
Parengta 2012-12-28 

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

mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ 

III konkursui pateiktų paraiškų sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 
Paraiškos kodas Priimančioji institucija Projekto pavadinimas Prašoma lėšų suma (Lt) 

1 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-001 Vilniaus universitetas 

Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų 

charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje 

spektro srityje (COLMIR) 

872144,15 

2 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-002 
Lietuvos agrarinės 

ekonomikos institutas 

Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į 

Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir 

veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas 

831176,87 

3 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-003 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Kompiuterizuotos asmenybės ir kognityvinių veiksnių įvertinimo 

sistemos sudarymas bei pritaikymas Lietuvos gyventojų saugiam 

bei rizikingam vairavimo elgesiui numatyti (PSIRIVA-VS) 

989687,23 

4 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-004 Vilniaus universitetas 

Didelės apimties biologinių duomenų panaudojimas naujam 

baltymų modelių vertinimo metodui kurti bei bakterijų ir virusų 

DNR replikacijos ir reparacijos sistemoms tirti 

988366,40 

5 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-005 
Lietuvos istorijos 

institutas 
Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis 932347,12 

6 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-006 
Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

Visuomenės sveikos gyvensenos, rekreacijos, kūno kultūros ir 

sporto, kaip sveikatingumą skatinančių koncepcijų, principų, 

strategijų ir taktikų kūrimas tarpdalykinių komunikacijų kontekste 

1000000,00 

7 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-007 Vilniaus universitetas 
Dviejų kanalų fotosistema supramolekulinių vamzdelinių 

polimerų pagrindu 
999129,00 

8 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-008 
Lietuvos istorijos 

institutas 

Lietuvos atsivertimas: pagonys barbarai tampa vėlyvųjų 

viduramžių krikščionimis 
522604,57 

9 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-009 
Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 
Baltymų agregacijos slopiklių tyrimas  983905,77 

10 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-010 Vilniaus universitetas Radiaciniai nanoklasteriai Si ir GaN 980495,15 

11 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-011 Vilniaus universitetas 
Kompleksiniai multiferoinių savybių tyrimai kompozituose ir 

nanokeramikose 
949240,18 

12 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-012 
Lietuvos sporto 

universitetas 

Fizinių pratimų bei hipertermijos poveikis jauniems ir 

pagyvenusio amžiaus žmonėms: motorinio ir kognityvinio 

nuovargio, raumenų pažeidos, judesių valdymo bei streso ir 

uždegimo rodiklių kaita ir sąsajos su gyvenimo kokybe 

999591,00 



13 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-013 Vilniaus universitetas 
Fliuktuacijos sudėtingose sistemose pasižyminčios laipsninėmis 

laikinėmis koreliacijomis ir laipsniniais skirstiniais 
819100,14 

14 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-014 Vilniaus universitetas 
Gyventojų dislokacija ir jos politinis bei kultūrinis palikimas XX 

amžiaus Lietuvoje 
571300,00 

15 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-015 Vilniaus universitetas Keiskis arba mirk: oksidoreduktazių perkonstravimas (CHORD) 999857,31 

16 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-016 

Valstybinis mokslinių 

tyrimų institutas 

Inovatyvios medicinos 

centras 

Fundamentiniai ir taikomieji žmogaus mezenchiminių kamieninių 

ląstelių sekretomo tyrimai 
999104,84 

17 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-017 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Gerovės ekonomikos daugiafaktorinės transformacijos darniai 

visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti 
934783,00 

18 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-018 Vilniaus Universitetas 

Partinis patronažas ir valstybės valdymo politizacija Lietuvoje ir 

kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse: priežastys, mastai ir 

skverbtis 

625012,40 

19 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-019 Vilniaus Universitetas 
Perioperacinės optimizacijos įtaka klubo sąnario pirminio 

endoprotezavimo išeitims 
996196,15 

20 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-020 
Kauno technologijos 

universitetas 

Muzika kaip rezistencinė ir politinė praktika: Lietuvių muzikos 

ideologinio matmens analizė nacionaliniame ir tarptautiniame 

kontekste 

485822,77 

21 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-021 
Lietuvos istorijos 

institutas 
Lietuvos pajūrio neolitizacija 998517,91 

22 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-022 
Lietuvos edukologijos 

