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Santrumpos
7BP – 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas
CLARIN – Europos strategijos mokslinių tyrimų infrastruktūroms forumo kelrodžio Bendrosios kalbos
išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra
EHU – Europos humanitarinis universitetas
ERIC – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumai
ES – Europos Sąjunga
GTC – Gamtos tyrimų centras
GTM – Gamtos ir technikos mokslai
H2020 – ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“
HSM – humanitariniai ir socialiniai mokslai
IMC – Inovatyvios medicinos centras
Institucijos – Lietuvos universitetai ir mokslinių tyrimų institutai
ISM – Vadybos ir ekonomikos universitetas
KTU – Kauno technologijos universitetas
KU – Klaipėdos universitetas
LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
LEI – Lietuvos energetikos institutas
LEU – Lietuvos edukologijos universitetas
LII – Lietuvos istorijos institutas
LIT – Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa
LKA – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija,
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKTI – Lietuvos kultūros tyrimų institutas
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LR – Lietuvos Respublika
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
LSTC – Lietuvos socialinių tyrimų centras
LSU – Lietuvos sporto universitetas
LTI – Lietuvos teisės institutas
MIP – Mokslininkų grupių projektai
MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo fondas – Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas
MRU – Mykolo Romerio universitetas
MSI – Mokslo ir studijų institucija
MSĮ – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
MTEP –moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra
MTI – mokslinių tyrimų infrastruktūra
NMP – nacionalinė mokslo programa
NVI – Nacionalinis vėžio institutas
PVM– pridėtinės vertės mokestis
SHARE ERIC – Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją mokslinių tyrimų infrastruktūra
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
ŠU – Šiaulių universitetas
Taryba – Lietuvos mokslo taryba
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TMTP – tarptautiniai moksliniai tyrimų projektai
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
Vertinimo metodika – Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika
Vertinimo reglamentas – Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio
vertinimo reglamentas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VU – Vilniaus universitetas

5

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
SANTRAUKA
Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patarėjo mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais funkcijas, dalyvauja
įgyvendinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas, jų
programinį konkursinį finansavimą, organizuoja mokslinės veiklos vertinimą. Teisės aktus ir kitą
informaciją ji skelbia interneto svetainėje www.lmt.lt.
Tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir
Gamtos ir technikos mokslų komitetas bei Tarybos Mokslo fondas. Jai vadovauja vienasmenis
valdymo organas – Tarybos pirmininkas, du jo pavaduotojai – komitetų pirmininkai, padedami
mokslinės sekretorės. 2016 m. Mokslo fonde buvo 89 pareigybės: 45 finansuojamos iš valstybės
biudžeto asignavimų, 44 – iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų. ES
struktūrinę paramą administruojančiuose skyriuose dirbo 16 darbuotojų.
Tarybos uždaviniai ir funkcijos, nustatyti MSĮ bei Tarybos nuostatuose: ekspertinė veikla,
mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos programinis konkursinis finansavimas bei dalyvavimas
tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrime.
Savo ekspertinę funkciją Taryba įgyvendina rengdama nacionalines mokslo programas (2016 m.
buvo patvirtinta ir pradėjo veikti MSĮ lituanistikos prioritetą atitinkanti „Modernybė Lietuvoje“),
atlikdama Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos vertinimą (2016 m buvo įvertinta
universitetinių ligoninių 2012-2014 metų mokslinė veikla), prižiūri doktorantūros kokybę. 2016 m.
Taryba tęsė vykdomų doktorantūrų veiklos vertinimą, atliekamą pagal Tarybos nustatytą bei su
Švietimo ir mokslo ministerija suderintą grafiką. Iš viso vertinimui buvo pateiktos 42 krypčių
doktorantūrų savianalizių suvestinės. Jas išnagrinėjusios Tarybos sudarytos ekspertų grupės parengė
apibendrinamąsias išvadas su rekomendacijomis bei pateikė siūlymus dėl doktorantūros kokybės
gerinimo. Be to, 2016 m. Taryba išnagrinėjo vieną prašymą doktorantūros teisei įgyti fizikos mokslo
kryptyje ir rekomendavo Švietimo ir mokslo ministerijai suteikti doktorantūros teisę. Doktorantūros
teisė visuomenės sveikatos mokslo kryptyje, dėl kurios kreipėsi du universitetai nebuvo suteikta.
Institucijos, norinčios pakeisti doktorantūros komitetų narių sudėtį ar doktorantūros reglamentus,
vadovaudamosi Mokslo doktorantūros nuostatais, turi derinti keitimus su Taryba. 2016 m. į Tarybą
kreipėsi 10 universitetų, norinčių pakeisti doktorantūros komitetus.
Taryba yra atsakinga ir už mokslo institutuose vykdomų ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) programų kokybę. 2016 m. Taryba
įvertino penkiasdešimties tokių programų ataskaitas. Be to, ji dalyvavo svarstant naujų ilgalaikių
programų tematikas, svarstomas drauge su suinteresuotomis ministerijomis. Taryba išnagrinėjo
institutų pasiūlytas naujų MTEP programų tematikas, kurias šie parengė atsižvelgdami į LR
Vyriausybės jiems nustatytas mokslinės veiklos kryptis ir vienuolikos ministerijų pateiktus siūlymus
dėl spręstinų problemų ir jas rekomendavo Švietimo ir mokslo ministerijai. Iš viso siūloma tvirtinti 21
naują ilgalaikę humanitarinių ir socialinių mokslų sričių institutų MTEP programą ir 29 naujas
ilgalaikes fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių Institutų MTEP programas.
Atskira ilgalaikė Tarybos veikla yra tęstinis projektas „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“,
2016 metais pradėjęs ketvirtąjį etapą, kai Europos socialinio fondo agentūra ir Taryba pasirašė 3 metų
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį. Tai šiuolaikinė
lituanistikos infrastruktūra – gerai funkcionuojanti atviros prieigos duomenų bazė, užtikrinanti
galimybes lituanistinei medžiagai patekti į nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę.
Specialią ekspertinę funkciją atlieka Tarybos mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija, vertinanti
Lietuvos institucijų planus tapti tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų narėmis ir jų dalyvavimo
ataskaitas. Šiuo metu Lietuva yra dviejų (Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros bei
Europos socialinio tyrimo) infrastruktūrų narė ir vienos konferencijos narė, svarstomos dar dvi
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galimos narystės. 2016 m. Tarybos tinklapyje paskelbtas atnaujintas Lietuvos mokslinių tyrimų
infrastruktūrų kelrodis (http://www.lmt.lt/lt/veikla/tyrimai-analizes-studijos.html).
Ekspertinę funkciją atlieka ir Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija, siekianti užtikrinti
Tarybos vykdomos mokslinės veiklos etikos principų laikymąsi. Nustačiusi, kad galimai etikos principai
buvo pažeisti, perduoda prašymą nagrinėti LR Seimo Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui.
2016 m. Etikos komisija nagrinėjo tik vieną pateiktą prašymą ištirti galimą mokslinės veiklos etikos
pažeidimą.
2016 m. Taryba tęsė ir kitą ekspertinę veiklą: Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu vertino
nevalstybinius mokslinių tyrimų institutus, vertino „Horizontas 2020“ srities „Pažangos sklaida ir
dalyvavimo plėtra“ priemonės „Komandų kūrimas“ paraiškas, pavienių institucijų veiklą ir teisės
aktus. Taryba taip pat tęsė ir užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą.
2016 m. į Tarybą kreipėsi 27 asmenys su prašymais pripažinti užsienio šalių mokslo ir studijų
institucijose jiems suteiktus mokslo (meno) daktaro laipsnius. Besikreipiančių pareiškėjų skaičius
auga.
Atlikdama kitas savo funkcijas Taryba skiria lėšas valstybės užsakomiesiems bei mokslininkų
inicijuotiems tyrimams, tarptautinio bendradarbiavimo projektams ir teikia finansinę paramą tyrėjų
karjerą ir mobilumą skatinančioms veikloms. Joms 2016 m. buvo skirta daugiau nei 15 mln. eurų.
Siekdama išnaudoti tarptautinio bendradarbiavo teikiamas galimybes ir užtikrinti kuo didesnį
Lietuvos mokslo konkurencingumą, Taryba 2016 m. patvirtino Tarybos tarptautiškumo gaires 2016 –
2020 m., kuriose apibendrinta tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir numatytos svarbiausios
kryptys. 2016 m. Taryba dalyvavo šešių tarptautinių organizacijų veikloje, o Lietuvos mokslininkai
įsijungė į aštuonių tarptautinių tinklų ir dviejų jungtinių programavimo iniciatyvų bei keturių
programų mokslinius tyrimus. Tarybos Mokslo fondo darbuotojai administruoja dešimt programos
„Horizontas 2020“ sričių. Taryba administruoja penkias tarpvalstybines sutartis dėl bendradarbiavimo
mokslo ir technologijų srityje, o 2016 m. Tarybos iniciatyva buvo pasirašytos dvi institucinio
bendradarbiavimo sutartys su Japonija ir Lenkija, įgyvendinama speciali finansavimo priemonė, skirta
bendradarbiavimui su užsienio partneriais „Atviroji partnerystė“, tęsiamos Nacionalinių Europos
mokslininkų mobilumo centrų tinklo EURAXESS paslaugos Lietuvos mokslininkams www.euraxess.lt .
Tarptautinis mokslininkų bendradarbiavimas skatinamas panaudojant beveik visus Tarybos
finansavimo instrumentus (ypač penkias nacionalines mokslo programas, Valstybinę lituanistinių
tyrimų ir sklaidos programą), o mokslininkų, ypač jaunųjų, mobilumas remiamas finansuojant
mokslinės išvykas ir vizitus, tarptautinius renginius Lietuvoje. Mokslininkams teikiama ir kitokia jų
tarptautiškumą skatinanti parama – remiamos tarptautiškumo siekiančios asociacijos, teikiama
parama publikacijoms aukšto lygio tarptautiniuose leidiniuose.
Su plačia mokslinių tyrimų rezultatų sklaida susijusi ir Tarybos atvirosios prieigos politika,
įtvirtinta 2016 m. patvirtintose „Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėse“.
Gairės buvo parengtos įgyvendinant Europos Komisijos finansuotą projektą „Atvirosios prieigos
politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams http://www.pasteur4oa.eu/. Jose
susistemintos nacionalinės nuostatos dėl laisvos prieigos prie valstybės lėšomis finansuojamų
mokslinių tyrimų rezultatų ir galimybių jais naudotis.
Siekdama atlikti savo kaip patarėjos vaidmenį Taryba renka, sistemina ir analizuoja duomenis
apie mokslo finansavimo priemonių efektyvumą. Per penkerius metus (2012–2016 m.) Taryba
paskelbė devynių finansavimo priemonių 41 kvietimą mokslinių tyrimų finansavimui gauti, ištyrė ir
apibendrino atskirų konkursų sėkmės rodiklius. Iš viso mokslinių tyrimų finansavimo konkursuose per
penkerius metus dalyvavo 57 institucijos, kurios pateikė per 4 tūkst. paraiškų. Bendras 2012–2016
metų projektų konkursų sėkmės rodiklis siekia 27,0 proc. Duomenys apie Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų sėkmę rodo jų konkurencingumą nacionaliniu mastu.
2016 metai buvo skirti pasiruošti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų laikotarpiui,
t. y., nustatyti Tarybos administruojamas mokslinių tyrimų ir mobilumo finansavimo priemones,
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veiklas bei rengti projektų finansavimo sąlygų aprašus. Tarybai pavestos administruoti dvi 2014–
2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto 9.3.3 uždavinio priemonės ir
veiklos. Pirmosios priemonės tikslas – sudaryti sąlygas mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos plėtrai
vykdant MTEP veiklas. Antroji priemonė skirta padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo
mastą, skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.
2016 m. Tarybai buvo svarbūs dar ir tuo, kad ji pažymėjo savo įkūrimo 25-metį. Ta proga buvo
paskelbtas jubiliejinis Tarybos pirmininko pranešimas spaudai, bendradarbiaujant su „Mokslo
Lietuvos“ ir „Valstybės“ redakcijomis parengti apžvalginiai straipsniai, surengtas susitikimas su mokslo
bendruomene. Be šio, dar buvo surengti 24 vieši renginiai: konferencijoms ir diskusijoms mokslo
politikos klausimais buvo skirti 5, informacijai ir konsultacijoms apie konkursus – 19 renginių.
Tarybos mokslo komunikacijos ir viešųjų ryšių veikla apėmė ir mokslinių tyrimų sklaidą Per
metus parengta 20 straipsnių, jie įvairiais mėnesiais pasirodė interneto portaluose www.delfi.lt
(rubrikoje „Sugalvota Lietuvoje“), www.15min.lt (rubrikoje „Mokslas“) ir www.lzinios.lt. Tačiau
pagrindinis Tarybos naujienų sklaidos būdas – interneto svetainė www.lmt.lt. Joje skelbiamas
naujienas gauna per 2000 unikalių prenumeratorių. Per metus savo svetainėje Taryba paskelbė 197
visų pirma mokslo bendruomenei aktualias žinias. Svetainė yra tapusi vartais, leidžiančiais Lietuvos
mokslo ir studijų institucijoms rasti informacijos apie konkursus eiti pareigas mokslo ir studijų
institucijose bei Lietuvoje ginamas disertacijas. Disertacijų gynimų duomenų bazėje iki 2016 m.
pabaigos sukaupti 4695 įrašai. Taryba 2016 m. pradėjo kurti naują interneto svetainę, kuri labiau
atitiktų šių dienų vartotojo poreikius ir geriau pristatytų Tarybos funkcijų ir veiklos apimtis: atnaujinta
struktūra, formuojama dinamiškesnė aplinka, pritaikyta naudotis mobiliaisiais įrenginiais.
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1. Lietuvos mokslo tarybos veiklos pagrindas
1.1. Pagrindiniai Lietuvos mokslo tarybos veiklą reglamentuojantys dokumentai
Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – LR
Seimas).
2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Tarybos pirmininko pareigas ėjo prof. dr. DAINIUS
HAROLDAS PAUŽA.
Tarybos veiklos pagrindas – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (toliau – MSĮ),
kuriuo Tarybai pavesta vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau
LR Vyriausybė) patarėjo mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais funkcijas, dalyvauti įgyvendinant
mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas, įgyvendinti
programinį konkursinį mokslinių tyrimų, eksperimentinės
Ši paskirtis apibrėžta Seimo 2009 m.
(socialinės, kultūrinės) plėtros darbų finansavimą, organizuoti
gruodžio 29 d. nutarimu Nr. XI-625
Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimą.
patvirtintais Tarybos nuostatais.
Tarybą sudaro valdyba, Mokslo fondas ir du ekspertų
komitetai: Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas (toliau – HSM komitetas) ir Gamtos ir
technikos mokslų komitetas (toliau – GTM komitetas). Taryboje yra 29 nariai, kurie pagal Tarybos
nuostatus yra skiriami penkerių metų kadencijai (ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės). Pusė narių
įpusėjus penkerių metų kadencijai yra keičiami. 2016 m. atsistatydino viena HSM komiteto narė.
Taryba, įgyvendindama naujos redakcijos Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, taip pat
reaguodama į 2016 m. sausio 26 d. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto raštu Nr. S-2016–
429 pateiktus siūlymus dėl Tarybos nuostatų tobulinimo, kuriame siūloma stiprinti Tarybos, kaip
patarėjo Seimui ir Vyriausybei mokslo politikos klausimais, vaidmenį, parengė Tarybos nuostatų
projektą. Šis nuostatų projektas 2016 m. lapkričio 28 d. svarstytas Tarybos plenariniame posėdyje, o
2016 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. 4S-1221 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų“ pateiktas LR Seimui.

1.2. Tarybos organizacinė struktūra
Tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – HSM komitetas ir GTM komitetas bei Tarybos
Mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas). Tarybos komitetai turi teisę priimti sprendimus dėl klausimų,
susijusių su jų kuruojamomis mokslo sritimis. Tarybos valdyba, kurią sudaro Tarybos pirmininkas,
komitetų pirmininkai, mokslinis sekretorius, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu
paskirtas atstovas, LR Ministro Pirmininko, LR švietimo ir mokslo bei LR finansų ministerijų ir Lietuvos
mokslų akademijos deleguoti atstovai, tvirtina komitetų siūlomas ekspertų grupes ir nagrinėja kitus
klausimus.
2016 m. įvyko 7 Tarybos posėdžiai, 19 valdybos posėdžių. Priimta 18 Tarybos ir 95 valdybos
nutarimų.
Tarybos Mokslo fondo funkcijos – įgyvendinti Tarybos priimtus sprendimus, administruoti
kvietimus teikti paraiškas, organizuoti ekspertinį vertinimą, rengti ir koordinuoti Tarybos komisijų bei
darbo grupių posėdžius, rengti Tarybos veiklų įgyvendinimo tvarkos aprašus bei kitas procedūrų
taisykles, organizuoti Tarybos veiklą, rengti dokumentus valstybės bei ES struktūrinės paramos
lėšoms, skirtoms skatinti MTEP veiklą, administruoti. Įgyvendinant Tarybos strateginius uždavinius,
toliau plėtota bei užtikrinta Mokslo fondo administracinė veikla, personalo kvalifikacijos kėlimas,
tvarkyta finansinė apskaita, tobulintas teisinis reglamentavimas.
Mokslo fondą sudaro 10 skyrių (struktūra patvirtinta 2014 m. lapkričio 10 d. Tarybos valdybos
nutarimu Nr. 8V-116). 2015 m. lapkričio mėn. ankstesnė Mokslo fondo struktūra papildyta trimis
skyriais: ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriumi, ES struktūrinės paramos
tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriumi ir ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriumi. Šie papildymai
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priimti, ruošiantis ES struktūrinės paramos naujajam etapui: nauji skyriai vykdys funkcijas, kurios
siejamos su Tarybai pavestų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų vykdymu.
2016 m. šiuose skyriuose dirbo 17 darbuotojų.
Nuo 2012 m. LR Seimo valdybos vasario 1 d. sprendimu Nr. SV-S-1463 Mokslo fondo bendras
didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 45
pareigybės. LR 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“, Tarybos administracijos bendras didžiausias leistinas
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš ES
ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų, skaičius padidintas iki 44 pareigybių.
2016 m. Tarybai pavestų funkcijų, susijusių su ES struktūrinės paramos administravimu, užtikrinimui
planuojama priimti darbuotojų į likusias 27 pareigybes.
LR Seimo valdyba nenustato didžiausio leistino ES struktūrinių fondų projektų lėšomis
finansuojamų pareigybių skaičiaus. 2016 m. prasidėjo ES struktūrinių fondų projektų veiklos, kuriose
buvo 10 pareigybių.
LR Seimo valdyba nenustato didžiausio leistino Šveicarijos paramos lėšomis finansuojamų
pareigybių skaičiaus, kuris 2016 m. pradžioje buvo 6, o 2016 m. pabaigoje 0 (1 lentelė) ir 2016 m.
gruodžio 31 d. šis projektas baigėsi.
2016 m. Mokslo fonde buvo 89 pareigybės: 45 finansuojamos iš valstybės biudžeto asignavimų,
44 – iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų.
1 lentelė. 2016 m. pareigybių skaičius Taryboje.
Pareigybės Taryboje 2016 m.
Tarybos nariai: 29
Tarybos Mokslo fondo darbuotojai:
– pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų: 45
– pareigybės, finansuojamos iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų 44 (Valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš 2014–2020 m. ES SF techninės paramos
lėšų)
– pareigybės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų (kituose ES struktūrinių fondų projektuose): 10*
– pareigybės, finansuojamos iš Šveicarijos paramos lėšų: 6* (2016 m. pradžioje) ir 0 pareigybių 2016 m. pabaigoje
–––––––––––––––––––––––––––––
* – pareigybės, neįeinančios į didžiausią leistiną pareigybių skaičių (žr. tekstą).

2. Pagrindinės Tarybos veiklos
Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką, Taryba vykdo ekspertinę veiklą, programinį konkursinį
finansavimą, vertina Lietuvoje vykdomą mokslinę veiklą, organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams
mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių narių darbo grupėse
bei tarptautinėse organizacijose.
Tarybos uždavinius ir funkcijas, nustatytus MSĮ bei Tarybos nuostatuose, galima suskirstyti į tris
pagrindines grupes: ekspertinė veikla, mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos programinis
konkursinis finansavimas ir dalyvavimas tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrime.

2.1. Ekspertinė Tarybos veikla
Taryba yra įpareigota patarti LR Seimui ir LR Vyriausybei mokslo plėtros ir mokslininkų rengimo
klausimais, organizuoti mokslinės veiklos vertinimą, teikti siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir
dermės su valstybės poreikiais. Su Tarybos parengtais dokumentais ir jų projektais supažindinama LR
švietimo ir mokslo ministerija, mokslo ir studijų institucijos. Interneto svetainėje www.lmt.lt skelbiami
Tarybos nutarimai, informuojama apie rengiamus Tarybos plenarinius posėdžius, kurie yra atviri.
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Tarybos siūlymai ir rekomendacijos siunčiamos LR Seimui, LR Vyriausybei, LR švietimo ir mokslo
ministerijai, kitoms valstybės institucijoms. Su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu bei LR
švietimo ir mokslo ministerija Taryba bendradarbiauja nuolatos.
2.1.1. Naujų nacionalinių mokslo programų projektų parengimas
Taryba, siekdama finansuoti didžiausios kompetencijos mokslinius tyrimus ir skatinti Lietuvos
mokslo konkurencingumą, 2015 m. pradžioje baigė rengti naujos nacionalinės mokslo programos
„Modernybė Lietuvoje“ projektą (toliau – Projektas). Projektas pradėtas rengti 2014 m. pradžioje,
pirmąkart paskelbtas 2014 m. birželį (pristatytas suinteresuotoms ministerijoms ir mokslo
bendruomenei, teiktas vertinti Lietuvos ir užsienio ekspertams), 2014 m. liepą pirmąkart pateiktas LR
švietimo ir mokslo ministerijai, o rugsėjį–lapkritį tikslintas pagal ministerijos pateiktus siūlymus.
2015 m. sausį Projektas antrąkart pateiktas LR švietimo ir mokslo ministerijai. 2015 m. liepą gautas LR
švietimo ir mokslo ministerijos raštas Nr. SR-3415, su kuriuo Projektui pateikti dviejų ministerijos
parinktų ekspertų siūlymai bei pastabos. Projektas patikslintas trečiąkart – išgryninti ir susiaurinti
programos tikslas, uždaviniai ir įgyvendinimo priemonės, o laukiami rezultatai sukonkretinti taip, kad
HSM orientuotų į aktualius, inovatyvius ir tarptautiškus mokslinius tyrimus, labiau priartinsiančius
mokslą prie konkrečių visuomenės ir valstybės reikmių. 2015 m. lapkritį Projektas vėl pateiktas
ministerijai. 2016 m. birželio 20 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-549 nacionalinės
mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ projektas patvirtintas.
2.1.2. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtra
2.1.2.1.

