
1 
L I E T U V O S  M O K S L O  T A R Y B O S  2 0 2 2  M E T Ų  V E I K L O S  A T A S K A I T A  

 

 

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Vilnius, 2023 



2 
L I E T U V O S  M O K S L O  T A R Y B O S  2 0 2 2  M E T Ų  V E I K L O S  A T A S K A I T A  

 

Turinys 

Turinys _____________________________________________________________________________ 2 
Santrumpos _________________________________________________________________________ 4 
Santrauka __________________________________________________________________________ 5 
1. Lietuvos mokslo tarybos 2022 m. veiklos rezultatai ______________________________________ 6 
1.1. Mokslo politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje _____________ 6 

1.1.1. Pasiūlymai LR Seimui, LR Vyriausybei ir ministerijoms dėl mokslininkų rengimo  
ir mokslinių tyrimų politikos ___________________________________________________________ 6 

1.1.2. Lietuvos narystė tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose ____________________________ 6 
1.1.2.1. Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir duomenų _______________________________ 7 

1.1.3. Ekspertinė veikla, mokslo kokybės užtikrinimas ___________________________________________ 7 
1.1.3.1. HSM ir GTM komitetų ekspertinė veikla ________________________________________ 7 
1.1.3.2. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kasmetinis mokslo (meno) veiklos vertinimas ______ 8 
1.1.3.3. Kasmetinis kolegijų 2021 m. mokslo darbų vertinimas _____________________________ 8 
1.1.3.4. Palyginamasis ekspertinis universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros vertinimas ____________________________________________ 8 
1.1.3.5. Doktorantūros kokybės priežiūra ______________________________________________ 8 

◼ Vykdomų doktorantūrų vertinimas ____________________________________________ 8 
◼ Prašymų suteikti doktorantūros teisę vertinimas _________________________________ 8 

1.1.3.6. Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas _______________________ 9 
1.1.3.7. Valstybinių mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių programų projektų 2022–2026 m. 

vertinimas ________________________________________________________________ 9 
1.2. Tarybos veikla stiprinant MTEP potencialą ___________________________________________ 9 

1.2.1. Mokslininkų inicijuoti projektai _______________________________________________________ 11 
1.2.1.1. Mokslininkų inicijuoti projektai ______________________________________________ 11 
1.2.1.2. Mokslininkų inicijuoti projektai, įgyvendinami ES SF lėšomis _______________________ 11 

◼ Aukšto lygio MTEP projektai _________________________________________________ 11 
◼ Tarptautinio bendradarbiavimo programos _____________________________________ 11 
◼ Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimas _______________________________________ 11 
◼ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas ________________________________________ 11 
◼ Baltijos mokslinių tyrimų programa ___________________________________________ 11 
◼ NORDFORSK programa _____________________________________________________ 11 

1.2.1.3. Europos partnerystės, ERA-NET, Europos jungtinės programos ir Europos jungtinės 
programavimo iniciatyvos ___________________________________________________ 12 

1.2.1.4. COST veiklos _____________________________________________________________ 13 
1.2.1.5. Parama Ukrainos tyrėjams įdarbinti ___________________________________________ 13 

1.2.2. Parama karjerai, mobilumui ir sklaidai _________________________________________________ 14 
◼ Parama doktorantams už studijų rezultatus ____________________________________ 14 
◼ Podoktorantūros stažuotės __________________________________________________ 14 
◼ Studentų tyrimai vasaros ir semestrų metu _____________________________________ 14 
◼ Parama doktorantų akademinėms išvykoms ____________________________________ 14 
◼ Parama valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirstomoms konkurso būdu 

(konkursinė doktorantūra) __________________________________________________ 14 
◼ Parama akademinėms asociacijoms ___________________________________________ 14 
◼ Parama mokslo renginiams __________________________________________________ 14 
◼ Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas __________________________ 14 
◼ Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti ______________________________________ 14 
◼ Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra __________________________________________ 14 
◼ Projektas „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“

15 
◼ Projektas „Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“_____________ 15 
◼ Projektas „Patiriamieji etikos srities eksperimentai mokslinius tyrimus ir inovacijas 

finansuojančiose organizacijose“ _____________________________________________ 15 
◼ Projektas „Lyčių lygybės stiprinimas mokslo ir inovacijų srityje“ ____________________ 15 
◼ Projektas „Įkvepiantis ir skatinantis pasitikėjimą moksliniais tyrimais“ _______________ 16 
◼ Projektas „Atviras universalus mokslas“ _______________________________________ 16 



3 L I E T U V O S  M O K S L O  T A R Y B O S  2 0 2 2  M E T Ų  V E I K L O S  A T A S K A I T A  

 

 

1.3. Tarybos veikla skatinant šalies mokslo atvirumą ir tarptautinį bendradarbiavimą __________ 16 
1.3.1. Atstovavimas ES ir kitose tarptautinėse darbo grupėse ____________________________________ 17 

1.3.1.1. „Mokslo Europa“ ir kitas tarptautinis bendradarbiavimas _________________________ 17 
1.3.1.2. EURAXESS _______________________________________________________________ 18 

1.3.2. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo programos __________________________________ 18 
1.3.3. Nacionalinių kontaktinių atstovų veikla _________________________________________________ 18 

1.3.3.1. NCP svarbiausi metų įvykiai ir pasiekimai ______________________________________ 19 
1.3.3.2. NCP renginiai _____________________________________________________________ 19 

1.3.4. Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO ____________________________________________ 19 
2. Institucijos valdymas ir jos veiklos tobulinimas _________________________________________ 20 
2.1. Struktūra ir valdymas ___________________________________________________________ 20 
2.2. Visuomenės informavimas _______________________________________________________ 21 
2.3. Konkursinio finansavimo organizavimo gerinimas ____________________________________ 21 

2.3.1. Ekspertavimo kokybės gerinimas ______________________________________________________ 21 
2.3.2. Administracinės naštos mažinimas ____________________________________________________ 22 

3. Priedai _________________________________________________________________________ 23 
Priedas Nr. 1. MSI kasmetinio 2021 m. mokslo (meno) veiklos vertinimo aprėptys _______________________ 23 
Priedas Nr. 2. MSI 2020–2021 m. mokslo darbų vertinimo rezultatų lyginamieji duomenys ________________ 28 
Priedas Nr. 3. Kolegijų 2020–2021 m. mokslo darbų vertinimo duomenys _____________________________ 31 
Priedas Nr. 4. Tarybos 2022 m. įvertintų mokslo doktorantūrų vertinimo išvados _______________________ 33 
Priedas Nr. 5. Tarybos 2022 m. mokslo (meno) doktorantūros komitetų sudėties keitimai ________________ 34 
Priedas Nr. 6. Kvalifikacijų pripažinimas _________________________________________________________ 34 
Priedas Nr. 7. Lietuvos pareiškėjų dalyvavimo programoje „Europos horizontas“ rezultatai _______________ 35 
Priedas Nr. 8. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2022 m. _____________________________________ 37 
Priedas Nr. 9. Dalyvavimas COST veiklose _______________________________________________________ 37 
Priedas Nr. 10. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas _______________________________________ 38 
 



4 
L I E T U V O S  M O K S L O  T A R Y B O S  2 0 2 2  M E T Ų  V E I K L O S  A T A S K A I T A  

 

Santrumpos 

AEPK – Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius 

AM – žemės ūkio mokslai  

Ataskaita – Lietuvos mokslo tarybos 2022 m. veiklos 
ataskaita 

AU – Aarhus universitetas (Danija) 

BSI – bazinė socialinė išmoka  

BVP – bendrasis vidaus produktas  

CA WoS – „Clarivate Analytics Web of Science“ 
duomenų bazė 

CERN – Europos branduolinių mokslinių tyrimų 
organizacija  

EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija  

EEE – Europos ekonominė erdvė 

EK – Europos Komisija 

EMBL – Europos molekulinės biologijos laboratorija 

EMBO – Europos molekulinės biologijos organizacija  

ES – Europos Sąjunga 

ES SF – Europos Sąjungos struktūriniai fondai 

Etikos komisija – Lietuvos mokslo tarybos mokslinės 
veiklos etikos komisija  

FTMC – Fizinių ir technologijos mokslų centras  

GTC – Gamtos tyrimų centras 

GTM – gamtos ir technikos mokslai  

H2020 – Europos Sąjungos bendroji mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ 

HEU – Europos Sąjungos bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Europos horizontas“ 

HM – humanitariniai mokslai  

HSM – humanitariniai ir socialiniai mokslai 

IMC – Inovatyvios medicinos centras 

JPI – Europos jungtinių programų iniciatyvos 

KTU – Kauno technologijos universitetas  

KU – Klaipėdos universitetas  

LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

LDB – „Lituanistikos“ duomenų bazė 

LEI – Lietuvos energetikos institutas  

LII – Lietuvos istorijos institutas  

LKI – Lietuvių kalbos institutas  

LKTI – Lietuvos kultūros tyrimų institutas  

LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

LNB – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka  

LR – Lietuvos Respublika 

LR Seimas – Lietuvos Respublikos Seimas 

LR Vyriausybė – Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

LSMC – Lietuvos socialinių mokslų centras  

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

LSU – Lietuvos sporto universitetas 

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

MM – medicinos ir sveikatos mokslai  

MRU – Mykolo Romerio universitetas 

MSI – mokslo ir studijų institucijos 

MSĮ – Mokslo ir studijų įstatymas 

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 

MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir 
inovacijos 

MTI – mokslinių tyrimų infrastruktūra  

NCP – nacionaliniai kontaktiniai atstovai  

NM – gamtos mokslai  

NMP – nacionalinė mokslo programa  

NTMA – gamtos, technologijos, medicinos ir 
sveikatos bei žemės ūkio mokslai 

NTMASH – gamtos, technologijos, medicinos ir 
sveikatos, žemės ūkio, humanitariniai ir socialiniai 
mokslai 

NVI – Nacionalinis vėžio institutas  

NVM – BI Norvegijos verslo mokykla (Norvegija) 

PTP – konkursinė prioritetinių mokslinių tyrimų 
programa 

REP – reikminių tyrimų projektai  

„Scopus“ – „Elsevier Scopus“ duomenų bazė 

SM – socialiniai mokslai 

ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

ŠMS ministras – švietimo, mokslo ir sporto ministras 

Taryba – Lietuvos mokslo taryba 

TM – technologijos mokslai  

Ti – taškai, tenkantys vienam institucijos mokslininkų 
visos darbo dienos atitikmeniui 

TPP – lėšų, kurias gavo institucija dalyvaudama 
tarptautinių mokslo programų projektuose, suma 
(tūkst. Eur) 

TU – Tartu universitetas (Estija) 

USU – lėšų, kurias gavo institucija vykdydama ūkio 
subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
užsakymus, suma (tūkst. Eur) 

VA – „Visionary Analytics“ 

VDA – Vilniaus dailės akademija 

VDDAi – institucijos mokslininkų visos darbo dienos 
atitikmuo 

VDU – Vytauto Didžiojo universitetas 

VDU ŽŪA – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio 
akademija  

VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
arba VILNIUS TECH  

VMTI – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 

VU – Vilniaus universitetas
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Santrauka 

LR Vyriausybė balandžio mėn. patvirtino naujus Tarybos nuostatus. Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 
reorganizavus MITA jos dalis prijungta prie Tarybos.  

