LIETUVOS MOKSLO TARYBOS
2016–2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Dalyvauti formuojant mokslo politiką ir taikyti finansinius instrumentus tam, kad
Lietuvos mokslas būtų efektyvus, atitinkantis Lietuvos visuomenės lūkesčius ir globalius
iššūkius, bei įsilietų į Europos tyrimų erdvę.

VEIKLOS PRIORITETAI
Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. veiklos prioritetai:
1.

Dalyvauti formuojant mokslo politiką Lietuvoje, patariant Seimui ir Vyriausybei

mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais, nustatant mokslinės veiklos vertinimo kriterijus,
organizuojant Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimą, nagrinėjant ir teikiant
siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms, skatinant Lietuvos
mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, keliant mokslo prestižą:
o

vykdyti mokslo sistemos stebėseną, teikti siūlymus Seimui ir Vyriausybei dėl

mokslo sistemos plėtros ir dalyvauti nacionalinės mokslo politikos formavime;
o

vykdyti Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba), kaip ekspertinės institucijos,

gebėjimų ir išteklių plėtrą;
o

tobulinti mokslinės veiklos vertinimo kriterijus bei ekspertinio vertinimo principus,

metodus ir praktikas, tobulinti ekspertinio vertinimo gebėjimus bei ekspertinio darbo
kokybę;
o

stiprinti tiesioginį ir savalaikį mokslo poveikį Lietuvos visuomenei ir valstybei
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2.

Užtikrinti efektyvų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)

plėtros programinio konkursinio finansavimo įgyvendinimą bei Lietuvos mokslininkų
dalyvavimą tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje ir tarptautinės mokslo politikos
formavimo procese:
o

tęsti ir tobulinti vykdomą mokslinių tyrimų konkursinį finansavimą, išlaikant

reikiamą balansą ir suderinamumą tarp mokslo politiką įgyvendinančių ir laisvuosius tyrimus
skatinančių instrumentų, tarp fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtros, tarp gamtos ir
technikos bei humanitarinių ir socialinių mokslų sričių;
o

skatinti mokslininkų dalyvavimą tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje;

o

dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje.

1 lentelė. Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioriteto pavadinimas

Asignavimai,
tūkst. EUR

Dalyvauti formuojant mokslo politiką Lietuvoje, patariant Seimui ir Vyriausybei mokslo
ir mokslininkų rengimo klausimais, nustatant mokslinės veiklos vertinimo kriterijus,
organizuojant Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimą, nagrinėjant ir teikiant
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siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms, skatinant Lietuvos
mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, keliant mokslo prestižą.
Užtikrinti efektyvų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
programinio konkursinio finansavimo įgyvendinimą bei Lietuvos mokslininkų dalyvavimą
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tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje ir tarptautinės mokslo politikos formavimo procese.

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
o

dalyvausime formuojant šalies mokslo politiką, teikdami siūlymus dėl galiojančių ir

(ar) būtinų priimti teisės aktų, reglamentuojančių mokslo ir mokslininkų rengimo klausimus;
o

dalyvausime mokslo politikos bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,

kultūrinės) plėtros programinio konkursinio finansavimui aktualių teisės aktų tobulinime,
teiksime konkrečius pasiūlymus valstybinėms institucijoms;
o

siekdami sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti Tarybos veiklose bei sumažinti

administracinę naštą, supaprastinsime Tarybos teisės aktus, reglamentuojančius paramos
mokslininkams skyrimą.
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Tarybos strateginis tikslas – patarti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei
formuojant šalies mokslo politiką, įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros programinį konkursinį finansavimą bei dalyvauti tarptautinėje
mokslinių tyrimų erdvėje.
Strateginiam tikslui įgyvendinti 2016 m. bus vykdoma tęstinė programa „Šalies mokslo
ir studijų sistemos plėtra“ (01 01)
1 strateginis tikslas
patarti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei formuojant šalies mokslo politiką, įgyvendinti
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programinį konkursinį finansavimą bei
dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje

Programa 01 01
,,Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“

2015 METŲ PROGRAMOS „ŠALIES MOKSLO IR STUDIJŲ PLĖTRA“ ASIGNAVIMAI
2 lentelė. Programos „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ asignavimai 2016 metams, tūkst. Eur

Kodas
01 01

Programos pavadinimas

Iš viso

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
(valstybės biudžeto lėšos)
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
(Šveicarijos/Norvegijos/Globalizacijos
fondo finansinės paramos lėšos)“
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
(Šveicarijos/Norvegijos/Globalizacijos
fondo finansinės paramos bendrojo
finansavimo lėšos)“
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
(Europos Sąjungos Techninės paramos
lėšos 2014-2020)

18639
18092

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
(Europos Sąjungos Techninės paramos
bendrojo finansavimo lėšos 2014-2020)

Iš jų
asignavimai išlaidoms
Turtui
iš viso
iš jų DU
įsigyti
18639
1066
0
18092
762
0

85

85

53

0

15

15

9

0

380

380

206

0

67

67

36

0
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1 grafikas. Asignavimų proporcijos pagal finansavimo šaltinius (proc.)

0,60% 2,4%
Šveicarijos finansinė ir bendrojo
finansavimo parama

ES techninė parama

97,00%

Valstybės biudžeto lėšos

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Tarybos valdymas ir organizacinė struktūra
Taryba įsteigta 1991 m. kaip patariamoji Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės
institucija mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais. 2007 m. Seimui
patvirtinus naujus Tarybos nuostatus, išsiplėtė jos funkcijos, o 2008 m. patvirtinti VII Tarybos
kadencijos nariai buvo atrinkti remiantis mokslinės kompetencijos principais. 2013 m. liepos
mėn. darbą pradėjo VIII kadencijos Taryba.
Tarybą sudaro Tarybos valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių
mokslų komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas bei Mokslo fondas. Tarybai
vadovauja pirmininkas.
Iš viso Taryboje – 29 nariai. Valdyboje – 9 nariai, tarp kurių yra Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komiteto, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Finansų ministerijos ir
Lietuvos mokslų akademijos paskirti atstovai. Po 11 narių, žinomų Lietuvos mokslininkų, yra
dviejuose ekspertų komitetuose: Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) komitete ir
Gamtos ir technikos mokslų (GTM) komitete.
Komitetai nagrinėja jų kuruojamų mokslo sričių problemas, vertina atitinkamų sričių
mokslinių tyrimų rezultatus, sudaro ekspertų komisijas ir skiria finansavimą projektams,
vykdomiems pagal nacionalines ir tarptautines mokslo programas, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramos ir kitas mokslo bei plėtros programas. Komitetai priima
sprendimus pagal jų kuruojamų mokslo sričių kompetenciją.
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Valdyba koordinuoja komitetų ir Mokslo fondo veiklą, Tarybos sąveiką su valstybės
mokslo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis, tvirtina komitetų
siūlomus ekspertus ir ekspertų grupes.
Tarybos sprendimus įgyvendina ir organizacinį, informacinį bei parengiamąjį darbą
atlieka Mokslo fondas, kuriame dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Mokslo fondas:
užtikrina sklandų Tarybos darbą, rengia ir teikia svarstyti medžiagą valdybai ir komitetams,
derina darbotvarkes, sprendžia kitus su Tarybos narių darbu susijusius klausimus, įgyvendina
mokslo ir studijų sistemos žmonių išteklių plėtrai skirtų ES struktūrinių fondų programas,
įgyvendina veiklas, susijusias su programiniu konkursiniu mokslinių tyrimų finansavimu ir
užtikrina informacijos teikimą valstybės institucijoms bei visuomenei. Mokslo fondui
vadovauja Mokslo fondo direktorius.
Šiuo metu Mokslo fondą sudaro:
o

Finansų ir apskaitos skyrius (tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarybos

pirmininkui);
o

Mokslo politikos ir analizės skyrius (tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarybos

pirmininkui);
o

Tarptautinių programų skyrius;

o

Teisės ir personalo skyrius;

o

Mokslo programų skyrius;

o

Visuotinės dotacijos skyrius;

o

Bendrųjų reikalų skyrius;

o

ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyrius*;

o

ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyrius*;

o

ES struktūrinės paramos koordinavimo skyrius*.

* - skyrių funkcijos bus vykdomos, pradėjus įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
priemonių veiklas.

