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Gerbiamieji,

Šiuolaikiniame moksle vis didesnį vaidmenį vaidina 
mokslinių tyrimų infrastruktūros (MTI). Kas yra 
šis naujas akademinio lauko veikėjas, atsiradęs 
greta mokslininkų grupių, laboratorijų, institutų, 
universitetų? Iš esmės tai yra platūs akademiniai 
tinklai, integruojantys didesnius, nei buvo įprasta 
mokslinių tyrimų išteklius. Tokie tinklai randasi bent 
dėl dviejų priežasčių: šiuolaikiniai tyrimai brangsta, 
todėl MTI yra būdas akumuliuoti išteklius ir didinti 
konkurencines galimybes, be to, MTI sudaro 
prielaidas tarptautiniam bendradarbiavimui arba 
mokslo internacionalizavimui. Europą apraizgo 
Europos MTI konsorciumai arba ERIC (angl. 
European Research Infrastructure Consortium), 
kurie akumuliuoja augantį akademinį kapitalą. 

Lietuvos mokslininkams svarbu integruotis į šiuos 
akademinius konsorciumus, antraip kyla grėsmė 
likti akademinio lauko periferijoje. 

Pirmasis Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
kelrodis pasirodė 2011 metais. Kelerius metus 
rengtas kelrodis pritaikė europinius ir pasaulinius 
MTI kriterijus Lietuvos akademiniam laukui ir 
įvardino pirmuosius akademinius tinklus, kurie 
turėjo pakankamai išteklių, kad galėtų lygiuotis į 
tarptautines infrastruktūras. Taip buvo atvertos 
integracijos į tarptautines MTI galimybės. 

Lietuvos mokslininkai šia galimybe pasinaudojo: 
2013 m. lapkričio 22 d. Europos socialinio tyrimo 
Lietuvoje organizatoriai įsiliejo į Europos socialinio 
tyrimo MTI konsorciumą, 2014 m. spalio 28 d. 
Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų į 
nacionalinį konsorciumą sutelkti šalies kalbos 
tyrinėtojai buvo priimti į Europos Bendrosios 
kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūrą.

Antrojo nacionalinio kelrodžio prireikė tam, kad 
būtų įvertinta nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų pažanga ir nustatytos naujos, 
pajėgios atstovauti Lietuvos akademinei 
bendruomenei infrastruktūros. Lietuvos mokslo 
tarybos sudaryta Mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
komisija kreipėsi į jau veikiančias infrastruktūras, 
prašydama atnaujinti informaciją apie jų veiklą, taip 
pat į visą Lietuvos mokslo visuomenę, siūlydama 
identifikuoti naujas MTI.  

Išanalizavus ir įvertinus mokslo ir studijų 
institucijų pateiktus pasiūlymus, įvertinus, ar MTI 
yra svarbi nacionaliniu mastu, ar ji gali suteikti 
išteklių aukšto lygio moksliniams tyrimams ir, 
ar ji turi perspektyvų integruotis į tarptautinius 
konsorciumus, buvo atnaujintas kelrodis. Be to, 
vertinant nacionalines MTI, buvo atsižvelgiama ir į 
tai, ar jos gali užtikrinti atvirąją prieigą, ar MTI dirba 
aukščiausios kvalifikacijos tyrėjai ir specialistai, jau 
turintys darbo su infrastruktūros ištekliais patirtį 
ir galintys užtikrinti efektyvų MTI naudojimą ne 
tik savo institucijos, bet ir platesnės akademinės 
bendruomenės reikmėms. 

Abejonių nekelia tai, kad po kelerių metų pasirodys 
trečiasis kelrodis, kuris bus sudarytas reaguojant 
į naujas akademinio lauko konfigūracijas, o šis 
kelrodis liks mokslo istorijai. Taip mūsų kelrodžiai 
atlieka dvejopą vaidmenį: jie formuoja naujas 
akademines tapatybes ir fiksuoja esminius Lietuvos 
mokslo istorijos epizodus.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas

Dainius H. Pauža

MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ APIBRĖŽIMAS, PASKIRTIS IR REIKŠMĖ

EUROPOS MTI PLĖTRA. ESFRI IR ERIC

LIETUVOS MTI POLITIKA IR NACIONALINIS KELRODIS

SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ MTI 

„E-lingua“ (CLARIN-LT) – Elektroniniai lietuvių kalbos ištekliai 

ESS LT – Europos socialinis tyrimas 

LiDA – Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas 

HUMRE – Žmogaus gerovės ir raidos mokslinių tyrimų infrastruktūra 

PITI „Aruodai“ – Paveldo ir istorijos mokslinių tyrimų infrastruktūra „Aruodai“

BIOMEDICINOS MOKSLŲ MTI

AEROINFRA – Aerobiologijos mokslinių tyrimų infrastruktūra 

MEDWAN – Biomedicininių duomenų kaupimo, standartizavimo ir analizės mokslinių tyrimų 
infrastruktūra

REIA – Eksperimentinių gyvūnų mokslinių tyrimų infrastruktūra 

„CossyBio“ – Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras

INECOM – Metabolominės ekologijos mokslinių tyrimų infrastruktūra 

Konsorciumas „Biobank-LT“ – Nacionalinis biobankų tinklas

GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ MTI

INOCHEMAS – Inovatyvios chemijos centras

„LitGrid-HPC“ – Lietuvos GRID našių skaičiavimų tinklas 

„Mechatronika“ – mokslinių tyrimų infrastruktūra

MNAAPC – Mikro-, nanotechnologijų ir analizės atvirosios prieigos centras

MAO – Molėtų astronomijos observatorija 

„Lazerių MTI“ – Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų 
ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra

PTC – Puslaidininkių technologijų centras 

SPECTROVERSUM – Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių  /  (molekulinių) vyksmų 
charakterizavimo centras 

„AChePha“– Taikomosios chemijos ir biofarmacijos centras

ULTRATEST – Ultragarsinių neardomųjų bandymų, matavimų ir diagnostikos centras 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ MTI

AGBC – Augalų genetikos ir biotechnologijos centras
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MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ 
APIBRĖŽIMAS, PASKIRTIS IR REIKŠMĖ

Šiuolaikiniame pasaulyje mokslinis pažinimas 
suvokiamas kaip reikšmingas globalios ir lokalios 
ekonominės, o taip pat socialinės ir politinės raidos 
veiksnys. Kokybiški moksliniai tyrimai yra žmogaus 
vietos pasaulyje, jo santykio su aplinka supratimo, 
visatos materijos ir gyvybės prigimties pažinimo bei 
visuomenės pažangos pamatas. Mokslo žinios taip 
pat yra kiekvienai visuomenei svarbių technikos ir 
medicinos inovacijų būtina sąlyga. Mokslas tampa 
tarptautinės reikšmės viešąja gėrybe, vienu iš 
nepamainomų naujovių, ekonominės gerovės 
ir socialinės pažangos šaltinių. Tai savo ruožtu 
lemia poreikį ieškoti naujų mokslo praktikos 
administravimo modelių, kuriuos pasitelkus būtų 
galima kiek įmanoma veiksmingiau išnaudoti 
materialius išteklius ir intelektinį potencialą.

Šiuolaikiniai novatoriški aukščiausios kokybės 
moksliniai tyrimai negali būti vykdomi nesukūrus 
tam palankių sąlygų, t. y. kūrybiškos intelektualios 
aplinkos, laisvai prieinamos tyrimų įrangos, 
metodologinės bazės. Todėl siekiant mokslinių 
tyrimų išteklių santalkos ir veiksmingumo, itin 
daug dėmesio skiriama mokslinių tyrimų sistemos 
vadybai ir infrastruktūrų plėtrai. 

Bendrąja prasme mokslinių tyrimų infrastruktūra 
suprantama kaip tarpusavyje susijusių struktūrinių 
elementų visuma, suteikianti galimybes vykdyti 
arba palaikyti mokslinius tyrimus. Šia prasme 
gali būti kalbama apie visą konkrečios valstybės 
ar regiono mokslinių tyrimų infrastruktūrą arba 
tam tikros mokslo srities ar krypties tyrimų 
infrastruktūrą. Ją paprastai sudaro materialūs 
ir intelektiniai mokslinių tyrimų ištekliai, sutelkti 
tradicinėse, gerai pažįstamose mokslo institucijose 
– universitetuose, institutuose, tyrimų centruose, 
laboratorijose ir pan. Deja, dažnai tokia sistema 

yra fragmentiška ir uždara, o tai lemia ekonomiškai 
neveiksmingų funkcijų dubliavimą, apsunkina 
mokslininkų ir įstaigų bendradarbiavimą tiek 
tarpusavyje, tiek su pramonės ar verslo įmonėmis. 
Laisvai apibrėžtos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
kaip visumos strateginis planavimas ir valdymas, 
nukreiptas į darnios nacionalinio arba Europos 
lygmens mokslo erdvės kūrimą, reikalauja išskirti 
sutelktas arba susietas pažinimo priemonių arba 
duomenų ir jų naudojimo kompetencijos platformas, 
kuriomis būtų galima aktualizuoti ir įprasminti 
esamus mokslo institucijų santykius, sujungiant 
jų išteklius ir išvengiant radikalių institucinių 
reformų. Tokios infrastruktūros kuriamos tradicinių 
mokslo institucijų pagrindu, kaip nacionalinio arba 
tarptautinio lygmens tyrimo įstaigų arba susijusių 
priemonių tinklai, siekiant ne pakeisti, o papildyti 
mokslo institucinę sanklodą. Šia specifine prasme 
mokslinių tyrimų infrastruktūra (santrumpa – MTI) 
yra fiziškai arba virtualiai egzistuojanti platforma, 
turinti pavadinimą ir apibrėžtus valdymo principus, 
mokslo bendruomenei teikianti prieigą prie įrangos, 
duomenų ir kompetencijų, būtinų aukščiausio lygio 
moksliniams tyrimams atlikti.

Paprastai MTI apibrėžiama kaip visuma priemonių, 
išteklių ir su jais susijusių paslaugų, kuriomis 
naudojasi mokslo bendruomenė, atlikdama 
mokslinius tyrimus: tai mokslinė įranga, mokslinių 
tyrimų medžiaga, žinių šaltiniai, informacijos ir 
ryšių technologijomis grindžiamos infrastruktūros 
bei kitos priemonės, kurios ypač svarbios mokslinei 
kompetencijai įgyti. Tačiau MTI nėra vien tik tyrimų 
įrangos bazė ar duomenų archyvas. Visų MTI 
paskirtis – nustatytomis sąlygomis teikti mokslinių 
tyrimų paslaugas, be to, jos atviros tyrėjams iš kitų 
įstaigų arba naujiems instituciniams partneriams. 

Todėl MTI turi būti vertinamos ne kaip mokslo 
tyrimų įstaigų turimų materialių ir intelektinių 
išteklių perskirstymo, bet kaip nauja tų išteklių 
aktualinimo ir įveiklinimo priemonė.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros formos požiūriu 
gali būti sutelktosios (centralizuotosios), 
išskaidytosios (tinklinės) arba virtualiosios 
(skaitmeninės). MTI sąvoka aiškiausiai apibrėžta 
ir labiausiai įsišaknijusi fiziniuose ir technologijos 
moksluose. Specifiniai šių mokslų sričių tyrimų 
poreikiai lemia tai, jog tyrėjų bendruomenė 
įprastai telkiasi aplink brangią ir sudėtingą fizinę 
įrangą – teleskopus, dalelių greitintuvus, specialios 
paskirties laboratorijas ir pan. – turinčius mokslo 
tyrimų centrus. MTI sąvoka vartojama ir aplinkos bei 
biomedicinos moksluose, nors čia infrastruktūros 
pasižymi didesniu įvairumu ir kompleksiškumu. 
Šioms mokslų sritims būdingesnės išskaidytosios 
(tinklinės) infrastruktūros – koordinuotos aplinkos 
tyrimų stotys, biobankai, audinių saugyklos, 
bioinformatikos duomenų kaupyklos ir apdorojimo 
centrai. Palyginti naujas reiškinys yra humanitarinių 
ir socialinių mokslų tyrimų infrastruktūros, kuriose 
eksperimentinės įrangos poreikis mažesnis, o 
lemiamas vaidmuo tenka informacijai. Šių sričių 
mokslininkams svarbu saugus ir patogus kuo 
didesnio kiekio ir kuo įvairesnių duomenų ir šaltinių 
saugojimas, kaupimas ir tvarkymas, tad MTI 
kuriamos pasitelkiant šiuolaikines informacines 
technologijas. Tokios infrastruktūros dažnai 
yra virtualiosios – tai iš kiekvieno mokslininko 
darbo vietos kompiuterių tinklais pasiekiamos 
skaitmeninės bibliotekos, duomenų archyvai, 
dalykinės paieškos sistemos ir pan.

Pagal mokslinių tyrimų tematiką MTI gali būti siaurai 
specializuotos, skirtos vienos arba kelių artimų 

mokslo krypčių tyrimams atlikti (astronominės 
observatorijos, gamtos tyrimų stotys ir pan.), ir 
tarpdalykinės, kurių ištekliais naudojasi daugelio 
krypčių ar net skirtingų mokslo sričių tyrėjai 
(bibliotekos, muziejai, informacijos ir komunikacijų 
infrastruktūros ir pan.). Teisiniu požiūriu mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą gali valdyti viena įstaiga 
arba kelių įstaigų konsorciumas.

Efektyviai veikiančių mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų kūrimas, atnaujinimas ir palaikymas 
yra esminė kiekvienos valstybės ateities mokslo 
sąlyga. Tačiau kad pavyktų sėkmingai visa tai 
įgyvendinti, būtinos ne tik konstruktyvios idėjos, 
bet ir reikšmingos investicijos, kurios turėtų 
būti paremtos gerai apsvarstytais mokslinės ir 
politinės bendruomenės sprendimais. Siekiant, 
kad viešojo sektoriaus lėšos būtų naudojamos kuo 
veiksmingiau, atsižvelgiant į svarbius visuomenės 
poreikius ir faktinius mokslo bendruomenės 
pajėgumus, beveik visose Europos valstybėse, 
įskaitant Lietuvą, sudaromi nacionaliniai 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžiai, 
kuriuose nurodomi svarbiausi mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų poreikiai ir pabrėžiami nacionalinių 
iniciatyvų strateginės plėtros prioritetai.
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EUROPOS MTI PLĖTRA. ESFRI IR ERIC

Aukščiausio lygio MTI yra viena svarbiausių mokslo 
konkurencingumo sąlygų. Tačiau tokioms tyrimų 
infrastruktūroms sukurti ir išlaikyti būtinos didelės 
lėšos. Mažos šalys, kurių ištekliai gana riboti, negali 
jų visų sutelkti tik vienoje arba keliose tyrimų šakose. 
Konkurencinga aplinka taip pat lemia poreikį sukurti 
kritinę tyrėjų masę, gebančią pasiekti proveržį 
atitinkamoje mokslo srityje ir užtikrinti veiksmingą 
žinojimo sklaidą tarp tyrėjų grupių. Todėl per 
pastaruosius keliolika metų Europos valstybės, 
reaguodamos į sparčiai augančius mokslinių tyrimų 
išteklių poreikius ir pasaulines tendencijas, dėmesį 
sutelkė į tarptautinių MTI plėtrą.

Esminis postūmis šioje srityje siejamas su 2000 
m. įvykusia Strasbūro konferencija, kurioje mokslo 
bendruomenė kartu su Europos Komisija (EK) 
pabrėžė, kad mokslinių tyrimų infrastruktūros 
yra viena svarbiausių kuriamos bendrosios 
Europos mokslinių tyrimų erdvės sudedamųjų 
dalių. Konferencijoje buvo sutarta, kad MTI plėtra 
turi vykti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 
telkiant ir derinant mokslo bendruomenės idėjas 
su politinius ir finansinius sprendimus priimančių 
suinteresuotųjų institucijų veiksmais.

Įgyvendinant Strasbūro konferencijoje iškeltas 
idėjas, 2002 m. buvo įkurtas Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų strategijos forumas 
(angl. European Strategy Forum for Research 
Infrastructures – ESFRI), kurio misija – parengti 
nuoseklią Europos MTI politikos strategiją, 
formuoti bendrą strateginį požiūrį, derinti šalių 
interesus ir skatinti daugiašalių mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų plėtros ir geresnio panaudojimo 
iniciatyvas Europos Sąjungoje (ES) ir pasaulyje. 
ESFRI atsiradimą lėmė objektyvios priežastys: 
daugelio šiuolaikinių mokslo krypčių MTI kūrimo, 

atnaujinimo ir veiklos sąnaudos tokios didelės, 
kad jas padengti įmanoma tik bendradarbiaujant 
tarpvalstybiniu mastu.

2006 m. buvo parengtas pirmasis ESFRI 
kelrodis – Europos MTI plėtros planas, kuriame 
nustatytos ilgalaikės strateginės kryptys, siekiant 
suderinti Europos lygmeniu sukurtas priemones 
ir nacionalinių valstybių pastangas. Pirmojoje 
ESFRI kelrodžio redakcijoje apibrėžtos 35 Europai 
svarbiausios tarptautinės MTI, apimančios visas 
mokslo sritis. Į 2008 m. atnaujintą ESFRI kelrodį jau 
buvo įtraukti 44 MTI projektai. O 2010 m. pabaigoje 
paskelbta trečioji ESFRI kelrodžio redakcija, kurioje 
jau pristatomi 48 MTI projektai, atitinkantys Europos 
mokslo bendruomenės poreikius artimiausiais 
dešimtmečiais. Šiems projektams įgyvendinti 
reikėtų mažiausiai 20 mlrd. eurų, o jų veiklos 
metinės sąnaudos sudarytų apie 10 proc. pradinių 
investicijų. 2014 m. pradėtas ESFRI kelrodžio 
atnaujinimo procesas, naujos projektų paraiškos 
buvo teikiamos iki 2015 m. kovo pabaigos, o ESFRI 
kelrodžio naujoji redakcija turėtų būti parengta 
2016 m.

ESFRI TARPTAUTINIŲ MTI KELRODIS1

Neparyškinta – kuriama MTI

Paryškinta – veikianti MTI

Pilka spalva – išskaidytoji (tinklinė) MTI

Melsva spalva – sutelktoji (centralizuotoji) MTI

* – MTI, kurioje dalyvauja ar su kuria bendradarbiauja Lietuvos MTI

SOCIALINIAI IR 
HUMANITA  RINIAI 

MOKSLAI

CESSDA*

CLARIN ERIC*

DARIAH ERIC*

ESS ERIC*

SHARE ERIC*

E-RIHS

AnaEE

BBMRI ERIC*

EATRIS ERIC*

ECRIN ERIC

ELIXIR*

EMPHASIS

ERINHA

EU-OPEN-
SCREEN

Euro Bio-
Imaging

INFRA- 
FRONTIER*

INSTRUCT*

ISBE

MMRI

ACTRIS

DANUBIUS- 
RI

EISCAT_3D

EPOS

EMSO

EURO- 
ARGO 
ERIC

IAGOS

ICOS ERIC

Life Watch

SIOS

ECCSEL

EU-SOLARIS

JHR

MYRRHA

Windscanner

BIOMEDICINOS 
MOKSLAI

APLINKOS  
MOKSLAI

MEDŽIAGŲ 
IR ANALIZĖS 

CENTRAI

ESRF 
UPGRADES

European 
Spallation 

Source ERIC

European XFEL

HL-LHC

ILL 20/20

FAIR

KM3NeT

SKA

SPIRAL2

PRACE*

FIZINIAI IR 
TECHNOLOGIJOS 

MOKSLAI

E. INFRA   -
STRUKTŪROS

ENERGETIKA

1  http://www.esfri.eu/esfri_roadmap2016/roadmap-2016.php (atnaujinama nuolat)

CTA

E-ELT

ELI*

EMFL

EST
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Nors pagal ES teisinius principus už MTI plėtrą 
atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos, 
ESFRI kelrodis ir jo paskatinti procesai įtikina, kad 
artimiausiu metu vis daugiau ES bendrųjų finansinių 
išteklių turėtų būti skiriama Europos MTI kurti, 
atnaujinti ir palaikyti. Tą rodo ir tai, jog 2007–2013 
m. įgyvendintoje 7-ojoje bendrojoje programoje 
MTI buvo numatyta apie 1,7 mlrd. eurų, o šiuo metu 
įgyvendinamoje programoje „Horizontas 2020“ 
jau pradėtoms ir naujoms MTI veikloms numatoma 
skirti apie 2,5 mlrd. eurų. Didžioji dalis šių lėšų 
skiriama MTI integruoti ir atvirajai prieigai užtikrinti. 
Nemažai lėšų skiriama ir ESFRI kelrodžio projektų 
parengiamajai fazei finansuoti. Tačiau didžioji 
MTI kūrimo, atnaujinimo ir veiklos sąnaudų dalis 
tenka šalims narėms. Investicijoms į MTI skatinti, 
Europos Komisija (EK) kartu su Europos investicijų 
banku (EIB) 2007 m. pasiūlė naują priemonę – 
Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę (angl. Risk 
Sharing Financial Facility – RSFF), pagal kurią EIB 
suteikia EK bendrai finansuojamas paskolas MTI 
kuriančioms organizacijoms ES ir asocijuotosiose 
šalyse. Pagal RSFF priemonę lėšų infrastruktūroms 
kurti arba atnaujinti galima pasiskolinti daug 
palankesnėmis sąlygomis nei įprastos komercinės 
paskolos.

Siekdama palankios teisinės aplinkos skatinti 
ES nares ne tik aktyviau investuoti į MTI, bet ir 
dalyvauti jų integracijoje Europos mastu, 2009 
m. ES Taryba patvirtino Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų konsorciumo (angl. European 
Research Infrastructure Consortium – ERIC) 
reglamentą. Juo skatinamos naujos tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo iniciatyvos kurti ir atnaujinti 
MTI, sudaromos palankios sąlygos ESFRI kelrodyje 
numatytiems projektams įgyvendinti. ERIC yra 

visose ES šalyse pripažįstamas juridinis asmuo, 
pasižymintis lanksčia vidine struktūra, kuri 
apibrėžiama konsorciumo narių įstatuose. ERIC 
nariais gali būti ES valstybės narės, asocijuotosios 
šalys, trečiosios šalys, kurios nėra asocijuotosios 
šalys, bei tarpvyriausybinės organizacijos. 
Tačiau praktiškai valstybės, dalyvaujančios ERIC 
konsorciumuose, šiai veiklai vykdyti skiria mokslo 
įstaigas.

Reikšmingas ESFRI darbo rezultatas – sukurta MTI 
plėtros proceso sistema, apimanti visus etapus 
nuo idėjos iškėlimo iki projekto įgyvendinimo. 
Ši sistema padeda suderinti skirtingų valstybių, 
organizacijų ir mokslo bendruomenių interesus. 
Lietuvai taip pat tikslinga reguliariai vertinti savo 
mokslinius interesus ir spręsti, kokiuose ESFRI 
MTI projektuose jai verta dalyvauti narės arba 
partnerės teisėmis. ESFRI procesas, nubrėžęs 
aiškius orientyrus, kur link per artimiausius 
10–20 metų kryps Europos mokslinių tyrimų 
pajėgumai, paskatino daugelio šalių vyriausybes 
rengti panašius strateginius dokumentus – MTI 
kelrodžius. Europos valstybių MTI kelrodžiuose 
pabrėžiamas poreikis dalyvauti kuriant arba 
naudotis kuriamomis Europos MTI. ESFRI ir 
nacionalinių kelrodžių rengimas iš esmės žymi 
svarbius pokyčius Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje – bendras ir koordinuotas daugelio 
valstybių dalyvavimas aukšto lygio MTI veikloje 
suteikia naujų galimybių Europai konkuruoti 
pasaulio inovacijų ir aukštą pridėtinę vertę 
kuriančių mokslinių tyrimų erdvėje.