universitetas 

Mokinių dvasingumo kaip dorovinės kultūros pagrindo ugdymas 

mokantis muzikos (Lietuvos ir Suomijos ypatumai) 
975230,16 

23 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-023 
Lietuvos socialinių 

tyrimų institutas 

Miestų regionų plėtra ir jų gyventojų teritoriniai tapatumai 

postsovietinėje Lietuvoje 
523753,47 

24 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-024 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Gamtinio kapitalo integravimas į sprendimų priėmimą: 

ekosistemų teikiamų paslaugų vertinimas Baltijos pajūrio 

socialiniame-ekonominiame kontekste 

822524,30 

25 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-025 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo 

pokyčiai ir  europinė erdvė. 
973727,00 

26 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-026 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Intelektualių sistemų infrastruktūros valdymo tyrimai plėtojant 

išmaniąsias paslaugas judrioje aplinkoje asmenims su 

specialiaisiais judėjimo poreikiais 

994126,00 

27 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-027 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Europos ir Lietuvos tapatybės: dinamika ir santykis filosofiniu, 

geopolitiniu ir teisiniu aspektais  
996971,00 

28 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-028 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Mediacijos kaip socialinės inovacijos Lietuvoje efektyviai 

veikiančio modelio sukūrimas ir taikymas (MEDIATE) 
704483,00 

29 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-029 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Kompleksinės gyventojų saugumo stebėjimo, įvertinimo ir 

modeliavimo sistemos lietuvai ir europai sukūrimas (eu security) 
659057,00 

30 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-030 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui 

tinklo visuomenėje 
995997,00 



31 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-031 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Visuomenės ir valdžios dialogas: Lietuvos valdžios atvirumas ir 

pilietinė visuomenė bei jos subjektų dalyvavimas ir atstovavimas 

interesams valstybinės valdžios ir savivaldos lygmenimis. 

977251,50 

32 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-032 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių 

sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas 
999003,68 

33 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-033 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Socialinio kapitalo poveikio verslumo skatinimui šalyje 

vertinimas 
999314,87 

34 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-034 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Europos vizijos Kriminalistika 2020 įgyvendinimo Lietuvoje 

koncepcija ir pagrindinės veiklos kryptys (EUROVIFOR) 
996776,00 

35 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-035 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Socioedukacinių paslaugų socialiai pažeidžiamoms šeimoms 

modeliavimas ES kontekste (toliau – Socioedukacinių paslaugų 

modeliavimas) 

997873,00 

36 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-036 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Žmogaus darbo realizavimo teisinės formos Lietuvoje ir jų 

derinimas socialinės apsaugos sistemoje 
998196,00 

37 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-037 
Kauno technologijos 

universitetas 

Įmonių tvarumo vertinimo ir informacijos atskleidimo 

suniteresuotosioms grupėms tyrimas 
944882,86 

38 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-038 

Valstybinis mokslinių 

tyrimų institutas Fizinių 

ir technologijos mokslų 

centras 

Ultraspartūs disipaciniai vyksmai nanometrinėse protakose 902033,56 

39 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-039 Vilniaus universitetas 
Nevaisingumo rizikos diagnostika ir gydymas vaikams 

sergantiems kriptorchizmu 
715064,35 

40 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040 Vilniaus universitetas 
Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės 

spinduliuotės detekcijai 
988708,03 

41 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-041 Vilniaus universitetas 

Naujųjų arterinių žymenų prognostinės vertės, numatant kairiojo 

skilvelio diastolinės disfunkcijos atsiradimą ir progresavimą bei 

kardiovaskulinius įvykius, tyrimas 

999291,74 

42 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-042 Vilniaus universitetas 
Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo 

transformavimui(si) į darnias inovacijas 
804734,00 

43 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-043 
Vilniaus universiteto 