Ženkliai augo ir valstybės 
biudžeto lėšų BVP dalis, skiriama Tarybos veiklai ir konkursinėms mokslo veikloms finansuoti. 2022 m. MTEP 
veikloms buvo skirta 27,6 mln. Eur, lėšų santykio su BVP rodiklis pakilo iki 0,041 proc. BVP (2021 m. – 0,033 
proc. BVP). Patvirtintas tolesnis finansavimo augimas – 2023 m. biudžetas 42,8 mln. Eur.  

ų: 
7 rekomendacijos buvo priimtos, į 4 atsižvelgta iš dalies, į 7 neatsižvelgta.  

metu įvertinta per 
14,6 tūkst. projektų, sutarčių ir mokslo sklaidos darbų, kuriuos pateikė 31 MSI, 3 universitetų ligoninės ir 
2 Lietuvos valstybinės reikšmės bibliotekos. metu įvertinta beveik 1 tūkst. 
mokslo sklaidos darbų, kuriuos pateikė 17 kolegijų.  

Taryba administravo dvišalio ir trišalio bendradarbiavimo tarptautines programas su Japonija, Latvija, 
Lenkija, Ukraina, Prancūzija, Taivanu, sudarė galimybes vykdyti bendrus dvišalius ar trišalius mokslinių 
tyrimų projektus. Taryba atnaujino bendradarbiavimą su Šiaurės ministrų tarybos mokslinius tyrimus 
finansuojančia organizacija „Nordforsk“, kuri skatina bendrus Šiaurės šalių mokslinius tyrimus ir 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklas, ir bendradarbiavimą su Baltijos šalių mokslinius tyrimus 
finansuojančiomis institucijomis. Taryba 2022 m. vykdė du „Nordforsk“ programos kvietimus, skirtus 
ateities profesinio gyvenimo iššūkiams tyrinėti ir dėmesiui į klimato kaitos poveikį žemės ūkiui sutelkti.  

Taryba skatino Lietuvos mokslininkų integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę, atliko COST (Europos 
šalių tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje) veiklų koordinavimą ir atstovavo 
Lietuvai COST asociacijos aukšto lygio pareigūnų bei mokslo komitetuose. 2022 m. Taryba įsitraukė į vieną 
naują ERA-NET iniciatyvą ir į 6 naujas HEU kofinansuojamas Europos partnerystes.  

2022 m., atsižvelgdama į esamą geopolitinę situaciją dėl karo Ukrainoje bei siekdama suteikti pagalbą tyrėjams 
iš Ukrainos, 

 71 tyrėjui įdarbinti skirta 0,835 mln. Eur. 

2022 m. pradėti vykdyti 78 nauji Valstybinės 
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos projektai, kuriems skirta daugiau kaip 3,2 mln. Eur. 
Lituanistikos prioritetą įgyvendinantys tyrimai atliekami ir pagal kitas veiklas – prioritetinių mokslinių tyrimų 
programą „Gerovės visuomenė“, nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“, mokslininkų grupių ir 
reikminių tyrimų projektus. Įgyvendinant projektą „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ (toliau – LDB), 
sukurta LDB tinklalapio https://www.lituanistika.lt turinio indeksavimo ir paieškos sistema, įdiegta atvirojo 
kodo statistikos sistema AWSTATS, leidžianti analizuoti LDB panaudojamumą. 2022 m. „Google Analytics“ 
duomenimis, LDB užregistruota 170,5 tūkst. vartotojų.  

Taryba dalyvauja Europos Komisijos H2020 nacionalinių kontaktinių atstovų (toliau – NCP) tinklo veikloje: 
2022 m. Tarybos NCP pradėjo kuruoti ir viešinti informaciją, susijusią su mokslu ir verslu.  

(angl. Science Europe) veikloje bei aukšto lygio pasitarime 
dėl Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtros. Taryba pasirašė susitarimą dėl Europos mokslinių tyrimų 
vertinimo reformos (angl. Agreement on Reforming Research Assessment, CoARA).   

: „Open Universal Science“, „INspiring and ANchoring TrUst in 
Science“, „Gender Equality Network to Develop ERA Communities To coordinate Inclusive and sustainable 
policy“, tęsė projekto „Participatory Real Life Experiments in Research and Innovation Funding 
Organisations on Ethics“ veiklą. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/48136770c16d11ec8d9390588bf2de65
https://www.lituanistika.lt/
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1. Lietuvos mokslo tarybos 2022 m. veiklos rezultatai  

1.1. Mokslo politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje  

1.1.1. Pasiūlymai LR Seimui, LR Vyriausybei ir ministerijoms dėl mokslininkų rengimo ir mokslinių tyrimų 
politikos  

2022 m. Taryba valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms teikė 18 dokumentų su 
pasiūlymais, rekomendacijomis, pritarimais ar kritikuotinais aspektais, tarp jų: 

▪ 3 – dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei moksliniais tyrimais grįstų inovacijų; 
▪ 6 – dėl aukštojo mokslo ir mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo;  
▪ 4 – dėl moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai palankios aplinkos formavimo;  
▪ 3 – dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aplinkos kokybės;  
▪ 2 – dėl Lietuvos dalyvių integracijos į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę. 

1.1.2. Lietuvos narystė tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose 

Lietuva yra devynių tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų (toliau – MTI) narė: 
▪ Europos socialinio tyrimo (angl. European Social Survey, ESS ERIC) – atstovauja Vytauto Didžiojo 

universitetas (toliau – VDU); 
▪ Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos MTI konsorciumo (angl. Common 

Language Resources and Technology Infrastructure Network, European Research Infrastructure 
Consortium, CLARIN ERIC) – atstovauja VDU; 

▪ Europos molekulinės biologijos laboratorijos (angl. European Molecular Biology Laboratory, EMBL) – 
atstovauja VU; 

▪ Integruotos struktūrinės biologijos infrastruktūros Europos MTI konsorciumo (angl. Integrated 
structural biology infrastructure European Research Infrastructure Consortium, Instruct ERIC) – 
atstovauja VU; 

▪ Biobankų ir biomolekulinių išteklių mokslinių tyrimų infrastruktūros Europos MTI konsorciumo (angl. 
Biobanks and Biomolecular Resources European Research Infrastructure Consortium, BBMRI ERIC) – 
atstovauja NVI; 

▪ Ekstremalios šviesos infrastruktūros (angl. Extreme Light Infrastructure, ELI) – atstovauja VU; 
▪ Konsorciumo WEAVE (angl. Next-generation spectroscopy facility for the William Herschel telescope) – 

atstovauja VU; 
▪ Švedijos nacionalinės sinchrotroninio spinduliavimo laboratorijos (angl. Swedish national laboratory 

providing X-rays, UV-VIS and infrared radiation for research, MAX IV) – atstovauja VU; 
▪ Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (pranc. l’Organisation européenne pour la 

recherche nucléaire, CERN) – atstovauja VU. 
2022 m. rugpjūčio mėn. pritarta VDU atnaujintam narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
konsorciume „Europos socialiniai tyrimai“ (ESS ERIC) plano 2023–2024 m. projektui.  

2022 m. pabaigoje Europos molekulinės biologijos organizacija (toliau – EMBO) paskelbė apie jaunųjų 
tyrėjų programos (angl. Installation grants) laimėtojus, tarp kurių – du paraiškų teikėjai iš Lietuvos. 
Programa skirta išvykusiems jauniesiems mokslininkams grįžti į savo šalį ir kurti laboratorijas, 
pasinaudojant užsienyje įgyta patirtimi. Mokslininkai paraiškas teikia tiesiogiai EMBO, kurios ekspertai 
vertina pateiktas paraiškas ir atrenka laimėtojus. Taryba programai įgyvendinti skiria 35 tūkst. Eur kasmet 
visu programos įgyvendinimo laikotarpiu (3–5 m.). 

2022 m. spalio mėn. ŠMSM ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos narystės Europos branduolinių mokslinių 
tyrimų organizacijoje (toliau – CERN) planas. Pagal šį planą Taryba tapo atsakinga už su CERN narystės plano 
įgyvendinimu susijusių finansinių įsipareigojimų vykdymą. Nauju narystės planu siekiama didinti dalelių fizikos 
ir kitų CERN tematikų tyrėjų skaičių, užtikrinti reikalingos MTEP infrastruktūros kūrimą ir palaikymą, skatinti 
tarpdisciplininius tyrimus CERN tyrimų tematikose, sudaryti palankias sąlygas verslui dalyvauti CERN veiklose, 
stiprinti Baltijos šalių regioninį bendradarbiavimą vykdant CERN tematikas, skiriant tikslines komandiruotes, 
stažuotes tyrėjams, mokant jiems stipendijas, plėtojant bendras su CERN susijusias studijų programas.  
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Siekiant užtikrinti Lietuvos MSI bendradarbiavimą įgyvendinant CERN narystės plane numatytus 
uždavinius, įsteigtas VU, KTU ir LSMU konsorciumas, jungiantis tyrėjų grupes, dirbančias fizikos, ypač 
dalelių fizikos, srityse, taip pat kitose CERN tematikose. 

2022 m. dėmesys skirtas Lietuvos MTI srities teisiniam reglamentavimui tobulinti. 2022 m. Taryba 
apsvarstė ŠMSM parengtą Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse 
mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo projektą (toliau – Aprašo projektas) ir pateikė pastabas. 

1.1.2.1. Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir duomenų 

Taryba sudarė darbo grupę, kuri atliko Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių 
(toliau – Gairės) taikymo praktikos ir pasiektos pažangos įvertinimą. Taryba, atsižvelgdama į pateiktas 
darbo grupės rekomendacijas bei pažangos įvertinimo rezultatus, pratęsė pereinamąjį Gairių 
įgyvendinimo laikotarpį, siekdama iki 2023 m. pabaigos atnaujinti šias Gaires ir užtikrinti savalaikį ir 
sklandų Gairių įgyvendinimą. 

