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1 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-001 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 

filialas Miškų institutas

Masiškai medžius niokojančių vabzdžių ir su jais susijusių mikroorganizmų tarpusavio 

sąveikos ekologija klimato kaitos kontekste

1183355,25

2 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-002 Vilnaus universitetas Sunkių ir supersunkių daugiaelektronių atomų ir jonų struktūros ir savybių teorinis tyrimas 1274450,00

3 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-003 Lietuvos kūno kultūros akademija Gyvenimo kokybė ir griuvimų rizika pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonių populiacijoje: 

epidemiologinė situacija ir raumenų stiprinimo bei judesių valdymo poveikio įvertinimas

1295405,50

4 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-004 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Baltymų agregacijos slopiklių paieška ir tyrimas 1292257,00

5 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-005 Kauno technologijos universitetas Naujos organinių puslaidininkių struktūros naujos kartos (opto) elektroniniams prietaisams 1400000,00

6 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-006 Vilniaus universitetas Optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė ex-

situ diagnostika ir optimizavimas (OPTO)

1330596,39

7 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-007 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių 

ir technologijos mokslų centras (FTMC)

Netiesinių dinaminių sistemų nestabiliųjų pusiausvyros būsenų ir nestabiliųjų periodinių 

judėjimų valdymas

684616,40

8 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-008 Mykolo Romerio universitetas Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių -ekonominių transformacijų 

kontekste (POSIDEV)

1400000,00

9 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-009 Vilniaus universitetas Atrankių karboanhidrazių slopiklių sintezė ir priešvėžinių savybių tyrimas 1399995,00

10 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-010 Aleksandro Stulginskio universitetas Biodyzelino gamybos optimizavimas taikant darnios plėtros principus 1233889,43

11 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-011 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kompleksinis pastatų modernizavimo priemonių  patikimumo tyrimas: fundamentalūs, 

taikomieji tyrimai ir priemonių sistemos

705109,11

12 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-012 Vilniaus universitetas Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių valdymas 1399861,87

13 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-013 Vilniaus universitetas Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti 

sukūrimas ir pildymas

1316969,55

14 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-014 Vilniaus universitetas Šviesos emisijos nitridiniuose puslaidininkiuose stiprinimas įterpiant borą, gerinantį gardelių 

suderinamumą

1320896,06

15 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-015 Vilniaus universitetas Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas 1398349,39

16 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-016 Vilniaus universitetas Socialiai atsakingos vartojimo elgsenos sąlygos ir veiksniai kylančios ekonomikos šalyje 1399433,60

17 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-017 Kauno technologijos universitetas Naujų deimanto tipo nanokompozitinių pjezovaržinių ir plazmoninių metamedžiagų 

formavimas, tyrimas ir taikymas (METADEIMA) 

1396893,75

Parengta 2012-03-08

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonė VP1-3.1-ŠMM-07-K 

„PARAMA MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ MOKSLINEI VEIKLAI (VISUOTINĖ DOTACIJA)“

II kvietimo konkursas

Pateiktų paraiškų sąrašas
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18 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-018 Gamtos tyrimų centras Naujai pasireiškiančios vietinės bei invazinės kilmės medžių ligos Lietuvos miškuose 

(akronimas – EMINDIS)

1398064,00

19 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-019 Vilniaus universitetas Lietuvas kinas (1956-1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai 568185,00

20 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-020 Vilniaus universitetas Flavonų, kaip universalių amiloidinių fibrilių susidarymo slopiklių, tyrimas 1389512,78

21 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-021 Vilniaus universitetas Tarpžvaigždiniai debesys ir žvaigždėdara  Paukščių Tako Didžiojoje Gulbės properšoje 1399989,78

22 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-022 Vilniaus universitetas Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose 1390203,28

23 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-023 Vilniaus universitetas Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika 1220790,00

24 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-024 Vytauto Didžiojo universitetas Vidurio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų 

tyrimas (1989 – 2011)