2015 m. Tarybos Mokslo fonde buvo 62 pareigybės. Šis skaičius patvirtintas Lietuvos
Respublikos Seimo valdybos 2012 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. SV-S-1463 „Dėl Lietuvos
mokslo tarybos administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės
piniginių fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.
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Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. SV-S-878
,,Dėl Lietuvos mokslo tarybos administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ patvirtintas
didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš Europos Sąjungos ir tarptautinės finansinės paramos techninės
paramos lėšų, pareigybių skaičius – 44.
Šiuo metu Tarybos Mokslo fonde įsteigtos 89 pareigybės, kurių 45 finansuojamos iš
valstybės biudžeto asignavimų bei 44 pareigybių, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir
tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų. Dar 6 pareigybės finansuojamos
Šveicarijos paramos lėšomis (didžiausią leistiną šių pareigybių skaičių Lietuvos Respublikos
Seimo valdyba nenustato).
3 lentelė. Lietuvos mokslo tarybos pareigybių skaičius
2015 m.
2016 m.
Tarybos nariai
29
29
Mokslo fondo darbuotojai
89 (6)*
89 (6)*
Pareigybių skaičius, viso (vnt.)
124
124
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur
1286
1066
* – Šveicarijos finansinės paramos lėšomis finansuojamos pareigybės, neįeinančios į didžiausią leistiną
pareigybių skaičių (žr. tekstą)

2 grafikas. Pareigybių skaičiaus pasiskirstymas pagal pareigybių grupes, 2015 m.

VALDYMO IŠLAIDOS
2016 m. programai „Šalies mokslo ir studijų plėtra“ įgyvendinti skirta 18639 tūkst. Eur,
iš jų 2138 tūkst. Eur sudaro valdymo išlaidos.
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3 grafikas. Asignavimai mokslinių tyrimų projektų finansavimui ir valdymui 2016 m., proc.

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Aplinkos analizė ir veiklos kontekstas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 13 straipsniu, Taryba –
valstybinė biudžetinė įstaiga, vykdanti Seimo ir Vyriausybės patarėjos mokslo, studijų ir
eksperimentinės plėtros politikos klausimais funkcijas, dalyvaujanti inicijuojant ir
įgyvendinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas
programas, vykdanti programinį konkursinį mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros darbų finansavimą ir organizuojanti mokslinės veiklos vertinimą. Ši
paskirtis apibrėžta Seimo 2009 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. XI-625 „Dėl Lietuvos mokslo
tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Tarybos nuostatais. Tarybą Vyriausybės teikimu
steigia, jos nuostatus ir Vyriausybės siūlomus narius tvirtina Seimas. Taryba yra atskaitinga
Seimui ir Vyriausybei.
Patariamoji funkcija
o Taryba kaip Seimo ir Vyriausybės patarėja mokslo ir mokslininkų rengimo
klausimais: nagrinėja mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus,
tarptautinių sutarčių projektus ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
o

analizuoja Lietuvos, Europos Sąjungos (toliau – ES), kitų valstybių mokslo būklę,

mokslinių tyrimų sistemos veiklą, teikia siūlymus Seimui, Vyriausybei, kitoms mokslo politiką
įgyvendinančioms institucijoms dėl biudžeto ir ES lėšų efektyvaus naudojimo sistemos
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funkcionavimui užtikrinti, mokslo ir studijų veiklai plėtoti; vertina valstybinių Lietuvos mokslo
ir studijų institucijų mokslo (meno) darbus, organizuoja išorinį valstybinių mokslinių tyrimų
institutų veiklos vertinimą, rengia Seimui, Vyriausybei ir visuomenei pranešimus apie mokslo
būklę Lietuvoje; nustato mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, minimalius
kvalifikacinius pareigybių reikalavimus;
o

teikia Vyriausybei teisės aktų, reglamentuojančių mokslo ir meno doktorantūrą,

projektus, dalyvauja vertinant doktorantūros teisei įgyti mokslo ir studijų institucijų pateiktus
dokumentus ir prašymus bei organizuoja vykdomų doktorantūrų kokybės ir efektyvumo
vertinimą;
o

atrenka ir teikia Seimui akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus

kandidatūrą;
o

valstybės institucijų bei įstaigų prašymu organizuoja mokslo, ūkio, socialinės ir

kultūrinės plėtros programų ir projektų ekspertinį vertinimą;
o

atstovauja Lietuvai tarptautinėse organizacijose ir mokslinių tyrimų iniciatyvose, ES

bendrųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų programų komitetuose;
o

teikia siūlymus ir išvadas Seimui ir Vyriausybei dėl mokslo ir studijų infrastruktūros

objektų funkcionavimo užtikrinimo, mokslo ir studijų institucijų eksperimentinės bazės
stiprinimo, nacionalinių duomenų bazių plėtotės, naujų institucijų ir infrastruktūros objektų
steigimo ir tarptautinio įtinklinimo.
Taryba taip pat rengia ir teikia tvirtinti nacionalines mokslo programas (toliau – NMP)
bei tyrimų ir sklaidos programas. Tai viena iš pagrindinių programinio konkursinio mokslinių
tyrimų finansavimo modelio įgyvendinimo priemonių. NMP – visuma mokslinių tyrimų ir
jiems vykdyti būtinų metodų ir priemonių, sukuriančių sąlygas valstybei ir visuomenei spręsti
strategiškai svarbias problemas. Programos skirtos Lietuvos mokslinam potencialui bei
finansiniams ištekliams sutelkti ir naujiems konkursiniams moksliniams tyrimams inicijuoti
bei jau vykdomiems koordinuoti.
Ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą ir kitas patariamąsias funkcijas Taryba
vykdo nuo pat jos įkūrimo 1991 m. Tarybos siūlymai ir rekomendacijos mokslinės veiklos bei
mokslo ir studijų sistemos plėtotės klausimais teikiami Seimui, Vyriausybei, Švietimo ir
mokslo ministerijai, kitoms valstybės institucijoms.
Nuo 2008 m. Taryba kaupia ekspertų duomenų bazę, apimančią kompetentingus
mokslininkus, praktikus bei užsienio šalių ekspertus. Ši duomenų bazė nuolat papildoma
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įtraukiant į ją aukšto lygio mokslininkus, skelbiančius savo tyrimų rezultatus tarptautiniuose
recenzuojamuose žurnaluose, turinčius kitų mokslinių rezultatų bei dalyvavimo projektuose
ir ekspertinio darbo patirties. Siekdama užtikrinti kompetentingą ir nešališką ekspertinį
vertinimą, Taryba taiko tarptautinę praktiką ir stengiasi įtraukti kuo daugiau užsienio
ekspertų, tarp jų išeivijos lietuvių, bendradarbiauja su Europos mokslo fondu, Norvegijos
mokslo taryba, Latvijos mokslo taryba, Europos Komisija ir kitomis panašiomis
organizacijomis.
Tarptautiškumas ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos
Tarptautinio bendradarbiavimo reikšmė vykdant mokslinius tyrimus, nuolat auga:
didėja mokslininkų mobilumas, auga tarptautinių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų
įvairovė bei joms įgyvendinti skiriamų lėšų apimtys. Bendradarbiavimas ir konkurencija yra
viena kitą papildančios tarptautiškumo dalys: iš vienos pusės šalys bendradarbiauja,
spręsdamos bendrus iššūkius, o iš kitos – konkuruoja siekdamos pritraukti aukščiausios
kvalifikacijos tyrėjus ir lėšas iš užsienio finansavimo šaltinių. Dalyvaudama tarptautinėje
mokslo politikos ir mokslinių tyrimų erdvėje, Taryba siekia išnaudoti tarptautinio
bendradarbiavo

teikiamas

galimybes

ir

užtikrinti

kuo

didesnį

Lietuvos

mokslo

konkurencingumą.
Taryba dalyvauja svarbiausios tarptautinėse mokslo organizacijose. 2010 m. -2015 m.
Taryba buvo visateisė Europos mokslo fondo (angl. European Science Foundation, ESF) narė.
2015 m. buvo atlikta ESF pertvarka, pasikeitė organizacijos tikslai ir veiklos prioritetai, todėl
taryba nusprendė nebedalyvauti fondo veikloje. Nuo 2010 m. Taryba dalyvauja jungtinės
Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programos (BONUS), įgyvendinamos pagal Europos
Sąjungos Steigimo sutarties 185-ąjį straipsnį EEIG (iš anglų k. – Europos ekonominių interesų
grupė) ir turi savo atstovą programos Valdymo komitete. BONUS programoje dalyvauja
devynios aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusios šalys ir Europos Komisija.
2011 m. Taryba tapo naujai įsteigtos organizacijos „Science Europe“ (liet. „Mokslo
Europa“), kuri vienija nacionalines mokslinius tyrimus finansuojančias ir vykdančias
institucijas, nare.

