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LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Institucijos pavadinimas
LIETUVOS MOKSLO TARYBA

2. Institucijos steigėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

3. Institucijos vadovas
Tarybos pirmininkas prof. habil. dr. EUGENIJUS BUTKUS

4. Ataskaitinis laikotarpis
2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.

5. Institucijos veiklos pobūdis ir tikslai (pagal veiklą reglamentuojančius teisės
aktus)
5.1. Lietuvos mokslo tarybos veiklą reglamentuojanti įstatyminė bazė
Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) veiklos pagrindas – Lietuvos Respublikos (toliau –
LR) mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140), kuriuo Tarybai pavesta vykdyti LR Seimo
ir LR Vyriausybės patarėjo mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais funkcijas, dalyvauti
įgyvendinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas,
įgyvendinti programinį ir konkursinį mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros darbų finansavimą, organizuoti Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimą. Ši
paskirtis apibrėžta LR Seimo 2009 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. XI-625 „Dėl Lietuvos mokslo
tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 153-6902; 2011, Nr. 157-7426; 2013, Nr. 9-350)
patvirtintais Tarybos nuostatais.
2012 m. spalio mėn. Taryba, siekdama patikslinti Tarybos darbo organizavimo aspektus bei
įgyvendindama LR valstybės kontrolės Rekomendacijų įgyvendinimo planą, parengė ir pateikė LR
Seimo švietimo mokslo ir kultūros komitetui LR Seimo nutarimo dėl Tarybos nuostatų pakeitimo
projektą. LR valstybės kontrolė 2011–2012 m. Taryboje vykdė finansinį (teisėtumo) auditą ir
2012 m. liepos 10 d. pateikė Valstybinio audito ataskaitą dėl Taryboje atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų (Nr. FA-P-50/9/31) bei Rekomendacijų įgyvendinimo planą.
Rekomendacijoje Nr. 3 siūlyta „Patikslinti nuostatus ir nurodyti teikiamas paslaugas ir už jas
gaunamas pajamas, kurios įmokamos į valstybės biudžetą ir naudojamos vadovaujantis įstatymais
arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais įstaigos vykdomoms programoms finansuoti“.
Tarybos nuostatų pakeitimais taip pat siekta patikslinti Tarybos vidaus struktūros administravimo
aspektus, užtikrinančius efektyvią valdymo sistemą. Patikslinus Tarybos nuostatus, bus
kokybiškiau įgyvendinama jos kaip ekspertinės institucijos veikla, o administracinė valdymo
sistema taps efektyvesnė.
Tarybos nuostatai pakeisti LR Seimo 2013 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. XII-179 ,,Dėl Lietuvos
mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
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Iš viso Taryboje numatyti 29 nariai: 9 valdybos nariai ir po 10 narių kiekviename komitete.
Septintosios (VII) kadencijos Tarybos nariai paskirti LR Seimo 2008 m. gegužės 15 d. nutarimu
Nr. X-1545 (Žin., 2008, Nr. 59-2205), o 2010 m. gruodžio 21 d. priimtu LR Seimo nutarimu Nr. XI1242 „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010,
Nr. 153-7801) įgyvendinta pirmoji Tarybos narių rotacija. Taryba 2012 m. dirbo ne visos sudėties.
2011 m. birželio mėnesį gautas Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narės prof.
Astos Pundzienės atsistatydinimo raštas, vietoj kurios naujas narys paskirtas nebuvo. Tokiu būdu
iki 2012 m. gruodžio mėn. Tarybą sudarė 28 nariai. 2013 m. pradėtas Tarybos formavimas, kuris
turėtų baigtis gegužės mėnesį LR Seimui patvirtinus aštuntosios (VIII) kadencijos Tarybą.

5.2. Tarybos organizacinė struktūra
Tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų
komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – bei Mokslo fondas. Tarybos komitetai turi
teisę priimti sprendimus klausimais, susijusiais su jų kuruojamų mokslo sričių problemomis.
Tarybos valdyba, kurios veikloje dalyvauja Tarybos pirmininkas, komitetų pirmininkai, mokslinis
sekretorius, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu paskirtas atstovas, Ministro
Pirmininko, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų, Lietuvos mokslų akademijos deleguoti
atstovai, rengia plenarinių posėdžių darbotvarkes, tvirtina komitetų siūlomas ekspertų grupes ir
nagrinėja kitus klausimus.
Taryba savo uždavinius vykdo rengdama ir svarstydama rekomendacijas dėl mokslo
politikos krypčių ir jų įgyvendinimo priemonių, dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
programinio ir konkursinio finansavimo plėtotės, dėl mokslininkų rengimo, mokslo ir studijų
institucijų mokslinės veiklos vertinimo kriterijų bei kitų klausimų jos kompetencijoje. Siūlymus
Tarybai teikia jos komitetai, sudarytos specialios darbo grupės, ekspertai, mokslo ir studijų bei
valstybės valdymo institucijos.
Su Taryboje parengtais dokumentais ir jų projektais supažindinama Švietimo ir mokslo
ministerija, mokslo ir studijų institucijos. Interneto svetainėje www.lmt.lt sklebiami Tarybos
nutarimai, informuojama apie rengiamus Tarybos plenarinius posėdžius, kurie yra atviri. Tarybos
siūlymai ir rekomendacijos siunčiamos LR Seimui, Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai,
kitoms valstybės institucijoms. Nuolat bendradarbiaujama su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komitetu, Švietimo ir mokslo ministerija.
Tarybos Mokslo fondo (toliau – Mokslo fondas) funkcijos – įgyvendinti Tarybos priimtus
sprendimus, administruoti kvietimus teikti paraiškas, organizuoti ekspertinio vertinimo procesą,
asistuoti įvairių Taryboje veikiančių komisijų bei darbo grupių posėdžiuose, rengti Tarybos veiklų
įgyvendinimo tvarkos aprašus bei kitas procedūrų taisykles, organizuoti Tarybos veiklą, rengti
dokumentus valstybės bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšoms, skirtoms skatinti
mokslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai, administruoti. Mokslo fondo
struktūra patvirtinta 2011 m. sausio 10 d. Tarybos valdybos nutarimu Nr. 7V-121. Mokslo fondą
2012 m. sudarė Mokslo finansavimo departamentas ir 6 skyriai: Finansų ir apskaitos, Mokslo
politikos, Tarptautinio bendradarbiavimo, Paramos tyrėjams, Mokslo programų, Teisės ir
administravimo. Įgyvendinant Tarybos strateginius uždavinius, buvo plėtojama bei užtikrinama
Mokslo fondo administracinė veikla, personalo bei Tarybos narių kvalifikacijos kėlimas (Lietuvos
bei Europos Sąjungos mokymo įstaigose, mokomieji vizitai į giminingas Tarybai įstaigas),
tvarkoma finansinė apskaita, tobulinamas teisinis reglamentavimas.
Taryba 2012 m. nuolat tobulino savo interneto svetainę (www.lmt.lt). Pradėta rengti
bendra visoms programoms konkursų rezultatų elektroninė paieškos sistema, palengvinsianti
konkursų rezultatų paiešką pareiškėjams ir leisianti interneto vartotojams susipažinti su mokslinių
tyrimų rezultatais, pasiektais vykdant Tarybos finansuojamus projektus. Ji planuojama pristatyti
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2013 metų I pusmetį. Nuolat tobulinama elektroninė paraiškų ir ataskaitų pateikimo bei
ekspertinio vertinimo sistema.
2012 m. Tarybos Mokslo fonde buvo 62 pareigybės (1 pav.). LR Seimo valdybos 2012 m.
vasario 1 d. sprendimu Nr. SV-S-1463 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos administracijos didžiausio
leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo
užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“
Tarybos Mokslo fondo bendras didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, skaičius padidintas iki 62 pareigybių (ES ir tarptautinės finansinės paramos
techninės paramos lėšomis finansuojamų pareigybių skaičius nuo 10 padidintas iki 17) (1 lentelė).
Tarybos Mokslo fonde įsteigtos 45 pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto
asignavimų, 17 pareigybių, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinės
finansinės paramos techninės paramos lėšų, bei 7 pareigybės finansuojamos Šveicarijos paramos
lėšomis (didžiausio leistino šių pareigybių skaičiaus LR Seimo valdyba nenustato).
1 pav. Pareigybių skaičiaus pasiskirstymas pagal pareigybių grupes 2012 m., procentais.

1 lentelė. 2012–2014 m. pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui.
2012 m.
Tarybos nariai
29
Mokslo fondo darbuotojai
62 (7)*
Pareigybių skaičius, iš viso (vnt.)
98
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt.
2671
* – Šveicarijos finansinės paramos lėšomis finansuojamos pareigybės,
neįeinančios į didžiausią leistiną pareigybių skaičių (žr. tekstą).

Taryba nuolat informuoja Lietuvos mokslininkus, mokslo ir studijų institucijas bei
žiniasklaidą apie kvietimus ir prasidedančias programas bei jų teikiamas galimybes
mokslininkams, pristatomi konkursų rezultatai bei konkursinio finansavimo statistika. Apie
svarbiausius jų (pvz., Lietuvos–Šveicarijos programos I kvietimas, Visuotinės dotacijos III
kvietimas, Mokslininkų grupių projektų konkursai bei jų rezultatai, Podoktorantūros stažuočių
Lietuvoje konkursai, Proveržio idėjų projektai, kitos nacionalinės ir tarptautinės programos) buvo
informuojama žiniasklaida, pareiškėjams rengiami informaciniai renginiai. Iš viso paskelbta per 50
kvietimų teikti paraiškas finansavimui gauti ir daugiau kaip 120 informacinių pranešimų, skirtų
konkursų rezultatams ar naujoms programoms pristatyti, surengta 15 informacinių renginių.
Žiniasklaida ir plačioji visuomenė taip pat buvo informuojama apie Akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus konkurso eigą, Valstybės kontrolės išvadas dėl Tarybos veiklos,
mokslinių tyrimų ekspertinio darbo ir jo vertinimo specifiką, kitus šalies bei Europos mokslo
politikos svarbesnius įvykius.
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2012 m. Taryba išleido 4 leidinius: reprezentacinį leidinį anglų kalba Tarybos veiklai
pristatyti, 2 lankstinukus pagrindinėms nacionalinių tyrimų programoms pristatyti ir informacinį
lankstinuką, skitą visoms konkursinio finansavimo programoms. Taryba viešino ir Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklas: išleisti informaciniai leidiniai,
surengtos konferencijos bei susitikimai su visuomene ir mokslo bendruomene.
Taryba savo internetinėje svetainėje (www.lmt.lt) taip pat nuolatos skelbia kitų institucijų
informaciją apie konkursus ir renginius, kurie yra svarbūs ar įdomūs mokslo bendruomenei
(2012 m. paskelbti daugiau kaip 26 tokie pranešimai). Tarybos interneto svetainėje nuolat
atnaujinama informacija apie konkursus eiti pareigas mokslo ir studijų institucijose bei Lietuvoje
ginamas disertacijas, pristatoma disertacijų gynimų duomenų bazė (iki 2012 m. gruodžio 31 d.
sukauptas 2951 įrašas).
2012 m. Taryba pradėjo organizuoti savo veiklos tarptautinį išorinį vertinimą, kurį atliks
užsienio ekspertai. Numatoma, kad vertinimas bus baigtas 2014 m. I ketvirtį.

5.3. Patariamoji Tarybos veikla
5.3.1.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus institucija

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus instituciją numato LR mokslo ir studijų
įstatymo 18 straipsnis. 2011 m. rugsėjo 15 d. LR Seimas nutarimu Nr. XI-1583 patvirtino
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatus (Žin., 2011, Nr. 115-5389).
Taryba, vadovaudamasi savo darbo reglamente nustatyta Akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus atrankos tvarka, kuri suderinta su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu
bei Švietimo ir mokslo ministerija, 2011 m. skelbė pirmąją akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) atranką, tačiau nei vienas kandidatas nesurinko reikiamo
balsų skaičiaus. Nutarta tobulinti atrankos procedūrą ir skelbti naują kontrolieriaus konkursą.
2012 m. sausio 30 d. Taryba priėmė nutarimą Nr. VII-93 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo
reglamento IX skyriaus pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 16-748), kuriuo patobulinta atrankos
procedūra.
Antrasis kontrolieriaus atrankos konkursas paskelbtas 2012 m. vasario 15 d. Tarybai iki
balandžio 5 d. pateikti 5 kandidatų dokumentai. Tarybos sudaryta 5 narių kontrolieriaus
kandidatūros atrankos komisija, patikrinusi, ar pateikti visi kvietime nurodyti kandidatų
dokumentai, sudarė kandidatų į kontrolieriaus pareigas viešą sąrašą, o Tarybos svetainėje buvo
pateikti ir kandidatų gyvenimo aprašymai bei motyvuoti siūlymai arba motyvaciniai laiškai.
Sudarytame sąraše buvo įrašyti: prof. Irena Misevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
vyriausioji mokslo darbuotoja), doc. Gintautas Danišauskas (Mykolo Romerio universiteto
dėstytojas), prof. Alfonsas Ramonas (Klaipėdos universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas),
doc. Rimantas Mikalauskas (Lietuvos kūno kultūros akademijos dėstytojas), doc. Daiva
Janulaitytė-Gunther (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytoja). Iki gegužės 18 d.
visuomenė galėjo teikti teikti atsiliepimus apie kandidatūras.
Po pokalbių su visais kandidatais, kontrolieriaus kandidatūros atrankos komisija atrinko
prof. Irenos Misevičienės, doc. Rimanto Mikalausko ir prof. Alfonso Ramono kandidatūras į
kontrolieriaus pareigas ir pateikė jas svarstyti Tarybos 2012 m. birželio 25 d. plenariniam
posėdžiui. Kandidatai pasinaudojo teise pristatyti numatomas savo veiklos gaires, atsakė į
Tarybos narių klausimus, pateikė idėjų ir parodė gilesnį supratimą, ką turėtų veikti kontrolieriaus
tarnyba, kokios jos funkcijos, tačiau pritrūko Tarybos narių ir kandidatų vieningo matymo, kaip
numatyta tvarka bus įgyvendinta. Prof. Irena Misevičienė posėdžio metu atsiėmė savo
kandidatūrą, o balsuojant dėl LR Seimui rekomenduojamos kontrolieriaus kandidatūros, nei
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vienas dviejų likusių kandidatų nesurinko reikiamo balsų skaičiaus. Taryba nusprendė teikti
siūlymus tobulinti teisinę bazę, reglamentuojančią akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
institutą.
2012 m. gruodžio mėn. Taryba delegavo prof. Eugenijų Butkų į LR Seimo švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto sudaromą darbo grupę dėl kontrolieriaus rinkimų tvarkos tobulinimo.
Trečiasis kandidatų į kontrolierius atrankos konkursas paskelbtas 2013 m. vasario 5 d.
5.3.2.

Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisija

Taryba, gaudama kreipimųsi dėl įvairių su mokslinės veiklos etika susijusių klausimų ir
susidurdama su galimais etikos pažeidimais Tarybos finansuojamuose projektuose, 2012 m.
gegužės 7 d. Nr. VII-102 patvirtino Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principus,
kurie apibrėžia etišką mokslinę veiklą ir etiško tyrėjų elgesio nuostatas.
Nagrinėti 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 bei
šiais klausimais priimti sprendimus pavesta Tarybos Mokslinės veiklos etikos komisijai (toliau –
Komisija), kuri patvirtinta 2012 m. birželio 25 d. Tarybos nutarimu Nr. VII-105 (Komisijos sudėtis
papildyta dviem nariais Tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-129). Komisija parengė
Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos darbo reglamentą, kuris apsvarstytas
Tarybos komitetų posėdžiuose ir patvirtintas Tarybos pirmininko įsakymu.
Taryba 2012 m. gruodžio 17 nutarimu Nr. VII-126 patvirtinusi Pranešimų, susijusių su tyrėjų
mokslinės veiklos etikos pažeidimais, nagrinėjimo Lietuvos mokslo taryboje tvarkos aprašą,
nustatė tvarką, kaip Tarybai teikiami ir nagrinėjami tokio pobūdžio pranešimai.
5.3.3.