913954,44

25 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-025 Vilniaus universitetas Defektų transformacijos apšvitų bei iškaitinimų poveikyje 1305862,26

26 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-026 Lietuvos istorijos institutas Lietuvos pajūrio neolitizacija 1388594,2

27 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-027 Mykolo Romerio universitetas Lietuvos socialinis modelis: netipinių (lanksčių) darbo santykių įtaka paslaugų sektoriui ir 

valstybinio socialinio draudimo fondui 

869947,00

28 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-028 Mykolo Romerio universitetas Socialinio kapitalo poveikio verslumo skatinimui šalyje vertinimas 1242038,00

29 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-029 Mykolo Romerio universitetas E-sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva 1227208,00

30 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-030 Mykolo Romerio universitetas Kompleksinės gyventojų saugumo stebėjimo, įvertinimo ir modeliavimo sistemos Lietuvai ir 

Europai sukūrimas (toliau-eu saugumas)

1264868,00

31 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-031 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių 

ir technologijos mokslų centras

Ultraspartūs disipaciniai vyksmai nanometrinėse protakose 1400000,00

32 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-032 Mykolo Romerio universitetas Lietuvos valstybės pajėgumo kovoti su elektroniniais nusikaltimais ir užtikrinti kritinės 

elektroninės informacijos infrastruktūros apsaugą tyrimas

1336829,00

33 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-033 Mykolo Romerio universitetas Vaiko teisių apsauga ir tėvų pareigų įgyvendinimas Europos Sąjungoje (teisiniai aspektai) 1072694,00

34 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-034 Mykolo Romerio universitetas Prasmės struktūros 488628,00

35 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-035 Mykolo Romerio universitetas Vertybių sistemos profesijose: institucinės savireguliacijos didinimas formuojant profesinių 

vertybių veiksmingumą dalykinės etikos priemonėmis

1374322,00

36 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-036 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių 

ir technologijos mokslų centras

Kesterito struktūros formavimosi tyrimas SEM-FIB, TEM, XRD ir Ramano spektroskopijos 

metodais

1291978,03

37 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-037 Mykolo Romerio universitetas Retomis ligomis sergančių pacientų teisės į sveikatos priežiūrą užtikrinimas Lietuvoje ir 

Europos sąjungoje (tarpdalykinė analizė) 

1327575,00

38 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-038 Vilniaus universitetas Genominio masto analizės pritaikymas naujų mielių kamienų, pasižyminčių padidinta 

heterologine raiška, kūrimui

1335374,23

39 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-039 Vilniaus universitetas Nauji chimeriniai baltymai, turintys priešvirusinį aktyvumą 1382329,41

40 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-040 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 

Inovatyvios medicinos centras

Regeraciją skatinančių molekulių paieška uždegiminėje aplinkoje, jų jungimas su natūralių 

medžiagų karkasais ir bandomųjų audinių fragmentų kūrimas audinių inžinerijai; santrumpa 

– BIOmolekulėmis praturtinti KARKASai Audinių Inžinerijai (toliau BIOKARKASAI)

890289,00
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41 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-041 Vilniaus universitetas Anglies nanostruktūrų ir feroelektrinių relaksorių plačiajuostė spektroskopija 1396700,88

42 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-042 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių 

ir technologijos mokslų centras

Polimerais ir biologiniu atpažinimu pasižyminčiomis struktūromis

modifikuoti fermentai selektyviam ląstelių poveikiui

1296692,00

43 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-043 Vilniaus universitetas Nitridų epitaksinių sluoksnių ant profiliuotų paviršių auginimo technologijų kūrimas 

(NESNA)

1398868,95

44 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-044 Vilniaus universitetas Defektų inžinerija naujos kartos radiacijai atspariems jonizuojančios spinduliuotės 

detektoriams 

1399694,29

45 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-045 Vytauto Didžiojo universitetas Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje 899464,00

46 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-046 Vilniaus universitetas Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose 1148464,22