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis

2016 m. Tarybos tinklapyje lietuvių ir anglų kalbomis paskelbtas atnaujintas Lietuvos mokslinių
tyrimų infrastruktūrų kelrodis, 2015:
 lietuvių kalba: http://www.lmt.lt/lt/veikla/tyrimai-analizes-studijos.html,
 anglų kalba: http://www.lmt.lt/en/about.html).
Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis yra ilgalaikio planavimo priemonė, apimanti
visas mokslo sritis. Tai ir strateginis dokumentas, paremtas Lietuvos ir Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūrų sistemos analize, o taip pat ir 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.
Taryba Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu kelrodį atnaujino, įtraukdama naujus
infrastruktūrų projektus: 2011 m. kelrodžio sąrašas, kurį sudarė 15 mokslinių tyrimų infrastruktūrų
(toliau – MTI) projektų, 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 (1 pav.). Mokslinių
tyrimų infrastruktūros pristatymas nacionaliniame arba tarptautiniame kelrodyje savaime neužtikrina
finansavimo jai sukurti, atnaujinti ar palaikyti – sprendimai dėl MTI finansavimo priimami atskirai.
Šiuo metu Lietuva yra dviejų tarptautinių MTI narė: Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų
infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (angl. Common Language
Resources and Technology Infrastructure Network, European Research Infrastructure Consortium –
CLARIN ERIC) ir Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo
(angl. The European Social Survey – ESS ERIC).
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CLARIN ERIC yra viena didžiausių mokslinių tyrimų infrastruktūrų ir didžiausia Europos
humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) srityje. CLARIN ERIC teikia galimybes visų, ypač HSM, sričių
Europos tyrėjams lengvai pasiekti įvairaus pobūdžio skaitmeninius tekstynus ir kalbos duomenų
bankus, rankraštinius, garso bei vaizdo archyvus, nepriklausomai nuo to, kur jie yra ir šiuolaikiškomis
informacinėmis technologijomis visapusiškai naudotis jais atliekant mokslinius tyrimus. CLARIN ERIC
vienija 17 narių. Lietuva nare tapo 2014 m. į ERIC įsijungus elektroninių lietuvių kalbos išteklių
infrastruktūrai „E-lingua“ (CLARIN-LT).
2016 m. balandžio 13 d. Tarybos pirmininko pavaduotoja ir HSM komiteto pirmininkė prof. Rūta
Petrauskaitė išrinkta Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumui priklausančios bendros
kalbos išteklių ir technologijų tinklinės infrastruktūros CLARIN ERIC generalinės asamblėjos
prezidente. Prezidentu renkamas nacionalinės institucijos atstovas CLARIN ERIC generalinėje
asamblėjoje dvejų metų kadencijai. Šias pareigas prof. R. Petrauskaitė perėmė iš Vokietijos mokslo ir
švietimo ministerijos atstovės Helge Kahler nuo 2016 m. gegužės 1 d.
ESS ERIC yra mokslininkų inicijuotas ir nuo 2001 m. Europos šalyse kas dvejus metus atliekamas
tarptautinis tyrimas. Jį organizuoja Centrinė mokslinė grupė, kuriai vadovauja Rory Fitzgerald
iš Londono City universiteto (Jungtinė Karalystė), kartu su šešiais instituciniais partneriais. Europos
socialiniame tyrime analizuojamos žmonių nuostatos, įsitikinimai ir elgsena daugiau nei trisdešimtyje
skirtingų Europos šalių. Lietuva į ESS įsitraukė nuo 4-osios bangos.

* – į atnaujintą Kelrodį įtrauktos 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“, 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 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 (klasteris),
ULTRATEST – Ultragarsinių neardomųjų bandymų,
matavimų ir diagnostikos centras, AGBC* – Augalų
genetikos ir biotechnologijos centras.

1 pav. Atnaujintame Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodyje esančios infrastruktūros; mėlyna spalva
pažymėtos tos MTI, kurios yra tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų narės, o melsva – pradėjusios stojimo į
tarptautinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą procesą.
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Nuo 2013 m. lapkričio 30 d. Europos socialinis tyrimas veikia kaip Europos tyrimų
infrastruktūros konsorciumas (ESS ERIC), kurio tikraisiais nariais tapo 14 ES 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 Lietuva.
2.1.2.2.

Lietuva – Europos molekulinės biologijos konferencijos narė

LR Seimas 2016 m. kovo 17 d. priėmė įstatymą Nr. XII-2256 „Dėl Susitarimo dėl Europos
molekulinės biologijos konferencijos (toliau – EMBC; angl. The European Molecular Biology
Conference) įkūrimo ratifikavimo“, kuriuo skyrė Tarybą atstovauti Lietuvos Respublikai įgyvendinant ir
užtikrinant finansinių įsipareigojimų, prisiimtų pagal šį Susitarimą, vykdymą. Šveicarijos Vyriausybė
2016 m. gegužės 13 d. patvirtino Lietuvos ratifikavimo dokumentus ir nuo šios dienos Susitarimas
įsigaliojo Lietuvai. 2016 m. gegužės mėn. Lietuva tapo EMBC nare.
EMBC – tai tarpvyriausybinė organizacija, kuri koordinuoja molekulinės biologijos ir gyvybės
mokslų tyrimus Europoje, skatindama šalių narių infrastruktūros ir potencialo panaudojimą bei tyrimų
kokybės plėtrą. EMBC įkurta 1969 m., vienija 29 šalis nares, daugumą iš Europos Sąjungos ir keletą iš
kaimyninių šalių.
Pagrindinis EMBC tikslas – koordinuoti gyvybės mokslų srities mokslinius tyrimus ir užtikrinti,
kad Europos šalyse narėse vykdomų tyrimų tematika ir infrastruktūra būtų pasaulinio lygio ir
pasirengtų narystei tarptautinėje infrastruktūroje – Europos molekulinės biologijos laboratorijoje
(EMBL), turinčioje aukščiausio lygio ir pažangiausių technologijų kūrimo laboratorijas Vokietijoje,
Prancūzijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Narystė EMBL užtikrina nemokamą šalių narių
mokslininkų prieigą prie šių ir kitų šalių narių infrastruktūrų.
Lietuvai įsijungus į EMBC, Vilniaus universitete, Jungtiniame gyvybės mokslų centre, Lietuvos
sveikatos mokslų universitete, Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir
kitose mokslo ir studijų institucijose vykdomi šios srities moksliniai tyrimai integruojami į Europos
mokslinių tyrimų erdvę, taip pat atsivėrė galimybės ir jauniesiems tyrėjams dalyvauti stažuotėse bei
prestižinėje jiems skirtoje programoje, pagal kurią konkurso keliu finansuojami talentingų jaunųjų
mokslininkų tyrimai. Lietuva nuo kitų metų gali dalyvauti ir kitoje specialioje programoje SDIG
(angl. Strategic Development Installation Grants), kuria siekiama stiprinti mokslą EMBC/EMBL
valstybėse narėse, skatinant talentingus jaunus mokslininkus įsteigti šiose šalyse nepriklausomas
laboratorijas.
2016 m. įvyko du EMBC susitikimai, kuriose Taryba atstovavo Lietuvai.
2.1.2.3.

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija

Tarybos 2016 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. VIII-8 patvirtinta atnaujinta Mokslinių tyrimų
infrastruktūrų komisijos (toliau – MTI komisija) sudėtis.
MTI komisija, atsižvelgdama į 2009 m. birželio 25 d. ES Tarybos reglamentą (EB) Nr. 723/2009
dėl ERIC Bendrijos teisinio pagrindo (OL 2009 L 206) ir vadovaudamasi MSĮ, Dalyvavimo tarptautinėse
MTI tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1068,
Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose inicijavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-127, ir Lietuvos institucijų
dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Tarybos pirmininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-120, 2016 m. atliko narystės tarptautinėse
mokslinių tyrimų infrastruktūrose planų, dalyvavimo tarptautinėse infrastruktūrose metinių ataskaitų
vertinimą, išvadų Tarybai teikimą bei kitų klausimų, susijusių su mokslinių tyrimų infrastruktūromis,
svarstymą.
MTI komisija 2016 m. kelis kartus svarstė Lietuvos narystės planą dėl dalyvavimo tarptautinėje
mokslinių tyrimų infrastruktūroje Ekstremalios šviesos infrastruktūroje (ELI ERIC), teikė
rekomendacijų dėl atstovaujančios institucijos pakeitimo ir plano tobulinimo bei po pataisymų pritarė
13

narystės planui. Taip pat MTI komisija 2016 m. kelis kartus svarstė Lietuvos narystės planą dėl
dalyvavimo tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje Biobankų ir biomolekulinių išteklių tyrimų
infrastruktūroje (BBMRI ERIC) bei pritarė narystės planui.
Taryba, reaguodama į LR švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. spalio 20 d. rašte Nr. SR-4567
išdėstytą siūlymą nevertinti ir neteikti LR švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymų inicijuojant
narystes tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, kol nėra Tarybos ir šios ministerijos
suderinto, atnaujinto Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose
inicijavimo tvarkos aprašo varianto, atidėjo klausimo svarstymą dėl minėtų dviejų narysčių
tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose.
MTI komisija 2016 m. vertino Lietuvos narystės tarptautinėje MTI ESS ERIC, į kurią Lietuva įstojo
2014 m. ir tų pačių metų gegužės 7 d. Taryba su KTU pasirašė narystės plano įgyvendinimo sutartį,
veiklos 2016 m. ataskaitą. Per 2016 metus buvo atlikti tokie suplanuoti darbai: 1. Suplanuota ir
įgyvendinta EST 8 banga; 2. Organizuoti metodologiniai EST duomenų analizės seminarai; 3. Parengti
moksliniai straipsniai; 4. Organizuotas EST viešinimas. 2016 metų lapkričio mėnesį buvo 608
registruoti vartotojai iš Lietuvos. EST duomenys yra naudojami studijose, įgyvendinant mokslinius
tyrimus, atliekant ekspertizes įvairiose socialinės politikos srityse. EST duomenis naudoja dėstytojai ir
mokslininkai, doktorantai, kitų pakopų studentai, NVO atstovai, privataus sektoriaus organizacijos.
MTI komisija 2016 m. vertino Lietuvos narystės tarptautinėje MTI CLARIN-ERIC, į kurią Lietuva
įstojo 2014 metų spalio 28 d., LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-612
patvirtintas šio konsorciumo veiklos planas, o 2015 m. birželio 25 d. su Taryba pasirašyta šio plano
2015–2016 m įgyvendinimo sutartis, veiklos 2016 m. ataskaitą. Per 2016 metus buvo atlikti tokie
suplanuoti darbai: 1. BIT papildytas 200,5 mln. žodžių (planas 200 mln.); 2. DLK papildytas 8,5 mln.
žodžių (planas 5 mln.); 3. Išplėstas lietuvių šnekamosios kalbos garsynas; 4. Patobulinta lietuvių
kalbos valdymo balsu internetinė paslauga; 5. Lietuviškas žodžių tinklas (angl. LitWordNet) buvo
papildytas 20 tūkst. vienetų; 6. Parengta lietuvių kalbos morfologinės analizės ir gramatikos duomenų
bazės specifikacija, pati bazė išplėsta iki 149200 lemų; 7. Sukauptas socialinių tekstų tekstynas; 8.
Žymiai išplėstas lietuvių kalbos sintaksinių medžių bankas ALKSNIS v2. CLARIN LT turi atskirą interneto
puslapį, kuriame teikiamos MTI paslaugos.
2.1.3. Lietuvos universitetų ligoninių 2012–2014 metų mokslinės veiklos vertinimas
Taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos 2015 m. lapkričio 05 d. raštu Nr. SR5134 „Dėl VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos mokslinės veiklos vertinimo“, LR
švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. sausio 06 d. raštu Nr. SR-50 „Dėl universitetų ligoninių
mokslinės veiklos vertinimo“ įvertino Lietuvos universitetų ligoninių (toliau – Universitetų ligoninių)
(LSMU ligoninės Kauno klinikų, VU ligoninės Santariškių klinikų, VU ligoninės Žalgirio klinikos) 2012–
2014 m. biomedicinos srities mokslinę veiklą
Universitetų ligoninių 2012–2014 m. mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimas atliktas pagal
LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 (2015 m. vasario 5 d. įsakymo
Nr. V-79 redakcija) patvirtintą Mokslo ir studijų institucijų (toliau – Institucijos) mokslo (meno) darbų
vertinimo metodiką (toliau – Vertinimo metodika) bei Tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. V-200 (Tarybos pirmininko 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-85 redakcija)
patvirtintą ekspertinio vertinimo reglamentą (toliau – Vertinimo reglamentas).
Ekspertinio darbo metu įvertinti 2012 m. Universitetų ligoninių pateikta 60 mokslo darbų (56
straipsniai, 4 monografijos), 9 tarptautinių mokslo programų projektai ir 108 sutartys su ūkio
subjektais; 2013 m. – 55 mokslo darbai (53 straipsniai, 2 monografijos), 1 tarptautinių mokslo
programų projektas ir 119 sutarčių su ūkio subjektais; 2014 m. – 52 mokslo darbai (50 straipsnių, 2
monografijos), 7 tarptautinių mokslo programų projektai ir 131 sutartys su ūkio subjektais.
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Tarybos ekspertai įvertino trijų Universitetų ligoninių pateiktus 2012–2014 metų mokslo darbus
bei projektus ir sutartis, apibendrino rezultatus ir juos pateikė LR švietimo ir mokslo ministerijai.
Visus Universitetų ligoninių mokslinės veiklos vertinimo rezultatus Taryba yra paskelbusi savo
tinklapyje http://www.lmt.lt/lt/veikla/mvv/mvv-ligon_2012-2014.html.
2.1.4. Doktorantūros kokybės priežiūra
2.1.4.1.

Vykdomų doktorantūrų vertinimas

LR teisės aktai numato mokslo ir meno doktorantūros vertinimą, kuriuos reglamentuoja du
teisės aktai – Mokslo doktorantūros nuostatai ir Meno doktorantūros nuostatai. Vadovaujantis
mokslo doktorantūros nuostatais bei mokslo doktorantūros tvarkos aprašu 2014 m. pradėtas ir
2016 m. baigtas mokslo doktorantūros vertinimas. Vadovaujantis meno doktorantūros nuostatais,
meno doktorantūros vertinimas turėtų būti pradėtas 2017 m.
2016 m. Taryba tęsė vykdomų doktorantūrų veiklos vertinimą, kuris vykdomas pagal Tarybos
nustatytą bei su Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) suderintą grafiką. Iš viso vertinimui
buvo pateiktos 42 krypčių doktorantūrų savianalizių suvestinės. Jas išnagrinėjusios Tarybos sudarytos
ekspertų grupės parengė apibendrinamąsias išvadas su rekomendacijomis bei pateikė siūlymus dėl
doktorantūros kokybės gerinimo. Visų 80-ies vertintų mokslo doktorantūrų (išskyrus 5 nevertintas
doktorantūras, gavusias teisę vykdyti doktorantūrą 2014–2016 m.), kokybė ir efektyvumas įvertinti
teigiamai, doktorantūras rekomenduota tęsti, tačiau dėl kelių doktorantūrų sprendimas nepriimtas,
nes šių doktorantūrų vykdytojai turėtų pakoreguoti doktorantūrų reglamentus.
Daugiausia ekspertų rekomendacijų susijusios su doktorantų tarptautinio mobilumo skatinimu,
rekomenduojant suaktyvinti ir stažuotes užsienio mokslo centruose. Taip pat rekomenduota skatinti
doktorantų mokslinį aktyvumą, publikacijų tarptautiškumą. Kai kurioms doktorantūroms
rekomenduota peržiūrėti doktorantūros studijų dalykus atsižvelgiant į jų aktualumą ir atitiktį mokslo
krypčiai, pakoreguoti aprašus, sustiprinti komiteto narių ir doktorantų vadovų atranką, kelti
aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus komiteto nariams ir doktorantų vadovams atsižvelgiant į jų
darbų tarptautinį lygį. Siūlyta kuo skubiau pataisyti doktorantūrų reglamentus, aiškiau apibrėžiant
interesų konflikto sampratą, tikslinant recenzentų skyrimo tvarką. Siūlyta pradėti baigusiųjų
doktorantūrą karjeros stebėseną.
2.1.4.2.

Institucijų prašymų siekiant įgyti doktorantūros teisę vertinimas

Institucijos, siekiančios įgyti doktorantūros teisę, vadovaudamosi Mokslo doktorantūros
nuostatais, turi pateikti dokumentus ŠMM, kuri kreipiasi į Tarybą, prašydama dokumentus įvertinti.
Tarybos ekspertų grupės atlieka vertinimą pagal Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo
apraše nustatytą eigą ir tvarką, o Taryba, patvirtinusi ekspertų grupės vertinimo išvadas, teikia
rekomendacijas ŠMM.
2016 m. Taryba išnagrinėjo vieną prašymą doktorantūros teisei įgyti fizikos mokslo kryptyje
(Kauno technologijos universiteto kartu su Pietų Danijos universitetu) ir rekomendavo ŠMM suteikti
doktorantūros teisę. Doktorantūros teisė visuomenės sveikatos mokslo kryptyje (dėl kurios kreipėsi
du universitetai) nebuvo suteikta, nes teikiama vertinti doktorantūros programa mažai kuo skyrėsi
nuo vykdomų doktorantūrų kituose universitetuose, o moksliniai pasiekimai prašymą teikiančiose
institucijose nebuvo išskirtiniai; siūlomo doktorantūros komiteto dalies narių mokslinė kompetencija
nebuvo pakankama, todėl, ekspertų nuomone, siūlomos sudėties komitetas nebūtų pajėgus vykdyti
visuomenės sveikatos doktorantūros programą.
Šiuo metu yra Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms yra suteiktos 89 doktorantūros teisės, iš
jų 4 – meno kryptyse.
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Prieduose 1.1., 1.2 ir 1.3 pateikiamos vykdomos doktorantūros institucijose ir doktorantų
skaičiai 2016 m. pagal mokslo kryptis, o menų – pagal studijų kryptis. Doktorantų skaičiai parodyti
pagal Švietimo valdymo informacinės sistemos 2017 m. sausio 19 d. duomenis.
2.1.4.3.

Doktorantūros komitetų narių keitimas

Institucijos, norinčios pakeisti doktorantūros komitetų narių sudėtį ar doktorantūros
reglamentus, vadovaudamosi Mokslo doktorantūros nuostatais, turi derinti keitimus su Taryba.
2016 m. į Tarybą kreipėsi 10 universitetų, norinčių pakeisti doktorantūros komitetus (toliau –
Komitetai).
2 lentelė. Doktorantūros komiteto narių keitimai 2016 m.. Krypčių kodai reiškia: 04A – miškotyra, 04T – aplinkos
inžinerija, 01T – elektros ir elektronikos inžinerija, 09P – informatika, 05T – chemijos inžinerija, 03H – menotyra, 03B –
ekologija ir aplinkotyra, 04S – ekonomika, W400 – teatras ir kinas, W300 – muzika, 01B – biologija, 03A – zootechnika,
02A – veterinarija, 03H – menotyra, 07T – informatikos inžinerija, 07H – etnologija, 04H – filologija, 02S – politikos
mokslai, 03S – vadyba, 07S – edukologija, 05S – sociologija

MSI
ASU
KTU

KU
LEU
LMTA
LSU
LSMU

Mokslo (meno
studijų) krypties
kodas

Pritarta narių
keitimui

04A
04T
01T
09P
05T
03H
03B
04S
W400
W300
01B
03A

3
3 (iš jų 1 iš užsienio)
2
1 (iš užsienio)
2
1
3
1
1
1
3 (iš jų 2 iš užsienio)
1

Nepritarta
narių
keitimui

MSI
LSMU
VGTU
VU

2
1
1

VDU

Mokslo (meno
studijų) krypties
kodas

Pritarta
narių
keitimui

Nepritarta
narių
keitimui

02A
03H
07T
07H
04H
02S
03S
07H
07S
05S
01B
03B

2
1
4

2
1

2
1
1
1
2
2
1
1

Pritarta 40 narių įtraukimui į doktorantūrų komitetus (4 iš jų – užsienio mokslo ir studijų
institucijų mokslininkai), nepritarta – 7-iems kandidatams (dėl nepakankamo mokslinio įdirbio).
Daugiausia narių keitė ar įtraukė į komitetus papildomai Kauno technologijos universitetas (12),
kai kuriose VU, KU vykdomų doktorantūrų komitetuose pasikeitė po 3–4 narius (2 lentelė)
Pagrindinės doktorantūros komitetų narių keitimo priežastys yra išėjimas į pensiją, darbovietės
keitimas, tačiau komitetų nariai buvo keičiami ir siekiant atnaujinti komitetų sudėtį dėl kitų
priežasčių. Dalis prašymų dėl komiteto narių keitimų buvo susiję su doktorantūrų vertinimo metu
ekspertų pateiktomis rekomendacijomis iki nustatytos datos pakeisti komitetų narius ar papildyti
komitetus aktyvesniais mokslininkais.
Pritarta Vilniaus universiteto kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu ir Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos vykdomos etnologijos krypties doktorantūros reglamento keitimui,
kuriuo buvo atsižvelgta į ekspertų, vertinusių doktorantūrą, pateiktas pastabas.
2.1.5. Ilgalaikės institucinės MTEP programos
2.1.5.1.