ERIC2 ĮREGISTRUOTOS IR Į ESFRI KELRODĮ ĮTRAUKTOS ERIC LYGIO MTI 
(2015 M. DUOMENYS)

Melsva spalva – ERIC pateikę paraiškas

Žalsva spalva – ERIC lygio MTI, kurioms vadovauja Norvegija ir jos neturi konsorciumo statuso

** – Lietuva yra narė

2 Pagal https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric (atnaujinama nuolat).

BBMRI-ERIC

CERIC-ERIC

CESSDA

CLARIN-ERIC**

DARIAH ERIC

EATRIS-ERIC

ECCSEL

ECRIN-ERIC

EMSO

ESS ERIC**

European Spallation 
Source ERIC

EU-OPENSCREEN

Euro-Argo ERIC

ICOS ERIC

JIV-ERIC

„LifeWatch“

SHARE-ERIC

SIOS

Biobankų ir biomolekulinių išteklių mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas 
(Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium)
Vidurio Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas  
(Central European Research Infrastructure Consortium)
Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumas 
(Consortium of European Social Science Data Archives)
Europos bendrųjų kalbos išteklių ir technologijų mokslinių tyrimų infrastruktūra 
(Common Language Resources and Technology Infrastructure)
Meno ir humanitarinių mokslų srities skaitmeninių mokslinių tyrimų infrastruktūra 
(European digital research infrastructure for the Arts and Humanities)
Europos pažangių taikomųjų medicinos mokslinių tyrimų infrastruktūrai skirtas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
konsorciumas 
(European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine European Research Infrastructure Consortium)
Europos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo laboratorinė infrastruktūra
(European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure)
Europos klinikinių tyrimų infrastruktūros tinklas 
(European Clinical Research Infrastructure Network)
Europos daugiadisciplininės jūros dugno observatorija
(European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory)
Europos socialinis tyrimas
(European Social Survey)
Europos neutronų tyrimų centras  
(European Spallation Source)
Europos atvirosios cheminės biologijos paieškos platformų infrastruktūra
(European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology)
Euro-Argo mokslinių tyrimų infrastruktūra  
(Euro-Argo Research Infrastructure)
Integruota anglies ciklo stebėjimo sistema
(Integrated Carbon Observation System)
Jungtinis labai ilgos bazės interferometrijos institutas 
(Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry)
Biologinės įvairovės ir ekosistemų mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūra 
(Science and Technology Infrastructure for Research on Biodiversity and Ecosystems)
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimui vykdyti 
(European Research Infrastructure Consortium for the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)
Svalbard integruota Arkties regiono žemės stebėjimo sistema 
(Svalbard Integrated Arctic Earth Observation System)
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LIETUVOS MTI POLITIKA IR NACIONALINIS 
KELRODIS

2007 m. LR Vyriausybė parengė Integruotų 
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir 
plėtros koncepciją, o 2008 m. patvirtino penkias 
slėnių programas. Nacionalinio lygmens giminingų 
mokslo krypčių įstaigų sutelkimas ir konsolidavimas 
sujungiant išskaidytus išteklius dažnai yra 
pažangus žingsnis, ne tik galimai padidinantis 
išteklių valdymo veiksmingumą, bet ir sudarantis 
prielaidas šaliai dalyvauti stambesniuose Europos 
MTI konsorciumuose. Tokiai nedidelei valstybei 
kaip Lietuva dalyvavimas tarptautiniuose MTI 
projektuose yra vienintelė galimybė suteikti 
mokslininkams prieigą prie pažangiausių pasaulinio 
lygio tyrimų įrangos ir metodų. Tačiau pažymėtina, 
kad nei rengiant (2008), nei koreguojant (2014) 
slėnių programas nebuvo atsižvelgta į ESFRI 
parengtą Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
kelrodį.

Lietuva, tapusi ES nare, skyrė savo atstovus į ESFRI 
ir nuo 2004 m. dalyvauja šio forumo veikloje. 
2009 m. balandžio mėn. LR švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė iš 
Lietuvos ir išeivijos mokslininkų bei inovatyvaus 
verslo atstovų, turėjusi parengti Lietuvos MTI 
plėtros gairių projektą. Darbo grupė, siekdama 
apibrėžti pagrindines nacionalinių MTI plėtros 
kryptis artimiausiems 10–15 metų, pasiūlė darbo 
grupės nariams, bendradarbiaujant su mokslo 
bendruomene, išsiaiškinti perspektyvius MTI 
projektus. Darbo grupės sprendimu projektų 
siūlymo ir preliminaraus vertinimo teisė buvo 
perduota teminiams pogrupiams, kurie organizavo 
projektų idėjų iškėlimą ir komunikaciją su mokslo 
bendruomene. Siekdama užtikrinti didesnį darbo 
grupės veiklos viešumą, Švietimo ir mokslo 
ministerija3 kreipėsi į mokslo ir studijų institucijas 

ir aukštųjų technologijų įmones, prašydama 
bendradarbiauti su darbo grupe nustatant 
svarbiausius nacionalinius MTI projektus.

2010 m. LR švietimo ir mokslo ministerija įgaliojo 
Lietuvos mokslo tarybą atstovauti Lietuvos 
Respublikai kuriant Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų konsorciumus pagal ES Tarybos 
reglamentą. 4

Lietuvos mokslo taryba pagal 2010 m. parengtą MTI 
plėtros gairių projektą 2011 m. sudarė ir paskelbė 
pirmąjį Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
kelrodį, kuriuo siekta nustatyti nacionalinių MTI 
ilgalaikės plėtros strategines kryptis. Lietuvos MTI 
kelrodyje pateikiami Lietuvos MTI projektai, kuriems 
teikiamas prioritetas siekiant Lietuvos nacionalinės 
narystės šaliai svarbiose Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose, įtrauktose į ESFRI kelrodį, taip pat 
kitose tarptautinėse MTI. Kelrodyje pristatyta 15 
nacionalinių infrastruktūrų projektų, svarbių šalies 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinei plėtrai, taip 
pat nurodytos tarptautinės infrastruktūros, kurių 
veikloje Lietuvai būtų tikslinga dalyvauti. Lietuvos 
MTI projektų paraiškos, pateiktos Lietuvos mokslo 
tarybai įtraukti į 2011 m. kelrodį, buvo nagrinėjamos 
atitinkamuose Tarybos pogrupiuose (humanitarinių 
ir socialinių mokslų, biomedicinos, fizinių ir 
technologijos mokslų), o siekiant objektyvaus ir 
nešališko įvertinimo, apibendrinamąjį paraiškų 
vertinimą atliko užsienio šalių ekspertai.

2012 m. LR švietimo ir mokslo ministras patvirtino 
dalyvavimo tarptautinėse infrastruktūrose tvarkos 
aprašą.5 Tais pačiais metais Taryba patvirtino ir 
Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse 
MTI inicijavimo tvarkos aprašą, kuriuo remiantis 
buvo sudaryta Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių 

tyrimų infrastruktūrų komisija6. Komisija vertina 
Lietuvos mokslo įstaigų arba jų grupių parengtus 
narystės Europos MTI konsorciumuose planus, 
atsižvelgdama į Lietuvos mokslo bendruomenės 
poreikius, narystės plano rengėjų pasirengimą 
dalyvauti tarptautinėje infrastruktūroje ir valstybės 
finansines galimybes, ir teikia išvadą Tarybai, 
o Taryba, išnagrinėjusi MTI komisijos išvadą, 
sprendžia, ar pritarti narystės planui ir kartu su 
išvadomis teikti jį Švietimo ir mokslo ministerijai. 
Galutinį sprendimą dėl narystės plano ir Lietuvos 
įstaigų dalyvavimo tarptautinėje mokslinių tyrimų 
infrastruktūroje priima LR Vyriausybė Švietimo ir 
mokslo ministerijos teikimu.

Lietuvos mokslo tyrimų infrastruktūrų kelrodis yra 
ilgalaikio planavimo priemonė, apimantis visas 
mokslo sritis – nuo humanitarinių ir socialinių 
iki fizinių ir technologijos mokslų. Kelrodis yra 
strateginis dokumentas, paremtas Lietuvos ir 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų sistemos 
analize, įvertinant faktines ir potencialias sąveikas 
ir sąsajas tarp nacionalinių ir tarptautinių MTI, o taip 
pat atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos mokslinių 
tyrimų prioritetus. Kelrodis yra dinamiškas 
dokumentas, atnaujinamas atsižvelgiant į 
infrastruktūrų poreikio ir su jų plėtra susijusius 
pokyčius. Numatyta, jog Lietuvos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų kelrodį Taryba iš esmės peržiūri ir 
atnaujina ne rečiau kaip kas 5 metai.7

2014 m. Lietuvos mokslo taryba Švietimo ir mokslo 
ministerijos prašymu kelrodį atnaujino, įtraukdama 
naujus infrastruktūrų projektus: 2011 m. kelrodžio 
sąrašas, kurį sudarė 15 MTI projektų, 2014 m. buvo 
papildytas įtraukiant dar 7 MTI projektus, atrinktus 
iš 26 gautų paraiškų. Atnaujindami kelrodį Tarybos 
ekspertai taip pat įvertino visų nacionalinių 

infrastruktūrų sąsajas su Lietuvos sumaniosios 
specializacijos prioritetinėmis kryptimis. Visos 
atnaujintame kelrodyje pateiktos infrastruktūros 
įgyvendina vieną arba keletą sumaniosios 
specializacijos prioritetų.

MTI projekto įtraukimas į nacionalinį kelrodį yra 
jo reikšmingumo pripažinimas. Dabartiniame 
Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodyje 
pristatomos 22 nacionalinės svarbos iniciatyvos. 
Visų šių infrastruktūrų sukūrimas ir palaikymas, 
įskaitant jų įjungimą į tarptautinius tinklus arba 
konsorciumus, yra esminis veiksnys siekiant 
kokybiškai pagerinti Lietuvos mokslinių tyrimų 
sąlygas ir aplinką – tai, kas sudaro Lietuvos 
mokslo tyrimų pažangos ir proveržio pagrindą. 
Mokslinių tyrimų infrastruktūros pristatymas 
nacionaliniame arba tarptautiniame kelrodyje 
savaime neužtikrina finansavimo jai sukurti, 
atnaujinti ar palaikyti – sprendimai dėl MTI 
finansavimo priimami atskirai. Tačiau valstybės 
lėšos būtų panaudojamos veiksmingiau tik tada, 
jei finansavimas ir investicijos konkrečioms MTI 
būtų skiriami atsižvelgiant į kelrodį.

Atsižvelgusi į 2011 m. kelrodžio rekomendacijas 
ir jame pateiktas sąsajas su Europos 
infrastruktūromis, Lietuva 2013 m. tapo Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo 
„Europos socialinis tyrimas“ (angl. European 
Social Survey, European Research Infrustructure 
Consortium – ESS ERIC), o 2014 m. – Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo 
„Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų 
infrastruktūra“ (angl. Common Language 
Resources and Technology Infrastructure 
Network, European Research Infrustructure 
Consortium – CLARIN ERIC) nare.

3 LR švietimo ir mokslo ministerijos 2009 m. rugpjūčio 10 d. raštas Nr. SR-40-11-338.
4 LR švietimo ir mokslo ministerijos 2010 m. gegužės 24 d. raštas Nr. 43-01-R-3604 „Dėl dalyvavimo kuriant Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų konsorciumus“.
5 LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-1068 „Dėl dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6 Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimai Nr. VII-127 „Dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių 
tyrimų infrastruktūrose inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr. VII-130 „Dėl mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos 
patvirtinimo“.
7 LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-1068 „Dėl dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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Į LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KELRODĮ ĮTRAUKTOS 
INFRASTRUKTŪROS

MTI akronimas ir pavadinimas

„E-lingua“ (CLARIN-LT) – Elektroniniai lietuvių kalbos ištekliai 
ESS LT* – Europos socialinis tyrimas 
LiDA – Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas 
HUMRE* – Žmogaus gerovės ir raidos mokslinių tyrimų infrastruktūra 
PITI „Aruodai“ – Paveldo ir istorijos mokslinių tyrimų infrastruktūra „Aruodai“
AEROINFRA – Aerobiologijos mokslinių tyrimų infrastruktūra 
MEDWAN – Biomedicininių duomenų kaupimo, standartizavimo ir analizės mokslinių tyrimų infrastruktūra
REIA – Eksperimentinių gyvūnų mokslinių tyrimų infrastruktūra 
„CossyBio“ – Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras
INECOM – Metabolominės ekologijos mokslinių tyrimų infrastruktūra 
Konsorciumas „Biobank-LT“ – nacionalinis biobankų tinklas
INOCHEMAS* – Inovatyvios chemijos centras
„LitGrid-HPC“ – Lietuvos GRID našių skaičiavimų tinklas 
„Mechatronika“* – Mechatronikos mokslinių tyrimų infrastruktūra
MNAAPC* – Mikro-, nanotechnologijų ir analizės atvirosios prieigos centras
MAO – Molėtų astronomijos observatorija 
„Lazerių MTI“ – Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultra-
trumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra
PTC – Puslaidininkių technologijų centras 
SPECTROVERSUM – Spektrometrinio medžiagų ir elektroninių / molekulinių vyksmų charakterizavimo centras 
„AChePha“* – Taikomosios chemijos ir biofarmacijos centras (klasteris)
ULTRATEST – Ultragarsinių neardomųjų bandymų, matavimų ir diagnostikos centras 
AGBC* – Augalų genetikos ir biotechnologijos centras

Įstaigų akronimas

VDU
KTU
KTU
VU
VU
ŠU

KTU
LSMU VA, IMC

VU, LSMU VUOI
GTC, VU

SMĮA
FTMC
VU
KTU
KTU
VU

VU, FTMC

VU, FTMC
VU
KTU
KTU

LAMMC

Sąsaja su ESFRI

CLARIN ERIC
ESS ERIC

CESSDA ERIC
SHARE ERIC
DARIAH ERIC

COPAL (ex-EUFAR)
EATRIS ERIC, BBMRI ERIC

INFRAFRONTIER
ELIXIR, INSTRUCT

EMBRC
BBMRI ERIC
Neutron ESS

PRACE ERIC, CERN

E-ELT
ELI ERIC

EUROFEL ERIC
INSTRUCT ERIC

Eil. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

* - 2014 m. į kelrodį įtrauktos MTI
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SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ 
MOKSLŲ MTI

Į šį kelrodį atrinktos penkios socialinių ir humanitarinių mokslų sričių MTI:

• „E-lingua“ (CLARIN-LT) – Elektroniniai lietuvių kalbos ištekliai;

• ESS LT – Europos socialinis tyrimas;

• LiDA – Humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas;

• HUMRE – Žmogaus gerovės ir raidos MTI;

• PITI „Aruodai“ – Paveldo ir istorijos tyrimų infrastruktūra „Aruodai“.

14
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SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ MTI

Ši kalbinių išteklių mokslinių tyrimų infrastruktūra 
reikalinga universitetinėms studijoms, nuotoliniam 
mokymui, naujoms technologijoms kurti ir lietuvių 
kalbos sklaidai pasaulyje. MTI yra svarbi ne tik 
mokslui ar studijoms, bet ir lietuvių kalbai įsitvirtinti 
elektroninėje erdvėje, pritaikant ją modernioms 
informacinėms technologijoms ir taip išsaugant 
ateities kartoms.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
VDU Kompiuterinės lingvistikos centro teikiamos 
atvirosios prieigos paslaugos (http://tekstynas.vdu.
lt): atviroji prieiga prie Dabartinės lietuvių kalbos 
tekstyno, lygiagrečiųjų tekstynų, lietuvių kalbos 
daiktavardinių frazių žodyno ir sakytinės kalbos 
įrašų bazės, taip pat galimybė naudotis automatinio 
tekstų kirčiavimo sistema „Kirčiuoklė“, automatinio 
morfologijos kategorijų nustatymo tekste sistema 
„Morfologinis anotatorius“, automatiniu morfologinių 
žodžių formų generatoriumi „Morfolema“, teksto 
funkcijų nustatymo programa, automatine muzikos 
transkripcijos programa „Solo Explorer“ ir įrankių 
rinkiniu, skirtu įvairiems statistiniams kalbos 
modeliams kurti. Tyrimų tikslais įrankius galima 
naudoti per VDU Humanitarinių mokslų fakulteto 
Kompiuterinės lingvistikos centro (KLC) interneto 
sąsają arba kaip žiniatinklio paslaugas. Populiariausia 
KLC teikiama paslauga yra mašininis vertimas iš anglų 
kalbos į lietuvių (http://vertimas.vdu.lt).

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės 
lingvistikos centras ir Informatikos fakultetas kartu 
su KTU fakulteto Informacinių sistemų katedra ir 
Informacinių sistemų projektavimo technologijų 
centru laisvai ir nemokamai per interneto sąsają 
arba kaip žiniatinklio paslaugas teikia automatinės 
teksto analizės, interneto žiniasklaidos analizės ir 
kitas kalbos technologijų paslaugas (www.semantika.
lt). Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institutas 
suteikia atvirąją prieigą prie jo mokslininkų sukurtų 
kalbinių išteklių.

Pagrindinės „E-lingua“ (CLARIN-LT) kartu su 
CLARIN ERIC teikiamos paslaugos yra susijusios su 
europinių kalbos išteklių sutelkimu ir pasiekiamumu 
Lietuvos ir Europos naudotojams. „E-lingua“ narystė 

Dalyvaujančios institucijos:

-  VDU Humanitarinių mokslų fakulteto 
Kompiuterinės lingvistikos centras ir 
Informatikos fakultetas;

-  KTU Informatikos fakulteto Informacinių 
sistemų katedra ir Informacinių sistemų 
projektavimo technologijų centras;

-  VU Taikomųjų mokslų institutas. 

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
narystė CLARIN ERIC.

Natūrali kalba yra itin sudėtinga komunikacijos 
sistema, jos vartojimas yra vienas svarbiausių 
žmogaus gebėjimų, neatsiejamas nuo bet kokios 
žmogiškosios veiklos. Todėl kalbos tyrinėjimas 
ir pažinimas reikšmingas kultūriniu, socialiniu 
ir technologiniu požiūriu. Bendruosiuose, 
specializuotuose ir taikomuosiuose kalbos 
tyrimuose vis svarbesnis vaidmuo tenka 
informacinėms technologijoms, kurios reikalauja 
nuolat atnaujinti išteklius ir tobulinti kalbos 
technologijas. Tam ir buvo sukurta „E-lingua“ 
(CLARIN-LT) – lietuvių kalbos elektroninių 
išteklių, priemonių ir technologijų pagrindu 
veikianti mokslinių tyrimų infrastruktūra, kurią 
sudaro tekstynai, garsynai, ontologijos ir kitos 
kalbos duomenų bazės ir analizės priemonės. Šiuo 
metu kuriamas CLARIN ERIC B tipo duomenų ir 
paslaugų centras, kaupiami skaitmeniniai kalbos 
ištekliai bei kuriamos jų analizės priemonės ir 
kitos technologijos.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
„E-lingua“ (CLARIN-LT) – tai įvairių kalbos išteklių, 
priemonių ir technologijų MTI. Šie ištekliai yra daugeliui 
mokslo krypčių atstovaujančių mokslininkų duomenų 
šaltinis ir tyrinėjimo objektas, tačiau labiausiai ji 
reikalinga trijų sričių (humanitarinių, socialinių ir 
fizinių) mokslų atstovams. Tokia mokslinių tyrimų 
infrastruktūra suinteresuoti lingvistai, literatūrologai, 
tautosakininkai, istorikai, etnologai, antropologai, 
sociologai, politologai, socialiniai psichologai. Kalbos 
ištekliai ir jų analizės priemonės taip pat yra ir 
informatikos mokslų objektas, juos pasitelkus kuriamas 
dirbtinis intelektas, žmogaus ir kompiuterio sąveiką 
palengvinanti programinė įranga, intelektualios 
informacijos paieškos ir išgavimo, didelių tekstų 
sankaupų automatinės ir daugialypės terpės analizės 
ir apdorojimo sistemos. Humanitarinių ir informacijos 
mokslų sankirtoje atsirado naujų tarpdalykinių mokslo 
krypčių – natūralios kalbos apdorojimas, kompiuterinė 
lingvistika, kalbos technologijos, kurioms būtina 
kalbinių išteklių MTI.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos vykdo mokslinius 
tyrimus, kurių dauguma susiję su kalbos išteklių ir kalbos 
technologijų poreikiu ir būtinybe turėti prieigą prie 
bendros platformos, kuria teikiamos standartizuotos 
paslaugos. Įsigalėjus kompiuterinėms technologijoms 
ir atsiradus skaitmeninių teksto, vaizdo ir garso įrašų 
sankaupoms, visų jas tyrinėjančių mokslininkų darbas 
tapo neįmanomas be specialios programinės įrangos, 
kuria galima kaupti, tvarkyti ir tirti elektroninius išteklius. 
Šiuo metu Lietuvoje sukaupta nemažai lietuvių kalbos 
išteklių ir jiems skirtos specialios programinės įrangos, 
tačiau pagal turimos programinės įrangos pobūdį 
ir siūlomas paslaugas naudotojams lietuvių kalba 
atsilieka nuo kitų ES kalbų.

tarptautiniame konsorciume CLARIN ERIC suteikia 
prieigą prie didelių skaitmeninių garso, vaizdo ir 
teksto duomenų įvairiomis kalbomis (www.clarin.
eu), todėl naudotojais Lietuvoje gali tapti bet kuri 
mokslo ir studijų institucija, atliekanti lituanistinius 
arba kalbos technologijų tyrimus ir siekianti, kad 
tyrimai būtų pripažinti Europos mastu. Įstaigos 
ir jų tyrėjai gali taupyti lėšas infrastruktūrai kurti 
ir palaikyti, sudaromos naujos mokslinių tyrimų 
sąlygos, mokslininkams nebereikia visų išteklių ir 
įrankių diegti savuose kompiuteriuose, nes CLARIN 
paslaugomis ir kalbų ištekliais galima naudotis 
tiesiogiai informaciniame tinkle.

CLARIN ERIC infrastruktūra apima pačius įvairiausius 
kalbų išteklius ir technologijas: tekstynus, žodynus, 
leksines duomenų bazes, garsynus, įvairias kalbos 
apdorojimo ir analizės priemones, standartus, 
technologijas ir produktus bei paslaugas. Integracija 
į šią tarptautinę infrastruktūrą ypač svarbi, nes taip 
užtikrinamas lietuvių kalbos išteklių išsaugojimas, 
plėtra ir jų nuolatinis prieinamumas tarptautiniu 
mastu.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Projektą įgyvendina konsorciumas, kurį sudaro VDU 
Kompiuterinės lingvistikos centras ir Informatikos 
fakultetas, KTU Informatikos fakulteto Informacinių 
sistemų katedra ir Informacinių sistemų projektavimo 
technologijų centras bei VU Taikomųjų mokslų 
institutas. Numatoma, jog vėliau prie konsorciumo 
prisijungs ir kiti nariai. Konsorciumas veiks kaip 
nacionalinis darinys tarptautiniame konsorciume 
CLARIN ERIC. Dalyvaudamas bendroje CLARIN 
ERIC veikloje, nacionalinis konsorciumas galės 
prisijunti kuriant standartus, perimti universalią, taigi 
ir lietuvių kalbai tinkančią programinę įrangą, lietuvių 
kalbos išteklius padaryti prieinamus tarptautinei 
bendruomenei.