Mokslo krypčių ir mokslo šakų klasifikacija

2011 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. 4S-1228 pateikė į Švietimo ir mokslo ministerijai mokslo
krypčių ir šakų klasifikatoriaus projektą (www.lmt.lt/lt/teisine-informacija/ta-projektai/tasprendimai), kurį rengiant ir vėliau Taryba sulaukė ypač daug mokslininkų bei mokslo ir studijų
pasiūlymų ir pastabų dėl mokslo šakų pavadinimų ir priskyrimo vienai ar kitai mokslo krypčiai.
Pastaruoju dešimtmečiu mokslo raida tapo itin sparti: nuolat atsiranda naujos aktualios ir
intensyviai besivystančios mokslinių tyrinėjimų temos bei tematikos, kurios dažnai yra
tarpdisciplininio pobūdžio. Griežta mokslo klasifikacija gali būti traktuojama ir kaip kliūtis
modernaus mokslo raidai. Atsižvelgdami į tai, 2012 m. sausio mėn. Taryba kreipėsi į Švietimo ir
mokslo ministeriją siūlydama keisti mokslo klasifikatoriaus sampratą ir teisės aktais reglamentuoti
tik mokslo sritis bei mokslo kryptis. Mokslo šakos galėtų būti traktuojamos tik kaip nusakančios
mokslo krypčių turinį, o Taryba galėtų parengti ir viešai skelbti nuolat atnaujinamą mokslo kryptis
nusakančių mokslo šakų sąrašą. Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlyta inicijuoti LR Vyriausybės
2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1840 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin.,
2010, Nr. 158-8030) dalinį pakeitimą.
Taryba 2012 m. gegužės mėn. išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad, atsižvelgiant į
per pastarąjį dvidešimtmetį pakitusias, išnykusias ar naujas atsiradusias mokslo kryptis ir šakas
bei išryškėjusį tarpdalykiškumo svarbą, Tarybos 2011 m. parengtas mokslo sričių, krypčių ir šakų
klasifikacijos projektas yra itin aktualus.
LR Vyriausybė 2012 m. rugsėjo 26 d. priėmė nutarimą Nr. 1178 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1840 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų
klasifikacijos“ pakeitimo“ (Žin., 2012, 113-5725), kuriame Švietimo ir mokslo ministerijai,
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suderinus su Taryba, pavesta nustatyti kiekvienos mokslo srities mokslo kryptis, o Tarybai,
suderinus su Švietimo ir mokslo ministerija – kiekvienos mokslo srities mokslo šakas.
2013 m. Taryba planuoja inicijuoti 2012 m. spalio 16 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu
Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“ (Žin., 2012, 123-6225) patvirtintų mokslo krypčių
dalinį pakeitimą.
5.3.4. Minimalūs kvalifikaciniai valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų
pareigybių reikalavimai
Taryba 2012 m. sausio 30 d. plenariniame posėdyje priėmė nutarimą dėl 2011 m. gegužės
16 d. nutarimu Nr. VII-71 (Žin., 2011, Nr. 60-2882) patvirtinto Minimalių kvalifikacinių valstybinių
mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patikslinimo (Žin.,
2012, Nr. 17-795). Patikslintas aprašo III skyrius, kuriame reglamentuojami mokslo darbuotojų,
dirbančių fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse, minimalūs
kvalifikaciniai pareigybių reikalavimai.
Atkreiptinas dėmesys, kad institucijos, remdamosis minimaliais kvalifikaciniais
reikalavimais, turi teisę nusistatyti savo reikalavimus mokslo darbuotojų pareigybėms,
atsižvelgdamos į aprašo 7.1-7.6 punktus, kuriuos vykdyti privaloma. Tačiau institucija gali
nustatyti ir papildomus reikalavimus.
Pabrėžtina, kad bet kokie atitikmenys (ekvivalentai) straipsniams tarptautiniuose mokslo
leidiniuose galėtų būti taikomi tik tiems reikalavimams, kurie yra aukštesni už nustatytus
minimalius. Pavyzdžiui, jei institucijos apraše būtų numatytas vyriausiajam mokslo darbuotojui
dvidešimt aštuonių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose reikalavimas, trylikai iš jų galėtų
būti taikomi atitikmenys. Kitas pavyzdys galėtų būti institucijos apraše numatyti reikalavimai
pastarųjų penkerių metų laikotarpiui – šie reikalavimai gali būti keičiami pritaikant atitikmenis.
Bet kuriuo atveju minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti aprašo 8.1-8.5 punktuose,
negali būti pakeisti pritaikant atitikmenis.
Minimalūs mokslo darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai parengti įgyvendinant LR Mokslo ir
studijų įstatymą. Reikalavimuose atsižvelgiama į mokslo sričių specifiką, suformuluojant atskiras
nuostatas humanitarinių ir socialinių mokslų sričių ir fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės
ūkio mokslų sričių mokslininkams bei numatant daugiau laisvės pačioms valstybinėms mokslo ir
studijų institucijoms.
Taryba 2012 m. gruodžio mėn., atsakydama į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos raštą,
taip pat teikė paaiškinimus dėl reikalavimų nustatymo pretendentams dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybei užimti bei dėl kvalifikacinių reikalavimų nustatymo mokslo darbuotojams.
Tarybos nuomone, bendrieji teisės aktai nesuponuoja lygių galimybių pažeidimų. Mokslo ir
studijų institucijos vaiko priežiūros atostogų paprastai neįskaičiuoja į mokslo darbuotojų
kadencijos laikotarpį. Šis aspektas turėtų būti numatytas darbo sutartyse ir vidinėse institucijų
tvarkose. Svarstoma galimybė 2013 m. patikslinti Tarybos nustatytus minimalius kvalifikacinius
reikalavimus, pabrėžiant, kad vaiko priežiūros atostogų laikotarpis neturėtų būti įtraukiamas
skaičiuojant 5 metų laikotarpiu mokslo darbuotojų pasiektus rezultatus.
5.3.5.

Ilgalaikės institucinės MTEP programos

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 (Žin.,
2011, Nr. 16-783) patvirtinto Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos
aprašo (toliau – Ilgalaikių institucinių programų aprašas) nuostatomis, įvertinti humanitarinių ir
socialinių mokslų sričių valstybinių mokslinių tyrimų institutų – Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių
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literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Lietuvos istorijos
instituto, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos socialinių tyrimų centro – pateikti ilgalaikių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų projektai. Įvertinti ir
Fizinių ir technologijos mokslų centro, Gamtos tyrimų centro, Inovatyvios medicinos centro,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bei Lietuvos energetikos instituto pateikti ilgalaikių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų projektai.
Atsižvelgdamas į Tarybos ekspertų pateiktus pasiūlymus, valstybinių mokslinių tyrimų
institutų parengtas ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programas 2012 m. I ketvirtį patvirtino švietimo ir mokslo ministras.
Vykdydama Ilgalaikių institucinių programų aprašo nuostatas, Taryba 2012 m. gruodžio
17 d. priėmė nutarimą Nr. VII-128 „Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros programų metinių ataskaitų pateikimo ir vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 152-7818). Ilgalaikių institucinių programų metinės ataskaitos bus
vertinamos 2013 m.
5.3.6.

Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas

2012 m. vasario 29 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo
programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1290) Tarybai pavesta
vykdyti užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą. Ši funkcija vykdoma
vadovaujantis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašu ir Užsienyje
įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo metodika. Taryba 2012 m. šią metodiką parengė,
suderino su Švietimo ir mokslo ministerija ir patvirtino gegužės 7 d. nutarimu Nr. VII-103 „Dėl
Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2012,
Nr. 55-2757). Metodika reglamentuoja užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio vertės ir
lygmens nustatymą kilmės šalyje, taip pat užsienyje įgyto mokslo (meno) daktaro laipsnio
bendrųjų reikalavimų lyginimą su atitinkamais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikoje.
Esminis skirtumas nuo anksčiau galiojusios mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų
nostrifikavimo tvarkos yra tas, kad, pripažįstant užsienyje įgytus mokslo (meno) daktaro laipsnius,
nesiekiama nustatyti ar šie laipsniai atitinka reikalavimus, keliamus Lietuvos Respublikos mokslo
laipsniams, o nustatoma ar nėra esminių skirtumų tarp tos šalies, kurioje įgyta kvalifikacija, ir
Lietuvos Respublikos bendrųjų reikalavimų. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad priėmus sprendimą
pripažinti užsienio kvalifikaciją lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam mokslo (meno)
daktaro laipsniui, pareiškėjui yra išduodama pažyma, o ne lietuviško pavyzdžio daktaro diplomas.
Taryba 2012 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-106 sudarė septynių narių Užsienyje įgytų
mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo komisiją, kuriai, remiantis Užsienyje įgytų mokslo
(meno) daktaro laipsnių vertinimo metodika, pavesta vertinti užsienio kvalifikacijas.
Vadovaujantis naująja užsienyje įgytų mokslo (meno) laipsnių vertinimo metodika, 2012 m.
Taryba aštuonias užsienio kvalifikacijas pripažino lygiavertėmis Lietuvos Respublikoje teikiamam
mokslo (meno) daktaro laipsniui ir vienos nepripažino.
5.3.7.

Mokslo ir meno doktorantūrų procesai

Vykdydama meno ir mokslo doktorantūrų procesus reglamentuojančius LR Vyriausybės ir
Švietimo ir mokslo ministerijos priimtus teisės aktus, bei vadovaudamasi 2010 m. gruodį
patvirtintu Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašu (2010 m. gruodžio
6 d. nutarimas Nr. VII-53) ir Meno doktorantūros vertinimo kriterijų ir tvarkos aprašu (2010 m.
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gruodžio 6 d. nutarimas Nr. VII-54), Taryba 2012 m. įvertino 11 mokslo ir studijų institucijų
prašymų doktorantūros teisei įgyti: 1 prašymą humanitarinių mokslų srityje, 2 prašymus socialinių
mokslų srityje, 1 prašymą fizinių mokslų srityje, 1 prašymą žemės ūkio mokslų srityje, 5 prašymus
technologijos mokslų srityje ir 1 prašymą menų srityje.
Išnagrinėjusi ir apsvarsčiusi visus gautus prašymus ir įvertinusi doktorantūros poreikį ir
pagrįstumą, doktorantūros komiteto narių ir doktorantūros procese dalyvausiančių mokslininkų
mokslinę kompetenciją prašomos doktorantūros kryptyje, anksčiau vykdytos doktorantūros
rezultatyvumą ir efektyvumą, institucijų mokslinių tyrimų infrastruktūrą bei pateiktus
doktorantūros reglamentus, Taryba teigiamai įvertino 4 institucijų prašymus (1 – žemės ūkio, 2 –
technologijos mokslų sričių ir 1 – menų) ir rekomendavo Švietimo ir mokslo ministerijai suteikti
mokslo ir studijų institucijoms doktorantūros teisę prašomose mokslo kryptyse. 7 prašymai suteikti
doktorantūros teisę (1 – humanitarinių, 2 – socialinių, 1 – fizinių ir 3 – technologijos mokslų sričių)
buvo įvertinti neigiamai ir nerekomenduota suteikti doktorantūros teisės. Pagrindinė priežastis,
dėl kurios daugumai institucijų nebuvo rekomenduota suteikti doktorantūros teisės –
nepakankamas mokslinis potencialas prašomos doktorantūros mokslo kryptyje.
Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu Taryba parengė siūlymą dėl doktorantūros vietų
skaičiaus paskirstymo universitetams ir institutams 2012 m., atsižvelgiant į mokslo ir studijų
institucijų mokslinės veiklos rezultatus ir doktorantūros efektyvumą šiose institucijose.
Taryba nuo 2011 m. taip pat vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Aukštos
kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“,
skirtą aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimui mokslo kryptyse, kurios yra
susijusios su nacionalinių kompleksinių programų tematika (daugiau apie projektą – ataskaitos
6.1.8 skyriuje).
Atsižvelgdama į kelių institucijų užklausas bei patirtį, įgytą vertinant prašymus, Taryba
kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją prašydama išaiškinti, kokios procedūros ir kokie
dokumentai ar jų pakeitimai reikalingi, kad institucijai (institucijoms) būtų suteikta galimybė
įsitraukti į doktorantūros procesą ir vykdyti doktorantūrą kartu su institucija (institucijomis),
kuriai (kurioms) atitinkamose mokslo kryptyse jau yra suteiktos doktorantūros teisės. Mokslo
doktorantūros nuostatuose tokia galimybė nėra aprašyta. Daugeliu atveju mokslo ir studijų
institucijoms, siekiančioms įgyti naujas doktorantūros teises, būtų tikslinga įsitraukti į jau
veikiančius doktorantūros komitetus ir vykdyti doktorantūrą kartu su institucija (institucijomis),
kuriai (kurioms) tose mokslo kryptyse jau yra suteiktos doktorantūros teisės. Tai padėtų sutelkti
bei sustiprinti mokslo potencialą.
5.3.8.

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtra

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra suprantama kaip priemonės, ištekliai ir susijusios
paslaugos, kuriomis naudojasi mokslo bendruomenė atlikdama mokslinius tyrimus, ir apima
pagrindinę mokslinę įrangą, mokslinių tyrimų medžiagą, žinių šaltinius ir kitas priemones, kurios
yra esminės moksliniams rezultatams gauti.
Taryba, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos 2010 m. gegužės 24 d. raštu Nr. 4301-R-3604 „Dėl dalyvavimo kuriant Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumus“,
kuriuo Tarybai suteikiami įgaliojimai atstovauti Lietuvos Respublikai formuojant Europos
mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumus pagal ES Tarybos reglamentą, tęsė 2010 m. pradėtą
įsitraukimo procesą į humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų infrastruktūrų konsorciumus:
CLARIN (angl. Common Language Resources and Technology Infrastructure), CESSDA (angl.
Council of European Social Science Data Archives) ir ESS (angl. European Social Survey). Šių
besiformuojančių visos Europos infrastruktūrų valdymo komitetai, kuriuose buvo atstovaujama
Tarybai, 2012 m. pagal ES Tarybos reglamento (EB) Nr. 723/2009 „Dėl Europos mokslinių tyrimų
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infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo“ nuostatas parengė atitinkamų
mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumų (angl. European Research Infrastructure
Consortium, ERIC) statutų projektus, patvirtino jų finansavimo modelius, rengė techninius ir
mokslinius aprašymus Europos Komisijai teikiamoms paraiškoms.
Naujojoje ES strategijoje „Europa 2020“ numatoma, kad iki 2020 m. Europos mokslinių
tyrimų erdvėje bus sukurtos aukščiausio pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūros (toliau –
MTI). Būtent tokios MTI turi tapti viena svarbiausių Europos inovacijų varomųjų jėgų, kurios yra
vystomos pagal Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumo (ESFRI, angl.
European Strategy Forum for Research Infrastructures) parengtą ir nuolat atnaujinamą kelrodį.
Atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos
mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (OL 2009 L 206)
ir vadovaudamasi LR mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140) bei Dalyvavimo
tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1068 (Žin., 2012, Nr. 82-4282), Taryba 2012 m.
gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-127 (Žin., 2012, Nr. 151-7762) patvirtino Lietuvos institucijų
dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose inicijavimo tvarkos aprašą. Šis
aprašas reglamentuoja Lietuvos institucijų narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų
infrastruktūrose plano rengimą, vertinimo Taryboje tvarką ir Tarybos rekomendacijų dėl
dalyvavimo priėmimą. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėje
mokslinių tyrimų infrastruktūroje priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė Švietimo ir mokslo
ministerijos teikimu.
Mokslinių tyrimų infrastruktūrų klausimams nagrinėti Taryba 2012 m. gruodžio 17 d.
nutarimu Nr. VII-130 patvirtino Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisiją.
5.3.9.