1.1.3. Ekspertinė veikla, mokslo kokybės užtikrinimas 

1.1.3.1. HSM ir GTM komitetų ekspertinė veikla  

Vadovaudamiesi Tarybos nuostatų 47.5 papunkčiu, Tarybos HSM komitetas 2022 m. ekspertinio vertinimo 
klausimus svarstė 41 posėdyje, Tarybos GTM komitetas – 35 posėdžiuose, kokybės priežiūrą vykdė ir 
pasiūlymus (nurodyti pagrindiniai) Tarybos pirmininkui teikė šiose pagrindinėse srityse:  

1. MTEP konkursinis finansavimas (mokslinių tyrimų, sklaidos projektai, parama karjerai, mobilumui ir 
sklaidai).  

HSM ir GTM komitetai teikė pasiūlymus dėl Tarybos administruojamų programų ir priemonių 
įgyvendinimo (kvietimų, projektų paraiškų ir ataskaitų formų, ekspertinio vertinimo formų ir vertinimo 
kriterijų, ekspertų komisijų sudarymo, gairių ekspertams), projektų paraiškų ir ataskaitų ekspertinio 
vertinimo, apeliacijų, pareiškėjų, projektų vykdytojų ir ekspertų komisijų identifikuotų problemų. 
Komitetai analizavo ekspertų darbą, apibendrino ekspertų komisijų rekomendacijas, vertino mokslo ir 
studijų institucijų pastabas ir parengė pasiūlymus dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo pataisų, taip pat teikė 
pasiūlymus dėl 2023 m. Palyginamojo ekspertinio mokslo ir studijų institucijų vertinimo.  

Tarybos teisės aktų ir darbo organizavimo gerinimas, siekiant ekspertinio darbo kokybės, pagrindiniai 
siūlymai: 

a)  dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų 
taisyklių pataisų (nuostatų ir apibrėžimų tikslinimo); 

b) dėl Galimo interesų konflikto vengimo aprašo; 
c) dėl tarpinių (kur įmanoma, jų siūlyta atsisakyti) ir baigiamųjų ataskaitų formų tobulinimo; 
d) dėl informacijos sklaidos apie įvykusius konkursus, vykdomus ir įvykdytus projektus Tarybos 

tinklalapyje gerinimo; 
e) dėl grįžtamojo ryšio tarp Tarybos, ekspertų, projektų paraiškų teikėjų, vykdytojų bei MSI gerinimo; 

dėl poreikio parengti pagal Tarybos administruojamas MTEP programas ir priemones įvykdytų 
projektų rezultatų stebėsenos sistemą; 

f) dėl Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių. 

4. HSM komitetas vykdė Tarybos ekspertų duomenų bazės peržiūrą, ją atnaujino įtraukdamas 45 Lietuvos 
ir 29 užsienio ekspertus HSM bei menų srityse, GTM komitetas duomenų bazę papildė 4 Lietuvos ir 10 
užsienio ekspertais. Siekdami ekspertinės veiklos kokybės, rotacijos, patyrusių ir naujų ekspertų užimtumo 
balanso, HSM ir GTM komitetai rinko duomenis ir analizavo 2018–2022 m. Tarybos ekspertų duomenų 
bazėje registruotų kandidatų į ekspertus ir ekspertų kvietimų dinamiką ir užimtumą Tarybos 
administruojamų programų ir priemonių ekspertinėse veiklose.  

HSM komitetas siūlo Tarybos tinklalapyje viešinti Tarybos komitetų teikiamus pasiūlymus ir išvadas dėl 
ekspertinių pranešimų, skirtų valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms apie 
Lietuvoje vykdomą MTEP veiklą atskirose mokslo srityse.  

https://www.lmt.lt/lt/doclib/wakj1omienmt1ct479xhqn5by9ht26dy
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=tu0odns4k&documentId=8113c930e0b811e5b18181b790158f61&category=TAD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80d71c50813e11ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/48136770c16d11ec8d9390588bf2de65
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1.1.3.2. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kasmetinis mokslo (meno) veiklos vertinimas 

2022 m. Taryba atliko kasmetinį Lietuvos MSI, universitetų ligoninių ir valstybinės reikšmės bibliotekų 
2021 m. mokslo veiklos vertinimą, kuriame dalyvavo 11 valstybinių universitetų, 11 valstybinių mokslinių 
tyrimų institutų (toliau – VMTI), 4 nevalstybiniai universitetai, 5 nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai, 
3 universitetų ligoninės ir 2 valstybinės reikšmės bibliotekos. Mokslo sričių mokslo darbus, MTEP projektus 
ir sutartis vertino keturios Tarybos ekspertų komisijos. 

Taryba įvertino 14,6 tūkst. institucijų pateiktų 2021 m. paskelbtų mokslo sklaidos vienetų (darbų) ir MTEP 
projektų bei sutarčių. Tarybos mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“ paskelbus 
pirminius 2021 m. vertinimo rezultatus, institucijos pateikė 646 pastabas dėl pateiktų duomenų ir (arba) 
vertinimo klaidų. Patikslinus vertinimą, iš pateiktų vertinti objektų įskaityti 8,5 tūkst. mokslo sklaidos 
vienetų (darbų) ir 0,93 tūkst. MTEP projektų ir sutarčių. 

Gautos ir išnagrinėtos 4 institucijų apeliacijos dėl 12 vertinamųjų objektų. Patenkintos ar iš dalies 
patenkintos apeliacijos dėl 3 vertinamųjų objektų (Ataskaitos priede Nr. 1).  

Lietuvos MSI 2020–2021 m. mokslo darbų vertinimo rezultatų lyginamieji duomenys pateikti Ataskaitos 
priede Nr. 2. 

1.1.3.3. Kasmetinis kolegijų 2021 m. mokslo darbų vertinimas 

2022 m. Taryba antrą kartą vertino kolegijų 2021 m. mokslo sklaidos vienetus (darbus) (toliau – darbai). 
Tarybai 2021 m. kolegijos pateikė vertinti 964 mokslo darbus, vertinti darbus teikė 17 kolegijų – 12 
valstybinių ir 5 nevalstybinės. 2021 m. daugiausia darbų vertinti pateikė Klaipėdos valstybinė, Kauno ir 
Vilniaus kolegijos. Šių trijų kolegijų pateiktų darbų suma sudaro daugiau kaip pusę iš viso vertinti pateiktų 
darbų skaičiaus. Vertinti pateiktų darbų skaičius išaugo trečdaliu, palyginti su 2020 m. vertinimu 
(Ataskaitos priede Nr. 3). 

1.1.3.4. Palyginamasis ekspertinis universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros vertinimas 

2022 m. Taryba vykdė pasirengimą 2023 m. palyginamajam ekspertiniam universitetų ir mokslinių tyrimų 
institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimui (toliau – palyginamasis ekspertinis 
vertinimas) įgyvendinti. Tarybai pavesta pirmą kartą organizuoti šį vertinimą visa apimtimi. 

1.1.3.5. Doktorantūros kokybės priežiūra  

◼ Vykdomų doktorantūrų vertinimas 

2022 m. Taryba tęsė trejus metus (2020–2022 m.) vykstantį mokslo doktorantūrų vertinimą ir parengė 17 
mokslo krypčių vykdomų 29 mokslo doktorantūrų kokybės ir efektyvumo vertinimo išvadas. 16 mokslo 
doktorantūrų Taryba rekomendavo koreguoti pagal pateiktas pastabas, 1 doktorantūros veiklą stabdyti, o 
likusių veiklą tęsti, numatant jas vertinti po 6 metų. Taip pat galutinai įvertintos 3 mokslo doktorantūros 
po 2020–2021 m. vykusio doktorantūrų vertinimo (šias 3 doktorantūras buvo rekomenduota koreguoti 
pagal pateiktas pastabas), gavus iš institucijų informaciją apie tai, kokių imtasi priemonių neatitikimams ir 
(arba) trūkumams pašalinti. Išsamiau apie mokslo doktorantūrų vertinimą – Ataskaitos priede Nr. 4. 

Po 2020 m. vykdyto doktorantūrų vertinimo Tarybai rekomendavus VILNIUS TECH vykdyti menotyros 
mokslo krypties doktorantūrą be KU, Taryba 2022 m. įvertino šių institucijų pateiktus reikiamus prašymus 
ir pateikė siūlymą ŠMSM dėl teisės pakeitimo. 

◼ Prašymų suteikti doktorantūros teisę vertinimas 

2022 m. Taryba baigė 2021 m. pradėtus vertinimus dėl doktorantūros teisių ir rekomendavo ŠMSM 
suteikti atskiras edukologijos mokslo krypties doktorantūros teises VDU ir VU su KU, MRU. Pradėtas 
vertinti KU pateiktas prašymas dėl visuomenės sveikatos mokslo krypties doktorantūros teisės įgijimo 
dalyvaujant Valensijos katalikiškajam universitetui (Ispanija), Navaros universitetui (Ispanija), Pietryčių 
technologijų universitetui (Airija), Zadaro universitetui (Kroatija), Kristiansando universitetui (Švedija). 
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1.1.3.6. Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas 

Taryba tęsė užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą. 2022 m. įvertinta 20 
prašymų, iš jų 8 – Ukrainos piliečių. Išsamiau apie užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą Ataskaitos 
priede Nr. 6. 

1.1.3.7. Valstybinių mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių programų projektų 2022–2026 m. vertinimas 

2022 m. pradžioje Taryba baigė vertinti VMTI pateiktus 2022–2026 m. ilgalaikių institucinių MTEP 
programų projektus ir pateikė ŠMSM jų vertinimo išvadas su rekomendacija patvirtinti 42 projektus: 17 
ilgalaikių institucinių HSM sričių MTEP programų projektų (2017–2021 m. vykdyta 20 ilgalaikių HSM sričių 
MTEP programų) ir 25 NTMA sričių MTEP programų projektus (2017–2021 m. vykdytos 29 ilgalaikės MTEP 
programos). 

1.2. Tarybos veikla stiprinant MTEP potencialą 

Taryba konkursų būdu atrenka geriausius MTEP projektus, skatina mokslinių tyrimų tarptautiškumą ir 
Lietuvos tyrėjų dalyvavimą ES nacionalinių mokslinių tyrimų koordinavimo iniciatyvų projektuose, padeda 
jauniesiems tyrėjams rengtis mokslininko veiklai ir siekti mokslinės karjeros. Remdamasi tarptautinių 
mokslo patariamųjų tarybų ir mokslą finansuojančių institucijų praktika, Taryba administruoja ir (arba) 
koordinuoja keturias MTEP konkursinių priemonių grupes: 
▪ valstybės užsakomuosius tyrimus (angl. top down); 
▪ mokslininkų inicijuotus tyrimus (angl. bottom up); 
▪ tarptautinio bendradarbiavimo ir koordinavimo programas bei iniciatyvas; 
▪ paramą karjerai, mobilumui ir sklaidai. 

Išsamiau apie MTEP konkursinių priemones 1 lentelėje.  
 