„E-lingua“ (CLARIN-LT) MTI atitinka sumaniosios 
specializacijos prioritetų kryptis „Įtrauki ir 
besimokanti visuomenė“ ir „Naujos medžiagos, 
procesai ir technologijos gamybai“. 

Pavadinimas:  
„E-lingua“ (CLARIN-LT)
Įstaiga: Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58, 4248 Kaunas
Tinklalapis: http://www.clarin-lt.lt
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SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ MTI

Skirtingų visuomenių tyrimai (ypač kartotiniai) yra 
viena esminių priemonių socialinių mokslų žinioms 
gausinti. Svarbus jų privalumas – tokių tyrimų 
duomenų analizė itin svarbi kuriant, tikrinant ir 
plėtojant teorijas, taip pat mokymui ir mokymuisi. 
ESS LT duomenų analizė leidžia įrodymais pagrįsti 
Europos socialinės raidos procesus lyginamojoje 
perspektyvoje.

EUROPOS SOCIALINIS TYRIMAS 
KAIP EUROPOS TYRIMŲ 
INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUMAS

Nuo 2013 m. lapkričio 30 d. Europos socialinis 
tyrimas veikia kaip Europos tyrimų infrastruktūros 
konsorciumas (ESS ERIC), kurio tikraisiais nariais 
tapo 14 Europos Sąjungos valstybių, tarp kurių yra 
Jungtinė Karalystė, Vokietija, Austrija, Švedija, Belgija, 
Lenkija ir kitos šalys. Lietuva yra tikroji ESS ERIC narė, 
o ši Europos infrastruktūra buvo pirmoji, kurios nare 
tapo Lietuvos Respublika. 

ESS ERIC yra tarptautinė infrastruktūra ir jos veiklų 
įgyvendinimas yra daugelio institucijų skirtingose 
Europos šalyse bendros veiklos rezultatas. ESS ERIC 
valdo Generalinė Asamblėja, sudaryta iš valstybių 
narių atstovų, kuri skiria tyrimo direktorių kasdienėms 
veikloms įgyvendinti. Infrastruktūros būstinė yra 
Londono Sičio universitete (angl. City University 
London) Jungtinėje Karalystėje, pagrindinę mokslinę 
komandą sudaro šešios įstaigos: Norvegijos socialinių 
mokslų duomenų tarnyba, Leibnizo socialinių mokslų 
institutas Vokietijoje, Nyderlandų socialinių tyrimų 
institutas, Barselonos Pompeu Fabra universitetas 
Ispanijoje, Liuveno universitetas Belgijoje ir Liublianos 
universitetas Slovėnijoje.

Europos socialinis tyrimas kaip tyrimų infrastruktūra 
ne tik užtikrina nuolatinį duomenų apie pagrindines 
europiečių nuostatas ir elgseną rinkimą, tačiau leidžia 

Dalyvaujančios institucijos:

- KTU Viešosios politikos ir administravimo 
institutas.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: Lietuva 
yra ESS ERIC narė.

Socialinių tyrimų objektas yra žmonių įsitikinimai 
ir elgsena, o šių tyrimų rezultatai leidžia ne tik 
pažinti visuomenę ir prognozuoti jos raidą, bet ir 
suteikia tvirtesnį pagrindą ir aiškesnę perspektyvą 
praktiniams sprendimams susidūrus su įvairiais 
socialiniais, ekonominiais ir politiniais iššūkiais. 
Europos socialinis tyrimas (toliau – ESS LT) yra 
mokslininkų pasiūlyta ir nuo 2001 m. Europos 
šalyse kas dvejus metus atliekama tarptautinė 
socialinė apklausa, skirta ištirti europiečių 
nuostatas, vertybes ir elgseną.

Įgyvendinama 7-oji Europos socialinio tyrimo 
banga.

EUROPOS VISUOMENIŲ POKYČIŲ 
UŽDANGĄ PRASKLEIDUS

Europoje atliekama ne viena tarptautinė kartotinė 
socialinė apklausa (pvz., Eurobarometras, Europos 
vertybių studija), tačiau ESS LT yra išskirtinis. Jis 
vykdomas daugiau nei trisdešimtyje skirtingų Europos 
šalių, ir siekiama ištirti žmonių įsitikinimus ir elgseną. 
Tačiau ESS LT ne tik tiriama socialinė struktūra, 
gyvenimo sąlygos ir nuostatos Europoje arba stebima 
ir fiksuojama, kaip keičiasi socialinis, politinis ir 
vertybinis Europos visuomenių paveikslas, ne mažiau 
svarbus šio tyrimo tikslas yra sukurti nacionalinės 
pažangos rodiklius, kurie atspindėtų tai, kaip piliečiai 
suvokia ir vertina pagrindinius savo visuomenių 
bruožus. Greta įprastų ekonominių rodiklių, ESS LT 
siekia sukurti kiekybinius lyginamuosius rodiklius, 
kuriais būtų galima įvertinti ir palyginti gyvenimo 
kokybę skirtingose šalyse arba regionuose.

Dar vienas ESS LT išskirtinumas yra siekis skatinti 
ir skleisti aukštus metodologinius tarptautinių 
apklausų standartus socialiniuose moksluose kuriant 
klausimynus ir testuojant, sudarant atrankas, renkant 
duomenis, mažinant paklaidas ir užtikrinant klausimų 
patikimumą. Šiuos standartus ESS LT skleidžia 
per socialinių mokslų tyrėjų kiekybinių lyginamųjų 
tyrimų ir duomenų analizės mokymus. Būtent už 
radikalias inovacijas tarptautinėse apklausose 2005 
m. apdovanotas ES Descartes tyrimų prizu. Europos 
socialiniu tyrimu siekiama didinti duomenų apie 
socialinius pokyčius viešą matomumą ir prieinamumą 
mokslininkams, politikos kūrėjams ir visuomenei. 
ESS LT sudaro sąlygas specialistams ir visuomenei 
nemokamai ir be apribojimų naudotis sukauptais 
duomenimis.

įvairioms mokslininkų grupėms įtraukti į tyrimą 
svarbiausias tyrimų tematikas. Pastaraisiais metais 
ESS LT temomis buvo asmeninė ir socialinė gerovė, 
demokratijos suvokimas ir vertinimai, žiniasklaida ir 
socialinis pasitikėjimas, gerovės valstybė ir kitos.

Standartizuotas tyrimas vykdomas jau 36 
valstybėse, o jo rezultatais naudojasi įvairių 
socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjai iš daugiau 
nei 160 pasaulio šalių. ESS LT duomenys jau 
naudoti šimtuose mokslinių straipsnių ir akademinių 
monografijų.

KTU Viešosios politikos ir administravimo institutas 
(VPAI) yra ESS LT vykdytojas ir ESS ERIC paslaugų 
teikėjas Lietuvoje. Įgyvendindamas ESS ERIC veiklas 
Lietuvoje, KTU VPAI ne tik prisideda kuriant visos 
Europos nacionalinės pažangos rodiklius, kurie 
pagrįsti piliečių nuomonėmis ir požiūriais vertinant 
pagrindinius visuomenės gyvenimo aspektus, 
bet ir kas dvejus metus atlieka reprezentatyvias 
Lietuvos gyventojų apklausas, užtikrina viešąją 
prieigą prie pirminių jų duomenų, rengia reguliarius 
metodologinius mokymus ESS LT duomenų 
naudotojams (socialinių mokslų studentams, 
mokslininkams ir kitiems tyrėjams arba ekspertams) 
Lietuvoje.

Lietuvoje lauko tyrimus vykdo viešosios nuomonės 
tyrimų organizacijos: 4-osios, 6-osios ir 7-osios 
bangos ESS LT tyrimus atliko UAB „Baltijos tyrimai“, 
o 5-osios – UAB RAIT. Įgyvendinant Europos socialinį 
tyrimą, o ypač pristatant jo duomenis visuomenei, 
plačiai bendradarbiaujama su žiniasklaida ir jo 
rezultatus skelbia tokie naujienų portalai kaip „Delfi“, 
„Alfa“, taip pat tyrimo rezultatai komentuojami 
radijuje ir televizijoje.

Lietuva nuolat dalyvauja ir Europos socialinio 
tyrimo vykdomuose tarptautinių socialinių apklausų 
metodologiniuose tyrimuose.

Pavadinimas:  
Europos socialinis tyrimas (angl. European Social Survey; ESS LT)
Įstaiga: Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas 
Tinklalapis: www.europeansocialsurvey.org/about/country/lithuania 
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instituto mokslininkai ir viešosios nuomonės tyrimų 
organizacijos (RAIT, „Vilmorus“). Šiuo metu LiDA 
kataloguose yra daugiau kaip 500 kiekybinių 
socialinių apklausų, istorinės statistikos ir politinės 
sistemos duomenų rinkinių, kurie pagal tarptautinius 
standartus aprašyti anglų ir lietuvių kalbomis. Archyve 
saugomi Europos socialinio tyrimo, Europos vertybių 
studijos, Tarptautinės socialinio tyrimo programos, 
Europos rinkimų studijų, Lietuvos nacionalinių rinkimų 
studijų ir kitų nacionalinės reikšmės socialinių tyrimų 
duomenys. Taip pat per LiDA katalogą kuriama 
prieiga prie Lietuvos statistikos departamento 
oficialiosios statistikos ir apklausų duomenų. Visi 
duomenys susieti su paieškos sistemomis, tokiomis 
kaip Lietuvos akademinė virtuali biblioteka (www.
elaba.lt), Lietuvos virtuali biblioteka (www.lvb.lt) arba 
„Google“, todėl lengvai pasiekiami naudotojams.

LiDA rengia ir skelbia mokymo priemones, kuriose savo 
sričių ekspertai pristato pažangius tyrimų metodus. 
„Tyrimų metodų“ serijoje išleisti du vadovėliai apie 
kokybinę lyginamąją analizę ir taikomąją regresiją. 
Taip pat archyvas rengia duomenų analizės mokymus, 
kuriuos veda Lietuvos ir užsienio ekspertai. Mokymai 
nuolat sulaukia didelio HSM mokslininkų ir tyrėjų 
dėmesio, o sukurtos mokymo priemonės gana plačiai 
naudojamos universitetinių studijų procese.

DUOMENŲ APIE LIETUVĄ ATVĖRIMAS 
PASAULIUI IR INTEGRACIJA Į 
EUROPOS INFRASTRUKTŪRAS

Dar prieš keletą dešimtmečių HSM tyrimai buvo 
daugiausia lokalūs, o tarptautinių tyrimų skaičius 
– menkas. Šiuo metu situacija pasikeitusi iš esmės – 
tyrimai vis labiau orientuojami į tarptautinę lyginamąją 
ir istorinę analizę, ir ši tendencija ypač ryški Europoje. 
Todėl LiD“ bendradarbiavimas su duomenų archyvais 
kitose šalyse ir dalyvavimas tarptautinėse asociacijose 
atveria Lietuvos duomenis pasauliui ir suteikia prieigą 
prie kitose šalyse sukurtų duomenų.

KOKYBIŠKI IR VISUOMENEI LAISVAI 
PRIEINAMI DUOMENYS 

Visapusiškas visuomenės pažinimas neįmanomas 
be ilgalaikių empirinių tyrimų, o jų duomenys turi 
būti laisvai prieinami mokslininkams ir kitiems 
suinteresuotiems asmenims. Visuomenės apklausų, 
kurios nuo 20-ojo amžiaus antrosios pusės yra vienas 
reikšmingiausių socialinių tyrimų šaltinių, duomenys 
kaupiami ir skelbiami specialiai tam įkurtuose 
duomenų centruose – empirinių duomenų archyvuose. 
Tokia praktika pasaulyje atsirado beveik prieš 70 
metų, kai Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo įkurtas 
seniausias pasaulyje apklausų duomenų archyvas – 
Roperio centras, veikiantis nuo 1947 metų. Šiandien 
tokie archyvai dažniausiai yra ne tik apklausų, bet ir 
daugelio skaitmeninių duomenų, būtinų socialiniams 
ir humanitariniams mokslams, saugyklos. 

Lietuvoje empirinių duomenų ilgalaikis saugojimas 
ir sklaida pradėti 2006 m. įkūrus Lietuvos HSM 
duomenų archyvą. LiDA yra virtuali skaitmeninė HSM 
srities infrastruktūra (www.lidata.eu), analogiška 
Europos šalyse veikiantiems socialinių duomenų 
archyvams, tokiems kaip Šveicarijos socialinių mokslų 
tyrimo fondas, Norvegijos socialinių mokslų duomenų 
tarnyba, Vokietijos GESIS – Leibnico socialinių mokslų 
institutas, Jungtinės Karalystės duomenų archyvas ir 
kiti.

LiDA pateikiami Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijose ir kitose organizacijose surinkti HSM 
tyrimų duomenys. Svarbiausi duomenų tiekėjai 
(depozitoriai) yra Kauno technologijos universiteto, 
Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, 
Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvos istorijos 

Dalyvaujančios institucijos:

- KTU Viešosios politikos ir administravimo 
institutas.

MTI tipas: lokalizuota, tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
Lietuva yra CESSDA narė.

Visos visuomenės šiandien susiduria su daugeliu 
iššūkių tokiose srityse kaip darbo rinka arba 
gerovės sistemos, sveikatos arba socialinė 
apsauga, demografija arba migracija ir kitose. 
Norint suprasti ir įveikti esamus iššūkius ir 
pokyčius, reikia tyrimų ir patikimų duomenų. Jie 
būtini ir tam, kad būtų įgyvendinama įrodymais 
pagrįsta viešoji politika. Kokybiški duomenys 
yra itin svarbi mokslu pagrįsto visuomenės 
supratimo ir valdymo dalis. Šiuolaikinėms 
valstybėms, ne mažiau nei duomenys, būtinos 
ir patikimos duomenų kaupimo ir sklaidos 
institucijos. Lietuvoje atvirąją prieigą prie svarbių 
nacionalinių ir tarptautinių tyrimų duomenų teikia 
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) 
duomenų archyvas (toliau – LiDA). 

Europos HSM duomenų institucijas vienija 2013 m. 
įsteigtas Europos socialinių mokslų duomenų archyvų 
konsorciumas (angl. Consortium of European Social 
Science Data Archives – CESSDA), kurio paslaugų 
teikėju Lietuvoje yra LiDA. Konsorciumo nariai yra 
13 Europos šalių, tarp kurių yra Norvegija, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija, Šveicarija, Austrija, Slovėnija 
ir kitos valstybės. Šio konsorciumo pagrindinis 
tikslas yra visavertė ir tvari infrastruktūra, padedanti 
mokslininkams vykdyti aukštos kokybės tyrimus, 
ieškant sprendimų susidūrus su svarbiausiais šių 
laikų visuomenių iššūkiais.

CESSDA plėtoja ir koordinuoja HSM duomenų 
dokumentavimo standartus, protokolus ir gerąją 
profesinę patirtį, teikdamas bendrą europinę prieigą 
tyrėjams prie socialinių mokslų duomenų išteklių. 

LiDA duomenų ilgalaikio saugojimo ir sklaidos 
sistemose įdiegti įrankiai (tokie kaip daugiakalbiai 
tezaurai, DDI metaduomenų standartas, OAI-
PMH (angl. Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting) protokolas duomenų sklaidai 
ir kt.) leidžia lengvai patekti į CESSDA katalogavimo 
sistemą (www.cessda.net). Šis katalogas išskirtinis 
tuo, kad jame vienu metu galima atlikti paiešką 
skirtingų šalių duomenų archyvuose, o radus norimą 
tyrimą ar duomenis, tiesiai patekti į archyvą, kuriame 
jie saugomi. Tokia paieška vykdoma per daugiakalbį 
tezaurą, kurio lietuviška versija integruota į bendrą 
sistemą, o duomenų ir kintamųjų paiešką galima 
atlikti lietuvių kalba. 2015 m. pradžioje CESSDA 
kataloge buvo galima surasti daugiau kaip 400 
duomenų rinkinių, saugomų „LiDA“. 

LiDA dalyvavimas šioje mokslinių tyrimų 
infrastruktūroje neabejotinai skatina tyrimų, kurių 
objektu yra Lietuvos visuomenė ir jos kaita, plėtrą, 
kokybę ir didina lyginamosios analizės galimybes.

Pavadinimas:  
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų 
archyvas (LiDA)
Įstaiga: Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
Tinklalapis: www.lidata.eu
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Dalyvaujančios institucijos:

- VU Filosofijos fakultetas;

- VU Gamtos mokslų fakultetas.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
narystė SHARE mokslinių tyrimų infrastruktūros 
konsorciume, pasirengimas narystei SHARE ERIC.

Žmogaus gerovės skirtingais raidos etapais 
tarpdalykiniai tyrimai yra svarbus informacijos 
ir tikslių duomenų šaltinis tiek socialinių, 
humanitarinių, biomedicinos mokslų akademinei 
bendruomenei, tiek institucijoms, atsakingoms 
už strateginių socialinių ir politinių sprendimų 
priėmimą ir jų įgyvendinimą. Vienas žmogaus 
raidos etapų – senėjimas – tampa pagrindiniu 
iššūkiu, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga ir, be 
abejo, Lietuva. Šiai tyrimų sričiai skirta HUMRE – 
tinklinė tarpdalykinė žmogaus gerovės ir raidos 
mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuri dalyvauja 
tarptautinės SHARE (angl. The Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe 50+ in Europe) 
infrastruktūros veikloje. 

      PASKIRTIS IR POREIKIS
HUMRE infrastruktūrą sudaro tarpdalykiniai sveikatos, 
senėjimo ir išėjimo į pensiją moksliniai tyrimai ir 
duomenų bazė (projektas „SHARE Lietuva“) bei 
prieiga prie žmogaus gerovei ir raidai tyrinėti bei 
elgesiui ir funkcionalumui įvertinti skirtos materialinės 
bazės. Gerėjant gyvenimo kokybei, ilgėjant vidutinei 
gyvenimo trukmei ir didėjant vidutiniam gyventojų 
amžiui, įvairūs vyresniojo amžiaus gyventojų tyrimai 
yra svarbūs ieškant galimybių spręsti visuomenės 
senėjimo iššūkius ir užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių 
gerovę. Šiems klausimams analizuoti nuo 2004 m. 
vykdomas Sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją 
tyrimas SHARE – vienas svarbiausių tarpdalykinių 
tyrimų Europoje, prie kurio vykdymo prisijungusi ir 
Lietuva per HUMRE mokslinių tyrimų infrastruktūros 
veiklas (www.share-project.org).

Dalyvavimas SHARE tarptautiniame tęstiniame 
tyrime, prieiga prie per tyrimą sukauptų duomenų ir 
prieiga prie žmogaus gerovei ir raidai tyrinėti skirtų 
materialių išteklių ir mokslo bendruomenei teikiamų 
paslaugų ypač svarbi socialiniams mokslams, tačiau 
taip pat svarbi ir humanitarinių bei biomedicinos 
mokslų sričių fundamentiniams ir taikomiesiems 
tyrimams. 

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Dalyvaudama SHARE infrastruktūroje, HUMRE 
vykdo senėjimo tyrimo bangų tyrimus Lietuvoje ir 
kaupia nacionalinius duomenis. Tai sudaro galimybę 
mokslininkams turėti prieigą prie SHARE duomenų 
ir atlikti Lietuvos ir kitų šalių duomenų palyginamąją 
analizę. Svarbi veikla yra susijusi su senėjimo 

metodologinių tyrimų problematikos analize ir tyrimo 
priemonių plėtra bei tyrėjų kompetencijų tobulinimu. 

SHARE yra viena pagrindinių MTI Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje, vykdanti tarptautinius, tęstinius, 
tarpdalykinius senėjimo tematikos tyrimus 20-yje 
Europos šalių ir Izraelio valstybėje bei teikianti prieigą 
prie duomenų bazės sveikatos, socioekonominio 
statuso, socialinio ir šeimos tinklų srityse. SHARE 
visų pirma skirta socialinių mokslų atstovams 
(demografams, ekonomistams, psichologams, 
sociologams, socialiniams politikams ir kt.), bet 
svarbi ir kitų mokslo krypčių atstovams, kurie tyrinėja 
šias sritis (biologams, epidemiologams, medicinos, 
visuomenės sveikatos srities mokslininkams ir kt.). 
Pagrindinis SHARE tikslas – kaupti duomenis, skirtus 
analizuoti individo ir visuomenės senėjimo procesus 
ir sudaryti prie jų prieigą. Iki šių metų SHARE 
atliko 5 bangų tyrimus (2004, 2006, 2010, 2012, 
2014), apimančius gyvenimo sąlygų tyrimą, ir vieną 
SHARELIFE 2008 metų retrospektyvinį gyvenimo 
istorijų tyrimą. Dar 5 tyrimų bangos planuojamos iki 
2024 metų. Daugiau nei 150 000 interviu duomenys 
leidžia analizuoti žmonių, vyresnių nei 50 metų, 
gyvenimą, įvertinant fizinę ir psichinę sveikatą, 
ekonominį ir visuomeninį užimtumą, pajamas, turtą, 
laiko ir pinigų leidimą su šeima ir už šeimos ribų, 
pasitenkinimą gyvenimu ir žmogaus gerovę. 

HUMRE infrastruktūros materialinė bazė, apimanti 
socialinių ir biomedicininių mokslų srities mokslinę 
įrangą, statistinę programinę įrangą, žmogaus 
gerovės ir funkcionalumo įvertinimo priemones, 
padeda vykdyti ne tik senėjimo, bet ir žmogaus 
gerovės ir raidos tyrimus įvairiais raidos tarpsniais. 
HUMRE teikia mokslininkų ir techninių darbuotojų 

paslaugas, naudojantis aparatūra ir prietaisais, 
skirtais analizuoti žmogaus elgesį ir gerovę, vykdo 
tyrėjų kompetencijų tobulinimo bei stažuotojų 
programas. 

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Vilniaus universitetas nuo 2013 m. bendradarbiauja 
su į Europos ESFRI kelrodį įtraukta SHARE-ERIC 
infrastruktūra – yra įsitraukęs į šios infrastruktūros 
veiklas nuo 7-osios tyrimų bangos vykdymo. 2015 
m. SHARE infrastruktūros mokslinis komitetas 
patvirtino Vilniaus universiteto, kaip nacionalinės 
mokslo partnerės, dalyvavimą SHARE konsorciume, 
pakviesdamas pasirašyti sutartį, todėl pradėtas 
HUMRE integracijos į SHARE ERIC konsorciumą 
procesas. Planuojama įsitraukti ir iki 2024 m. 
dalyvauti SHARE bangų tyrimuose, kaupti 
tarpdalykinių tyrimų duomenis tarptautinėje 
tinklinėje ir nacionalinėje duomenų bazėje, mokslo 
bendruomenei sudaryti kokybišką prieigą prie 
mokslinės medžiagos.

HUMRE infrastruktūros veiklos labiausiai sietinos 
su dviem Lietuvos sumaniųjų specializacijų 
prioritetinėmis kryptimis: „Sveikatos technologijos 
ir biotechnologijos“ bei „Įtrauki ir kūrybinga 
visuomenė“.

Pavadinimas:  
Žmogaus gerovės ir raidos mokslinių tyrimų 
infrastruktūra (HUMRE)
Įstaiga: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius
Tinklalapis: www.humre.fsf.vu.lt
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Dalyvaujančios institucijos:

- VU Komunikacijos fakultetas;

- Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;

- UAB „Atviras kodas verslui“.

MTI tipas: virtualioji.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
institucinė narystė DARIAH-EU, „Europeana 
Network“, pateikti dokumentai nacionaliniam 
atstovavimui (narystei) DARIAH-EU.