MTEP darbų techninių užduočių vertinimo ekspertų grupė

2012 m. Tarybos sudaryta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų (toliau –
MTEP) techninių užduočių vertinimo grupė, vadovaudamasi 2011 m. birželio 22 d. Vyriausybės
nutarimu Nr. 772 patvirtintu Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir
plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos
projektams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašu ir
Tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. VII-85 patvirtintu Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašu vertino MTEP darbų
technines užduotis.
METP darbų techninės užduotys vertinimui teikiamos per Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūros valdomą ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų užsakomųjų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų duomenų bazę ir tiesiogiai Tarybai, prašant
ekspertinio vertinimo būdu nustatyti, ar atlikti darbai pripažintini MTEP darbais.
MTEP darbų techninių užduočių vertinimo grupė vertino Mokslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos (2 prašymai), Europos socialinio fondo
agentūros, Vilniaus apskrities administracinio teismo pateiktas MTEP darbų technines užduotis.
Šią veiklą Taryba vykdo nuo 2011 m.
5.3.10. MTEP paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo vertinimo komisija
Vadovaudamasi LR Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 772 patvirtintu
Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių
gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos projektams tenkinti ir už kurias
viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašu, Taryba 2011 m. lapkričio 21 d.
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patvirtino Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos
vertinimo tvarką (Tarybos nutarimas Nr. VII-85), o 2012 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 7V-236
patvirtino Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugų ir jų vykdytojų
parinkimo tvarkos vertinimo komisiją bei įpareigojo ją atlikti MTEP paslaugų ir jų vykdytojų
parinkimo tvarkos vertinimus.
Numatomos pirkti MTEP paslaugos ir jų vykdytojų parinkimo tvarka vertinamos siekiant
nustatyti, ar numatomos pirkti paslaugos siejasi su MTEP rezultatais arba yra reikalingos MTEP
rezultatams pasiekti ir pripažįstamos kaip MTEP paslaugos ir ar užsakovų numatoma MTEP
paslaugų vykdytojų parinkimo tvarka yra parengta vadovaujantis skaidrumo, aiškumo,
objektyvumo ir nediskriminavimo principais bei sudaro prielaidas parinkti tinkamos
kompetencijos vykdytojus.
Numatomų pirkti paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo procedūros detaliai
reglamentuotos Tarybos pirmininko 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 54 patvirtintame MTEP
paslaugų vykdytojų parinkimo tvarkos ir paslaugų vertinimo komisijos darbo reglamente.
2012 m. buvo pirmieji metai, kai buvo vertinamos MTEP paslaugos. Dokumentus ir
informaciją komisijai vertinimui teikė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Kvalifikacijų
ir profesinio mokymo plėtros centras, Taryba. Iš viso buvo atlikti 4 MTEP paslaugų ir jų vykdytojų
parinkimo tvarkos vertinimai.
5.3.11. Ūkio subjektų užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros darbų skatinimas
Taryba, vadovaudamasi Lėšų numatomiems ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų
užsakymams kofinansuoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms pagal ūkio subjektų
paraiškas paskirstymo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio
14 d. įsakymu Nr. V-2129 (patikslintu 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1217), 2012 m.
skelbė du kvietimus teikti paraiškas ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų
skatinimui skirtoms lėšoms gauti.
2012 m. Tarybai vertinti buvo pateikti 123 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prašymai
paramai už ūkio subjektų užsakomuosius mokslinius tyrimus gauti. Atliekant ekspertinį vertinimą
nustatyta, ar ūkio subjektų užsakyti darbai pripažintini MTEP darbais. Valstybės mokslo ir studijų
institucijoms už ūkio subjektų užsakytus darbus, pripažintus MTEP darbais, buvo skiriamos
skatinimo lėšos.
Nuo 2012 m. lapkričio 7 d. šią veiklą pavesta koordinuoti Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūrai.
5.3.12. Meno komisija
Tarybos Meno komisijai (toliau – Meno komisija) 2012 m. pradžioje pavesta išnagrinėti
„Kultūrinės plėtros per mokslinius tyrimus koncepciją“ (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro
2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-2371 (Žin., 2011, Nr. 152-7165) (toliau – Koncepcija) ir su ja
susijusį Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymą įtraukti kultūrinės plėtros per mokslinius tyrimus
programą į vieną iš jau vykdomų mokslo programų.
Meno komisija, išanalizavusi Koncepciją ir įvertinusi gerąsias panašaus pobūdžio įvairias
tarptautines patirtis, pateikė siūlymą, kad plėtojant kultūrinės plėtros per mokslinius tyrimus
sampratą ir apibrėžiant jos teikiamas galimybes, būtų pravartu įtraukti inovatyvius meninius
tyrimus, kurie sudarytų sąlygas prisidėti prie visuomenės kūrybiškumo ugdymo, kultūrinės
industrijos, kultūrinės savižinos ir darnios visuomenės plėtros. Tarybos Humanitarinių ir socialinių
mokslų komiteto nutarimu Meno komisijai pasiūlyta parengti ir pateikti Kultūrinės plėtros per
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mokslinius ir meninius tyrimus bei technologijas programos koncepcijos projektą bei su juo
susijusius dokumentų projektus (kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vertinti tokius projektus, jų
teikėjus ir galimusrezultatus). Rengiant šiuos projektus Meno komisijai pasiūlyta pasitelkti atstovų
iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, kurios vykdo nacionalinę kompleksinę programą
„Kultūrinės industrijos“.
Meno komisija Taryboje buvo sudaryta 2011 m. gegužę jai pavedant teikti siūlymus Tarybos
Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui dėl meno doktorantūros, kultūrinių industrijų
plėtros, meno sričių raidos, meno darbų vertinimo, meno darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų,
meno tyrimų krypčių, programų ir projektų bei kitais susijusiais klausimais.
5.3.13. Mokslo (meno) darbų vertinimas
Taryba, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V1128 (2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-572 redakcija) patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos 2 punktu, organizavo mokslo ir studijų
institucijų mokslo (meno) darbų vertinimą.
Vadovaujantis 2011 m. gegužės 10 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-798, mokslo
ir studijų institucijos pateikė Tarybai ataskaitas apie mokslinę, meninę ir su jomis susijusią kitą
veiklą, už 2011 metus. Taryba sudarė tris ekspertų grupes, kurios, vadovaudamosi Mokslo ir
studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika, įvertino pateiktas ataskaitas.
Vertinimo rezultatai skelbiami Tarybos tinklalapyje. Vadovaujantis 2009–2011 metų mokslo
(meno) darbų vertinimo rezultatais, mokslo ir studijų institucijoms buvo skirstomi valstybės
biudžeto asignavimai 2012 metams. Tačiau Tarybos nuomone, mokslo (meno) darbų vertinimo
metodika yra gana formali, nepakankamai atspindi mokslinės (meninės) veiklos kokybę ir todėl ją
būtina koreguoti.
5.3.14. Kita Tarybos ekspertinė-patariamoji veikla
Be jau nurodytų veiklų ir teiktų siūlymų, Taryba įvykdė ir kitus reikšmingus darbus.
Taryba LR Seimą informavo apie bibliotekų galimybes dalyvauti Tarybos skelbiamuose
konkursuose vykdyti mokslo projektus. Pažymėta, kad keliama problema svarbi ne vien Martyno
Mažvydo bibliotekai, bet ir kitoms bibliotekoms, taip pat archyvams ir muziejams, kuriuose dalis
darbuotojų vykdo mokslinius tyrimus. Tokios įstaigos galėtų dalyvauti Tarybos skelbiamuose
konkursuose ne vien kaip partneriai, bet ir kaip vykdančiosios institucijos, jei jos turėtų mokslo
darbuotojų pareigybėse dirbančių tyrėjų, o jų partneriu būtų bent viena mokslo ir studijų
institucija. Tokių įstaigų steigėjams atlikus reikiamus teisės aktų pakeitimus, kurie leistų įvesti
mokslo darbuotojų pareigybes, neliktų kliūčių bibliotekoms, valstybės archyvams, nacionaliniams
ar respublikiniams muziejams dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose kaip vykdančiosioms
institucijoms.
Siekdama sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas plėtotis technologijos mokslų ir
kitų sričių taikomiesiems moksliniams tyrimams bei eksperimentinės plėtros veiklai, o tuo pačiu
skatinti aukštųjų technologijų plėtrą Lietuvoje, Tarybos valdyba 2011 m. balandžio 18 d. nutarimu
Nr. 7V-166 patvirtino Technologijų plėtros komisiją, kurios siūlymų pagrindu 2012 m. sausio 30 d.
Tarybos nutarimu Nr. VII-95 „Dėl mokslininkų grupių technologinės plėtros projektų
administravimo ir vertinimo“ (Žin., 2012, Nr. 18-843) patvirtinta mokslininkų grupių
technologinės plėtros projektų Išsamiojo technologinės plėtros projekto paraiškos ekspertinio
įvertinimo forma.
Švietimo ir mokslo ministerijai pateikta nuomonė dėl valstybinio mokslinių tyrimų instituto
statuso suteikimo valstybės mokslo įstaigai Lietuvos teisės institutui.
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Tarybos komitetai išnagrinėjo bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
„Horizontas 2020“ dokumentus ir teikė išvadas, pastabas bei pasiūlymus LR Seimui ir Švietimo ir
mokslo ministerijai.
Taryba Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu atliko projektų, skirtų Tyrėjų karjeros
programos 2.4 priemonės „Tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas“ veiklų įgyvendinimui,
ekspertinį vertinimą.
Taryba teikė nuomonę Kauno apygardos Viešojo intereso gynimo skyriui dėl priėmimo į
Lietuvos sveiktos mokslų universiteto rezidentūros ir doktorantūros tvarkos teisėtumo.
Tarybos paskirti atstovai dalyvavo įvairiose darbo grupėse. Pvz., Ūkio ministerijos
sudarytoje darbo grupėje įstatymo, reglamentuojančio tyrimus, eksperimentinės (technologinės)
plėtros veiklą ir inovacijas, koncepcijos projektui parengti, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje. Kaip Tarybos atstovė 2012 m. Lietuvos televizijos ir
radijo taryboje dirbo Tarybos narė prof. Gražina Daunoravičienė.
Taryba taip pat aktyviai dalyvauja teikdama pastabas dėl derinimui teikiamų kitų valstybės
institucijų teisės aktų projektų, kurie susiję su mokslo ir studijų institucijomis, jų veikla, finansų
bei apskaitos klausimais, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama bei jos administravimu.

5.4. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
programinio konkursinio finansavimo įgyvendinimas
Taryba siekia tobulinti mokslo programinį konkursinį finansavimą. Pagrindiniai 2012 m.
priimti Tarybos dokumentai, reglamentuojantys programinio konkursinio mokslinių tyrimų
finansavimo įgyvendinimą – Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo
nauja redakcija (Tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimas Nr. VII-115 (Žin., 2012, Nr. 121-6092),
Finansavimo sutarčių sudarymo, įgyvendinimo, keitimo ir nutraukimo tvarkos aprašas (Tarybos
pirmininko 2012 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-167), Patikrų, atliekamų mokslo projektų
įgyvendinimo vietoje, tvarkos aprašas (Tarybos pirmininko 2012 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V168). 2012 m. nustatyti didžiausi leistini pareigybių valandiniai atlygiai valstybės biudžeto lėšomis
Tarybos finansuojamuose mokslo ir sklaidos projektuose (Tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimas
Nr. VII-113; Žin, 2012, Nr. 117-5942). Taryba, atsižvelgdama į įgytą patirtį, taip pat tobulino kitų
savo vykdomų mokslinių tyrimų programų bei paramos programų vykdymo tvarkos aprašus.
2012 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. VII-94 Taryba patvirtino Apeliacijų dėl mokslo (sklaidos)
projektų ar ataskaitų įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą (Žin., 2012, Nr. 18-842).
Apibendrinti pagrindiniai programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros įgyvendinimo 2012 m. rezultatai pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
įgyvendinimo 2012 m. rezultatai (išskyrus tarptautines programas).
Eil.
Nr.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.

Programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės kultūrinės) plėtros įgyvendinimo
veiklos
Nacionalinės mokslo programos:
Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas
Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui
Lėtinės neinfekcinės ligos
Ateities energetika
Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis
Sveikas ir saugus maistas
Plėtros programa ir kiti mokslo projektai:

2012 m. finansuoti
projektai (įskaitant
ankstesnių metų
įsipareigojimus)
51
31
19
12
14
17

2012 m. skirtas
finansavimas,
tūkst. Lt
4 344,2
2 962,5
4 000,0
4 135,5
4 869,7
3 574,6
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2.1
Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa
2.2
Mokslininkų grupių projektai
2.3
Proveržio idėjų projektai
2.4
Ilgalaikė institucinė ekonomikos mokslinių tyrimų programa
3.
Pãramos:
3.1
Parama akademinėms asociacijoms
3.2
Parama mokslinėms išvykoms
3.3
Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus
3.4
Parama doktorantų akademinėms išvykoms
3.5
Parama mokslo renginiams
3.6
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas
Iš viso:

141
241
16
1

5 459,5
19 263,7
122,3
8 00,0

30
67
488
45
57
4
1234

117,3
166,7
2 657,3
111,8
548,4
12,1
53 145,6

2012 m. Taryba gavo 2492 paraiškas, iš kurių 1049 paraiškos buvo mokslinių tyrimų ar
sklaidos projektų. Iš viso 2012 m. Taryba finansavo 1234 projektus, iš jų 543 – mokslinių tyrimų ar
sklaidos. Iš šių projektų 306 buvo pradėti finansuoti 2012 m., o likusieji – tęstiniai anksčiau
pradėti projektai. Taryba 2012 m. suteikė finansinę paramą 3177 projektų vykdytojams, iš jų 2998
– projektų vykdytojams, kurie vykdė mokslinių tyrimų ar sklaidos projektus.
2 pav. Mokslo ir studijų institucijos, kurioms Taryba 2012 m. konkurso būdu skyrė daugiausiai valstybės
biudžeto lėšų įgyvendinti mokslo ir sklaidos projektus; lėšos pateiktos mln. Lt. Išvardytos institucijos, kurioms Taryba
2012 m. skyrė ne mažiau kaip 0,5 mln. Lt.
VU TVM – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LSTC –
Lietuvos socialinių tyrimų centras, TI – Teisės institutas, ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas, IMC – Inovatyvios
medicinos centras, LKI – Lietuvių kalbos institutas, LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, LII – Lietuvos
istorijos institutas, KU – Klaipėdos universitetas, VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, LEI – Lietuvos
energetikos institutas, VDU – Vytauto Didžiojo universitetas, FTMC – Fizinių ir technologijos mokslų centras, GTC –
Gamtos tyrimų centras, LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, KTU – Kauno technologijos universitetas,
VU – Vilniaus universitetas, kitos inst. – institucijos, kurioms Taryba 2012 m. skyrė mažiau kaip 0,5 mln. Lt.
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5.4.1.

Nacionalinės mokslo programos

Taryba įgyvendina programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimo modelį, kurio viena
iš pagrindinių įgyvendinimo priemonių yra nacionalinės mokslo programos (toliau – NMP) –
visuma mokslinių tyrimų ir jiems vykdyti būtinų metodų ir priemonių, sukuriančių sąlygas
valstybei ir visuomenei spręsti strategiškai svarbias problemas. Programos skirtos Lietuvos
mokslinam potencialui bei finansiniams ištekliams sutelkti ir naujiems konkursiniams moksliniams
tyrimams inicijuoti bei jau vykdomiems koordinuoti. Siekiant užtikrinti didžiausios kompetencijos
mokslinių tyrimų finansavimą ir skatinti Lietuvos mokslo konkurencingumą, programų
įgyvendinimo priemonių vykdytojai atrenkami viešo konkurso būdu. Taryba savo veikloje
vadovavosi 2008 m. liepos 16 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 731 „Dėl Nacionalinių mokslo
programų nuostatų patvirtinimo“ 2011 m. liepos 13 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 877 „Dėl
Nacionalinių mokslo programų nuostatų patvirtinimo“ redakcija (Žin., 2008, Nr. 85-3382; 2011,
Nr. 92-4378), 2008 m. spalio 1 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 980 „Dėl Nacionalinių mokslo
programų sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 116-4427) bei Tarybos 2012 m. sausio 2 d.
nutarimu Nr. VII-91 (Žin., 2012, Nr. 3-106) patvirtintu Nacionalinių mokslo programų rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašu bei jo nauja redakcija, patvirtinta Tarybos 2012 m. gruodžio 17 d.
nutarimu Nr. VII-125 (Žin., 2012, Nr. 152-7817). Tarybos pirmininkas iš projektų vadovų ir
ekspertų sudarė kiekvienos iš NMP vykdymo grupes, kurios 2012 m. pradžioje parengė 2011 m.
programų įgyvendinimo ataskaitas. Šios ataskaitos paskelbtos Tarybos svetainėje adresu
http://www.lmt.lt/lt/apie-taryba/planavimas/veikla-at/2011.html.
2012 m. vykdytos šešios NMP programos:
1. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (patvirtinta LR švietimo ir mokslo
ministro 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-7 (Žin., 2010, Nr. 4-170);
2. NMP „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (patvirtinta LR švietimo ir mokslo
ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-2334 (Žin., 2010, Nr. 152-7764);
3. NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m.
birželio 19 d. įsakymu Nr. V-952 (Žin., 2010, Nr. 75-3851);
4. NMP „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ (patvirtinta LR švietimo
ir mokslo ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-951 (Žin., 2010, Nr. 75-3849);
5. NMP „Ateities energetika“ (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio
19 d. įsakymu Nr. V-950 (Žin., 2010, Nr. 75-3847);
6. NMP „Saugus ir sveikas maistas“ (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-694 (Žin., 2011, Nr. 51-2499).
5.4.1.1.