 1 lentelė. MTEP konkursinės priemonės 

 

 

Remiamos veiklos kryptis 
Skirtos lėšos ir lėšų 

šaltinis 
Projektų 
skaičius 

Valstybės užsakomieji moksliniai tyrimai ir kitos veiklos 

Nacionalinė mokslo programa: 
▪ 2017–2022 m. „Modernybė Lietuvoje“ 

Konkursinė prioritetinių mokslinių tyrimų programa: 
▪ 2020–2022 m. „Gerovės visuomenė“  

 
524  tūkst. Eur, VB 
 
272 tūkst. Eur, VB 

 
10 
 
7 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa 2,1 mln. Eur, VB 128 

Reikminių tyrimų projektai 182 tūkst. Eur, VB 8 

Aukšto lygio MTEP sumanios specializacijos kryptyse 64,3 mln. Eur (2017–
2023 m.), ES SF 

123 

Paralelinių laboratorijų MTEP veikla sumanios specializacijos kryptyse 1,4 mln. Eur (2020–
2023 m.), ES SF 

2 

Valstybės profesorių programa 5,3 mln. Eur  
(2020–2023 m.), ES SF 

6 

Protų pritraukimas ir reintegracija  10,9 mln. Eur  
(2018–2023 m.), ES SF 

12 

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/modernybe-lietuvoje-nmp/289
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/geroves-visuomene-ptp/3189
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/lituanistikos-20162024-m.-programa/247
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/reikminiu-tyrimu-projektai/304
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/auksto-lygio-mtep-smart/2210
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/paralelines-laboratorijos-smart/2216
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/valstybes-profesoriu-programa/3085
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/protu-pritraukimas-ir-reintegracija-smart/2387
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Mokslininkų (mokslininkų grupių) inicijuoti projektai 
Mokslininkų grupių projektai 10,3 mln. Eur, VB 261 
Aukšto lygio MTEP projektai 33,3 mln. Eur (2017–

2023 m.), ES SF 
58 

Skatinimas dalyvauti programoje H2020 1,25 mln. Eur (2017–
2023 m.), ES SF 

9 

Tarptautinės ir tarpvalstybinės programos bei iniciatyvos 
Dvišalės ir trišalės mokslinių tyrimų finansavimo sutartys su Latvija, 
Taivanu, Prancūzija („Žiliberas“), Ukraina; Lietuvos ir Japonijos, Lietuvos ir 
Lenkijos projektai 

1,283 mln. Eur, 
VB 

43 

Tarptautinės programos ir iniciatyvos: H2020, HEU, COST, BONUS, ERA-NET 
priemonės („Biodiversa“, CHIST-ERA, ENUTC / „JPI Urban“, „EuroNanoMed“, 
FLAG-ERA II, HERA, „M-era.NET“, NORFACE, QUANTERA, SUMFOREST), JPI 
„Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“, EJP „Retos 
ligos“, partnerystė DUT 

0,632 mln. Eur, VB 21 

Dalyvavimas tarptautinių organizacijų, iniciatyvų ir darbo grupių veiklose: 
„Science Europe“, COST, BONUS EEIG, „EurAXESS“, UNESCO ir kt. 

56,37 tūkst. Eur, VB 1 (COST) 

Parama Ukrainos tyrėjams įdarbinti 0,835 mln. Eur, VB 71 
Atstovavimas ES darbo grupėse 0,9 tūkst. VB ir ES SF  2 
Baltijos programa (Norvegijos ir EEE finansinis mechanizmas) 11 mln. (2021-2024 

m.), NORV 
12 

Pãramos 
4.1. Karjerai 
Konkursinė doktorantūra ES SF  
Parama valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirstomoms 
konkurso būdu (konkursinė doktorantūra) 

362 tūkst., VB 70 

Stažuočių po doktorantūros studijų plėtra 22,2 mln. Eur (2017–
2023 m.), ES SF 

318 

Podoktorantūros stažuotės 500 tūkst. Eur, VB 109 
Parama doktorantams už studijų rezultatus 248 tūkst. Eur, VB 99 
Studentų mokslinės veiklos skatinimas 365 tūkst. Eur, VB 290 
4.2. Mobilumui 
Parama doktorantų akademinėms išvykoms 80 tūkst. Eur, VB 71 
4.3. Sklaidai 
Parama akademinėms asociacijoms 99,3 tūkst. Eur, VB 34 
Parama mokslo renginiams 274 tūkst. Eur, VB 34 
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 170 tūkst. Eur, VB 95 
4.4. Institucijų mokslinei bazei stiprinti 
Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti 2,8 mln. Eur, VB 45 

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/mokslininku-inicijuoti-projektai/mokslininku-grupiu-projektai/313
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/mokslininku-inicijuoti-projektai/auksto-lygio-mtep/2379
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/mokslininku-inicijuoti-projektai/individualus-mtep-h2020-projektai/2384
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/lietuvoslatvijoskinijos-taivano-programa/472
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/lietuvoslatvijoskinijos-taivano-programa/472
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/lietuvosprancuzijos-programa-ziliberas/475
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/lietuvosukrainos-programa/480
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/lietuvosjaponijos-projektai/478
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/lietuvoslenkijos-projektai/2357
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/lietuvoslenkijos-projektai/2357
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/tarptautinis-atstovavimas-ir-naryste/jungtinio-programavimo-iniciatyvos/241
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/moksliniu-tyrimu-konkursinio-finansavimo-instrumentai/programa-horizontas-2020/349
https://www.lmt.lt/lt/europos-horizontas/2346
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/tarptautinis-atstovavimas-ir-naryste/hera/240
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/cost/397
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/tarptautinis-atstovavimas-ir-naryste/euraxess/230
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/parama-idarbinti-tyrejus-is-ukrainos/4002
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/tarptautinio-bendradarbiavimo-programos/baltijos-moksliniu-tyrimu-programa/2911
https://www.lmt.lt/lt/parama-valstybes-finansuojamoms-doktoranturos-vietoms-skirstomoms-konkurso-budu-konkursine-doktorantura/3977
https://www.lmt.lt/lt/parama-valstybes-finansuojamoms-doktoranturos-vietoms-skirstomoms-konkurso-budu-konkursine-doktorantura/3977
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/podoktoranturos-stazuotes/3974
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-doktorantams-uz-studiju-rezultatus/4084
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/studentu-tyrimai/3975
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-doktorantu-akademinems-isvykoms/4083
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-akademinems-asociacijoms/549
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-mokslo-renginiams/2402
https://www.lmt.lt/lt/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-paskelbti-mokslinius-straipsnius-ir-isleisti-knygas/580
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-mokslo-infrastrukturai-atnaujinti/3976
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1.2.1. Mokslininkų inicijuoti projektai 

1.2.1.1. Mokslininkų inicijuoti projektai 

2022 m. Taryba finansavo 261 projektą (iš jų HSM sričių – 94, NTMA – 167). Jiems vykdyti 2022 m. skirta 
10 372 418 Eur (HSM – daugiau kaip 3,6, o NTMA – 6,7 mln. Eur). Metų viduryje paskelbtas XII kvietimas 
teikti paraiškas. Vertinamos 457 paraiškos.  

1.2.1.2. Mokslininkų inicijuoti projektai, įgyvendinami ES SF lėšomis 

◼ Aukšto lygio MTEP projektai 

 2017 m. finansavimas skirtas 58 projektams, kurių bendra sutarčių vertė – 33,3 mln. Eur.  2022 m. baigta 50 
projektų (5 projektai baigėsi 2021 m.). 2023 m. numatyta 3 projektų veiklų įgyvendinimo pabaiga. 

◼ Tarptautinio bendradarbiavimo programos  

1. Dvišalės ir trišalės programos 

Pagal tarptautines sutartis ir susitarimus Taryba toliau įgyvendino tris bendradarbiavimo MTEP srityje 
programas, skirtas bendriems mokslinių tyrimų ir sklaidos projektams finansuoti. Tai: 
1. ŠMSM ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 

programa; 
2. Dvišalio bendradarbiavimo MTEP srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa 

„Žiliberas“ (Lietuvos ir Prancūzijos programa „Žiliberas“);  
3. Bendradarbiavimo tarp ŠMSM, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programa (Lietuvos, Latvijos ir Taivano 
programa). 

2022 m. Taryba vykdė 12 Lietuvos, Latvijos ir Taivano programos projektų (jiems vykdyti skirta beveik 
190 tūkst. Eur).  

2022 m. Taryba administravo 12 Lietuvos ir Ukrainos programos projektų (jiems vykdyti 2022 m. skirta 
daugiau nei 81 tūkst. Eur). 2022 m. Lietuvoje organizuotas papildomas Lietuvos ir Ukrainos programos 
konkursas tyrimams finansuoti (pateikta 12 paraiškų, kurių papildomam finansavimui 2022–2023 m. skirta 
daugiau nei 955 tūkst. Eur). Lietuvos, Latvijos ir Taivano programos konkursui pateiktos 23 paraiškos, 
finansuoti atrinktos 4, joms vykdyti skiriant daugiau nei 213 tūkst. Eur. 

Tarybos atstovai dalyvavo susitikimuose, kuriuose aptarti Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano) programos 
bei Lietuvos ir Prancūzijos programos „Žiliberas“ galimybės, būsimi kvietimai ir priimti sprendimai dėl 
projektų finansavimo.  

◼ Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimas 

2022 m. konkursą laimėjo du projektai. Iš viso 2022 m. Taryba finansavo 6 Lietuvos ir Japonijos bendrus 
projektus (jiems vykdyti skirta 164 tūkst. Eur).  

◼ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas 

Taryba su Lenkijos Nacionaliniu mokslo centru (lenk. Narodowe Centrum Nauki)  2022 m. finansavo 10 
bendrų Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų projektų. 2022 m. Taryba administravo 22 bendrus Lietuvos ir 
Lenkijos projektus (400 tūkst. Eur). 

◼ Baltijos mokslinių tyrimų programa 

Įgyvendinant Baltijos programą, buvo paskelbti trys paraiškų konkursai. 2022 m. finansuota 12 projektų 
(11 mln. Eur). 

◼ NORDFORSK programa 

Taryba 2022 m. vykdė du „Nordforsk“ programos kvietimus, skirtus ateities profesinio gyvenimo iššūkiams 
tyrinėti ir dėmesiui į klimato kaitos poveikį žemės ūkiui sutelkti. Konkursams iš viso pateiktos 52 paraiškos, 
finansuota 12 projektų, iš jų 6 projektus su Lietuvos dalyviais (500 tūkst. Eur). 
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1.2.1.3. Europos partnerystės, ERA-NET, Europos jungtinės programos ir Europos jungtinės 
programavimo iniciatyvos 

Pagrindinis ERA-NET, EJP COFUND programų ir kofinansuojamų partnerysčių tikslas – bendras nacionalinių 
mokslinių tyrimų programų koordinavimas, organizuojant tarptautinius įvairių mokslo sričių paraiškų 
konkursus. Dalyvaudama šių programų koordinavimo iniciatyvose, Taryba sudaro sąlygas Lietuvos 
mokslininkams įsitraukti į tarptautinius projektus bei tinklus, plėtoti Lietuvos MSI ir mokslininkų 
tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą ir taip skatinti Lietuvos įsitraukimą į programos „Europos 
horizontas“ veiklas ir projektus.  