Tradicinė istorinio ir kultūrinio paveldo 
saugojimo ir tyrimų vieta yra archyvai, 
bibliotekos ir muziejai. Tačiau ėmus dažniau 
taikyti šiuolaikines informacines technologijas ir 
jomis grįstus inovatyvius metodus socialiniuose ir 
humanitariniuose moksluose, tarptautiniu mastu 
iškyla šiems tyrimams pritaikytų skaitmeninių 
meno ir humanistikos archyvų, duomenų 
kaupimo ir tvarkymo instrumentų poreikis bei 
poreikis taikyti šių tyrimų rezultatus sprendžiant 
socialinius iššūkius ir kuriant įvairių kapitalo 
formų (socialinio, kultūrinio, inovacijų ir kt.) 
pridedamąsias vertes kultūros ir kūrybinėse 
industrijose. PITI „Aruodai“ – tai paveldo ir 
istorijos tyrimų infrastruktūra, skirta lituanistikos 
paveldui ir moksliniams duomenims kaupti ir 
prieigai prie šių duomenų sukurti.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
PITI „Aruodai“ yra MTI, orientuota į Lietuvos ir užsienio 
humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) sričių 
mokslininkus ir įstaigas, kaupiančius ir saugančius 
lituanistinį paveldą, atliekančius lituanistinius tyrimus ir 
taikančius šių tyrimų rezultatus sprendžiant socialinius 
iššūkius. Sukurti ir palaikyti PITI „Aruodai“ paskatino 
Lietuvos moksle susidariusios problemos, kurios 
gali būti apibrėžiamos kaip tarpsektorinė atskirtis, 
maža tarpdalykinių tyrimų erdvė, mokslo ir tyrimų 
institucinė izoliacija, menkas mokslo tyrimų sektoriaus 
ir verslo bendradarbiavimas, menkas SHM mokslinių 
tyrimų rezultatų pritaikomumas, mokslo sektoriaus 
uždarumas ir menkas dalyvavimas kuriant plačiajai 
visuomenei skirtus komunikacinius produktus.

Sektorių požiūriu ši MTI sieja Kultūros ministerijos 
kuruojamą kultūros paveldo skaitmeninimo sektorių 
su Švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamais mokslo 
tyrimų ir studijų sektoriais. Asmeniniu lygmeniu PITI 
„Aruodai“ auditorija apima apie 1 200 mokslininkų ir 
tyrėjų bei per 5 500 įvairių aukštųjų mokyklų, įvairių 
studijų programų (priskiriamų MTI atitinkančioms 
teminėms sritims) studentų. Mokslo tyrimų ir 
atminties institucijų lygmeniu PITI „Aruodai“ auditorija 
apima apie 10 mokslo ir studijų institucijų, per 1 400 
bibliotekų (tarp jų Lietuvos nacionalinė biblioteka, 5 
valstybinės reikšmės bibliotekos, 46 Lietuvos mokslo 
ir studijų institucijų bibliotekos, 5 Lietuvos apskričių 
bibliotekos, 60 savivaldybių bibliotekų), 134 muziejai 
(tarp jų 4 nacionaliniai muziejai, 17 respublikinių 
muziejų), 15 valstybės archyvų.

       PASLAUGOS IR VEIKLA
PITI „Aruodai“ teikiamos paslaugos yra virtualios 
ir fizinės. Pirmoji virtualiųjų paslaugų grupė skirta 
turinio kūrėjams, kuriems teikiama visa infrastruktūra 
turiniui pristatyti. Tai dalinė infrastruktūra (tezaurai, 
pagalbinės duomenų bazės), kuri gali būti 
naudojama gretutinių, tinklo ryšiais su PITI „Aruodai“ 
susietų projektų turiniui valdyti, ir įrankiai, kuriais 
užtikrinamas specifinio turinio dalių semantinis 
sąveikumas (pavyzdžiui, istorinės geoinformacijos 
valdymo įrankis http://tautosaka.llti.lt/lt/unitedgeo/). 
Antroji virtualiųjų paslaugų grupė skirta duomenų 
naudotojams. Visi PITI „Aruodai“ duomenys 
pateikiami internetu svetainėje www.aruodai.lt. 
Šiuo metu pateikiami archeologijos, etnologijos, 
folkloristikos, istorijos ir kalbotyros mokslo krypčių 
duomenys. Pagrindinėje saugykloje yra daugiau kaip 
1 760 visateksčių įrašų, 2 600 vaizdo ir garso archyvo 
įrašų, 2 500 terminų tezauro įrašų ir 910 straipsnių, 
1 400 personalijų banko įrašų ir 266 straipsniai, 3 
070 bibliografijos katalogo įrašų, 27 100 geografijos 
banko įrašų, 1 151 pasaka ir 361 dainos tipų aprašymas. 
Numatoma sukurti filosofijos teminį bloką ir plėsti 
archeologijos teminį bloką.

PITI „Aruodai“ teikiamos fizinės paslaugos apima 
konsultacijas ir ekspertinę veiklą kultūros paveldo 
ir HSM duomenų skaitmeninimo, standartizacijos ir 
technologinio aprūpinimo srityse. Įgyvendindami 
šias veiklas, VU Komunikacijos fakulteto mokslininkai 
dirba įvairiose ekspertų grupėse (Kultūros 
ministerijos Paveldo skaitmeninimo taryba, Muziejų 
taryba, Bibliotekų taryba, Lietuvos standartizacijos 
komiteto TK47 Informacija ir dokumentavimas, TK86 
Skaitmeninė geografinė informacija, TK81 Kultūros 
paveldo išsaugojimas ir kita).

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

PITI „Aruodai“ pagrindas sukurtas 2003–2006 m. 
pagal tarpinstitucinį projektą „Lietuvių dvasinės 
kultūros raiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos 
šaltinių elektroninis sąvadas“. Projektui pasibaigus 
MTI kuruoja VU Komunikacijos fakultetas, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas ir UAB „Atviras 
kodas verslui“.

PITI „Aruodai“ įgyvendinama kaip virtualioji MTI, 
apimanti penkias mokslo kryptis – archeologiją, 
etnologiją, folkloristiką, istoriją ir kalbotyrą. Šių 
mokslo sričių šaltiniai ir moksliniai duomenys 
saugomi PITI „Aruodai“ pagrindinėje saugykloje 
bei vaizdo ir garso archyve ir atvirosios prieigos 
būdu pateikiami tinklalapyje www.aruodai.lt. Greta 
mokslinių duomenų, PITI „Aruodai“ turi sukurtas ir 
palaikomas pagalbines duomenų bazes: skirtingų 
mokslo krypčių terminų tezaurus, personalijų banką, 
bibliografijos katalogą ir geografijos banką, taip pat 
kuria ir palaiko informacijos valdymo įrankius. 

Tarptautiniu lygiu PITI „Aruodai“ glaudžiausiai 
bendradarbiauja su kultūros paveldo skaitmeninimo 
infrastruktūrų tinklu „Europeana Network“ bei 
ESFRI menų ir humanitarikos infrastruktūrų tinklu 
DARIAH-EU. Taip pat palaiko ryšius su CARAREir 
ARIADNE tinklais.

Pavadinimas:  
Paveldo ir istorijos tyrimų infrastruktūra 
„Aruodai“ (PITI „Aruodai“)
Įstaiga: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius
Tinklalapis: http://www.aruodai.lt
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BIOMEDICINOS MOKSLŲ MTI

Į šį kelrodį atrinktos šešios biomedicinos mokslų srities MTI:

• AEROINFRA – Nacionalinių aerobiologinių mokslinių tyrimų infrastruktūra;

• MEDWAN – Medicininių duomenų kaupimo, saugojimo ir analizės nacionalinė 
MTI;

• REIA – Eksperimentinių gyvūnų tyrimų infrastruktūra;

• „CossyBio“ – Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras;

• INECOM – Metabolominės ekologijos tyrimų infrastruktūra;

• Konsorciumas „Biobank-LT“ – Nacionalinis biobankų tinklas.

26
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Dalyvaujančios institucijos:

- ŠU Aplinkotyros ir fizikos katedra;

- VU Hidrologijos ir klimatologijos katedra;

- VU Tarpfakultetinė vaistų tyrimo ir sintezės 
laboratorija;

- LAMMC Augalų patologijos ir apsaugos skyrius.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
EUFAR, EARLINET-ASOS.

Iki šiol pasaulyje juntamas duomenų, susijusių 
su žiedadulkių ir sporų produktyvumu ir ypač 
sklaida, trūkumas, kurį pašalinus rastųsi prielaidos 
proveržiui tokiose srityse kaip paleobotanika, 
archeologija, alergologija, agronomija, 
kriminalistika ne tik Lietuvoje. AEROINFRA 
– tai nacionalinė MTI, kurios pagrindą sudaro 
tarpdalykinis mokslininkų grupių tinklas, 
užtikrinantis oro kilmės alergenų ir augalų 
patogenų sklaidos duomenų kaupimo, vertinimo 
ir modernios prognozavimo sistemos veikimą 
Lietuvoje.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Infrastruktūros AEROINFRA instrumentinėmis 
priemonėmis siekiama užtikrinti aukščiausio 
lygio mokslinių idėjų įgyvendinimą ir inovatyviųjų 
technologijų plėtrą, realizuojant nacionalinius 
interesus tarptautinėje mokslo erdvėje, skatinant 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą aerobiologijos, 
biometeorologijos, alergologijos ir augalų patologijos 
srityse. Mokslinė infrastruktūra atveria galimybę išorės 
naudotojams naudotis ne tik techniniais ištekliais, 
bet ir paslaugomis bei sukurtais produktais. Didžioji 
dalis potencialių AEROINFRA paslaugų naudotojų 
yra žiedadulkių ir grybų sporų alergenams jautrūs 
asmenys, kurių skaičius Lietuvoje, remiantis skirtingais 
informacijos šaltiniais, yra nuo 120 tūkst. iki 300 tūkst. 
Kita dalis naudotojų – augalininkystės ir miškininkystės 
paslaugas ir produktus teikiantis verslas, kuriam 
patogenų sklaidos informavimo sistema svarbi 
agrobiologinių išteklių apsaugai.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Tinklinės aerobiologinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūros AEROINFRA tikslas – sutelkti 
pagrindinius srities mokslininkus sukuriant jiems 
aplinką ir galimybes kompleksiškai spręsti biologinės 
kilmės aerozolio keliamas disfunkcijas globalios kaitos 
sąlygomis ir panaudoti infrastruktūros pajėgumus 

taikomojo pobūdžio tyrimams, kuriuos vykdant 
kuriama pridėtinė vertė, bei atverti galimybes 
būti lyderiais projektuose su užsienio partneriais. 
Duomenys svarbūs įvairių mokslo sričių tyrėjams, 
siekiantiems būti konkurencingiems tarptautinėje 
mokslo erdvėje ir kurti aukštą socialinę bei ekonominę 
vertę.

Ši MTI svarbi mokslininkams ir visuomenei 
kaip kokybiškos informacijos apie aerozolius 
(įskaitant alergenus ir patogenus) šaltinis, būtinas 
visuomenės sveikatai, žemės ūkio ir pramonės 
plėtrai. Informacija apie aerobiologinę situaciją 
naudinga visiems, sergantiems alerginėmis ligomis, 
gydytojams-alergologams, farmacijos įmonėms ir 
kitoms suinteresuotoms įstaigoms. Oru plintančių 
patogeninių grybų sporų sklaidos prognozės yra 
svarbios ūkininkams. Įvertinus infrastruktūros 
galimybes, numatytos paslaugos pagal šias veiklos 
sritis: žiedadulkių ir sporų duomenų bankai, nauji 
biologinių dalelių ir jų sąveikos su oro teršalais tyrimo 
metodai, regioninio ir lokalaus lygmens žiedadulkių 
sklaidos modeliai, fitoepidemiologinės ir mikogeninių 
susirgimų protrūkio prognozės, alergenų nustatymas 
produktuose ir aplinkoje, netiesioginiai invazinių 
augalų natūralizacijos tyrimai, žiedadulkių ir sporų 
atlasai, atpažinimo raktai, patalpų sandarumo nuo 
alergenų patikra, patalpų ir aplinkos oro kokybės 
testavimas, aerobiologinių duomenų vizualizavimas 
interneto svetainėms ir kitas.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Trijų mokslo įstaigų (Šiaulių universiteto, Vilniaus 
universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro) kuriama AEROINFRA yra savanoriškas 
įstaigų susivienijimas, įgyvendinantis nacionalinį 
projektą ir sprendžiantis konkrečius uždavinius.

Infrastruktūra pasirengusi plėsti bendradarbiavimą ir 
pritraukti tarptautinius mokslo pajėgumus Tai turėtų 
būti pagrindas vykdyti tarptautinius reikšmingus 
tyrimus. Numatyta mokslo žinių banką papildyti 
EAACI, GA2LEN, WHO, PMP, IAA, EAS, NAF ir kitų 
organizacijų duomenimis.

AEROINFRA turi puikias tarptautinės integracijos 
perspektyvas – narystei tokiose tarptautinėse MTI 
kaip EUFAR, EARLINET-ASOS.

 

Pavadinimas:  
Nacionalinių aerobiologinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūra (AEROINFRA)
Įstaiga: Šiaulių universitetas, Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai
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Pavadinimas:  
Medicininių duomenų kaupimo, saugojimo ir analizės 
nacionalinė tyrimų infrastruktūra (MEDWAN)
Įstaiga: Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas

       VEIKLA IR PASLAUGOS
MEDWAN turėtų apimti institucinių partnerių – Vilniaus 
universitetinių ligoninių, Kauno universitetinių klinikų 
ir kitų miestų ligoninių – instrumentines ir intranetines 
infrastruktūras, integruojant jas į internetinę atvirosios 
prieigos infrastruktūrą, kuria siekiama mažinti sparčiai 
augančius sveikatos apsaugos ir gydymo sąnaudas.

Numatyta teikti šias paslaugas: a) naudotojų 
pateiktos informacijos apdorojimas, vaizdų ir signalų 
parametravimas, segmentavimas, klasifikavimas, 
audinių, darinių diferencijavimas, baltymų savybių 
predikcija, genetinės informacijos paieška ir 
apdorojimas, automatinė antrinių smegenų sužeidimo 
epizodų predikcija (hipotenzijos epizodai, smegenų 
kraujotakos autoreguliacijos sutrikimai, padidėjęs 
galvospūdis (viršijantis fiziologines ribas), antriniai 
kraujo išsiliejimai, smegenų slankumo mažėjimas ir 
kita); b) bendrai sukauptos informacijos pateikimas 
naudotojui pagal jo poreikius – moksliniam darbui, 
statistikai, epidemiologijai, fundamentiniams 
apibendrinimams; c) prieiga prie tarptautinių 
repozitoriumų, tinklų ir duomenų bazių; d) klinikinių 
sprendimų veiksmingumo didinimas – predikcijos 
aliarmų automatinis pateikimas siekiant išvengti 
antrinių smegenų sužeidimų epizodų, gydymo 
patarimų ir rekomendacijų teikimas remiantis 
sukaupta medicinine informacija ir jos veiksmingo 
apdorojimo rezultatais.

Dalyvaujančios institucijos:

- KTU Sveikatos telematikos mokslo institutas.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
„BrainIT“, EATRIS, BBMRI.

Žmonija susiduria su daugeliu neišspręstų 
prioritetinių mokslinių neurodegeneracinių 
patologijų ir trauminių smegenų sužeidimų 
(TSS) diagnostikos ir gydymo problemų. 
Neurodegeneracinių ligų diagnostikai, 
stebėsenai, gydymui reikia fundamentinių 
ir taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacinių 
technologijų plėtros. Tam būtina standartizuotų 
daugiacentrių tarptautinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūra. MTI MEDWAN skirta Lietuvos 
neurologijos, reanimatologijos, radiologijos, 
neuroinformatikos, telematikos ir kitų 
mokslo ir technologijų sričių specialistams 
bendradarbiaujant su ES neuromokslo centrais 
veiksmingai spręsti neurodegeneracijos ir TSS 
prioritetines problemas.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
MEDWAN – tai tinklinė nacionalinė medicininių 
duomenų kaupimo, saugojimo ir analizės infrastruktūra. 
Ja siekiama užtikrinti elektroninį standartizuotą 
pacientų fiziologinės stebėsenos, diagnostikos ir 
gydymo duomenų kaupimą paskirstytoje nacionaliniu 
ir tarptautiniu mastu centralizuotai valdomoje 
medicininių duomenų ir produktyviųjų žinių bazėje.

Kuriama infrastruktūra skirta biomedicinos 
moksliniams tyrimams, inovacinių biomedicininių 
diagnostikos, stebėsenos, fiziologinių matavimų ir 
gydymo technologijų plėtrai, jų pritaikymui klinikinėje 
praktikoje, sveikatos apsaugos sistemos poreikiams, o 
taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui. 

Lietuvos sveikatos apsaugos įstaigos ir su jomis 
susijusios tyrimų institucijos vis dažniau naudoja 
informacijos skaitmeninimą ir šiuolaikinius 
kompiuterizuotus prietaisus, kuriais gaunami ir 
registruojami didžiuliai informacijos kiekiai. Šiuo metu 
vertinga biomedicininė informacija registruojama 
nesistemiškai, saugoma įvairiose vietose, sunkiai 
prieinama, nepakankamai apdorojama ir didžiąja 
dalimi neatitinka standartizavimo ir suderinamumo 
reikalavimų. Tai trukdo veiksmingai panaudoti 
informaciją, keistis ja su tarptautinėmis tyrimo 
organizacijomis, apdoroti ją pasitelkiant galingus 
paskirstytus kompiuterinių tinklų išteklius.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

MEDWAN veiks pagal partnerių jungtinės veiklos 
sutartis kaip atvirosios prieigos MTI, suteikianti 
išteklius tyrėjams, inovacijų kūrėjams ir gydytojams. 
Centralizuotą MEDWAN tyrimų infrastruktūros 
valdymą ir jos įrangos naudojimą užtikrins KTU 
Telematikos mokslo laboratorija, veikianti „Santakos“ 
slėnyje. Ši infrastruktūra, kaip nacionalinė Europos 
infrastruktūrų dalis, bus sujungta su specializuotomis 
ESFRI kelrodžio tyrimų infrastruktūromis – 
pirmiausia su „BrainIT“, vėliau su EATRIS ir BBMRI. 
Tai atvers galimybes įsijungti į tarptautinius žinių 
tinklus, tokius kaip „neuGRID“, „WeNMR Grid“, 
„MedPix“, „OpenEHR“ ir kitus.
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Dalyvaujančios institucijos:

- LSMU Veterinarijos akademija (LSMU VA);

- VMTI Inovatyvios medicinos centras.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
INFRAFRONTIER.

Eksperimentiniai (laboratoriniai) gyvūnai svarbūs, 
vertinant žmonių ir gyvūnų ligų etiologiją, 
epidemiologiją, patogenezę, kuriant naujus 
diagnostikos ir gydymo metodus. Eksperimentai 
su laboratoriniais gyvūnais neatsiejama 
biomedicinos srities mokslinių tyrimų dalis. 
REIA tikslas – sukurti ir įdiegti moksliniam 
tiriamajam darbui su linijiniais ir transgeniniais 
eksperimentiniais gyvūnais skirtą tinklinę 
infrastruktūrą.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

REIA dalyvauja LSMU Veterinarijos akademija 
(LSMU VA) ir VMTI Inovatyvios medicinos centras 
(VMTI IMC). Tinklinės nacionalinės infrastruktūros 
kūrimas daugiau nei vienoje mokslo įstaigoje yra 
logiškas ir tikslingas, kadangi įstaigos specializuojasi 
pagal tyrimų sritis ir planuojamos plėtoti REIA 
infrastruktūros pobūdį: LSMU VA numatoma sukurti 
REIA, skirtą darbui su įvairių rūšių linijiniais gyvūnais, 
VMTI IMC – įdiegti REIA, pritaikytą darbui su kelių 
rūšių linijiniais ir transgeniniais gyvūnais. Kurdama 
infrastruktūrą LSMU VA bus atsakinga už didesnę 
gyvūnų rūšių įvairovę, specializuotos infrastruktūros 
plėtrą, VMTI IMC – už mažesnę eksperimentinių 
gyvūnų rūšių įvairovę ir suderintą infrastruktūrą.

REIA parengiamosios fazės metu siekiama stebėtojų 
teisėmis dalyvauti MTI iniciatyvoje INFRAFRONTIER 
ir perimti gerąją mokslinių tyrimų patirtį. Ateityje 
planuojama prisijungti prie FELASA ir išplėsti 
tarptautinio bendradarbiavimo ir informacijos mainų 
galimybes. Pabrėžtina, kad dalyvavimas tarptautinių 
organizacijų veikloje leis plėtoti modernią ir 
kokybišką eksperimentinių (laboratorinių) gyvūnų 
tyrimų infrastruktūrą REIA šalies mokslo įstaigose 
ir įsijungti į bendrus eksperimentinių tyrimų ir 
edukacinius projektus, pagal tarptautinių mainų 
programas į Lietuvą kviesti užsienio šalių tyrėjus.

 

 

       VEIKLA IR PASLAUGOS
REIA moksliniai pajėgumai būtų naudojami studijų ir 
mokymo procese, farmacijos ir medicinos pramonėje, 
naujų vaistų ikiklinikiniuose tyrimuose, vakcinų 
sudedamųjų dalių imunogeniškumo tyrimuose, 
taip pat kuriant diagnostines sistemas, įskaitant 
nanotechnologijas ir vizualizacijos technologijas, 
kamieninių ląstelių regeneracinių pajėgumų tyrimus ir 
terapijos technologijas.

Išvysčius infrastruktūrą, jos plėtroje dalyvaujančiose 
mokslo įstaigose būtų sudarytos sąlygos laikyti ir 
veisti eksperimentinius (laboratorinius) gyvūnus, 
todėl gerokai sumažėtų poreikis juos nuolat įsigyti 
iš išorės tiekėjų. Tokios MTI sukūrimas yra tikslingas, 
naudingas ir prasmingas ekonominiu požiūriu.

Infrastruktūros plėtra REIA dalyvaujančiose šalies 
mokslo įstaigose sudarys prielaidas ne tik didinti vidaus 
mokslinių tyrimų pajėgumus, bet ir teikti paslaugas 
įvairiems išorės naudotojams – privataus sektoriaus 
atstovams ir akademinėms įstaigoms. Numatomos 
paslaugos apima ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus su 
laboratoriniais gyvūnais, prekybą eksperimentiniais 
gyvūnais ir MTI nuomą išorės tyrėjams.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Lietuvoje šiuo metu nėra sukurtos ir įdiegtos 
eksperimentinių gyvūnų tyrimų infrastruktūros, kuria 
būtų užtikrintos modernios, kokybiškos, ES standartus 
atitinkančios eksperimentinių gyvūnų laikymo, veisimo 
ir eksperimentinių tyrimų sąlygos. REIA sudarys 
įranga eksperimentiniams gyvūnams laikyti, veisti ir 
biomedicininiams tyrimams atlikti. Šie tyrimai apims 
ir organų transplantacijos, chirurginių intervencijų 
modeliavimo, osteosintezės, molekulinės medicinos, 
biofarmacijos sritis, tiriamųjų vaistų arba naujų 
vaistų formų farmakokinetinius, farmakodinaminius, 
imunogeninius ir toksinius tyrimus. REIA taps 
nacionaline laboratorinių tyrimų platforma, sudarančia 
sąlygas tirti ląstelinius ir molekulinius mechanizmus, 
tiesiogiai susijusius su žmonių ir gyvūnų ligomis, jų 
gydymu. REIA numatoma pritaikyti nacionalinėse 
ir tarptautinėse biomedicinos, biofarmacijos ir 
biotechnologijos programose. Išplėtota moderni REIA 
infrastruktūra turės didelę reikšmę Lietuvos mokslo 
įstaigose (LSMU VA ir VMTI IMC) kuriant patrauklų 
mokslinės ir eksperimentinės veiklos mikroklimatą, 
prielaidas keistis gerąja patirtimi, rengiant bendrus 
mokslinius projektus su užsienio šalių (Latvijos, Estijos, 
Lenkijos ir kitų) tyrėjais, skatinant mokslinės veiklos 
rezultatų praktinį taikymą ir didinant nacionalinius 
mokslinių tyrimų pajėgumus.

