
Lietuvos mokslo taryba

Eil. 

Nr.

Paraiškos           

Reg. Nr. Asociacijos pavadinimas Projekto pavadinimas

1 P-ACO-17-1 Energetikos ekonomikos 

asociacija

Energetikos ekonomikos asociacijos veikla tarptautinėje 

erdvėje

2 P-ACO-17-2 Lietuvos dirvožemininkų 

draugija prie Lietuvos MA 

Žemės ūkio ir miškų mokslų 

skyriaus

Priešpaskutinio apledėjimo aukštumų dirvožemių dangos 

ypatumai

3 P-ACO-17-3 Lietuvos koloproktologų 

draugija

Šiuolaikiniai tiesiosios žarnos vėžio gydymo metodai

4 P-ACO-17-4 Lietuvos ekonomikos dėstytojų 

asociacija

Studijos kintančioje verslo aplinkoje

5 P-ACO-17-5 Lietuvos matematikų draugija Lietuvos matematikų draugija tarptautinėse bendrijose

6 P-ACO-17-6 BASNET Forumas Bendrosios Europos tyrimų erdvės vystymo spartinimas 

skatinant lyčių lygybę tiksliuosiuose moksluose

7 P-ACO-17-7 Lietuvos geografų draugija Lietuvos geografų draugijos veiklų tęstinumas

8 P-ACO-17-8 Psichosocialinės onkologijos 

asociacija

Psichosocialinės onkologijos asociacijos (POA) 

internetinės svetainės sukūrimas, siekiant viešinti POA 

veiklos tikslus9 P-ACO-17-9 Lietuvos fizikų draugija Fizikos žinios visuomenei ir Lietuvos fizikos pasiekimai 

pasauliui

10 P-ACO-17-10 Lietuvos neuromokslų asociacija Neuromokslai Lietuvoje

11 P-ACO-17-11 Lietuvos filosofų draugija Lietuvos filosofų draugijos svetainės atnaujinimas ir 

veiklos sklaida internete

12 P-ACO-17-12 Lietuvos religijotyrininkų 

draugija

Religijotyros plėtra ir sklaida Lietuvoje bei užsienyje

13 P-ACO-17-13 Lietuvos sociologų draugija Sociologijos plėtra Lietuvoje ir pasaulyje

14 P-ACO-17-14 Lietuvos medžiagų tyrinėtojų 

asociacija

Tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų medžiagų mokslo 

srityje didinimas

15 P-ACO-17-15 Lietuvos universitetų tęstinių 

studijų institucijų asociacija

Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų 

asociacijos (LUTSIA)veiklos viešinimas plėtojant tęstinio 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybes regionuose

16 P-ACO-17-16 Lietuvos geologų sąjunga Geologinės informacijos integravimas ir aktualizavimas 

visuomenei per kūrybiškus mokymus kasdienėje 

edukatorių darbo aplinkoje. Geologų vedami seminarai 

saugomų teritorijų darbuotojams

17 P-ACO-17-17 Lietuvos akušerių ginekologų 

draugija

Aktualūs makšties mikrofloros klausimai moters 

sveikatai

18 P-ACO-17-18 Baltijos laboratorinių gyvūnų 

mokslo asociacija

Bandomieji gyvūnai moksliniuose tyrimuose

19 P-ACO-17-19 Lietuvos žmogaus genetikos 

draugija

Dismorfologijos vasara 2017

20 P-ACO-17-20 Lietuvos dailės istorikų draugija Naujos Lietuvos dailės istorikų draugijos interneto 

svetainės sukūrimas

21 P-ACO-17-21 Lietuvos astronomų sąjunga Lietuvos astronomai Tarptautinėje astronomų sąjungoje

22 P-ACO-17-22 Lietuvos biotechnologų 

asociacija

Lietuvos biotechnologų asociacijos internetinės svetainės 

atnaujinimas

2017 m. konkursui pateiktos akademinių asociacijų paraiškos 



23 P-ACO-17-23 Klasikų asociacija Humanitarinio mokslo populiarinimo renginių ciklas

24 P-ACO-17-24 Lietuvos operacijų tyrimo 

draugija

Lietuvos operacijų tyrimo draugijos narystės traptautinėse 

organizacijose ir operacijų tyrimo viešinimo Lietuvoje bei 

užsienyje skatinimas

25 P-ACO-17-25 Lietuvių katalikų mokslo 

akademija

LKMA veiklos tęstinumas ir stiprinimas

26 P-ACO-17-26 Lietuvos psichiatrų asociacija Pasaulinės psichiatrų asociacijos tarptautinio kongreso 

„Besikeičianti visuomenė, besikeičianti psichiatrija, 

besikeičiantis žmogus“ organizavimas Vilniuje

27 P-ACO-17-27 Lietuvos suvirintojų asociacija Lietuvos suvirintojų asociacijos veiklos sklaida ir narystė 

Tarptautiniame suvirinimo institute

28 P-ACO-17-28 Lietuvos taikomosios kalbotyros 

asociacija

Taikomosios kalbotyros plėtra ir sklaida

29 P-ACO-17-29 Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

sąjunga

LJMS vasaros mokykla (stovykla) moksleiviams; 

Geriausių magistro darbų konkursas; Eurodoc narystės 

mokesčio padengimas

30 P-ACO-17-30 Lietuvos archeologijos draugija Lietuvos archeologijos draugijos veiklos stiprinimas ir 

plėtra tarptautiniu mastu

31 P-ACO-17-31 Lietuvos aerokosmoso 

asociacija

Lietuvos aerokosmoso asociacijos veiklos skatinimas

32 P-ACO-17-32 Agrarinių ir miškų mokslų 

institutų asociacija

Aktualių agrarinių ir miškų mokslų žinių tarptautinė 

sklaida

33 P-ACO-17-33 Lietuvos mokslininkų sąjunga Mokslininkų ir tyrėjų mokslo žinių sklaidos ir mokslo 

populiarinimo raiška tematiniuose tinkluose

34 P-ACO-17-34 Lietuvos politologų asociacija Lietuvos politikos mokslų atstovavimas tarptautiniuose 

tinkluose