Šiuo metu organizacija jungia 51 Europos mokslinius tyrimus

finansuojančią ir vykdančią instituciją iš 26 Europos valstybių. Pagrindinis „Science Europe“
tikslas yra atstovauti asociacijos narių interesams bendradarbiaujant su Europos
universitetais, Europos mokslo vyriausybinėmis organizacijomis ir Europos Komisija kuriant
vieningą Europos mokslinių tyrimų erdvę.
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2014 m. Taryba įsijungė į naujai įsteigtos Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo
programos mokslo ir technologijų srityje COST asociacijos veiklą. Šiuo metu COST asociacijos
narėmis yra 34 Europos valstybės, o Izraelis dalyvauja, kaip bendradarbiaujanti šalis.
Tarybos dalyvavimas šiose tarptautinėse organizacijose sudaro sąlygas Lietuvos
tyrėjams įsijungti į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, gauti prieigą prie geriausios
infrastruktūros ir tokiu būdu atveria galimybes dalyvauti aukšto lygio mokslinių tyrimų ir
inovacijų veiklose. Būdama įvairių tarptautinių organizacijų nare, Taryba taip pat įgyja
galimybių susipažinti su kitų šalių gerąja praktika, atliktomis analizėmis, studijomis bei
parengtomis metodikomis.
Taryba dalyvauja sprendžiant Europos mokslinių tyrimų erdvei svarbius klausimus.
skirdama Tarybos atstovai atstovus į Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir
inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – 7BPH2020) komitetuose ir bei Europos
mokslinių tyrimų erdvės komitete (angl. ERAC – European Research Area Committee; buvęs
CREST), kitose tarptautinėse darbo grupėse.
Programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas
Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis, nuo 2009 m. Taryba
įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programinį
konkursinį finansavimą. Nuolat skelbiami visų mokslo sričių mokslinių tyrimų ir kitos
mokslinės veiklos programų konkursai projektams atrinkti ir įgyvendinti. Orientuojamasi į
priešakinių aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų finansavimą.

Programinis konkursinis finansavimas, finansuojant mokslinių tyrimų bei kitus
projektus, 2016 m. bus vykdomas šiose veiklos kryptyse:
I. Valstybės užsakomieji tyrimai:
1.

Nacionalinės mokslo programos;

2.

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa;

3.

Reikminių tyrimų projektai;

4.

Tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros;

5.

Technologinės plėtros projektai.

II. Mokslininkų inicijuoti projektai:
6.

Mokslininkų grupių projektai

III. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
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IV. Paramos.
Nacionalinės mokslo programos
Tarybai pasiūlius, Švietimo ir mokslo ministras 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949 į
NMP sąrašą įtraukė penkias naujas programas:
o

Modernybė Lietuvoje;

o Gerovės visuomenė;
o Link ateities technologijų;
o

Sveikas senėjimas;

o Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas.
Keturios nacionalinės mokslo programos jau patvirtintos:
o ,,Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, patvirtinta LR švietimo ir mokslo
ministro 2015-02-05 įsakymu Nr. V-81 ,,Dėl nacionalinės mokslo programos ,,Agro-,
miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ patvirtinimo (TAR, 2015-02-10, Nr. 2005);
o ,,Sveikas senėjimas“, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015-02-05 įsakymu
Nr. V-82 ,,Dėl nacionalinės mokslo programos ,,Sveikas senėjimas“ patvirtinimo (TAR,
2015-02-05, Nr. 1775);
o ,,Gerovės visuomenė“, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015-03-02 įsakymu
Nr. V-166 ,,Dėl nacionalinės mokslo programos ,,Gerovės visuomenė“ patvirtinimo
(TAR, 2015-03-03, Nr. 3288).
o ,,Link ateities technologijų“, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015-05-08
įsakymu Nr. V-480 ,,Dėl nacionalinės mokslo programos ,,Link ateities technologijų“
patvirtinimo (TAR, 2015-05-08, Nr. 6980).

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa
LR švietimo ir mokslo ministras 2015 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-519 ,,Dėl
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos patvirtinimo“
patvirtino naują lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą įgyvendinančią Valstybinę
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Jos paskirtis − konkursinio
finansavimo būdu koordinuoti ir integruoti svarbiausius lituanistinius mokslinius tyrimus ir jų
sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, įgyvendinti lituanistinių mokslinių tyrimų prioritetą, stiprinti
lituanistinių tyrimų indėlį į Lietuvos valstybės humanistikos plėtrą ir taip suteikti mokslinį
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pagrindą Lietuvos pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymui bei lituanistinio paveldo
saugojimui. Šioje programoje praplėstos lituanistinių mokslinių tyrimų tematikos, numatant,
kad bus finansuojami ir Lietuvos gamtos paveldo tyrimai.

Reikminių tyrimų projektai
Reikminių tyrimų projektų priemonė skirta finansuoti skubius valstybės poreikiais
grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus. Tai tyrimai pagal valstybei ypač
aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų
temas, pasiūlytas Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų.
Pagal šią priemonę tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė gali gauti finansavimą
moksliniams tyrimams suinteresuotų valstybės institucijų pateikta tematika atlikti. Pagal
siūlomas temas rengiami taikomojo pobūdžio mokslo projektai, apimantys visumą mokslinių
tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per numatytą laiką tyrėjų ir kitų pagrindinių
vykdytojų grupė atliks moksliniams bei eksperimentinės plėtros uždaviniams spręsti ir
praktinėms rekomendacijoms valstybės institucijoms parengti, metodikoms padėčiai tam
tikroje srityje įvertinti ir prognozuoti, scenarijams, modeliams, tinklams, naujoms
technologijoms, naujiems metodams sukurti ir išvystyti ir pan.
Šiuo metu vyksta pirmojo šios Tarybos remiamos veiklos krypties kvietimo konkursas.
Planuojama pirmuosius šios krypties projektus pradėti finansuoti jau 2015 m. rugpjūčio
mėnesį.

Technologinės plėtros projektai
Technologinės plėtros projektų priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas šalies
technologinei plėtrai, skatinti mokslinius tyrimus, nukreiptus į produktyvias inovacijas, kurių
reikia viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, tuo pačiu
įtvirtinant nuostatą, kad jos gali ir turi būti sprendžiamos remiantis aukšto lygio moksliniais
tyrimais. Pagal šią priemonę tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė gali gauti finansavimą
technologinės plėtros moksliniams tyrimams savo pasirinkta tematika atlikti. Pasirinktai
tematikai rengiami mokslo projektai, apimantys visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių
veiksmų, kuriuos per numatytą laiką tyrėjų ir kitų pagrindinių vykdytojų grupė atliks
užsibrėžtiems moksliniams ir technologinės plėtros uždaviniams spręsti. Pasirinktos projektų
tematikos turi atitikti LR Vyriausybės patvirtintas prioritetines mokslinių tyrimų ir
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eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) kryptis ir įgyvendinimo nuostatas. Numatomi projektų rezultatai turi atitikti
LR Vyriausybės patvirtintus MTEP etapų klasifikacijos 5 (maketo (modelio) patikrinimas
imituojant realias sąlygas) ar 6 (prototipo (bandomosios versijos) kūrimas) etapų veiklos
rezultatus.
Šiuo metu vyksta pirmojo šios Tarybos remiamos veiklos krypties kvietimo konkursas.
Planuojama pirmuosius šios krypties projektus pradėti finansuoti jau 2015 m. rugsėjo
mėnesį.

Mokslininkų grupių projektai
Nuo 2010 metų Taryba kasmet skelbia konkursus projektams įgyvendinti pagal Tarybos
remiamos veiklos kryptį – mokslininkų grupių projektai. Ši kryptis – antra pagal skiriamas
lėšas ir pirma pagal finansuojamų projektų skaičių konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo
priemonė. Konkursui paprastai pateikiama virš 500 paraiškų. Kasmet finansuojama virš
dviejų šimtų naujai konkursą laimėjusių ir ankstesniais metais sutartis pasirašiusių šios
krypties projektų. Gali būti vykdomi visų mokslo sričių projektai pagal pačių mokslininkų
pasiūlytas temas. Paprastai kasmet skelbiami įvairūs tiksliniai mokslininkų grupių projektų
konkursai, pvz., technologinės ar kultūrinės plėtros, skirti bendradarbiavimui su JAV skatinti
ir pan.