Pavadinimas:  
Eksperimentinių gyvūnų tyrimų infrastruktūra (REIA)
Įstaiga: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Tilžės g. 18, 47181 Kaunas
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Dalyvaujančios institucijos:

-  VU Biotechnologijos institutas;

-  VU Biochemijos institutas;

-  LSMU Neuromokslų institutas ir Kardiologijos 
institutas;

-  Nacionalinis vėžio institutas.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
planuojama narystė EMBL, EMBO / EMBC, ELIXIR, 
INSTRUCT.

Gyvybės ir sveikatos mokslai, farmacijos ir 
biotechnologijos pramonės plėtra labai priklauso 
nuo galimybių suprasti ir valdyti biologinius 
procesus molekuliniu lygmeniu. Kompiuterinės, 
struktūrinės ir sistemų biologijos centras 
„CossyBio“ – tai tinklinė nacionalinė MTI, skirta 
biomolekulių struktūros ir funkcijos bei biologinių 
sistemų fundamentiniams ir taikomiesiems 
tyrimams ir kompiuteriniam modeliavimui.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

„CossyBio“ pradėtas kurti „Saulėtekio“, „Santaros“ 
ir „Santakos“ slėnių instrumentinių išteklių 
pagrindu, panaudojant jau esančius partnerių MTI 
elementus. „CossyBio“ apima VU Biotechnologijos 
ir Biochemijos institutų, LSMU Neuromokslų ir 
Kardiologijos institutų bei VU Onkologijos instituto 
instrumentinius ir kompiuterių išteklius, kuriuos 
koordinuotai valdant būtų galima patenkinti sparčiai 
augančius šalies biomedicinines srities mokslo 
bendruomenės poreikius.

„CossyBio“ kūrimas atitinka Lietuvos sumaniosios 
specializacijos prioritetinę kryptį „Sveikatos 
technologijos ir biotechnologija“ („Molekulinės 
technologijos medicinai ir biofarmacijai“).

„CossyBio“ tikslinga užmegzti ryšį su EMBC / 
EMBO, EMBL, INSTRUCT ir ELIXIR. Kompiuterinės 
ir Struktūrinės biologijos centrai galėtų 
veiksmingai veikti kaip Europos MTI ELIXIR 
(Europos bioinformatikos institutas) ir INSTRUCT 
nacionalinės šakos. Sistemų biologijos centras 
galėtų funkcionuoti kaip besikuriančio bendro 
Europos MTI tinklo ESBI (Europos sistemų biologijos 
institutas) nacionalinė šaka. „CossyBio“ struktūrinės 
biologijos centre esanti baltymų kristalizacijos ir 
rentgeno spindulių difrakcijos įranga yra vienintelė 
tokio tipo infrastruktūra Baltijos šalyse, Estijos ir 
Latvijos mokslininkai naudojasi šia įranga atlikdami 
tyrimus.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
„CossyBio“ sudaro Kompiuterinės biologijos, 
Struktūrinės biologijos ir Sistemų biologijos centrai. 
Kompiuterinės biologijos centras teikia didelio 
našumo kompiuterių išteklių paslaugas augančiai 
bioinformatikų bendruomenei, bioinformatikos 
metodų naudotojams ir bioinformatikos studentams. 
Struktūrinės biologijos centras atsako už konsultacijas 
ir instrumentinius išteklius gryninant ir kristalizuojant 
baltymus ir jų kompleksus bei nustatant baltymų 
ir nukleorūgščių erdvinę struktūrą naudojant 
centre esančią rentgeno spindulių difrakcijos ir 
branduolio magnetinio rezonanso įrangą. Sistemų 
biologijos centro veikla apima tris eksperimentines 
infrastruktūros platformas: DNR sekvenavimo ir 
mikrogardelių pagrindu veikiančias genomo tyrimų 
technologijas, masių spektrometrijos ir biomolekulių 
spektroskopijos infrastruktūrą proteomos analizei 
ir šiuolaikines biologinio vaizdinimo platformas. Šis 
centras teiks įvairiausias infrastruktūros išteklių ir 
konsultacijų paslaugas biomedicinos, biofarmacijos ir 
klinikinių tyrimų srities tyrėjams.

„CossyBio“ turėtų veikti kaip atvirosios prieigos 
centras, suteikiantis galimybę naudotis ištekliais, 
pirmiausia atsižvelgiant į naudotojų kompetenciją ir 
vykdomų tyrimų mokslinę kokybę. Veiklos sąnaudas 
(pvz., iš finansuojančių organizacijų arba fondų 
gautomis lėšomis) turėtų padengti naudotojas.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos 
centras – tai tinklinė nacionalinė MTI, skirta 
biomolekulių struktūros ir funkcijos bei biologinių 
sistemų fundamentiniams ir taikomiesiems tyrimams 
ir kompiuteriniam modeliavimui. Poreikis kurti šią 
infrastruktūrą susijęs su tuo, kad gyvybės ir sveikatos 
mokslų, farmacijos ir biotechnologijos pramonė yra 
labai priklausoma nuo galimybių suprasti ir valdyti 
biologinius procesus molekuliniu lygmeniu.

Pavadinimas:  
Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras 
(„CossyBio“)
Įstaiga: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius
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Dalyvaujančios institucijos:

-  Gamtos tyrimų centras;

-  KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo 
institutas.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
EMBRC.

Metabolomika tiria gyvų organizmų gaminamų 
cheminių medžiagų (metabolitų) pokyčius. 
Metabolitai veikia organizme arba aplinkoje. 
Atsiranda vis daugiau įrodymų, kad dauguma 
antrinių metabolitų yra svarbūs sąveikoms tarp 
organizmų (tiek antagonistinėms, tarp jų toksinais, 
tiek mutualistinėms), t. y. svarbūs palaikant 
ekosistemų funkcionavimą tiek genetiniame, tiek 
populiacijos, tiek visos ekosistemos lygmenyse. 
INECOM – tai tinklinė nacionalinė MTI, skirta 
metabolomikai, tiriančiai gyvų organizmų 
gaminamas chemines medžiagas, lemiančias 
sąveikas tarp organizmų ir aplinkos.

mis informacinėmis ir technologinėmis infra-
struktūromis. Įstaigos valdo atskiras MTI dalis, tačiau 
susijungdamos į tinklą įsipareigoja bendrai dalytis 
turimais informaciniais ir technologiniais bei kitais 
tinklui priskirtais ištekliais.

Numatomas tarptautinis bendradarbiavimas, kuris 
apims ir iš esmės plės šiuo metu jau įsteigtą ES ir JAV 
partnerių tinklą bei leis atlikti bendrus mokslinius 
tyrimus. Dumblių toksinų tyrimus numatoma 
atlikti bendradarbiaujant su Linėjaus universitetu 
Kalmare (Švedija) ir Gdansko universitetu (Lenkija). 
Antriniai metabolitų jūrų organizmų tyrimai bus 
atliekami bendradarbiaujant su Jenos universitetu 
(Vokietija), Linėjaus universitetu Kalmare (Švedija), 
Gdansko universitetu (Lenkija), Antono Dohrno 
zoologijos tyrimų stotimi (it. Stazione Zoologica 
Anton Dohrn, Italija), Biomolekulinės chemijos 
institutu (Italija), Plimuto jūrine laboratorija 
(Jungtinė Karalystė). Semiocheminius tyrimus 
numatoma atlikti bendradarbiaujant su Stokholmo 
karališkuoju technologijų institutu (Švedija), 
Hamburgo universitetu (Vokietija), Penno valstijos 
universitetu (JAV). Šiuo metu turima įranga – dujų 
chromatografija su biologiniu (elektrofiziologiniu) 
detektoriumi – yra unikali Baltijos regione ir Šiaurės 
šalyse, ja naudojasi ir Švedijos mokslininkai.

Bendradarbiavimas gerokai praplės šiuo metu 
jau užsimezgusią partnerystę ir apims mėginių 
tyrimus ieškant naujų naudingų biologinių junginių 
skirtingose vietose visoje Europoje, taip pat ir 
aktyvių biologinių junginių tyrimus bei analizę 
partnerių laboratorijose. 

 

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Įgyvendinant projektą bus sukurti du atvirosios 
prieigos centrai, skirti antrinių metabolitų tyrimams 
sausumos ekosistemose ir vandens ekosistemose. 
Numatoma teikti mažų metabolitų molekulių išskyrimo 
ir nustatymo paslaugas, konsultacijas ekologams 
ir biologams (mokslininkams, doktorantams ir 
magistrantams). Taip pat bus konsultuojama biologinių 
eksperimentų, kuriais siekiama įvertinti metabolitų 
poveikį, vykdymo klausimais. Bus užtikrinta atviroji 
prieiga prie biologiškai aktyvių cheminių medžiagų 
duomenų bazių.

INECOM teiks būtinas priemones partnerystei vystyti 
su bendrovėmis, dirbančiomis su naujais biologiškai 
aktyviais komponentais, įskaitant toksinus ir 
farmaciją. MTI turės stiprų ir ilgalaikį poveikį Lietuvos 
inovatyvumui ir praplės pajėgumus ekologiniuose 
tyrimuose. Naujų metodų ir cheminės ekologijos 
taikymai vandens moksle sudarys naujas galimybes 
vandens kokybei valdyti Kuršių mariose ir kaimyninėse 
Baltijos jūros zonose. Naudodamiesi metodų ir tyrimų 
infrastruktūra Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai galės 
dalyvauti naujų aktyvių junginių tyrimuose kartu su 
tarptautiniais partneriais.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

INECOM veiks per tinklo mazgus, kurių kiekvieną 
sudarys MTI plėtroje dalyvaujanti įstaiga, 
besispecializuojanti metabolitų cirkuliacijoje tam 
tikroje ekosistemos dalyje, su savo valdomo-

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Dideli kiekiai metabolitų molekulių funkcionuoja 
gamtoje kaip infocheminės medžiagos, kairomonai, 
feromonai, alelopatiniai junginiai, natūralūs toksinai 
ir t. t. Nors dauguma jų sudaro tik nedidelę visos 
organizmo biomasės dalį, tačiau jie yra ekologinės 
specializacijos pagrindas, nes gali turėti įtakos 
organizmų rūšių pasiskirstymui, maitinimosi 
ypatumams, taip pat reprodukcinei sėkmei, 
bendrijų struktūrai. Daugeliui šių junginių jau rastas 
biotechnologinis pritaikymas biomedicinoje, žemės 
ūkyje, akvakultūrų ir netgi chemijos pramonėje, tačiau 
laukia dar didesnės perspektyvos. Lietuvos mokslinių 
tyrimų institucijos šiuo metu gali atlikti gana nedaug 
būtinų tyrimų. Siekiant spręsti šias problemas, MTI 
būtina pritaikyti daugiafunkciam naudojimui.

INECOM tikslas – užtikrinti instrumentinius išteklius 
ir tam tikrą kompetenciją, būtiną metabolominiams 
tyrimams, siejant mokslinius tyrimus, aplinkos 
apsaugą ir pramonės poreikius. Siekiama ne tik 
sukurti tarptautiniu mastu konkurencingą cheminės 
ekologijos tyrimams pritaikytą specializuotą 
infrastruktūrą, bet ir paskatinti skirtingų sričių 
(sausumos, vandens ekologijos, agroekologijos) 
mokslininkus dirbti kartu, nes Lietuvoje mokslininkų, 
dirbančių ekologinės metabolomikos srityje, pajėgos 
išbarstytos tarp kelių įstaigų.

Pavadinimas:  
Metabolominės ekologijos tyrimų infrastruktūra 
(INECOM)
Įstaiga: Gamtos tyrimų centras, Akademijos g. 2, 08412 Vilnius
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Šiuolaikiniams fundamentiniams ir taikomiesiems 
biomedicininiams tyrimams itin svarbios 
kokybiškos tiriamosios biologinės medžiagos – 
žmogaus audinių ir biologinių skysčių ėminių, 
ląstelių ir genetinės medžiagos. Konsorciumas 
„Biobank-LT“ – atvirojo tinklo principu veikianti 
nacionalinė MTI, jungianti sveikatos priežiūros 
ir mokslo institucijas, pacientų organizacijas ir 
verslo sektorių. Ši infrastruktūra užtikrins priėjimą 
prie didelės apimties kokybiškų biologinių ėminių 
ir gerai biobankų veiklai būtinų dokumentų, 
skatins žinių ekonomiką šalyje ir didins Lietuvos 
mokslininkų konkurencingumą tarptautinėje 
erdvėje.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Lietuvoje gyvybės ir biomedicinos mokslų 
infrastruktūra pakankamai išplėtota. Šioje srityje 
dirba daug aukšto lygio specialistų, tačiau tiriamosios 
medžiagos vykdyti įvairią veiklą nepakanka. Biologinių 
išteklių infrastruktūra Lietuvoje reikalinga užtikrinant 
sistemingą didelės apimties biologinės medžiagos 
rinkimą ir kokybiškų, moksliniams tyrimams tinkančių 
ėminių paruošimą ir saugojimą.

Kuriamas nacionalinis biobankų tinklas taps 
nacionaliniu biologinių išteklių centru biomedicinos, 
biofarmacijos ir biotechnologijų tyrimams. 

Pavadinimas:  
Konsorciumas „Biobank-LT“
Įstaiga: atstovauja Santariškių medicinos įstaigų asociacija, P. Baublio g. 5, 
08406 Vilnius
Tinklalapis: http://www.biobank-lt.eu/ 

Dalyvaujančios institucijos:

-  asociacija „Santaros slėnis“;

-  Inovatyvios farmacinės pramonės asociacija; 

-  LR Krono ir opinio kolito ligų draugija; 

-  Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“;

- Onkologijos ligoninė, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų 
filialas; 

-  Santariškių medicinos įstaigų asociacija;

-  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; 

-  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė 
VšĮ Kauno klinikos;

-  UAB Kamieninių ląstelių tyrimų centras;

-  Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikų filialas; 

-  Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Inovatyvios medicinos centras;

-  Valstybinis patologijos centras, VšĮ Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas;

-  Vilniaus universitetas;

-  VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių 
klinikos.

MTI tipas: tinklinė.
Konsorciumas „Biobank-LT“ pakeitė 2010 m. 
pristatytą ir į 2011 m. Lietuvos MTI kelrodį įtrauktą 
Žmogaus biologinių išteklių centrą.
ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
planuojama narystė BBMRI ERIC.

Konsorciumas „Biobank-LT“ sujungs ne tik išteklius 
(biobankus), bet ir biobanko paslaugų naudotojus 
(mokslininkus, farmacijos ir biotechnologijų įmones) 
bei galutinio produkto vartotojus – pacientus 
(suasmeninta medicina). Konsorciumas „Biobank-LT“ 
užsiims Lietuvos biobankų veiklos viešinimu, sieks 
pritraukti tarptautinius partnerius ir investuotojus, 
dalyvaus tarptautiniuose projektuose ir užpildys 
šiuo metu Lietuvoje esančią spragą gyvybės mokslų 
sistemoje. 

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Tyrėjams konsorciumas „Biobank-LT“ sudarys aiškiais 
principais grįstą prieigą prie įvairiausių aukštos 
kokybės biologinių ėminių tiek nacionaliniu, tiek 
tarptautiniu mastu.

Konsorciumas vadovausis geriausia tokio tipo Europos 
ir pasaulio tinklinių struktūrų patirtimi. Konsorciumas 
„Biobank-LT“ sujungs Lietuvoje veikiančius biobankus 
į vieną tinklą, užtikrins visapusišką prieigą prie 
bendros biobankų informacinės sistemos, rengs 
bendrą, tarptautinius standartus atitinkančią kokybės 
valdymo sistemą ir standartines veiklos procedūras, 
užtikrins integraciją su vietinėmis ir nacionalinėmis 
sveikatos sektoriaus informacinėmis sistemomis 
bei atstovaus Lietuvos biobankų interesams šalies 
įstaigose ir tarptautinėse organizacijose. 

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Konsorciumas „Biobank-LT“ – juridinio statuso 
neturinti tinklinė infrastruktūra, įsteigta pagal 
jungtinės veiklos sutartį, kurią pasirašė Lietuvoje 
veikiančios universitetų klinikos, mokslo ir studijų 
įstaigos, biotechnologijų verslo bendrovės, pacientų 
organizacijos ir medicinos asociacijos. 2013 m. 
sukurtas biobanko valdymo modelis, pasirašyta 
Jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią įsteigtas 
konsorciumas „Biobank-LT“. 

Konsorciumas „Biobank-LT“ planuoja prisijungti prie 
Europos biologinių išteklių infrastruktūros BBMRI 
ERIC. Ši narystė Lietuvos mokslininkams suteiks 
prieigą prie BBMRI ERIC tinklo partnerių biobankų 
turimų žmogaus biologinių išteklių kolekcijų ir kitų 
aukštos kokybės duomenų. Prisijungimas prie BBMRI 
ERIC leis nacionaliniam biobankų tinklui perimti 
geriausią veiklos patirtį, standartus, kokybės valdymo 
sistemas, teisinius reglamentus, informacinių 
technologijų sprendimus ir sukurs palankias sąlygas 
tarptautinei mokslo integracijai.
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GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS 
MOKSLŲ MTI

Į šį kelrodį atrinkta dešimt gamtos ir technologijos mokslų sričių MTI:

• INOCHEMAS – Inovatyvios chemijos centras;

• „LitGrid-HPC“ – Lietuvos GRID ir našių skaičiavimų tinklas;

• „Mechatronika“ – Mechatronikos mokslinių tyrimų infrastruktūra;

• MNAAPC – Mikro-, nanotechnologijų ir analizės atvirosios prieigos centras;

• MAO – Molėtų astronomijos observatorija;

• „Lazerių MTI“ – Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir 
plataus bangų ruožo ultratrumpųjų impulsų lazerių MTI;

• PTC – Puslaidininkių technologijų centras;

• SPECTROVERSUM – Spektrometrinis medžiagų ir elektroninių / molekulinių 
vyksmų charakterizavimo centras;

• „AChePha“ – Taikomosios chemijos ir biofarmacijos centras;

• ULTRATEST – Ultragarsinių neardomųjų bandymų, matavimų ir diagnostikos 
centras.

40
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Dalyvaujančios institucijos:

- FTMC Chemijos institutas;

- VU Chemijos fakultetas.

MTI tipas: lokalizuota.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
numatoma įsijungti į ESS.

Kuriamiems naujiems aukštųjų technologijų 
gaminiams reikia vis aukštesnius reikalavimus 
atitinkančių šiuolaikinių medžiagų, todėl didelis 
dėmesys turi būti skiriamas fundamentinių tyrimų 
plėtrai naujų medžiagų sintezės, kūrimo ir jų savybių 
įvertinimo srityje. Didžiausias technologinis 
proveržis siejamas su naujų medžiagų taikymu 
elektronikos, optoelektronikos, lazerinių 
technologijų, biotechnologijos ir kitose srityse. 
Inovatyvios chemijos centras (INOCHEMAS) 
kuriamas siekiant sustiprinti infrastruktūrą, 
reikalingą pagaminti ir apibūdinti sudėtingos 
struktūros medžiagas, būtinas inovatyviosioms 
technologijoms.

3 naujas bendras FTMC ChI ir VU ChF mokslines 
laboratorijas – Medžiagų analizės, Organinės 
sintezės bei PCVD pilotinių bandymų. 

Inovatyvios chemijos centras numato koordinuoti 
cheminiais tyrimais suinteresuotų Lietuvos mokslo 
ir studijų institucijų dalyvavimą Europos neutronų 
tyrimų (angl. European Spallation Source – ESS) 
tarptautiniame konsorciume, telkiamame apie 
naujai statomą Europos neutronų šaltinį, kuris bus 
galingiausias ir moderniausias tokio tipo prietaisas 
pasaulyje.

INOCHEMAS numato dalyvauti fondo „Nordforsk“ 
finansuojamose programose „Excellent Nordic 
Chemistry“. Lietuvos chemikams strategiškai svarbu 
palaikyti nuolatinį ryšį su Skandinavijos universitetų, 
institutų ir pramonės įmonių partneriais, nes Danijos, 
Norvegijos, Suomijos ir Švedijos universitetuose 
sutelkta geriausia pasaulyje medžiagų sintezės ir 
apibūdinimo aparatūra.

sintezės, funkcinių medžiagų plonų sluoksnių ir 
membranų sintezės, organinių junginių mikrokiekių 
sintezės ir tyrimo, hidrofilinių polimerų sintezės ir 
tyrimo, inovatyvių medžiagų analizės, biologinių 
jutiklių kūrimo, optinių medžiagų sintezės ir dangų 
formavimo. Šiose laboratorijose telkiama mokslinė 
įranga, kuria bus galima šiuolaikiniais metodais 
sintetinti sudėtingos struktūros medžiagas, 
reikalingas inovatyviosioms technologijoms, gauti 
jų sluoksnius, membranas ar dangas ir įvertinti 
susintetintų medžiagų rodiklius ir savybes. 

Tik įkūrus naujas laboratorijas ir aprūpinus jas 
unikalia aparatūra, galima vystyti organinių junginių 
mikrokiekiais sintezę (ypač svarbu biotechnologijos 
mokslui ir pramonei), formuoti optinių medžiagų 
dangas, funkcinių medžiagų plonus sluoksnius ir 
membranas (aktualu elektronikos ir optolektronikos 
pramonei). Sistemomis, jungiančiomis kelis skirtingus 
analizės metodus, galima tiksliau, išsamiau bei 
greičiau gauti vertingos informacijos apie inovatyvių 
medžiagų savybes ir taikymo praktikoje galimybes. 
Unikalia aparatūra įmanoma kokybiškiau atlikti 
eksperimentinį darbą ir sėkmingiau konkuruoti 
tarptautinėje mokslinėje erdvėje, skelbiant rezultatus 
itin svarbiuose žurnaluose, vykdyti bendrus su 
užsienio partneriais mokslinius tyrimus bei patentuoti 
gautus rezultatus. 

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

INOCHEMAS suburs FTMC ir VU chemijos ir cheminės 
medžiagotyros specialistus į vieną branduolį. Steigiant 
INOCHEMĄ, planuojama „Saulėtekio slėnyje“ įkurti 

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Vienas pagrindinių INOCHEMAS tikslų yra 
infrastruktūros, reikalingos aukštos pridėtinės vertės 
cheminėms medžiagoms ir produktams kurti, tirti 
ir gaminti, sukūrimas. Tokia infrastruktūra turėtų 
padidinti chemijos MTEP veiklos veiksmingumą ir 
bendradarbiavimą su pramone chemijos srityje. 
INOCHEMAS turėtų tapti centru, kuriame būtų 
kuriamos naujų funkcinių medžiagų gavimo 
technologijos, jų komercinimui būtų steigiamos naujos 
pumpurinės įmonės arba jos būtų taikomos Lietuvoje 
veiklą pradedančiose aukštųjų technologijų, lazerių, 
šviesos konversijos, biotechnologijos ir panašiose 
įmonėse.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
FTMC Chemijos instituto (FTMC ChI) šiuo metu 
teikiamos kietų medžiagų ir tirpalų cheminės ir 
fazinės sudėties analizės, dangų nusodinimo ir 
charakterizavimo, ekspertinis korozijos pažeidimų 
vertinimo, pavojingų atliekų nukenksminimo ir 
vertingų komponentų regeneravimo paslaugos. VU 
Chemijos fakultetas (VU ChF) teikia įvairias cheminių 
medžiagų analizės paslaugas. Sukūrus INOCHEMO 
MTI, numatoma teikti ir medžiagų sintezės (gamybos) 
paslaugas, t. y. sintetinti medžiagas pagal užsakymą, 
nusodinti trinčiai atsparias aliuminio, nikelio arba 
brangiųjų metalų dangas.