2022 m. Taryba toliau dalyvavo 13 tarptautinių koordinavimo iniciatyvų, kurios įgyvendinamos pagal 
H2020 „ERA-NET Cofund“, EJP COFUND ir JPI schemas. Tai:  
▪ informacijos ir komunikacijos mokslinių tyrimų ir technologijų bei ateities ir kuriamų technologijų 

tinklas CHIST-ERA;  
▪ biologinei įvairovei ir ekosistemoms palaikyti skirtas tinklas „BiodivERsA“; 
▪ nanotechnologijoms medicinoje ir sveikatos apsaugoje skirtas tinklas „EuroNanoMed“;  
▪ EJP COFUND „Retos ligos“ (EJP RD);  
▪ tarpdisciplininis medžiagų mokslų ir inžinerijos tinklas „M-era.Net“;  
▪ humanitarinių mokslų tinklo HERA programos;  
▪ socialinių mokslų tinklas NORFACE; 
▪ kvantinių mokslinių tyrimų tinklas QUANT-ERA; 
▪ pavyzdinių iniciatyvų „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“ mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklas FLAG-ERA; 
▪ urbanistikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklas ENSUF (JPI „Europos miestai“ iniciatyvos dalis); 
▪ kultūros paveldui skirta JPI iniciatyva („Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai 

Europai“); 
▪ antimikrobinio atsparumo prevencijai ir kontrolei skirta programa JPIAMR-ACTION; 
▪ urbanistikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklas ENUTC „Miestų transformacijos galimybių 

stiprinimas“ (JPI „Europos miestai“ iniciatyvos dalis). 

2022 m. Taryba įsitraukė į vieną naują ERA-NET iniciatyvą ir į 6 naujas HEU kofinansuojamas Europos 
partnerystes: 

▪ ERA-NET iniciatyva NEURON, skirta smegenų ir nervų sistemos ligų ir jų gydymo moksliniams 
tyrimams. Jos tikslas – koordinuoti ir optimizuoti šalių partnerių mokslininkų pastangas ir finansavimo 
priemones psichikos, neurologinių ir jutimo sutrikimų srityje;  

▪ DUT (angl. Driving Urban Transitions for Sustainable Future) yra JPI „Urban Europe“ tęsinys. Šia 
partneryste siekiama padėti miestams įveikti kylančius iššūkius ir, pasitelkiant mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, vietos valdžios institucijoms, verslui ir piliečiams savo regionuose pritaikyti pasaulines 
miestų kaitos strategijas; 

▪ „Biodiversa+“ yra ERA-NET „Biodiversa“ tąsa; partnerystė skirta priešakiniams biologinės įvairovės 
tyrimams, turintiems įtakos visuomenei ir bioįvairovės išsaugojimo politikai, finansuoti; 

▪ „Water4All“ (angl. Water Security for the Planet) – tai partnerystė, kuria siekiama visiems užtikrinti 
ilgalaikį vandens saugumą, skatinant sistemines pertvarkas ir pokyčius visoje vandens mokslinių 
tyrimų ir inovacijų grandinėje bei mokslo ir socialinių partnerių bendradarbiavimą; 

▪ SBEP (angl. Sustainable Blue Economy partnership) partnerystė sudarys sąlygas teisingam ir visa 
apimančiam perėjimui prie klimatui neutralios, tvarios ir produktyvios mėlynosios ekonomikos 
pagrindinėse ekonomikos poveikio srityse, skirtose sveikiems vandenynams ir piliečių gerovei 
išsaugoti, gyvenant darnoje su gamta;  

▪ „ERA4Health“ (angl. Fostering a European Research Area for Health Research) yra H2020 ERA-NET 
programų „Euronanomed“, ERA-CVD ir JPI „A Healthy Diet for a Healthy Life“ tęsinys. Partnerystė 
skirta mokslo ir inovacijų skatinimui ir finansavimui sveikatos srityje. Prioritetinės jos temos: mityba, 
dietos ir sveika gyvensena, širdies ir kraujagyslių ligos, nanomedicina; 
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▪ THCS (angl. Transforming Health and Care Systems) – partnerystė skirta moksliniams tyrimams apie 
sveikatos priežiūros sistemas ir inovacijas jose. Programos tikslas – prisidėti prie efektyvesnių, 
tvaresnių, įtraukių, inovatyvių ir aukštos kokybės paslaugas gyventojams teikiančių sveikatos 
apsaugos ir priežiūros sistemų kūrimo Europoje. 

Taryba 2022 m. dalyvavo vertinant šių programų iniciatyvų projektus. Programoje JPIAMR-ACTION 
Tarybai buvo patikėtas sklaidos projektų 2022 m. konkurso sekretoriato vaidmuo. 

2022 m. Taryba finansavo 21 ERA-NET programų projektą (jiems skirta 623 239 Eur) bei paskelbė ir (arba) 
dalyvavo rengiant paraiškų konkursus pagal šias ERA-NET, EJP COFUND ir Europos partnerysčių 
programas: „Biodiversa+“, CHIST-ERA, DUT, EJP RD, „ERA4Health“, „ERAPerMed“, JPIAMR-ACTION, JPI 
„Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“, „M-era.Net“, NEURON ir „Water4All“. 

Informacija apie 2022 m. pateiktas paraiškas ir (arba) atrinktus finansuoti projektus, kuriuose dalyvauja 
Lietuvos tyrėjai, pateikiama Ataskaitos priede Nr. 8Nr. 7. 

1.2.1.4. COST veiklos 

COST – tai Europos šalių tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje (angl. European 
Cooperation in Science and Technology), skirtas nacionalinėmis lėšomis finansuojamiems moksliniams 
tyrimams koordinuoti. COST asociacijos narės yra 40 Europos valstybių ir Izraelis. COST pagrindas yra 
Europos tyrėjų inicijuoti bendradarbiavimo tinklai mokslo ir technologijų srityje.  

2022 m. Taryba vykdė nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST veiklose. Surengtos 5 paraiškų 
surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos, iš jų: 4 atstovo COST veiklos komitete ir 1 mokslo projekto 
vertinimas. Iš 16 Lietuvos MSI ir organizacijų Taryba gavo 89 paraiškas. Į COST programos veiklų valdymo 
komitetus nominuoti 64 Lietuvos atstovai iš 16 MSI. 2022 m. į naujų COST programos veiklų valdymo 
komitetus įsitraukė 44 Lietuvos atstovai.  

2022 m. Taryba skyrė 203 479 Eur finansavimą mokslo projektui COST veiklos įgyvendinimo laikotarpiui 
naują COST veiklą pasiūliusiam koordinatoriui iš Lietuvos.  

Taryba yra COST koordinatorė Lietuvoje ir COST asociacijos aukšto lygio pareigūnų bei mokslo komitetų 
Lietuvos atstovė. Lietuvos atstovai įsitraukia į vis daugiau COST veiklų (Ataskaitos priedas Nr. 9). 

1.2.1.5. Parama Ukrainos tyrėjams įdarbinti 

2022 m. 11 Lietuvos MSI teikė paraiškas 71 Ukrainos tyrėjui įdarbinti Lietuvos MSI. Jų darbo užmokesčiui 
kompensuoti skirta 0,835 mln. Eur (2 lentelė). Tyrėjai buvo įdarbinti mokslo darbuotojų pareigose. 
Vidutinis paramos dydis sudarė beveik 12 000 Eur. 

2 lentelė. Duomenys apie Ukrainos tyrėjų įdarbinimą MSI 

  Pareiškėjo institucija 
Įdarbintas tyrėjų 

skaičius 
Skirtos lėšos, Eur 

Gamtos tyrimų centras 5 60 257 

Fizinių ir technologijos mokslų centras 1 14 018 

Kauno technologijos universitetas 5 44 654 

Klaipėdos universitetas 7 84 132 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 1 24 988 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 2 28 767 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 8 77 996 

Mykolo Romerio universitetas 9 165 314 

Nacionalinis vėžio institutas 1 17 192 

Vilnius Tech 5 71 683 

Vilniaus universitetas 22 195 757 

Vytauto Didžiojo universitetas 5 60 241 
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1.2.2. Parama karjerai, mobilumui ir sklaidai 

◼ Parama doktorantams už studijų rezultatus 

Priemonė numatyta MSĮ ir vykdoma pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą aprašą. Paramos dydis 
metams gali siekti iki 96 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžių per metus, Taryba skiria 66–68 
BSI dydžio išmokas. 2022 m. parama skirta 99 paraiškoms (248 839 Eur). 

◼ Podoktorantūros stažuotės 

Taryba skyrė 8,5 mln. Eur finansavimą 109 dvejų metų trukmės podoktorantūros projektams. 

◼ Studentų tyrimai vasaros ir semestrų metu 

Taryba 2022 m. finansavo 164 studentų tyrimų vasaros metu ir studentų tyrimų semestrų metu projektus (2 
mėnesių trukmės), jų bendra vertė – 253 tūkst. Eur, taip pat 126 studentų projektai, įgyvendinami semestrų 
metu (2 semestrų, įskaitant žiemos egzaminų sesiją, trukmės), jiems skirta 250 tūkst. Eur. 

◼ Parama doktorantų akademinėms išvykoms 

Priemonė numatyta MSĮ ir vykdoma pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą aprašą. Kasmet skelbiami du 
kvietimai. Paramos dydis metams gali siekti iki 30 BSI per metus. Taryba skiria maksimalią paramą, 
atsižvelgdama į paraiškos sąmatą. 2022 m. pasirašyta 71 paramos skyrimo sutartis, paskirstyta 80 027 Eur. 

◼ Parama valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirstomoms konkurso būdu (konkursinė 
doktorantūra) 

Pagal šią priemonę studijas 2022 m. pradėjo 70 doktorantų (iš jų 10 vykdys doktorantūros studijas su 
įmonėmis), skirta 362 710 Eur. Lėšos doktorantūrai apskaičiuojamos pagal studijų kainas, kurias nustato 
doktorantūros teisę turinčios institucijos, bei lėšas, kurios doktorantui kas mėnesį mokamos skiriant LR 
Vyriausybės nustatytą paramą studijoms. 

◼ Parama akademinėms asociacijoms 

2022 m. parama skirta 34 akademinėms asociacijoms, kurios numatytoms veikloms panaudojo 
99 308 Eur. Lėšos skirtos tarptautinei akademinių asociacijų veiklai, mokslo ir mokslo populiarinimo 
renginiams organizuoti, asociacijų veiklai viešinti internete. 

◼ Parama mokslo renginiams 

Parama skiriama reikšmingiems nacionaliniams, regioniniams ar tarptautiniams mokslo renginiams, 
organizuojamiems Lietuvoje. Paprastai kasmet skelbiamas vienas kvietimas teikti paraiškas. 2022 m. 
parama skirta 34 renginiams, jų bendra vertė – 274 122 Eur. 

◼ Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 

Nuo 2022 m. vasario 1 d. vyksta nuolatinis kvietimas teikti paraiškas, paraiškos svarstomos kas mėnesį. 
Parama skirta pagal 95 paraiškas, jų bendra vertė – 170 240 Eur. 

◼ Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti 

Parama skiriama mokslo ir studijų institucijų poreikiams naujam ilgalaikiam turtui įsigyti ir (arba) turimam 
ilgalaikiam turtui atnaujinti ir modifikuoti, susijusiems su institucijų vykdomomis tęstinėmis MTEP ir meno 
veiklomis.  