Tarptautinių programų ir iniciatyvų projektai
Taryba skatina Lietuvos mokslininkų mobilumą bei bendradarbiavimą su kitomis
šalimis, tokiu būdu prisidėdama prie Lietuvos mokslo konkurencingumo ir matomumo
didinimo. Šiuo metu Taryba administruoja šias tarptautines programas ir iniciatyvas:
o

Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas, vykdomas pagal dvišales

(trišales) tarpvalstybines sutartis: Lietuvos–Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo programą
„Žiliberas“, Lietuvos–Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo programą, Lietuvos–Baltarusijos
dvišalio

bendradarbiavimo

programą,

Lietuvos

ir

Valonijos–Briuselio

dvišalio

bendradarbiavimo programą ir Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) trišalio bendradarbiavimo
programą. Be to, nuo 2014 m. Taryba skelbia specialius kvietimus Lietuvos-Japonijos
moksliniam bendradarbiavimui skatinti;
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o

7BP ERA-NET ir H2020 ERA-NET COFUND projektų įgyvendinimą Lietuvoje:

EuroNanoMed, BiodiERsA, HERA ir M-ERA.NET;
o

Europos

Sąjungos

mokslinių

tyrimų

jungtinio

programavimo

iniciatyvų

įgyvendinimą Lietuvoje: „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ ir
„Sveikos ir prodyktyvios jūros ir vandenynai“;
o

Lietuvos dalyvavimą BONUS programoje;

o

Lietuvos dalyvavimą LILAN programoje;

o

Lietuvos absolventų stažuotes Europos kosmoso agentūroje;

o

Lietuvos dalyvavimą COST programoje;

o

Lietuvos dalyvavimą tam tikrose H2020 srityse.

Taryba finansuoja Lietuvos dalyvius mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros
programose, vykdomose pagal dvišales (trišales) valstybines sutartis.
Taryba skatina Lietuvos mokslininkų tarptautiškumą, pasitelkdama tarptautinius
finansinius instrumentus, skirtus nacionalinėms mokslinių tyrimų programoms koordinuoti:
ERA-NET, ERA-NET plus ERA-NET COFUND projektus, Europos mokslinių tyrimų jungtinio
programavimo (angl. Joint Programming) iniciatyvas. Tai vienos naujausių ES iniciatyvų,
skirtų numatyti bendrus veiksmus ir priemones, padėsiančius spręsti strategiškai svarbias
europines problemas ir veiksmingai panaudoti ne tik ES biudžeto, bet ir nacionalinių
mokslinių tyrimų programų lėšas.
Taryba finansuoja Lietuvos dalyvius BONUS ir LILAN programose bei organizuoja
Lietuvos dalyvavimą COST programos veiklose. Šios programos yra puikios priemonės,
siekiant platesnio tarptautinio bendradarbiavimo.
Lietuvos mokslininkų dalyvavimas H2020 žymiai išplečia jų galimybes vykdyti
priešakinius mokslinius tyrimus bei suteikia prieigą prie tarptautinės „žinių rinkos“. Nuo
2014 m. Taryba pradėjo koordinuoti dalį H2020 sričių ir dalyvauja nacionalinių atstovų
(angl. National Contact Points – NCP) tinklo, apimančio visas ES valstybes nares ir asocijuotas
programos šalis, veikloje. Vykdydama NCP funkcijas, Taryba teikia kvalifikuotą pagalbą
programos dalyviams.
Nuo 2011 m. Taryba vykdo Lietuvos mokslininkų mobilumo centro, kuris taip pat yra
EURAXESS tinklo narys, funkcijas.
Siekdama tikslingai skleisti tarptautinių programų nacionaliniams atstovams teikiamą
naujausią informaciją apie Tarybos koordinuojamas programas, Taryba formuoja atstovų
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informacijai institucijose tinklą, apimantį Lietuvos mokslo ir studijų institucijas bei kitas
tarptautinėmis mokslinių tyrimų programomis besidominčias įstaigas. Nuolat skleidžiama
informacija apie tarptautines mokslinių tyrimų programas, kvietimus teikti paraiškas ir
renginius, organizuojamos individualios konsultacijos pareiškėjams H2020 paraiškų rengimo
klausimais.
Paramos
Šiuo metu Taryboje finansuojama keletas paramų krypčių:
o Parama akademinėms asociacijoms;
o Parama mokslo renginiams;
o Parama mokslinėms išvykoms;
o Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas;
o Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus;
o Parama doktorantų akademinėms išvykoms.
Parama akademinėms asociacijoms - Taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu
ir Tarybos nuostatais remia studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų
tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų (toliau – akademinės
asociacijos) veiklą. Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su
mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, bei dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir
studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti. Kiekvienais
metais paprastai vyksta po vieną kvietimą teikti paraiškas šiems projektams vykdyti,
įgyvendinama apie 30 projektų.
Paramos mokslo renginiams tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius
mokslinius ryšius. Tarybos remiami mokslo renginiai turi nagrinėti aktualias mokslo
problemas, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę
kultūrinę plėtrą. Kiekvienais metais vyksta po du–tris kvietimus teikti paraiškas šiems
projektams vykdyti, įgyvendinama apie 60 projektų.
Paramos mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją,
didinti jų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę
sklaidą. Parama skirta dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms,
dalyvavimui mokslinėse konferencijose užsienyje ir dėstymui užsienio mokslo ir studijų
institucijose finansuoti. Paprastai kasmet vyksta bent po vieną šios krypties kvietimą teikti
paraiškas, remiama apie 150 mokslinių išvykų.
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Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas pradėta teikti tik 2012 m..
Vyksta nuolatinis kvietimas teikti paraiškas, kurias vertina Tarybos valdybos patvirtinta
komisija. Parama skirta Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio
lygio žurnaluose ir išleisti aukšto mokslinio lygio knygas. Taryba, skirdama paramą, siekia
skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos
mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės
galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai. Kasmet paremiamas
iki 30 mokslinių straipsnių ar knygų publikavimas.
Nuo 2012 m. Tarybai pavesta skirti skatinamąsias stipendijas už akademinius
pasiekimus ir teikti paramą doktorantų išvykoms. LR Vyriausybės nutarimai reglamentuoja
metinių kvietimų skaičių, o šioms reikmėms skiriama lėšų suma suderinama su LR Švietimo ir
mokslo ministerija. Kasmet skiriama 450 – 700 skatinamųjų stipendijų ir paremiama iki 60
akademinių doktorantų išvykų.
Nuo 2016 m. planuojama paramą akademinėms asociacijoms, parama mokslo
renginiams ir paramą mokslinėms išvykoms teikti 2014-2020 m. ES SF lėšomis.

Struktūrinės ir Šveicarijos paramos lėšomis finansuojamos veiklos
ES SF 2014-2020 m. periodo veiklos
Lietuvos mokslo taryba, kaip įgyvendinanti institucija, nuo 2015 m. pabaigos ketina
pradėti administruoti veiklas, dvejuose Veiksmų programos prioritetuose.
9-ajame prioritete ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“:
1. Protų pritraukimas ir reintegracija;
2. Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus ;
3. Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas;
4. Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas;
5. Institucijų, kuriose moksliniai tyrimai yra gretutinė veikla, tyrėjų potencialo ugdymas;
6. Mokslo komunikacijos plėtra mokslo renginiuose;
7. Paskatos akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai;
8. Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių
idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą;
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9. Aukšto lygio mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas pavyzdiniuose mokslo (ekscelencijos)
centruose.
1 prioritete ,,Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“:
1. Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai;
2. Užsienio mokslininkų pritraukimas ir MTEP veikla;
3. Paralelinių laboratorijų veikla.
Šveicarijos finansinės paramos priemonė
2011 m. Taryba pradėjo įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos
bendradarbiavimo programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“. Programa įgyvendinama pagal
projekto „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ įgyvendinimo trišalę sutartį (Nr. CH-3-ŠMM-01), kurią
2011 m. lapkričio 5 d. pasirašė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, viešoji
įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Taryba. Programos tikslas – stiprinti abiejų
šalių ryšius ir draugiškus santykius, skatinti sėkmingą ir produktyvų bendradarbiavimą
mokslinių tyrimų ir plėtros sityje, gilinti žinias pasirinktose mokslinių tyrimų temose, skatinti
tarpinstitucinį bendradarbiavimą taip prisidedant prie socialinio ir ekonominio vystymosi
Lietuvoje. Programos lėšomis finansuojami Lietuvos ir Šveicarijos bendrų mokslinių tyrimų ir
institucijų partnerystės projektai.
Kiti Tarybos vykdomi projektai
Taryba taip pat ketina, kaip pareiškėjas, įgyvendinti ES struktūrinės paramos 2014–
2020 metų projektus:
o

Doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas);

o

Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, kaupiančios ir skleidžiančios
patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius
mokslinius tyrimus, plėtotė;

o

Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas;

o

Lietuvos mokslo ir studijų sistemos ekspertinių institucijų ekspertų kvalifikacijos
tobulinimas;
2014 m. pradėtas įgyvendinti 30 mėn. trukmės 7BP projektas „Atvirosios prieigos

politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ (ang. Open Access Policy
Alignment Strategies For European Union Research, projekto santrumpa PASTEUR4OA).
Taryba šiame projekte dalyvauja kaip viena iš 15 partnerių.
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Finansiniai ištekliai
Tarybos 2016 m. biudžetas 18639 tūkst. Eur, iš jų 1066 tūkst. Eur darbo užmokesčiui
4 lentelė. Tarybos 2016 m. asignavimai pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur
Finansavimo šaltinis

Šaltinio
kodas

Valstybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
2014–2020 m. ES techninė parama
2014–2020 m. ES techninė parama bendrojo finansavimo lėšos
Šveicarijos finansinės paramos lėšos
Šveicarijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

1.1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.3.2.7.2
1.2.2.7.2
1.2.3.1.24
1.3.3.1.23

Funkcijų
klasifikacijos
kodas
09.07.01.01
09.08.01.09
09.08.01.09
09.08.01.09
09.08.01.09
09.08.01.09

Iš viso,
tūkst. Eur
16501
1591
380
67
85
15
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VEIKLOS STIPRYBIŲM SILPNYBIŲ, DALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
5 lentelė. Veiklos SSGG analizė

STIPRYBĖS
o Įstatymų nuostatos įtvirtina Tarybos

SILPNYBĖS
o Nepakankamai naudojami savianalizės

politinį ir finansinį nepriklausomumą, teisę metodai;
gauti jai priskirtoms funkcijoms vykdyti
reikalingą informaciją;
o Tarybos veikloje naudojama pažangi

o Per daug biurokratizuotas projektų ir
rizikos valdymas;
o Per daug Tarybos remiamos veiklos

tarptautinė praktika, pasitelkiami geriausi krypčių;
šalies ir užsienio ekspertai;

o Yra

spragų

vidaus

atskaitomybės

o Taryba, siekdama savo veiklos viešumo sistemoje;
ir skaidrumo, skelbia informaciją interneto
tinklalapyje, platina pranešimus spaudoje.

o Patalpų trūkumas riboja institucijos
galimybes plėstis bei gerinti darbo sąlygas;
o Dalis

jaunų

darbuotojų,

kuriems

trūksta darbo valstybės tarnyboje bei
mokslo administravimo patirties.
GALIMYBĖS
o Aktyvesnis institucijos darbo metodų

GRĖSMĖS
o Šiuo metu galiojantys teisės aktai,

tobulinimas, darbuotojų mokymai, sudarant reglamentuojantys MTEP bei jų viešuosius
jiems geresnes sąlygas tobulintis;

pirkimus, neapima visų šios srities valdymo

o ES struktūrinės paramos panaudojimas bei įgyvendinimo aspektų;
institucijos administraciniams gebėjimams ir
darbo sąlygoms tobulinti;
o Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra;

o Šalies ūkis nepajėgus teikti užsakymus
dėl mokslinių tyrimų ir pažangių projektų,
nevalstybinis mokslo ir studijų sektorius

o Vyriausybės ir visuomenės supratimas, silpnas, todėl mokslo ir studijų institucijos
kad būtina užtikrinti ir didinti investicijas į mokslo tiriamuosius darbus, mokslinius
mokslinius tyrimus bei siekti sukurti pažangią tyrimus, mokslo taikomuosius darbus atlieka
ir aktyvią žinių visuomenę, norint spartinti už valstybės biudžeto lėšas.
pažangą visose gyvenimo srityse.
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STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 01 01)
Dalyvauti formuojant aktyvią mokslo politiką ir taikyti finansinius jos instrumentus tam,
kad Lietuvos mokslas būtų gyvybingas, atitinkantis globalius iššūkius ir Lietuvos visuomenės
lūkesčius, bei įsilietų į Europos tyrimų erdvę.
1 schema. Programos ,,Šalies mokslo ir studijų plėtra“ tikslai, uždaviniai ir asignavimai 2016 metais,
tūkst. Eur
PROGRAMA ,,ŠALIES MOKSLO IR STUDIJŲ SISTEMOS PLĖTRA“
patarti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei formuojant šalies mokslo politiką, įgyvendinti mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programinį konkursinį finansavimą bei dalyvauti
tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje
Iš viso: .18639 tūkst. Eur, iš jų DU – 1066 tūkst. Eur,
turtui įsigyti – 0 tūkst. Eur
1 uždavinys
Padėti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei
formuoti mokslo politiką bei užtikrinti
12Lietuvos
tūkst. Lt
mokslo tarybos gebėjimus įgyvendinant jai
iškeltus uždavinius

Iš viso: 1591 tūkst. Eur,
iš jų DU – 762 tūkst. Eur

2 uždavinys
Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros programinį
konkursinį finansavimą bei dalyvauti
tarptautinėje mokslo politikos ir mokslinių tyrimų
erdvėje

Iš viso: 16501 tūkst. Eur
iš jų DU – 0 Eur

5 uždavinys
Įgyvendinti Lietuvos-Šveicarijos programą,
konkurso būdu skirianti finansavimą jungtiniams
mokslinių tyrimų ir institucinės partnerystės
projektams

6 uždavinys
Užtikrinti ES SF 2014-2020 m. priemonių ir veiklų
administravimą
7 uždavinys
Įgyvendinti ES SF 2014-2020 m. VP prioritetų
priemones ir veiklas

Iš viso:100 tūkst. Eur
iš jų DU – 62 tūkst. Eur

Iš viso: 447 tūkst. Eur
iš jų DU – 242 tūkst. Eur
turtui įsigyti – 0 tūkst. Eur

Iš viso: 0 Eur
iš jų DU – 0 tūkst. Eur
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TIKSLO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
6 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai
Vertinimo
kriterijaus kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

2016-ųjų
metų

E-01-01

1. Lietuvos Respublikos Seimui ir
Vyriausybei teikiamų išvadų bei siūlymų,
susijusių su mokslo politikos formavimu
bei mokslininkų rengimo klausimais
augimas, palyginti su ankstesniais
metais (procentai)

5

5

5

5

2. Finansavimo (VB) apimties MTEP-ui
augimas, palyginti su ankstesniais
metais (procentai)

2

2

2

2

E-01-02

III. PROGRAMA ,,ŠALIES MOKSLO IR STUDIJŲ SISTEMOS PLĖTRA“
UŽDAVINYS (01 01 01) – padėti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei
formuoti mokslo politiką bei užtikrinti Lietuvos mokslo tarybos gebėjimus
įgyvendinant jai iškeltus uždavinius
Programa „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ įgyvendina Lietuvos Respublikos
penkioliktosios ir šešioliktosios Vyriausybių programose patvirtintus strateginius tikslus ir
prioritetus, užtikrinančius mokslo, švietimo, informacinės ir žinių visuomenės, nacionalinės
kultūros plėtrą, šalies ekonominę ir socialinę pažangą.
Programoje numatoma realizuoti Tarybos patariamąją funkciją, vertinti Lietuvoje
vykdomą mokslinę veiklą, įgyvendinti programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą,
skatinti mokslininkų dalyvavimą tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje bei užtikrinti Tarybos
veiklą.
Tarybos ekspertai analizuoja mokslo ir mokslininkų rengimo sistemos raidą, teikia
siūlymus dėl jos plėtros, rengia teisinių dokumentų projektus bei atlieka jų įvertinimą.
Taryba, įgyvendindama nuostatuose jai iškeltus uždavinius, teikia naujus NMP projektus ir
organizuoja NMP įgyvendinimą. Taryba dalyvauja vertinant mokslo, studijų ir verslo slėnių,
nacionalines kompleksines programas, jungtinių tyrimų programas ir jų projektus, valstybinių
mokslo institutų veiklą.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
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1. vertinti mokslo būklę, teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei, rengti rekomendacijas, studijas bei užtikrinti ekspertinę mokslo
finansavimo bei administravimo veiklą.