Kiekvienas partnerių atskirai planuoja steigti naujas 
arba modernizuoti turimas (5 FTMC ChI ir 8 VU 
ChF) laboratorijas, kuriose planuojama įrengti 
unikalią sintezės ir analizės įrangą: aukšto slėgio ir 
aukštos temperatūros hidroterminės / solvaterminės 

Pavadinimas:  
Inovatyvios chemijos centras (INOCHEMAS)
Įstaiga: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
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naudojant „HPC Saulėtekis“ infrastruktūrą buvo 
perkoduojamas LRT internetinis vaizdo archyvas. 
Pagal bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos 
hidrometereologijos tarnyba atliekami reiškinių 
Lietuvos atmosferoje modeliavimo darbai.

VU „LitGrid-HPC“ naudojamas VU studentų ir 
doktorantų moksliniam darbui ir lygiagrečiųjų 
skaičiavimo metodų mokymui. Lygiagrečiųjų 
skaičiavimų ir programavimo panaudojant 
superkompiuterius kursai skaitomi I ir II studijų 
pakopų studentams.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

„LitGrid-HPC“ infrastruktūra sutelkta VU ir apima 
atvirosios prieigos centrą „HPC Saulėtekis“ VU 
Fizikos fakultete, kuris specializuotas moksliniams 
ir inžineriniams HPC skaičiavimams, ir VU 
Matematikos ir informatikos fakulteto skaičiavimo 
centrą, kuriame papildomai plėtojamos grid ir 
debesijos technologijos. Bendra superkompiuterių 
infrastruktūra „LitGrid-HPC“ įtraukta į tarptautinę 
atvirosios prieigos mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
duomenų bazę MERIL.

Nuo 2011 m. VU yra bendrovės BULL grupės BUX 
(angl. Bull User group for eXtreme computing) 
narys. Tai nepriklausoma viso pasaulio BULL 
superkompiuterių centrų naudotojų grupė, sukurta 
bendradarbiauti siekiant veiksmingiau taikyti ypač 
našius skaičiavimus. VU palaiko glaudžius ryšius 
su CERN, aktyviai dalyvauja gerinant šio centro 
lygiagrečiųjų skaičiavimų superkompiuteriams 
skirtą programinę įrangą. 

„LitGrid-HPC“ planuoja tapti PRACE konsorciumo 
nariu. Remiantis šiuo metu vykdomais ir planuojamais 
vykdyti HPC išteklių reikalaujančiais tyrimais, tai 
labiausiai atitiktų „HPC Saulėtekis“ infrastruktūros 
paskirtį bei padėtų pagrindiniams centro 
naudotojams, fizinių mokslų srities mokslininkams, 
pasinaudoti PRACE teikiamomis galimybėmis. 

Pavadinimas:  
Lietuvos GRID ir našių skaičiavimų tinklas („LitGrid-HPC“)
Įstaiga: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius
Tinklalapis: http://www.supercomputing.vu.lt/

Dalyvaujančios institucijos:

- Vilniaus universitetas;

- Fizinių technologijų mokslo centras.

MTI tipas: lokalizuota, tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
planuojama narystė PRACE, CERN.

Mokslo pažangai svarbu, kad būtų plečiamos 
ir palaikomos egzistuojančios lygiagrečiųjų 
skaičiavimų laboratorijos, turimi klasteriai, kurie 
būtų pajėgūs tenkinti pagrindinius Lietuvos 
mokslininkų,  viešojo ir privataus sektorių 
poreikius. Veikiančias sistemas ir pajėgumus 
reikia sutelkti bendradarbiavimui ir įsitraukimui 
į Europos tinklus „HPC-Europa“, PRACE. Šias 
galimybes teikia nacionalinė infrastruktūra 
„LitGrid-HPC“.

Biochemijos instituto ir Fizinių technologijų mokslo 
centro mokslininkai. Ne VU mokslininkai HPC ištekliais 
daugiausia naudojasi vykdydami bendrus projektus 
su VU. Superkompiuterių ištekliai skaičiavimams 
skiriami pagal VU patvirtintas atvirosios prieigos 
centrų taisykles. Vykdomų darbų tematikos – 
nuo astrofizikinių reiškinių iki vyksmų atomų ir 
molekulinėse sistemose modeliavimo: volframo jonų 
plazmos spektrų tyrimas, vyksmų fotoaktyviose 
organinėse medžiagose ir nanodariniuose 
modeliavimas, biologinių sistemų ir jų modelių 
spektroelektrocheminiai tyrimai, molekulinių vyksmų 
biologinėse ir mezoskopinėse sistemose spektriniai 
tyrimai (joninio skysčio molekulių solvatacinėje 
aplinkoje struktūros ir dinamikos modeliavimas, 
funkcinių organinių ciklinių silicio ir germanio 
darinių charakterizavimas spektriniais metodais), 
elektroninio sužadinimo molekuliniuose agregatuose 
dinamikos modeliavimas tiksliais ir artutiniais 
metodais, mažų matmenų turbulentinių reiškinių 
žvaigždžių atmosferose ir jų įtakos stebimoms 
žvaigždžių savybėms modeliavimas. Modeliavimo 
darbai taip pat susiję su naujos kartos pramoninių 
lazerinių medžiagų apdirbimo procesų, panaudojant 
ultratrumpųjų impulsų lazerinius šaltinius, sukūrimu ir 
panaudojimu pramonėje.

HPC atvirosios prieigos centrų teikiamos paslaugos: 
konsultacijos HPC išteklių, kompiliatorių (PGI, Intel, 
MPI ir OpenMP) naudojimo, lygiagrečiųjų programų 
kūrimo klausimais, kvantinės chemijos, Matlab 
modeliavimo darbai (Simulink, Parallel Computing 
Toolbox, Symbolic Math Toolbox Linux aplinkoje, 
naudojant iki 224 skaičiavimo branduolių), molekulių 
mechanikos / dinamikos uždavinių sprendimas, 
modeliavimo paslaugos naudojant įvairias programas, 
tačiau atsižvelgiant į licencinius apribojimus (Gamess, 
NwChem, Dalton,WebMO, Gaussian09, WebMo, 
Amber12, Crystal, Molcas, Molpro, VASP, Qchem), 
medžiagotyros ir kitų duomenų analizė panaudojant 
HPC 3D grafiką.

Pagal Vilniaus universiteto ir Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos bendradarbiavimo sutartį 

       POREIKIS IR PASKIRTIS
„LitGrid-HPC“ – tai nacionalinė MTI, kompleksiškai 
ir veiksmingai teikianti naudotojams reikalingas 
skaičiavimų galimybes ir susijusias paslaugas 
(naudotojų identifikavimo, mokymo, saugumo, 
programų inžinerijos ir mokslinių projektų, 
reikalaujančių ypač našių kompiuterinių skaičiavimų 
sprendimų, bei kitos procedūros) ir užtikrinanti 
įvairiapusį HPC ir duomenų saugyklų atvirosios 
prieigos išteklių funkcionalumą.

„LitGrid-HPC“ veikla yra būtina, siekiant 
palengvinti skaičiavimus įvairiose mokslo kryptyse, 
ypač biologijoje, medicinoje, biochemijoje, 
spektroskopijoje, astrofizikoje, elementarių dalelių 
fizikoje, termobranduolinės sintezės ir inžineriniams 
uždaviniams spręsti. Dabartiniai ištekliai leidžia 
panaudoti vienam uždaviniui spręsti iki 1 644 
skaičiavimo branduolių ir iki 8 GB operatyviosios 
atminties kiekvienam branduoliui. Galimi naudotojai 
Lietuvoje – tai pirmiausia „Saulėtekio“, „Santaros“ 
ir „Santakos“ slėnių įstaigos, viešojo sektoriaus 
(sveikatos apsaugos, informacinių technologijų ir kt.) 
įstaigos, aukštųjų technologijų įmonės, įsikursiančios 
mokslo ir technologijų parkuose, kitos verslo įmonės.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Ypač našių skaičiavimų paslaugos teikiamos dviejuose 
VU „LitGrid-HPC“ atvirosios prieigos centruose: VU 
Fizikos fakultete „HPC Saulėtekis“ ir VU Informacinių 
technologijų atvirosios prieigos centre Matematikos ir 
informatikos fakultete.

HPC paslaugomis dažniausiai naudojasi VU Fizikos 
fakulteto, Teorinės fizikos ir astronomijos instituto, 
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Dalyvaujančios institucijos:

- KTU Mechatronikos institutas.

MTI tipas: lokalizuota.

Su mechatronika susijusios inžinerijos sritys 
yra vienos prioritetinių inžinerijos ir taikomojo 
mokslo krypčių Lietuvoje. Šiuo metu tiesiogiai 
su mechatronika susijusios pramonės šakos 
Lietuvoje sukuria apie 5–6 proc. viso ūkio 
sukuriamos pridėtinės vertės. Nacionalinės 
MTI „Mechatronika“ tikslas – sutelkti darnų 
mechatroninių sistemų projektavimo, 
prototipavimo ir matavimų įrangos kompleksą, 
padėsiantį tyrėjams ir pramonės įmonėms kurti 
įvairios paskirties precizinę techniką, šiuolaikinius 
sveikatinimo ir medicininius įrenginius bei 
pažangias gamybos priemones.

kartu su kitomis organizacijomis vykdo bendrus 
projektus, taip suteikdamas partneriams prieigą prie 
turimos infrastruktūros.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Institutą sudaro keturios laboratorijos: Dinamikos 
laboratorija, Robotikos ir pjezomechanikos 
laboratorija, Biomechatronikos laboratorija ir 
Vykdiklių laboratorija.

MTI „Mechatronika“ kartu su LINPRA dalyvauja 
Europos „Ateities fabrikų“ asociacijos EFFRA 
veikloje, todėl galėtų integruotis į Europos 
sistemą, vienijančią apdirbimo įrangos kūrimo 
ir testavimo srityje dirbančias MTI. Sėkmingai 
bendradarbiaujama su keliais tinklo „Fraunhofer“ 
institutais: su „Fraunhofer IAF“ vykdomas 7-osios 
bendrosios programos (7BP) projektas „PiezoMAT“, 
o su „Fraunhofer IPT“ vykdomi bendri MTEP 
darbai. Institutas nuo 2013 m. pagal projektą 
„PiezoMAT“ bendradarbiauja su „CEA-Leti“ institutu 
(Prancūzija), kuris priklauso Europos nanostruktūrų 
mokslinių tyrimų infrastruktūrai (angl. Pan-European 
Research Infrastructure for Nano-Structures – 
PRINS), ir Tyndall nacionaliniu institutu (Airija), 
kuris įtrauktas į Europos MTI duomenų bazę MERIL. 
MTI „Mechatronika“ numato įsitraukti į ESFRI MTI 
„Laserlab-Europe“ veiklą.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
KTU Mechatronikos institutas siekia tapti regioniniu 
mechatronikos mokslo lyderiu, kuris integruodamas 
šiuolaikinę automatizuoto projektavimo, 
eksperimentinių bandymų ir technologinę 
įrangą turėtų reikiamus techninius pajėgumus, 
leidžiančius kurti ir tobulinti inovatyvius makro- 
ir mikromechatroninius prietaisus (precizinius 
vykdiklius, sumanius jutiklius, našius valdiklius 
bei jų integruotas sistemas), vystyti pažangias 
automatizuotas ir robotizuotas sistemas bei gamybos 
technologijas. Įgyvendinęs dabartinį infrastruktūros 
plėtros etapą, institutas siūlo unikalų eksperimentinės 
įrangos derinį (bio)mechatroninių sistemų bei 
„sumanių“ medžiagų kompleksiniams tyrimams 
vykdyti. Institute veikia pažangiausias regione makro- 
ir mikrosistemų dinaminių charakteristikų ir paviršiaus 
topografijos nekontaktinių matavimų kompleksas, 
apimantis skenuojančios Doplerio vibrometrijos, 
stroboskopinės videomikroskopijos, holografinės ir 
baltos šviesos interferometrijos sistemas. Institute 
įrengtais moderniais zondinių matavimų stendais 
galima testuoti mikrosistemų sudedamąsias dalis 
kintamo vakuumo ir temperatūros sąlygomis. Vienas 
pagrindinių MTI „Mechatronika“ tolesnės plėtros 
tikslų − laboratorinės gamybinės bazės plėtimas 
ir modernizavimas, kad būtų galima realizuoti 
kuo daugiau įvairesnių maketų ir prototipų ir taip 
pagreitinti mechatroninių produktų kūrimo procesą.

Institutas potencialiems verslo partneriams teikia 
technines konsultacijas, susijusias su naujų gaminių ar 
technologijų kūrimu ir tobulinimu panaudojant turimą 
technologinę ir eksperimentinę įrangą. Institutas 

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Mechatroninių sistemų kūrimo ir tyrimo infrastruktūros 
sutelkimas MTI „Mechatronika“ svarbus tokių mokslo 
krypčių kaip mechanikos, elektronikos, valdymo ir 
informacinių technologijų tyrėjams, siekiant jiems 
sudaryti sąlygas vykdyti perspektyvius taikomuosius 
tyrimus, kurti inovatyvius produktus ir technologijas. 
Kadangi su mechatronika siejamų inžinerinės 
pramonės įmonių kuriamos pridėtinės vertės augimo 
spartinimas yra vienas prioritetinių šiandienos ūkio 
uždavinių, tai potencialūs šios MTI partneriai yra 
apdirbamosios pramonės, prietaisų, elektrotechnikos 
ir elektronikos įmonės.

MTI „Mechatronika“ telkia tiek universaliąją, 
tiek specializuotą inžinerinio projektavimo ir 
daugiadalykinės analizės, matavimų ir technologinę 
apdirbimo įrangą, kuria galima vykdyti įvairius MTEP 
darbus makro-, mikro- ir biomechatronikos srityse. 
MTI įsigijo vieną moderniausių Europoje skenuojančių 
lazerinių vibrometrų rinkinių, kuriuo galima vykdyti 
sudėtinius konstrukcijų dinamikos tyrimus ir realizuoti 
įvairios funkcinės paskirties jutiklius, vykdiklius ir 
valdiklius integruojant juos į daugiafunkces sistemas. 
Šioje MTI sukaupta šiuolaikinė biomechaninių sistemų 
modeliavimo ir matavimo įranga, skirta sportinio 
rengimo ir sveikatinimo priemonėms kurti. Suteikdama 
atvirąją prieigą, MTI aprūpina tyrėjus ir įmones 
įranga, skirta sumaniųjų (bio)inžinerinių medžiagų 
statinėms ir dinaminėms stiprumo charakteristikoms 
bei elektromechaninėms ir reologinėms savybėms 
įvertinti. Padėdama studentams įgyti mokslinių 
ir inžinerinių įgūdžių MTI prisideda prie aukštos 
kvalifikacijos mechatronikos specialistų ugdymo.

Pavadinimas:  
Mechatronikos mokslinių tyrimų infrastruktūra 
(„Mechatronika“)
Įstaiga: Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
Tinklalapis: http://ktu.edu/lt/mechatronikos-institutas 
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IR spektroskopija, spektroskopinė elipsometrija, 
slystančio kampo rentgeno spindulių difrakcija, 
elektroninė spektroskopija cheminei analizei, 
atominių jėgų spektroskopija ir t. t.) ir technologines 
(vakuuminis plonų dangų garinimas elektroniniu 
spinduliu, įvairių konfigūracijų magnetroninis 
garinimas, elektrocheminis nusodinimas bei mikro- 
ir nanostruktūrų antrinimas ir t. t.) paslaugas, kurios 
teikiamos įvairiuose KTU padaliniuose bei už jo 
ribų. Šios paslaugos padeda kurti ir tirti optinius ir 
plazmoninius jutiklius, pjezorezistyvinius jutiklius, 
kinegramines struktūras ir taškines vaivorykštines 
hologramas, mikrosistemas, mikroelektromechanines 
(MEMS) ir mikrooptoelektromechanines (MOEMS) 
sistemas, mikroskystinius prietaisus, mikrooptikos 
elementus, superhidrofobinius ir superhidrofilinius 
paviršius, deimanto tipo anglies (DLC) dangas, 
plazmonines medžiagas ir struktūras, plonaplėveles 
nanostruktūrines saviorganizuojančias sistemas ir t. t.

Siekiant turėti visą nanodarinių tyrimo įrangos 
rinkinį, planuojama įsigyti peršviečiamąjį elektroninį 
mikroskopą (TEM) bei modernizuoti esamą 
vakuuminę fizinio nusodinimo iš garų fazės įrangą.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Projektą įgyvendina Kauno technologijos 
universitetas. Aprašytoji infrastruktūra KTU Medžiagų 
mokslo institute yra nacionalinio atvirosios prieigos 
centro dalis. Nacionalinis APC (NAPC) apima 
„Santakos“ slėnį ir dalį „Nemuno“ slėnio. NAPC KTU 
strategiją tvirtina „Santakos“ slėnio valdyba, o MTEP 
veiklas ir įrangos apkrovimą pagal išorės ir vidaus 
naudotojų užsakymus koordinuoja KTU Nacionalinis 

Dalyvaujančios institucijos:

- KTU Medžiagų mokslo institutas.

MTI tipas: lokalizuota.

Mikro-, nanotechnologijų ir analizės atvirosios 
prieigos centras – tai sutelktas švarių patalpų 
(angl. cleanroom), nanolitografijos, nano- ir 
mikrostruktūrinimo, optinių technologijų, plonų 
sluoksnių ir dangų nusodinimo įrenginių derinys, 
kurį papildo gausi analitinė įranga.

inovacijų ir verslo centras. 

Infrastruktūra atitinka Lietuvos sumaniosios 
specializacijos strategiją ir skirta vykdyti tarptautinio 
lygio tyrimus energetikos ir tvarios aplinkos bei 
naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų 
sumaniosios specializacijos kryptyse. Aprašytoji 
infrastruktūra papildo Lietuvos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų kelrodyje esančią MTI, visų pirma 
puslaidininkinių technologijų centrą, naujomis 
galimybėmis ir technologine įranga, kuria galės 
naudotis ir Puslaidininkinių technologijų centras.

NAPC KTU yra Baltijos regiono švarių patalpų 
(cleanroom) tinklo „Technet_Nano“ (http://www.
technet-nano.eu/) narys. Tinklas jungia Baltijos 
regiono šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, 
Danijos, Vokietijos ir Lenkijos) mokslinių tyrimų 
centrus, turinčius ypač švaraus oro patalpas. 
Šiame tinkle dalyvauja 12 mokslo centrų. „Technet_
nano“ tinklas yra sukūręs mokslinių paslaugų 
duomenų bazę, kurioje vieno langelio principu 
galima užsisakyti mokslines paslaugas mikro- ir 
nanotechnologijų srityse, apimančias visą inovatyvių 
produktų kūrimo ciklą nuo įvairiapusių mokslinių 
tyrimų iki mažaserijinės gamybos. Tinkle dalyvauja 
tokie mokslo centrai kaip „Acreo“ (Švedija), 
Stokholmo karališkoji technikos aukštoji mokykla 
(Švedija), Silicio technologijų institutas „Fraunhofer“ 
(Vokietija), Kylio Christiano Albrechto universitetas 
(Vokietija), Pietų Danijos universitetas (Danija). 
Be to, bendradarbiaujama su Švedijos Gioteborgo 
universiteto Atvirosios prieigos centru. Derinama 
sutartis su Latvijos universitetu. 2014 m. užmegzti 
ryšiai su Stanfordo universiteto (JAV) Atvirosios 
prieigos centru.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Ši infrastruktūra padeda kurti jungtines technologijų 
ir fizinių mokslų programas su užsienio universitetais. 
Atsiradus stipriai tarptautinio lygio infrastruktūrai, 
daugėja galimybių būti įdomiems verslui, ypač 
aukštųjų technologijų pramonei, ir tampa lengviau 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sieti su 
pramonės, verslo bei socialinės ir kultūrinės raidos 
poreikiais. Tokia infrastruktūra padeda pritraukti 
ir ugdyti talentingus ir motyvuotus Lietuvos ir 
užsienio doktorantus ir podoktorantūros tyrėjus bei 
kurti tarptautiniu mastu pripažintas doktorantūros 
ir jungtines studijų programas. Telkiama gausi 
materialinė (techninė) bazė, pritaikyta tarptautinio 
lygio tyrėjų pajėgumams, siekiant kokybiškai ir 
kiekybiškai augti. Taip skatinama tarptautinių mokslo 
tyrimų centrų plėtra.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Šiuo metu jau veikia ypač švaraus oro patalpos, jose 
įdiegta elektroninės litografijos sistema (EBL) su 
elektroniniu mikroskopu (SEM) ir rentgeno spindulių 
energijos dispersijos spektrometru (EDX), nauja 
stipraus ultravioletinio spinduliavimo (deep UV) 
kontaktinės optinės litografijos ir UV nanoįspaudimo 
litografijos sistema bei diegiama nauja indukcine 
plazma (ICP) aktyvuoto giliojo reaktyviojo joninio 
ėsdinimo sistema (DRIE). Du veikiantys nusodinimo 
iš garų fazės įrenginiai (EB-PVD), kurių konstrukcija 
suderinama su darbu ypač švaraus oro patalpose, 
perkelti į naująsias „Santakos“ slėnio patalpas ir įrengti 
ypatingos švaros kambaryje. 

Esama infrastruktūra taip pat siūlo įvairias analitines 
(Ramano sklaidos spektroskopija, Furje transformacijų 

Pavadinimas:  
Mikro-, nanotechnologijų ir analizės atviros prieigos 
centras (MNAAPC)
Įstaiga: Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas
Tinklalapis: http://apcis.ktu.lt (http://www.fei.ktu.lt)
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Dalyvaujančios institucijos:

- Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC).

MTI tipas: lokalizuota.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
šiuo metu aktyvi narystė tarptautiniuose 
konsorciumuose: EUROPLANET – Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūra, WET – Visos 
Žemės teleskopas, ASTRONET – Europos 
astronomijos observatorijų tinklas; planuojama 
narystė Roque de los Muchachos observatorijoje 
(ORM) ir Europos pietinėje observatorijoje (ESO).

Europos astronomijos vystymo strategijoje 
2010–2020 m., be statomų didelių (39 m E-ELT, 
30 m TMT, 24,5 m GMT) ir jau veikiančių kelių 
8–10 m teleskopų, ypatingas dėmesys skiriamas 
ir mažesniems prietaisams. Nacionalinės MTI 
MAO projektas skirtas esamai astronomijos 
observatorijai atnaujinti, užtikrinant sėkmingą 
jos dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų 
programose.

Planuojama įsijungti į Kanarų astrofizikos instituto 
Roque de los Muchachos observatoriją (ORM), 
kuri vienija 60 astronominių įstaigų iš 20 pasaulio 
šalių. Jai priklauso vienas didžiausių pasaulyje 10,4 
m skersmens optinių teleskopų. ORM taip pat yra 
ir kiti Lietuvos mokslininkams svarbūs teleskopai 
(4,2 m WHT, 3,6 m TNG, 2,6 m NOT), turintys 
spinduliuotės registravimo prietaisus, kurie išplečia 
MAO turimas galimybes mokslinėms programoms 
vykdyti. Įsijungimas į ORM veiklas būtų svarbus 
žingsnis siekiant integracijos į pagrindinę Europos 
astronomijos MTI – Europos pietinę observatoriją 
(angl. European Southern Observatory – ESO), 
kuriai priklauso ESFRI MTI – didžiausias šiuo metu 
statomas optinis teleskopas E-ELT.