Ilgalaikių institucinių MTEP 2011–2016 m. vykdytų programų vertinimas

Vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153
patvirtinto „Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo“ nuostatomis, 2016 m. kovą
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Taryba įvertino valstybinių mokslinių tyrimų institutų vykdomų penkiasdešimties ilgalaikių institucinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų (toliau – MTEP
programų) 2015 m. ataskaitas.
Įvertintos 17 humanitarinių mokslų srities MTEP programų, kurias vykdo keturi institutai, ir 5
socialinių mokslų srities MTEP programų, kurias vykdo du institutai, ir 28 biomedicinos, fizinių,
technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių MTEP programų, kurias vykdo šeši Institutai (2 priedas),
ataskaitos.
Įvertinti vykdant kiekvieną MTEP programą 2015 m. atlikti darbai ir gauti rezultatai (tarp jų – ir
publikuotieji) bei pastarųjų sklaida (3 priedas).
Tarybos ekspertai, išnagrinėję HSM sričių MTEP programų ataskaitose pateiktus mokslinių
tyrimų rezultatus, konstatavo, kad Institutų MTEP programos vykdomos sėkmingai: sprendžiami
numatyti uždaviniai, pasiekti rezultatai atitinka planuotus, gauta mokslinė produkcija yra vertinga tiek
teoriniu, tiek praktiniu požiūriu, mokslinių tyrimų rezultatų sklaida dažniausiai tinkama, o viešinimas ir
populiarinimas – pakankamai platūs. MTEP programų vykdytojams siūlyta pasitelkti įvairesnių
rezultatų sklaidos formų. Ekspertai nurodė, kad baigiamosios MTEP programų ataskaitose turi būti
nurodyta svarbiausieji MTEP programų rezultatai pagal programų etapus ir įgyvendinimo planus,
atlikti darbai ir jų apimtys, atskleidžiamas gautų rezultatų reikšmingumas, apibūdinama vykdytų
tyrimų metodika.
Remdamiesi MTEP programų ataskaitose pateiktais mokslinių tyrimų rezultatais, ekspertai
konstatavo, jog gamtos ir technikos mokslų sričių institutų MTEP programos buvo vykdomos pagal
suformuluotus programų tikslus ir uždavinius, jie įgyvendinti, gauta mokslinė produkcija yra vertinga
– biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių MTEP programas vykdantys
institutai parengė per 520 mokslo straipsnių periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose
cituojamumo rodiklį (angl. Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science
duomenų bazėje (4 priedas), o viešinimas platus – mokslo rezultatai viešinti ir skaityti pranešimai
daugiau nei 760-tyje tarptautinių ir Lietuvos konferencijų, įregistruoti 8 (Lietuvos ir tarptautiniai)
patentai ir sukurta 21 technologija. Valstybės institucijoms ir socialiniams partneriams suteikta beveik
200 konsultacijų, surengta per 220 renginių, paskaitų ir seminarų, paskelbta daugiau nei 250 mokslo
populiarinimo straipsnių. Vis dėlto, kelių MTEP programų vykdytojams buvo pasiūlyta intensyvinti
mokslinių tyrimų rezultatų publikavimą bei sklaidą, o publikacijas skelbti aukštesnio lygio
tarptautiniuose žurnaluose. Konstatuota ir tai, kad dalies MTEP programų vykdytojai parengė ypač
vertingų publikacijų ir pasiekė labai gerų sklaidos rezultatų. Į ekspertų pastabas, pateiktas vertinant
2014 m. MTEP programų vykdymo ataskaitas, programų vykdytojai atsižvelgė.
LR švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Tarybos ekspertų siūlymus, priėmė sprendimą
visų MTEP programų vykdymą tęsti.
2.1.5.2.

Naujų ilgalaikių MTEP projektų rengimas

2016 m. kovo mėn. LR švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į tai, kad institutai 2016 m.
baigia vykdyti 2011 m. pradėtas MTEP programas ir parengė bei pateikė siūlymus dėl naujų, 2017–
2021 metų, ketinamų vykdyti MTEP programų tematikų, kreipėsi į LR ministerijas, prašydama pateikti
informaciją apie valstybei aktualiausias spręstinas ūkio, socialines ir kultūros problemas, kurioms
reikėtų pasitelkti mokslinius tyrimus ir kurios galėtų tapti naujų MTEP programų tematikų objektais.
2016 m. balandžio mėn. ŠMM paprašė, kad Taryba pateiktų ekspertines išvadas dėl institutų siūlomų
naujų MTEP programų tematikų bei ministerijų atsiųstos informacijos dėl spręstinų problemų dermės
bei, atsižvelgusi į tai, kad MTEP programos paskirtis – užtikrinti nuoseklius, planingus, kryptingus,
turinčius ilgalaikį poveikį ir būtinus valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti ilgalaikius
steigėjo nustatytų krypčių tyrimus, aptartų MTEP programų projektų vertinimo kriterijus, MTEP
programų vertinimo pobūdį ir dažnumą.
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Taryba išnagrinėjo institutų pateiktas naujų MTEP programų tematikas, kurias šie parengė
atsižvelgdami į LR Vyriausybės jiems nustatytas mokslinės veiklos kryptis ir vienuolikos ministerijų
(Aplinkos, Energetikos, Finansų, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos,
Susiekimo, Teisingumo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ir Žemės ūkio) pateiktus siūlymus dėl
spręstinų problemų.
Išnagrinėjusi institutų pateiktas MTEP programų tematikas Taryba LR švietimo ir mokslo
ministerijai 2016 m. birželį pasiūlė tvirtinti naujų MTEP programų tematikas. Ministerija, atsižvelgusi į
Tarybos siūlymą, 2016 m. rugpjūtį institutams pavedė parengti naujų MTEP programų projektus ir iki
2016 m. spalio pateikti juos vertinti Tarybai.
Taryba, išnagrinėjusi Institutų pateiktus 2017–2021 m. MTEP programų projektus, 2016 m.
gruodį LR švietimo ir mokslo ministerijai pateikė ekspertines išvadas ir siūlymus, kuriuos naujų MTEP
programų projektus tvirtinti.
Iš viso siūloma tvirtinti 21 naują ilgalaikę humanitarinių ir socialinių mokslų sričių institutų MTEP
programą (2012–2016 m. vykdytos 22 ilgalaikės MTEP programos).
19 naujų MTEP programų toliau tęstų tyrimus, pradėtus vykdant 2012–2016 m. MTEP
programas: 4 naujos MTEP programos (LKI) ankstesniąsias MTEP programas tęstų nuosekliai, 11 –
tęstų iš esmės (ankstesniąsias MTEP programas konsoliduodamos arba tęsdamos nauju,
konceptualesniu lygiu; LLTI, LAEI, LII, LKTI), 4 – tęstų iš dalies (LKTI ir LSTI).
Pateiktos dviejų naujų (tiesioginių sąsajų su anksčiau vykdytomis MTEP programomis
neturinčių) MTEP programų projektai (LII ir LKTI). Viena iš šių programų – „XIX amžiaus sociokultūrinis
laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos“ – būtų vykdoma dviejų humanitarinių mokslų
srities valstybinių mokslo institutų.
LR švietimo ir mokslo ministerijai taip pat pasiūlyti tvirtinti ir biomedicinos, fizinių, technologijos
ir žemės ūkio mokslų sričių Institutų naujų 2017–2021 m. MTEP programų projektai.
Iš viso siūloma tvirtinti 29 naujas ilgalaikes fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos
mokslo sričių Institutų MTEP programas (2012–2016 m. vykdytos 28 ilgalaikės MTEP programos).
26 naujos MTEP programų nuosekliai ar iš dalies toliau tęstų tyrimus, pradėtus vykdant 2012–
2016 m. MTEP programas: 17 naujų MTEP programų (FTMC, IMC ir LAMMC) nuosekliai tęstų
ankstesniąsias MTEP programas, 9 – ankstesniąsias MTEP programas tęstų iš dalies (LEI ir GTC). Trys
Nacionalinio vėžio instituto numatomos vykdyti MTEP programos yra naujos.
2.1.6. Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra
2016 m. pradžioje galutinai suformuluotas tęstinio projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“
plėtra“ poreikis pagal LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos
mokslinių tyrimų plėtros 2012-2020 metų krypčių patvirtinimo“ ir LR švietimo ir mokslo ministro
2013 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. V-395 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2013–2020 metų
krypčių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Projekto paraiškoje akcentuota lituanistikos
tyrimų kokybė, mokslo darbų ekspertinis vertinimas, vertinimo kriterijų išgryninimas ir aukšta
ekspertų kvalifikacija, poreikis įtraukti jaunus mokslininkus. Taip pat pabrėžta šiuolaikinė lituanistikos
infrastruktūra – duomenų sklaida moderniomis priemonėmis, gerai funkcionuojanti atviros prieigos
duomenų bazė, užtikrinanti galimybes lituanistinei medžiagai patekti į nacionalinę ir tarptautinę
akademinę erdvę, nes tyrimų rezultatams trūksta tarptautinės sklaidos, o jų autoriams – platesnio
tarptautinio žinomumo bei žinomumo Lietuvos visuomenėje. Numatyta lituanistikos mokslinių tyrimų
rezultatų sklaida – tyrimų, apibendrinimų pristatymas Lietuvos visuomenei ir tarptautinei auditorijai.
2016 m. balandžio 27 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Taryba pasirašė 3 metų iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.3.3-ESFA–V-711-01-0002 „Duomenų
bazės „Lituanistika“ plėtra “ sutartį.
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Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Projekto vertė − 1,3 mln. eurų. Pasirašius projekto
įgyvendinimo sutartį, pasirašytos jungtinės veiklos sutartys su projekto partneriais − Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių biblioteka ir KTU.
Pagrindinis projekto tikslas – kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie naujausias lituanistikos
publikacijas atviros prieigos duomenų bazės „Lituanistika“ informacinėje sistemoje, ją pritaikant
mokslo politikos reikmėms bei plėtojant modernias priemones lituanistikos publikacijoms patekti į
nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę.
2016 m. užmegzti ryšiai su Rusijos, Italijos ir Lenkijos baltistikos centrais, iš kurių gauta
informacija beveik apie 500 publikacijų. Visa gauta ar rasta informacija įvertinama lituanistikos
objekto ir formaliųjų mokslo publikacijų vertinimo kriterijų atžvilgiu. 2016 m. jau atrinkta per 6 tūkst.
publikacijų, kurios įrašytos į ekspertuotinų publikacijų registracinį sąrašą. Prieigai prie teigiamai
ekspertų įvertintų (ir patekusių į duomenų bazę) publikacijų visų tekstų kaupiamos nuorodos į atviros
prieigos tekstus, esančius įvairiose Lietuvos ir užsienio talpyklose. Taip pat atviros prieigos tekstai
pagal licencines sutartis archyvuojami LISDAS el. dokumentų talpykloje. Iki projekto pradžios
duomenų bazėje buvo per 21 tūkst. atviros prieigos viso teksto dokumentų, 2016 m. jų padaugėjo dar
1 tūkst., o projekto laikotarpiu numatyta atverti dar 6 tūkst. publikacijų. Informacinės sistemos
teminės paieškos galimybėms padidinti, kuriamam lituanistikos citavimo indeksui parengta per 470
tūkst. (2016 m. per 84 tūkst.) citavimo įrašų.
Stiprinti mokslininkų gebėjimus, atliekant publikacijų kokybinį vertinimą bei rengiant mokslo
krypties ekspertines apžvalgas – vienas svarbiausių projekto uždavinių. Jam įgyvendinti 2016 m.
atrinkti 265 mokslininkai, dirbantys humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir atitinkantys vyresniojo
mokslo darbuotojo kvalifikacinius reikalavimus. Iš jų – 153 ekspertai jau dalyvavę ankstesniuose
projekto etapuose, 112 – nauji ir jauni mokslininkai. Ekspertai buvo supažindinti su ekspertinio
vertinimo metodika, parengtas doc. habil. dr. Ingės Lukšaitės vaizdo įrašas, kuriame ji pristatė
duomenų bazės „Lituanistika“ uždavinius, mokslo darbų kokybinio vertinimo svarbą, aptarė
pagrindinius lituanistikos mokslo darbų kokybinio vertinimo kriterijus bei skirtingus kriterijus
atskiriems darbų žanrams.
2016 m. patvirtinta Ekspertų taryba iš 5 asmenų, deleguotų Tarybos, kuri koordinuoja
ekspertines veiklas: nustato vertinimo tvarkas bei ekspertų atrankos kriterijus. Parengtas Ekspertų
tarybos veiklos reglamentas. 2016 m. paruošti ekspertinio ir tvarkomojo vertinimo vykdymui
reikalingi dokumentai, su ekspertais sudarytos 227 ekspertinio vertinimo ir 5 tvarkomojo vertinimo
sutartys. Vertinimui pateikta 7000 publikacijų. Šiais metais į „Lituanistikos“ duomenų bazę po
ekspertinio ir tvarkomojo vertinimo pateko beveik 1 tūkstantis kokybiškų lituanistikos publikacijų
metaduomenų įrašų ir (arba) viso teksto dokumentų, o projekto stebėsenos rodiklis yra 20 tūkst.
publikacijų. Įgyvendinus projektą, duomenų bazėje planuojama sukaupti 56 000 kokybiškų
lituanistikos įrašų ir (arba) viso teksto dokumentų.
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2 pav. Paieškos „Lituanistikos“ duomenų bazės el. kataloge ir virtualioje bibliotekoje 2016 m.

„Duomenų bazės svarbą parodo jos panaudos rodikliai. Per 2016 m. „Lituanistikos“ duomenų
bazės paieškos sistemoje atlikta per 87 tūkst. paieškos seansų (2 pav.).Lituanistikos“ duomenų bazės
svetainėje lituanistikadb.lt 2016 m. užregistruota per 12 tūkst. darbo sesijų. Bazėje atvirai prieinama
prie 21 tūkst. viso teksto dokumentų. Per 2016 m. „Lituanistikos“ duomenų bazės vartotojai
atsisiuntė ir skaitė beveik 745 tūkst. Dokumentų (3 pav.)

3 pav. Elektroninių dokumentų atsisiuntimai iš „Lituanistikos“ duomenų bazės 2016 m.

Taigi, vertinant duomenų bazės per dešimtmetį sukauptus duomenis ir jų panaudos rodiklius,
galima teigti, kad tolimesnis nacionalinės svarbos atvirosios prieigos teminės, ekspertinės duomenų
bazės „Lituanistika“ palaikymas ir plėtra yra labai reikšmingas, sudarantis galimybes pasiekti
lituanistikos tyrimus Lietuvos ir užsienio tyrėjams ir visuomenei, užtikrinti jų sklaidą, lituanistų
matomumą ir galimybę būti dažniau cituojamiems.
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2.1.7. Tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos veikla
Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija (toliau – Etikos komisija), atnaujinta Tarybos 2016 m.
gegužės 23 d. nutarimu Nr. VIII-8, nagrinėja mokslinės veiklos etikos principų pažeidimus, susijusius
su Tarybos finansuojamais projektais, mokslinių tyrimų rezultatų vertinimu ir skelbimu, tyrėjų
ekspertine veikla, mokslinių tyrimų organizavimu, mokslo žinių sklaida visuomenėje, kita Tarybos
veikla. Savo veikloje Etikos komisija vadovaujasi Tarybos 2012 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. VII-102
patvirtintais Tarybos mokslinės veiklos etikos principais, ir Tarybos 2012 m. gruodžio 17 nutarimu
Nr. VII-126 patvirtintu Pranešimų, susijusių su tyrėjų mokslinės veiklos etikos pažeidimais,
nagrinėjimo Taryboje tvarkos aprašu.
2016 m. Etikos komisija nagrinėjo vieną pateiktą prašymą ištirti galimą mokslinės veiklos etikos
pažeidimą.
Pagal MSĮ (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534) III skyriaus 15 straipsnio 3 punktą, Taryba,
atlikdama jai pavestas funkcijas, privalo imtis visų priemonių, kuriomis būtų užtikrintas mokslinės
veiklos etikos principų laikymasis. Tarybos Etikos komisija gali turėti savo etikos nuostatas Tarybos
nustatytos veiklos rėmuose, svarstyti gautus skundus, bet negali priiminėti sprendimų, kuriuos pagal
MSĮ 17 straipsnį gali priiminėti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius. Atsižvelgiant į naujo LR
mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, apibrėžiančias LR Seimo Akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus tarnybos veiklą, nagrinėjant Etikos komisijos kompetencijos klausimus, suformuluotas
siūlymas, kad „Etikos komisija nagrinėja pranešimus dėl galimų mokslinės etikos pažeidimų, susijusių
su Tarybos vykdomomis veiklomis, ir, nustačius, kad galimai etikos principai buvo pažeisti, perduoda
prašymą nagrinėti kontrolieriui“.
2.1.8.

Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas

Taryba tęsė užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą. 2016 m. į Tarybą
kreipėsi 27 asmenys su prašymais pripažinti užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose jiems
suteiktus mokslo (meno) daktaro laipsnius. Besikreipiančių pareiškėjų skaičius auga (2015 m. buvo
gauti 22, 2014 m. – 23, 2013 – 11 prašymų).
2016 m. dėl kvalifikacijų vertinimo kreipėsi pareiškėjai, kurių diplomai išduoti Austrijoje,
Baltarusijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Kinijoje, Prancūzijoje, Rusijos Federacijoje
Švedijoje, Ukrainoje ir Vokietijoje.
Daugiausia pareiškėjų kreipėsi dėl diplomų, įgytų Rusijos Federacijoje (5). Pareiškėjų iš Rusijos
Federacijos skaičius išlieka didžiausias (2015 m. kreipėsi 6 pareiškėjai). Pareiškėjų, įgijusių diplomus
užsienio šalyse, šalių geografijos tendencijos šiek tiek kinta: kaip ir ankstesniais metais, 2016 m.
kreipėsi po 1–2 pareiškėjus iš ES šalių, Ukrainos ir Baltarusijos, buvo pareiškėjų, įgijusių daktaro
diplomus Kanadoje ir Kinijoje.
Iš 25 pripažintų 2016 m. mokslo daktaro laipsnių 15 buvo humanitarinių ir socialinių mokslų
sričių (daugiausia teisės, ekonomikos krypčių) ir 10 – fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos
mokslo sričių (daugiausia medicinos).
Dvi užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos nebuvo pripažintos lygiavertėmis LR
teikiamam mokslo (meno) daktaro laipsniui.
2.1.9. Kita patariamoji Tarybos veikla
Be jau nurodytų veiklų Taryba 2016 m. vykdė ir kitas.
Taryba, vadovaudamasi 2014 metų gruodžio 29 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V1270 patvirtinto „Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registravimo Švietimo ir mokslo institucijų
registre tvarkos aprašo” 11 punkto nuostatomis, įvertino Švietimo informacinių technologijų centro
pateiktus nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų – VšĮ ,,Ateities visuomenės institutas“, VšĮ
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„Aukštieji algoritmai“, VšĮ „Baltijos pažangių technologijų institutas“, UAB Biotechnologinės
farmacijos centras „Biotechpharma“, VšĮ „Kosmoso mokslo ir technologijų institutas“, VšĮ
„Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“, VšĮ „Rytų Europos studijų centras“, UAB
„Visionary Analytics“, VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ – dokumentus apie 2015 metų
veiklą.
Tarybos ekspertai Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu įvertino ES mokslinių tyrimų ir
inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo
plėtra“ priemonės „Komandų kūrimas“ (WIDESPREAD-04-2017: TEAMING PHASE 1) paraiškas ir
pateikė rekomendacijas dėl pateiktų projektų finansavimo.
Taryba, teikė pastabas ir pasiūlymus LR Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos mokslo ir inovacijų
politikos kaitos gairių (toliau – Gairės) patvirtinimo“ projektui.
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriato vadovui teikė ekspertines išvadas dėl
Lietuvos graikų bendruomenės (PONTOS) 2018 m. numatomą rengti tarptautinę konferenciją „LDK –
geopolitikos alternatyvos“.
Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu Tarybos sudaryta tarptautinė ekspertų grupė,
atsižvelgusi į Nacionalinio vėžio instituto veiklos tikslus, mokslinės ir klinikinės veiklos kryptis bei
turimą mokslinį potencialą, taip pat į kitų šalių vėžio centrų patirtį, pateikė ekspertines išvados, ar
klinikos atskyrimas nuo instituto leis užtikrinti valstybės tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją
onkologijos ir gretutinėse kryptyse.
Taryba teikė pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su mokslo ir studijų
institucijomis, jų veikla, finansų bei apskaitos klausimais, ES struktūrinių fondų parama bei jos
administravimu, kuriuos derinti teikė kitos valstybės institucijos, dėl Mokslo doktorantūros nuostatų
projekto, dėl Meno doktorantūros nuostatų projekto, dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno)
veiklos vertinimo metodikos projekto.
Į Jungtinių Tautų nepriklausomą mokslininkų grupę 2016-2020 m. Jungtinių Tautų Darnaus
vystymosi ataskaitai parengti Taryba nominavo Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos
instituto direktorių akad. prof. habil. dr. Jurgį Kazimierą Staniškį.
Tarybos GTM komitetas į LR Seimo Pirmininko patarėjus pasiūlė fizinių mokslų srities
dr. Rimantą Vaitkų.
Taryba parengė apžvalgą, kurioje nagrinėjamas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2012–
2014 m. mokslo darbų vertinimo metu įskaitytų ir neįskaitytų straipsnių pasiskirstymas pagal mokslo
žurnalus leidžiančias valstybes, metus, mokslo sritis ir institucijas (http://www.lmt.lt/lt/veikla/tyrimaianalizes-studijos.html).