UŽDAVINYS (01 01 02) – įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros programinį konkursinį finansavimą bei dalyvauti
tarptautinėje mokslo politikos ir mokslinių tyrimų erdvėje
Taryba konkurso būdu teikia finansavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektams, vykdomiems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų
patvirtintas nacionalines mokslo programas bei Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos
2016–2024 metų programą, reikminių tyrimų bei technologinės plėtros projektų priemones.
Remiami šalies reikmes atitinkantys mokslininkų grupių projektai, jei šie tyrimai
nefinansuojami iš kitų šaltinių, taip pat – Tarybos inicijuotų programų ar tematikų konkursų
projektai.
2016 m. planuojama tęsti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programų, vykdomų
pagal dvišales (trišales) valstybines sutartis projektų finansavimą. 2016 m. taip pat bus
skelbiami nauji konkursai pagal Lietuvos-Baltarusijos, Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) bei
Lietuvos–Prancūzijos „Žilibero“ bendradarbiavimo programas. Taip pat numatoma toliau
skelbti kvietimus Lietuvos-Japonijos moksliniam bendradarbiavimui skatinti. Be to, Taryba
siekia plėsti dvišalį bendradarbiavimą su aukšto mokslinio lygio užsienio šalimis bei su
kaimyninėmis šalimis. 2016 m. planuojama organizuoti „Atviros partnerystės kvietimą teikti
paraiškas“ skirtą bendradarbiavimui su kitomis šalimis plėtoti.
2016 m. Taryba tęs ERA-NET, ERA-NET plus, ERA-NET COFUND ir jungtinio
programavimo iniciatyvų veiklų įgyvendinimą Lietuvoje bei BONUS, LILAN ir COST programų
koordinavimą. Taip pat numatoma finansuoti Lietuvos absolventų stažuotes pagal sutartį su
Europos kosmoso agentūra.
2016 m. vykdydama H2020 NCP funkcijas taip pat numato tęsti jau vykdomas ir
parengti naujas skatinimo dalyvauti H2020 priemones. Ypatingą dėmesį numatoma skirti
Lietuvos dalyvavimui Europos mokslo tarybos projektuose skatinti.
Konkurso būdu skiriamas finansavimas mokslinėms konferencijoms, simpoziumams ir
kitiems mokslo renginiams organizuoti, tyrėjų mobilumui skatinti (Lietuvos Respublikos
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Mokslo ir studijų įstatymo 66 straipsnis), akademinėms asociacijoms remti (Lietuvos
Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 9 dalis).
Mokslo ir studijų institucijų vykdomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai
stiprina mokslo ir ūkio bendradarbiavimą, skatina įvairių mokslo sričių mokslininkus ir mokslo
institucijas partnerystei vykdant projektus pagal tarptautines sutartis, taikomųjų ir
fundamentinių mokslų sąsajos moksliniuose tyrimuose suburia mokslininkų grupes,
gebančias sukurti naujas ateities technologijas šalies ūkiui ir pramonei.
Numatoma, kad ilgainiui stiprės Lietuvos mokslo ir studijų mokslinis ir techninis
potencialas, gerės jo kokybė, didės Lietuvos mokslinių darbų konkurencingumas ES.
Lietuvoje gerės sąlygos naujoms technologijoms kurti, tobulinti, joms taikyti, stiprės mokslo,
pramonės ir verslo pozicijos ES bei pasaulio rinkose.
Programos

įgyvendinimą

užtikrina

Tarybos

administracinė

veikla,

personalo

kvalifikacijos kėlimas, rengiamų dokumentų atitikties galiojantiems teisės aktams vertinimas,
finansinės apskaitos tobulinimas, modernios informacinės sistemos plėtojimas, taip pat ir kiti
darbai, susiję su tinkamų darbo sąlygų kūrimu Tarybos komitetų bei valdybos nariams ir
Tarybos Mokslo fondo funkcionavimo užtikrinimu.
Tarybos išlaidos (prekių ir paslaugų naudojimas) 2012–2014 m. buvo planuojamos
atsižvelgiant į numatomą darbinę veiklą, turto būklę, numatomus pokyčius Tarybos
organizacinėje struktūroje, patalpų išlaikymo išlaidas: šildymo, elektros, telekomunikacijų
paslaugas ir kt., įvertinant galimą infliacijos lygio kilimą, kainų didėjimą.
Numatoma, kad vykdant programą, bus efektyviai koordinuojamas mokslinių tyrimų ir
sklaidos projektų įgyvendinimas, tobulinama lėšų valdymo ir administravimo sistema bei
teisinis reglamentavimas. Bus teikiama metodinė pagalba Tarybos skiriamų lėšų gavėjams.
Dalyvaujant tarptautinėje mokslo politikos koordinavimo ir plėtros veikloje stiprės
Lietuvos mokslo tarptautinė integracija, bus užtikrinamas Lietuvoje atliekamų mokslinių
tyrimų tarptautinis lygis. Išaugs visuomenės informuotumo apie paramos galimybes mokslo
ir studijų srityje lygis, stiprės vadybiniai gebėjimai teikti paramą mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros poreikiams tenkinti.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
Administruoti nacionalinių, sklaidos, kitų valstybės užsakomųjų tyrimų (reikminių,
technologinės plėtros), tarptautinio bendradarbiavimo programų, mokslininkų inicijuotų
tyrimų projektus bei kitas paramos veiklas.
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Uždaviniams 01.01.01 ir 01.01.02 įgyvendinti skirtos 45 pareigybės. Programos
koordinatoriai – Mokslo fondo direktorė Aušra Vilutienė, tel. (8 5) 261 1009, el. p.
ausra.vilutiene@lmt.lt, Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas Eugenijus Stumbrys, tel.
(8 5) 246 0895, el. p. eugenijus.stumbrys@lmt.lt, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
Danguolė Radzevičienė, tel. (8 5) 261 3605, el. p. danguole.radzeviciene@lmt.lt, Tarptautinio
bendradarbiavimo skyriaus vedėja Aistė Vilkanauskytė, tel. (8 5) 261 8530, el. p.
aiste.vilkanauskyte@lmt.lt; Mokslo programų skyriaus vedėja Vaiva Priudokienė, tel. (8 5)
261 8532, el. p. vaiva.priudokiene@lmt.lt.

UŽDAVINYS (01 01 03) – įgyvendinti ES SF 2014-2020 m. VP prioritetų
priemones ir veiklas
Lietuvos mokslo taryba, kaip įgyvendinant institucija, nuo 2015 m. pabaigos ketina
pradėti administruoti veiklas, dvejuose Veiksmų programos prioritetuose.
9-ajame prioritete:
1. Protų pritraukimas ir reintegracija;
2. Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus ;
3. Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas;
4. Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas;
5. Institucijų, kuriose moksliniai tyrimai yra gretutinė veikla, tyrėjų potencialo ugdymas;
6. Mokslo komunikacijos plėtra mokslo renginiuose;
7. Paskatos akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai;
8. Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių
idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą;
9. Aukšto lygio mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas pavyzdiniuose mokslo (ekscelencijos)
centruose.
1 prioritete:
1. Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai;
2. Užsienio mokslininkų pritraukimas ir MTEP veikla;
3. Paralelinių laboratorijų veikla.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
1. Administruoti priemonės mokslinių tyrimų projektus.
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Programai įgyvendinti skirta 39 pareigybės, kurios finansuojamos ES techninės
paramos lėšomis. Programos koordinatorius – Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjo
pavaduotojas Andrius Kaveckas, tel. (8 5) 261 0206, el. p. andrius.kaveckas@lmt.lt.

UŽDAVINYS (01 01 04) – užtikrinti ES SF 2014-2020 m. priemonių ir veiklų
administravimą
Įgyvendinant uždavinį, siekiama sudaryti palankias finansines ir technines sąlygas
tinkamam ES SF 2014-2020 m. priemonių ir veiklų valdymui, administravimui, funkcijų ir
procedūrų vykdymui bei priemonės viešinimui.
Uždavinio įgyvendinimo priemonė:
1. Priemonių ir veiklų administravimas, viešinimas, darbo vietų įrengimas.
Uždaviniui įgyvendinti skirtos 5 pareigybės. Programos koordinatorius – Aušra
Vilutienė, tel. (8 5) 261 1009, el. p. ausra.vilutiene@lmt.lt.