 

laiką skirsto jungtinis VU ir FTMC ekspertų komitetas, 
kuris paraiškas nagrinėja du kartus per metus.

MAO vykdomi ir bus tęsiami edukaciniai ir mokslo 
populiarinimo projektai, kuriais siekiama ugdyti 
jaunuosius mokslininkus. Čia reguliariai vyksta 
tarptautinės astrofizikos mokyklos doktorantams 
ir magistrantams iš Baltijos ir Šiaurės šalių, kasmet 
vyksta VU ir LEU studentų praktikos, mokinių 
stovyklos, renginiai visuomenei.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

MAO įkurta 1969 m. ir šiuo metu priklauso Vilniaus 
universitetui, ateityje planuojamas glaudesnis Fizinių 
ir technologijos mokslų centro instrumentinių ir 
kompiuterinių išteklių sujungimas ir panaudojimas 
siekiant atitikti sparčiai augančius Lietuvos 
astronomų poreikius. MAO atitinka visus reikalavimus, 
keliamus analogiškoms tarptautinėms astronominių 
tyrimų infrastruktūroms. Jos veikla atitinka Lietuvos 
sumaniosios specializacijos prioritetą „Įtrauki 
ir kūrybinga visuomenė: Modernios ugdymosi 
technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir 
produktyvios asmenybės tapsmą“.

MTI MAO aktyviai dalyvauja šių tarptautinių 
konsorciumų veikloje: EUROPLANET, WET, 
ASTRONET. 

Planuojamas dalyvavimas: Europos kosmoso 
agentūros (EKA) kosminių observatorijų „Gaia“, 
PLATO, „Euclid“ programose papildant jų duomenis 
antžeminiais stebėjimais.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Atsižvelgiant į strateginius astronomijos vystymo 
Europoje ir pasaulyje poreikius ir tendencijas, taip pat 
į Lietuvos mokslininkų patirtį ir kompetenciją, MAO 
vykdomos ir planuojamos ilgalaikių mokslinių tyrimų 
programos, kurių neįmanoma atlikti didžiausiose 
pasaulio observatorijose dėl tyrimams skiriamo 
laiko apribojimų. Didelė dalis MAO mokslinių tyrimų 
atliekami ir planuojami dalyvaujant tarptautinių 
konsorciumų veikloje (EUROPLANET, WET, 
ASTRONET ir kt.). 

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Pagrindinė MAO veikla yra spektriniai ir fotometriniai 
Galaktikos tyrimai bei astroseismologiniai stebėjimai. 
Taip pat vykdoma artimų Žemei objektų paieška. 
MAO veikia trys teleskopai: 1,65 m, 0,63 m ir 0,51 m 
skersmens, bei modernūs moksliniai prietaisai: aukštos 
skyros spektrografas, CCD kameros, radialinių greičių 
matavimo spektrografas CORAVEL. 

Pagrindinė MAO teikiama paslauga – astronominių 
stebėjimų laiko suteikimas moksliniams tyrimams su 
MAO esančiais teleskopais ir prietaisais. MAO veikia 
kaip atvirosios prieigos centras – 70 proc. teleskopų 
ir prietaisų naudojimo laiko skiriama mokslinėms 
programos vykdyti konkurso būdu, atsižvelgiant į 
paraiškų mokslinę kokybę (40 proc. stebėjimų laiko 
skiriama Lietuvos mokslo įstaigų tyrėjams, o 30 proc. 
– bendram konkursui su užsienio mokslininkais). Dar 
30 proc. laiko rezervuojama techninei teleskopų 
priežiūrai ir edukacinėms programoms. Teleskopų 

Pavadinimas:  
Molėtų astronomijos observatorija (MAO)
Įstaiga: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius
Tinklalapis: mao.tfai.vu.lt
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Dalyvaujančios institucijos:

- VU Fizikos fakultetas;

- Fizinių ir technologijos mokslų centras.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
ELI ERIC.

Lazerinės įrangos naudojimas pramonėje, 
medicinoje ir buityje patvirtina šios technologijos 
įvairiapusį naudingumą, komercinius ir 
mokslinius pajėgumus. Siekiant realizuoti šiuos 
pajėgumus, Europoje kuriamos aukščiausio lygio 
fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų 
infrastruktūros. Lazerių MTI mokslinė tematika 
– ultratrumpųjų šviesos impulsų generavimas 
plačiame bangų ruože ir taikymas spinduliuotės 
ir medžiagos sąveikos, netiesinės optikos ir 
ultrasparčiųjų procesų tyrimuose bei lazerinėje 
nano- ir mikrotechnologijoje.

tyrėjams. Projekte „Laserlab-Europe 3“ dalyvauja 
29 partneriai iš 19 Europos šalių. Per 42 „Laserlab“ 
vizitus, vykusius 2004–2013 m., VU LTC priėmė apie 
80 užsienio tyrėjų. VU LTC infrastruktūra taip pat 
naudojasi ir tyrėjai, atvykstantys pagal 7BP arba 
dvišales programas, bei studentai pagal „Erasmus“ 
programą. Vizitai pagal projektus „Laserlab-Europe“ 
vyks ir ateityje, be to, turėtų būti pradėti magistrantų 
mainai su užsienio universitetais. Tikimasi įsilieti į 
Europos MTI konsorciumą ELI ERIC.

FTMC Lazerinių technologijų skyrius (LTS) vykdo 
bendrus mokslinius tyrimus su užsienio mokslininkais, 
tam panaudodamas turimą lazerinių technologijų 
infrastruktūrą ir priimdamas atvykstančius 
mokslininkus iš Hanoverio lazerių centro (LZH) 
ir Leibnizo paviršių modifikavimo instituto (IOM) 
(Vokietija), ENEA (Italija), UPM (Ispanija) ir 
Kocaeli universiteto (Turkija). 2013 m. LTC pradėjo 
koordinuoti 4 metų 7BP projektą APPOLO, kuriame 
dalyvauja 21 partneris iš 8 šalių ir kuriam skirta 11 
mln. eurų ES parama. Projektas skirtas viešojo ir 
privataus sektorių bendradarbiavimui stiprinti pagal 
ES iniciatyvą „Ateities gamyklos“, kuriant naujas 
lazerines technologijas.

Ši MTI yra svarbi Lietuvos sumaniosios specializacijos 
prioritetinei krypčiai „Fotoninės ir lazerinės 
technologijos“.

ilgametę patirtį tokiose VU darbuotojų galimybes 
papildančiose srityse kaip išvystytų lazerinių metodų 
taikymas sudėtingoms biologinėms sistemoms 
tirti, specialių optinių dangų ultratrumpų impulsų 
lazeriams kurti bei ultratrumpųjų impulsų taikymai 
nanometrinėms ir mikrometrinėms struktūroms kurti.

Lazerių MTI teikia nacionalinę ir tarptautinę prieigą 
ultrasparčiųjų procesų tyrimams įvairiose fizikinėse, 
cheminėse ir biologinėse sistemose, didelio 
intensyvumo lazerinės spinduliuotės sąveikai su 
medžiaga, netiesinių optinių reiškinių tyrimams, 
ultratrumpųjų impulsų taikymo nanometrinės ir 
mikrometrinėms struktūroms kurti, moduliuoto dažnio 
ultratrumpų impulsų parametriniam stiprinimui, taip 
pat ir nacionalinę prieigą pažangiems lazeriniams 
metodams taikyti tiriant sudėtingas biologines 
sistemas. Lietuvos ir užsienio verslo bendrovėms 
suteikiamas lazerinės spinduliuotės laikas savo 
produktams testuoti, atliekami specializuoti arba 
standartizuoti lazerių sudedamųjų dalių dydžių 
matavimai Lietuvos ir užsienio mokslo ir verslo 
organizacijoms.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Nuo 2004 m. iki dabar VU Lazerinių tyrimų centras 
suteikia tarptautinę įrangos prieigą pagal integruotos 
lazerių Europos infrastruktūros projektus: „Laserlab-
Europe“ (2004–2008), „Laserlab-Europe 2“ (2009–
2012) ir „Laserlab-Europe 3“ (2012–2015). Pagal 
„Laserlab-Europe“ projektus tobulinami ir taikomi 
ultratrumpųjų impulsų lazeriai, teikiama tarptautinė 
prieiga prie tyrimų išteklių ES ir asocijuotųjų šalių 

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Lazerių MTI sujungs VU ir FTMC padalinių pajėgas ir 
patirtį srityje, kuri svarbi tiek fundamentiniams, tiek 
taikomiesiems Lietuvos lazerių pramonės tyrimams. 
Fundamentinių tyrimų plėtra leis stiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą tiek vykdant bendrus pagal ES 
(EK) programas finansuojamus projektus, tiek išliekant 
paskirstytų tarptautinių MTI („Laserlab-Europe“ ir kitų) 
nariais, o taip sudarys prielaidas kurti naujus inovatyvius 
produktus. Taikomųjų tyrimų ir lazerinių technologijų 
plėtrai Lietuvoje svarbios kryptys – lazeriniai optiniai 
komponentai, lazerinės medžiagų mikroapdirbimo 
technologijos ir ultratrumpųjų impulsų lazeriai – leis 
geriau panaudoti perkamą įrangą ir gauti sinergetinį 
kelių grupių sąveikos efektą, kadangi gerokai padidės 
jungtinių laboratorijų technologinės galimybės bei bus 
pasiektas kritinis tyrėjų skaičius nurodytose kryptyse. 
Aprūpinus MTI modernia mokymo ir moksline įranga, 
atsivertų galimybės vystyti naujas perspektyvias 
mokslo kryptis bei išlaikyti ir net išplėsti kompetenciją 
daugelyje lazerinės technologijos sričių.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Šią MTI sudaro VU Kvantinės elektronikos katedra ir 
Lazerinių tyrimų centras, kaip didžiausias ir stipriausias 
mokslinis padalinys Lietuvoje, vykdantis darbus 
ultratrumpųjų lazerių, netiesinių optinių reiškinių, 
lazerinės spinduliuotės ir medžiagų sąveikos, lazerinės 
spektroskopijos ir lazerių taikymo kryptyse bei jau 
daugiau nei 10 metų teikiantis ES tyrėjams tarptautinę 
prieigą prie turimų unikalių lazerių kompleksų. 
Pagrindinis Lazerių MTI partneris yra FTMC, nes jo 
padaliniai turi įrangą, kvalifikuotus darbuotojus ir 

Pavadinimas:  
Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus 
bangų ruožo ultratrumpųjų impulsų lazerių MTI (Lazerių MTI)
Įstaiga: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius
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Dalyvaujančios institucijos:

-  VU Fizikos fakultetas;

-  VU Taikomųjų mokslų institutas;

-  FTMC Puslaidininkių fizikos institutas;

-  FTMC Fizikos institutas;

-  FTMC Chemijos institutas.

MTI tipas: lokalizuota.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
siekiama dalyvauti tarptautiniuose projektuose 
išnaudojant infrastruktūros pajėgumus.

Puslaidininkių technologijų centro tikslas yra 
suteikti prieigą prie moderniausios mokslinės 
infrastruktūros, atitinkančios tyrėjų ir aukštųjų 
technologijų įmonių, dirbančių nanotechnologijų, 
fotonikos ir energiją tausojančių prietaisų kūrimo 
srityse, poreikius.

PTC bendradarbiauja su užsienio puslaidininkių 
technologijų mokslo centrais. Tai institutas 
„Heinrich-Hertz“ ir bendrovė „Aixtron“ (Vokietija), 
tolimojo UV LED gamybos pasaulio lyderė 
„Sensor Electronic Technology, Inc.“ ir prof. A. 
Khano nitridinių puslaidininkių laboratorija Pietų 
Karolinos universitete (JAV), prof S. Porovski grupė 
Aukšto slėgio fizikos institute bei tūrinio GaN ir 
homoepitaksinių GaN sluoksnių gamybos įmonė 
„TopGan“ (Lenkija). Šie partneriai padeda įveiklinti 
puslaidininkių technologijų įrangą, įsigyjamą pagal 
„Saulėtekio“ slėnio programą, ir prisideda prie PTC 
veiklos harmonizavimo, užtikrinančio MTI įrangos 
atvirąją prieigą. Mokslininkų ir studentų patirtis, įgyta 
per daugelį apsilankymų įvairiuose užsienio partnerių 
technologijų centruose, yra neįkainojama plėtojant 
PTC veiklą. Dėl išskirtinės technologinių įrenginių 
koncentracijos viename centre PTC bus patraukli 
mokslinių tyrimų grupėms ir mažoms įmonėms 
kaimyninėse šalyse. Centras nesiekia konkuruoti su 
dideliais, įvairia technologine aparatūra aprūpintais 
ir tarptautiniu mastu pripažintais puslaidininkinių 
technologijų centrais. Didieji technologiniai centrai 
(tokie kaip IMEC Belgijoje, FORTH Graikijoje, 
Optoelektronikos centras Tamperės universitete) 
yra sektini pavyzdžiai ir galimi partneriai plėtojant 
bendradarbiavimą ateityje.

 

(MBE) technologijų; (2) neorganinių puslaidininkių 
auginimo, naudojant cheminį nusodinimą iš metalų 
organinių junginių garų fazės (MOCVD), technologiją; 
(3) puslaidininkių apdorojimo technologijų; (4) 
organinių puslaidininkių ir jų darinių technologijų.

Teikiamos paslaugos labai įvairios ir apima 
organinių ir neorganinių puslaidininkinių medžiagų 
kūrimą ir auginimą, naujų struktūrų formavimą, jų 
charakterizavimą, išaugintų darinių apdorojimą, 
mažos apimties bandomųjų prototipų gamybą ir 
testavimą. PTC bus galima atlikti ir elektroninių, 
optoelektroninių ir mikrobangių prietaisų pilotinius 
bandymus.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

PTC plėtojamas pagal įvairių įstaigų mokslininkų, 
įgyvendinančių pagrindinį „Saulėtekio“ slėnio projektą 
„Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras“, 
bendrą sutarimą. Infrastruktūroje VU atstovauja 
mokslininkų grupės iš dviejų VU kamieninių padalinių 
– Fizikos fakulteto (Puslaidininkių fizikos katedra, 
Kieto kūno elektronikos katedra) ir Taikomųjų mokslų 
instituto, o FTMC atstovauja mokslininkų grupės iš 
Puslaidininkių fizikos, Fizikos ir Chemijos institutų. 
Šiuos mokslinius pajėgumus papildo ir mokslininkai 
iš KTU Fizikos katedros bei Fizikinės elektronikos 
instituto.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
PTC – tai šiuolaikinė lokalizuota technologinė 
infrastruktūra, kuri apims organinių ir neorganinių 
puslaidininkinių medžiagų ir darinių auginimo 
technologijas, jų struktūrinių, optinių, elektrinių 
ir fizikinių savybių tyrimo bazę bei elektronikos 
prietaisų kūrimo priemones su planarinės 
technologijos ir komponentų korpusavimo 
galimybėmis. PTC pagrindą sudaro kelios proveržio 
technologijų grupės iš VU ir FTMC, kurias sieja 
bendri tikslai kurti optoelektroninius prietaisus ir 
pagaminti tokių prietaisų prototipus, visapusiškai 
ištirti ir pademonstruoti praktinio pritaikymo 
galimybes. Atvirosios prieigos PTC įranga skirta 
tenkinti mokslininkų ir verslo subjektų lūkesčius, 
kryptingai gaminti bandinius tyrimams bei kurti 
komercinių prietaisų prototipus. PTC pritrauks 
inovatyvias Lietuvos įmones, gaminančias 
puslaidininkinius prietaisus ir prietaisus, kuriuose 
yra puslaidininkinių sudedamųjų dalių ir integruotų 
modulių. Studentams toks centras padės įgyti 
technologinių įgūdžių ir žadins siekį atlikti 
taikomuosius mokslinius tyrimus.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Pagal MTI PTC technologijų grupių iškeltų uždavinių 
savitumą ir naudojamos įrangos paskirtį PTC struktūra 
apima keturis pagrindinius funkcinius kompleksus: 
(1) puslaidininkių molekulinio pluoštelio epitaksijos 

Pavadinimas:  
Puslaidininkių technologijų centras (PTC)
Įstaiga: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius, ir Fizinių ir 
technologijų mokslų centras, Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius
Tinklalapis: http://www.tmi.vu.lt/atvira-prieiga; http://www.ftmc.lt/lt/verslui.
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Dalyvaujančios institucijos:

- VU Fizikos fakultetas;

- FTMC.

MTI tipas: : lokali, centralizuotoji.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
derybos dėl bendradarbiavimo sutarties 
pasirašymo su ESFRI struktūra EUROFEL.

Tiriant gamtą, taip pat kuriant medžiagas ir 
konstruojant naujus prietaisus, būtina žinoti 
medžiagos sandarą ir vyksmus molekuliniu 
lygmeniu. Tik tada atsiranda galimybė valdyti 
tuos procesus ir numatyti naujas medžiagų 
savybes. Spektrometrija – informatyviausias ir 
universaliausias medžiagų sudėties, struktūros, 
sąveikų ir vyksmų tyrimo metodas, suteikiantis 
molekulinio lygmens informaciją apie tiriamą 
objektą. SPECTROVERSUM – tai nacionalinė MTI, 
kompleksiškai teikianti naudotojams būtinas 
spektrinių tyrimų paslaugas.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

MTI SPECTROVERSUM veikloje dalyvauja VU ir 
FTMC. SPECTROVERSUM centrą sudaro 5 grupės, 
suformuotos pagal spektrometrinę kompetenciją. 
Tai Mikrobangės ir terahercinės spektrometrijos 
grupė, Radiospektrometrijos grupė, Virpesinės 
spektrometrijos grupė, Elektroninių būsenų 
spektrometrijos grupė ir Masių spektrometrijos 
grupė.

SPECTROVERSUM grupės atlieka bendrus 
mokslinius tyrimus su šiais užsienio partneriais: 
Drezdeno technikos universitetu (Vokietija), Lundo 
universitetu (Švedija), Jogailaičių universitetu 
(Krokuva, Lenkija), Poznanės universitetu (Lenkija), 
Malmės universitetu (Švedija), Nacionaliniu 
standartų ir technologijos institutu (Geitersbergas, 
JAV), Slovėnijos nacionaliniu chemijos institutu 
ir Jozefo Štefano fizikos institutu (Slovėnija). 
SPECTROVERSUM nariai su užsienio partneriais 
rengia mokslinius straipsnius, bendradarbiavimą 
ketinama tęsti, atlikdami bendrus tyrimus 
ir skelbdami tyrimų rezultatus pripažintoje 
tarptautinėje mokslinėje spaudoje. MTI grupės taip 
pat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokslinių 
tyrimų projektuose.

kompetenciją apie specifinį jų tyrimo objektą 
ir MTI SPECTROVERSUM tyrėjų kompetenciją 
spektrometrijos srityje, tikimasi gauti kokybiškai 
naują informaciją apie tiriamų medžiagų ir 
molekulinių darinių sandarą ir vyksmus juose.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
MTI SPECTROVERSUM atlieka tyrimus moderniais 
metodais ir prietaisais, kuriuos įsigyti atskirai 
mokslininkų grupei būtų per brangu ir netikslinga. 
Centre atliekami ne tik įprasti spektrometriniai tyrimai, 
būtini pradiniam medžiagų ar vyksmų apibūdinimui, 
bet ir tiksliniai spektrometriniai eksperimentai, 
pavyzdžiui, naudojant papildomą įrangą, specialiai 
sukonstruotą siekiant atskleisti subtilias medžiagos 
struktūros ypatybes, sąveikas, aiškiau suprasti tiriamo 
objekto sandarą bei sekti trumpai egzistuojančių 
molekulinių darinių virsmus.

Centre derinami nuostoviosios, laikinės, tiesinės, 
netiesinės ir koherentinės spektrometrijos ir masių 
spektrometrijos metodai. SPECTROVERSUM teikia 
šias paslaugas: (1) atlieka BMR ir EPR spektrometrijos 
tyrimus, (2) atlieka mikrobangės ir terahercinės 
spektrometrijos tyrimus, (3) registruoja ir analizuoja 
sugertį plačiame spektriniame intervale (UV-FIR), 
Ramano sklaidos spektrus ir paviršių cheminius 
atvaizdus, (4) atlieka biologinių objektų Ramano 
spektrometriją, (5) registruoja ir analizuoja 
fluorescencijos spektrus, (6) atlieka IRMS, ICP-MS, 
AMS masių spektrometriją.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
MTI SPECTROVERUM tikslas – suteikti išsamią 
informaciją apie medžiagų sudėtį ir vyksmus 
jose panaudojant plataus spektro intervalo 
spinduliuotę, nuo ultravioleto iki mikrobangės 
spektro srities, bei masių spektrometriją. Siekiant 
kuo išsamiau apibūdinti medžiagą, būtina naudoti 
ne vieną, bet keletą spektrinių metodų, veikiančių 
skirtingose elektromagnetinės spinduliuotės 
spektro srityse. Daug vertingos informacijos 
teikia šiuolaikiniai masių spektrometrijos metodai, 
kuriais galima labai tiksliai nustatyti medžiagų 
elementinę ir izotopinę sudėtį. Šiuo metu ES nėra 
įstaigų, kurios teiktų tokias sudėtines spektrinių 
tyrimų paslaugas, jungiančias spektrinius metodus 
labai įvairiose srityje ir klasikinius spektrometrijos 
metodus su masių spektrometrijos metodais. 
Dėl didelės spektrometrinių metodų įvairovės 
tyrėjai, naudojantys konkrečius tam tikros rūšies 
tyrimo metodus, dažnai menkai žino apie kitų 
metodų teikiamas galimybes. Susiejant naudotojų 

Pavadinimas:  
Spektrometrinis medžiagų ir elektroninių / molekulinių 
vyksmų charakterizavimo centras (SPECTROVERSUM)
Įstaiga: Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius
Tinklalapis: http://www.spectroversum.ff.vu.lt
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Dalyvaujančios institucijos:

- KTU;

- LSMU;

- VDU;

- ASU;

- KU;

- LEI.

MTI tipas: tinklinė.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
numatomas bendradarbiavimas su INSTRUCT.

Technologinė pažanga daugelyje pramonės 
sričių gali būti pasiekta tik naudojant naujas 
specifinėmis fizikinėmis ar cheminėmis savybėmis 
pasižyminčias medžiagas, jų nanodarinius 
arba daugiakomponenčius kompozitus ir 
atsinaujinančius energijos išteklius. Taikomosios 
chemijos ir biofarmacijos centras orientuotas 
į taikomuosius mokslinius tyrimus, teikiančius 
naujų medžiagų ir technologijų kūrimui svarbius 
cheminių ir bioframacinių tyrimų rezultatus, 
kuriais galėtų naudotis pramonės sektorius.

pagal atvirosios prieigos modelį ir yra pasirengęs 
tolesnei plėtrai, nes siekia sujungti nacionalines 
infrastruktūras, dirbančias taikomosios chemijos ir 
biofarmacijos srityse.

