
APIBENDRINTOS NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS 

LIETUVOS EKOSISTEMOS: KLIMATO KAITA IR ŽMOGAUS POVEIKIS 

BAIGIAMOSIOS ATASKAITOS EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVADOS 

 

Nacionalinėje mokslo programoje ,,Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus 

poveikis“ tikslams pasiekti 2010 – 2014 metais iš 39 I ir II kvietimo laimėjusių projektų buvo 

įvykdyti 36 projektai. Programos tikslams pasiekti buvo suplanuoti 3 uždaviniai, kiekvienam kurių 

įvykdyti numatyta po dvi priemones. Pirmojo uždavinio mokslinėms problemoms spręsti vykdyti 5 

projektai, iš kurių pagal pirmąją priemonę įgyvendinti 2, o pagal antrąją – 3 projektai. Antrajam 

uždaviniui įvykdyti įgyvendinta 19 projektų, kurių didžioji dalis skirti pirmajai šio uždavinio 

priemonei įgyvendinti, o 3 projektai – antrajai priemonei. Trečiajam uždaviniui įgyvendinti vykdyta 

12 projektų, kurių tik vienas buvo skirtas antrajai priemonei. Du projektai, vykdyti pagal šį 

uždavinį, nebuvo baigti, tačiau jų planuoti tikslai dalinai pasiekti. Visų kitų projektų ataskaitos 

ekspertų įvertintos teigiamai ir davė naudingos informacijos, kuri prisidėjo prie programos tikslų 

įgyvendinimo.  

Atsižvelgiant į sėkmingai įvykdytų projektų skaičių ir teigiamą jų ataskaitų įvertinimą, 

galima teigti, kad Programos tikslas pasiektas, o numatyti uždaviniai įgyvendinti. Buvo gauta 

kokybiškai naujų fundamentinių mokslo žinių apie Lietuvos ekosistemų funkcionavimą, biologinės 

invazijos ir globalios klimato kaitos sąlygomis.  

Tai pirmoji programa Lietuvoje skirta biologinių invazijų įvairiapusiškiems tyrimams. 

Didžioji dauguma projektų įgyvendinti sėkmingai, jų įnašas svarbus mokslinei eksperimentinei 

plėtrai Lietuvoje, gauti rezultatai įnešė daug informacijos apie invazinių rūšių paplitimą 

ekosistemose, jų adaptacinius, genominius pokyčius, leido suformuluoti galimų grėsmių vietinėms 

rūšims prognozes. Programos projektų vykdymo metu gauti nauji moksliškai vertingi tyrimų 

rezultatai, kurių pagrindu buvo pateikta patikimų mokslinių apibendrinimų įvairių šiuolaikinių bei 

praeities invazijų procesų klausimais, išnagrinėtos priežastys bei galimi vyksmo scenarijai.  

Programos tikslus ir uždavinius įgyvendino aukštos mokslinės kompetencijos konsorciumai.  

Rezultatai gauti Programos projektų dalyviams įsigijus naujos, neretai unikalios mokslinės įrangos. 

Rezultatai aprobuoti tarptautinėje mokslinėje spaudoje ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 

Tai liudija per 100 išspausdintų bei spaudai įteiktų straipsnių leidiniuose su cituojamumo rodikliu 

(Impact Factor) Web of Science duomenų bazėje. Taigi vykdant programos projektus gauti tyrimų 

rezultatai yra reikšmingi, pagrįsti, patikimi ir inovatyvūs. 

Programoje planuota paskelbti ne mažiau kaip 40 straipsnių leidiniuose, referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje Thomson Reuters 

Web of Science. Pagal Programos rezultatai rodo, kad tokių straipsnių – atspausdintų, priimtų bei 

pateiktų spaudai– Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose buvo 26, o užsienio – 106. 

Gautų rezultatų sklaida daugumoje vykdytų projektų pakankama ir gauta nauja informacija paskleista 

tarptautiniuose leidiniuose. Kaip ir planuota pagal Programą, suorganizuotos 2 tarptautinės 

mokslinės konferencijos. Programos projektų vykdytojai dalyvavo maždaug šimte konferencijų, kur 

pristatė daugiau kaip 100 pranešimų, taip viršydami Programoje numatytą rodiklį perskaityti ne 

mažiau kaip 70 pranešimų tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose.  

Vertinant Programoje gautų tyrimų rezultatų sklaidą ir pritaikomumą, galima teigti, kad jie 

buvo pakankami. Gautų rezultatų pritaikomumas yra akivaizdus, tačiau vykdant šią programą trūko 

glaudesnių ryšių su suinteresuotomis institucijomis. Programoje buvo numatyta pateikti praktines 

rekomendacijas specialistams bei informaciją visuomenei populiarioje spaudoje. Ataskaitoje, 

apibendrinant rezultatus ir aptariant atskirus projektus paminėtos rekomendacijos ir tai, kad 

rezultatai pateikti populiarioje spaudoje, tačiau bendras Programos išvadas buvo galima pateikti 

išsamiau, išanalizavus ir apibendrinus visus sėkmingus projektus.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Programą galima laikyti įgyvendinta.  