2.2. Mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos finansavimas bei dalyvavimas
tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrime
Taryba skiria lėšas valstybės užsakomiesiems bei mokslininkų inicijuotiems tyrimams,
tarptautinio bendradarbiavimo projektams ir teikia finansinę paramą tyrėjų karjerą ir mobilumą
skatinančioms veikloms (3 lentelė).
Taryba nuolat bendradarbiauja su kitomis institucijomis, vykdančiomis konkursinį MTEP
projektų finansavimą. Šiuo metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su MITA, Lietuvos kultūros
taryba, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir Švietimo mainų paramos fondu. Šiuo bendradarbiavimu
siekiama užtikrinti ekonomišką, tikslingą ir racionalų administruojamų valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą kultūros ir meno bei mokslinių tyrimų projektams finansuoti bei dvigubo finansavimo
prevenciją. 2016 m. buvo nuolat keičiamasi informacija apie konkursams pateiktas paraiškas bei
finansuojamus projektus.
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3 lentelė. Tarybos remiamos veiklos ir jų finansavimas 2016 m. iš valstybės biudžeto lėšų

Eil.
Nr.

Remiamos veiklos kryptis

Konkursui
pateiktų
paraiškų
skaičius

I. Valstybės užsakomieji tyrimai
1. Nacionalinės mokslo programos
1.1. Gerovės visuomenė
1.2. Sveikas senėjimas
1.3. Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas
1.4. Link ateities technologijų
1.5. Modernybė Lietuvoje
2.
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos
2016–2024 metų programa
3.
Reikminių tyrimų projektai
4.
Technologinės plėtros projektai
II. Mokslininkų inicijuoti tyrimai
1.
Mokslininkų grupių projektai
III. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai
1. Dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos ir projektai
1.1. Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano)
1.2. Lietuvos–Baltarusijos
1.3. Lietuvos–Prancūzijos
1.4. Lietuvos–Ukrainos
1.5. Lietuvos–Japonijos
2.
Atviros partnerystės projektai
3. JPI, ERA-NET, 185 str. Iniciatyvos
3.1. BiodivERsA
3.2. HERA
3.3. JPI „Cultural heritage“
3.4. M-ERA.NET
3.5. ENSUF
3.6. NORFACE-DIAL
3,7 SUMFOREST
3.8. EuroNanoMed
3.9. BONUS
4.
Europos kosmoso agentūra
5. Parama dalyvaujantiems 7BP ir H2020
5.1. 7BP projektuose sumokėto PVM
kompensavimas
5.2. Parama H2020 paraiškų rengimui
6.
Atstovavimas ES darbo grupėse ir kt.
IV. Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
1.
Parama mokslo renginiams
2.
Doktorantų stipendijos už akademinius
pasiekimus
3.
Parama doktorantų akademinėms išvykoms
4.
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir
išleisti knygas

Konkursą
laimėjusių
projektų
skaičius

Skirta lėšų
2016 m.,
Eur

Ankstesniais
metais atrinktų
finansuoti ir
vykdomų
projektų
skaičius

Skirta lėšų
2016 m.,
Eur

71
85
0
35
64
375

11
9
0
12
123

0
158 042
0
1 141 319
1 675 237

13
21
11
0

733 884
1 275 797
978 999
0

36
0

6
0

112 944
0

9
7

352 524
734 047

-

-

-

198

6 041 825

24
26
17
10
-

4
9
7
10

0
0
0
0
0
271 665

12
15
6
7
8
0

185.538
65 743
18.955
49 079
313 786
0

5
13
19
16
2
7
21
3

0
2
1
0
3

0
0
0
20 479
0
0
0
0
0
43 019

0
0
1
1
0
0
0
2
4
0

0
0
18 831
10 391
0
0
0
73 829
132 167
0

-

15*

79 378

0

0

195
-

193
19*

331 868
17 816

0
0

0
0

39
655

31
243

74 971
577 705

0
0

0
0

248
41

42
21

42 295
36 203

0
0

0
0

–––––––––––––––––––––––––––––
*- Nurodomas sudarytų sutarčių skaičius.
** - Nurodomas įvykdytų projektų skaičius ir jiems įgyvendinti panaudotos lėšos.
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Siekdama išnaudoti tarptautinio bendradarbiavo teikiamas galimybes ir užtikrinti kuo didesnį
Lietuvos mokslo konkurencingumą, Taryba 2016 m. gegužės 23 d. patvirtino Tarybos Tarptautiškumo
gaires 2016 – 2020 m., kuriose numatytos trys svarbiausios gairės:
1. Dar labiau įsitraukti į tarptautinę mokslo bendruomenę ir drauge spręsti globalias visai
žmonijai aktualias problemas;
2. Didinti Lietuvos mokslininkų darbo kokybę, efektyvumą, paveikumą Lietuvos valstybei ir
visuomenei bei konkurencingumą tarptautiniu mastu;
3. Gerinti prieigas prie tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų ir kitų žinių šaltinių.
2016 m. Taryboje taikytos Tarptautiškumo gairių įgyvendinimo priemonės pateikiamos
schemoje (4 pav.), o išsamūs jų aprašymai – kituose ataskaitos dalyse.

1

Aktyviau
dalyvauti
tarptautinės
mokslo
bendruomenės
veikloje

Dalyvauti tarptautinių
organizacijų veikloje ir ES
mokslo politikos
formavimo procese
Skatinti Lietuvos tyrėjus
dalyvauti tarptautinėse
programose ir
iniciatyvose

•
•
•
•
•

Asociacija „Mokslo Europa“ (Science Europe),
Programa BONUS: BONUS EEIG Valdymo komitetas
Asociacija COST: 2 komitetai (CSO, SC)
Programa „Horizontas 2020“: 7 komitetai,
PASTEUR4OA, 2014–2016 m.

• ERA-NET (7BP), ERA-NET COFUND (H2020), 7 programos:
•
•

BiodivERsA
ENSUF

•
•

EuroNanoMed
HERA

•
•

MERA.NET
NORFACE DIAL

•
•

SUMFOREST
FLAG-ERA

• Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI), 2 iniciatyvos:
•

JPI Cultural Heritage

• Kitos tarptautinės programos:
•
•

COST
NORFACE

•

JPI Oceans

•
•

BONUS
LILAN

•

Europos kosmoso agentūra

• Programa „Horizontas 2020“ – teikti NCP paslaugas 10 H2020 sričių:
•
•
•
•
•

Skatinti dvišalį/trišalį
Lietuvos tyrėjų
bendradarbiavimą
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Gerinti Lietuvos
mokslo kokybę ir
konkurencingumą
pasaulyje

Skatinti laisvų tyrimų ir
NMP tarptautinimą

Teikti paramą
mokslininkų kvalifikacijai
kelti ir tarptautinei
mokslo rezultatų sklaidai

Gerinti prieigas
prie tarptautinių
infrastruktūrų ir
kitų žinių šaltinių

Europos mokslo taryba
Marie Sklodowska-Curie veiklos
Mokslinių tyrimų infrastruktūros
Kosmoso technologijos*
Sveikata, demografiniai pokyčiai ir
Gerovė

•
•
•
•
•

Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir
vidaus vandenys, bioekonomika
Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos
Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė
Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra
Jungtinis tyrimų centras

• Tarpvalstybinės sutartys dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje:
•
•
•

Lietuva–Baltarusija
Lietuva–Prancūzija („Žiliberas“)
Lietuva–Ukraina

•
•

Lietuva–Latvija–Taivanas (Kinija)
Lietuva–Šveicarija

• Lietuvos–Japonijos partnerystės priemonė; Tarybos ir JSPS bendradarbiavimo
susitarimas
• Tarybos ir NCU bendradarbiavimo susitarimas
• Atviros partnerystės („Open Partnership“) priemonė
• Mobilumo centro EURAXESS paslaugos
• Mokslininkų grupių projektai
• Parama mokslininkų mokslinei veiklai ( Visuotinė dotacija) (ES SF)
• Podoktorantūros stažuotės (ES SF)
• Nacionalinės mokslo programos + lituanistikos plėtra
•
•
•
•
•
•

Doktorantų akademinės išvykos
Mokslinės išvykos
Mokslininkų vizitai
Mokslo renginiai
Publikacijos aukšto lygio tarptautiniuose leidiniuose
Parama asociacijoms

• Atvirosios prieigos politikos plėtra
• Tarptautinė DB „Lituanistika“
• Narystė tarptautinėse MTI:
•

MTI „Europos socialinis tyrimas“
(ESS ERIC), nuo 2013 m.

•

MTI „Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų
infrastruktūra (CLARIN ERIC), nuo 2014 m.

4 pav. Tarptautiškumo gairių įgyvendinimo priemonės 2016 m.

2.2.1. Nacionalinių mokslinių tyrimų programų įgyvendinimas
2.2.1.1.

NMP „Sveikas senėjimas“

2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Sveikas senėjimas“ tikslas – kompleksiškai analizuoti ir spręsti
Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės medicinos klausimus, pasitelkiant
mokslo ir technologijų plėtrą, fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.
2016 m. buvo toliau vykdomas programos I kvietimo projektų administravimas ir įvykdytas II
kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti.
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2015 m. pradėtam vykdyti 21 projektui I kvietimo 2016 m. skirta per 1,27 mln. Eur. Programos
projektų rezultatai apibendrinti 16-oje straipsnių žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics (buv.
Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazę, programos rezultatai viešinti daugiau negu 10-yje
tarptautinių konferencijų, pateikta vieną paraiška Lietuvos patentui gauti.
2016 m. vasario  balandžio mėn. vyko II kvietimas teikti paraiškas šios programos projektams
įgyvendinti 2016–2018 m. Pirmą kartą paraiškos buvo teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis, paraiškas
vertino tarptautinių ekspertų grupė. Gautos 85 paraiškos, atlikta jų administracinė patikra, po kurios
ekspertiniam vertinimui buvo pateikta 80 paraiškų. Ekspertams įvertinus pateiktas paraiškas,
finansavimas skirtas 9 projektams. Jiems vykdyti iš viso skirta 1,24 mln. Eur, iš jų 2016 m.  per 158
tūkst. Eur.
2.2.1.2.

NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas –
kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato
kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių
klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie
ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais
padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir
atstatyti.
Šios programos projektų vykdymas pradėtas 2015 metais. Projektai bus įgyvendinami 2015–
2018 m., jiems vykdyti skirta apie per 3,5 mln. Eur, iš jų 2016 m. – beveik 1 mln. Eur.
2016 m. spalio 28 d. vyko programos konferencija, kurioje buvo pristatyti pirmųjų tyrimų
vykdymo metų rezultatai. Konferencijoje, be vykdymo grupės narių ir projektų vykdytojų, dalyvavo
mokslininkai iš įvairių mokslo ir studijų institucijų, taip pat įvairių valstybinių įstaigų atstovai. 2016
metais paskelbti arba parengti spaudai 22 pagal programą atliktų tyrimų rezultatus apibendrinantys
straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science
duomenų bazę, perskaityti 47 pranešimai mokslinėse konferencijose. Taip pat buvo suorganizuota
mokslinė konferencija bei seminarai Lietuvoje.
2.2.1.3.

NMP „Gerovės visuomenė“

2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Gerovės visuomenė“ tikslas – kompleksiškai išanalizuoti
gerovės visuomenės Lietuvoje plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei
trikdžius, padėti valstybės institucijoms parengti strateginių sprendimų ir rekomendacijų gerovės
visuomenei plėtoti.
2016 m. buvo toliau vykdomas programos I kvietimo projektų administravimas ir įvykdytas II
kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti.
2015 m. pradėtiems vykdyti trylikai I kvietimo projektų 2016 m. skirta per 733 tūkst. Eur.
Programos projektų rezultatai apibendrinti 11-oje straipsnių, rezultatai viešinti skaitant pranešimus
mokslinėse konferencijose (11) ar projektų vykdytojų surengtuose seminaruose (3). Taip pat buvo
parengti 4 viešosios politikos pasiūlymai ar moksliniais tyrimais grįstos rekomendacijos valstybės
valdymo institucijoms. 2016 m. buvo vertinamos projektų tarpinės ataskaitos. Atlikus ekspertinį
vertinimą, 12 projektų įgyvendinimas tęsiamas toliau. Vieno projekto įgyvendinimas nutrauktas, nes
suabejota gautų tarpinių rezultatų reikšmingumu bei patikimumu, be to, pasirinktu būdu toliau
plėtojant tyrimus projekto tikslai nebūtų pasiekti.
2016 m. balandžio mėn. paskelbtas II kvietimas teikti paraiškas šios programos projektams
įgyvendinti 2017–2018 m. Pirmą kartą paraiškos buvo teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis, o paraiškas
vertino tarptautinė ekspertų grupė. Gauta 71 paraiška, atlikta jų administracinė patikra, po kurios
ekspertiniam vertinimui buvo pateiktos 67 paraiškos. Ekspertams įvertinus pateiktas paraiškas,
finansavimas skirtas 11 projektų. Jiems vykdyti iš viso skirta apie 1,05 mln. eurų. Projektų finansavimo
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sutartys pasirašytos 2016 m., finansavimas prasidės nuo 2017 m. Paraiškų sėkmės koeficientas siekė
16 procentų, kas rodo didelę paraiškų konkurenciją. Didelis paraiškų konkursas, viena vertus, leido
atrinkti kokybiškiausius ir aktualiausius projektus, antra vertus, ribotas finansavimas vertė apsiriboti
tik kai kuriomis programos uždaviniuose iškeltomis problemomis, tad kyla pavojus, jog programos
finansuojami tyrimai gali tik iš dalies atsakyti į jos uždaviniuose keliamas problemas.
2.2.1.4.

NMP „Link ateities technologijų“

2015 m. buvo pradėta vykdyti NMP „Link ateities technologijų“, kurios tikslas – sudaryti palankų
tarptautinį kontekstą ir sąlygas moksliniams tyrimams, kurie padės pagrindą ateities technologijoms
kurti, inovacijoms skatinti ir Lietuvos konkurencingumui bei saugumui didinti.
2015 m. paskelbus I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą,
2016 m. atliktas gautų paraiškų ekspertinis vertinimas, kuriame buvo pasitelkti užsienio ekspertai. Iš
31 kvietimo reikalavimus atitikusios paraiškos konkurso būdu buvo nutarta finansuoti ir 2016 m.
pradėta vykdyti 12 projektų, jiems 2016 m. skirta per 1,1 mln. Eur.
Taip pat 2016 m. paskelbtas ir II kvietimas teikti paraiškas projektams pagal šią programą
įgyvendinti 2017–2018 m. Visos gautos 23 paraiškos atitiko kvietimo reikalavimus ir bus teikiamos
ekspertams įvertinti 2017 m. pradžioje.
2.2.1.5.

NMP „Modernybė Lietuvoje“

2016 m. pradėtos vykdyti NMP „Modernybė Lietuvoje“ paskirtis – sudaryti sąlygas spręsti lėto
Lietuvos modernėjimo ir palyginti menko humanitarinių mokslų tarptautinio konkurencingumo
problemas suburiant geriausius Lietuvos ir užsienio tyrėjus, kurie atliktų inovatyvius kompleksinius
Lietuvoje vykusių modernėjimo procesų ir modernybės raiškos Lietuvoje tyrimus, jų rezultatų sklaidą
visuomenėje.
2016 m. rugsėjo mėn. buvo paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas. Jam prasidėjus, 2016 m.
spalio 5 d., mokslininkai, ketinantys teikti paraiškas, buvo pakviesti į renginį, kuriame programos
vykdymo grupė nurodė pagrindinius šios programos siekius: generuoti naujas mokslines idėjas,
skatinti metodologinį ir metodinį inovatyvumą, tarpdalykiškumą, tarptautiškumą, tyrimo rezultatų
sklaidą ir prieinamumą tarptautiniu mastu.
I kvietime gautos 64 paraiškos, pateiktos į du konkursus pagal programos uždavinius. Atlikta
paraiškų administracinė patikra, pradėtas jų ekspertinis vertinimas, kuris baigtas 2017 metais.
2.2.1.6.

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa

2016 m. pradėtos vykdyti Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų
programos tikslas – plėtoti fundamentinius ir taikomuosius lituanistinius mokslinius tyrimus, skatinti
lituanistikos atsinaujinimą ir tarptautiškumą, šiuolaikinių tyrimų instrumentų įsisavinimą, reagavimą į
pokyčius visuomenėje naujomis žiniomis ir idėjomis, lituanistinio paveldo saugojimą, plėtoti ir stiprinti
lituanistinių mokslinių tyrimų sklaidą Lietuvos ir tarptautinėje akademinėje bendruomenėje,
populiarinti lituanistinių tyrimų rezultatus visuomenėje.
2015 m. buvo paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą.
Gautos 238 paraiškos, iš jų 152 – mokslo projektams, o 86 – sklaidos projektams įgyvendinti. Atlikta
paraiškų administracinė patikra, po kurios ekspertiniam vertinimui buvo pateiktos 147 mokslo bei 73
sklaidos projektų paraiškos. 2016 m. atlikus ekspertinį vertinimą, finansavimas skirtas 32 mokslo bei
47 sklaidos projektams. Iš viso šių projektų įgyvendinimui 2016–2018 m. skirta per 3,5 mln. eurų, iš jų
2016 m. – daugiau kaip 1,3 mln. eurų.
Po I kvietimo konkurso likus lėšų, 2016 m. buvo paskelbtas II kvietimas teikti paraiškas
projektams įgyvendinti pagal šią programą. Iš viso pateikta 161 paraiška, iš jų 129 – mokslo, 32 –
sklaidos projektams įgyvendinti. Administracinės patikros reikalavimus atitiko ir ekspertiniam
vertinimui buvo pateiktos 123 mokslo ir 32 sklaidos projektų paraiškos. Finansavimas skirtas 25
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mokslo ir 19 sklaidos projektų. Iš viso šių projektų įgyvendinimui 2016–2018 m. skirta beveik 1,5 mln.
Eur, iš jų 2016 m. – apie 360 tūkst. Eur.
Taip pat 2016 m. teigiamai buvo įvertintos 7 pasibaigusių sklaidos projektų ataskaitos. Vykdant
pastaruosius projektus surengti 4 nacionaliniai ar tarptautiniai renginiai, išleistos 2 monografijos,
viena mokslinė studija.
2.2.1.7.

Reikminių tyrimų projektai

2015 metais, atsiliepiant į Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymą skatinti mokslininkus vykdyti
skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus, buvo inicijuota
nauja Tarybos remiamos veiklos kryptis – Reikminių tyrimų projektai. 2016 metais buvo toliau
vykdomi I kvietimo 2015 metais konkursą laimėję 9 projektai, ir paskelbtas II kvietimo konkursas
pagal šešias ministerijų ir kitų valstybės institucijų pateiktas temas. Šis konkursas vyko dviem etapais
kovą–liepą. Pirmiausia buvo teikiamos trumposios paraiškos (jų pateikta 36), iš kurių šio kvietimo
Reikminių tyrimų priežiūros ir valdymo komisija atrinko geriausias (iš viso 11). Atrinktųjų paraiškų
projektai išplėtoti išsamiosiose paraiškose. Juos įvertinus ekspertams, finansuoti nutarta 6 projektus,
kuriems įgyvendinti 2016 metais skirta apie 112 tūkst. Eur.
Be to, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktus siūlymus dėl reikminių tyrimų
privalomų sąsajų su Vyriausybės ir (ar) ES strateginiais dokumentais, Tarybos pirmininkas 2016 m.
birželio 1 d. įsakymu Nr. V-150 patvirtino naują Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo
tvarkos aprašą, kuriame numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės dalyvavimas įvertinant
valstybės institucijų pateiktas temas.
2.2.1.8.

Technologinės plėtros projektai

2015 m. paskelbto technologinės plėtros projektų konkurso tikslas – sudaryti palankesnes
sąlygas šalies technologinei plėtrai skatinant mokslinius tyrimus, kurių rezultatai sietųsi su
produktyviomis inovacijomis, svarbiomis viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms
spręsti. 2016 m. buvo toliau finansuojami 7 ekspertų geriausiai įvertinti projektai, jiems įgyvendinti
2016 m. skiriant per 730 tūkst. Eur. Šie projektai jau pabaigti, 2017 m. ekspertai įvertins jų
baigiamąsias ataskaitas. Projektų įgyvendinimo metu buvo sukurti 2 veikiantys maketai (MTEP etapų
klasifikacijos 5 etapo rezultatas), 15 veikiančių prototipų (MTEP etapų klasifikacijos 6 etapo
rezultatas), užregistruotos 6 patentinės paraiškos Lietuvos patentui gauti, taip pat projektų rezultatai
viešinti dešimtyje įvairaus parengtumo lygio straipsnių žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics
(buv. Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazę, skaitant žodinius ar pristatant stendinius
pranešimus (21).
2.2.1.9.

Mokslininkų grupių projektai

Mokslininkų grupių projektai (toliau – MIP) – priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti
finansavimą moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Siūlomai temai mokslininkai rengia
mokslo projektus, apimančius visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos per
numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti.
Projektus mokslininkai teikia kartu su vykdančiąja institucija, taip pat gali būti numatomas
bendradarbiavimas su partneriais – Lietuvos ir užsienio institucijomis. Konkursai vyksta tarp
humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektų ir fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio
mokslų sričių projektų grupių.
Ši Tarybos remiamos veiklos kryptis yra didžiausia pagal finansuojamų projektų skaičių. 2016
metais pagal ankstesniais metais pasirašytas sutartis iš viso vykdyti 198 projektai. Iš jų – 75
humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei 123 fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio
mokslų sričių projektai. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektams 2016 metais skirta
2 178 621 Eur, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektams –
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3 863 204 Eur. 2016 m. pabaigoje pasirengta VII kvietimui teikti paraiškas mokslininkų grupių
projektams įgyvendinti. Kvietimas paskelbtas 2016 m. gruodžio mėn.
Kiekvieno 2016 metų ketvirčio pradžioje vyko tarpinių ir baigiamųjų projektų mokslinių
ataskaitų vertinimas. Buvo vertinamos III, IV, V ir VI kvietimuose laimėjusių projektų mokslinės
ataskaitos. Įvertinta 16 baigiamųjų ir 35 tarpinės humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei 15
baigiamųjų ir 51 tarpinė fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektų
ataskaita. Iš viso – 117 mokslininkų grupių projektų ataskaitų.
2016 metais pasibaigusių projektų mokslinių tyrimų rezultatai buvo apibendrinti 26-iuose
vienkartiniuose mokslo leidiniuose (mokslo monografijos, studijos, mokslinės šaltinių publikacijos ar
pan.), 29 straipsniuose žurnaluose, įtrauktuose į „Clarivate Analytics“ (buv. „Thomson Reuters“) „Web
of Science“ duomenų bazę ar straipsniuose kituose recenzuojamuose leidiniuose (48), viešinti
skaitant pranešimus daugiau kaip šimte mokslinių konferencijų, gautas 1 patentas, sukurti 2 nauji
gaminiai ir t. t.
2.2.2. Tarptautiniai moksliniai tyrimai
2.2.2.1.