Tarptautiniu lygiu „AChePha“ siekia prisijungti prie 
tarptautinių tyrimų infrastruktūrų, bendradarbiauti 
su tarptautinėmis bendrovėmis ir vykdyti jų 
užsakomuosius tyrimus. Centro partneriai dalyvauja 
tarptautinėse mokslo pramonės organizacijose, 
pavyzdžiui, European Technology Platform for 
Sustainable Chemistry (SusChem), Centre of 
Excellence for Sustainable Water Technology 
(Wetsus), Plasma Technology Cluster BalticNet-
PlasmaTec, International Energy Agency (IEA) 
Hydrogen Implementing Agreement (HIA) ir kitose. 
Numatoma siekti bendradarbiavimo tarptautiniuose 
infrastruktūros tinkluose ir projektuose, tokiuose 
kaip EAST-NMR ir INSTRUCT.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Centro partnerių tyrimai susiję su taikomąja chemija 
ir farmacija. Dėl tokios tyrimų įvairovės siūlomos 
aukščiausios kompetencijos paslaugos įvairiose 
mokslo pramonės šakose, kur būtinas cheminių 
tyrimų patirtis, apimanti šias sritis: naujų medžiagų 
sintezę, farmaciją, chemijos inžineriją, atsinaujinančių 
išteklių energetiką, aplinkosaugą bei ekologiją ir 
daugelį kitų. Centras gali teikti paslaugas daugeliui 
įmonių, kurių veiklai būtini taikomosios chemijos ir 
farmacijos tyrimų rezultatai. Šiame centre mokslinius 
tyrimus atliks KTU, LSMU, VDU, VU, ASU, VGTU, KU, 
Lietuvos energetikos instituto, Kosmoso mokslo 
ir technologijų instituto ir kitų mokslo ir studijų 
institucijų bei pramonės įmonių tyrėjai.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

MTI kūrimo partneriai yra KTU Cheminės technologijos 
fakultetas, LSMU Farmacijos fakultetas, VDU Gamtos 
mokslų fakultetas, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 
Aplinkos ir ekologijos institutas, KU Jūros mokslų 
ir technologijų centras, LEI Nacionalinio atvirosios 
prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo 
centro Šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymo, Degimo 
procesų, Plazminių technologijų ir Medžiagų tyrimų 
ir bandymų laboratorijos bei Vandenilio energetikos 
technologijų centras (VETC). Iš viso MTI veiklose 
dirba 150 tyrėjų ir 120 doktorantų. Centras valdomas 

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Daugelis sparčiausiai besivystančių medžiagų 
mokslo krypčių yra naujos ir orientuotos į nišinį 
taikymą, todėl tinkamos plėtoti tokiose mažose 
šalyse kaip Lietuva. Nanotechnologijos sėkmingai 
virsta iš egzotiškų, laboratorijose taikomų metodų 
į praktinę reikšmę turinčias technologijas, skirtas 
daugeliui funkcinių medžiagų gaminti, įskaitant 
ir tokias technologijas, kurios leidžia gaminti 
nanostruktūrines medžiagas Lietuvoje jau 
įvaldytomis ir turinčiomis plėtros perspektyvas 
priemonėmis. Todėl Lietuvai strategiškai svarbi 
mokslinė kryptis yra naujų inovatyviosioms 
technologijoms – biofarmacijai, energetikai – 
reikalingų medžiagų dizainas, sintezė, apibūdinimas 
ir sąryšio tarp jų struktūros ir savybių ištyrimas, 
sukuriantys mokslinį pagrindą tokių medžiagų 
gamybai.

MTI „AChePha“ siekia sutelkti mokslinius tyrimus 
ir tarpdalykines kompetencijas inovatyvioms 
medžiagoms ir procesams kurti, apibūdinti ir taikyti 
chemijos pramonės, biofarmacijos, energetikos 
ir aplinkosaugos sektoriuose. Infrastruktūroje 
dalyvaus partnerių padalinių laboratorijos, kurias 
daugiausia sudaro Integruoto mokslo, studijų ir 
verslo centrų „Santakos“, „Nemuno“ ir Jūriniame 
slėniuose sukurta tyrimų infrastruktūra. Pagrindinis 
infrastruktūros dalyvių tikslas – vykdyti taikomosios 
chemijos ir farmacijos tematikos mokslinius tyrimus.

Pavadinimas:  
Taikomosios chemijos ir biofarmacijos centras 
(klasteris) („AChePha“)
Įstaiga: Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas
Tinklalapis: http://achepha.ktu.edu
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Dalyvaujančios institucijos:

- KTU K. Baršausko ultragarso mokslo institutas.

MTI tipas: lokalizuota.

Ultragarsinės tyrimo, matavimo, stebėsenos ir 
diagnostikos sistemos yra viena pagrindinių 
ekologiškų žmogaus aplinkoje esančių 
technologinių sistemų ir inžinierinių konstrukcijų 
stebėjimo ir neardomųjų tyrimų priemonių, 
užtikrinančių saugų jų sveikimą. Tai leidžia užtikrinti 
gyvenimo saugumą ir gerinti jo kokybę. KTU K. 
Baršausko ultragarso mokslo institutas daugiau 
kaip 50 metų vykdo tarptautinius ultragarsinių 
informacinių matavimo ir diagnostikos sistemų 
kūrimo mokslinius tyrimus.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

MTI ULTRATEST materialinę bazę sudaro MTI 
steigėjo KTU Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo 
instituto (KTU UMI) turima mokslinė techninė 
įranga, įgyta pagal „Santakos“ slėnio projektą. Ją 
turėtų papildyti specialiai kuriamai infrastruktūrai 
numatoma įsigyti inovatyvi įranga. MTI veikloje 
gali dalyvauti bet kuri suinteresuota ir atitinkamai 
prisidedanti prie jos plėtros Lietuvos arba užsienio 
institucija.

KTU UMI, kaip vienas pagrindinių infrastruktūros 
steigėjų, palaiko ryšius su įvairiais partneriais 
tarptautiniu mastu ir vykdė arba vykdo mokslinius 
tyrimus įvairioms tarptautinėms institucijoms. Kartu 
su pasaulinio medžiagų sujungimo technologijų 
centru (angl. World Centre for Material Joining 
Technology – TWI) kuriamas tarptautinis Didelio 
nuotolio ultragarsinių tyrimų (DNUT) centras 
moksliniams tyrimams ir novatoriškiems DNUT 
metodams ir sistemoms kurti, eksperimentiniams 
tyrimams atlikti ir aukšto lygio specialistams 
rengti. Kuriant MTI, iš dabartinių bendradarbiavimo 
partnerių gautos kelios dešimtys žodinių arba 
rašytinių patvirtinimų apie planuojamos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros tiekiamų paslaugų poreikį ir 
numatomą bendradarbiavimą.

bei įstaigomis (LSMU institutai bei klinikos, Belgijos 
atominių tyrimų centras SCK*CEN, TWI). Ultragarso 
mokslo institutas dalyvavo ir dalyvauja daugelyje 
projektų, finansuotų pagal įvairiais Europos 
bendrosios programos etapais (BP-5 (1), BP-6 (7), 
BP-7 (16), „Eurostar“ (2)) įgyvendintas priemones ir 
nacionalines programas.

Atvirosios prieigos centre „Santakos“ slėnyje 
atliekami su neardomaisiais ultragarsiniais metodais 
susiję taikomieji tyrimai:

• Medžiagų fizinių ir mechaninių savybių 
tyrimai ultragarsiniais metodais ir Rentgeno 
mikrotomografu;

• Neardomųjų bandymų ir neinvazinių ultragarsinių 
technologijų taikymo pramonėje techninės 
galimybių studijos;

• Biomedicininės ultragarsinės diagnostikos ir 
stebėsenos sistemų ir technologijų tyrimai;

• Energetikos objektų stebėsenos technologijų 
taikymo saugiai eksploatacijai užtikrinti tyrimai;

• Automatinio defektų atpažinimo metodų 
neardomųjų bandymų ir monitoringo sistemose 
plėtra.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institute tiriami 
ultragarso bangų sklidimo įvairiose medžiagose 
(aplinkose) ir sąveikos su jomis procesai siekiant 
gauti naudingos informacijos apie tiriamojo objekto 
fizines ir mechanines savybes ar jų pokyčius. Šių 
tyrimų rezultatai panaudojami kuriant novatoriškas 
ultragarsinių neardomųjų tyrimų ir matavimų sistemas, 
leidžiančias gauti kokybišką naują informaciją apie 
tiriamuosius objektus. Tai sudėtingų kompozicinių 
medžiagų nekontaktinių ultragarsinių neardomųjų 
bandymų metodai, didelių dydžių metalinių 
konstrukcijų ultragarsinių neardomųjų tyrimų ir 
stebėsenos metodai, taikomi naudojant nukreiptąsias 
ultragarso bangas, specialūs ultragarsiniai keitikliai 
darbui skystuose metaluose esant aukštoms 
temperatūroms ir dideliems radiacijos lygiams ir 
daugelis kitų.

       VEIKLA IR PASLAUGOS
Pagrindinis dėmesys skiriamas ultragarsinių 
neardomųjų bandymų, vizualizacinių sistemų ir 
ultragarsinių medžiagų (įskaitant biologines) savybių 
tyrimo ir stebėsenos sistemų kūrimui. Tyrimų tikslas 
– sukurti inovatyvias ultragarsinių informacinių 
matavimų sistemas. Šios sistemos padeda išspręsti 
sudėtingų technologinių sistemų ir inžinierinių 
konstrukcijų saugos klausimus. Tyrimai vykdomi tiek 
Lietuvos (Valstybinė atominė elektrinė, AB „Achema“) 
ir užsienio („Flonidan“, „Endress+Hauser“, „Bosch“) 
subjektų užsakymais, tiek ir bendradarbiaujant su 
kitais Lietuvos ir užsienio mokslinių tyrimų centrais 

Pavadinimas:  
Ultragarsinių neardomųjų bandymų, matavimų ir 
diagnostikos centras (ULTRATEST)
Įstaiga: Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas
Tinklalapis: http://ktu.lt/umi/en/
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I. MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ 
APIBRĖŽIMAS, PASKIRTIS IR REIKŠMĖ

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ MTI

Į šį kelrodį atrinkta viena žemės ūkio mokslų srities MTI:

• AGBC – Augalų genetikos ir biotechnologijos centras
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ŽEMĖS ŪKIO  MOKSLŲ MTI

Dalyvaujančios institucijos:

- Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.

MTI tipas: lokalizuota.

ESFRI ir tarptautinis bendradarbiavimas: 
planuojama narystė EPPN, NPPN, BRISK.

Šiuolaikinės genomikos technologijos, ypač 
naujausios DNR sekoskaitos technologijos, 
padeda greitai ir veiksmingai įvertinti pavienių 
augalų ir jų populiacijų genetinę sandarą. 
Tokios technologijos būtinos siekiant išsiaiškinti 
kompleksiškų augalų požymių, tokių kaip 
adaptyvumas kintančiomis aplinkos sąlygomis, 
paveldėjimo mechanizmus, tačiau tuo pačiu metu 
būtina atitinkama apimtimi ir tikslumu simuliuoti 
kintančias aplinkos sąlygas ir įvertinti augalo ir 
jų populiacijų fenotipinių požymių pasireiškimą. 
Augalų genetikos ir biotechnologijos centro 
augalų adaptyvumo fenomikos laboratorijos 
infrastruktūra užpildytų šią spragą ir leistų 
tinkamai išnaudoti jau esamą LAMMC ir kitų 
įstaigų bazę.

STRUKTŪRA IR TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Dabartinė AGBC infrastruktūra sudaryta iš 5 
smulkesnių struktūrinių vienetų – laboratorijų, kurios 
aprūpintos šiuolaikine eksperimentinių tyrimų 
įranga. Infrastruktūros valdymą numatoma susieti su 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Atvirosios 
prieigos centro valdymo struktūra.

Augalų genetikos ir biotechnologijos tyrimų cente 
bus sukurtos palankios sąlygos tarptautiniam 
bendradarbiavimui. Planuojama, kad AGBC 
infrastruktūra įsijungs į Europos augalų fenotipavimo 
tinklą EPPN, Šiaurės šalių augalų fenotipavimo 
tinklą NPPN ir bendradarbiaus su Europos tyrimų 
infrastruktūra termodinaminei biomasės konversijai 
BRISK. 

 

       VEIKLA IR PASLAUGOS
LAMMC vykdomi dideli tiriamieji darbai žemės ūkio 
augalų genetinių pajėgumų nustatymo, valdymo ir 
panaudojimo klausimais. Šiuo metu teikiamos šios 
paslaugos: augalų metabolitų analizės ir duomenų 
apdorojimas naudojant kapiliarinės elektroforezės 
sistemą, ląstelių kultivavimas bioreaktoriuje, augalų 
in vivo fotosintezės dydžių matavimai, kiekybinis 
ir kokybinis junginių nustatymas dujų (GC / FID) ir 
efektyviosios skysčių (UPLC / DAD / MS / ELSD) 
chromatografiniais metodais, augalų genetinio 
potencialo ir jų augimo modeliuojamomis aplinkos 
sąlygomis tyrimai ir vertinimas, augalų architektonikos 
įvertinimas. Numatoma teikti šias papildomas 
paslaugos: atlikti eksperimentinį kompleksinį 
genotipo sąveikos su gamtine aplinka in situ vertinimą, 
tirti genotipo sąveiką su technologiniais veiksniais, 
tirti žemės ūkio augalų potencialo realizavimą ir 
adaptyvumą aukšto agrofono sąlygomis.

Pirmaisiais–antraisiais metais būtų kuriami genetiniai-
fiziologiniai modeliai augalų adaptyvumui užtikrinti, 
identifikuojami kandidatiniai genai, tiriama jų raiška 
formuojantis adaptacijai bei nustatoma padidinto 
adaptyvumo fiziologinė išraiška. Trečiaisiais–
penktaisiais metais identifikuoti genetiniai modeliai 
būtų tikrinami pusiau natūraliomis aplinkos sąlygomis 
automatizuotoje augalų adaptyvumo fenomikos 
sistemoje. Identifikuoti vertingi genotipai būtų 
toliau testuojami lauko sąlygomis, siekiant sukurti 
ekonomiškai vertingą produktą.

       POREIKIS IR PASKIRTIS
Augalų genetikos ir biotechnologijos centras 
skirtas kompleksiškai tirti kintančio klimato ir 
antropogeninės veiklos poveikį augalų adaptyvumui 
ir jo valdymo principus. AGBC laboratorijose 
kuriama infrastruktūra, kuria bus galima modeliuoti 
ir tirti pavienių augalų adaptyvumą ribojančių 
veiksnių požymius bei in vitro ir nedidele apimtimi 
in vivo nustatyti jų pasireiškimą lemiančius 
genetinius veiksnius. Kaupiamų eksperimentinių 
duomenų įvairovė apima augalų citologijos, 
metabolomikos, fotofiziologijos ir molekulinių 
žymeklių sritis ir leidžia išsamiai apibūdinti tiriamų 
atskirų augalų savybes ir kurti hipotezes dėl jų 
adaptyvumo kintančio klimato ir antropogeninės 
veiklos sąlygomis.

Siekiant užtikrinti veiksmingą funkcionavimą, 
būtina papildyti šį centrą augalų adaptyvumo 
fenomikos tyrimų įranga, kuria būtų galima 
in vitro sąlygomis nustatytus naujus augalų 
adaptyvumo modelius testuoti didesnės apimties 
automatizuotoje fenotipavimo sistemoje pusiau 
natūralios aplinkos (fitotrono) sąlygomis. Tai leistų 
atlikti pirminį hipotetinių in vitro modelių testavimą 
prieš atliekant ilgalaikius tyrimus lauko sąlygomis.

Pavadinimas:  
Augalų genetikos ir biotechnologijos centras (AGBC)
Įstaiga: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Instituto al. 1, Akademija, 
Kėdainių raj.
Tinklalapis: http://www.lammc.lt
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KELRODYJE VARTOJAMI SUTRUMPINIMAI

SUTRUMPINIMAI

APPOLO – angl. Hub of Application Laboratories 
for Equipment Assessment in Laser Based 
Manufacturing, http://www.appolo-fp7.eu/.

ARIADNE – angl. Advanced Research Infrastructures 
for Archaeological Dataset Networking in 
Europe, www.ariadne-infrastructure.eu. 

ASTRONET – Europos astronomijos observatorijų 
tinklas, http://www.astronet-eu.org/.

BBMRI-ERIC – angl. Biobanking and BioMolecular 
resources Research Infrastructure, http://bbmri-
eric.eu/.

BrainIT – angl. Brain Monitoring with Information 
Technology, http://www.brain-it.eu.

BRISK – angl. Biofuels Research Infrastructure for 
Sharing Knowledge, http://briskeu.com/.

CARARE – angl. Connecting Archaeology and 
Architecture in Europeana, http://www.carare.
eu/.

CEA-Leti – pranc. Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives, pranc. 
Laboratoire d’électronique et de technologie de 
l’information, http://www-leti.cea.fr/en.

CERIC-ERIC – angl. Central European Research 
Infrastructure Consortium, http://www.ceric-
eric.eu/.

CERN – pranc. Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire.

ERIC – angl. European Research Infrastructure 
Consortium, https://ec.europa.eu/research/
infrastructures/index_en.cfm?pg=eric.

ESFRI – angl. European Strategy Forum for 
Research Infrastructures, http://ec.europa.eu/
research/infrastructures/.

ESS ERIC – angl. European Social Survey, http://
www.europeansocialsurvey.org/.

ESS-ERIC – angl. European Spallation Source, 
http://europeanspallationsource.se/.

EUFAR – angl. European Facility for Airborne 
Research, http://www.eufar.net/.

Euro-Argo – angl. European Research Infrastructure 
contributing to Argo international programme, 
http://www.euro-argo.eu/.

EUROPLANET – angl. Europlanet 2020 Research 
Infrastructure, http://www.europlanet-2020-ri.
eu/.

FELASA – angl. Federation of Laboratory Animal 
Science Associations, http://www.felasa.eu/.

FORTH – angl. Foundation for Research and 
Technology – Hellas, http://www.forth.gr/.

Fraunhofer IAF – vok. Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Festkörperphysik, http://www.iaf.
fraunhofer.de/.

Fraunhofer IPT – vok. Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnologie, http://www.ipt.
fraunhofer.de/.

ECCSEL – angl. European Carbon Dioxide Capture 
and Storage Laboratory Infrastructure, http://
www.eccsel.org/.

ECRIN ERIC – angl. European Clinical Research 
Infrastructure Network, http://www.ecrin.org/.

EFFRA – angl. European Factories of the Future 
Research Association, http://www.effra.eu/.

ELI-ERIC – angl. Extreme Light Infrastructure, 
http://www.eli-laser.eu/.

ELIXIR – angl. European Life-science Infrastructure 
for Biological Information, https://www.elixir-
europe.org/.

EMBC/EMBO – angl. European Molecular Biology 
Conference, European Molecular Biology 
Organization, http://embc.embo.org/.

EMBL – angl. European Molecular Biology 
Laboratory, http://www.embl.de/.

EMBRC – angl. European Marine Biological 
Resource Centre, http://www.embrc.eu/.

EMSO – angl. European Multidisciplinary Seafloor 
and Water-Column Observatory, http://www.
emso-eu.org/.

ENEA – it. Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile, http://www.enea.it/.

EPPN – angl. European Plant Phenotyping Network, 
http://www.plant-phenotyping-network.eu/.

CESSDA-ERIC – angl. Consortium of European 
Social Science Data Archives, http://cessda.net/.

CLARIN-ERIC – angl. Common Language Resources 
and Technology Infrastructure, http://clarin.eu/.

COPAL (ex-EUFAR) – angl. Community Heavy-
Payload Long endurance Instrumented Aircraft 
for Tropospheric Research in Environmental and 
Geo-Sciences, http://www.eufar.net/copal.

DARIAH-ERIC – angl. Digital Research Infrastructure 
for the Arts and Humanities, https://www.dariah.
eu/.

DDI – angl. Data Documentation Initiative, http://
www.ddialliance.org/.

EAACI – angl. European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology, http://www.eaaci.org/.

EARLINET-ASOS – angl. European Aerosol 
Research Lidar Network – Advanced Sustainable 
Observation System, http://www.earlinet.org/.

EAS – angl. European Aerobiological Society, http://
www.eas-aerobiology.eu/.

EAST-NMR – angl. Enhancing Access and Services 
to East European users Towards an efficient 
and coordinated Pan-European pool of Nuclear 
magnetic resonance capacities to enable global 
collaborative research & boost technological 
advancements, http://east-nmr.eu/.

EATRIS-ERIC – angl. European Infrastructure for 
Translational Medicine, http://www.eatris.eu/.
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SUTRUMPINIMAI

FTMC – Fizinių ir technologijos mokslų centras

GA²LEN – angl. Global Allergy and Asthma 
European Network, http://www.ga2len.net/.

GTC – Gamtos tyrimų centras

HSM – humanitariniai ir socialiniai mokslai

IAA – angl. International Association for 
Aerobiology, https://sites.google.com/site/
aerobiologyinternational/.

ICOS – angl. Integrated Carbon Observation 
System, http://www.icos-ri.eu/.

IMEC – angl. Interuniversity MicroElectronics 
Center, http://www2.imec.be/.

INFRAFRONTIER – angl. European infrastructure 
for phenotyping and archiving of model 
mammalian genomes, https://www.infrafrontier.
eu/.

INSTRUCT – angl. An integrated Structural 
Biology Infrastructure for Europe https://www.
structuralbiology.eu/.

IOM – vok. Leibniz-Institut für 
Oberflächenmodifizierung e. V., http://www.
iom-leipzig.de/.

JIV-ERIC – angl. Joint Institute for Very Long 
Baseline Interferometry ERIC, http://www.jive.
nl/.

KTU – Kauno technologijos universitetas.

LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras.

LifeWatch ERIC – angl. European Infrastructure on 
Biodiversity and Ecosystem Research, http://
www.lifewatch.eu/.

LINPRA – Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija.

LSMU VA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Veterinarijos akademija.

MedPix – Medicinos radiologinių vaizdų duomenų 
bazė, http://rad.usuhs.edu/medpix/.

MERIL – angl. Mapping the European Research 
Infrastructure Landscape, http://portal.meril.
eu/.

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

MTI – mokslinių tyrimų infrastruktūra.

NAF – angl. Nordic Aerobiological Federation, https://
www.sites.google.com/site/nordicaerobiology/.

neuGRID – angl. A Grid-Based e-Infrastructure for 
Data Archiving and Computationally Intensive 
Applications in the Medical Sciences, https://
neugrid4you.eu/.

NPPN – angl. Nordic Plant Phenotyping Network, 
http://nordicphenotyping.org/.

OAI-PHM – angl. Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata Harvesting, https://www.
openarchives.org/pmh/.

OpenEHR – angl. Open Domain-driven Platform for 
Developing Flexible e-Health Systems, http://
www.openehr.org/

PMP – angl. Pollen Monitoring Programme, http://
pmp.oulu.fi/.

PRACE – angl. Partnership for Advanced Computing 
in Europe, http://www.prace-ri.eu/.

PRINS – angl. Pan-European Research Infrastructure 
for Nano-Structures, http://www.prins-online.
eu/.

SHARE-ERIC – angl. Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe, http://www.share-
project.org/.

SIOS – angl. Svalbard Integrated Earth Observing 
System, http://www.sios-svalbard.org/.

SMĮA – Santariškių medicinos įstaigų asociacija, 
http://www.santariskes.eu/.

ŠU – Šiaulių universitetas, http://www.su.lt/.

UPM – isp. Universidad Politécnica de Madrid, 
http://www.upm.es/.

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas, http://www.
vdu.lt/.

VU – Vilniaus universitetas, http://www.vu.lt/.

WeNMR – angl. Worldwide e-Infrastructure for 
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and 
Structural biology, http://www.wenmr.eu/.

WET – angl. Whole Earth Telescope, http://www.
physics.udel.edu/gp/darc/wet.

WHO – angl. World Health Organization, http://
www.who.int/.




