
Parengta 2011-01-24 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-

07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“  
I kvietimo nefinansuojamų projektų sąrašas 

(patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. sausio 24 d. Nr. V-8 įsakymu) 
 

1. Projektai, kuriems nepakanka pagal I kvietimą numatytų paskirstyti projektų finansavimo lėšų: 

Eil.
nr. 

Paraiškos kodas Pareiškėjas Projekto pavadinimas 

1 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-001 
Gediminas Gaigalas, Vilniaus 
universitetas 

Sunkių ir supersunkių daugiaelektronių atomų ir jonų 
struktūros ir savybių teorinis tyrimas (SUPERATOM) 

2 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-004 

Mindaugas Paknys, 
Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 
 

Pažaislio ansamblio meno ir istorijos tyrimai 

3 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-009 

Dalia Satkauskytė, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos 
institutas 
 

Lietuvių literatūros lauko genezė, raida, struktūra 

4 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-011 
Petras-Henrikas Vaitkevičius, 
Vilniaus universitetas 

Statinių ir dinaminių objekto parametrų įtakos žmogaus 
suvokiamos regimosios erdvės formavimuisi tyrimai 

5 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-012 
Kęstutis Sasnauskas, Vilniaus 
universiteto Biotechnologijos 
institutas 

Naujos kartos diagnostikos metodų, skirtų kiaulių virusų 
KCV2, KPV ir šiems virusams specifinių antikūnų testavimui, 
sukūrimas  

6 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-016 
Rita Žukauskienė, Mykolo 
Romerio universitetas 

Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių-
ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV) 

7 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-018 

Albinas Lugauskas, 
Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir 
technologijų mokslų centras 

Technologinių priemonių sukūrimas augalinės kilmės maistui 
apsaugoti nuo užteršimo mikotoksinais įvairiais gamybos 
etapais 

8 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-019 
Almira Ramanavičienė, 
Vilniaus universitetas 

Stealth_NanoBiorobotai skirti selektyviai ląstelių apoptezei 
sukelti (Stealth_NanoBioRobots) 

9 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-021 Rimvydas Vasaitis, Naujai pasireiškiančios vietinės bei invazinės kilmės medžių 
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Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Gamtos tyrimų 
centras 

ligos Lietuvos miškuose 

10 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-022 
Vida Beresnevičiūtė, Lietuvos 
socialinių tyrimų centras 

Etninių procesų dinamika Lietuvoje 2004–2011 m.: etninių 
mažumų ir naujųjų imigrantų bendruomenių socialinė raida  

11 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-027 
Jolanta Sereikaitė, Vilniaus 
Gedimino technikos 
universitetas 

Baltymų agregacijos slopiklių tyrimai 

12 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-029 
Valentinas Klevas, Lietuvos 
energetikos institutas 

Vieningos atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo 
politikos ekonominis pagrindimas 

13 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-033 
Donatas Surgailis, Vilniaus 
universiteto Matematikos ir 
informatikos institutas 

Ilgos atminties ir sunkių uodegų modeliavimas finansuose ir 
draudoje 

14 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-036 
Rimvydas Simutis, Kauno 
technologijos universitetas 

Intelektinės biotechnologinių procesų valdymo sistemos 

15 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-038 
Antanas Gulbinas, Lietuvos 
sveikatos mokslų 
universitetas 

Rezistentiškų gydymui virškinimo sistemos navikų atsparumo 
apoptozei bei chemoterapijai molekuliniai, energetiniai, 
genetiniai ir epigenetiniai ypatumai 

16 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-042 
Virmantas Kvedaras, Vilniaus 
universitetas 

Skirtingu dažniu stebimų ekonominių procesų su masto 
efektais ekonometrinis modeliavimas 

17 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-046 
Artūras Žukauskas, Vilniaus 
universitetas 

III elementų grupės nitridų šviesos diodai, skirti nišiniams 
taikymams: sukūrimas ir taikomieji tyrimai (NILEDA) 

