Diskutuota apie mokslo ir visuomenės komunikaciją, įvairius pasitikėjimo mokslu aspektus, 
mokslo vaidmenį siekiant taikos ir ją palaikant, apie žmogaus smegenų galią, inovacijų 
ekosistemą, tarptautinio bendradarbiavimo iššūkius, visuotinę sveikatos politiką, atsinaujinančius 
energijos šaltinius, šviesos technologijas, mokslo indėlį mažinant katastrofų pasekmes. Forume 
nagrinėtos temos apėmė du pagrindinius aspektus: darnią plėtrą ir mokslo patariamąjį 
vaidmenįpolitikos formuotojams. Aptarti būdai, kaip mokslas galėtų padėti įgyvendinti Jungtinių 
Tautų patvirtintus 17 darnios plėtros tikslų, numatytų iki 2030 m., bei padėti atremti šiame 
ambicingame kelyje laukiančius iššūkius. Po tris dienas vykusių intensyvių diskusijų priimta 
Pasaulio mokslo forumo deklaracija (http://www.sciforum.hu/declaration/2015-declaration-on-
the-enabling-power-of-science.html). Forume Tarybai atstovavo jos Mokslo fondo direktorė 
Aušra Vilutienė ir Tarybos mokslinė sekretorė dr. Brigita Serafinavičiūtė.  

 

2.4. Kiti Tarybos projektai 

 

2.4.1. 7BP projektas „Paslaugų politika išteklius tausojančiai ekonomikai“ (SPREE) 

2015 m. baigtas įgyvendinti 3 metų trukmės ES 7BP projektas „Paslaugų politika išteklius 
tausojančiai ekonomikai“ (angl. Servicizing Policy for Resource Efficient Economy, SPREE). Šio 
projekto tikslas – sukurti galimus politikos priemonių paketus, siekiant sukurti sistemas, kurios 
pagreitintų perėjimą nuo produktų pardavimo iki paslaugų teikimo. Įgyvendinant projektą 
įvairiuose ekonomikos ir socialinių paslaugų sektoriuose buvo modeliuojamos galimų priemonių 
sistemos, kurios skatintų rinkos dalyvius kasdienėje veikloje racionaliau naudoti išteklius, pereiti 
nuo produktų prie paslaugų teikimo bei naudojimo. 

Projekto SPREE dalyviai iš Lietuvos kartu su Ispanijos Santjago de Kompostela universiteto 
mokslininkų komanda tyrimus atliko žemės ūkio sektoriuje ir dalyvavo rengiant Integruotos 
kenksmingų organizmų kontrolės (IKOK) paslaugų sistemos modelį. Projekto vykdytojai nagrinėjo, 
kaip būtų galima paskatinti ūkininkus naudotis pasėlių apsaugos nuo kenkėjų paslaugomis vietoje 
to, kad ūkininkai apsauga užsiimtų patys. Ispanai tyrė, kas kliudo kas galėtų skatinti apsaugos 
paslaugas vynuogininkystėje, o lietuviai – auginant rapsus. 

http://enggrant2015.dffd.gov.ua/
http://www.sciforum.hu/
http://www.sciforum.hu/declaration/2015-declaration-on-the-enabling-power-of-science.html
http://www.sciforum.hu/declaration/2015-declaration-on-the-enabling-power-of-science.html
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SPREE projekte bendradarbiavo dešimt komandų iš Jungtinės Karalystės, Švedijos, 
Nyderlandų, Ispanijos, Lietuvos, Suomijos ir Izraelio. Projekto vykdytojai paslaugų plėtrą 
modeliavo trijuose sektoriuose: vandentvarkos (naudoto vandens perdirbimo ir lietaus vandens 
surinkimo paslaugų sistema), transporto (automobilių ir dviračių paslaugų ar nuomos paslaugų 
sistema) ir žemės ūkio (integruotos kenkėjų kontrolės paslaugų sistema). Projekto rezultatai 
pristatyti EK tinklalapyje. 

Projekto bendra vertė – 3,011,5 mln. Eur, iš jų Tarybai skirta 180,2 tūkst. Eur. 
 