Dalyvavimas ERA-NET programose

Taryba dalyvauja aštuoniuose ES programos „Horizontas 2020“ ERA-NET COFUND projektuose:
nanotechnologijoms medicinoje ir sveikatos apsaugoje skirtame tinkle EuroNanoMed, biologinei
įvairovei ir ekosistemoms palaikyti skirtame tinkle BiodivERsA, humanitarinių mokslų tinkle HERA,
tarpdisciplininiame medžiagų mokslų ir inžinerijos tinkle M-era.Net, urbanistikos srities mokslinių
tyrimų ir inovacijų tinkle ENSUF, tvariai miškininkystei bei Europos miškų politikai skirtame tinkle
SUMFOREST ir socialinių mokslų srities tyrimų tinkle NORFACE DIAL. 2016 m. Taryba tapo tinklo FLAGERA II nare, pagal kurį finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos pavyzdinių iniciatyvų „Grafenas“ ir
„Žmogaus smegenys“ tyrimų srityse.
Pagrindinis ERA-NET COFUND programų tikslas yra koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų
programas ir organizuoti tarptautinius konkursus teikti įvairių mokslo sričių paraiškas. Dalyvaudama
ERA-NET COFUND iniciatyvose, Taryba sudaro sąlygas Lietuvos mokslininkams įsitraukti į tarptautinius
projektus. Paprastai Taryba įsipareigoja finansuoti 1–3 projektus, numatydama jų įgyvendinimui skirti
po 100 00 Eur.
2016 m. Taryba finansavo 6 ERA-NET programų projektus, kuriems paskirstė 123 530 Eur bei
paskelbė ir (arba) dalyvavo administruojant 9 kvietimus pagal ERA-NET COFUND programas: HERA,
BiodivERsA, EuroNanoMed (2 kvietimuose), ENSUF, NORFACE DIAL, SUMFOREST ir M-era.Net (2
kvietimuose).
Informacija apie 2016 m. pateiktas paraiškas ir (ar) atrinktus finansuoti projektus su Lietuvos
dalyviais pateikiama 5 lentelėje.
Tarybos nominuoti atstovai dalyvauja ERA-NET COFUND programų šalių atstovų susitikimuose,
kuriuose priimami sprendimai dėl programų valdymo ir įgyvendinimo.
2.2.2.2.

Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS

2016 m. Taryba su tarptautiniais partneriais tęsė BONUS programos įgyvendinimą pagal ES
Steigimo sutarties 185 straipsnį.
Vyko trečiasis, paskutinis BONUS programos kvietimas „Mėlynoji Baltija“ teikti paraiškas. Iš viso
buvo gautos 75 paraiškos, iš kurių 21 – su Lietuvos dalyviais. Taryba atliko kvietime dalyvaujančių
Lietuvos dalyvių administracinę patikrą. Vyko pateiktų paraiškų tarptautinis vertinimas ir finansuotinų
projektų atranka. Be to, 2016 m. buvo tęsiamas 4 Lietuvos dalyvių, atrinktų pagal ankstesnius
kvietimus, finansavimas.
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2016 m. Tarybos atstovai aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos poziciją dėl potencialių Lietuvos
dalyvių finansavimo paskutiniajame BONUS kvietime teikti paraiškas ir dėl naujo programos etapo
BONUS2.
2.2.2.3.

Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“

Nuo 2011 m. Taryba kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija bei VšĮ „Centrinė projektų valdymo
agentūra“ įgyvendina Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos,
kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje ES, programą „Moksliniai
tyrimai ir plėtra“. Taryba yra įgyvendinančioji institucija, atsakinga už paraiškų konkurso organizavimą
ir projektų vykdymo priežiūrą.
2016 m. Taryba administravo 11 bendrų Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų vykdomų mokslinių
tyrimų projektų ir 9 institucijų partnerystės projektų įgyvendinimą. Šiems projektams skirta
8 402 536,60 Eur: 85 proc. šios sumos sudaro Šveicarijos paramos lėšos, 15 proc. – Lietuvos valstybės
biudžeto lėšos. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. projektų vykdytojams buvo pervesta 8 163 343,44 Eur
(įskaitant avansą). Bendras programos projektų biudžeto panaudojimas – 97,15 proc.
2016 m. buvo įgyvendinami 9 mėnesių trukmės 9 institucijų partnerystės projektai, kurie buvo
skirti mokslinėms stažuotėms, vizitams, konferencijoms ir kitiems bendriems renginiams bei mokslo
publikacijoms rengti. Be to, 2016 m. buvo paskutinieji bendrų mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimo
metai. Taryba organizavo bendrų mokslinių tyrimų projektų baigiamąją konferenciją, kurios metu buvo
pristatyti projektų metu gauti moksliniai rezultatai, aptartas užsimezgęs bendradarbiavimas tarp
Lietuvos ir Šveicarijos tyrėjų bei jo perspektyvos.
Baigiamąsias bendrų mokslinių tyrimų ir institucijų partnerystės projektų mokslines ataskaitas
vertino Jungtinis atrankos komitetas, sudarytas iš 5 Lietuvos ir 3 Šveicarijos patyrusių mokslininkų. Visos
ataskaitos įvertintos teigiamai, projektai laikytini įgyvendintais.
Projektų įgyvendinimo metu parengta ir paskelbta 90 mokslo straipsnių, publikuotų
recenzuojamuose leidiniuose (dar 21 vienas mokslo straipsnis įteiktas redakcijoms), perskaityti 152
žodiniai pranešimai ir pristatyti 113 stendinių pranešimai tarptautinėse ir nacionalinėse
konferencijose. Taip pat verta pažymėti, kad 20 projektuose dalyvavusių doktorantų įgijo (įgis)
daktaro laipsnį.
2.2.2.4.

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa

2016 m. pagal tarptautinę sutartį Taryba toliau įgyvendino Bendradarbiavimo tarp Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo
tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą (toliau –
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa).
2016 m. Taryba finansavo 12 Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos projektų. Jiems
vykdyti 2016 m. buvo skirta 185 538 Eur.
2016 m. buvo paskelbtas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos kvietimas teikti
paraiškas. Pateiktos 24 paraiškos, po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 4 projektus (nuo
2017 m.). Bendra Tarybos skirta paramos suma – 225 000 USD.
Tarybos atstovai dalyvavo Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos trišalio komiteto
Lietuvos dalies ir trišalio komiteto posėdyje, kuriame pristatė 2015 m. ataskaitų ekspertinius
vertinimus, pateikė informaciją apie 2016 m. kvietimo paraiškų administracinio ir ekspertinio
vertinimo procedūras bei rezultatus ir siūlymus dėl projektų finansavimo.
2.2.2.5.

Bendradarbiavimas su Japonija

Nuo 2014 m. Taryba finansuoja bendrus Lietuvos–Japonijos mokslo ir sklaidos projektus. Tokiu
būdu siekiama plėsti Lietuvos mokslo bendradarbiavimą su Japonija mokslo ir technologijų srityse.
2016 m. Taryba finansavo 8 Lietuvos-Japonijos mokslo projektus, o jiems įgyvendinti 2016 m. skyrė
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313 786 Eur. Japonijoje projektai finansuojami pagal JSPS atviros partnerystės projektų ir seminarų
schemą ir kitas mokslo finansavimo programas.
2016 m. Taryba paskelbė kvietimą teikti paraiškas bendriems Lietuvos–Japonijos projektams
vykdyti: pateikta 10 paraiškų, atliktas ekspertinis vertinimas, o sprendimas dėl projektų finansavimo
bus priimtas 2017 m. pradžioje.
Siekiant toliau plėtoti Lietuvos-Japonijos mokslininkų bendradarbiavimą 2016 m. rugsėjo 13 d.,
Taryba ir Japonijos mokslo skatinimo organizacija (angl. Japan Society for the Promotion of Science,
JSPS) pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo susitarta kasmet skelbti bendrus paraiškų
konkursus Lietuvos ir Japonijos tyrėjams gauti paramą vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus.
Nuo 2017 m. dvišaliai kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami ir finansavimas bendriems mokslo
projektams ir seminarų organizavimui (sklaidos projektams) bus skiriamas pagal šį – JSPS ir Tarybos
pasirašytą, supratimo memorandumą.
Vienas svarbiausių 2016 m. tarptautiškumo plėtrai skirtų renginių buvo rugsėjo 13 d.
organizuotas jungtinis Lietuvos–Japonijos mokslo simpoziumas. Tai trečiasis bendras gyvybės
mokslams skirtas simpoziumas, rengiamas bendradarbiaujant su JSPS. 2014 ir 2015 m. Lietuvos–
Japonijos mokslo simpoziumai vyko Japonijoje. Simpoziumo metu Lietuvos ir Japonijos mokslininkai
pristatė pranešimus apie jų vykdomus mokslinius tyrimus. Simpoziume dalyvavo JSPS vykdantysis
direktorius prof. Takaaki Iwasa, Lietuvos ambasadorius Japonijoje J. E. Egidijus Meilūnas bei Japonijos
ambasadorius Lietuvoje J. E. Toyoei Shigeeda.
2.2.2.6.

Atviros partnerystės mokslo projektai

Skatindama Lietuvos mokslinių tyrimų tarptautiškumą, 2015 m. Taryba inicijavo naują
finansavimo priemonę „Atviros partnerystės mokslo projektai“. Pagal šią priemonę finansavimas
konkurso būdu skiriamas bendriems 2–3 metų trukmės mokslo projektams, įgyvendinamiems kartu
su užsienio šalių mokslininkais, vykdyti. Taryba finansavimą skiria laimėjusių projektų dalyviams iš
Lietuvos. Projektų partneriams iš užsienio finansavimas gali būti skiriamas pagal atitinkamas užsienio
šalių mokslinių tyrimų finansavimo programas ar kitas priemones.
Pagal 2015 m. vykusį konkursą buvo pateikta 130 paraiškų: daugiausiai paraiškų (18) buvo
pateikta bendriems projektams vykdyti su partneriu iš Vokietijos, 11 – su partneriu iš JAV, po 9 – su
partneriais iš Lenkijos ir Jungtinės Karalystės, po 8 – su partneriais iš Latvijos, Baltarusijos ir Švedijos.
2016 m. atlikus ekspertinį paraiškų vertinimą nutarta finansuoti 10 atviros partnerystės mokslo
projektų, kuriems įgyvendinti 2016 m. skirta 271 665 Eur (bendra skirtos paramos suma –
943 785 Eur).
Nuo 2016 m. konkursus atviros partnerystės mokslo projektams nuspręsta organizuoti bendrai
su mokslininkų grupių projektų konkursais.
2.2.2.7.

Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimas

Stiprindama bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje su kaimyninėmis šalimis, 2016 m.
lapkričio 16 d. Taryba pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Lenkijos Nacionaliniu mokslo
centru (lenk. Narodowe Centrum Nauki), pagal kurį numatoma finansuoti bendrus Lietuvos–Lenkijos
mokslinius tyrimus. Pasirašydamos memorandumą dvi svarbiausios Lietuvos ir Lenkijos mokslą
finansuojančios institucijos įsipareigoja konkursų būdu finansuoti visų mokslo sričių mokslinių tyrimų
projektus. Konkursai bus rengiami kartą per metus, juos institucijos organizuos pakaitomis kas antrus
metus pagal jų nustatytas tvarkas. Pirmąjį paraiškų konkursą planuojama rengti 2017 m. rudenį, jį
organizuos Nacionalinis mokslo centras. Pirmieji projektai bus pradėti finansuoti 2018 m. gegužės–
liepos mėnesiais.
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2.2.3. Tyrėjų karjera ir mobilumas
2.2.3.1.

Tarptautinis mobilumas, vykdomas pagal dvišales tarpvalstybines sutartis

2016 m. Taryba pagal tarptautines sutartis ir susitarimus toliau įgyvendino tris
bendradarbiavimo programas MTEP srityje, pagal kurias finansuojamas tyrėjų mobilumas, bendri
leidiniai ir renginiai:
1. LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir
technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa (toliau – Lietuvos–
Baltarusijos programa);
2. LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir
informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje programa
(toliau – Lietuvos–Ukrainos programa);
3. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir
Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“ (toliau – „Žilibero“ programa).
2016 m. Taryba finansavo 15 projektų pagal Lietuvos–Baltarusijos programą, 7 – pagal
Lietuvos–Ukrainos programą ir 6 – pagal „Žilibero“ programą (projektams vykdyti 2016 m. skirta
133 777,74 Eur).
2016 m. buvo skelbtas Lietuvos–Baltarusijos programos kvietimas teikti paraiškas (gautos 26
paraiškos, 18 tinkamų). Po paraiškų ekspertinio įvertinimo 9 projektus nutarta finansuoti, su jų
vykdytojais bus sudarytos finansavimo sutartys (nuo 2017 m.). Bendra skirta paramos suma –
98 347 Eur.
2016 m. buvo skelbtas Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ kvietimas teikti paraiškas
(gauta 17 paraiškų). Po paraiškų ekspertinio įvertinimo 7 projektus nutarta finansuoti, su jų
vykdytojais bus sudarytos finansavimo sutartys (nuo 2017 m.). Bendra skirta paramos suma –
45 985 Eur.
Dalyvauta Lietuvos–Baltarusijos programos ir „Žilibero“ programos Lietuvos dalies komitetų ir
dvišalės komisijos (komiteto) posėdžiuose, kuriuose pristatyti 2015 m. ataskaitų ekspertiniai
vertinimai bei aptarti 2016 m. kvietimų finansuojamų projektų skaičius ir skiriamos lėšos.
2.2.3.2.

Europos Kosmoso agentūros programa

2015 m. balandžio 8 d. Europos kosmoso agentūra su Taryba pasirašė sutartį dėl fizinių ir
technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje. Pagal pirmąjį
2015 m. kvietimą teikti paraiškas, konkursui pateiktos 5 paraiškos. 2016 m. pradžioje buvo priimtas
sprendimas finansuoti 2 paraiškas, vienerių metų stažuotėms Europos kosmoso agentūroje skiriant
65105,92 Eur. 2016 m. gegužės pabaigoje buvo paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas. Pagal jį
buvo pateiktos 3 paraiškos. Nuspręsta finansuoti vieną vienerių metų stažuotę Europos kosmoso
agentūroje, jai skirta 32 552,97 Eur suma.
2.2.3.3.

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus ir parama doktorantų
akademinėms išvykoms

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenimis (Lietuvos švietimas skaičiais. 2016.
Mokslas. – Mosta, p. 24), 2015–2016 metais doktorantūroje studijavo 2444 asmenys. 2016 metais
konkursą laimėjusiems doktorantams mokėtos 243 stipendijos už akademinius pasiekimus, t. y.,
paremta beveik 10 proc. Lietuvos doktorantų, išmokant jiems per 577 tūkst. Eur. 2016 m. I pusmečio
paramą akademinėms išvykoms gavo 24 doktorantai, paramą II pusmečio išvykoms – 18. Doktorantų
akademinės išvykos buvo paremtos daugiau kaip 42 tūkst. Eur.
2016 m. spalį buvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas gauti 2017 metų doktoranto stipendiją už
akademinius pasiekimus ir paramą išvykti į akademinę išvyką 2017 m. I pusmetį. Iki 2016 m. lapkričio
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15 d. gauta 114 prašymų skirti paramą doktorantų akademinėms išvykoms. Atlikta jų administracinė
patikra, toliau prašymus vertina nuolatinė Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo
komisija. Iki 2016 m. gruodžio 15 d. Tarybai pateikti 578 prašymai doktoranto stipendijai už
akademinius pasiekimus. Jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas tęsis 2017 m.
2.2.3.4.

Doktorantūros studijų plėtra

Taryba 2016 m. sausio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (projekto
Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų
ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Projekto veiklos skirtos jauniems mokslininkams (doktorantams)
rengti, kurių žinios įgytos doktorantūroje prisidės prie šalies pramonės tolimesnio vystymosi
užtikrinimo bei įmonių produktyvumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimo. Įgyvendindama
projektą 2016 m. Taryba iš 262 gautų konkursinės doktorantūros paraiškų atrinko 69 aktualiausias
MTEP plėtrai doktorantūros tematikas, kurių vykdymui mokslo ir studijų institucijose buvo priimti
doktorantai. Taryba projektą įgyvendina kartu su partneriais – 18 Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų.
Nors Taryba ir nebuvo pasirašiusi sutarties su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto iš
ES struktūrinių fondų lėšų finansavimo, projekto veiklos buvo pradėtos vykdyti dar 2014 m. metais ir
iki 2016 m. pabaigos projekte dalyvauja 374 doktorantai, iš kurių 115 tęsia doktorantūrą, kuri buvo
pradėta finansuoti ankstesniojo 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų etapo lėšomis. 30 projekto
veiklose dalyvaujančių doktorantų 2016 m. sėkmingai baigė doktorantūros studijas ir yra apginę ar
pasirengę ginti daktaro disertacijas.
Projekto veikloms, kurios tęsis iki 2023 m. sausio mėn., yra skirta 22 487 238,00 Eur, iki 2016 m.
gruodžio pabaigos panaudota 4 030 011,52 Eur.
2.2.3.5.

Parama mokslo renginiams

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.
2016 m. paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti.
Pateiktos 39 paraiškos, paremtas 31 mokslo renginys už beveik 75 tūkst. Eur.
2.2.3.6.

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas

Parama skiriama 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. Ši veikla administruojama, vadovaujantis Paramos paskelbti mokslinius
straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2012 m. birželio 25 d.
nutarimu Nr. VII-107. 2016 m. patvirtintas šios paramos krypties aprašo pakeitimas,
reglamentuojantis paramos skyrimo komisijos darbą elektroniniu būdu.
Prašymai gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimami nuolat.
2016 m. apsvarstytas 41 prašymas, tarp jų 3 – skirti paramą knygai išleisti. Pagal mokslo sritis
konkursui pateikti prašymai pasiskirstė taip: humanitarinių mokslų – 3, menų – 1, socialinių mokslų –
4, biomedicinos mokslų – 13, fizinių mokslų – 14, technologijos mokslų – 5, žemės ūkio mokslų – 1.
Parama (iš viso daugiau kaip 36 tūkst. Eur) skirta 21 paraiškai (18 – paramai paskelbti mokslinį
straipsnį ir 3 – paramai išleisti mokslinę knygą).
Kasmet didėja pateiktų prašymų skaičius. Rezultatai rodo, kad ši priemonė labiausiai atitinka
fizinių ir biomedicinos mokslų atstovų poreikius: dauguma prašymų pateikėjų ir paramą gavusių yra
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šių mokslo sričių mokslininkai, o finansuotų prašymų skaičius buvo didesnis nei 50 proc. nuo
pateiktųjų. Vieną finansuotą prašymą pateikė žemės ūkio mokslų atstovai. Iš pateiktų 5 technologijos
srities prašymų, paramą gavo tik 1. Menų atstovų pateiktas prašymas nebuvo paremtas. Nors
socialinių mokslų tyrėjai šiek tiek daugiau nei jų humanitarinių mokslų kolegos pretenduoja gauti
paramą per šią priemonę, tačiau 2016 m. tik 1 socialinių mokslų srities tyrėjo prašymas buvo
sėkmingas.
2.2.4. „Horizontas 2020“ programos ir 7-osios bendrosios programos administravimas
2014 m. sausio 1 d. prasidėjo naujoji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo bendroji
programa „Horizontas 2020“, vyksianti septynerius metus, kuriai įgyvendinti planuojama skirti
70,2 mlrd. Eur. Taryba administruoja šias „Horizonto 2020“ sritis:
 Europos mokslo taryba;
 Marie Sklodowska-Curie veiklos;
 Mokslinių tyrimų infrastruktūra;
 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė;
 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika;
 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos;
 Kosmoso technologijos;
 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė;
 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra;
 Jungtinis tyrimų centras.
Sritis „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ ir „Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė,
jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika“ Taryba administruoja kartu su MITA, o „Kosmoso
technologijas“ – kartu su MITA ir Lietuvos inovacijų centru.
Taryba dalyvauja EK sukurtame „Horizonto 2020“ nacionalinių atstovų (angl. National Contact
Point (toliau – nacionaliniai atstovai) tinkle, kuris apima visas ES valstybes nares, asocijuotas
„Horizonto 2020“ šalis ir trečiąsias šalis. NCP tinklus valstybėse sudaro „Horizonto 2020“ teminių
sričių nacionaliniai atstovai, teikiantys kvalifikuotą pagalbą „Horizonto 2020“ dalyviams ir
pareiškėjams. Taryboje nacionalinių atstovų funkcijas vykdo keturi darbuotojai, kurie 2016 m.
dalyvavo Europos Komisijos organizuotuose NCP posėdžiuose.
Taryboje dirbantys nacionaliniai atstovai, administruodami „Horizontas 2020“, atlieka šias
funkcijas:
 Teikia informaciją apie „Horizontas2020“ ir siekia didinti jos žinomumą:
˗ Bendradarbiauja su „Horizonto 2020“ atstovais informacijai, dirbančiais Lietuvos
Institucijose, verslo įmonėse bei valstybinėse įstaigose;
˗ Organizuoja informacinius renginius;
˗ Rengia ir skelbia informaciją apie „Horizontas2020“ Tarybos internetiniame puslapyje.
 Teikia konsultacijas, pagalbą ir organizuoja mokymus (teikia išankstinės „Horizonto 2020“
paraiškų patikros paslaugas);
 Teikia pradinę informaciją apie kitas nacionalines ir tarptautines programas;
 Bendradarbiauja su kitų šalių nacionaliniais atstovais, siekdami sėkmingesnio Lietuvos
dalyvavimo „Horizonto 2020“ bei efektyvesnės Lietuvos nacionalinių atstovų veiklos (dalyvauja
įvairiuose „Horizonto 2020“ nacionalinių atstovų projektuose);
 Renka, sistemina ir analizuoja Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistinę informaciją;
 Teikia paramą rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas (žr. žemiau).
2016 m. rugsėjo 30 d. EK duomenimis Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 1 148 programos
„Horizontas 2020“ paraiškas, kuriose buvo 1 404 pareiškėjų iš Lietuvos, iš jų 314 – teikė paraiškas kaip
koordinatoriai. 159 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 25 –
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koordinatoriai (5 pav.). 113-oje su EK pasirašytose dotacijos sutarčių dėl projektų įgyvendinimo yra
136 dalyviai iš Lietuvos, iš kurių 25 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose –
22,198 mln. Eur, iš jų EK skirta dotacija - 18,823 mln. Eur. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka
138,4 tūkst. Eur. Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 11.32 proc., o pagal EK skirtas lėšas –
5.74 proc. Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (197),
Didžiąja Britanija (147), Italija (128), Prancūzija (122) ir Ispanija (116).