18 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-051 

Arūnas Šetkus, Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas 
Fizinių ir technologijos 
mokslų centras 

Fizinių ir cheminių jutiklių klasteriams skirtų hibridinių darinių 
kūrimas ir tyrimai 

19 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-057 
Roland Tomašiūnas, Vilniaus 
universitetas 

Nitridų epitaksinių sluoksnių ir nanodarinių ant profiliuotų 
paviršių auginimo technologijų kūrimas (NESNA) 

20 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-060 

Gintaras Valušis, Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas 
Fizinių ir technologijų mokslų 
centras 

Supergardelės kaip terahercinės fotonikos ingredientai 

21 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-065 Jan Macutkevič, Vilniaus Anglies nanostruktūrų ir feroelektrinių relaksorių plačiajuostė 
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universitetas spektroskopija 

22 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-066 
Juozas Vidmantis Vaitkus, 
Vilniaus universitetas 

Defektų inžinerija naujos kartos radiacijai atspariems 
jonizuojančios spinduliuotės detektoriams  

23 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-069 
Daumantas Matulis, Vilniaus 
universiteto Biotechnologijos 
institutas 

Priešvėžinių junginių, slopinančių Hsp90 šaperono funkciją, 
kūrimas bei jų poveikio vėžinių ląstelių kultūroms tyrimas. 

24 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-071 
Ana Mikonis-Railienė, 
Vilniaus universitetas 

Lietuvos kino istorija (1909-2009). Režisieriai, filmai, 
kontekstai  

25 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-074 

Nijolė Laurinkienė, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos 
institutas 
 

Deivė Žemyna ir Žemės gerbimo tradicija: lietuvių mitologijos 
tyrimas senųjų Europos kultūrų kontekste 

26 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-075 
Tarmo Kiipli, Vilniaus 
universitetas 

Lower Palaezoic tephrastratigraphy in the baltic region 

27 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-076 

Juozas Vidas Gražulevičius, 
Kauno technologijos 
universitetas 
 

Naujos organinių puslaidininkių struktūros naujos kartos 
(otpto)elektroniniams prietaisams (ORGATRONIKA) 

28 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-080 
Kęstutis Jarašiūnas, Vilniaus 
universitetas 

Netiesinių optinių metodikų plėtra aktualių optoelektronikai 
puslaidininkių medžiagų charakterizavimui (OPTECH) 

29 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-081 
Saulius Juršėnas, Vilniaus 
universitetas 

Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių 
valdymas 

30 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-084 
Aurelija Žvirblienė, Vilniaus 
universiteto Biotechnologijos 
institutas 

Naujų įrankių, skirtų leukemijos žymenų nustatymui 
imunologiniais metodais, kūrimas 

31 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-087 
Vytautas Rubavičius, Lietuvos 
kultūros tyrimų institutas 

Nacionalinio tapatumo kaita: kolektyvinė atmintis, kultūra ir 
tapatumo politika 

32 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-088 
Giedrė Mickūnaitė, Vilniaus 
dailės akademija 

„Graikiška“ tapyba Trakų parapinėje bažnyčioje: ikonografija, 
ideologija, tradicija 

33 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-089 
Juras Banys, Vilniaus 
universitetas 

Plačiadažnė multiferoinių kompozitų spektroskopija (BIM) 

34 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-094 
Aleksandras Vytautas 
Rutkauskas, Vilniaus 

Investavimo informacinės sistemos Lietuvai (INVESTIS.LT) 
sukūrimas ir panaudojimas 
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Gedimino technikos 
universitetas 

35 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-095 Valdemaras Razumas,  
Valdymo veikimo inovatyvūs fermentiniai kompleksai 
(ENZYCODE) 

36 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-096 

Remigijus Juškėnas, 
Valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas Fizinių ir 
technologijos mokslų centras 

Klimato kaitos įtaka Lietuvos geosistemoms 

37 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-097 
Peter Hollingsworth, Vilniaus 
universitetas 