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ tikslas – suformuluoti bendrąją teorinę
socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir įvertinti konkrečių tapatumo formų raidą
paveldo, šiuolaikinio tapatumo būklės ir šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio aspektais.
Programos tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai:
1. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei raidos ir Lietuvos
visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir perspektyvų tyrimai;
2. Istorinės atminties diskurso, istorinės LDK atminties ir modernaus XIX-XX a. tautinio
tapatumo formavimosi, sovietmečio atminties ir jos valdymo, išeivijos atminties, savimonės ir
išsaugoto tapatumo tyrimai;
3. Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir tapatumo tyrimams
būtinos infrastruktūros sukūrimas;
4. Įvairių (tarp jų – naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir
kitų – poveikio tapatumui pobūdžio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai;
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5. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcijos
parengimas.
2012 m. įvertintos 37 metinės ar baigiamosios šiais ir ankstesniais metais pradėtų vykdyti
programos projektų ataskaitos. Pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti
pagal šią programą gautos 35 paraiškos. Po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 19
projektų. Iš viso pagal šią programą 2012 m. vykdytas 51 projektas tam skiriant 4 344,2 tūkst. Lt.
5.4.1.2.

Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui

NMP „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ tikslas – atskleisti grėsmę nacionaliniam
saugumui keliančių socialinių reiškinių prigimtį, turinį, mastą, tendencijas, parengti strateginius
sprendimus ir numatyti uždavinius ir rekomendacijas tokioms grėsmėms įveikti. Programos tikslui
pasiekti numatyta atlikti:
1. šalies demografinės raidos tyrimus;
2. šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir užimtumo tyrimus;
3. socialinės gerovės tyrimus;
4. grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių kriminogeninių procesų tyrimus;
5. psichosocialinių sąveikų ir subjektyvios gerovės tyrimus.
2012 m. įvertinta 40 metinių ar baigiamųjų šiais ir ankstesniais metais pradėtų vykdyti
programos projektų ataskaitų. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal
šią programą, gauta 30 paraiškų. Po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 5 projektus. Iš
viso pagal šią programą 2012 m. vykdytas 31 projektas (skirta 2 962,5 tūkst. Lt.)
2012 m. rugsėjo mėnesį buvo surengtas mokslinis seminaras-diskusija ,,Nacionalinė mokslo
programa ,,Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“: pamokos ir tobulinimo galimybės“,
skirtas šios NMP įgyvendinimui ir rezultatams apžvelgti.
5.4.1.3.

Lėtinės neinfekcinės ligos

Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ tikslas – gauti naujų mokslo žinių,
reikalingų sergamumui, ligotumui, mirtingumui ir neįgalumui nuo Lietuvos gyventojams
aktualiausių lėtinių neinfekcinių ligų (širdies ir kraujagyslių ligos, piktybiniai navikai, cukrinis
diabetas, neurodegeneracinės, alergijos ir autoimuninės ligos, psichikos ir elgesio sutrikimai;
toliau – LNL) mažinti, parengti šių ligų profilaktikos strateginius principus, sukurti tobulesnius jų
prevencijos ir diagnostikos metodus. Programos tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai:
1. Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių pokyčių reikšmę
Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams, rizikai sirgti LNL ir moksliškai pagrįsti šių ligų
profilaktikos ir kontrolės strateginius principus.
2. Išplėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo metodus LNL
prevencijai ir ankstyvai diagnostikai.
2012 m. įvertintos 48 metinės ar baigiamosios šiais ar ankstesniais metais pradėtų vykdyti
programos projektų ataskaitos. 2012 m. vykdyta 19 projektų ir jiems įgyvendinti skirta 4 000,0
tūkst. Lt.
5.4.1.4.

Ateities energetika

NMP „Ateities energetika“ tikslas – išspręsti aktualiausias mokslines Lietuvos energetinio
saugumo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir ateities energijos gamybos bei tiekimo
technologijų tobulinimo ir optimalaus taikymo Lietuvos energetikoje problemas. Programos
tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:
1. Lietuvos energetinio saugumo bei plėtros modelių kūrimas ir tyrimas;
2. Ateities energijos gamybos, tiekimo ir efektyvaus vartojimo mokslinės bazės kūrimas.
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2012 m. įvertinta 21 metinė ar baigiamoji šiais ir ankstesniais metais pradėtų vykdyti
programos projektų ataskaita. Pagal šiais bei ankstesniais metais pasirašytas finansavimo sutartis,
vykdyta 12 projektų, jiems įgyvendinti skirta 4 135,5 tūkst. Lt.
5.4.1.5.

Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis

NMP „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“, tikslai – gauti naujų mokslo
žinių apie šiuolaikinių ir praeities biologinių invazijų įtaką biologinių sistemų struktūrai,
funkcionavimui ir evoliucijai, siekiant išaiškinti fundamentinius ekosistemų ir jų komponentų
prisitaikymo dėsningumus globalios kaitos sąlygomis; kompleksiškai įvertinti ekosistemų būklę,
biologinę įvairovę ir išteklių pokyčius globalių biologinių invazijų ir rūšių arealų kaitos sąlygomis,
numatyti prisitaikymo ir poveikio švelninimo būdus bei priemones. Programoje numatyti trys
tyrimų uždaviniai:
1. Pagal biogeocheminius indikatorius iširti 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.
2012 m. įvertintos 38 metinės ar baigiamosios šiais ir ankstesniais metais pradėtų vykdyti
programos projektų ataskaitos. 2012 m. vykdyta 14 projektų, kuriems skirta 4 869,7 tūkst. Lt.
5.4.1.6.

Sveikas ir saugus maistas

Taryba, vadovaudamasi 2008 m. spalio 1 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 980 „Dėl
Nacionalinių mokslo programų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 116-4427), parengė ir pateikė
tvirtinti Nacionalinių mokslo programų sąraše nurodytą nacionalinę mokslo programą (toliau –
NMP) „Sveikas ir saugus maistas“. NMP „Sveikas ir saugus maistas“ patvirtinta 2011 m. balandžio
26 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-694 (Žin., 2011, Nr. 51-2499).
NMP „Sveikas ir saugus maistas“ tikslas – gauti ir susisteminti naujas mokslo žinias,
reikalingas kurti metodus ir pritaikyti biomedžiagas naujiems saugiems, aukštesnės kokybės ir
padidintos biologinės vertės maisto produktams, atitinkantiems sveikos mitybos principus,
konkurencingiems vidaus ir užsienio rinkose; parengti teorinius pagrindus funkcionaliųjų maisto
produktų gamybos technologijoms ruošti, racionaliai naudojant vietines žaliavas ir saugiai
pateikiant produktus vartotojams. Programos tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai:
1. Ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medžiagų pokyčius auginant
augalus ir gyvūnus maistui, laikant ir apdorojant žemės ūkio maisto žaliavas, kurti maisto žaliavų
kokybę ir saugą didinančių technologijų prototipus;
2. Ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, biologiniu, toksikologiniu bei jų įtakos
maisto matricoms požiūriais, kuriant padidintos biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus.
2012 m. įvertintos 9 metinės ankstesniais metais pradėtų vykdyti šios programos projektų
ataskaitos. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą, gauta
14 paraiškų. Po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 8 projektus. Iš viso pagal šią programą
2012 m. vykdyta 17 projektų, kurių įgyvendinimui skirta 3 574,6 tūkst. Lt.
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5.4.2.

Plėtros ir kitos programos
5.4.2.1.

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa – pirmoji programa, kuria
2009 m. Taryba pradėjo įgyvendinti programinį ir konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.
Patobulinti du dokumentai, kuriais remiantis vykdomas programos administravimas. Tai nauja
redakcija išdėstyti Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos įgyvendinimo
tvarkos aprašas (Tarybos 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. VII-119 (Žin., 2012, Nr. 131-6639) ir
Sklaidos projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas (Tarybos 2012 m. lapkričio
9 d. nutarimas Nr. VII-120 (Žin., 2012, Nr. 131-6640).
2012 m. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal keturias programos priemonių grupes:
1. Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų
kvalifikacijos tobulinimas;
2. Lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra ir plėtra;
3. Lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio
pripažinimo skatinimas;
4. Lituanistikos darbų leidyba.
2012 m. įvertintos 77 metinės ar baigiamosios ankstesniais metais pradėtų vykdyti šios
programos mokslo projektų ir 64 – sklaidos projektų ataskaitos. Paskelbti du kvietimai teikti
paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą. Kovo–balandžio mėnesiais skelbto kvietimo
metu gauta 24 mokslo ir 49 sklaidos projektų paraiškų. Po ekspertinio vertinimo nuspręsta
finansuoti 13 mokslo ir 22 sklaidos projektus. Kitas kvietimas paskelbtas lapkričio mėnesį. Jo metu
gauta 62 mokslo ir 86 sklaidos projektų paraiškos. Paraiškų administracinė patikra ir jų ekspertinis
vertinimas buvo vykdomi jau 2013 m. Iš viso pagal šią programą 2012 m. vykdyti 68 mokslo ir 73
sklaidos projektai, jiems įgyvendinti skirta 5 459,5 tūkst. Lt.
2012 m. kovo mėnesį surengta konferencija ,,Lituanistikos nūdiena ir perspektyvos“, skirta
šios programos projektams pristatyti ir rezultatams bei įgyvendinant programą iškylantiems
diskusiniams klausimams aptarti.
Daugiau apie šią programą žr. ataskaitos priede (Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–
2015 metų programos vykdymo grupės 2012 metų ataskaita).
5.4.2.2. Ilgalaikė institucinė ekonomikos mokslinių tyrimų programa
2012 m. pradėta vykdyti Ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų
programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“. Programa inicijuota
Švietimo ir mokslo ministerijos ir parengta atsižvelgus į Tarybos ekspertų pateiktas pastabas ir
pasiūlymus.
Ši programa patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1104, o
2012 m. rugpjūčio 29 d. Taryba pasirašė sutartį su Kauno technologijos universitetu, pagrindiniu
šios programos vykdytoju, dėl programos įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų. Kauno
technologijos universitetas šią programą įgyvendina kartu su partneriais: Aleksandro Stulginskio
universitetu, Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos karo akademija, Mykolo Romerio
universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Vilniaus
universitetu. Numatyta, kad šios programos moksliniai tyrimai bus vykdomi naudojant
pažangiausius ekonominių tyrimų metodus, o programos uždavinių kompleksinio sprendimo
etapai ir gautų tyrimų rezultatai leis išsamiau vertinti problemines Lietuvos ūkio sritis, pagrįsti
priemones ir rekomendacijas, kaip didinti ilgalaikį Lietuvos ekonomikos konkurencingumą. Tyrimų
rezultatai galės būti taikomi valstybės politikos priemonėms rengti, taip pat naudojami kaip
ekonominės analizės ir strateginio planavimo priemonės priimant ir pagrindžiant strateginius
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sprendimus didinti visos šalies konkurencingumą. Numatyta įgyvendinti šešis pagrindinius
programos uždavinius:
- nustatyti naujų augančių pasaulio ekonomikos centrų konkurencinę grėsmę
tradicinėmis technologijomis grindžiamai gamybai Lietuvoje ir pasiūlyti šios grėsmės
neutralizavimo būdus;
- ištirti aukštųjų technologijų ir inovacijų plitimo ūkyje sąveiką su verslo aplinka ir
pasiūlyti, joms palankaus, investicinio klimato formavimo priemones;
- nustatyti natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų kartelinių susitarimų neigiamos
įtakos, įėjimo į rinkas barjerų ir pasitraukimo iš rinkų valstybinio reguliavimo (bankrotų
procedūros) tobulinimo būdus;
- ištirti kreditų rinkos šoko poveikį, infliacijos valdymo ir valstybės finansų tvarkymo
gerinimo būdus;
- išanalizuoti išteklių skirstymo ir naudojimo viešajame ūkio sektoriuje tobulinimo
priemones;
- nustatyti žmogiškojo kapitalo, darbo išteklių struktūrinius pokyčius, darbo paklausos ir
pasiūlos lankstumo ūkio sektoriuose ir profesijose didinimo aspektus.
Taryba stebi ir vertina, kaip programa vykdoma, tvirtina jos kasmetines sąmatas, vertina
programos finansines ir dalykines ataskaitas.
5.4.2.3. Mokslininkų grupių projektai
Ši Tarybos remiamos veiklos kryptis – antra pagal skiriamas lėšas ir pirma pagal
finansuojamų projektų skaičių konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo priemonė. Taryba 2012
m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-114 patvirtino naują Mokslininkų grupių projektų finansavimo
tvarkos aprašo redakciją (Žin., 2012, Nr. 121-6091). 2012 m. įvertinta 211 metinių ar baigiamųjų
šiais ir ankstesniais metais pradėtų vykdyti šios programos projektų ataskaitų. Rudenį paskelbtas
jau IV kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti. Paskelbus kvietimą,
2012 m. spalio mėnesį vyko informacinis renginys, kurio metu galimi pareiškėjai ir jau
įgyvendinamų projektų vykdytojai sužinojo naujausius teisės aktų pakeitimus ir paskelbto
kvietimo nuostatas. Kvietimo metu gautos 348 paraiškos. Po ekspertinio vertinimo finansuotinais
pripažinti 196 projektai.
Vadovaujantis Tarybos Technologijų plėtros komisijos priimtais siūlymais, buvo paskelbtas
kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių technologinės plėtros projektams vykdyti. Jo metu
gautos 67 paraiškos. Po ekspertinio vertinimo buvo nuspręsta finansuoti 15 projektų ir jiems
2012 m. skirta 1 321,1 tūkst. Lt.
Iš viso pagal mokslininkų grupių projektų kryptį 2012 m. vykdytas 241 projektas (skirta
19 263,7 tūkst. Lt.).
5.4.2.4. Proveržio idėjų projektai
2012 m. Taryba, siekdama leisti mokslininkams pasitikrinti mokslinių tyrimų idėjas, įvertinti
jų realų įgyvendinimą, o patikrinus jas – lengviau konkuruoti rengiant projektus ir dalyvaujant
mokslinių tyrimų programose ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu, įgyvendino pilotinį
projektą, pradėdama finansuoti Proveržio idėjų projektus. Tarybai 2012 m. rugsėjo 19 d.
nutarimu Nr. VII-110 patvirtinus Proveržio idėjų projektų finansavimo tvarkos aprašą (Žin., 2012,
Nr. 110-5625), buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Gautos 23 humanitarinių ir socialinių
mokslų sričių bei 59 – fizinių, biomedicinos, technologijų ir žemės ūkio sričių paraiškos. Po
ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti atitinkamai 4 ir 12 projektų, jiems 2012 m. skirta 122,3
tūkst. Lt.
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5.4.3. Tarptautinio bendradarbiavimo programos, vykdomos pagal dvišales (trišales)
tarpvalstybines sutartis
2012 m. Taryba pagal tarptautines sutartis ir susitarimus toliau įgyvendino keturias ir
pradėjo vykdyti dvi bendradarbiavimo programas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
srityje (toliau – Bendradarbiavimo programos):
1. Bendradarbiavimo tarp LR švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano)
Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų
programą (toliau – Lietuvos–Taivano–Latvijos programa);
2. LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir
technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (toliau –
Lietuvos–Baltarusijos programa);
3. LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir
informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje 2011–2015
metų programą (toliau – Lietuvos–Ukrainos programa);
4. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos
ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“ (toliau – „Žilibero“ programa);
5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Slovakijos Respublikos švietimo,
mokslo, mokslinių tyrimų ir sporto ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
programą (toliau – Lietuvos–Slovakijos programa);
6. Lietuvos ir Valonijos – Briuselio dvišalio mokslinių tyrimų ir technologijų programą
(toliau – Lietuvos–Valonijos programa).
2012 m. paskelbti Lietuvos–Taivano–Latvijos programos, Lietuvos–Baltarusijos programos ir
„Žilibero“ programos kvietimai teikti paraiškas. Administruojant šiuos kvietimus, įdiegta
elektroninė paraiškų priėmimo sistema, surengtos informacinės dienos, organizuotas paraiškų
administracinis ir ekspertinis vertinimas. Pagal Lietuvos–Taivano–Latvijos programos kvietimą
pateikta 13 paraiškų, o po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 2 projektus (nuo 2013 m.).
Pagal Lietuvos–Baltarusijos programos kvietimą pateiktos 23 paraiškos, iš jų 14 atrinkta finansuoti
(nuo 2013 m.). Pagal „Žilibero“ programos kvietimą pateiktos 24 paraiškos, iš jų 12 bus
finansuojama 2013-2014 m.
2012 m. Taryba iš viso finansavo 51 mokslinį projektą, įgyvendinamą pagal
Bendradarbiavimo programas. Jiems vykdyti skirta 1 101 tūkst. Lt.
2012 m. taip pat buvo organizuoti šie Bendradarbiavimo programų projektų vykdymo
2011 m. ataskaitų ekspertiniai vertinimai: „Žilibero“ programos (10 ataskaitų), Lietuvos–
Baltarusijos programos (20 ataskaitų) ir Lietuvos–Taivano–Latvijos programos (6 ataskaitos).
Tarybos atstovas dalyvavo Lietuvos–Taivano–Latvijos programos trišalio komiteto Lietuvos
dalies posėdyje, kuriame pristatė 2011 m. ataskaitų ekspertinius vertinimus, pagrindinius
projektuose pasiektus rezultatus ir lėšų panaudojimo statistiką, taip pat pateikė 2012 m. kvietimo
paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatus bei siūlymus dėl projektų finansavimo. Dalyvauta
Lietuvos–Baltarusijos programos Lietuvos dalies komisijos ir dvišalės komisijos posėdžiuose,
kuriuose pristatyti 2011 m. ataskaitų ekspertiniai vertinimai bei 2012 m. kvietimo paraiškų
ekspertinio vertinimo rezultatai ir siūlymai dėl projektų finansavimo. Tarybos atstovas tai pat
dalyvavo „Žilibero“ programos Lietuvos dalies komiteto ir dvišalio komiteto posėdžiuose, kur
pateikė informaciją dėl 2011 m. ataskaitų ir 2012 m. kvietimo paraiškų ekspertinio vertinimo
rezultatų.
2012 m. pradėta įgyvendinti Lietuvos–Slovakijos programa, buvo derinami programos
dokumentai. Siekdama efektyviai įgyvendinti programą, Taryba parengė šios bendradarbiavimo
programos įgyvendinimo tvarkos aprašo projektą. 2013 m. planuojama paskelbti šios programos
kvietimą teikti paraiškas.
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2012 m. pradėta įgyvendinti Lietuvos–Valonijos programa, derinti bendrų mokslinių
projektų finansavimo principai, programos įgyvendinimo kalendorius, kvietimo dokumentai bei
kiti programos dokumentai.
5.4.4.