5 pav. Lietuvos institucijų dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ rezultatai.

Taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir
inovacijų finansavimo bendrojoje programoje „Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 2020“),
paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai „Horizonto 2020“ paraiškų rengėjams gauti. Paraiškos
teiktos nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. iki spalio 31 d. 17 Lietuvos institucijų pateikė 195 paraiškas, iš jų
finansavimas skirtas 193 paraiškoms, o bendra finansavimo suma – 331 868 Eur.
2016 m. Taryba toliau vykdė 7 bendrosios programos (toliau – 7BP) projektų pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) dydžio išlaidų kompensavimą: pagal 7BP dalyvavimo taisykles projektų metu
sumokėtas PVM yra laikomos netinkamomis išlaidomis, kurių EK nekompensuoja. Siekdama Lietuvos
tyrėjams sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti 7BP, Taryba 2016 m. gegužės 13 d. ir lapkričio
9 d. skelbė kvietimus, pagal kuriuos 7BP projektus vykdančios institucijos galėjo pateikti dokumentus
PVM dydžio išlaidoms apmokėti. Įvertinus pateiktus dokumentus, su 8 pareiškėjais sudaryta 15 PVM
kompensavimo sutarčių (kompensuota 79 378,06 Eur suma).
2.2.5. Atstovų Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse darbo grupėse finansavimas
Taryba tęsė atstovų, deleguotų į įvairias ES ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus,
komisijas, susijusias su MTEP, finansavimo veiklą.
2016 m. buvo sudaryta 19 trišalių sutarčių dėl atstovų veiklos įvairiose ES ir kitose tarptautinėse
darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kt. finansavimo. Pagal šias sutartis išmokėta 17816,69
eurų, iš jų 7984,19 eurų – skirta Lietuvos atstovų ir ekspertų programos „Horizontas 2020“
komitetuose veiklų išlaidoms apmokėti. Atstovai dalyvavo 38 darbo grupių posėdžiuose, iš jų 19 –
„Horizontas 2020“ programų komitetų posėdžių.
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2.2.6. Jungtinio programavimo iniciatyvos
Lietuva dalyvauja šiose Jungtinio programavimo iniciatyvose (angl. Joint programming initiative,
JPI):
„Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (angl. Cultural Heritage and
Global Change: a new challenge for Europe) – 2016 m. Taryba tęsė projekto su Lietuvos dalyviu, kurio
paraiška buvo pateikta pagal JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“
2013 m. bandomąjį kvietimą, finansavimą. Projektas baigėsi 2016 m. viduryje.
Tarybos paskirti atstovai dalyvavo 4 iniciatyvos komitetų posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi
iniciatyvos įgyvendinimo klausimai.
Taryba su kitais partneriais pradėjo įgyvendinti Jungtinio programavimo iniciatyvos Kultūros
paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai projektą „Parama įgyvendinti Jungtinio
programavimo iniciatyvos Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai strateginę tyrimų darbotvarkę“
(JHEP2). Tarybos atstovas dalyvavo 3 projekto posėdžiuose.
„Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ (angl. Healthy and Productive Seas and Oceans,
JPI Oceans) – 2016 m. buvo svarstoma iniciatyvos 2018–2020 m. strategija ir tęsiamos diskusijos dėl
JPI „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ teisinio (institucinio) statuso. Tarybos atstovas
dalyvavo JPI „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ 13-ajame valdybos posėdyje (Berlyne).
2.2.7. COST veiklos
COST – tai Europos šalių tarpvyriausybinė bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų
srityje (angl. European COoperation in Science and Technology, toliau – COST programa),
koordinuojanti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus. Šiuo metu COST asociacijos
narės yra 36 Europos valstybės, o Izraelis dalyvauja kaip bendradarbiaujanti šalis.
Taryba yra COST programą koordinuojanti institucija Lietuvoje ir atstovauja Lietuvai COST
asociacijos aukšto lygio pareigūnų bei mokslo komitetuose.
2016 m. Tarybos atstovai dalyvavo dviejuose COST programos aukšto lygio pareigūnų
posėdžiuose, kuriuose svarstyti aktualūs COST programos valdymo klausimai, dviejuose COST
programos nacionalinių koordinatorių susitikimuose ir dviejuose mokslo komiteto posėdžiuose.
COST programos pagrindas yra pačių Europos tyrėjų inicijuoti bendradarbiavimo tinklai mokslo
ir technologijų srityje – COST veiklos. COST veiklų tikslas – koordinuoti nacionalinėmis lėšomis
finansuojamus mokslinius tyrimus, todėl jose finansuojamos tik bendradarbiavimo veiklos:
susitikimai, seminarai, konferencijos, jaunųjų tyrėjų mokyklos, tyrėjų mobilumas ir sklaida. 2016 m.
Taryba toliau įgyvendino nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.
Organizuotos 4 paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos. Iš 22 Lietuvos Institucijų Taryba
gavo 73 dalyvavimo COST programoje paraiškas. Po ekspertinio vertinimo į COST programos veiklų
valdymo komitetus nominuoti 64 Lietuvos atstovai iš 22 Lietuvos institucijų. Į 2016 m. vasario 12 d.
programos COST aukšto lygio pareigūnų patvirtintų naujų COST programos veiklų valdymo komitetus
įsijungė 17 Lietuvos atstovų. Į 2016 m. spalio 24 d. aukšto lygio pareigūnų patvirtintų naujų COST
programos veiklų valdymo komitetus įsijungė 16 Lietuvos atstovų.
2.2.8. Mokslo Europa
2011 m. įkurta asociacija „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe) jungia 47 mokslinius tyrimus
finansuojančias ir vykdančias institucijas (tarp jų ir Tarybą) iš 27 Europos šalių.
2016 m. asociacija „Mokslo Europa“ prisidėjo prie programos „Horizontas 2020“ tarpinio
vertinimo ir pateikė savo poziciją apie programą dokumente „The Framework Programme that
Europe Needs – Contribution to the Horizon 2020 Interim Evaluation: Lessons Learnt and the Way
Forward“.
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Tarybos pirmininkas prof. Dainius H. Pauža 2016 m. gegužės 1–4 d. dalyvavo aukšto lygio
pareigūnų konferencijoje „Europos mokslo erdvė“ (angl. ERA Higt-Level Workshop) ir „Mokslo
Europos“ generalinės asamblėjos (angl. Science Europe General Assembly) susitikime Osle (Norvegijos
Karalystė). Seminaras, kuriame nagrinėjama Europos mokslinių tyrimų erdvė, rengiamas kasmet. Į jį
susirenka Europos ministrai, už mokslinius tyrimus atsakingų, nacionalinius mokslinius tyrimus
finansuojančių ir mokslinius tyrimus vykdančių organizacijų vadovai bei atstovai. Seminare buvo
diskutuota apie programą „Horizontas 2020“, jos rezultatus ir būsimą programą, kuri prasidės
pasibaigus programai „Horizontas 2020“. „Mokslo Europos“ generalinėje asamblėjoje patvirtintos
2015 m. „Mokslo Europos“ ataskaitos, aptarta organizacinė struktūra, diskutuota apie kitų komitetų
darbą.
2016 m. lapkričio mėn. „Mokslo Europos“ generalinės asamblėjoje Briuselyje (Belgijos
Karalystė), kurioje dalyvavo Tarybos pirmininkas, buvo diskutuota apie 2016 m. „Mokslo Europos“
veiklą, pasikeitimus ir 2017–2018 m. strateginį planą.
Tarybos pirmininko pavaduotoja ir HSM komiteto pirmininkė prof. R. Petrauskaitė dalyvavo
„Mokslo Europos“ narių – nacionalinių institucijų vadovų susirinkime, skirtame aptarti klausimams,
susijusiems su „Mokslo Europos“ ateitimi.
Taryba dalyvauja kelių „Mokslo Europos“ darbo grupių veikloje. Darbo grupėje „Atviroji prieiga
prie mokslinių tyrimų infrastruktūrų” Tarybai atstovauja prof. Algis Krupavičius, darbo grupėje
„Duomenų valdymo plano metmenys” – dr. Vaiva Priudokienė.
2016 m. Mokslo Europos tyrimų infrastruktūrų darbo grupė dalyvavo Europos Komisijos
2015 m. gruodyje inicijuotoje konsultacijoje apie Ilgalaikį tyrimų infrastruktūrų tvarumą.
„Mokslo Europa“ 2016 m. sausio mėn. išleido pranešimą „Tyrimų infrastruktūrų strateginiai
prioritetai, finansavimas ir bendradarbiavimas Europoje“ (angl. Strategic Priorities, Funding and PanEuropean Co-operation for Research Infrastructures in Europe), kurį parengė Kas Maessen
(Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacija), Algis Krupavičius (VDU), Ricardo Migueis (Portugalijos
mokslo ir technologijų fondas). Pranešime analizuojamas viešųjų mokslinių tyrimų infrastruktūrų
planavimas, finansavimas ir bendradarbiavimas Europoje, pateikiamos rekomendacijos, kaip stiprinti
tyrimų infrastruktūras Europos mokslinių tyrimų erdvėje.
Taip pat darbo grupė parengė politikos suvestinę (angl. policy brief) dėl tyrimų infrastruktūrų
programoje „Horizontas 2020“. Šioje suvestinėje pabrėžta, kad dėmesys tyrimų infrastruktūroms
programoje „Horizonto 2020“ turėtų būti sustiprintas, nes jos yra nepaprastai svarbios globaliam
Europos konkurencingumui. Tyrimų infrastruktūros leidžia vykdyti didesnį poveikį turinčius tyrimus ir
yra pagrindas bendradarbiavimui juose. Priešakiniai tyrimai kuo toliau tuo labiau bus priklausomi nuo
efektyvių elektroninių infrastruktūrų.
Kvietimų programoje „Horizontas 2020“ sumažinimas ir supaprastinimas įvertinti kaip
sveikintini žingsniai, nes pernelyg didelis temų ir kvietimų skaičius skatina fragmentaciją ir
nenuoseklumą. Rekomenduota užtikrinti tyrimų infrastruktūrų srityje didesnę tikslinių ir atvirų
kvietimų pusiausvyrą, taip pat konstatuota, kad 2,39 mlrd. Eur biudžetas tyrimų infrastruktūroms
2014–2020 m. laikotarpiui yra per mažas. „Horizontas 2020“ programa ir būsimos programos turi
papildyti regionines ir nacionalines tyrimų infrastruktūrų politikas ir skatinti ilgalaikį Europos tyrimų
infrastruktūrų ekosistemos tvarumą.
2016 m. Tarybos atstovas prof. Algis Krupavičius dalyvavo viename „Mokslo Europos“ darbo
grupės „Atviroji prieiga prie mokslinių tyrimų infrastruktūrų“ posėdyje.
Tarybos atstovė dr. Vaiva Priudokienė dalyvavo rengiant duomenų valdymo plano (angl. Data
Management Plan) pavyzdinį modelį. Šis valdymo planas yra vienas iš būtinų dokumentų,
įgyvendinant atviros prieigos prie mokslinių tyrimų duomenų strategiją. 2016 metais įvyko du darbo
grupės posėdžiai. Jų metu aptarta planuojamo parengti dokumento struktūra, diskutuota dėl jo
sudėtinių dalių esmės ir apimties. Rengiamas dokumentas derinamas su Europos Komisijos, Europos
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mokslo tarybos, įvairių MTI parengtais panašaus pobūdžio dokumentais. Darbo grupė darbą baigs
2017 metų pradžioje.
2.2.9. Atviroji prieiga
Vykdyti aktyvią politiką atvirosios prieigos klausimais rekomenduojama Europos Komisijos
(toliau – EK) 2012 m. liepos 17 d. rekomendacijose dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos
informacijos išsaugojimo (2012/417/ES). Kas dveji metai ES šalys narės turi pranešti EK apie veiksmus,
kurių imtasi šiai rekomendacijai įgyvendinti.
2016 m. Taryba baigė rengti ir 2016 m. vasario 29 d. Nr. VIII-2 Tarybos nutarimu patvirtino
„Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires“. Jose susistemintos nacionalinės
nuostatos dėl laisvos prieigos prie valstybės lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų ir
galimybių jais naudotis, kloja Lietuvos atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų politikos pagrindus.
Gairėse apibrėžta, kas yra atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir prie duomenų, svarbiausios
sąvokos, principai, kaip šias gaires taikyti, ir nuostatos dėl atvirosios prieigos suteikimo prie mokslo
publikacijų ir duomenų, gautų už viešąsias lėšas. Numatoma, kad šioms gairėms bus taikomas
pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d., kuriuo Taryba netaikys galimų sankcijų dėl šių
gairių nesilaikymo, tačiau aktyviai rinks informaciją apie teisines bei technines kliūtis, trukdančias jų
įgyvendinimui ir imsis veiksmų jas šalinti. Taryba numato atlikti šių gairių poveikio įvertinimą ir
pasiektą pažangą.
Gairės buvo parengtos įgyvendinant EK finansuojamą projektą „Atvirosios prieigos politikos
sureguliavimo strategijos ES tyrėjams“ (angl. Open Access Policy Alignment Strategies For European
Union Research, PASTEUR4OA).
2016 m. Taryba užbaigė šio 30 mėn. trukmės projekto įgyvendinimą. Projekto veiklas nuo
2014 m. vasario mėn. Taryba vykdė kartu su dar 15 organizacijų iš įvairių ES šalių. Projekto tikslas –
paskatinti ES plėtoti bendrą atvirosios prieigos ir atvirų duomenų politiką pagal EK 2012 m. liepos 17
d. rekomendaciją ir „Horizontas 2020“ nuostatas dėl prieigos prie EK finansuojamų mokslinių tyrimų.
2016 m. toliau plėtotas specializuotų nacionalinių centrų (angl. Key-Node) bendradarbiavimo tinklas
„Žinių tinklas“, padedantis koordinuotai formuoti atvirosios prieigos politiką Europoje. Lietuvoje toks
centras yra Taryba. Pasibaigus projektui, sukurto tinklo kuravimą perėmė ES atvirosios prieigos
infrastruktūra OpenAir. Projekto vykdytojai parengė ir paskelbė daug medžiagos, kuri naudinga
rengiant nacionalines bei institucines atvirosios prieigos nuostatas: pristatyti gerosios praktikos
pavyzdžiai, atvejų analizės, šablonai, diagramos ir t.t.
2016 m. gegužės mėn. Amsterdame vykusioje baigiamojoje PASTEUR4OA konferencijoje
konstatuota, kad PASTEUR4OA projektas reikšmingai prisidėjo plėtojant diskusiją dėl atvirosios
prieigos strategijų ES šalyse narėse, sudarė prielaidas bendros politikos koordinavimui. Šioje
konferencijoje buvo pristatytos Tarybos gairės kaip vienas svarbesnių projekto rezultatų ir
registruotos nacionalinių ir institucinių atvirosios prieigos politikų serveryje ROARMAP. LMT atvirosios
prieigos politika kaip sėkmės istorija buvo aprašyta ir EIFL (angl. Electronic Information for Libraries)
metiniame pranešime.
Projekto metu sukurti dokumentų šablonai ir kita su atvirosios prieigos skatinimu susijusi
medžiaga atvirai skelbiama projekto svetainėje http://www.pasteur4oa.eu/.
Taryba drauge su Lietuvos mokslo periodikos asociacija, ISM Vadybos ir ekonomikos
universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu atvirosios prieigos savaitės metu 2016 m.
spalio 25 d., surengė konferenciją „Lietuvos žurnalai ir šiuolaikinė mokslo komunikacija“, kurioje buvo
pristatytas Lietuvos skaitmeninių mokslo žurnalų reitingas pagal jų leidybos ypatumus, aptarta, kiek
Lietuvos mokslo žurnalai patobulėjo per pastarąjį penkmetį, per kurį tarptautinė mokslo komunikacija
galutinai įsitvirtino skaitmeninėje erdvėje. Kviestiniai užsienio svečiai, recenzavimo, mokslo vertinimo
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ir žurnalų sklaidos ekspertai ne tik pasidalino savo įžvalgomis, bet ir supažindino, su kokiais iššūkiais
susiduriama ir kaip jie sprendžiami.
Siekdama įgyvendinti atvirosios prieigos prie Tarybos finansuojamų projektų mokslo ir
publikacijų ir ypač duomenų, LMT dalyvavo tarptautinės ES organizacijos Mokslo Europa
(angl. Science Europe) darbo grupės Prieiga prie duomenų (angl. Access to Data) veikloje ir drauge su
kitų valstybių narių atstovais parengė standartizuotus protokolus Duomenų valdymo planui
(angl. Data Management Plan), kurie bus teikiami Tarybos pareiškėjams, nusprendusiems kaupti,
archyvuoti ir saugoti projektų metu sukauptus mokslinių tyrimų duomenis.
2.2.10. Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklas EURAXESS
2016 m. Taryba tęsė veiklą Nacionalinių Europos mokslininkų mobilumo centrų tinkle
EURAXESS: konsultavo ir teikė praktinę informaciją mokslininkams ir tyrėjams aktualiais su mobilumu
Lietuvoje ir užsienio šalyse susijusiais klausimais, administravo www.euraxess.lt tinklalapį, kuriame
informavo apie renginius, darbo skelbimus mokslininkams ir tyrėjams Lietuvoje ir užsienio valstybėse,
mokslinių tyrimų ir stažuočių finansavimo galimybes. 2016 m. EURAXESS interneto svetainėje lietuvių
kalba buvo paskelbta informacija apie daugiau nei 40 laisvų darbo vietų Lietuvos mokslo ir studijų
institucijose.
2016 m. Taryba pradėjo vykdyti „EURAXESS TOP III“ projektą, įgyvendinamą pagal programos
„Horizontas 2020“ koordinavimo ir paramos veiklų schemą. „EURAXESS TOP III“ projekto pagrindinis
tikslas – plėtojant naujas ir stiprinant dabartines EURAXESS tinklo paslaugas, padaryti Europos
mokslininkų karjerą patrauklesne.
Tarybos atstovas dalyvavo nacionaliniams EURAXESS centrų koordinatoriams ir nacionalinių
EURAXESS interneto svetainių administratoriams skirtuose renginiuose.
2.2.11. Pasirengimas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų laikotarpiui
2016 metai buvo skirti pasiruošti 2014–2020 m. ES fondų investicijų laikotarpiui, t. y., nustatyti
Tarybos administruojamas mokslinių tyrimų ir mobilumo finansavimo priemones, veiklas bei rengti
projektų finansavimo sąlygų aprašus.
Tarybai pavestos administruoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas konkretaus
uždavinio 9.3.3 ,,Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumą vykdyti aukšto, lygio
MTEP veiklas“ priemonė Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ ir 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio Nr. 1.2.2 „Padidinti žinių
komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ priemonė Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai
tyrimai sumanios specializacijos srityje“ visuotinių dotacijų būdu (4 lentelė). Pirmosios priemonės
tikslas – sudaryti sąlygas mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos plėtrai vykdant MTEP veiklas, kad per
praktinę veiklą būtų įgyjama naujų įgūdžių, stiprėtų jau turimi bendrieji tyrėjų gebėjimai, tokiu būdu
padedant Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams tapti konkurencingiems Europos mokslinių tyrimų
erdvėje. Antroji priemonė skirta padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą, plėtoti
fundamentines ir taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant MTEP prioritetus, ir skatinti mokslo
ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.
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4 lentelė. Tarybos administruojamos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų priemonės ir veiklos.
Priemonė 09.3.3-LMT-K-712

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę
veiklą
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus:
Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus
Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją
Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus
Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas
Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas
Institucijų, kuriose moksliniai tyrimai yra gretutinė veikla, tyrėjų potencialo ugdymas
Mokslo komunikacijos plėtra mokslo renginiuose
Paskatos akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai
Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų
mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą

Priemonė Nr. 01.2.2-LMT-K-718

Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje
1.
2.
3.