2.4.2. 7BP projektas „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos 

Sąjungos tyrėjams“ (PASTEUR4OA) 

2015 m. Taryba tęsė projekto „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos ES 
tyrėjams“ (angl. Open Access Policy Alignment Strategies For European Union Research, toliau – 
PASTEUR4OA) įgyvendinimą. Šis 30 mėn. trukmės projektas pradėtas 2014 m. vasario mėn. kartu 
su dar 15 organizacijų iš įvairių ES šalių. Projekto tikslas – paskatinti ES plėtoti bendrą atvirosios 
prieigos ir atvirų duomenų politiką pagal EK 2012 m. liepos 17 d. rekomendaciją ir „Horizontas 
2020“ nuostatas dėl prieigos prie EK finansuojamų mokslinių tyrimų. Tikimasi, kad PASTEUR4OA 
padės sukurti atvirosios prieigos strategiją nacionaliniu lygiu ir palengvins bendros politikos 
koordinavimą visose valstybėse narėse. 

2015 m. plėtotas specializuotų nacionalinių centrų (angl. Key-Node) bendradarbiavimo 
tinklas „Žinių tinklas“, padedantis koordinuotai formuoti atvirosios prieigos politiką Europoje. 
Lietuvoje toks centras yra Taryba. Baigta tipologija, pagal kurią suklasifikuotos nacionalinės ir 
institucinės atvirosios prieigos nuostatos, nustatyta, kas lemia jų efektyvumą. Projekto vykdytojai 
parengė ir paskelbė daug medžiagos, kuri padeda rengti nacionalines bei institucines atvirosios 
prieigos nuostatas: pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai, atvejų analizės, šablonai, diagramos ir 
t.t.  

Vyksta politikos formuotojams ir mokslo institucijų atstovams skirti regioniniai seminarai. 
Tarybos atstovaiės su atstovais iš keturių Lietuvos universitetų ir LR švietimo ir mokslo 
ministerijos dalyvavo Rytų Europos regiono seminare (angl. Working Together to Promote Open 
Access Policy Alignment in Europe), kuris vyko 2015 m. spalio 29–30 d. Budapešte (Vengrija). 

Taryba 2015 m. liepos mėn. surengė seminarą Vilniuje, kuriame aptarė atvirosios prieigos 
prie mokslo publikacijų ir duomenų politikos formavimą Lietuvoje, paskelbė du interviu su 
kviestiniais seminaro pranešėjais (žr. ataskaitos 2.1.7 poskyrių). Tarybos atstovai bendradarbiavo 
organizuojant projekto FOSTER seminarų ciklą Lietuvos tyrėjams „Atvirasis mokslas jauniesiems 
tyrėjams: iššūkiai ir galimybės” (koordinatorius – Kauno technologijos universitetas). 

Informacija apie projektą ir atvirąją prieigą nuolat pateikiama Tarybos svetainėje. 
 
2.4.3. 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“ 
pasirašė 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 
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projektų tikslas – užtikrinti tinkamas finansines, technines, administravimo bei viešinimo ir 
informavimo sąlygas Visuotinės dotacijos priemonei įgyvendinti. 

Techninės paramos projektui Nr. VP1-5.1-FM-01-V-02-001 (administravimo veiklos) 
įgyvendinti 2015 m. skirta 448 911 Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 235 461 Eur), panaudota 
448 319,83 Eur. Techninės paramos projektui Nr. VP1-5.2-FM-01-V-02-001 (viešinimo veiklos) 
įgyvendinti  2015 m. skirta 28 962 Eur, 2015 m. panaudota 28 960,87 Eur. 

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, profesines žinias ir gebėjimus tobulino Lietuvos bei užsienio mokymo centruose.  

Visuotinės dotacijos priemonės viešinimo veiklų rezultatai skelbiami tinklalapyje 
www.lmt.lt. Tyrėjų ir visuomenės dėmesio sulaukė informaciniai renginiai, seminarai bei 
mokymai pareiškėjams ir projektų vykdytojams, mokslo ir studijų institucijoms bei VP1-3.1-ŠMM-
07-K priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ 
baigiamoji konferencija „Investuodami siekiame meistriškumo moksliniuose tyrimuose“. Parengta 
21 TV laida, transliouta per nacionalinę TV.  