Plant Barcoding Implementation in Lithuanian Plant Genetic 
Resources (LT-PlantBOL) 

38 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-099 
Rūta Janonienė, Vilniaus 
dailės akademija 

Pranciškonų architektūra ir dailė Lietuvoje: ikonografinė 
studija 

39 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-104 

Arvydas Matulionis, 
Valstybinis mokslinių tyrimų 
centras Fizinių ir technologijų 
mokslų centras 

Fliuktuacinių metodų didelės galios nitridų įvairialyčių darinių 
ir prietaisų optimizavimui fizikiniai pagrindai 

40 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-112 
Genovaitė Dambrauskienė, 
Mykolo Romerio 
universitetas 

Netipinių (lanksčių) darbo santykių įtaka paslaugų sektoriui ir 
valstybinio socialinio draudimo fondui 

41 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-114 
Andrius Bielskis, Mykolo 
Romerio universitetas 

Prasmės struktūros  

42 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-116 
Arūnas Augustinaitis, Mykolo 
Romerio universitetas 

Kūrybinga visuomenė kaip valstybės globalaus 
konkurencingumo veiksnys: strateginės paradigmos kaita  

43 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-120 
Robertas Bunevičius, 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Genetiniai ir endokrininiai mechanizmai, jungiantys miokardo 
infarktą ir depresiją (GEM-D) 

44 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-125 
Paulius Grivickas, Vilniaus 
universitetas 

Puslaidininkių nanostruktūrų įtempimo vizualizavimas, 
naudojant smūginę lazerio sukeliamą bangą (NANOIMAGE) 

45 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-129 
Feliksas Bukauskas, Lietuvos 
sveikatos mokslų 
universitetas 

Tarpląstelinio ryšio per plyšines jungtis, sudarytas iš širdžiai 
būdingų koneksinų, tyrimai 

46 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-132 
Sigitas Rimkevičius, Lietuvos 
energetikos institutas 

Termobranduolinės sintezės įrenginių saugos įvertinimo 
metodologija ir jos taikymas  
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47 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-136 
Vytautas Snieška, Kauno 
technologijos universitetas 

Įmonių vykdomų investicijų efektyvumo, kuriant pridėtinę 
vertę versle ir didinant ūkio konkurencingumą, vertinimas 

48 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-138 
Viktoras Justickis, Mykolo 
Romerio universitetas 

Kompleksinės gyventojų saugumo stebėjimo, įvertinimo ir 
kontrolės sistemos Lietuvai ir Europai sukūrimas 

49 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-140 
Sigitas Tamulevičius, Kauno 
technologijos universitetas 

Daugiasluoksnės epitaksinės struktūros ant silicio (MESTOS) 

50 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-141 
Gintaras Valinčius, Vilniaus 
universiteto Biochemijos 
institutas 

Netvarkių agreguotų baltymų ir fosfolipidinių membranų 
sąveika: galimos pasekmės neurodegeneracijai 

51 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-143 

Stasys Mizaras, Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų 
centro filialas Miškų 
institutas 

Inovacijų plėtros poveikiai miškų ūkio ekonominiam 
efektyvumui: Lietuvos ir Švedijos lyginamoji analizė 

52 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-144 
Artūras Tereškinas, Vytauto 
Didžiojo universitetas 

Socialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje 

53 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-146 
Tarmo Soomere, Klaipėdos 
universitetas 

BaltMare Lietuvos Baltijos jūros priekrantės inovaciniai 
okeanografiniai tyrimai klimato kaitos kontekste: 
integruojant nuotolinius tyrimų metodus, matematinį 
modeliavimą ir skatinant mokslinį mobilumą 

54 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-147 
Daiva Vyčinienė, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija 

Lietuvių etninės muzikos atlasas. 1 dalis: Vokalinė muzika, 2 
dalis: Instrumentinė muzika (knyga ir 2 DVD) 