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai
Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus
Paralelinių laboratorijų MTEP veikla

68,4 mln. Eur

32,8
8,0
8,7
2,3
7,3
1,5
1,7
1,7
4,4

44,9 mln. Eur
29,0
14,5
1,4

2016 m. Taryba rengė projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus šios veikloms: „Mokslininkų
kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP
veiklą ugdymas“, „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“, „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų
plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į
Lietuvą“ ir „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.
Pirmuosius kvietimus teikti paraiškas projektams finansuoti ketinama skelbti 2017 m. I ketvirtį.
Tarybai ruošiantis naujam 2014–2020 m. ES fondų investicijų laikotarpiui, 2016 m. rugpjūčio 1
d. įsigaliojo Tarybos ir Centrinės projektų valdymo agentūros sudarytos dvi sutartys dėl projektų
„Lietuvos mokslo taryba – veiksmų programos administravimas“ (Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0020) bei
„Lietuvos mokslo taryba - Informavimas apie veiksmų programą“ (Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0003)
įgyvendinimo. Šių techninės paramos projektų tikslas – užtikrinti tinkamas finansines, technines,
administravimo bei viešinimo ir informavimo sąlygas Tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant 20142020 m. ES fondų investicijų priemones, įgyvendinti.
Projektui „Lietuvos mokslo taryba – veiksmų programos administravimas“ įgyvendinti iki
2023 m. gruodžio 31 d. numatyta skirti 546 400 Eur. Beje, projektui „Lietuvos mokslo taryba –
Informavimas apie veiksmų programą“, įgyvendinamam iki 2018 m. gruodžio 31 d., numatyta skirti
60 900 Eur.
Įgyvendinant šiuos projektus, iš numatytų lėšų apmokamas darbo užmokestis 17 pareigybių,
keliama kvalifikacija Lietuvos bei užsienio mokymo centruose, organizuojami renginiai pareiškėjams,
pretenduojantiems gauti finansavimą pagal Tarybos administruojamas 2014–2020 m. ES fondų
investicijų priemones.
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2.3. Mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo sėkmės rodikliai
2.3.1. 2016 m. mokslinių tyrimų konkursų sėkmės rodikliai, projektų trukmė ir lėšos
2016 metais skelbti 7-ių priemonių 8 kvietimai mokslo konkursiniam finansavimui gauti.1,2
Bendras 2016 metų projektų kvietimų sėkmės rodiklis3 (toliau – SR) siekia 17,7 proc. Skirstant
duomenis pagal mokslo sričių grupes, HSM grupės SR siekė 18,0 proc., GTM grupės SR siekė
17,2 proc. HSM mokslų grupėje vidutinė projekto trukmė buvo 27,4 mėnesio (trumpiausio projekto –
9 mėn., o ilgiausio – 34 mėn.); vienam projektui finansuoti vidutiniškai skirta 74,5 tūkst. Eur
(mažiausias projektas buvo finansuotas 6,5 tūkst. Eur, o didžiausias – 183,3 tūkst. Eur). GTM mokslų
grupėje vienas projektas vidutiniškai truko 27,2 mėnesius (trumpiausio projekto – 7 mėn., o ilgiausio
– 36 mėn.), o vienam projektui finansuoti vidutiniškai skirta 164,5 tūkst. Eur. (mažiausias projektas
buvo finansuotas 51,9 tūkst. Eur, o didžiausias – 164,9 tūkst. Eur).
2.3.2. Institucijų mokslinių tyrimų konkursų sėkmės rodikliai per penkerius metus
Per penkerius metus (2012–2016 m.) Taryba paskelbė devynių finansavimo priemonių 41
kvietimą mokslinių tyrimų finansavimui gauti. Bendri 2012–2016 m. apimantys kiekvienos priemonės
SR pateikti 6 paveiksle.
Visų 2012–2016 metais vykdytų priemonių SR buvo intervale tarp 12,4 proc. ir 45,9 proc.
Žemiausiu SR pasižymėjo technologinės plėtros priemonė (toliau – TECH), aukščiausiu – visuotinės
dotacijos priemonė (toliau – VD); pastarosios tokiam aukštam SR didelės įtakos turėjo tai, kad
konkurse pareiškėjams buvo numatyti gana aukšti slenkstiniai reikalavimai.
Lyginant tris didžiausias priemones – nacionalines mokslo programas (toliau – NMP), mokslininkų
grupių (mokslininkų inicijuotus) MIP ir tarptautinius projektus (toliau – TAP), didžiausi SR (mažiausia
konkurencija) buvo NMP kvietimuose (31,2 proc.), beveik 10 proc. mažesnis – MIP kvietimuose
(23,2 proc.), o mažiausias – TAP (18,0 proc.).
Nagrinėjant NMP priemonę apimančių programų konkursus, matome, kad šešių iš dešimties
programų SR buvo didesnis už priemonės vidurkį. Didžiausia konkurencija buvo tarp „Gerovės
visuomenė“ projekte dalyvavusiųjų – programos SR siekė 11,2 proc. Mažiausia konkurencija buvo
tarp programos „Ateities energetika“ dalyvių – SR lygus 61,1 proc.
Nagrinėjant MIP priemonės SR, MIP projektus skirstant pagal mokslo sričių grupes – į HSM ir
GTM, matoma, kad SR tarp grupių apylygis – vos trims procentais didesnis HSM grupėje (25,3 proc.),
lyginant su GTM grupe (22,2 proc.).

1

duomenys apima šias priemones: nacionalines mokslo programas „Link ateities technologijų“ ir „Sveikas senėjimas“, Valstybinę
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, atviros partnerystės mokslo projektus, Lietuvos-Japonijos projektus,
Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) programą, Lietuvos-Šveicarijos programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“
2 2016 metų kvietimu vadinami tie projektai, kurie buvo pradėti finansuoti 2016 metais.
3 SR – santykinis dydis, apskaičiuojamas pasirašytų projektų įgyvendinimo sutarčių skaičių padalinus iš administracinę patikrą perėjusių
paraiškų skaičiaus ir padauginus iš šimto
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NMP – nacionalinės mokslų programos:
ATE – „Ateities energetika“
LEK – ,,Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“
SVE – ,,Sveikas ir saugus maistas“
VAT – „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“
LAT – „Link ateities technologijų"
SIN – „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui"
SIT – „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“
LIG – „Lėtinės neinfekcinės ligos“
SEN – „Sveikas senėjimas“
GER – „Gerovės visuomenė“
LIT – Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa
LIP – Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų
programa

MIP – mokslininkų grupių projektai:
MIP-HSM – HSM mokslininkų grupių projektai
MIP-PABT – PABT mokslininkų grupių projektai
VD – visuotinės dotacijos projektai
MIP-KUL – mokslininkų grupių kultūrinės plėtros
projektai
PRO – proveržio idėjų projektai
TECH – technologinės plėtros projektai
TAP – tarptautiniai projektai:
LSP – Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo
programos projektai
LJB – Lietuvos-Japonijos programos projektai
LLT – Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) programos projektai
APP – atviros partnerystės projektai

6 pav. 2012–2016 m. kvietimų sėkmės rodikliai (proc.) pagal priemones. Tamsiai žaliai pažymėtos priemonės, pilkai –
priemonę apimančios programos ir priemonių dalys; skliaustuose – įvykdytų kvietimų skaičius.

Nagrinėjant TAP priemonę apimančių programų konkursus, matoma, kad didžiausia konkurencija
(mažiausias SR) buvo tarp atviros partnerystės projekto dalyvių (SR – 7,8 proc.), o mažiausia
konkurencija tarp Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektuose dalyvavusiųjų (SR –
26,3 proc.).
Iš viso mokslinių tyrimų finansavimo konkursuose per penkerius metus (2012–2016 m.) dalyvavo
57 institucijos, kurios pateikė per 4 tūkst. paraiškų. Bendras 2012–2016 metų projektų konkursų SR
siekia 27,0 proc.
Analizuojant duomenis pagal mokslo sričių grupes, gauta, jog HSM penkerių metų SR siekia
30,8 proc., o GTM grupės SR – 23,5 proc. HSM ir GTM mokslo sričių grupių projektams paraiškas
teikusių institucijų SR apibendrintai pateikiami atitinkamai 6 ir 7 paveiksle.
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SR, didesnį už HSM grupės SR, turi septynios institucijos. Daugiau negu dvigubai didesnį SR turi
LKMA (72,7 proc.) ir LII (65,2 proc.). Toliau rikiuojasi VDA, LLTI ir VU. Žemiausius sėkmės rodiklius turi
universitetai, tiek besispecializuojantys socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, tiek ir ne.
Kitos institucijos*
LSU
VGTU
ASU
MRU
ŠU
LEU
KTU
KU
LTI
VDU
LSTC
Vidutiniškai
LMTA
LKI
LKTI
VU
LLTI
VDA
LII
LKMA

29.1
6.5
6.9
9.1
11.0
11.9
14.4
20.5
25.8
25.9
28.5
29.6
30.8
33.3
34.5
36.2
38.2
44.7
48.1
65.2
72.7
0
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20
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40

50
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80

7 pav. Lietuvos institucijų sėkmės rodikliai (proc.) 2012–2016 m. konkursuose, skelbtuose paremti HSM mokslo sričių
mokslinius tyrimus, finansuojamus valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis; kitoms institucijoms priskirtos tos
institucijos, kurios per penkerius metus buvo įteikusios mažiau negu 20 paraiškų, perėjusių administracinę patikrą;
institucijų santrumpos – 4–5 psl.

8 pav. Lietuvos institucijų sėkmės rodikliai (proc.) 2012–2016 m. konkursuose, skelbtuose paremti GTM mokslo sričių
mokslinius tyrimus, finansuojamus valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis; kitoms institucijoms priskirtos tos
institucijos, kurios per penkerius metus buvo įteikusios mažiau negu 20 paraiškų, perėjusių administracinę patikrą;
institucijų santrumpos – 4–5 psl.
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SR, didesnį už GTM grupės SR, turi šešios institucijos. Lyderių pozicijas užima VU (31,6 proc.),
FTMC (31,2 proc.) ir LAMMC (31,0 proc.) (8 pav.).
Žemiausius sėkmės rodiklius turi universitetai, turėję žemiausius sėkmės rodiklius ir kitoje
mokslo sričių grupėje.

3. Komunikacija ir ryšiai su visuomene
2016 metais daugiausiai dėmesio pagal Tarybos veiklos kryptis skirta šiems įvykiams (5 lentelė).
5 lentelė. 2016 m. pagrindiniai Tarybos įvykiai ir renginiai.

Taryba plėtoja
administruojamus
finansavimo
instrumentus ir
stiprina tarptautinį
bendradarbiavimą



Lietuvos–Japonijos (Tarybos ir Japonijos mokslo finansavimo agentūros
(JSPS) ryšių plėtra:
- pirmą kartą Vilniuje įvyko abiejų šalių 3-iasis mokslo simpoziumas
(padedant LR ambasadai Japonijoje);
- paskelbtas pranešimas spaudai apie tai, kad dvi didžiausios Lietuvos ir
Japonijos mokslą finansuojančios institucijos pasirašė memorandumą
dėl dvišalių mokslinių tyrimų plėtros
- išleista vykdytų Lietuvos–Japonijos projektų apžvalga (lankstinukas).



Bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis plėtra:
- pasirašytas Tarybos ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centro
(lenk. Narodowe Centrum Nauki) memorandumas Lietuvos–Lenkijos
bendriems moksliniams tyrimams stiprinti.



NMP svarbos kūrimas:
- surengtas renginys „Valstybės mokslo politika ir nacionalinės mokslo
programos“, skirtas pristatyti ir plačiau aptarti NMP vaidmenį: NMP
kaip svarbų mokslo politikos instrumentą ir kaip labai svarbų mokslo
konkursinio finansavimo priemonę;
- pristatyta baigta NMP „Sveikas ir saugus maistas“: renginys,
informacija apie ataskaitas, NMP rezultatus pristatantys infografikai;
- informuota apie naujos NMP „Modernybė Lietuvoje“ rengimo ir
patvirtinimo procesą;
- adaptuojant NMP logotipą (išlaikant stilistiką) sukurti atskirų
programų ženklai, kaip priemonė pristatyti (reklamuoti) NMP temas ir
jų svorį:
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Lituanistikos plėtra
– valstybės
prioritetas



Valdovų rūmuose įvyko lituanistikos mokslo ir sklaidos projektų, kuriuos
finansavo Taryba, rezultatų pristatymas – „Lituanistiniai tyrimai ir sklaida:
Nacionalinei lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programai pasibaigus“;
- renginį galėjo matyti didesnė auditorija – pirmą kartą Taryba surengė
tiesioginę renginio transliaciją, ji anonsuota reklamjuostėmis
www.lrt.lt;
- surengta šiems rezultatams pristatyti atvira ir plačiajai visuomenei
prieinama paroda (Valdovų rūmuose);
- parengta elektroninė monografijų ir elektroninių DB prezentaciją – ji
pristatyta renginyje, vėliau paskelbta www.lmt.lt;
- skelbta serija pranešimų, kuriais informuota apie naują Valstybinę
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

Skleisti informaciją
apie Tarybos
finansuojamus ir
tyrėjų vykdomus
projektų rezultatus



Siekdama išsamiau ir plačiau (visuomenei) atskleisti atliktus mokslinius
tyrimus ir jų rezultatus bei kitas veiklas, vykdytas pagal Tarybos
finansuotus ar finansuojamus projektu, taip pat skatinti tyrėjus pačius
skirti daugiau dėmesio tyrimų pristatymui visuomenei ir bendravimui su
žiniasklaidai, Taryba įgyvendino 2015 m. pabaigoje inicijuotą straipsnių
seriją konkretiems tyrimų rezultatams pristatyti. Per metus parengta 20
straipsnių, jie įvairiais mėnesiais pasirodė interneto portaluose
www.delfi.lt (rubrikoje „Sugalvota Lietuvoje“), www.15min.lt (rubrikoje
„Mokslas“) ir www.lzinios.lt.



Projektų vykdytojai skatinami pateikti informaciją apie renginius ar
pristatymus, kurie susiję su Tarybos finansuojamo projektu arba rengiami
pagal jame numatytą planą (nurodydami Tarybą kaip finansuojančią
instituciją), kad Taryba galėtu papildomai apie tai paskelbti Tarybos
interneto svetainėje www.lmt.lt.



Metų pabaigoje įvyko mokslo bendruomenės, mokslo politikos dalyvių,
esamų ir buvusių Tarybos kadencijų narių susitikimas, skirtas apžvelgti
svarbiausius 25-erių metų įvykius, kaip per šį laikotarpį kito Tarybos
vaidmuo ir kodėl jis išlieka svarbus.
Paskelbtas apžvalginis Tarybos pirmininko pranešimas spaudai.
Bendradarbiaujant su keliomis redakcijomis parengti apžvalginiai
straipsniai:
- „Mokslo Lietuvoje“ šiai sukakčiai paskirtas paskutinis 2016 m.
laikraščio numeris;
- „Valstybėje“ apžvalginis straipsnis aktuliais mokslo politikos aspektais.

Tarybos 25-mečio
minėjimas
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Renginiai. Siekdama supažindinti pareiškėjus bei projektų vykdytojus su konkursų nuostatomis
bei reikalavimais vykdomiems projektams, nuolat organizuoja susitikimus su akademine
bendruomene. Nusistovėjo du tokių renginių tipai: informacinė diena (viešas renginys pagal sudaryta
pranešimų programą) ir konsultacijos (teikiamos tam tikrą periodą individualiai susitartu laiku).
Paprastai šie renginiai vyksta prieš paskelbiant kvietimus teikti paraiškas pagal atitinkamas Tarybos
administruojamas ir koordinuojamas veiklos kryptis arba juos paskelbus. Šiuose renginiuose aktyviai
dalyvauja mokslo bendruomenė. 2016 m. Taryba surengė daugiau kaip 24 viešus renginius:
konferencijoms ir diskusijoms mokslo politikos klausimais buvo skirti 5 renginiai, informacijai ir
konsultacijoms apie konkursus – 19.
www.lmt.lt ir kitos elektroninės sistemos. Pagrindinis Tarybos naujienų sklaidos būdas –
interneto svetainė www.lmt.lt. Joje skelbiamas naujienas gauna per 2000 unikalių prenumeratorių.
Atsižvelgiant į naujienų aktualumą, pobūdį ir tikslines grupes dalis naujienų papildomai skleistos ir
kitais kanalais.
Taryba 2016 m. pradėjo kurti naują interneto svetainę, kuri labiau atitiktų šių dienų vartotojo
poreikius ir geriau pristatytų Tarybos funkcijų ir veiklos apimtis: atnaujinta struktūra, formuojama
dinamiškesnė aplinka, pritaikyta naudotis mobiliaisiais įrenginiais. Jos pristatymas numatytas 2017 m.
Dėl svetainės atnaujinimo darbų atidėta ir elektroninio paraiškų konkursų rezultatų, finansuotų
ir finansuojamų projektų sąrašo su paieškos sistema pristatymas visuomenei. Taip, nepažeidžiant
pareiškėjų ir vykdytojų teisių, siekiama suteikti visuomenei daugiau aiškios ir skaidrios informacijos
apie paraiškų atranką ir vykdomus bei vykdytus mokslinių tyrimų projektus. Nuolat tobulinama
elektroninė paraiškų ir ataskaitų pateikimo bei ekspertinio vertinimo sistema.
Svetainė yra tapusi vartais, leidžiančiais Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms rasti
informacijos apie konkursus eiti pareigas mokslo ir studijų institucijose bei Lietuvoje ginamas
disertacijas. Disertacijų gynimų duomenų bazėje iki 2016 m. gruodžio 31 d. sukaupti 4695 įrašai.
Darbas su žiniasklaida. Žiniasklaidai apie savo veiklą, renginius ir kitas naujienas Taryba nuolat
rengia ir platina pranešimus, komentarus, teikia informaciją pagal užklausas. Tarybos pradėtas
straipsnių ciklas apie tyrėjų pasiekimus vykdant Tarybos finansuotus projektus taip pat svarbus,
siekiant ‚,suartinti“ žiniasklaidą ir tyrėjus, taip parodant žiniasklaidai vykdomų tyrimų įvairovę,
drąsinant juos bendrauti su mokslininkais mokslinėmis temomis, padėti ieškoti būdų, kaip pristatyti
Lietuvos mokslo pasiekimus. Taryba taip pat tęsia tradiciją ir atsiliepdama į redakcijos „Veidas“
kreipimąsi, dalyvauja siūlant kandidatus į redakcijos kasmet metų pradžioje pristatomus „Mini
Nobelio“ laureatus.
Naujienos. Per metus www.lmt.lt Taryba paskelbė 197 visų pirma mokslo bendruomenei
aktualias žinias:
 131 žinios, skirtos pristatyti, anonsuoti ir informuoti apie Tarybos veiklą:
— plenarinius Tarybos posėdžius, mokslo politikos klausimams skirtus renginius, mokslo
renginius bei diskusijas su mokslo bendruomene, informacinius renginius,
— viešus elektorinius svarstymus, siūlymus mokslo politiką įgyvendinančioms ir
formuojančioms institucijoms,
— tarptautines aktualijas pagal Tarybos atstovaujamų organizacijų veiklą (Europos Komisijos,
„Mokslo Europa“ ir kitų) ir Tarybos vadovų komentarus,
— Tarybos administruojamų finansavimo priemonių kvietimus teikti paraiškas,
— konkursų eigą, rezultatus ar kitas su konkursais ir projektų vykdymu susijusias aktualijas,
— pranešimus žiniasklaidai,
— kitas.
 39 žinios kitų Lietuvos ir užsienio institucijų naujienų kategorijoje, siekiant suteikti mokslo
bendruomenei susipažinti su kitais konkursais teikti paraiškas, renginius, kitomis praktikomis.
 27 kvietimai teikti paraiškas.
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4. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas
2016 m. asignavimų planas – 18 650 tūkst. Eur. Pagal patvirtintas programas duomenų
pasiskirstymas pateiktas 6 lentelėje.
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (valstybės biudžeto lėšos) (valdymo išlaidos
ir mokslo finansavimas)“ neįsisavintos lėšos sudarė 372,4 tūkst. Eur. Didžiausią valstybės biudžeto
neįsisavintų lėšų dalį 369,8 tūkst. Eur sudaro lėšos, skirtos programiniam konkursiniam mokslinių
tyrimų ir kitų veiklų finansavimui. Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą, nes ekspertinis
kelių Tarybos remiamos veiklos krypčių konkursams pateiktų paraiškų vertinimas nebuvo laiku baigtas
dėl objektyvių priežasčių. Taip pat, esant sąžiningai vykdomam ekspertiniam vertinimui ir projektų
atrankai, finansuojami tik geriausi projektai, nors turimos lėšos leistų jų paremti daugiau. Dalis lėšų
nepaskirstyta dėl ilgalaikių projektų finansavimo specifikos – numatant maksimaliai panaudoti antrų
ir vėlesnių projekto įgyvendinimo metų lėšas, dalis pirmų metų lėšų lieka nekontraktuota dėl projektų
pradžios ne I-ame, o II–IV ketvirčiuose. Dėl biudžetinių metų specifikos ir reikalavimo projektų lėšas
(nepanaudotas) grąžinti Tarybai, dalis skirtų lėšų 127,4 tūkst. Eur buvo grąžinta projektų vykdytojų,
kurios buvo grąžintos į valstybės biudžetą.
6 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2016 metais.
Programos
kodas

Finansavimo
šaltinio
kodas

1

2

01001

1.1.1.1.1.

01001

1.2.3.1.23/
1.3.3.1.24

01001

1.2.2.7.2/
1.3.2.7.2

Priemonės pavadinimas

3
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
(valstybės biudžeto lėšos)
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
(Šveicarijos programa)
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
(ES struktūrinių fondų techninės
paramos lėšos 2014–2020 m.)
Iš viso:

Ataskaitinio
laikotarpio
planas, įskaitant
patikslinimus,
(tūkst. Eur)
4

Panaudoti
asignavimai
(tūkst.
Eur)
5

18092.0

Nuokrypis
(5–4),
(tūkst.
Eur)

Įvykdymo,
proc.