2022 m. skelbtas pirmasis kvietimas. Konkursui buvo pateiktos 75 paraiškos iš 14 Lietuvos MSI. Visų 
konkursui pateiktų paraiškų prašoma lėšų suma viršijo 5,3 mln. Eur. Lėšos skirtos pagal 45 sutartis, iš viso 
panaudota 2 814 645 Eur.  

◼ Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra 

LDB 2022 m. mokslo publikacijų rinkinyje sukaupta per 85,7 tūkst., o sklaidos (mokslo populiarinimo 
publikacijų) rinkinyje – per 5,5 tūkst. publikacijų. LDB paieškos sistemoje vartotojai 2022 m. atliko per 
961,7 tūkst. peržiūrų, atsisiuntė beveik 194 tūkst. publikacijų tekstų (neįskaičiuoti duomenys iš išorinių 
sistemų, į kurias integruota LDB). 2022 m. „Google Analytics“ duomenimis, LDB užregistruota 170,5 tūkst. 
vartotojų. Didžioji dalis vartotojų LDB pasiekė per „Google“ (86,5 proc.), beveik po 6 proc. – per LDB 
portalą ir nuorodas, kiti – per socialinius tinklus.  



15 L I E T U V O S  M O K S L O  T A R Y B O S  2 0 2 2  M E T Ų  V E I K L O S  A T A S K A I T A  

 

 

◼ Projektas „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ 

LINO LT projekto tikslas – ES SF investicijų lėšomis skatinti Lietuvos tyrėjus dalyvauti ES mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programose bei iniciatyvose, finansuojant tyrėjų ir mokslo vadybininkų vizitus bei Lietuvos 
mokslo ryšių biuro Briuselyje LINO ir NCP veiklą.  

2022 m. vyko trys nuolatiniai kvietimai finansuoti LINO LT vizitus: 

1.  Užsienio partnerių mokslininkų vizitus, kurių tikslas – užmegzti mokslinį bendradarbiavimą su 
Lietuvos tyrėjais, paskatinti bendrą dalyvavimą tarptautinėse programose. 2022 m. gauta 10 
paraiškų, visoms skirtas finansavimas; 

2.  Mokslo vadybininkų vizitus – stiprinti Lietuvos mokslo vadybininkų administravimo gebėjimus MTEPI 
srityje. 2022 m. gautos 26 paraiškos. Finansavimas skirtas 23 paraiškoms, 3 vizitai neįvyko; 

3.  Lietuvos tyrėjų vizitus, kurių tikslas – pradėti ir vykdyti bendrus tarptautinius projektus su užsienio 
partneriais. 2022 m. gauta 62 paraiškos. Finansavimas skirtas 51 paraiškai, iš jų 3 vizitai neįvyko. 

◼ Projektas „Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“ 

Projektas buvo vykdomas 2018–2022 m. Jo tikslas – stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus ir 
kompetencijas rengiant mokslinių tyrimų ir paramos doktorantams projektų paraiškas. Projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdomi tyrėjų mokymai. Mokymuose dalyvavo 283 tyrėjai. Jie šiuos 
mokymus įvertino kaip labai efektyvius ir naudingus. 

◼ Projektas „Patiriamieji etikos srities eksperimentai mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojančiose 
organizacijose“  

Projektas „PRO-Ethics“ (angl. „Participatory Real Life Experiments in Research and Innovation Funding 

Organisations on Ethics“) vykdomas 2020–2024 m. Jo tikslas – sukurti ir išbandyti etikos pagrindus, 
apimančius principus, gaires, vertinimo kriterijus, gerąją praktiką bei norminę aplinką ir piliečių 
įsitraukimą, nepažeidžiant etikos, teisingumo, skaidrumo, lyčių lygybės, privatumo ir tvarumo principų. 
Projektą vykdo 15 partnerių iš šių šalių: Austrija, Danija, Nyderlandai, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, 
Belgija, Vokietija, Norvegija, Ispanija, Čekija, Rumunija ir Lietuva. Finansuojamas H2020 „Mokslas su 
visuomene ir visuomenei“ kvietimo „H2020-SwafS-2018-2020“ lėšomis.  

„PRO-Ethics“ vienija mokslinius tyrimus finansuojančias Europos institucijas. 2022 m. buvo organizuoti 8 
mokymai, įvyko 16 susitikimų su projekto parneriais, parengta 11 bandomųjų projektų, kuriuose aktyviai 
dalyvavo daugiau nei 100 suinteresuotųjų institucijų, išleisti 3 informaciniai lankstinukai. 

◼ Projektas „Lyčių lygybės stiprinimas mokslo ir inovacijų srityje“  

Taryba vykdo lyčių lygybės stiprinimo mokslo ir inovacijų srityje kuriant žinias, ugdant gebėjimus, 
keičiantis ne tik mokslo politikos informacija, bet ir ją koordinuojant, teikiant strategines konsultacijas 
politikos klausimais projektą (angl. „Gender Equality Network to Develop ERA Communities To coordinate 
Inclusive and sustainable policy“, GENDERACTIONplus). 

Projektas vykdomas 2022–2025 m. Jo tikslai – plėtoti strategines konsultacijas esamų ir naujų politinių 
sprendimų penkiose teminėse srityse klausimais; stiprinti politikos formavimą į procesą įtraukiant 
suinteresuotąsias šalis, pilietines visuomenės organizacijas ir piliečius; ugdyti mokslinius tyrimus 
finansuojančių institucijų bendruomenės narių gebėjimus, kompetenciją ir patirtį lyčių lygybės ir lyčių 
aspekto integravimo į MTEPI srityje; daryti poveikį per komunikaciją, sklaidą ir taikymą, įskaitant politikos 
rekomendacijomis pagrįstus nacionalinius poveikio planus ir ES poveikio planą, politikos santraukas ir 
pozicijų dokumentus. 

Tam kuriamos dvi specialistų bendruomenės (angl. Communities of Practice), vienoje telkiant 
nacionalinių valdžios institucijų iš 11 konsorciumo šalių atstovus, kitoje – mokslinius tyrimus 
finansuojančių organizacijų atstovus. 

Projektą koordinuoja Čekijos mokslų akademijos Sociologijos institutas. Iš viso konsorciume yra 26 
institucijos partnerės iš 21 šalies. Lietuvai atstovauja Taryba ir VU. Kaip asocijuota partnerė, projekte 
dalyvauja ŠMSM. Iš viso projekte – 18 asocijuotų partnerių iš 10 šalių. 

https://pro-ethics.eu/
https://genderaction.eu/about-us/
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2022 m. birželio mėn. įvyko pirmoji generalinė asamblėja, pradėtas rengti su lyčių lygybe susijęs 
klausimynas, kurio pagrindu bus vykdoma analizė visose dalyvaujančiose šalyse, šiuo klausimu įvyko 8 
susitikimai su partneriais.  

◼ Projektas „Įkvepiantis ir skatinantis pasitikėjimą moksliniais tyrimais“ 

2022 m. birželio mėn. Taryba drauge su 9 partneriais iš 9 šalių pradėjo vykdyti projektą, kuriuo siekiama 
stiprinti pasitikėjimą mokslu skatinant dalyvauti moksliniuose tyrimuose kaip bendrame kūrybiniame ir 
įtraukiančiame procese, jautriame visuomenės vertybėms, rūpesčiams ir poreikiams (angl. „INspiring and 
ANchoring TrUst in Science“, IANUS).  

IANUS tikslas – sudaryti projektų ir diskursų apie pasitikėjimą mokslu žemėlapį, parengti konceptualią 
programą, atlikti dalyvavimo tyrimus apie pasitikėjimo mokslu sąlygas, inicijuoti pasitikėjimą per bendrą 
kūrybą ir įsipareigojimą stiprinančius veiksmus. Bus teikiamos rekomendacijos finansuojančioms 
institucijoms, universitetams, žiniasklaidai ir kt. politikos klausimais, kuriamos pasitikėjimą stiprinančios 
mokslininkų ir suinteresuotųjų šalių visuomenės bendravimo ir įsitraukimo platformos. 

Projektą koordinuoja Roterdamo Erasmus universitetas (Nyderlandai). Finansuojamas HEU (HORIZON-
WIDERA-2021-ERA-01) lėšomis. 

2022 m. birželio mėn. įvyko pirmoji generalinė asamblėja, organizuoti 5 pasitarimai kuriant pasitikėjimo 
mokslu žemėlapį, mokymai, sukurtas komunikacijos aprašas.  

◼ Projektas „Atviras universalus mokslas“  

2022 m. rugsėjo mėn. Taryba drauge su 17 partnerių pradėjo atvirojo mokslo projektą (angl. Open 
Universal Science, OPUS), kuriame aiškinsis, kokie mokslinių tyrimų ir tyrėjų vertinimo pokyčiai padėtų 
stiprinti atvirojo mokslo praktiką. 

Vykdant OPUS projektą numatyta parengti priemones, kurios, tobulinant mokslinių tyrimų ir tyrėjų 
vertinimą, padėtų formuoti paskatos būdus tyrėjams taikyti atvirojo mokslo praktiką. Priemonės bus 
skirtos atnaujintiems procesams diegti mokslinius tyrimus atliekančiose institucijose ir mokslinius 
tyrimus finansuojančiose organizacijose. Projekte dėmesys kreipiamas į mokslinių tyrimų vertinimo 
sistemos reformą bei institucijų pasirengimą taikyti atvirojo mokslo praktiką. 

Projektą koordinuoja Kanarų salų vandenyno mokslinė ir technologinė infrastruktūra (angl. Oceanic 
Platform of the Canary Islands, PLOCAN). Finansuojamas HEU (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01) lėšomis.  

Spalio mėn. vyko pirmoji generalinė asamblėja bei dar 2 susitikimai su partneriais. 

1.3. Tarybos veikla skatinant šalies mokslo atvirumą ir tarptautinį 
bendradarbiavimą 

Taryba aktyviai dalyvauja ES ir kitų tarptautinių mokslo ir mokslo politiką formuojančių institucijų veikloje, 
derina su kitomis šalimis savo programas ir jų finansavimo procedūras, organizuoja bendrus paraiškų 
konkursus, taip sudarydama geresnes sąlygas Lietuvos tyrėjams atlikti bendrus tyrimus su kitų šalių 
mokslininkais. 

2022 m. kovo mėn. susitikta su Jungtinės Karalystės nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Brian‘u 
Olley. Susitikimas vyko Tarybos ir Jungtinės Karalystės ambasados Lietuvoje inicijuotos konferencijos 
„Lithuanian-United Kingdom universities cooperation in life sciences“ metu. Susitikime diskutuota apie 
mokslo padėtį Lietuvoje, aptarta pandeminė ir geopolitinė situacija, Ukrainoje vykstantis karas, uždaviniai, 
kylantys Europos ir pasaulio mokslininkams, ir priemonės jiems spręsti.  