Onkologijos institutas  

Nanodalelės vėžinių kamieninių ląstelių vaizdinimui ir specifinei 

fotoinaktyvacijai  
998540,30 

44 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-044 
Kauno technologijos 

universitetas 

Daugia-analyzinis baltymų struktūrinių ir vibracinių savybių 

charakterizavimas  nano-sąsajose (NanoProt)  
960387,62 

45 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-045 
Vytauto Didžiojo 

Universitetas 

Technologijomis grįsto mokymosi turinio integracija į 

organizaciją 
998665,91 

46 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-046 

Valstybinis mokslinių 

tyrimų institutas Fizinių 

ir technologijos mokslų 

centras 

Šviesa sužadintų krūvininkų dinamikos tyrimas 

puslaidininkiniuose dariniuose ir taikymas saulės elementuose 

(SAULEL) 

998884,02 

47 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-047 
Mykolo Romerio 

universitetas 

Saugios teisinės aplinkos vaikams sukūrimas (civiliniai teisiniai 

aspektai) 
995345,14 

48 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-048 Vytauto Didžiojo Antimikrobinių priemonių efektyvumo didinimas stiprinant jų 999940,97 



Universitetas sąveiką su ląstelėmis 

49 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-049 
Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

Aerozolio teršalų dalelių aglomeracijos ir separacijos 

daugiapakopis modeliavimas bei technologiškai efektyvių 

parametrų nustatymas + 

999000,00 

50 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-050 Vilniaus Universitetas 
Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės  žydų surašymų pavyzdžiu 
964768,00 

51 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-051 Vilniaus universitetas 

Išsamus biožymenų raiškos intranavikinio heterogeniškumo 

įvertinimas skaitmeninės imunohistochemijos vaizdo analizės 

būdu 

914096,24 

52 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-052 

Valstybinis mokslinių 

tyrimų institutas 

Inovatyvios Medicinos 

centras 

Alveolinio plaučių audinio in vitro modelis natūraliame karkase: 

mezenchiminių kamieninių ląstelių įtaka emfizemos reparacijai 
999740,00 

53 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-053 
Lietuvos kultūros tyrimų 

institutas 

Dabartinės estetinių praktikų transformacijos ir jų tyrinėjimo 

laukų kaita. 
990908,00 

54 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-054 
Lietuvos eduklogijos 

universitetas 

Lietuvos jaunimo pozityvioji socializacija: edukacija ir 

komunikacija pagrįsta asmenybės įgalinimo metodologija 
965966,50 

55 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-055 
Vilniaus Gedimino 

Technikos Universitetas 

Suminio veiksnių poveikio vidaus aplinkos kokybei vertinti 

modelio kūrimas 
712267,19 

56 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-056 
Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

Vartotojo sąsajos profiliavimo, kuriant konkurencinį pranašumą, 

problemų tyrimas 
998254,86 

57 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-057 
Kauno technologijos 

universitetas 

Plazmoniniai nanodariniai saulės elementų spektriniams 

nuostoliams mažinti (NIRSOLIS)  
999852,11 

58 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-058 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 
Lietuva karuose: kultūra, tapatybės, egzilis 993104,70 

59 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-059 
Kauno technologijos 

universitetas 
Studentų įgalinimas mokymosi kokybei (SAMOKA) 980624,53 

60 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-060 
Lietuvos edukologijos 

universitetas 

Investavimo strategijos nedidelei šaliai parengimas, siekiant 

universalaus plėtros tvarumo 
988263,00 

61 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-061 Teisės institutas 
Teisingumas baudžiamosios bylose: sistemos stiprinimas ir 

atvėrimas 
950525,01 

62 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-062 
Socialinių mokslų 

kolegija 

Probleminio mokymosi kaip mokymosi strategijos taikymo HSM 

srityje Lietuvos aukštosiose mokyklose tyrimas: galimybių plėtros 

diskursas 

987543,42 

63 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-063 
Kauno technologijos 

universitetas 
Socialinių sistemų sumanus vystymas (SMART) 830693,89 

64 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-064 

Kazimiero 

Simonavičiaus 

universitetas, UAB 

Lietuva ir multilingvistinis kontekstas: kultūros pokytis per kalbą 557138,02 

65 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-065 
Lietuvos energetikos 

institutas 

Vandenilio saugojimo medžiagų sintezė panaudojant 

nepusiausvyrines technologijas 
568360,52 



66 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-066 
Viešoji įstaiga "Aukštieji 

algoritmai" 