Pãramos
5.4.4.1. Parama akademinėms asociacijoms

Taryba, vadovaudamasi LR mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 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 jų veiklą, susijusią su mokslo ir
studijų sistemai keliamais tikslais, bei dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai
svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.
Taryba šią paramos kryptį administruoja vadovaudamasi 2011 m. balandžio 4 d. Tarybos
nutarimu Nr. VII-68 patvirtintu Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašu (Žin.,
2011, Nr. 45-2152).
2012 m. skelbto kvietimo teikti paraiškas metu gautos 46 paraiškos, parama skirta 30
akademinių asociacijų projektų, kuriems įgyvendinti paskirta 117,3 tūkst. Lt. Parama paskirstyta
akademinių asociacijų konkrečiai veiklai, susijusiai su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų
įgyvendinimu ir mokslo bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu, atsižvelgiant į
organizacijos ir projekte nurodytos veiklos tęstinumą, organizacijos patirtį įgyvendinant
projektus, taip pat į paraiškos kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą. Atsižvelgta ir į akademinių
asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, veiklos apimtis ir žinomumą.
5.4.4.2. Parama mokslinėms išvykoms
Šią veiklą Taryba vykdo vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 9 dalimi.
Paramos mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tyrėjų
tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Tarybos
2012 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. VII-99 patvirtinta nauja Paramos mokslinėms išvykoms skyrimo
tvarkos aprašo redakcija (Žin., 2012, Nr. 16-747).
2012 m. paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas. Gautos 169 paraiškos, parama paskirta
67 išvykoms. Iš viso paramai skirta 166,7 tūkst. Lt.
5.4.4.3. Doktorantų stipendijos ir parama doktorantų akademinėms išvykoms
Šią veiklą Taryba pradėjo administruoti vadovaudamasi LR Vyriausybės 2011 m. rugsėjo
28 d. nutarimu Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimo
Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams ir meno aspirantams tvarkos“ pakeitimo“ (Žin.,
2011, Nr. 120-5659), kuris 2012 m. buvo pakeistas du kartus – LR Vyriausybės 2012m. birželio 24
d. nutarimu Nr. 795 (Žin., 2012, Nr. 78-4059) ir 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1177 (Žin.,
2012, Nr. 113-5724). Taryba doktorantų stipendijas už akademinius pasiekimus ir doktorantų
akademines išvykas administravo vadovaudamasi 2011 m. lapkričio 21 d. Tarybos nutarimu Nr.
VII-84 patvirtintu Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų
akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašu (Žin. 2011, Nr. 143-6749), kurio nauja redakcija
(Žin., 2012, Nr. 117-5943) patvirtinta Tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII-116.
2012 m. buvo išmokėtos stipendijos 488 doktorantams ir tam skirta 2 657,3 tūkst. Lt. Taip
pat buvo remiamos 45 doktorantų akademinės išvykos už 111,8 tūkst. Lt. Tarybos valdybos
2012 m. gegužės 17 d. Nr. 7V-277 buvo nutarta nepanaudotas doktorantų stipendijų už
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akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms išvykoms lėšas panaudoti paramai
doktorantų akademinėms išvykoms, skiriant lėšas pagal finansuotinų paraiškų pirmumo eilę.
2012 m. spalio mėnesį buvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas gauti doktoranto stipendiją
ir išvykti į akademinę išvyką 2013 m. Iki lapkričio 15 d. gauti 108 prašymai skirti paramą
doktorantų akademinėms išvykoms, kurios numatytos 2013 m. I pusmetį. Sudaryta komisija
šiems prašymams vertinti, atlikta prašymų administracinė patikra ir pradėtas jų ekspertinis
vertinimas. Iki gruodžio 15 d. Tarybai pateikti 776 prašymai doktoranto stipendijai. Jų
administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas tęsis 2013 metais.
5.4.4.4. Parama mokslo renginiams
Paramos mokslo renginiams tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius
mokslinius ryšius. Tarybos remiami mokslo renginiai turi nagrinėti aktualias mokslo problemas,
skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.
Ši remiamos veiklos kryptis buvo administruojama pagal 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos
nutarimu Nr. VII-57 patvirtintą Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašą (Žin., 2010,
Nr. 156-7960), kuris 2012 metais buvo dalinai pakeistas Tarybos 2012 m. sausio 30 d. nutarimu
Nr. VII-98 (Žin., 2012, Nr. 16-751) ir Tarybos 2012 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. VII-118 (Žin.,
2012, Nr. 131-6638).
2012 m. paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti. Pateiktos
172 paraiškos, parama paskirta 57 mokslo renginiams. Iš viso paramai skirta 548,4 tūkst. Lt.
Taip pat 2012 m. pabaigoje paskelbtas kvietimas teikti paraiškas gauti paramą 2013 m.
mokslo renginiams. Pateikta 48 paraiškų, iki metų pabaigos vyko jų ekspertinis vertinimas.
5.4.4.5. Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas
Parama skirta Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio
žurnaluose ir išleisti aukšto mokslinio lygio knygas. Taryba, skirdama paramą, siekia skatinti
Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias
sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis (ji) dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos
pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai.
Ši Tarybos remiamos veiklos kryptis buvo administruojama vadovaujantis Paramos paskelbti
mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 75-3918),
patvirtintu Tarybos 2012 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-107. Buvo paskelbtas nuolatinis
kvietimas teikti prašymus. Pirmajame komisijos, kuri vertina šiuos prašymus ir skiria paramą,
posėdyje buvo nustatyti pagrindiniai reikalavimai teikiamiems prašymams:
1. prašymai dėl paramos paskelbti straipsnius gamtos ir technikos mokslų sričių
žurnaluose svarstomi tik tuo atveju, jeigu žurnalas Web of Knowledge duomenų bazėje pagal
citavimo indeksą yra pirmajame savo kategorijos žurnalų sąrašo ketvirtyje (Q1) (jei žurnalas
priskiriamas kelioms kategorijoms, žurnalo citavimo lygis vertinamas toje kategorijoje, kurioje yra
didžiausias žurnalų skaičius);
2. prašymai dėl paramos paskelbti straipsnius humanitarinių ir socialinių mokslų sričių
žurnaluose svarstomi tik tuo atveju, jeigu žurnalas įtrauktas į Europos mokslo fondo sudarytus
aukščiausio lygio mokslo žurnalų sąrašus (ERIH duomenų bazė).
2012 m. įvyko 4 komisijos posėdžiai, kuriuose apsvarstyti 27 prašymai. Parama buvo skirta 4
iš jų, iš viso už 12,1 tūkst. Lt. Pagrindinė paramos neskyrimo priežastis – neatitikimas aukščiau
nurodytiems reikalavimams.
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5.4.5.

Kiti mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo instrumentai
5.4.5.1. 7BP projektų PVM kompensavimas

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos
programos (toliau – 7PB) programos dalyviams finansavimą skiria Europos Komisija, tačiau, pagal
nustatytas 7BP dalyvavimo taisykles, projektų metu sumokėtas pridėtinės vertės mokestis (toliau
– PVM) yra netinkamos išlaidos, kurių Europos Komisija nekompensuoja. Siekiant Lietuvos
mokslininkams ir tyrėjams sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti 7BP, Taryba 2012 m. sausio
2 d., birželio 11 d., rugsėjo 10 d. ir gruodžio 17 d. skelbė kvietimus, pagal kuriuos 7BP projektus
vykdančios institucijos galėjo pateikti dokumentus PVM dydžio išlaidoms apmokėti. Lėšos
apmokėti PVM dydžio išlaidas buvo skiriamos vadovaujantis Tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d.
priimtu nutarimu Nr. VII-47 „Dėl projektų finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų pridėtinės vertės mokesčio
dydžio išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 112-5731). Iš viso su 15
pareiškėjų sudarytos 47 PVM kompensavimo sutartys bei paskirta 456,525 tūkst. Lt.
5.4.5.2. 7BP paraiškų rengimo išlaidų kompensavimas
Taryba, siekdama paskatinti 7BP dalyvius Lietuvoje, 2012 m. gegužės 7 d. priėmė nutarimą
Nr. VII-104 ,,Dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos 7-osios bendrosios
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos paraiškas, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 56-2822) ir paskelbė kvietimą teikti paraiškas nuo 2012 m.
gegužės 22 d. iki spalio 31 d.
Pagal šį kvietimą Tarybai pateiktos 77 finansinės paraiškos dėl paramos pareiškėjams,
rengusiems 7BP paraiškas pagal 2012 m. darbo programų kvietimus. Iš jų tinkamomis finansuoti
pripažintos 67 paraiškos, joms finansuoti paskirstyta 666 572 Lt.
5.4.5.3. COST veiklų koordinatorių skatinimas
Taryba yra Europos bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje COST
koordinuojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 2012 m. paskelbtas kvietimas teikti finansinę
paraišką COST veiklos Nr. IC0905 koordinatoriui – Lietuvos mokslininkui. Po ekspertinio vertinimo
COST veiklos koordinatoriaus atstovavimo veiklai ir susijusiems su veiklos tematika moksliniams
tyrimams paskirta 200 tūkst. Lt parama.

5.5. Tarptautinis bendradarbiavimas
Taryba 2012 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. VII-96 (Žin., 16-749) patvirtino Lietuvos mokslo
tarybos įsijungimo į tarptautines nacionalinių mokslo programų koordinavimo iniciatyvas tvarkos
aprašą, kuris reglamentuoja sprendimo dėl įsijungimo į tarptautines nacionalinių mokslo
programų koordinavimo iniciatyvas (toliau – tarptautinės iniciatyvos) priėmimo Taryboje tvarką.
Tarptautinės iniciatyvos šiame dokumente apibrėžiamos kaip iniciatyvos, skirtos nacionalinėms
mokslo programoms koordinuoti: ERA-NET projektai, Jungtinio programavimo iniciatyvos,
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 185-ojo straipsnio iniciatyvos ir kitos.
5.5.1.

Europos mokslo fondas ir Science Europe

Europos mokslo fondo (European Science Foundation, ESF) generalinė asamblėja lapkričio
23 d. ESF viceprezidentu išrinko Lietuvos mokslo tarybos pirmininką prof. Eugenijų Butkų.
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Viceprezidentu renkamas nacionalinės institucijos vadovas 3 metų kadencijai. Rinkimai įvyko
generalinėje asamblėjoje dalyvaujant 55 nacionalinėms organizacijoms iš 72, atstovaujančių
beveik 30 šalių. ESF valdančiajai tarybai rekomendavus šias pareigas prof. E Butkus vykdė nuo
2012 m. balandžio mėnesio. ESF prezidentas yra prof. P. Omlingas (Omling) iš Švedijos, antras
viceprezidentas yra Slovėnijos tyrimų agentūros direktorius dr. F. Demšaras (Demšar).
Viceprezidentu prof. E. Butkus išrinktas vykstant ESF pertvarkai, kuria siekiama
performuluoti fondo tikslus ir veiklos prioritetus, sustiprinti įgyvendinančios struktūros Strasbūre
kontrolę, užbaigti pradėtus ir vykdomus projektus ir rasti naujas veiklos formas, kurios tenkintų
nacionalinius mokslinius tyrimus finansuojančių ir koordinuojančių organizacijų poreikius.
Pertvarką numatyta užbaigti 2015 m.
ESF įkurtas 1974 m., siekiant skatinti bei remti aukšto lygio mokslo plėtrą Europoje. EMF
ilgą laiką buvo viena įtakingiausių institucijų Europos Sąjungos (ES), kuria siekiama efektyvinti šią
vieną įtakingiausių institucijų ES, koordinuojančių bendrus mokslinius tyrimus, rengiančių mokslo
plėtros analizes, vykdančių mokslo ir institucijų ekspertizę, rengiančių tarptautines mokslines
konferencijas ir metodologinius seminarus. Taryba dalyvauja ESF veikloje nuo 2009 m.
2011 m. spalio 21 d. Berlyne įvyko nacionalinių tyrimus finansuojančių ir vykdančių
institucijų asamblėja, kurioje buvo paskelbta apie jas vienijančios organizacijos „Science Europe“
(liet. „Mokslo Europa“) veiklos pradžią. Šiuo metu organizacija jungia 51 Europos mokslinius
tyrimus finansuojančią ir vykdančią instituciją iš 26 Europos valstybių. Lietuvos mokslo taryba yra
„Science Europe“ narė. Pagrindinis „Science Europe“ tikslas yra atstovauti asociacijos narių
interesams bendradarbiaujant su Europos universitetais, Europos mokslo vyriausybinėmis
organizacijomis, Europos Komisija kuriant vieningą Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE).
Nacionalinės organizacijos administruoja daugiau nei 90 proc. visų Europos moksliniams
tyrimams skiriamų lėšų, todėl svarbiausi ateities klausimai Europos mastu sietini su tyrimų
koordinavimu, geresniu mokslo ir jam atstovaujančių organizacijų matomumu ir įtaka.Tarybos
pirmininkas Eugenijus Butkus 2012 m. dalyvavo ESF valdančiosios tarybos ir jos priežiūros
komiteto posėdžiuose bei Science Europe generalinėse asamblėjose.
5.5.2.