Spalio mėn. susitikta ir aptarti mokslo ryšių plėtros klausimai su Taivano Nacionalinės mokslo ir 
technologijų tarybos viceministru prof. Minn-Tsong Lin‘u, generaliniais direktoriais prof. Meng-Fan Luo ir 
prof. Chih-Peng Li, kt. delegacijos nariais. 

https://trustinscience.eu/
https://opusproject.eu/
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Tarybos atstovai susitiko su Belgijos mokslo fondo generaline sekretore prof. dr. Véronique Halloin (angl. 
FUND FOR SCIENTIFIC RESEARCH – F.R.S.-FNRS), Tarybos pirmininkas dalyvavo susitikimuose su Belgijos 
delegacija.  

Spalio mėn. Tarybos atstovai susitiko su Jungtinės Karalystės delegacija. Šiame susitikime svarstyta, kaip 
pritraukti talentų, aptartos studentų ir mokslininkų bendradarbiavimo galimybės, pasidalyta gerąja 
praktika abiejose šalyse.  

Taryba drauge su kitomis Europos mokslo tarybomis susitikimuose (pavasario ir rudens) aptarė šalių mokslo 
politikos klausimus ir Europos mokslinių tyrimų erdvės ateitį. Kartu su kitomis Europos institucijomis, 
patariančiomis savo šalių vyriausybėms mokslo, technologijų ir inovacijų politikos klausimais, Taryba 
dalijosi patirtimi ir aptarė galimą pagalbą bei bendrą poziciją dėl galimybių ir pagalbos Ukrainos 
mokslininkams ir mokslui. 

Taryba aktyviai bendradarbiavo su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija 
(toliau – UNESCO), kuri prieš trejus metus atnaujino Rekomendaciją dėl mokslo ir mokslininkų (toliau – 
Rekomendacija). Lietuva pirmoji iš 195 šalių, kurių vyriausybės pasirašė susitarimą laikytis 
Rekomendacijos, įsivertins, kaip sekasi taikyti numatytus principus. UNESCO ir Tarybos iniciatyva 
suformuota darbo grupė parengė su Rekomendacija susijusią apžvalgą. Ši apžvalga tapo pirmosios 
Lietuvos periodinės ataskaitos apie Rekomendacijos įgyvendinimą pagrindu. Ataskaita, kurioje apžvelgta 
darbo grupės surinkta informacija, pateikta UNESCO. Gruodžio mėn. vykusiame Pasaulio mokslo forume 
(angl. World Science Forum) apžvalgos (periodinės ataskaitos) modelio kūrimo bandomojoje iniciatyvoje 
Lietuvos patirtį pristatė Lietuvos darbo grupės vadovė, Tarybos mokslinė sekretorė. 

1.3.1. Atstovavimas ES ir kitose tarptautinėse darbo grupėse  

Tarybos deleguoti atstovai ir ekspertai dalyvavo su MTEP susijusiose ES ir kitose tarptautinėse darbo 
grupėse, komitetuose, komisijose. Dalyvavimas tarptautinėse struktūrose padeda gauti pirminę 
informaciją apie tarptautinio lygmens procesus bei atkreipti dėmesį į Lietuvos ir jos tyrėjų interesus 
atitinkamose programų valdymo struktūrose.  

1.3.1.1. „Mokslo Europa“ ir kitas tarptautinis bendradarbiavimas 

2011 m. įkurta asociacija „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe), jungianti 37 mokslinius tyrimus 
finansuojančias ir vykdančias institucijas (tarp jų ir Tarybą) iš 28 Europos šalių.  

2022 m. Tarybos pirmininkas dalyvavo „Mokslo Europos“ generalinės asamblėjos ir mokslo tarybų 
regioniniame susitikime (angl. Global Research Council Europe Regional Meeting), keturiuose 
nuotoliniuose posėdžiuose, kuriuose buvo aptarti „Mokslo Europos“ veiklos klausimai ir priimtas Ukrainą 
palaikantis nutarimas. Rugsėjo mėn. buvo derinamos susitarimo „Agreement on Reforming Research 
Assessment“ nuostatos ir koalicijos „Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)“ steigimo 
klausimai, lapkričio mėn. patvirtintas 2023 m. darbo planas pagal 2021–2026 m. strategijos planą, o vykęs 
aukšto lygio pasitarimas buvo skirtas akademinei etikai (angl.„Research Ethics and Integrity in the Context 
of Public Engagement“). 

Taryba, būdama „Mokslo Europos“ narė, yra įsitraukusi į Pasaulio mokslo tarybos (angl. Global Research 
Council) veiklą. 2022 m. dalyvavo renginiuose ir pasitarimuose. 

Pirmininkas Tarybos vardu pasirašė susitarimą dėl Europos mokslinių tyrimų vertinimo reformos (angl. 
„Agreement on Reforming Research Assessment“) ir Taryba tapo koalicijos „Coalition for Advancing 
Research Assessment (CoARA)“ signatare (angl. signatory organisation). 2022 m. gruodžio 1 d. įvyko 
koalicijos steigiamoji asamblėja (angl. Constitutive Assembly).  

Tarybos atstovai dalyvavo šių „Mokslo Europos“ darbo grupių veikloje: 

1) darbo grupėje dėl „Europos horizonto“;  
2) darbo grupėje dėl mokslinių straipsnių atvirosios prieigos; 
3) darbo grupėje dėl mokslinių tyrimų duomenų. 

 

https://worldscienceforum.org/
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1.3.1.2. EURAXESS 

2022 m. Taryba tęsė veiklą Nacionalinių Europos mokslininkų mobilumo centrų tinkle EURAXESS: konsultavo ir 
teikė informaciją mokslininkams ir kitiems tyrėjams aktualiais su mobilumu Lietuvoje ir užsienio šalyse 
susijusiais klausimais, administravo interneto svetainę www.euraxess.lt ir „Facebook“ paskyrą.  

1.3.2. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo programos 

Šių programų veiklą Taryba vykdė nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
priemonės: 

1) MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas;  
2) Jungtinės programos „Eurostars 2“ ir „Eurostars 3“; 
3) Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė. 

1.3.3. Nacionalinių kontaktinių atstovų veikla 

Gerinant šalių dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje svarbus vaidmuo tenka NCP tinklui. 
NCP informuoja pareiškėjus ir projektų vykdytojus apie naujoves, skleidžia EK informaciją apie paraiškų 
konkursus ir jų sąlygas, konsultuoja paraiškų rengimo, partnerių paieškos, administracinių procedūrų ir 
reikalavimų vykdant projektus bei kitais su HEU programa susijusiais klausimais, atlieka išankstinį paraiškų 
skaitymą bei teikia patarimus kaip patobulinti rengiamas paraiškas. NCP komanda prisideda prie Lietuvos 
dalyvavimo ES bendrosiose tyrimų ir inovacijų programose sėkmės (išsamiau apie programos „Europos 
horizontas“ sėkmės rodiklio statistiką Ataskaitos priede Nr. 7Nr. 7). 

Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Tarybos veikla apima visas HEU programas ir dirba šių teminių sričių 
nacionaliniai kontaktiniai atstovai: 

I.  Aukšto lygio mokslas: 
1. ERC dotacijos; 
2. Mokslinių tyrimų infrastruktūros; 
3. Marie Sklodowska Curie veiklos. 

II.  Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas:  
1. Sveikata; 
2. Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė;  
3. Civilinė visuomenės sauga; 
4. Skaitmeninės technologijos, pramonė, kosmosas; 
5. Klimatas, energetika ir judumas; 
6. Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka;  
7. Jungtinių tyrimų centras. 

III.  Inovatyvi Europa:  
1. Europos inovacijų taryba; 
2. Europos inovacijų ir technologijų institutas. 

IV.  Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra:  
1. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra;  
2. Europos mokslo ir inovacijų sistemos reformos ir plėtra. 

V.  Teisiniai ir finansiniai programos aspektai. 

Tarybos NCP informaciją apie įvairius mokymus, konsultacijas ir kitus renginius bei naujienas pareiškėjams 
pristato šiais sklaidos kanalais: 
▪ Tarybos NCP socialinio tinklo „LinkedIn“ paskyroje – sukurta 2021 m. vasario mėn., turi 1 925 sekėjus 

(2023 m. vasario mėn. duomenys);  
▪ naujienlaiškiais:  

- Tarybos NCP naujienlaiškis apie HEU naujienas leidžiamas kas mėnesį ir siunčiamas daugiau kaip 
300 adresatų;  

- socialinių ir humanitarinių mokslų atstovams – beveik 150 adresatų – išplatinta 19 naujienlaiškio 
numerių apie „Europos horizonto“ veiksmų grupę „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“;  

http://www.euraxess.lt/
https://www.linkedin.com/company/ncp-research-council-of-lithuania/?viewAsMember=true
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▪ Tarybos NCP tinklalapyje pristatomi NCP kontaktai, teikiamos paslaugos, informuojama apie HEU 
kvietimus teikti paraiškas, veiksmų grupes, partnerių paieškas, aktualias naujienas ir renginius.  

NCP su mokslo vadybininkais ir tyrėjais bendradarbiauja teikdami konsultacijas (telefonu, elektroniniais 
laiškais, per individualius susitikimus „MS Teams“ ar „Zoom“ platformose). Individualių konsultacijų metu 
atsakoma į klausimus, susijusius su paraiškų rengimu, biudžeto sudarymu, jei reikia, atliekamos išankstinės 
paraiškų peržiūros. Paraiškų rengėjai kviečiami dalyvauti NCP mokymuose ir renginiuose. 

Visos teikiamos paslaugos yra skelbiamos Tarybos NCP tinklalapyje. 

1.3.3.1. NCP svarbiausi metų įvykiai ir pasiekimai  

2022 m. Tarybos NCP pradėjo kuruoti ir viešinti informaciją, susijusią su ES misijomis, Lietuvos 
pareiškėjams bei skatinti juos teikti HEU programos paraiškas. Tarybos NCP intensyviai viešino misijų 
kvietimus teikti paraiškas (iš viso 8 bendri nacionaliniai ir tarptautiniai renginiai skirti misijoms), sukūrė 
šešėlines nacionalinio lygio grupes (Vėžio misijos šešėlinė grupė), pristatė misijas Lietuvos regionams ir 
miestams1 (Tauragė, Marijampolė, Šauliai, Alytus, Panevėžys) bei teikė konsultacijas pareiškėjams. Taip 
pat prisidėjo prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos, koordinuojamos LR Seimo laikinosios parlamentinės 
grupės „Žaliosios savivaldybės – 2030“, veiklos. Šių iniciatyvų poveikis akivaizdus –2Lietuvos pareiškėjai 
dalyvaus 19 tarptautinių misijų projektų, kurių bendra vertė daugiau nei 5,3 mln. Eur. Bendras sėkmės 
vidurkis – 44 proc. Du miestai – Vilnius ir Tauragė – atrinkti dalyvauti įgyvendinant ES miestų misiją, o 
Kaunas ir Šiauliai prisijungė prie „Urban Transition“ misijos įgyvendinimo. 