UŽDAVINYS (01 01 05) – įgyvendinti Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo
programą (LŠBP), konkurso būdu skiriant finansavimą jungtiniams mokslinių
tyrimų ir institucinės partnerystės projektams
2015 m. Taryba, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir viešąja įstaiga Centrine
projektų valdymo agentūra, tęs Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos
bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus
išsiplėtusioje ES, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto (toliau – LŠBP)
įgyvendinimą. LŠBP įgyvendinama iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Šveicarijos skirta parama LŠBP yra 9 mln. 52 tūkst. Šveicarijos frankų, Lietuvos
bendrasis finansavimas – 1 mln. 597 tūkst. Šveicarijos frankų. Taryba, kaip LŠBP
įgyvendinančioji institucija, atsakinga už programos viešinimą, reikalingų dokumentų
parengimą, ataskaitų surinkimą ir tvirtinimą Jungtiniame atrankos komitete, projektų
vykdymo priežiūrą.
Uždavinio įgyvendinimo priemonė:
1. LŠBP administravimo funkcijų ir procedūrų įgyvendinimas:
1.1. Pagal kompetenciją vykdyti projektų atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.
1.2. Vykdyti LŠBP viešinimo veiklas.
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LŠBP įgyvendinti 2015 m. nustatytos 6 pareigybės, finansuojamos LŠBP lėšomis. LŠBP
koordinatorė – projekto vadovė Aistė Vilkanauskytė, tel. (8 5) 261 8530, el. p.
aiste.vilkanauskyte@lmt.lt.
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PRIEDAI
1 lentelė. 2015–2017 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos, tūkst. Eur
Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai

iš jų
Programos pavadinimas

Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (valstybės biudžeto lėšos)
iš jų valdymo išlaidos
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (Europos Sąjungos lėšos)
,,Visuotinė dotacija”
iš jų valdymo išlaidos
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (Techninės paramos ES lėšos
2007-2013)
iš jų valdymo išlaidos
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (Techninės paramos ES lėšos
2014-2020)
iš jų valdymo išlaidos
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra
(Šveicarijos/Norvegijos/globalizacijos
fondo finansinės paramos lėšos)
iš jų valdymo išlaidos
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
iš jų valdymo išlaidos

iš jų

išlaidoms
iš viso

iš jų

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

18639

18639

1066

8

18092

18092

762

1591

1591

0

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

18534

18534

1009

0

0

18092

18092

762

762

0

1591

1591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

447
447

100

100

Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai

turtui
įsigyti

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

18556

18556

1022

0

0

18092

18092

762

0

762

0

1591

1591

762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

0

442

442

247

0

464

464

260

0

242

0

442

442

247

0

464

464

260

0

100

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

447
447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2 lentelė. 2015–2017 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai, tūkst.Eur
Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai

iš jų
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
pavadinimas

01.01

Tikslas:

01.01

patarti Lietuvos
Respublikos
Seimui ir
Vyriausybei
formuojant
šalies mokslo
politiką,
įgyvendinti
mokslinių
tyrimų ir
eksperimentinės
(socialinės,
kultūrinės)
plėtros
konkursinį
finansavimą bei
dalyvauti
tarptautinėje
mokslinių
tyrimų erdvėje

01.01.01

Uždavinys:

iš jų

išlaidoms
iš viso

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
iš jų

išlaidoms

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

23549,5

23534,5

1286,3

15,0

18639

2238,1

2238,1

761,8

0,0

1591

turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

18639

1591

iš jų
darbo
užmokesčiui

Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai
iš jų

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

tur
tui
įsig
yti

1066

0

18534

18534

1009

0

18556

18556

1022

0

762

0

1591

1591

762

0

1591

1591

762

0
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Padėti Lietuvos
Respublikos
Seimui ir
Vyriausybei
formuoti mokslo
politiką bei
užtikrinti
Lietuvos mokslo
tarybos
gebėjimus
įgyvendinant jai
iškeltus
uždavinius
Priemonės:

01.01.01.01

01.01.02

Vertinti mokslo
būklę, teikti
siūlymus LRS ir
LRV, rengti
rekomendacijas,
studijas, užtikrinti
LMT veiklą

2238,1

2238,1

761,8

0

1591

1591

762

0

1591

1591

762

0

1591

1591

762

0

Uždavinys:

15852,10

15852,10

0,00

0

16501

16501

0

0

16501

16501

0

0

16501

16501

0

0

Įgyvendinti
mokslinių
tyrimų ir
eksperimentinės
(socialinės,
kultūrinės)
plėtros
programinį
konkursinį
finansavimą bei
dalyvauti
tarptautinėje
mokslo politikos
ir mokslinių
tyrimų erdvėje
Priemonės:
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01.01.02.01

Administruoti
nacionalinių,
plėtros,
tarptautinio
bendradarbiavimo
programų, kitų
mokslinių tyrimų
projektus bei
kitas paramos
veiklas

15852,1

15852,1

0

0

16501

16501

0

0

16501

16501

0

0

16501

16501

0

0

01.01.03*

Uždavinys:

4228,5

4228,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Įgyvendinti
Visuotinės
dotacijos (VD)
priemonę
Priemonės:
01.01.03.01*

Administruoti
VD priemonės
projektus

4228,5

4228,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.01.04*

Uždavinys:

477,9

477,9

235,5

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.01.04.01*

VD priemonės
administravimas,
viešinimas, darbo
vietų įrengimas

477,9

477,9

235,5

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.01.05

Uždavinys:

119

119

58,8

0

100

100

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Užtikrinti
Visuotinės
dotacijos (VD)
priemonės
valdymą
Priemonė:
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Įgyvendinti
LietuvosŠveicarijos
programą,
konkurso būdu
skiriant
finansavimą
jungtiniams
mokslinių
tyrimų ir
institucinės
partnerystės
projektams

01.01.05.01

01.01.07

01.01.07.01

01.01.06

Priemonė:
Lietuvos ir
Šveicarijos
programos
administravimo
funkcijų ir
procedūrų
įgyvendinimas

119,1

119,1

58,8

0

100

100

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

590,4

575,4

228,8

15

447

447

242

0

442

442

247

0

464

464

260

0

Uždavinys:
Įgyvendinti ES
SF 2014-2020 m.
VP prioritetų
priemones ir
veiklas
Administruoti ES
SF 2014-2020 m.
VP prioritetų
priemonių ir
veiklų projektus
Uždavinys:
Užtikrinti ES SF
2014-2020 m.
periodo veiklų
administravimą
Priemonė:
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01.01.06.01

ES SF 2014-2020
m. periodo veiklų
administravimas
ir viešinimas

590,4

575,4

228,8

15

447

447

242

0

442

442

247

0

464

464

260

0

01.01.08

Uždavinys:

43,4

43,4

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biudžetinių
įstaigų pajamų
įmokos

43,4

43,4

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso
asignavimų
programai

23549,5

23534,5

1286,3

15

18639

1066

0

18534

18534

1009

0

18556

18556

1022

0

1.1.1.1.1

18090,2

18090,2

761,8

0

18092

18092

762

0

18092

18092

762

0

18092

18092

762

0

1.3.2.3.1

4228,5

4228,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2.3.2

478

478

236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.1.23

18

18

8,7

0

15

15

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.3.1.24

101,1

101,1

50,1

0

85

85

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2.7.2

502

489,3

194,5

13

206

0

376

376

210

0

394

394

221

0

1.2.2.7.2

88,4

86,1

34,3

2,0

67

67

36

0

66

66

37

0

70

70

39

0

1.4.1.1.1

43,4

43,4

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biudžetinių
įstaigų pajamų
įmokos
Priemonė:
01.01.08.01

18639

Iš jų pagal
finansavimo
šaltinius:

*nuo 2016 m. nebus vykdomi uždaviniai ir priemonės

380

380
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3 lentelė. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2015-ųjų metų

2016-ųjų metų

2017-ųjų metų

1. Seimui ir LR Vyriausybei teikiamų išvadų bei siūlymų, susijusių su mokslo
politikos formavimų bei mokslininkų rengimo klausimais, augimas (proc.) lyginant
su ankstesniais metais