Jungtinio Programavimo iniciatyvos

Jungtinio programavimo iniciatyvos (angl. Joint programming initiative, JPI) mokslinių
tyrimų srityje yra vienos naujausių ES iniciatyvų. JPI tikslas – numatyti bendrus veiksmus ir
priemones, padėsiančias spręsti strategiškai svarbias europines problemas ir veiksmingai
panaudoti ne tik ES biudžeto, bet ir nacionalinių mokslinių tyrimų programų lėšas. 2010 m.
Taryba priėmė sprendimą dalyvauti JPI veiklose. Lietuva šiuo metu dayvauja šiose Jungtinio
programavimo iniciatyvose:
„Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (angl. Cultural
Heritage and Global Change: a new challenge for Europe) – nuo 2010 m. Šioje iniciatyvoje
Lietuvai atstovauja Ina Marčiulionytė (Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorė
ypatingiems pavedimams) ir Audronė Kasperavičienė (Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato direktorė);
„Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ (angl. Healthy and Productive Seas and
Oceans) – nuo 2013 m. kovo mėn. Šioje iniciatyvoje Lietuvai atstovauja Dalius Krinickas (LR
Aplinkos ministerijos Vandenų departamento direktorius) ir Brigita Serafinavičiūtė (Tarybos
mokslinė sekretorė).
2012 m. rugsėjį Taryba nusprendė dalyvauti bandomajame tarptautiniame JPI „Kultūros
paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ kvietime, kurio bendras biudžetas yra apie
3 mln. eurų. Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 345 tūkst. litų (100 tūkst. eurų). Bandomasis
kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2013 m. sausio 10 d. Siekdama efektyviai įgyvendinti
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kvietimą, Taryba paruošė Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai
pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ projektų finansavimo tvarkos aprašo projektą.
5.5.3. ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos
programos administravimas
2012 m. Taryba administravo šias ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų
plėtros ir demonstracinės veiklos programos (toliau – 7BP) dalis:
- specifinės programos „Bendradarbiavimas“ sritis „Aplinka (įskaitant klimato kaitą)“ ir
„Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai“;
- specifinės programos „Pajėgumai“ sritis „Mokslinių tyrimų infrastruktūros“, „Mokslinių
tyrimų potencialas“, „Mokslas visuomenėje“, „Parama nuosekliai mokslinių tyrimų politikai
formuoti“, „Tarptautinis bendradarbiavimas“;
- specifinę programą „Žmonės“;
- specifinę programą „Idėjos“;
- Jungtinio tyrimų centro veiklą.
Kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – MITA) Taryba administruoja ir
7BP specifinės programos „Bendradarbiavimas“ sritis „Sveikata“ ir „Maistas, žemės ūkis ir
žuvininkystė bei biotechnologijos“.
Taryboje dirba keturi 7BP nacionaliniai atstovai (angl. National Contact Points, NCP).
2012 m. NCP dalyvavo dešimtyje Europos Komisijos organizuotų NCP posėdžių. Surengta 10
informacinių renginių apie 7BP. Taip pat Taryba sukūrė Lietuvos dalyvavimo 7BP statistinių
duomenų bazę, kuri atnaujinama 2-3 kartus per metus. 2012 m. spalio 18 d. duomenimis, 7BP
dalyvių skaičius iš Lietuvos – 342 (3 pav.). Lietuvos dalyvių biudžetas 7BP projektuose siekia 50,4
mln. eurų, iš jų Europos Komisijos skirta dotacija – 37,6 mln. eurų. Vidutiniškai vienam Lietuvos
dalyviui tenka 129 tūkst. eurų dydžio Europos Komisijos dotacija. Lietuvos dalyvių sėkmės rodiklis
lyginant su 2011 m. nepakito ir yra 19,9 proc.
3 pav. Lietuvos institucijų skaičius 7BP projektuose pagal institucijos tipą, 2012 m. duomenys.
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5.5.4.

COST veiklos

Taryba yra Europos bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje COST
koordinuojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 2012 m. kovo, birželio ir lapkričio mėn.
Tarybos Mokslo fondo darbuotojas, vykdantis COST programos nacionalinio koordinatoriaus
funkcijas, dalyvavo 184-jame, 185-jame ir 186-jame COST aukšto lygio pareigūnų posėdžiuose,
kuriuose buvo patvirtintos naujos COST veiklos, svarstyti COST įgyvendinančios struktūros
reorganizavimo ir kiti aktualūs programos valdymo klausimai. 2012 m. spalio mėn. dalyvauta
COST programos nacionalinių atstovų susitikime.
2012 m. Taryba įgyvendino nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dėl dalyvavimo COST
programos veiklose. Suorganizuotos 2 tarpinės paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo
sesijos. 2012 m. Taryba iš 14 Lietuvos institucijų priėmė 37 dalyvavimo COST programoje
paraiškas. Po ekspertinio vertinimo 31 Lietuvos atstovas buvo nominuotas į 25 COST veiklų
valdymo komitetus. Lietuvos institucijos aktyviausiai dalyvauja COST programos „Maisto ir žemės
ūkio“ ir „Medžiagų, fizikos ir nanomokslų“ mokslinių sričių veiklose, o mažiausiai atstovų
dalyvauja „Transporto ir urbanistikos“ srities veiklose (4 pav.).
4 pav. Lietuvos dalyvavimas COST veiklose pagal COST mokslo sritis.
FA – Maistas ir žemės ūkis; MP – Medžiagos, fizika ir nanomokslai; FP – Miškai, jų produktai ir paslaugos; TD –
Tarpdalykinė sritis; IS – Individai, visuomenė, kultūra ir sveikata; ES – Žemės sistemos mokslai ir aplinkosaugos
vadyba; BM – Biomedicina ir molekuliniai biomokslai; CM – Chemija, molekuliniai mokslai ir technologijos; IC –
Informacijos ir ryšių technologijos; TU – Transporto ir urbanistikos plėtra.

2012 m. buvo vykdoma aktyvi informacijos apie dalyvavimo ir finansavimo galimybes COST
programoje sklaida nuolat konsultuojant suinteresuotus asmenis bei suorganizavus 6
informacinius renginius.
5.5.5.

Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklas EURAXESS

Taryba tęsė Lietuvos nacionalinių EURAXESS centrų koordinatoriaus funkcijų vykdymą,
koregavo nacionalinės interneto svetainės turinį. Tarybos atstovas taip pat dalyvavo
nacionaliniams EURAXESS centrų koordinatoriams ir nacionalinių EURAXESS interneto svetainių
administratoriams skirtuose renginiuose Briuselyje ir Rygoje.
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5.5.6.

Atstovų Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse darbo grupėse finansavimas

2012 m. Taryba tęsė atstovų įvairiose ES ir kitose tarptautinėse darbo grupėse,
komitetuose, komisijose ir pan. finansavimo veiklą, vadovaudamasi Tarybos pirmininko 2011 m.
vasario 1 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines
darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra,
nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 17-827; 2012, Nr. 10-456, Nr. 155-8045) patvirtintais
Lietuvos mokslo tarybos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo
grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra,
nuostatais.
2012 m. buvo sudaryta 19 trišalių sutarčių dėl atstovų veiklos įvairiose ES ir kitose
tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kt. finansavimo. Pagal šias sutartis iš viso
išmokėta 47 456,00 Lt, iš jų 11,274 tūkst. Lt skirta Lietuvos atstovų ir ekspertų 7BP programų
komitetuose veiklos išlaidoms apmokėti. Iš viso atstovai ir ekspertai 7BP programų komitetų
posėdžiuose dalyvavo 11 kartų.
5.5.7.

Kitos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos

2012 m. Taryba pasinaudojo Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo
administravimo mobilumo programa, per kurią skiriama finansinė parama valstybės tarnautojams
bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus,
trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse. Įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos
projektą Nr. PA–GRO–332, gruodžio mėn. Stokholme (Švedija) keli Tarybos atstovai lankėsi
Švedijos mokslo taryboje, kur buvo pasikeista mokslinių tyrimų finansavimo viešojo
administravimo praktika. 2013 m. pagal šį projektą numatyti vizitai į analogiškas Danijos ir
Islandijos mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas.
Tarybos mokslinė sekretorė Brigita Serafinavičiūtė 2012 m. gruodį dalyvavo Lisabonoje
vykusiame ES šalių mokslo ir technologijų klausimais patariamųjų tarybų mokslinių sekretorių
susitikime. Susitikimo dalyviai apsikeitė informacija apie jų šalyse vykstančius mokslo ir studijų
sistemų pokyčius.
Tarybos pirmininkas 2012 m. Kipro Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai
metu lapkričio 14 d. Nikozijoje dalyvavo konferencijoje „Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE)
kūrimas Inovacijų sąjungos kontekste“. Konferencijoje įvairiais aspektais nagrinėti EMTE kūrimo
klausimai. ES tyrimų direktorato vadovas J. R. Smits apibendrino naujausias ES iniciatyvas MTEP
srityje. Direktorato pavaduotojas O. Quintana įvardijo konkrečias priemones kuriant EMTE. Tam
reikia naujų pastangų, kurias Europos Komisija grupuoja į tris reikiamas dalis: a) bendra
atsakomybė kuriant strateginę, visaapimančią, į verslą orientuotą mokslinių tyrimų ir inovacijų
politiką, b) nustatyti tinkami prioritetai ir tęsiamos investicijos į prioritetines sritis ir c) bendras
visų sutikimas, kad būtų pradėta inovacinių partnerysčių veikla. Lietuvoje, deja, dažnai skeptiškai
žiūrima į daugumą mokslo kooordinavimo procesų, kurie vyksta ES. Mūsų mokslininkai neaktyviai
ir neefektyviai dalyvauja tarptautinėse programose ir projektuose, tyrimai neretai yra lokalaus
lygio, dirbtinai keliamas santykio tarp fundamentinių ir taikomųjų tyrimų klausimas, vis dar
pasigirsta balsų, kad vienai ar kitai sričiai negalima taikyti konkursinio finansavimo principų. Deja,
dažnai tai yra susiję su neaukšto lygio moksliniais darbais, nes jie baigiasi nereikšmingomis
publikacijomis žemo lygio leidiniuose, kurie plačiau nėra žinomi.
Artimiausiu metu ES bus suformuoti bendros EMTE kūrimo stebėsenos rodikliai. Siekiant,
kad Lietuva nebūtų besivejanti tolyn pažengusias šalis, būtinos priemonės orientuotos į didesnį
konkurencingumą moksle, jo rezultatų tarptautinę sklaidą ir praktinį taikymą. Finansavimo
mechanizmai turi užtikrinti Lietuvos mokslininkų tarptautinį matomumą, siekti tikslinių rezultatų,
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gebėjimą susigrąžinti ES įmokamą įnašą. Todėl nacionalinių mokslo lėšų skyrimo prioritetais turi
būti tyrimų kokybė, tarptautiškumas, koordinavimo su EMTE ir inovacijų kūrimu skatinimas. Šie
uždaviniai labai aiškūs Tarybai ir visiems, susijusiems su mokslo politikos formavimu.

6. Institucijos veikla ir uždaviniai pagal specialiuosius pavedimus (Seimo
nutarimus, valstybines programas ir pan.)
6.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai
6.1.1.

Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

2011 m. gruodžio 28 d. paskelbus II konkursą teikti paraiškas pagal Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę
Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“
(toliau – Visuotinės dotacijos priemonė), konkursą laimėjo 35 projektai – 14 humanitarinių ir
socialinių mokslo sričių projektų bei 21 fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo
sričių projektas. Bendra tinkamų finansuoti II kvietimo projektų vykdymo išlaidoms skirta suma –
daugiau kaip 40 mln. litų.
Nors II konkurso paraiškų vertinimas baigėsi ir finansuojamų projektų sąrašas paskelbtas
2012 m. rugpjūčio 24 d., projektų finansavimo ir administravimo sutartys (toliau – projektų
sutartys) su konkurso laimėtojais pasirašytos tik 2012 m. spalio 2 d. Projektų sutarčių pasirašymą
teko atidėti, kadangi, siekiant efektyviau administruoti Visuotinės dotacijos priemonę ir
atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių struktūrinės paramos administravimą, pakeitimus,
iškilo būtinybė pakeisti trišalę Visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo
sutartį ir Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo aprašą.
I ir II konkursus laimėję projektai administruojami sėkmingai. Projektų vykdytojams 2012 m.
išmokėta daugiau kaip 15 mln. Lt. Pagrindinė išmokėtų lėšų dalis skirta mokslininkų ir tyrėjų
darbo užmokesčiui, moksliniams tyrimams reikalingų medžiagų, laboratorinės įrangos įsigijimui,
dalyvauti tarptautinėse konferencijose.
III konkursas teikti paraiškas pagal Visuotinės dotacijos priemonę paskelbtas 2012 m. IV
ketvirtį –spalio 10 d. Suėjus paraiškų pateikimo terminui 2012 m. gruodžio 10 d., užregistruotos
86 paraiškos, kurių bendra prašoma tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 75 mln. Lt. Didžiąją
dalį projektų paraiškų sudarė humanitarinių ir socialinių mokslo sričių projektų paraiškos (52).
Ankstesnių konkursų metų šių mokslo sričių projektų paraiškų buvo pateikta mažiau negu fizinių,
biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių. III konkursą laimėjusių projektų
įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bus paskirstyta 30,234 mln. litų.
Numatoma, jog projektų sutartys su III konkursą laimėjusiais projektų vykdytojais bus pasirašytos
2013 m. II ketvirtį.
6.1.2.

Techninė parama Visuotinės dotacijos įgyvendinimui

2009 m. rugpjūčio 31 d. LR 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“ veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė
dotacija)“.
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Siekiant tinkamai įgyvendinti Visuotinės dotacijos priemonę, Taryba ir VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra yra pasirašiusios dvi sutartis dėl projektų „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų
mokslinei veiklai (visuotinė dotacija), vykdymas“ (Nr. VP1-5.1-FM-01-V-02-001) bei „Visuotinės
dotacijos priemonės informavimas ir viešinimas“ (Nr. VP1-5.2-FM-01-V-02-001) įgyvendinimo. Šių
techninės paramos projektų tikslas – užtikrinti tinkamas finansines, technines administravimo bei
viešinimo ir informavimo sąlygas įgyvendinant Visuotinės dotacijos priemonę.
Techninės paramos projektui įgyvendinti 2012 m. paskirta 1189 tūkst. Lt, iš jų darbo
užmokesčiui – 553 tūkst. Lt. 2012 m. panaudota 1098,5 tūkst. Lt.
Siekiant užtikrinti Visuotinės dotacijos priemonės valdymą ir įgyvendinimą, sudarytos
palankios darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos darbuotojams, atliekantiems funkcijas, susijusias su
programinio konkursinio finansavimo įgyvendinimu: sukurta 17 darbo vietų, darbuotojai kėlė
kvalifikaciją, patobulintos jų profesinės žinios ir gebėjimai Lietuvos bei užsienio mokymo
centruose.
2013 m. asignavimai Techninės paramos projektui padidinti iki 1 413 tūkst. Lt. Padidėjimas
susijęs su Tarybai skirtais asignavimais veiksmų programos Visuotinės dotacijos priemonės
informavimu ir viešinimu – informuoti pareiškėjus, projektų vykdytojus ir visuomenę apie
struktūrinės paramos panaudojimą, šios paramos teikiamą naudą ir rezultatus.
6.1.3.

Duomenų bazė Lituanistika

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3
prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-02-V-01-001). Tai tęstinis projektas,
vykdomas nuo 2009 m. Projektu siekiama atlikti tyrimus apie Lietuvos valstybę, visuomenę,
tautos ir kalbos praeitį, dabartį. Tam, kad mokslinė lituanistika taptų pasaulio žinijos dalimi ir
būtų prieinama besidominčiam tiek Lietuvos, tiek užsienio vartotojui, svarbu ją sukaupti
naudojant šiuolaikines informacijos kaupimo, prieigos, apdorojimo technologijas. Pagrindinis
projekto tikslas – tarptautinės mokslinės duomenų bazės (toliau – DB) „Lituanistika“, kaupiančios
ir skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus
lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė. Pagrindiniai uždaviniai:
1. Sukaupti informaciją lituanistikos tema;
3. Užtikrinti į DB įrašytų veikalų mokslinę kokybę (kokybinis ir kiekybinis vertinimas);
4. Užtikrinti DB tarptautiškumą ir kokybės kriterijus (dvikalbių santraukų veikalams
rengimas ir vertimas; prieiga prie bibliografinės informacijos ir reikšmingiausių viso teksto
veikalų; duomenų perdavimas kitoms DB);
5. Kitos paslaugos (citavimo, DB panaudos, ataskaitų).
2012 m. įvertinta 12970 mokslo veikalų, bazė papildyta 12493 išsamiais įrašais, parengta
4606 publikacijų santraukų lietuvių ir anglų kalba.
6.1.4.

Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3
prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” (VP1-3.1-ŠMM-01). Projekto tikslas – įgyvendinti
podoktorantūros stažuočių sistemos plėtotę, įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų
trečiosios pakopos absolventus, sudaryti jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus,
pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai. Projektas leidžia stažuotojams rengtis savarankiškam
tiriamajam darbui, kelti mokslinę, pedagoginę ir akademinės vadybos kvalifikaciją. Stažuotojai gali
inicijuoti savo tyrimų temas. Tai užtikrina žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir kvalifikacijos
plėtrą.
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2012 m. kovo mėnesį pasirašyta 50 sutarčių podoktorantūros stažuotėms. Metų pabaigoje
dvejų metų podoktorantūros stažuotes baigė 51 mokslininkas stažuotojas. Mokslininkai
stažuotojai per dvejus metus trunkančią podoktorantūros stažuotę turi galimybę stažuotis
užsienio mokslo centruose. Keletas mokslininkų pasinaudojo šia puikia galimybe ir užsienio
mokslo centruose stažavosi 6-8 mėnesius. Lietuvos mokslo ir studijų institucijose 50 mokslininkų
stažuotojų podoktorantūros stažuotes tęsia. 2012 m. pabaigoje paskelbtas IV kvietimas teikti
paraiškas dalyvauti podoktorantūros stažuočių konkurse.
Podoktorantūros stažuotojų pasiskirstymas Lietuvos mokslo centruose 2012 m. pateiktas 5
paveiksle.
5 pav. Podoktorantūros stažuotojų pasiskirstymas Lietuvos mokslo centruose 2012 m.
VU – Vilniaus universitetas; KTU – Kauno technologijos universitetas; FTMC – Fizinių ir technologijos mokslų centras;
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas; LII – Lietuvos istorijos institutas; LEI – Lietuvos energetikos institutas; VGTU –
Vilniaus Gedimino technikos universitetas; VUOI – Vilniaus universiteto Onkologijos institutas; ASU – Aleksandro
Stulginskio universitetas, LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras; LKTI – Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, LSTC – Lietuvos socialinių tyrimų centras, TI – Lietuvos teisės institutas, KU – Klaipėdos universitetas,
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, TVM – Vilniaus universiteto Tarptautinė verslo mokykla, GTC –
Gamtos tyrimų centras

6.1.5.

Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3
prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001). Projekto tikslai – stiprinti
išvykusių ir užsienyje dirbančių mokslininkų ryšius su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, tyrimų
institutais, kitomis mokslinius tyrimus atliekančioms įstaigomis ir įmonėmis, taip keliant jų
atliekamų mokslinių tyrimų lygį bei Lietuvos mokslininkams ir kitiems tyrėjams sudaryti sąlygas
dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose. Lėšos skiriamos mokslininkų ir tyrėjų kelionės
išlaidoms, dalyvio mokesčiui, apgyvendinimo ir kitoms su vizitais bei jų metu vykdoma veikla
susijusioms išlaidoms padengti.
Mokslininkai gali atvykti į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas šioms veikloms: dalyvauti
doktorantūros procese (oponentas, recenzentas, komiteto narys, konsultantas; vizito trukmė iki 4
d.; toliau – DOK); skaityti paskaitų ar seminarų ciklą (vizito trukmė iki 14 d.; toliau – SEM); atlikti
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mokslinių tyrimų (vizito trukmė iki 50 d.; toliau – TYR). Mokslininkai ir tyrėjai gali išvykti dalyvauti
tarptautiniuose mokslo renginiuose (vizito trukmė iki 5 d.; toliau – KON).
Atsižvelgiant į teikiamų paraiškų konkursams skaičių (sudėjus keturių vizitų kategorijų
konkursų rezultatus vidutiniškai gaunama apie 200 paraiškų), 2012 m. inicijuotas esminis
sutarties keitimas, kuriuo buvo 2,5 karto padidintas planuojamų vizitų skaičius – nuo 150 iki 375.
Numatyta kreiptis į Europos socialinio fondo agentūrą su prašymu suteikti papildomą finansavimą
pratęsiant projektą iki 2015 metų.
2012 metais įvyko (suorganizuoti) 276 KON vizitai ir 95 atvykstančiųjų mokslininkų vizitai, iš
jų DOK – 20 vizitų, 54 – SEM, TYR – 20. Jiems paskirta arba įsipareigota paskirti pagal 2012 m.
sutartis 1 783 454 litų.
6.1.6.

Studentų mokslinės veiklos skatinimas

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3
prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-002). Projektas finansuojamas iš
Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.
Studentų mokslinės veiklos skatinimo projekto tikslas – skatinti akademinį jaunimą domėtis
moksliniais tyrimais ir atskleisti mokslininko karjeros perspektyvas. Projektu suteikiama galimybė
atlikti individualius tyrimus pasinaudojant pačia moderniausia mokslinių tyrimų įranga bei
šiuolaikiniams tyrimams būtinais mokslinės literatūros ištekliais. Projektu siekiama skatinti
akademinio jaunimo mobilumą tarp skirtingų mokslo ir studijų institucijų.
Tai trijų dalių projektas, kurį sudaro studentų mokslinė praktika, studentų moksliniai tyrimai
semestro metu ir doktorantų vizitai į užsienio mokslo centrus. Studentų moksliniams darbams
vadovauja aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai. Projekte dalyvaujantiems
studentams mokama nustatyto dydžio stipendija.
2011 m. balandį Taryba baigė įgyvendinti pirmąjį projekto etapą ir lapkričio mėn. pradėjo
įgyvendinti antrąjį projekto etapą. Pirmojo projekto etapo veiklose (2009–2011 m.) dalyvavo 711
pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentų iš Lietuvos bei ES aukštųjų mokyklų, o
jų vykdytų veiklų finansavimui buvo panaudota 4 129,79 tūkst. Lt.
Įgyvendinant antrąjį projekto etapą, 2011–2012 m. projekto veiklose dalyvavo: studentų
mokslinėje praktikoje – 187 studentai, studentų moksliniuose tyrimuose laisvu nuo studijų metu
– 619 studentų (iš jų 2012 m. sutartis pasirašė ir tyrimus pradėjo 424 studentai), sutartis
stažuotėms į užsienio mokslo centrus pasirašė 52 doktorantai.
2012 m. vykusiai studentų mokslinei praktikai panaudota 824,384 tūkst. Lt.
2012 m. vykusiems studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu panaudota:
786,028 tūkst. Lt (sutartys pasirašytos 2011 m., tyrimai baigti 2012 m.) ir 736,151 tūkst. Lt
(sutartys pasirašytos ir tyrimai baigti 2012 m.). 2012 m. rudenį pradėtiems studentų moksliniams
tyrimams (sutartys pasirašytos 2012 m., tyrimų pabaiga 2013 m.) yra skirta 972,080 tūkst. Lt.
2012 m. pasirašytos 52 doktorantų stažuočių į užsienio mokslo centrus sutartys. Šiose
sutartyse stipendijoms numatyta skirti 764,817 tūkst. Lt, iš kurių 2012 m. išmokėta 450,15 tūkst.
Lt. 2012 m. panaudota 49,86 tūkst. Lt doktorantų kelionių (į ir iš stažuotės vietos) išlaidoms
kompensuoti.
2012 m. įvyko dvi konferencijos, kuriose buvo aptarti studentų vykdytų mokslinių tyrimų
semestro metu ir studentų mokslinių praktikų rezultatai. Abejose konferencijoje dalyvavo 297
dalyviai, tai yra 97 studentais daugiau nei planuota. Konferencijų pranešimų medžiaga išleista
atskirais leidiniais.
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6.1.7. Programinio konkursinio (mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektų)
finansavimo schemos rengimas ir įgyvendinimas – Lietuvos mokslo tarybos administracinių ir
ekspertinių gebėjimų bei funkcijų, susijusių su programinio–konkursinio finansavimo modelio
rengimu, stiprinimas
Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto lėšų. 2009 m. gruodžio
23 d. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto tikslas – sukurti bei
įgyvendinti efektyvią mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektų konkursinio finansavimo
schemą. Projekto metu ketinama sukurti mokslinių tyrimų projektų paraiškų administravimo
informacinę sistemą. Šiam tikslui pasiekti siekiama įgyvendinti 3 pagrindinius uždavinius:
sustiprinti Tarybos narių gebėjimus mokslinių tyrimų projektų kokybinio vertinimo srityse ir
padėti įsisavinti pagrindinius darbo principus ekspertų grupėse; sustiprinti Tarybos darbuotojų
gebėjimus mokslinių tyrimų projektų administravimo srityje; sukurti kompiuterinę informacinę
mokslinių tyrimų projektų administravimo sistemą, vienijančią visas Taryboje administruojamas
mokslinių tyrimų finansavimo schemas.
2012 m. buvo įgyvendinamos projekto veiklos, susijusios su ekspertinių gebėjimų
stiprinimu – Tarybos nariai dalyvavo mokslinių tyrimų projektų kokybinio vertinimo ekspertų
grupių veikloje (mokslininkų grupių iniciatyva parengtų projektų, nacionalinių mokslo programų ir
kitų projektų paraiškų ir ataskaitų ekspertinis vertinimas). Taip pat įgyvendinti Tarybos
administracijos darbuotojų mokymai bei mokomieji vizitai, pradėta diegti dokumentų valdymo
sistema.
6.1.8.

Aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimas konkursinėje doktorantūroje

Taryba nuo 2011 m. kovo 29 d. vykdo projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui
imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“, kuris iš dalies finansuojamas ES
struktūrinių fondų lėšomis. Projektas skirtas aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų)
rengimui mokslo kryptyse, kurios yra susijusios su nacionalinių kompleksinių programų tematika.
Šių specialistų poreikis auga dėl labai spartaus biotechnologijų, medžiagotyros, nanotechnologijų
vystymosi, o mokslininkų kvalifikacijos lygis minėtose kryptyse iš dalies atsilieka nuo labiausiai
išsivysčiusių valstybių lygio. Šalies ekonomikos augimui ir pramonės konkurencingumui užtikrinti,
įmonių produktyvumui ir tarptautiniam konkurencingumui didinti turi būti rengiami specialistai,
gebantys proveržio kryptyse spręsti aktualias mokslo problemas ir įgytas žinias pritaikyti verslo
poreikiams. Tokių specialistų rengimui doktorantūroje Švietimo ir mokslo ministerija yra skyrusi
papildomų lėšų iš ES struktūrinių fondų, o Taryba konkurso būdu atrinko doktorantūros tematikas
ir doktorantūros vadovus. 2012 m. Taryba gavo 146 paraiškas dėl konkursinės doktorantūros
vykdymo, iš jų atrinko 60.
Projektą Taryba įgyvendina kartu su partneriais: mokslo ir studijų institucijomis, kurių šiame
projekte yra 16. Doktorantūroje studijuoja 145 doktorantai. Projektui įgyvendinti skiriama iki
15 217 733,00 Lt, iš jų 10 302 525,00 Lt – ES fondų lėšos. Projektas tęsis iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
Projekto tikslinė grupė – doktorantai, o pagrindinis rezultatas – teigiamas poveikis doktorantams,
leisiantis įgyti kompetencijų, būtinų MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinių
sprendimui.
6.1.9.

Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)

Taryba nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. sausio 25 d. partnerio teisėmis vykdė Lietuvos
mokslų akademijos įgyvendinamo projekto ,,Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1
veiklą ,,Finansinės paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“.
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Veikla įgyvendinta teikiant dvejų rūšių finansinę paramą doktorantams ir mokslininkams: 1)
teikiama finansinė parama mokslinėms išvykoms; 2) skiriamos LR finansų ministro nustatyto
standartinio vieneto įkainio dydžio stipendijos.
Vykdant veiklą, parengti ir Tarybos pirmininko įsakymais patvirtinti Fiksuotų stipendijų,
teikiamų pagal projekto „Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1 veiklą „Finansinės
paramos priemonių, skirtų mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“ skyrimo tvarkos aprašas
ir susiję priedai bei Paramos mokslinėms išvykoms, vykdomoms pagal projekto „Lyčių lygybės
moksle skatinimas (LYMOS)“ 1.2.1. priemonę „Finansinės paramos priemonių, skirtų
mokslininkams ir kitiems tyrėjams, taikymas“ skyrimo tvarkos aprašas ir susiję priedai.
Galimi finansinės paramos gavėjai buvo visų mokslų sričių (fizinių, technologijos,
biomedicinos, žemės ūkio, humanitarinių ir socialinių) mokslininkai ir kiti tyrėjai (įskaitant
doktorantus), grįžę tęsti mokslinės veiklos po motinystės (tėvystės) atostogų.
Paramos mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti po motinystės arba tėvystės atostogų
grįžusius mokslininkus ir tyrėjus (įskaitant doktorantus) atstatyti mokslinę kvalifikaciją. Taikant šią
paramos rūšį, iš viso paskelbti trys kvietimai teikti paraiškas: 2011 m. gegužę (gautos 6 paraiškos,
finansuotos 4); 2011 m. rugsėjį (gautos 3 paraiškos, finansuotinos 2); 2012 m. kovą (gautos 34
paraiškos, finansuota 21). Iš viso ekspertai įvertino 43 paraiškas ir 27 dalykines ataskaitas.
Paremtos 27 mokslinės išvykos (išmokėta 87818,83 Lt).
Suteikta parama 18 išvykų į mokslines konferencijas, 5 išvykoms į mokslines tyrėjų mokyklas
ir 4 išvykoms, skirtoms stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose. Remta ne ilgesnė kaip 30
dienų mokslinė išvyka. Šalys, į kurias buvo vykstama: Lenkija (6 išvykos), Portugalija (4 išvykos),
Nyderlandai (3 išvykos), Švedija (2 išvykos), po vieną išvyką į Airiją, Italija, Čekijos Respubliką,
Estiją, Latviją, Suomiją, Ispaniją, Belgiją, Vokietiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Turkiją, Japoniją.
Vidutiniškai vienai mokslinei išvykai paremti buvo skirta apie 4400 Lt.
Standartinio vieneto įkainio dydžio stipendijų priemonės tikslas – padėti atstatyti po
motinystės arba tėvystės atostogų grįžusiųjų mokslininkų ir kitų tyrėjų (įskaitant doktorantus)
mokslinę kvalifikaciją bei padėti jiems pasirengti tolesnei mokslinei darbinei veiklai.
Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos užsakyto „Fiksuotojo stipendijų
doktorantams ir mokslininkams, grįžtantiems į darbą po tėvystės/motinystės atostogų atstatyti
mokslinę kvalifikaciją bei pasiruošti tolesnei mokslinei darbinei veiklai įkainio nustatymo tyrimo“
2011 m. lapkričio 5 d. ataskaita, nustatyti du galimi fiksuotų stipendijų dydžiai grįžusiesiems
tyrėjams: 1) mokslininkui, kitam tyrėjui ar doktorantui, kuris su mokslo ir studijų institucija yra
sudaręs darbo sutartį, per mėnesį gali būti skiriama 1130 Lt fiksuota stipendija, kuri
apmokestinama 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu; 2) doktorantui, kuris su mokslo ir
studijų ar kita institucija nėra sudaręs darbo sutarties, per mėnesį gali būti skiriama iki 961 Lt
fiksuota stipendija.
2012 m. gegužės 10–28 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas grįžusiojo tyrėjo fiksuotai
stipendijai gauti. Gauta 90 paraiškų. Trys iš pareiškėjų – vyrai. Ekspertams įvertinus paraiškas,
stipendijos suteiktos 34 grįžusiems tyrėjams (32 stipendijos po 1130 Lt mėnesiui ir 2 stipendijos
po 961 Lt mėnesiui). Stipendijų mokėjimo trukmė – 6 mėn. (nuo 2012 m. liepos 1 d. iki gruodžio
31 d.). Pagal šią priemonę iš viso išmokėta 228492 Lt.

6.2. Tarptautiniai projektai
6.2.1.

Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai
tyrimai ir plėtra“ kvietimas teikti paraiškas galiojo nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2012 m. gegužės
16 d.
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Pagal šį kvietimą 14 Lietuvos ir 25 Šveicarijos valstybinių mokslo ir studijų institucijų tyrėjų
konsorciumai Tarybai pateikė 41 paraišką vykdyti bendrų mokslinių tyrimų projektus ir 1 paraišką
vykdyti institucijų partnerystės projektą:
- gamtos mokslų srityje – 16 paraiškų,
- sveikatos (gyvybės) mokslų – 15 paraiškų, iš jų 1 paraiška institucijų partnerystės
projektams vykdyti,
- aplinkos apsaugos mokslų ir technologijų – 11 paraiškų.
Projektų paraiškas vertino Lietuvos ir užsienio ekspertai. Lietuvos–Šveicarijos
bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ Jungtinis atrankos komitetas,
atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus, nusprendė finansuoti 12 paraiškų. Parama
skirta 11 mokslinių tyrimų projektų: 4 iš jų yra aplinkos apsaugos ir technologijos mokslų, 4 –
gamtos mokslų ir 3 – sveikatos (gyvybės) mokslų. Vidutinė vieno projekto suma yra 2,3 mln. litų.
Parama taip pat skirta vienam institucinės partnerystės projektui sveikatos (gyvybės) mokslų
srityje. Jo įgyvendinimui numatyta 130 tūkst. litų. Iš viso buvo paskirstyta 25 433 006 litų.
6.2.2.