55 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-148 
Rasa Smaliukienė, Generolo 
Jono žemaičio Lietuvos karo 
akademija 

Darni lyderystės statutinėse institucijose: raiškos galimybės ir 
ribos 

56 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-149 
Ričardas Rotomskis 
Vilniaus universiteto 
Onkologijos institutas 

Dvifotonė audinio biopsija ir ląstelės nanochirurgija 

57 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-153 
Dalia Štreimikienė, Lietuvos 
energetikos institutas 

Šiltnamio dujų emisijų mažinimo namų ūkiuose ekonominių, 
socialinių ir elgsenos veiksnių  tyrimas bei  jo potencialo 
vertinimas Lietuvoje  

58 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-155 
Šarūnas Meškinis, Kauno 
technologijos universitetas 

Naujų deimanto tipo nanokompozitinių pjezovaržinių ir 
plazmoninių metamedžiagų formavimas, tyrimas ir taikymas 
(METADEIMA) 



Parengta 2011-01-24 

 
 

2. Projektai, nefinansuojami pagal Gairių pareiškėjams 81 punktą: 

 
Eil. 
nr. 

Paraiškos kodas Pareiškėjas Projekto pavadinimas 

1 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-003 
Minvydas Kazys Ragulskis, 
Kauno technologijos 
universitetas 

Chaotinė vizualinė kriptografija netiesinėse dinaminėse 
sistemose 

2 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-005 
Antanas Verikas, Kauno 
technologijos universitetas 

Vaizdinės, akustinės ir kitos laringologijoje gaunamos 
informacijos analizės ir sujungimo metodai bei jų taikymas 
gerklų ligų diagnostikai ir prevencijai  
 

3 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-014 
Dainius Žalimas, Vilniaus 
universitetas 

Europos Sąjungos pilietinės visuomenės formavimasis 
Sąjungos piliečių konstitucinių teisių ir nacionalinių teisės 
tradicijų sandūroje 

4 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-015 
Žilvinas Kancleris, Vilniaus 
universitetas 

Plačiajuosčiai didelės galios mikrobangų impulsų jutikliai ir 
matuokliai 

5 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-017 Petras Rimantas Venskutonis, Fitocheminių medžiagų įtakos maisto komponentų 

59 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-157 
Edgaras Stankevičius, 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

Endotelio disfunkciją įtakojantys mechanizmai plautinės 
hipertenzijos metu. 

60 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-162 
Gintautas Mažeikis, Vytauto 
Didžiojo universitetas 

Kūrybinių industrijų įtaka bendruomeninės ekonomikos 
plėtrai 

61 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-165 
Audrius Maruška,  Vytauto 
Didžiojo universitetas 

Ribotai pasiekiamų fazių sintezė ir taikymas tiesioginei 
biologinių skysčių analizei mikro-integruotose skirstymo 
sistemose 

62 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-168 
Rolandas Meškys, 
Vilniaus universiteto 
Biochemijos institutas 

Keiskis arba mirk: oksidoreduktazių perkonstravimas 
(CHORD) 

63 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-170 
Algirdas Girininkas, Klaipėdos 
universitetas 

Baltijos jūros regiono kultūrinės kryžkelės: priešistorės 
visuomenė iš šiuolaikinių tyrimų perspektyvos. 
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Kauno technologijos 
universitetas 

terminėms ir oksidacinėms reakcijoms tyrimai siekiant sukurti 
efektyvius maisto sistemose susidarančių junginių valdymo 
būdus (MAISTO FITOVALDYMAS) 
 

6 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-031 
Domas Kaunas, Vilniaus 
universitetas 

Paveldo skaitymas: paveldo komunikacija ir informacija 
tinklaveikos visuomenėje 

7 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-034 
Nikolai Mikhailov, Lietuvos 
kultūros tyrimų institutas 