 

3. Tarybos organizacinė struktūra 

Tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – HSM komitetas ir GTM komitetas, bei 
Tarybos Mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas). Tarybos komitetai turi teisę priimti sprendimus 
dėl klausimų, susijusių su jų kuruojamomis mokslo sritimis. Tarybos valdyba, kurią sudaro Tarybos 
pirmininkas, komitetų pirmininkai, mokslinis sekretorius, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto teikimu paskirtas atstovas, LR Ministro Pirmininko, LR švietimo ir mokslo bei LR finansų 
ministerijų ir Lietuvos mokslų akademijos deleguoti atstovai, tvirtina komitetų siūlomas ekspertų 
grupes ir nagrinėja kitus klausimus.  

2015 m. įvyko 5 Tarybos posėdžiai, 20 valdybos posėdžių. Priimta 11 Tarybos ir 117 
valdybos nutarimų. 

Tarybos Mokslo fondo funkcijos – įgyvendinti Tarybos priimtus sprendimus, administruoti 
kvietimus teikti paraiškas, organizuoti ekspertinį vertinimą, rengti ir koordinuoti Tarybos komisijų 
bei darbo grupių posėdžius, rengti Tarybos veiklų įgyvendinimo tvarkos aprašus bei kitas 
procedūrų taisykles, organizuoti Tarybos veiklą, rengti dokumentus valstybės bei ES struktūrinės 
paramos lėšoms, skirtoms skatinti MTEP veiklą, administruoti. Įgyvendinant Tarybos strateginius 
uždavinius, toliau plėtota bei užtikrinta Mokslo fondo administracinė veikla, personalo 
kvalifikacijos kėlimas, tvarkyta finansinė apskaita, tobulintas teisinis reglamentavimas.  

Mokslo fondą sudaro 7 skyriai (struktūra patvirtinta 2013 m. rugsėjo 9 d. Tarybos valdybos 
nutarimu Nr. 8V-7). 2015 m. lapkričio mėn. ankstesnė Mokslo fondo struktūra papildyta trimis 
skyriais: ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriumi, ES struktūrinės 
paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriumi ir ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriumi. 
Šie papildymai priimti, ruošiantis ES struktūrinės paramos naujajam etapui: nauji skyriai vykdys 
funkcijas, kurios siejamos su Tarybai pavestų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo 
funkcijų vykdymu.  

Nuo 2012 m. LR Seimo valdybos vasario 1 d. sprendimu Nr. SV-S-1463 Mokslo fondo 
bendras didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
skaičius – 45 pareigybės. LR Seimo valdybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. SV-S-878 „Dėl 
Lietuvos mokslo tarybos administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“, Tarybos administracijos 
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bendras didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir 
gaunančių darbo užmokestį iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų, 
skaičius padidintas iki 44 pareigybių. 2015 m. Visuotinės dotacijos skyriuje dirbo 18 darbuotojų, 
kurie pasibaigus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiui (2015 m. 
gruodžio 31 d.) buvo perkelti į tris naujus skyrius. 2016 m. Tarybai pavestų funkcijų, susijusių su 
ES struktūrinės paramos administravimu, užtikrinimui planuojama priimti darbuotojų į likusias 26 
pareigybes.  

LR Seimo valdyba nenustato didžiausio leistino ES struktūrinių fondų projektų lėšomis 
finansuojamų pareigybių skaičiaus. 2015 m. baigėsi ES struktūrinių fondų projektų veiklos, kuriose 
buvo 12 pareigybių. 

LR Seimo valdyba nenustato didžiausio leistino Šveicarijos paramos lėšomis finansuojamų 
pareigybių skaičiaus, kuris 2015 m. buvo 6 (14 lentelė). 

2015 m. Mokslo fonde buvo 89 pareigybės: 45 finansuojamos iš valstybės biudžeto 
asignavimų, 44 – iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų.  

 
14 lentelė. 2015 m. pareigybių skaičius Taryboje. 

Pareigybės Taryboje 2015 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 44 
(Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš 
2007–2013 m. ES SF techninės paramos lėšų ir iš 2014–2020 m. ES SF techninės paramos lėšų)  

– pareigybės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų (kituose ES struktūrinių fondų projektuose): 
12*(2015 m. pradžioje) ir 0* pareigybių 2015 m. pabaigoje.  