5

5

5

2. Finansavimo (VB) apimties MTEP-ui augimas lyginant su ankstesniais metais
(proc.)

2

2

2

15/100

15/100

15/100

1420

1450

1450

200

250

300

100

100

100

16

16

16

1-ajam programos tikslui:
R-01-01-01-01

R-01-01-01-02

1-ajam tikslo uždaviniui:
P-01-01-01-01-01

1. Teikti siūlymai, išvados Seimui ir Vyriausybei mokslo politikos ir mokslininkų
rengimo klausimais (vnt.) bei užtikrinta ekspertinė mokslo finansavimo bei
administravimo veikla (proc.)
2-ajam tikslo uždaviniui:

P-01-01-01-02-01

1. Administruojamų NMP, sklaidos, kitų valstybės užsakomų tyrimų (reikminių,
technologinės plėtros), tarptautinio bendradarbiavimo, mokslininkų inicijuojamų
tyrimų bei kitų paramos veiklų projektų skaičius
7-ajam tikslo uždaviniui:

P-01-01-01-07-01

1. Administruojamų ES SF 2014-2020 m. priemonių ir veiklų projektų skaičius (vnt.)
6-ajam tikslo uždaviniui:

P-01-01-01-06-01

1. Užtikrintas ES SF 2014-2020 m. priemonių ir veiklų valdymas (proc.)
5-ajam tikslo uždaviniui

P-01-01-01-05-01

1. Pagal Lietuvos Šveicarijos programos priemonę administruojamų projektų
skaičius

2018-ųjų metų
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4 lentelė. 2015 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

Institucijos / įstaigos pavadinimas

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai

Lietuvos mokslo taryba*

2.
Iš viso pareigybių

Mokslo fondas

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

4

iš jų valstybės
tarnautojai
0

29

0

1

1

10(1**)

10

78(6**)

24

89

35

5

1

10(1**)

10

104

24

118

35

iš viso
1.

Pareigybių skaičius
specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai ir
neturintys pavaldžių asmenų, ir
pavaduotojai
kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
0
0
25
0

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui
* – Seimo paskirti Lietuvos mokslo tarybos nariai (HSM ir GTM komitetų nariai bei Valdyba - valstybės pareigūnai)
**– Šveicarijos finansinės paramos lėšomis finansuojamos pareigybės, neįeinančios į didžiausią leistiną pareigybių skaičių

Išlaidos darbo
užmokesčiui,
tūkst. Eur
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5 lentelė. Efekto kriterijų techninis priedas
Pavadinimas
Lietuvos mokslo taryba

Kodas
188716281

Tikslas – patarti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei formuojant šalies mokslo politiką,

01

įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros konkursinį finansavimą
bei dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje

Efekto kriterijus – Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei teikiamų išvadų bei siūlymų, susijusių su

E-01-01

mokslo politikos formavimu bei mokslininkų rengimo klausimais, augimas palyginti su ankstesniais
metais.

1.

Apibrėžimas

Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitoms institucijoms teikiamos
išvados, patarimai, studijos ir t. t., susijusios su šalies mokslo politika,
mokslinių tyrimų finansavimu ir Lietuvos mokslininkų dalyvavimų
tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje; išreiškiamas teiktų siūlymų, studijų
ir t. t. vienetų sumų skaičiumi

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus parodo Lietuvos mokslo tarybos, kaip ekspertinės institucijos,
indėlį į valstybės mokslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
konkursinio finansavimo bei Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje mokslinių
tyrimų erdvėje politikos formavimą. Tarybos teikiamų siūlymų, komentarų,
teisės aktų projektų ir pastabų skaičius rodo Tarybos veiklos apimtis šioje
sferoje ir svarbą.

4.

Skaičiavimo metodas

Vienetai

5.

Duomenų šaltinis

Ankstesnių metų Lietuvos mokslo tarybos veiklos ataskaitos

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kasmet

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas

Reda Cimmperman (Lietuvos mokslo taryba)

kontaktinis asmuo
9.

Kita informacija apie vertinimo

-

kriterijaus patikimumą

Efekto kriterijus – finansavimo (VB) apimties MTEP-ui augimas, palyginti su ankstesniais metais

E-01-02

(procentai)

1.

Apibrėžimas

Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų MTEP projektų finansavimui, augimas
lyginant su praėjusiais metais; išreiškiamas procentais
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2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus parodo, kuri valstybės išlaidų dalis pasirinktais metais yra skiriama
MTEP, leidžia įvertinti valstybės dėmesį MTEP. Siekiama, kad 2020 m.
bendrosios išlaidos MTEP sudarytų 2 proc. nuo BVP, iš kurių iki 1 proc. –
valstybės biudžeto lėšos.

4.

Skaičiavimo metodas

Procentai

5.

Duomenų šaltinis

Ankstesnių metų Lietuvos mokslo tarybos veiklos ataskaitos

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kasmet

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas

Aušra Vilutienė (Mokslo fondas)

kontaktinis asmuo
9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-
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6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2016-aisiais metais
Vyriausybės programa
Nuostatos
Nr.

Strateginis veiklos planas

Nuostatos pavadinimas

Uždavinio / priemonės pavadinimas

Kodas

ŠEŠIOLIKTOSIOS VYRIAUSYBĖS 2012–2016 METŲ PROGRAMA. VIII dalis. ŠVIETIMAS IR MOKSLAS. Mokslas ir technologijos

214-219

214. Vykdysime ilgalaikes investicijas į fundamentaliuosius mokslo
tyrimus, skatinsime verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Sudarysime
palankias sąlygas didžiąją dalį taikomųjų tyrimų finansuoti užsakovų
lėšomis, tokiu būdu perskirstant daugiau valstybės lėšų
fundamentaliajam mokslui. Tam efektyviau panaudosime ES
struktūrinių fondų lėšas.
215. Teiksime valstybės užsakymus šalies mokslininkams
konkurencingiems ir mūsų išskirtinumą pasaulyje didinantiems
produktams kurti.
216. Informuosime visuomenę apie šalies mokslo laimėjimus, naujoves,
sieksime sudominti visuomenę mokslu ir technologijomis.
Populiarinsime inovacijų svarbą šalies ūkiui ir visuomenės raidai.
217. Kursime tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos
branduolius, spartinsime žinių visuomenės kūrimą ir stiprinsime
ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus.
218. Didinsime mokslo ir technologijų parkų vaidmenį kuriant ir
pabrėžiant miesto bei regiono įvaizdį ir savitumą. Į mokslo ir
technologijų parkus bendram darbui bursime pažangaus mąstymo ir
idėjų turinčius mokslininkus, studentus, absolventus, verslininkus ir jų
įmones, sieksime skatinti mokslo, pramonės ir kitų ūkio šakų
bendradarbiavimą bei aukštųjų technologijų sektorių plėtrą.
219. Didinsime pagal trečiosios pakopos studijų programą
(doktorantūroje) studijuojančių studentų skaičių. Skatinsime, kad būtų
pritraukiami ne tik šalies, bet ir užsienio studentai. Skatinsime
doktorantūrą baigusių asmenų stažuotes.

Padėti Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei formuoti mokslo politiką bei
užtikrinti Lietuvos mokslo tarybos gebėjimus įgyvendinant jai iškeltus uždavinius

01.01.01

Vertinti mokslo būklę, teikti siūlymus LRS ir LRV, rengti rekomendacijas, studijas,
užtikrinti LMT veiklą

01.01.01.01

Įgyvendinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
programinį konkursinį finansavimą bei dalyvauti tarptautinėje mokslo politikos ir
mokslinių tyrimų erdvėje

01.01.02

Administruoti nacionalinių, sklaidos, kitų valstybės užsakomų tyrimų (reikminių,
technologinės plėtros), tarptautinio bendradarbiavimo, mokslininkų inicijuojamų
tyrimų bei kitų paramos veiklas

01.01.02.01

Įgyvendinti ES SF 2014-2020 m. VP prioritetų priemones ir veiklas

01.01.07

Administruoti ES SF 2014-2020 m. VP prioritetų priemonių ir veiklų projektus

01.01.07.01

Užtikrinti ES SF 2014-2020 m. periodo veiklų administravimą

01.01.06

ES SF 2014-2020 m. VP priemonės ir veiklų administravimas ir viešinimas

01.01.06.01

Įgyvendinti Lietuvos–Šveicarijos programą, konkurso būdu skiriant finansavimą
jungtiniams mokslinių tyrimų ir institucinės partnerystės projektams

01.01.05

Lietuvos ir Šveicarijos programos administravimo funkcijų ir procedūrų
įgyvendinimas

01.01.05.01