Baltų ir slavų mitopoetinis paveldas. Indoeuropiečių 
reminiscencijos 

8 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-035 
Valdas Jonauskas, Vilniaus 
universitetas 

EBIT įrenginyje registruotų volframo jonų, turinčių pagrindinę 
konfigūraciją su atviruoju f sluoksniu, spektrų teorinis tyrimas 

9 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-039 
Liudvikas Pranevičius, 
Vytauto Didžiojo 
universitetas 

Superkondensatorių kūrimas ir jų efektyvo hibridinės 
energijos sistemose tyrimas 

10 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-043 
Vytautas Mizaras, Vilniaus 
universitetas 

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga ieškant interesų 
pusiausvyros: inovacijų ir investicijų skatinimas, 
konkurencijos užtikrinimas bei informacinės visuomenės 
(žinių ekonomikos) įgyvendinimas 

11 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-044 
Vytautas Nekrošius, Vilniaus 
universitetas 

Europos Sąjungos civilinio proceso teisės harmonizavimas: jo 
tikslai, efektyvumas ir perspektyvos 

12 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-045 
Artūras Dubickas, Vilniaus 
universitetas 

Algebrinių skaičių ir jų sekų tyrimai 

13 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-048 
Vytautas Pranciškus Straižys, 
Vilniaus universitetas 

Galaktikos Oriono vijos žvaigždėdaros rajonai ir 
tarpžvaigždiniai debesys  

14 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-050 
Arūnas Tamaševičius, 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 

Analoginiai elektroniniai netiesinių dinaminių sistemų 
modeliai ir valdikliai 

15 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-052 
Rasa Kanapickienė, Vilniaus 
universitetas 

Mažų įmonių supaprastinto finansinės atskaitomybės 
modelio sukūrimas  

16 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-053 

Karolis Požela, Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas 
Fizinių ir technologijų mokslų 
centras 

Terahercinė spinduliuotė ir elektronų pernaša InAlAs/InGaAs 
ir AlGaAs/InGaAs įvairialyčiuose dariniuose  

17 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-054 Bonifacas Stundžia, Vilniaus Lietuvių kalbos etimologijos žodynas (A-H)  
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universitetas 

18 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-055 

Evaldas Tornau, Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas 
Fizinių ir technologijos 
mokslų centras 

Dujoms jautrūs kietieji paviršiai: eksperimentas, 
modeliavimas ir taikymas  

19 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-056 

Ona Gylienė, Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas 
Fizinių ir technologijų mokslų 
centras 

Įvairios cheminės sudėties teršalų nukenksminimo metaline 
geležimi tirpaluose tyrimai 

20 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-059 
Meilutė Taljūnaitė, Lietuvos 
socialinių tyrimų centras 

Lietuvos intelektinio kapitalo išsaugojimas europeizacijos ir 
globalizacijos kontekste: mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
darni plėtra  

21 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-061 
Tomas Kačerauskas, Vilniaus 
Gedimino technikos 
universitetas 

Komunikacijos fenomenai kaip kūrybingumo veiksniai 
individo ir visuomenės sąveikos kontekste: raida bei 
perspektyvos 

22 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-062 
Valdas Pruskus, Vilniaus 
Gedimino technikos 
universitetas 

Religinė Lietuvos jaunimo tolerancija: islamo priėmimas 
 

23 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-063 
Valentina Dagienė, Vilniaus 
universiteto Matematikos ir 
informatikos institutas 

Elektroninio mokymosi sistemų personalizavimas ir 
adaptavimas  

24 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-082 
Nerija Žurauskienė, Vilniaus 
Gedimino technikos 
universitetas 

Didelės galios impulsų panaudojimas elektronikoje, 
energetikoje ir biomedicinoje  

25 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-083 
Donatas Burneika, Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas 
Gamtos tyrimų centras 

Regioninės transformacijos Lietuvoje – holistinis tyrimas 

26 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-086 
Harry Gorfine, Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas 
Gamtos tyrimų centras 

Linking ecosystem integrity with sustainability of aquatic 
resources via research capacity building and technology 
transfer 
between Australia and Lithuania. 