– pareigybės, finansuojamos iš Šveicarijos paramos lėšų: 6*  
––––––––––––––––––––––––––––– 
* – pareigybės, neįeinančios į didžiausią leistiną pareigybių skaičių (žr. tekstą). 

 

4. Tarybos veiklos viešinimas 

Taryba nuolat informuoja Lietuvos mokslininkus, mokslo ir studijų bei mokslo politikos 
formavime dalyvaujančias institucijas ir žiniasklaidą apie naujas programas ir jų teikiamas 
galimybes mokslininkams, kvietimus teikti paraiškas, konkursų rezultatus, kitą Tarybos veiklą: 
atvirosios prieigos klausimų koordinavimą, tarptautinį bendradarbiavimą bei Tarybos Lietuvoje 
koordinuojamų Europos Komisijos programų naujienas, mokslo (meno) darbų vertinimą, ES 
investicijų į mokslą plėtrą ir kita. 

Siekdama supažindinti pareiškėjus bei projektų vykdytojus su konkursų nuostatomis bei 
reikalavimais vykdomiems projektams, Taryba keletą kartų per metus organizuoja susitikimus su 
akademine bendruomene. Paprastai šie renginiai vyksta prieš paskelbiant kvietimus teikti 
paraiškas pagal atitinkamas Tarybos remiamos veiklos kryptis arba juos paskelbus. Šiuose 
renginiuose aktyviai dalyvauja mokslo bendruomenė.  

2015 m. Taryba surengė daugiau kaip 30 renginių pareiškėjams ir visai Lietuvos mokslo 
bendruomenei svarbiais klausimais (22 informacines dienas ir konsultacijos bei 8 renginius, 
skirtus ne tik akademinei bendruomenei – simpoziumus, konferencijas, diskusijas). Padedant 
Lietuvos Respublikos ambasadai Japonijoje ir bendradarbiaujant su JSPS Tokijuje surengtas abiejų 
šalių mokslininkų simpoziumas. Pristatydama galimybes bendradarbiauti su Lietuvos 
mokslininkais, Taryba dalyvavo „Pasaulio lietuvių ekonomikos forume“, kuris 2015 m. spalio 21–
22 d. vyko Tel Avive (Izraelyje). Metų pabaigoje Taryba Vilniuje surengė konferenciją 
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„Investuodami siekiame meistriškumo moksliniuose tyrimuose“, skirtą apibendrinti ES 
struktūrinės paramos priemonę „Visuotinė dotacija“. 

Tarybos svetainės naujienas prenumeruoja apie 2000 prenumeratorių (unikaliais adresais). 
Per 2015 m. paskelbta beveik 200 pranešimų. Dauguma jų susiję su kvietimais teikti paraiškas, 
konkursų rezultatais bei konkursinio finansavimo priemonėmis, informacija apie kitas Tarybos 
veiklas: parengtas įžvalgas, siūlymus, viešus svarstymus ir kita. Skiriamas dėmesys ir 
tarptautiniams įvykiams bei kitų institucijų informacijai apie konkursus ir renginius, kurie gali būti 
aktualūs ir įdomūs Lietuvos mokslo bendruomenei. 

Svetainė yra tapusi vartais, leidžiančiais Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms rasti 
informacijos apie konkursus eiti pareigas mokslo ir studijų institucijose bei Lietuvoje ginamas 
disertacijas. Disertacijų gynimų duomenų bazėje iki 2015 m. gruodžio 31 d. sukauptas 4303 įrašas. 

Vis dar tobulinama konkursų rezultatų pristatymo mokslo bendruomenei ir visai visuomenei 
sistema: 2016 m. ketinama pristatyti elektroninę paieškos lentelę, palengvinsiančią konkursų 
rezultatų paiešką pareiškėjams ir leisiančią interneto vartotojams operatyviau ir išsamiau 
susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, pasiektais vykdant Tarybos finansuojamus projektus. 
Nuolat tobulinama elektroninė paraiškų ir ataskaitų pateikimo bei ekspertinio vertinimo sistema. 

Toliau plėtojama Tarybai pateiktų paraiškų, įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų duomenų 
bazė, kurioje kaupiama informacija apie Tarybos finansuotus ir finansuojamus mokslinių tyrimų 
projektus bei paraiškas. Taip, nepažeidžiant pareiškėjų ir vykdytojų teisių, siekiama suteikti 
visuomenei daugiau aiškios ir skaidrios informacijos apie paraiškų atranką ir vykdomus bei 
vykdytus mokslinių tyrimų projektus. 