6

7

17719,6

372.4

97.9

111.0

101.0

10.0

91.0

447.0

370.7

76.3

82.9

18650,0

18191.3

458.7

97.5

Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius
skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje) programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ nepanaudotos
lėšos sudaro 10,0 tūkst. Eur. Jų nepanaudojimo priežastis – dalies projekto lėšų negalėjome
panaudoti dėl netolygaus lėšų paskirstymo tarp šaltinių (85 proc. ir 15 proc.). Darbo užmokesčio ir
Sodros lėšos liko nepanaudotos, nes buvo planuota mokėti kompensacijas už nepanaudotas
atostogas, o IV ketvirčio eigoje darbuotojai panaudojo atostogas.
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (Techninė parama 2014–2020 m.)
(ES lėšos) nepanaudotos lėšos sudaro 76,3 tūkst. Eur. Tarybai, kaip visuotinės dotacijos priemones
įgyvendinančiai institucijai, pasiruošimo darbams ir veikloms vykdyti skirtos lėšos nebuvo įsisavintos
dėl to, kad 2015 m. gruodžio 31 d. nebuvo pasirašyta LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Tarybos
2014-2020 m. ES SF priemonių įgyvendinimo sutartis, taip pat nebuvo iki galo suderinti projektų
finansavimo sąlygų aprašai, todėl nepradėtos vykdyti su ES SF administravimu susijusios veiklos
(neskelbti kvietimai teikti paraiškas ir neadministruojami projektai), dėl to ir nepanaudota dalis lėšų,
skirtų informuoti apie veiksmų programą. Įsigijus viešinimo priemonių (reprezentacinių prekių)
gamybos paslaugas, sutaupyta lėšų, kadangi paslaugos įsigytos pigesne negu planuota kaina. Taip pat
nutarta dalies informacijos apie ES investicijas parengimo ir jos sklaidos paslaugų vykdymą (taip pat ir
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atsiskaitymą už paslaugas) nukelti į 2017 m. I ketvirtį. Darbo užmokesčio ir Sodros straipsniuose
sutaupyta lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo, darbo sutarties nutraukimo ir pan.
Tarybos 2016 m. išlaidų panaudojimas pateiktas 7 lentelėje. Valdymo išlaidos sudarė 10,9 proc.
nuo suplanuotų Tarybos asignavimų.
7 lentelė. Tarybos 2016 m. Išlaidų pasiskirstymas pagal straipsnius.
Eil.
Nr.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.0.
2.1.
1.10.
1.11.
1.12.
1.14.

Straipsnio pavadinimas
2
Darbo užmokesčio sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Spaudiniai
Transporto paslaugos
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
Komunalinės paslaugos
Autorinės sutartys
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
Kitų paslaugų sąnaudos
Kitos prekės
Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (2.8 str. institucijoms)
Socialinė parama (išeitinės pašalpos)
Ilgalaikis turtas
Iš viso:

Asignavimų
planas, suma
(tūkst. Eur)
3
1066,0
330,2
11,3
41,2
0,5
6.1
45,5
36,1
716,6
13,1
269,9
29.9
16061,8
9,0
12,9
18650,0

Panaudota
asignavimų, suma
(tūkst. Eur)
4
1031,7
318,9
11.1
41,0
0,5
6.1
45,5
35,4
715,8
13,1
229,6
29,5
15692,0
9,0
12,1
18191,3

Nepanaudota,
suma,
(tūkst. Eur)
5 (3–4)
34,3
11,3
0,2
0,2
0
0
0
0,7
0,8
0
40,2
0,4
369,8
0
0,8
458,7

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likutis buvo 0 Eur.
Lėšų iš kitos veiklos likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 tūkst. Eur.
Tarybos pirmininkas

prof. Dainius H. Pauža

2017 m. vasario 28 d.

47

Priedas Nr. 1.1. Institucijose vykdomų humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūrų ir
doktorantų skaičiai pagal kryptis 2016 m.
MK

VU

VDU

KU

Mokslo ir studijų institucija (santrumpos reikšmė 4–5 psl.)
LLTI
LII
LKI LEU VGTU KTU LKTI VDA ŠU

EHU MRU LMTA

VDS

H01

2

H02

1

H03

4

H04

3

H05

2

H07

2
119

MK

47

29

21

21

14

13

13

12

11

11

7

6

5

4

LKA

LAEI

LEI

Mokslo ir studijų institucija (santrumpos reikšmė 4–5 psl.)
VU

MRU VDU

KTU ISM

ŠU

VGTU LEU

KU

ASU LSTC

LSU

14

VDS

S01

2

S02

2

S03

5

S04

4

S05

2

S06

2

S07

2

S08

1
214

164

87

65

32

32

30

27

23

22

16

16

6

5

5

20

MK – mokslo krypties kodas, VDS – vykdomų doktorantūrų skaičius mokslo kryptyje, pilkuose langeliuose įrašyti srities doktorantų
skaičiai institucijose; krypčių kodai reiškia: 01H – filosofija, 02H – teologija, 03H – menotyra, 04H – filologija, 05H – istorija, 07H –
etnologija, 01S – teisė, 02S – politikos mokslai, 03S – vadyba, 04S – ekonomika, 05S – sociologija, 06S – psichologija, 07S – edukologija,
08S – komunikacija ir informacija
Skrituliais pavaizduotos institucijų doktorantūros teisės, o skritulio spindulio dydis tiesiogiai proporcingas doktorantų skaičiui. Jei
doktorantų skaičius mažesnis ar lygus trims, skritulys apvestas tos pačios spalvos punktyriniu apskritimu; jei doktorantų skaičius
didesnis už 38, skritulys pažymėtas perskeltu, nes jo spindulys nebėra tiesiogiai proporcingas doktorantų skaičiui.
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Priedas Nr. 1.2. Institucijose vykdomų meno, fizinių, žemės ūkio ir biomedicinos mokslų
doktorantūrų ir doktorantų skaičiai pagal kryptis 2016 m.
M
MK

V
MSI
VDA LMTA VDS

MK

Mokslo ir studijų institucija (santr. reikšmė 4–5 psl.)
VDS
VU FTMC KTU VDU GTC KU LSMU LAMMC

W100

1

P01

1

W200

1

P02

2

W300

1

P03

2

W400

1

P04

2

4

P05

1

P06

1

P09

2

31

30

267
M
MSI
MK LSMU LAMMC ASU

V
VDS

54

43

19

11

3

1

1

11

M Mokslo ir studijų institucija (santrumpos reikšmė 4–5 psl.)
V
MK LSMU VU GTC VDU
VDS
LSU
KU IMC ASU LAMMC

A01

1

B01

4

A02

1

B02

2

A03

1

B03

3

A04

1

B05

1

4

B06

2

B07

2

B08

1

B09

2

B10

1

45

45

32

215

173

40

36

34

25

17

7

3

18

Meno (W100 – W400) ir fizinių (01P – 09P) mokslų krypčių (viršuje), žemės ūkio (01 A – 04A) ir biomedicinos mokslo (01B – 10B) krypčių (apačioje)
vykdomos doktorantūros institucijose ir doktorantų skaičiai 2016 m. MK – mokslo krypties kodas, VDS – vykdomų doktorantūrų skaičius mokslo kryptyje,
pilkuose langeliuose įrašyti srities doktorantų skaičiai institucijose; krypčių kodai reiškia: W100 – dailė, W200 – dizainas, W300 – muzika, W400 – teatras
ir kinas, 01P – matematika, 02P – fizika, 03P – chemija, 04P – biochemija, 05P – geologija, 06P – fizinė geografija, 09P – informatika, 01A – agronomija,
02A – veterinarija, 03A – zootechnika, 04A – miškotyra, 01B – biologija, 02B – biofizika, 03B – ekologija ir aplinkotyra, 04B – botanika, 05B – zoologija,
06B – medicina, 07B – odontologija, 08B – farmacija, 09B – visuomenės sveikata, 10B – slauga
Skrituliais pavaizduotos institucijų doktorantūros teisės, o skritulio spindulio dydis tiesiogiai proporcingas doktorantų skaičiui. Jei doktorantų skaičius
mažesnis ar lygus trims, skritulys apvestas tos pačios spalvos punktyriniu apskritimu; jei doktorantų skaičius didesnis už 38, skritulys pažymėtas
perskeltu, nes jo spindulys nebėra tiesiogiai proporcingas doktorantų skaičiui.
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Priedas Nr. 1.3. Institucijose vykdomų technologijos mokslų doktorantūrų ir doktorantų
skaičiai pagal kryptis 2016 m.
V

M
Mokslo ir studijų institucija (santr. reikšm. 4–5 psl.)
MK

KTU VGTU

VU

ASU

LEI

FTMC KU

VDS

T01

2

T02

2

T03

1

T04

2

T05

2

T06

1

T07

2

T08

3

T09

2

T10

1
180

140

67

21

35

18

6

18

Technologijos mokslo krypčių (01 T –10T) vykdomos doktorantūros institucijose ir doktorantų skaičiai 2016 m. MK – mokslo krypties
kodas, VDS – vykdomų doktorantūrų skaičius mokslo kryptyje, pilkuose langeliuose įrašyti srities doktorantų skaičiai institucijose;
krypčių kodai reiškia: 01T – elektros ir elektronikos inžinerija, 02T – statybos inžinerija, 03T – transporto inžinerija, 04T – aplinkos
inžinerija, 05T – chemijos inžinerija, 06T – energetika ir termoinžinerija, 07T – informatikos inžinerija, 08T – medžiagų inžinerija, 09T –
mechanikos inžinerija, 10T – matavimų inžinerija
Skrituliais pavaizduotos institucijų doktorantūros teisės, o skritulio spindulio dydis tiesiogiai proporcingas doktorantų skaičiui. Jei
doktorantų skaičius mažesnis ar lygus trims, skritulys apvestas tos pačios spalvos punktyriniu apskritimu; jei doktorantų skaičius
didesnis už 38, skritulys pažymėtas perskeltu, nes jo spindulys nebėra tiesiogiai proporcingas doktorantų skaičiui.
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Priedas Nr. 2. Institutų vykdomos MTEP programos

Institutas

MTEP programos

2015 m.
MTEP
MTEP
programoms
programų
skirti
lėšos,
norminiai
tūkst. Eur
etatai

Humanitarinių mokslų srities Institutų vykdomos MTEP programos
Lietuvių kalbos
 Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno
41,46
institutas
tyrimai
 Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės
semantikos ir terminologijos tyrimai
 Kalbos istorija ir kontaktai: fundamentiniai ir taikomieji kalbos raidos
bei raštijos tyrimai
 Kalbos variantai: fundamentiniai ir taikomieji geolingvistikos ir
sociolingvistikos tyrimai
Lietuvių literatūros  Baltų mitologijos ir lietuvių sakytinio folkloro tyrimai
31,32
ir tautosakos
 Dainų šaltiniai ir tyrimai
institutas
 Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita
 Senosios Lietuvos ir Prūsijos literatūros bei raštijos tyrimai
 Sovietmečio literatūros istoriniai tyrimai
Lietuvos istorijos
 Lietuvos Metrikos ir kitų istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas
35,17
institutas
 Vėluojantis nacijos formavimasis: lietuvių atvejis?
 Vilniaus istorija. Tyrimai
 Visuomenės struktūros, socialinė sąveika ir jos poveikis valstybės
raidai (Naujieji laikai)
Lietuvos kultūros
 Lietuvos dailės paveldas: vaizdai, tekstai ir kontekstai
29,75
tyrimų institutas
 Lietuvos filosofija: istorija ir dabartis
 Lietuvos kultūros raidos XX-XXI a. sandūroje tyrimai: tapatybės ir
atmintys
 Lietuvos muzika ir teatras: asmenybės, savitumai, kontekstai (XIX–
XXI a.)
Socialinių mokslų srities Institutų vykdomos MTEP programos
Lietuvos agrarinės  Efektyvaus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje
13,65
ekonomikos
 Lietuvos kaimo raida
institutas
Lietuvos socialinių  Demografinis nuosmukis ir jo poveikis socialinei pagalbai socialinių ir 17,71
tyrimų centras
ekonominių pokyčių sąlygomis
 Gyventojų užimtumo ir jo įtakos gyvenimo lygiui tyrimai
 Lietuvos gyventojų grupės besikeičiančių socialinių erdvių sąlygomis
Biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių Institutų vykdomos MTEP programos
Gamtos tyrimų
 Biologinių išteklių ir aplinkos kokybės būklės bei kaitos tyrimai,
94,45
centras
išsaugojimo mokslinis pagrindimas
 Biologinės įvairovės tyrimai ir prognozė globalios kaitos ir
antropogeninio poveikio sąlygomis
 Biologinių sistemų funkcionavimo, sąveikos su aplinka ir adaptacijos
molekulinių, genetinių ir evoliucinių mechanizmų tyrimai
 Geosistemų ir jas formuojančių procesų tyrimai tvariam vystymuisi ir
gyvenimo kokybės užtikrinimui
 Kenksmingų medžiagų sklaidos ekosistemose, jų ekotoksinio ir
biologinio poveikio dėsningumų ir mechanizmų antropogeninio
streso sąlygomis tyrimai
Lietuvos agrarinių
 Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui
84,75
ir miškų mokslų
 Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai
centras
 Kenksmingieji organizmai agro- ir miško ekosistemose (KOMAS)
 Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir
technologijos
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381,92

283,52

323,87

274,05

125,71

163,08

1003,94

780,65

Lietuvos
energetikos
institutas

Valstybinis
mokslinių tyrimų
instituto
Inovatyvios
medicinos centras
Valstybinis
mokslinių tyrimų
instituto Fizinių ir
technologijos
mokslų centras

 Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas
 Žemės ūkio ir miškų augalų genetika ir genotipų kryptingas keitimas
 Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų
atliekų bei panaudoto kuro tvarkymo procesų tyrimas ir radiacinio
poveikio analizė
 Atsinaujinančių šaltinių naudojimo efektyviai energijos gamybai ir
poveikio aplinkai tyrimas
 Branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių
saugai svarbių procesų moksliniai tyrimai
 Degimo ir plazminių procesų eksperimentiniai bei skaitiniai tyrimai
energijos generavimo technologijų iš atsinaujinančio biokuro
tobulinimui ir aplinkos taršos mažinimui
 Energetikos sektoriaus plėtros ekonominė ir darnumo analizė
 Vienfazių ir dvifazių srautų dinamikos, šilumos ir masės pernašos
procesų tyrimas
 Kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių technologijų,
rekombinantinių molekulių kūrimas ir tyrimai
 Molekulinio ir ląstelinio imuniteto tyrimai biologiniuose modeliuose
in vitro ir in vivo
 Sveikatos stebėsenos ir inovatyvių diagnostikos ir gydymo metodų
taikymo ir ligų prevencijos tyrimai
 Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos
 Funkcinės medžiagos ir technologijos
 Matavimų technologijos ir prietaisai
 Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija
 Nanostruktūrizuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai
 Optoelektronikos ir lazerių technologijos
 Sudėtingų sistemų dinamika ir charakterizavimas
 Tekstilės technologijos ir techninės tekstilės aprangos sistemos

52

99,82

919,35

27,50

252,91

186

1712,99

Priedas Nr. 3. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių institutų 2015 m. vykdytų MTEP
programų publikuotieji tyrimų rezultatai ir jų sklaida
Mokslo monografijos
ir studijos (ar jų
dalys), šaltinių
leidiniai, straipsnių
rinkiniai

Mokslo
straipsniai

Pranešimai
mokslinėse
konferencijose
ir mokslo
seminaruose

Straipsniai
kultūros ir
profesiniuose
leidiniuose

Viešosios
paskaitos (jų
ciklai), seminarai,
diskusijos,
parodos

Dalyvavimas
TV ir radijo
laidose,
interviu
žiniasklaidoje

Lietuvių kalbos institutas
1. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno tyrimai
2
7
14
4
3
2. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir terminologijos tyrimai
3
25
29
8
2
3. Kalbos istorija ir kontaktai: fundamentiniai ir taikomieji kalbos raidos bei raštijos tyrimai
1
8
10
2
4
4. Kalbos variantai: fundamentiniai ir taikomieji geolingvistikos ir sociolingvistikos tyrimai
5
9
21
2
2
Iš viso
11
49
74
16
11
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
5. Baltų mitologijos ir lietuvių sakytinio folkloro tyrimai
8
12
6. Dainų šaltiniai ir tyrimai
1
8
13
7. Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita
1
5
8. Senosios Lietuvos ir Prūsijos literatūros bei raštijos tyrimai
2
3
11
1
9. Sovietmečio literatūros istoriniai tyrimai
3
8
23
Iš viso
7
32
59
1

5
1

1

1

1

7

2

Lietuvos istorijos institutas
10. Lietuvos Metrikos ir kitų istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas
3
6
5
2
1
11. Vėluojantis nacijos formavimasis: lietuvių atvejis?
1
21
30
6
12. Vilniaus istorija. Tyrimai
2
14
13
7
13. Visuomenės struktūros, socialinė sąveika ir jos poveikis valstybės raidai (Naujieji laikai)
4
14
7
3
3
Iš viso
10
55
55
5
17

22
5
3
30

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
14. Lietuvos dailės paveldas: vaizdai, tekstai ir kontekstai
6
14
17
27
12
15. Lietuvos filosofija: istorija ir dabartis
5
15
21
21
16
16. Lietuvos kultūros raidos XX–XXI a. sandūroje tyrimai: tapatybės ir atmintys
17
32
14
10
17. Lietuvos muzika ir teatras: asmenybės, savitumai, kontekstai (XIX–XXI a.)
7
15
40
5
Iš viso
11
53
85
102
43

53

10

9
4
23

Suteiktos konsultacijos
valstybės valdymo
institucijoms bei
socialiniams
partneriams

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
18. Efektyvaus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje
2
5
6
19. Lietuvos kaimo raida
6
8
Iš viso
2
11
14

4
2

2

6

2

Lietuvos socialinių tyrimų centras
20. Demografinis nuosmukis ir jo poveikis socialinei pagalbai socialinių ir ekonominių pokyčių sąlygomis
12
12
4
12
21. Gyventojų užimtumo ir jo įtakos gyvenimo lygiui tyrimai
9
25
5
74
22. Lietuvos gyventojų grupės besikeičiančių socialinių erdvių sąlygomis
24
23
11
42
Iš viso
45
60
20
128

54

30
39
69

Priedas Nr. 4. Biomedicinos, fizinių. Technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių institutų 2015
m. vykdytų MTEP programų publikuotieji tyrimų rezultatai ir jų sklaida
Tarptautiniu
Mokslo
mastu pripažintų
straipsniai
mokslo leidyklų
Clarivate
Pranešimai
išleistos
Analytics (buv.
mokslinėse
monografijos,
Thomson
konferencijose
knygos ar jų
Reuters) Web
skyriai
of Science

Patentai ar
patentinės
paraiškos (P)
Technologijos
(T)

Konferencijų
tezės

Publikacijos
kituose
recenzuojamuose
mokslo
leidiniuose,
mokslo
populiarinimo
darbai

Žodiniai
pranešimai,
paskaitos,
seminarai,
diskusijos

Suteiktos
konsultacijos
valstybės
valdymo
institucijoms
bei
socialiniams
partneriams

Gamtos tyrimų centras
1. Biologinių išteklių ir aplinkos kokybės būklės bei kaitos tyrimai, išsaugojimo mokslinis pagrindimas
1
22
29
15
23
15
2. Biologinės įvairovės tyrimai ir prognozė globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis
1
58
41
30
29
23
3. Biologinių sistemų funkcionavimo, sąveikos su aplinka ir adaptacijos molekulinių, genetinių ir evoliucinių mechanizmų
tyrimai
26
29
19
4. Geosistemų ir jas formuojančių procesų tyrimai tvariam vystymuisi ir gyvenimo kokybės užtikrinimui
10
20
11
27
5. Kenksmingų medžiagų sklaidos ekosistemose, jų ekotoksinio ir biologinio poveikio dėsningumų ir mechanizmų
antropogeninio streso sąlygomis tyrimai
8
11
12
4
Iš viso
2
124
130
56
110
42
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
6. Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui
2
12
12
16
7. Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai
7
18
15
8. Kenksmingieji organizmai agro- ir miško ekosistemose (KOMAS)
7
18
9. Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos
3
12
64
21 T
10. Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas
1
11
33
11. Žemės ūkio ir miškų augalų genetika ir genotipų kryptingas keitimas
1
18
25
25
Iš viso
7
67
170
21 T
56

16

41

4

9

25

13

3

39

10

46

17

8

37

57

4

22

41

7

133

220

120

Lietuvos energetikos institutas
12. Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto kuro tvarkymo procesų tyrimas ir
radiacinio poveikio analizė
7
5
2
13. Atsinaujinančių šaltinių naudojimo efektyviai energijos gamybai ir poveikio aplinkai tyrimas
8
18
14. Branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių saugai svarbių procesų moksliniai tyrimai
13
14
15. Degimo ir plazminių procesų eksperimentiniai bei skaitiniai tyrimai energijos generavimo technologijų iš atsinaujinančio
biokuro tobulinimui ir aplinkos taršos mažinimui
9
12
16. Energetikos sektoriaus plėtros ekonominė ir darnumo analizė
4
15
8
4

55

17. Vienfazių ir dvifazių srautų dinamikos, šilumos ir masės pernašos procesų tyrimas
5
6
Iš viso
4
57
63
6
Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras
18. Kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių technologijų, rekombinantinių molekulių kūrimas ir tyrimai
10
12
19. Molekulinio ir ląstelinio imuniteto tyrimai biologiniuose modeliuose in vitro ir in vivo
13
10
20. Sveikatos stebėsenos ir inovatyvių diagnostikos ir gydymo metodų taikymo ir ligų prevencijos tyrimai
15
8
Iš viso
38
30
Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras
21. Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos
39
72
3P
22. Funkcinės medžiagos ir technologijos
2
35
60
2P
23. Matavimų technologijos ir prietaisai
10
15
24. Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija
42
69
25. Nanostruktūrizuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai
50
44
26. Optoelektronikos ir lazerių technologijos
36
91
3P
27. Sudėtingų sistemų dinamika ir charakterizavimas
22
16
28. Tekstilės technologijos ir techninės tekstilės aprangos sistemos
8
9
Iš viso
2
242
376
8P

56

31
6
6

31