Mažos molekulinės masės junginių prasiskverbimo per odą 

mechanizmų ir jonizacijos įtakos tyrimas, naudojant surogatines 

in vitro sistemas ir mechanistinį proceso eigos modeliavimą 

866293,00 

67 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-067 
Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslų centras 
Miškų tvarkymo darnumo ekonominis vertinimas 587708,00 

68 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-068 
Kauno technologijos 

universitetas 

Adaptyvios sistemos su valdomu kavitaciniu srautu kraujagyslių 

terapijai ir rekanalizacijai kūrimas ir tyrimas (UltraRecan) 
950081,00 

69 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-069 Šiaulių universitetas Genetinio imlumo sunkiam alerginiam rinitui tyrimas (GSSAR) 999304,60 

70 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-070 Klaipėdos universitetas 
Integruotas paplūdimio sąnašų valdymas: erdvinė dinamika, 

ekologinė ir socio-ekonominė reikšmė (CASTAWAY) 
998150,09 

71 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-071 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Dramatinė, politinė ir industrinė praeities distribucija: 1986-1991 

metų aktualizavimas Baltijos šalyse, Baltarusijoje, Lenkijoje, 

Ukrainoje 

460711,28 

72 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-072 Lietuvių kalbos institutas 
Pasaulio lietuvybės urbanistinės kultūros ir  kalbos topografija 

(PLUKTAS) 
999896,00 

73 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-073 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros 

platforma 
652044,65 

74 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-074 

ISM Vadybos ir 

ekonomikos 

universitetas, UAB 

Internacionalizacijos procesas ir eksporto rezultatyvumas: 

pasirinktų Lietuvos aukštųjų technologijų ir tradicinės pramonės 

šakų tyrimas (IN-PRO) 

999779,00 

75 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-075 
Aleksandro Stulginskio 

universitetas 

Miscanthus x giganteus morfogeninio potencialo padidinimas in 

vitro sistemoje 
865686,00 

76 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-076 Klaipėdos universitetas 

Regioninis identitetas viename iš europinių paribio regionų. Prūsų 

Lietuvos literatūros ir literatūrinės kultūros istorija, žanrai ir 

temos 

646291,07 

77 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-077 
Lietuvos edukologijos 

universitetas 
Gilles‘is Deleuze‘as: filosofija ir menas 634751,96 

78 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-078 
Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas 

Alogeninio kremzlės ir kaulo komplekso transplantacijos poveikis 

sąnario kremzlės regeneracijai eksperimentiniame kremzlės 

pažeidimo modelyje (CHONDRO) 

815587,17 

79 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-079 
Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas 

Vidutinio laipsnio širdies vainikinių arterijų stenozės raiškos 

progresavimo žymenų paieška 
999310,18 

80 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-080 
Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas 

Įrodymais pagrįstų glaukomos diagnostikos ir gydymo metodų 

įdiegimas, taikant novatorišką neinvazinį intrakranijinio spaudimo 

bei akių kraujotakos rodiklių matavimą (Glaukoma IKS) 

800170,00 

81 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-081 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Metažinių išgavimo iš humanitarinio mokslinio lietuvių kalbos 

diskurso modelis 
846227,56 

82 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-082 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Dinamiško radijo spektro valdymo informacinė infrastruktūra 

(DRASA) 
476282,00 

83 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-083 
Kauno technologijos 

universitetas 

„Socialiniais žaidimais įgalintas vartotojų įtraukimas į vertės 

kūrimą  IRT plėtros kontekste“, santrumpa – (toliau – SKRYDIS) 
839273,37 



84 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-084 Klaipėdos universitetas 
Baltijos jūros ankstyvojo Holoceno pakrantės ir jų 

apgyvendinimas 
1033300,97 

85 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-085 Vilniaus Universitetas 
Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir 

žmogaus teisėms 
982422,04 

86 VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-086 Vilniaus Universitetas 
Vieningo kvalifikacijos standarto reguliuojamoms teisininkų 

profesijoms nustatymo ir pripažinimo perspektyvos 
533741,57 

   
Bendra suma: 75787261,94  

 
 

 