47 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-047 Vytauto Didžiojo universitetas Antimikrobinių priemonių efektyvumo didinimas stiprinant jų sąveiką su ląstelėmis 1350725,80

48 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-048 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 

Inovatyvios medicinos centras

Fundamentiniai ir taikomieji žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių sekretomo tyrimai 1397977,75

49 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-049 Lietuvos istorijos institutas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros fenomenas ankstyvųjų naujųjų laikų 

Europoje

637225,23

50 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-050 Lietuvos istorijos institutas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinės: iš viduramžių į naujuosius laikus 1085025,09

51 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-051 Vytauto Didžiojo universitetas Kompiuterizuotos asmenybės ir kognityvinių veiksnių įvertinimo sistemos sudarymas bei 

pritaikymas Lietuvos gyventojų saugiam bei rizikingam vairavimo elgesiui numatyti (PSIRIVA-

VS)

1395908,44

52 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-052 Lietuvos edukologijos universitetas Edukaciniai veiksniai, įgalinantys prognozuoti mokinių emocinės gerovės, humaniškų 

santykių ir mokėjimo mokytis sinergiją 

1390743,03

53 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-053 Vilniaus universitetas Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų 

skirties peržiūra

1247175,68

54 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-054 Vilniaus universitetas Palyginamasis išemine širdies liga ir arterine hipertenzija sergančiųjų medikamentinio ir 

nemedikamentinio gydymo būdų tyrimas, stratifikavimo ir gydymo efekto, taikant 

naujuosius instrumentinius ir molekulinės biotechnologijos metodus, vertinimas

1399895,5

55 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-055 Vilniaus universitetas Partinis patronažas ir valstybės valdymo politizacija Lietuvoje: priežastys, mastai, skverbtis 843447,7

56 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-056 Kauno technologijos universitetas Muzika kaip rezistencinė ir politinė praktika: Lietuvių muzikos ideologinio matmens analizė 

nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste

1243257,52

57 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-057 Lietuvos kūno kultūros akademija Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo modelis: farmakologinio nutukimo 

prevencijos taikinio įvertinimas poveikio fiziologinėms ir kognityvinėms funkcijoms aspektu

1070068,00

58 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-058 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Vidutinės vainikinių širdies arterijų stenozės raiškos progresavimo žymenų paieška 1400000,00

59 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-059 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Dėmesio ir sensorinės informacijos virsmų mechanizmų tyrimas panaudojant genetinius 

neuronų akytvumo moduliacijos metodus

1399861,00

60 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-060 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir 

kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)

1383255,00

61 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-061 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Koneksinų vaidmuo tarpląstelinėje sąveikoje širdyje 1400000,00
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62 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-062 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kasos adenokarcinomos rezistentiškumo apoptozei ir chemoterapijai energetiniai, 

genetiniai ir epigenetiniai  mechanizmai

1214708,21

63 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-063 Kauno technologijos universitetas Adaptyvios sistemos su valdomu kavitaciniu srautu kraujagyslių terapijai ir rekanalizacijai 

kūrimas ir tyrimas (UltraRecan)

1385367,00

64 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-064 Kauno technologijos universitetas Protoninio laidumo keraminių kuro elementų ir jų komponentų formavimas. Akronimas 

„ProFC“

1394436,00

65 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-065 VšĮ Socialinių mokslų kolegija Probleminio mokymosi kaip mokymosi strategijos taikymo HSM srityje Lietuvos aukštosiose 

mokyklose tyrimas: galimybių plėtros diskursas

1006907,82

66 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-066 Lietuvos edukologijos universitetas Savireguliacijos įgūdžių vystymas žaidybinėje veikloje 1399426,44

67 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-067 Lietuvos socialinių tyrimų centras Demografinių procesų diferenciacija ir jos įtaka Lietuvos gyventojų raidos tvarumui 1379763,00