Šveicarijos stipendijų fondas (Sciex-NMSch)

2012 m. Taryba kaip koordinuojanti institucija tęsė Šveicarijos stipendijų fondo
administravimą Lietuvoje. Taryba skleidė informaciją apie Šveicarijos tyrėjų mainų programos
(Sciex-NMSch) paskelbtą kvietimą teikti paraiškas, kuriame galėjo dalyvauti jaunieji mokslininkai
iš Lietuvos. Taip pat organizavo informacinius renginius, aktyviai konsultavo potencialius
pareiškėjus dalyvavimo programoje ir paraiškų teikimo klausimais. Tarybos atstovas dalyvavo
programos administratoriams skirtuose renginiuose Šveicarijoje.
Pagal 2012 m. kvietimą Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 13 paraiškų. Įvertinus
paraiškas, tinkamomis finansuoti pripažintos 2 doktorantų ir 3 mokslų daktarų paraiškos. Jiems
paskirta 390 tūkst. Šveicarijos frankų parama. Taryba atliko paraiškų su Lietuvos dalyviais
administracinį ir pirmojo etapo ekspertinį vertinimą.
6.2.3.

Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų programa BONUS

Taryba yra Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS
koordinuojanti, administruojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 2012 m. vyko pasirengimas
paskelbti naująjį programos kvietimą. 2012 m. Tarybos pirmininkas (nominuotas atstovas)
aktyviai dalyvavo programos Valdymo komiteto veikloje ir vyko į 6 posėdžius, vienam iš jų
pirmininkavo. Juose svarstyti programos dokumentai, dalyvavimo ir kvietimo sąlygos, šalių narių
finansiniai įsipareigojimai ir kiti klausimai. 2012 m. programos nacionalinis atstovas vyko į
kvietimo grupės posėdį dėl pirmojo kvietimo paskelbimo ir įgyvendinimo. Potencialiems
programos dalyviams Taryba kartu su kitomis atsakingomis institucijomis organizavo nacionalinį
informacinį renginį Klaipėdos mokslo ir technologijų parke.
Lietuva nuo 2012 m. antrojo pusmečio yra BONUS programos valdymo grupės
pirmininkaujančios šalies pavaduotoja ir rengiasi pirmininkavimui nuo 2013 m. liepos 1 d.
6.2.4. 7BP projektas „Politikos priemonių efektyvinant ekonomiką per taupų išteklių
naudojimą parengimas“ (SPREE)
2012
programos
naudojimą
santrumpa
priemonių

m. Taryba kartu su 10 partnerių laimėjo trejų metų trukmės 7-osios bendrosios
(7BP) projektą „Politikos priemonių efektyvinant ekonomiką per taupų išteklių
parengimas“ (ang. Servicizing Policy for Resource Efficient Economy, projekto
– SPREE) ir yra projekto koordinatorė. Šio projekto tikslas – sukurti galimus politikos
paketus, siekiant įsteigti sistemas, kurios pagreitintų perėjimą nuo produktų
36

pardavimo iki paslaugų teikimo. SPREE projektas bus modeliuojamas trijuose sektoriuose:
vandens išteklių, mobilumo ir žemės ūkio maisto produktų. Jo įtaka nebus susijusi su ekonominiu
augimu ir išteklių panaudojimu.
Tarptautinį SPREE konsorciumą sudaro 10 partnerių iš 7 šalių: Jungtinės Karalystės,
Švedijos, Nyderlandų, Ispanijos, Lietuvos, Suomijos ir Izraelio. Šį konsorciumą sudaro dviejų tipų
parneriai – viešojo administravimo institucijos ir mokslinių tyrimų institutai.
SPREE projektą sudaro keturi pagrindiniai elementai: politikos priemonių parengimo
konceptualizavimas ir išsamus apibrėžimas, metodologijos parengimas (įskaitant priešakinį
tarpininku paremtą modeliavimą), atvejų tyrimas partnerių šalyse ir politikos įgyvendinimo
darbotvarkė. Pagrindiniai numatyti projekto rezultatai – politikos priemonių paketai, kuriais
naudojantis bus pasiekta sinergija siekiant iš tikrųjų tvarios ekonomikos, kurioje ekonominis
augimas yra atsietas nuo aplinkos įtakos, o siekiama socialinių tikslų, tokių kaip gyvenimo kokybės
pagerėjimo.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2012 m. vasarą. Rugsėjo mėn. Taryba buvo sukvietusi
koordinacinį projekto partnerių pasitarimą Vilniuje. Gruodžio mėn. Tarybos atstovai dalyvavo
darbo pasitarime Lunde (Švedija).
6.2.5.

Dalyvavimas ERA-NET programoje MERA-NET

Nuo 2012 m. vasario 1 d. Taryba pradėjo įgyvendinti 7BP ERA-NET projektą „Nuo medžiagų
mokslo ir inžinerijos iki inovacijų Europoje“ (M-ERA.NET), kurio tikslas finansuoti mokslinius
tyrimus medžiagų ir inžinerijos srityse pagal bendrus kvietimus teikti paraiškas (M-ERA.NET
programa). M-ERA.NET projektas vienija 37 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 25
šalių.
2012 m. rugsėjo mėn. Taryboje parengtas M-ERA.NET programos projektų finansavimo
tvarkos aprašas, nustatantis paraiškų teikimo, siekiant gauti finansavimą programos „Nuo
medžiagų mokslo ir inžinerijos iki inovacijų Europoje“ projektams vykdyti, šių paraiškų vertinimo,
valstybės biudžeto lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo bei vertinimo Taryboje tvarką.
Rugsėjo mėn. paskelbtas pirmasis kvietimas teikti trumpąsias paraiškas pagal M-ERA.NET
programą. Pagal šį kvietimą iš viso pateiktos 125 trumposios paraiškos, iš kurių 5 – su Lietuvos
dalyviais. Keturiose paraiškose Lietuvos mokslo ir studijų institucijos yra koordinatoriais, o vienoje
– partneriai. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galėjo teikti paraiškas pagal kvietimo temą
„Medžiagos energetikos sistemoms“. Pradėtas vykdyti trumpųjų paraiškų administracinis
vertinimas.
6.2.6.

Dalyvavimas ERA-NET programoje EuroNanoMed

2012 m. lapkričio 1 d. Taryba kartu su 19 partnerių pradėjo įgyvendinti projektą
EuroNanoMed II. Gruodžio 10 d. paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams
moksliniams tyrimų projektams nanomedicinos srityje. Bendras kvietimo biudžetas – 10,4 mln.
eurų.
6.2.7.

Dalyvavimas ERA-NET programoje BiodivERsA2

Pagal 2011–2012 m. BiodivERsA2 kvietimą iš viso pateikta 41 paraiška, iš kurių vieną kartu
su partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucija. Taryba atliko šios paraiškos
administracinį ir ekspertinį biudžeto vertinimą. Po tarptautinio ekspertinio vertinimo
finansuojami 9 projektai (Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tarp finansuojamų projektų
partnerių nėra). Finansuojamiems projektams iš viso numatyta skirti 8,5 mln. eurų.
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2012 m. Taryboje patvirtintas BiodivERsA2 programos projektų finansavimo tvarkos
aprašas, nustatantis paraiškų teikimo, siekiant gauti finansavimą programos „Bendradarbiavimas
ir bendra strategija, įgyvendinant biologinės įvairovės mokslinių tyrimų programas Europoje“
projektams vykdyti, šių paraiškų vertinimo, valstybės biudžeto lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo bei
vertinimo Taryboje tvarką.
2012 m. lapkričio 1 d. paskelbta išankstinė registracija 2012–2013 m. kvietimui. Bendras
kvietimo biudžetas yra 7 mln. eurų.
Tarybos atstovai dalyvavo BiodivERsA2 visuotiniame susirinkime, kuriame priimti
sprendimai dėl finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo bei programos veiklos tvarkaraščio,
aptarti konsorciumo darbui reikalingi dokumentai ir tolesnis programos įgyvendinimas. Vykta į
vieną BiodivERsA2 kvietimo administravimo komiteto susitikimą, kuriame spręsti tarptautinės
ekspertų komisijos sudarymo, ekspertinio vertinimo organizavimo, projektų finansavimo ir kiti
kvietimo administravimo klausimai. Tarybos atstovas dalyvavo BiodivERsA2personalo
mokymuose, kuriuose BiodivERsA2 konsorciume dalyvaujančių šalių atstovai pristatė
suinteresuotų grupių įtraukimą į mokslinius projektus finansuojančių organizacijų veiklą bei
mokslo ir visuomenės santykį savo šalyje.
6.2.8.

Dalyvavimas ERA-NETplus programoje HERA

2012 m. paskelbtas HERA Jungtinės mokslinių tyrimų programos „Kultūrų sankirtos“
kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams HERA projektams vykdyti. Taryba parengė Jungtinės
mokslinių tyrimų programos „Kultūrų sankirtos“ (HERA) paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos
aprašą (Žin., 2012, Nr. 37-1889) ir skleidė informaciją apie kvietimą teikti paraiškas bei aktyviai
konsultavo potencialius pareiškėjus dalyvavimo programoje ir paraiškų teikimo klausimais. Šiam
kvietimui buvo pateiktos 36 trumposios ir 7 ilgosios paraiškos. Taryba atliko paraiškų, kurias teikė
partneriai iš Lietuvos, administracinį ir ekspertinį biudžeto vertinimą.

7. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje institucijai paskirti biudžetiniai asignavimai
(pagal valstybės biudžeto programas)
2012 m. asignavimų planas – 102 596 tūkst. Lt. Pagal patvirtintas programas duomenų
pasiskirstymas pateiktas 3 lentelėje ir 6 paveiksle.
3 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2012 metais, suma tūkst. Lt.
Programos
kodas

Finansavimo
šaltinio
kodas

1

2

1.001

1.1.1.1.1.

1.001

1.2.3.1.23

1.001

1.3.3.1.24

Priemonės pavadinimas

3
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (valstybės biudžeto lėšos)
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (Šveicarijos/Norvegijos/Globalizacijos fondo finansinės paramos
lėšos)
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (Šveicarijos/Norvegijos/Globalizacijos fondo finansinės paramos
lėšos)

Ataskaitinio
laikotarpio
planas,
įskaitant
patikslinimus
4

Panaudoti
asignavimai

Nuokrypis
(5–4)

Įvykdymo
%

5

6

7

66093,0

64760,2

-1332,8

97,98

47

38,5

-8,5

81,91

267

218,1

-48,9

81,69

38

1.001

1.3.2.3.1.

1.001

1.3.2.3.2.

Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (Techninės paramos lėšos)
Iš viso:

35000

15635,7

-19364,3

44,67

1189

1098,5

-90,5

92,39

102596,0

81751,0

-20845,0

79,68

6 pav. Tarybai skirti asignavimai 2012 m., procentais.

Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (valstybės biudžeto lėšos)“ lėšų
neįsisavinimo pagrindinė priežastis – viešieji pirkimai, dėl kurių užsitęsimo lieka neįsavintos ne tik
ilgalaikio materialaus turto lėšos, bet ir lėšos, numatytos paslaugoms ar prekėms pirkti. 2012 m.
Taryba sugriežtino projekto išlaidų sąmatų keitimo einamaisiais metais tvarką, todėl dalis
projektų įgyvendinimui skirtų lėšų, kurios buvo sutaupytos vykdant projektą, buvo grąžinta.
Atkreiptinas dėmesys, kad pasitaiko mokslo ir studijų institucijų, kurių projektų administravimo
gebėjimai yra tobulintini, nes jos ne visada užtikrina tinkamą skirtų lėšų panaudojimą ir yra
priverstos grąžinti skirtas lėšas.
Vykdant priemonę „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (Šveicarijos / Norvegijos /
Globalizacijos fondo finansinės paramos lėšos)“, dalis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
įmokų, nepanaudotos dėl darbuotojų dirbusių ne visu etatu. Kitos prekės ir paslaugos įsigytos
pigiau, negu buvo planuota.
Priemonei „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšos)“ skirtos lėšos nebuvo pilnai įsisavintos, dėl II kvietimo paraiškų vertinimo pratęsimo. 2012
m. buvo numatytos lėšos, skirtos projektų, finansuojamų pagal II Visuotinės dotacijos priemonės
kvietimą avanso ir tarpiniams mokėjimo prašymams. 2012 m. spalio 2 d. Taryboje pasirašytos
projektų finansavimo ir administravimo sutartys. Planuota sutartis pasirašyti III ketvirčio
pradžioje, tačiau, suderinus su LR Finansų ministerija, buvo pakeisti Visuotinės dotacijos
priemonės įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai, todėl projektų sutarčių pasirašymas
nusitęsė į IV ketvirtį. 2012 m. numatytos lėšos tarpiniams mokėjimams persikelia į 2013 metus.

8. Kitos institucijos lėšos (jei tokių yra)
Švietimo ir mokslo ministerijos pagal pasirašytą paslaugų sutartį už atliktas ekspertinio
vertinimo paslaugas pervedė 40000 Lt.
Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) už atliktas ekspertinio vertinimo
paslaugas apmokėjo 11395,32 Lt.
Lietuvos mokslų akademija pagal pasirašytą paslaugų sutartį pervedė 49800 Lt.
Iš viso per metus kitų pajamų suma sudarė 101195,32 Lt.
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9. Biudžetinių lėšų panaudojimas
Tarybos 2012 m. išlaidų panaudojimas pateiktas 4 lentelėje. Valdymo išlaidos sudarė
6,7 proc. nuo suplanuotų Tarybos asignavimų.
4 lentelė. Tarybos 2012 m. Išlaidų pasiskirstymas pagal straipsnius.
Asignavimų
Eil.
planas,
Straipsnio pavadinimas
Nr.
suma tūkst.
Lt
1
2
3
Darbo
užmokesčio
sąnaudos
1.1.
2671,0
1.2. Socialinio draudimo sąnaudos
828,0
1.3. Ryšių sąnaudos
32,5
1.4. Komandiruočių sąnaudos
185,8
1.5. Spaudiniai
2,3
1.6. Transporto paslaugos
8,2
1.7. Autorinės sutartys
2155,6
1.8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
127,0
1.9. Kitų paslaugų sąnaudos
636,5
1.10. Kitos prekės
114,0
Kitos
išlaidos
einamiesiems
tikslams
(2.8
str.
institucijoms)
1.11.
60681,3
1.12. Socialinė parama (išeitinės pašalpos)
29,5
Einamiesiems tikslams (pervedamos Europos Sąjungos,
1.13. kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo
35000
finansavimo lėšos) (2.9. str. institucijoms)
1.14. Ilgalaikis turtas
123,1
1.15. Ilgalaikio turto nuoma
1,2
Iš viso:
102596,0

Panaudota
asignavimų,
suma tūkst.
Lt
4
2485,3

Nepanaudota,
suma
tūkst. Lt
5 (3–4)
185,7

768,0
32,5
183,6
2,0
8,2
2154,4
116,4
625,3
100,5
59491,1
29,5

60,0
0
2,2
0,3
0
1,2
10,6
11,2
13,5
1190,2
0

15635,7

19364,3

117,6
0,9
81751,0

5,5
0,3
20845,0

10. Kitų lėšų panaudojimas
Švietimo ir mokslo ministerijos pagal pasirašytą paslaugų sutartį pervestos lėšos už atliktas
ekspertinio vertinimo paslaugos, panaudotos ekspertiniam vertinimui, išmokėti autoriniai
atlyginimai už paraiškų vertinimą – 40000 Lt.
LVPA už atliktas ekspertinio vertinimo paslaugas apmokėjo 11395,32 Lt. Už šias lėšas
ekspertams išmokėti autoriniai atlyginimai.
Lietuvos mokslų akademija pagal pasirašytą paslaugų sutartį pervedė 49800 Lt. Ekspertai
atliko ekspertinį vertinimą ir jiems buvo sumokėti autoriniai atlyginimai.
Iš viso per metus kitų pajamų suma sudarė 101195,32 Lt.

11. Biudžetinių asignavimų ir kitų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likutis 0 Lt.
Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 8,7tūkst. Lt.
Specialiųjų programų lėšų Taryba neturi.
Tarybos pirmininkas

prof. Eugenijus Butkus

2013 m. vasario 28 d.
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