Siekdama savo veiklą išsamiau pristatyti visuomenei, Taryba pradėjo naudoti daugiau 
įvairesnių priemonių: reklaminius stendus, interneto reklamines juostas, informacinius grafikus, 
skrajutes ir kita, taip pat tų priemonių skiriamuosius ženklus (jie naudojami išvardintose 
reklaminėse priemonėse): 

 
1. Pristatyti atviros partnerystės priemonę 

 
 
2. Pristatyti nacionalines mokslo programas 

 
 
3. Pristatyti Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 mokslo programą 
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Žiniasklaidai apie savo veiklą, renginius ir kitas naujienas Taryba nuolat rengia ir platina 

pranešimus, komentarus, teikia informaciją pagal užklausas. Siekdama išsamiau pristatyti 
mokslinius tyrimus ir jų rezultatus, gautus vykdant Tarybos finansuotus ar finansuojamus 
projektus, nuo 2015 m. pabaigos Taryba pradėjo periodiškai rengti straipsnius ir pristatyti juos 
visuomenei www.delfi.lt rubrikoje „Sugalvota Lietuvoje“. Taryba taip pat atsiliepė į redakcijos 
„Veidas“ kreipimąsi padėti atrinkti žurnalo kasmet metų pradžioje pristatomus „Mini Nobelio“ 
laureatus. 

2015 m. atnaujintas Tarybos veiklą apžvelgiantis leidinys. Taryba pristatyta ir leidinyje „Kas 
yra kas“. 

 

5. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas 

2015 m. asignavimų planas – 23 549 554 Eur. Pagal patvirtintas programas duomenų 
pasiskirstymas pateiktas 15 lentelėje. 

 
 

15 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2015 metais. 

Progra-
mos 

kodas 

Finan-
savimo 
šaltinio 
kodas 

Priemonės pavadinimas 

Ataskaitinio 
laikotarpio 

planas, 
įskaitant 

patikslini-
mus, 

(tūkst. Eur) 

Panaudoti 
asignavi-mai 
(tūkst. Eur) 

Nuokrypis 
(5–4), 

(tūkst. Eur) 

Įvyk-
dymo,  
proc. 

1 2 3 4 5 6 7 

01001 1.1.1.1.1. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(valstybės biudžeto lėšos) 

18090.2 18015.3 74.9 99.9 

01001 
1.2.3.1.23/
1.3.3.1.24 

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(Šveicarijos programa) 

119.0 101.5 17.5 85.3 

01001 1.3.2.3.1. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(ES struktūrinių fondų lėšos) 

4228.5 3102.1 1126.4 73.4 

01001 1.3.2.3.2. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(ES struktūrinių fondų techninės 
paramos lėšos 2007–2013m.) 

477.9 477.3 0.6 99.9 

01001 
1.2.2.7.2/ 
1.3.2.7.2 

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(ES struktūrinių fondų techninės 
paramos lėšos 2014–2020 m.) 

590.5 23.3 567.2 3.9 

01001 1.4.1.1.1 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos  

43.4 5.9 37.5 13.7 

  Iš viso: 23549,5 21725,4 1824,1 92,3 

 
 

Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (valstybės biudžeto lėšos) (valdymo 
išlaidos ir mokslo finansavimas)“ neįsisavintos lėšos sudarė 74,9 tūkst. Eur. Didžiausią neįsisavintų 
lėšų dalį (38,3 tūkst. Eur) sudarė lėšos darbo užmokesčiui ir socialinis draudimas bei lėšos 
(36,5 tūkst. Eur), skirtos, bet nepanaudotos moksliniams tyrimams ir kitoms veikloms finansuoti 
(grąžintos į biudžetą). 

 
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (ES lėšos) Visuotinės dotacijos 

nepanaudotų lėšų suma sudaro 11 26,4 tūkst. Eur. Šių lėšų nepanaudojimo priežastys 
kompleksinės: lėšų planavimas kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija, projektų vykdytojams 
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taikytos finansinės korekcijos dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų bei institucijoms išmokėtų 
avansų įskaitymas.  