68 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-068 Kauno technologijos universitetas Špinelių MexAlyOz nano darinių sintezė, tikslinių savybių tyrimas ir taikymas kuriant 

inovatyvius adsorbentus bei katalizatorius

1399252,50

69 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-069 Klaipėdos universitetas Tęstinių studijų 

institutas 

Andragogų profesionalizacijos būklė ir perspektyvos 531682,34

70 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-070 Lietuvos socialinių tyrimų centras Regioninės transformacijos Lietuvoje – holistinis tyrimas 423308,00

71 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-071 Kauno technologijos universitetas Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos entreprenerystės 

raiškai tyrimai

1375616,00

72 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-072 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Endotelio disfunkciją įtakojantys mechanizmai plautinės hipertenzijos metu. 1399059,00

73 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-073 Vytauto Didžiojo universitetas Gerovės ekonomikos daugiafaktorinės transformacijos darniai visuomenei ir konkurencingai 

valstybei plėtoti

1384902,23

74 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-074 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Šalies plėtros universalaus tvarumo strategija: modelių sistemos strategijos analizei ir 

projektavimui parengimas ir aprobavimas

1399996,00

75 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-075 Kauno technologijos universitetas Oro kokybės valdymas mažai energijos naudojančiuose pastatuose 1383803,46

76 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-076 Lietuvos kūno kultūros akademija Spontaniškų rekreacinių/laisvalaikio paslaugų plėtros modelių  trajektorijos: bendruomenių 

veiklos ir užimtumo didinimo perspektyva

619330,99

77 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-077 Vytauto Didžiojo universitetas Socialinio-politinio paribio dinamika: epistemologinis transformacijos laikotarpio (1980-

2000 metai) tyrimas

862626,60

78 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-078 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Rekomendacinės biometrinės streso valdymo sistemos (RB-SVS) sukūrimas 1372860,05

79 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-079 Vytauto Didžiojo universitetas Ribotai pasiekiamų fazių sintezė ir taikymas tiesioginei biologinių skysčių analizei mikro-

integruotose skirstymo sistemose

1400000,00

80 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-080 „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, 

UAB

Kūrybinio ir inovacinio Lietuvos konkurencingumo perspektyva strategijos „Europa 2020“ 

kontekste

511728,97

81 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-081 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių 

ir technologijos mokslų centras

Elektromagnetinės spinduliuotės sąveikos su puslaidininkiniais nanodariniais tyrimas ir 

taikymas saulės energetikoje (ESPUNANO)

1399792,33

82 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-082 Aleksandro Stulginskio universitetas Miscanthus x giganteus morfogeninio potencialo padidinimas in vitro sistemoje 1028975,6

83 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-083 Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto renginių organizacinių įžvalgų ir organizatorių rengimo konceptualių prielaidų 

tyrimas

671132,5

84 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-084 Klaipėdos universitetas Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir 

Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais

1240933,00
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85 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-085 Kauno technologijos universitetas Studijų kokybę užtikrinantys veiksniai ir jų įgalinimas (SKUVI) 1385339,04

86 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-086 Klaipėdos universitetas Vandens masių cirkuliacijos ypatumai Kuršių mariose taikant stabiliųjų izotopų žymenis ir 

baigtinių elementų modelį (CISOCUR)

884170,13

87 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-087 Kauno technologijos universitetas Adaptyvių verslo sistemų inžineringas (AVSI) įmonių vadybos įveiklinimo kontekste 1394337,98

88 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-088 Kauno technologijos universitetas Lietuvos tautinių bendrijų sakralinės architektūros paveldo tyrimai: formos, kryptys, įtakos 969970,00

89 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-089 Lietuvos energetikos institutas Vandenilio saugojimo medžiagų sintezė panaudojant nepusiausvyrines technologijas 569980,52

90 VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-090 Kauno technologijos universitetas Vartotojų traukimas į vertės kūrimą panaudojant socialinius žaidimus

IRT plėtros kontekste

1190786,96

Bendra suma: 107675956,5