27 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-091 
Petras Ragauskas,Teisės 
institutas 

Žmogaus teisės Lietuvoje: sistemos turinys ir funkcionavimas, 
kūrimo patirtis ir plėtros galimybės 
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28 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-092 
Marija Rupeikienė, Kauno 
technologijos universitetas 

Lietuvos tautinių bendrijų sakralinių pastatų architektūros 
tyrimas  LDK teritorijoje. 

29 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-093 
Edmundas Kazimieras 
Zavadskas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 

Rekomendacinio biometrinio streso ir darbo našumo analizės 
metodo ir sistemos (RBSDNAS) sukūrimas  

30 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-098 
Raimundas Kalesnykas, 
„Tarptautinė teisės ir verslo 
aukštoji mokykla“ 

Teisinio saugumo doktrina ir Lietuvos viešojo administravimo 
tobulinimas 

31 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-107 
Alfonsas Vaišvila, Mykolo 
Romerio universitetas 

Islamo ir Vakarų teisės sistemų suartėjimo galimybės 
(skirtingų civilizacijų sugyvenimo problema globalizacijos 
amžiuje) 

32 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-108 
Saulius Katuoka, Mykolo 
Romerio universitetas 

Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos perspektyvos 
universaliame ir regioniniame lygiuose 

33 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-109 
Aurelijus Gutauskas, Mykolo 
Romerio universitetas 

Tarptautinio pobūdžio nusikalstamumo kontrolė ir 
baudžiamojo proceso dalyvių teisinio saugumo strategijos 
įgyvendinimas Baltijos jūros regione 

34 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-110 
Valdonė Indrašienė, Mykolo 
Romerio universitetas 

Sociopedagoginės pagalbos socialiai pažeistų šeimų vaikams 
kokybės ir plėtros studija 

35 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-111 
Juozas Lakis, Mykolo Romerio 
universitetas 

Interesai, konfliktai,  bendradarbiavimas ir 
bendruomeniškumas transformacijų Lietuvoje 

36 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-113 
Vytautas Šlapkauskas, 
Mykolo Romerio 
universitetas 

Teisės aktų socialinio veikimo modelio tyrimas 

37 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-115 
Gediminas Sagatys, Mykolo 
Romerio universitetas 

Europos Sąjungos ir Europos Tarybos vaiko teisių politikos 
sąveika ir įtaka Lietuvos teisinei sistemai 

38 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-117 
Genovaitė Babachinaitė, 
Mykolo Romerio 
universitetas 

Nusikalstamumo genezės Lietuvoje asmenybinis aspektas bei 
atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė analizė. 

39 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-118 Vitalija Rudzkienė 
Ateities įžvalgų metodologijos taikymas strateginėse plėtros 
koncepcijose ir krizių valdyme 

40 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-119 Paola Baiardi, Mykolo The right of orphan patients to health care: the development 
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Romerio universitetas of the interdisciplinary framework of its extent and 

guarantees in Lithuania and European Union 
 

41 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-123 
Antanas Andrijauskas, 
Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas 

Estetinių praktikų sampratos transformacijos šiuolaikinėje 
estetikoje ir meno filosofijoje 

42 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-126 
Tatjana Aleknienė, Vilniaus 
pedagoginis universitetas 

Platono dialogai ir platonizmo tradicija 

43 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-127 

Jevgenij Starikov, Valstybinis 
mokslinių tyrimų institutas 
Fizinių ir technologijų mokslų 
centras 

Nauji plačiatarpių puslaidininkių ir jų darinių taikymai 
mikrobangei ir kvantinei elektronikai 

44 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-128 
Aivaras Kareiva, Vilniaus 
universitetas 

Naujos kartos beląstelinio karkaso biologinio širdies vožtuvo 
kūrimas naudojant nanotechnologijas (NANOVALVE) 