 
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos 

Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius 
skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje) programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ 
nepanaudotos lėšos sudaro 17,5 tūkst. Eur. Jų nepanaudojimo priežastis – darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo eilučių lėšos, likusios dėl neproporcingo lėšų paskirstymo tarp finansavimo 
šaltinių, paslaugų eilutėje likusios lėšos paslaugų įsigijus pigiau nei planuota arba dėl to, kad 
pratęsus programos trukmę, kai kurių paslaugų pirkimas nukeltas į 2016 metus. 

 
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (Techninė parama 2007–2013 m.) 

(ES lėšos) lėšos panaudotos pagal planą, įvykdymas – 99,9 proc. 
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (Techninė parama 2014–2020 m.) 

(ES lėšos) nepanaudotos lėšos sudaro 567,2 tūkst. Eur. Tarybai, kaip visuotinės dotacijos 
priemones įgyvendinančiai institucijai, pasiruošimo darbams ir veikloms vykdyti skirtos lėšos 
nebuvo įsisavintos dėl neprasidėjusių veiklų, kadangi: negauta pastabų dėl Valdymo ir kontrolės 
sistemos, nepasirašyta Visuotinių dotacijų priemonių valdymo sutartis su LR švietimo ir finansų 
ministerijomis. Derinimo veiksmai pradėti 2015 m. ir tebevyksta. Šiuo metu su minėtomis 
ministerijomis derinami veiklų atrankos kriterijai, rengiami ir derinami projektų finansavimo 
aprašai. Tik atlikus aukščiau minėtus veiksmus, bus išlaikytas protingumo ir racionalumo principas 
naudojant numatytas lėšas.  

Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ Valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Tarybai patvirtintos įmokos 2015 m. sudarė 
43,4 tūkst. Eur. Taryba atliko ekspertines paslaugas ir gavo 5,9 tūkst. Eur pagrindinės veiklos kitų 
pajamų. Per 2015 m. gauti ir panaudoti asignavimai iš biudžeto sudaro 5,9 tūkst. Eur. Biudžetinių 
įstaigų pajamų įmokos lėšos visiškai neįsisavintos, kadangi 2015 m. buvo nepakankamai išorinių 
(kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų ir (ar) verslo subjektų) užsakymų mokslinei 
ekspertinei veiklai bei paslaugoms atlikti. 

Tarybos 2015 m. išlaidų panaudojimas pateiktas 16 lentelėje. Valdymo išlaidos sudarė 
9,5 proc. nuo suplanuotų Tarybos asignavimų. 

 
 

16 lentelė. Tarybos 2015 m. Išlaidų pasiskirstymas pagal straipsnius. 

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 
Asignavimų 

planas, suma 
(tūkst. Eur) 

Panaudota 
asignavimų, 

suma 
(tūkst. Eur) 

Nepanaudota, 
suma, 

(tūkst. Eur) 

1 2 3 4 5 (3–4) 

1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 1286.3 1026.4 259.9 

1.2. Socialinio draudimo sąnaudos 398.6 317.6 81.0 

1.3. Ryšių sąnaudos 14.8 11.2 3,6 

1.4. Komandiruočių sąnaudos 103.5 85.9 17.6 

1.5. Spaudiniai 0.8 0.8 0.0 

1.6. Transporto paslaugos 6.5 6.5 0.0 

1.7. Autorinės sutartys 1746.1 1621.9 124.2 

1.8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 51.5 31.1 20.4 

1.9. Kitų paslaugų sąnaudos 546.8 403.3 143.5 

1.10. Kitos prekės 29.8 27.5 2.3 
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1.11. Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (2.8 str. institucijoms) 14999.4 14962.9 36.5 

1.12. Socialinė parama (išeitinės pašalpos) 10.3 10.3 0.0 

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

4228.5 3102.1 1126.4 

1.14. Ilgalaikis turtas 126.7 117.9 8.8 

 Iš viso: 23549.6 21725.4 1824.2 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likutis buvo 0 Eur.  
Lėšų likutis kitos veiklos sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 818,13 Eur. 
 

 
Tarybos pirmininkas     prof. Dainius H. Pauža 

 
 

2016 m. vasario 29 d. 
 