45 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-131 
Valdas Sirutkaitis, Vilniaus 
universitetas 
 

Ultraspartieji ir šiluminiai procesai modifikuojant, pažeidžiant 
ir abliuojant medžiagas femtosekundiniais lazerio impulsais 

46 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-133 
Algirdas Kaliatka, Lietuvos 
energetikos institutas 

Geriausio įverčio metodikos taikymas, atliekant procesų 
sudėtingose techninėse, gamtinėse ir socialinėse sistemose 
analizę 

47 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-134 
Christer Svensen, Vilniaus 
universitetas 

Naujo kraujotakos optimizavimo metodo ir trijų operuojamos 
galūnės nukraujinimo metodų įtaka gydymo išeitims atliekant 
pirmines kelio artroplastikas 

48 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-135 
Raimundas Lopata, Vilniaus 
universitetas 

Transatlantinės atsakomybės pasidalijimas: efektyvaus 
daugiašališkumo link 

49 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-142 
Kęstutis Baltakys, Kauno 
technologijos universitetas 

Perspektyvios ( )y–nanokompozitinės medžiagos 
aplinkosaugos technologijoms 

50 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-145 
Daiva Lepaitė, Viešoji įstaiga 
Socialinių mokslų kolegija 

Reflektyvios praktikos modeliavimas ir patirtinio mokymo/si 
veiksmingumo vertinimas ugdant besimokančiųjų  vadybines 
kompetencijas 

51 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-150 
Dainius Martuzevičius, Kauno 
technologijos universitetas 

Patalpų oro kokybės valdymas protingo namo sistemose 
(IAQ-SMART) 

52 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-151  Margarita Teresevičienė, Studijų proceso virtualizacijos tarpkryptinių tyrimų sinergija 
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Vytauto Didžiojo 
universitetas 

(SINERGIJA)  

53 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-152 
Jonas Ruškus, Vytauto 
Didžiojo universitetas 

Švietimo ir ugdymo tyrimų kokybės Lietuvoje plėtotė 
tarptautiškumo ir tarpdiscipliniškumo aspektais  

54 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-158 
Dalia Marija Stančienė, 
Vilniaus pedagoginis 
universitetas 

Vertybių internalizavimas socializacijos procese 

55 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-159 
Giedrė Kvieskienė, Vilniaus 
pedagoginis universitetas 

Jaunimo pozityviosios socializacijos modeliavimas inicijuojant 
socialinę klasterystę 

56 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-163 
Aidas Perminas, Vytauto 
Didžiojo universitetas 

Psichosocialinio streso mažinimo metodų efektyvumo 
įvertinimas studentų populiacijoje naudojant 
psichofiziologinius streso rodiklius bei šio efektyvumo sąsajos 
su tiriamųjų asmenybės savybėmis 

57 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-167 
Faustas Stepukonis, 
Klaipėdos universitetas 

Tarptautinis longitudinis tyrimas „Klaipėda 80+“ 

58 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-171 
Zenonas Rinkevičius, Vilniaus 
pedagoginis universitetas 

Muzikinio ugdymo tyrėjų gebėjimų stiprinimas taikant 
idealistinio realizmo koncepciją meniniame-dvasiname 
ugdyme   

59 VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-172 
Viktor Borisovich Ivanov, 
Klaipėdos universitetas 

Modelling of stress adaptation for over-ground part and 
roots of stress-tolerant plants in aspect of growth 

 
3.  Vidmanto Kastyčio Bentkaus ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto projektas „Nelygybės ir jų 

taikymai“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-008) – dėl teisinio subjekto sutarčiai sudaryti nebuvimo; 

4. Dariaus Milčiaus ir Lietuvos energetikos instituto projektas „Naujos kartos vandenilio saugojimo medžiagų sintezė 

panaudojant nepusiausvyrines technologijas“ (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-040) – dėl pareiškėjo prašymo neskirti 

finansavimo. 

 
 
 