2021–2022 m. ERC kvietimams buvo pateikta 11 paraiškų, į antrą vertinimo etapą pakviesti net 6 tyrėjai 
iš Lietuvos. Dr. Stephen‘as Knox Jones (VU GMC) laimėjo dotaciją pradedantiesiems tyrėjams. Dauguma 
Lietuvos pareiškėjų dalyvauja projektuose partnerių teisėmis ir koordinuoti HEU projektų nesiryžta. 
Didžiausias laimėjimas yra du „Teaming“ projektai, kurių koordinatoriai bus KTU ir VDU. 

1.3.3.2. NCP renginiai  

Per 2022 m. Tarybos NCP komanda organizavo 42 viešus savo srities ir bendrus teminius renginius, 
kuriuose dalyvavo daugiau kaip 2 100 dalyvių. 9 renginiai buvo tarptautiniai, organizuoti su kolegomis iš 
kitų šalių (Didžioji Britanija, Prancūzija, Estija, Latvija, Čekija, Lenkija, Kroatija). 

2022 m. gruodžio 1 d. organizuotas renginys, skirtas tik verslo atstovams. Jame dalyvavo net 89 dalyviai iš 
įvairių verslo ir konsultacinių įmonių.  

NCP organizuotuose informaciniuose renginiuose ir mokymuose dalyvavo tyrėjai, mokslo vadybininkai, 
verslo atstovai, konsultantai, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. 2022 m. suteikta per 
400 konsultacijų. 

1.3.4. Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO 

Lietuvos mokslo ir inovacijų ryšių biuras Briuselyje (toliau – LINO biuras) įkurtas ir aktyvią veiklą pradėjo 
2017 m. Vienas iš LINO biuro prioritetų – informacijos apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes 
sklaida, naudojant LINO biuro socialinių tinklų paskyras bei LINO biuro tinklalapį, kurį 2022 m. aplankė 
9 700 vartotojų, iš jų 2 500 – iš Lietuvos. LINO biuro „YouTube“ paskyroje vyksta nuotolinių renginių 
transliacija bei skelbiami renginių įrašai. 2022 m. buvo transliuota ir pasidalyta 11 renginių įrašų, kurie 
peržiūrėti 3 644 kartus. Nuo 2021 m. pradėtas leisti LINO biuro HEU programos naujienlaiškis, kuriame 
apžvelgiamos ES mokslo ir inovacijų politikos naujienos bei anonsuojami LINO biuro renginiai (iš viso 
išleisti šeši numeriai). 2022 m. LINO biuras inicijavo susitikimų ciklą su Lietuvos MSI („Dialogai su LINO apie 
Europos horizontus“), kuriame kartu su NCP tinklo atstovu buvo pristatomos LINO biuro ir NCP paslaugos 

 

1 NCP Gintauta Žemaitienė atsakinėjo į žurnalistų klausimus apie misiją Marijampolės TV – vaizdo įrašas https://youtu.be/YjUl_wQ6Xd4?t=566. 

2 VILNIUS TECH, Vilniaus savivaldybė, Santaros klinikos, LSMU, Sveikatos apsaugos ministerija, Kauno klinikos, Pagalbos onkologiniams ligoniams 

asociacija, Nacionalinis vėžio institutas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, „AgriFood Lithuania DIH“, Kauno technologijos universitetas, viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas, viešoji įstaiga Lietuvos 
žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslo taryba, UAB „Teraglobus“. 

https://www.lmt.lt/lt/europos-horizontas/temines-sritys-ir-nacionaliniu-kontaktiniu-atstovu-ncp-paslaugos/3605
https://www.lmt.lt/lt/europos-horizontas/temines-sritys-veiksmu-grupes-ir-nacionaliniu-kontaktiniu-atstovu-ncp-paslaugos/3605
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
https://www.lmt.lt/lt/naujienos/2444/pirma-karta-europos-mokslo-tarybos-dotacija-suteikta-pradedanciajam-mokslininkui-lietuvoje:1097
https://www.lmt.lt/lt/europos-horizontas/kas-naujo-europos-horizonto-programoje/3610/ktu-ir-vdu-koordinuos-strategines-svarbos-programos-europos-horizontas-projektus:1128
https://youtu.be/YjUl_wQ6Xd4?t=566
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bei galimybės didinti tarptautiškumą ir plačiau dalyvauti įvairiose ES iniciatyvose (organizuoti 4 susitikimai 
su VU, KTU, VDU ir VILNIUS TECH). Surengti 6 tarptautiniai partnerysčių paieškos renginiai. 

Vienas svarbiausių renginių buvo 2022 m. gruodžio 1 d. organizuotas tinklaveikos renginys – LINO biuro 
penkerių metų veiklos Briuselyje paminėjimas, kuriame dalyvavo ES komisaras Virginijus Sinkevičius, 
Lietuvos nuolatinis atstovas prie ES, ambasadorius Arnoldas Pranckevičius, ŠMSM viceministras Gintautas 
Jakštas, EK ir kitų šalių MTI biurų atstovai. Be to, organizuotas dar 21 tarptautinis informacinis ir 
tinklaveikos renginys apie įvairias HEU dalis, mokslo, technologijų ir inovacijų programų sinergijas, ES 
partnerystes, mokslo vertinimo reformą, socialinių ir humanitarinių mokslų vaidmenį HEU, Europos 
misijas, ES politiką vandenilio srityje, žaliąjį kursą ir kitus aspektus.  

Dar viena svarbi biuro veikla – Lietuvos mokslo ir inovacijų potencialo pristatymas Europos auditorijai. 
Kartu su analogiškais Estijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Nyderlandų biurais ir kitais partneriais surengta 
12 tokio pobūdžio renginių. LINO biuro su partneriais organizuojamų nuotolinių renginių auditorija apima 
ne tik Europos šalis. Per 2022 m. renginiuose dalyvavo mokslo atstovai iš Argentinos, JAV, Ugandos, Pietų 
Korėjos, Honkongo, Indijos, Bangladešo, Izraelio, Turkijos ir kitų šalių.  

Kartu su ŠMSM LINO biuras nuo 2021 m. įsitraukė į EK darbo grupę, sukūrusią ir plėtojančią ES valorizacijos 
platformą, kurioje pateikiami Lietuvos institucijų pasiekimai. LINO biuro atstovas moderavo vieną iš EK 
organizuotos „Valorizacijos savaitės“ sesijų, dalyvauja įgyvendinant ERA 7 veiksmą, kuris susijęs su žinių 
valorizacija.  

Šiais metais LINO biuras įsitraukė į ES finansuojamo projekto TRAMI (angl. TRAnsnational cooperation on 
the MIssions approach) veiklas kaip asocijuotas narys, kurio tikslas – užtikrinti, kad ES misijos veiktų, 
kuriant praktikos bendruomenes, keičiantis žiniomis ir siūlant abipusį mokymąsi. 

LINO biuras aktyviai dalyvauja nacionalinių mokslo ir inovacijų ryšių biurų Briuselyje tinklo IGLO (angl. Informal 
Group of RTD Liaison Offices) veikloje. 2022 m. LINO biuro atstovai vadovavo kelioms IGLO darbo grupėms: „IGLO 
Health“, „IGLO Higher Education“. LINO biuro vadovas yra „IGLO Core“ ir IGLO sekretoriato narys. 

2. Institucijos valdymas ir jos veiklos tobulinimas 

2.1. Struktūra ir valdymas  

LR Seimui 2022 m. sausio 11 d. priėmus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 15, 73 
straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymą Nr. XIV-894, Taryba tapo atskaitinga LR 
Vyriausybei. Vadovaudamasi MSĮ 15 straipsnio 2 dalimi, LR Vyriausybė 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu 
Nr. 375 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Tarybos nuostatus, kurie įsigaliojo 
2022 m. balandžio 22 d. Pagal MSĮ 15 straipsnio nuostatas pakeista Tarybos organų struktūra – numatytas 
naujas trečias ekspertinis komitetas. Šiuo metu Tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – 
Humanitarinių ir socialinių, Gamtos ir technikos mokslų, bei administracija.  

LR Vyriausybė nuo 2022 m. gruodžio 1 d. nutarė reorganizuoti MITA jungimo būdu – prijungti ją prie 
Inovacijų agentūros ir Tarybos. Tarybai perėjo tam tikros MITA teisės ir pareigos, buvo patvirtinta nauja 

Tarybos struktūra. 

Tarybai vadovauja pirmininkas, juo iki 2022 m. gruodžio 31 d. buvo R. Baronas. Valdyba yra kolegialus 
valdymo organas. Tarybos komitetai pagal mokslo sritis įgyvendina Nuostatuose nurodytas komitetų 
funkcijas. Tarybos administracijos funkcija – įgyvendinti Tarybos sprendimus dėl MTEP programinio 
konkursinio finansavimo ir atlikti administracinį, organizacinį ir informacinį darbą. 2022 m. pabaigoje 
administracijos padaliniuose dirbo 27 valstybės tarnautojai ir 40 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. 
Taryba taip pat įgyvendina 4 projektus, kurie yra finansuojami ES SF lėšomis. Be to, aktyviai dalyvauja 
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ projektuose. Informaciją apie 
programas HEU ir H2020 jų vykdytojams ir pareiškėjams teikia 9 nacionaliniai atstovai. 

Taryba siekia, kad jos veikla būtų skaidri, efektyvi, orientuota į rezultatus ir atitiktų akademinės 
bendruomenės poreikius bei lūkesčius. 2022 m. Taryba dirbo mišriu būdu.  
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2.2. Visuomenės informavimas 

Pažindindama pareiškėjus ir projektų vykdytojus su paraiškų konkursų ir vykdomų projektų nuostatomis, 
Taryba 2022 m. rengė nuotolinius informacinius renginius ir teikė individualias konsultacijas. Taryba taip pat 
organizavo aptarimus su akademine bendruomene, socialiniais partneriais, mokslo politikos dalyviais, 
valstybės ir verslo institucijų atstovais, politikais, užsienio partneriais įvairiais mokslo politikos aspektais.  

Pagrindinė priemonė skleisti informaciją apie Tarybos veiklą ir aktualijas yra interneto svetainė 
www.lmt.lt. Joje skelbiamas žinias prenumeruoja daugiau kaip 2 000 prenumeratorių. Rengiami ir 
platinami pranešimai žiniasklaidai, teikiama informacija pagal jos atstovų pateiktus klausimus.  

Dauguma Tarybos 2022 m. naujienų buvo susijusios su HEU programa – numatomais paraiškų konkursais, 
jų reikalavimais, misijomis ir kita.  

Svarbiausios 2022 m. Tarybos naujienos: 

▪ Tarybos vadovybės pasikeitimai: patvirtinta naujos sudėties valdyba, išrinktas valdybos pirmininkas, 
Tarybos pirmininko atsistatydinimas ir kvietimas teikti kandidatus į pirmininkus; 

▪ su parama Ukrainos tyrėjams ir šaliai susijusios naujienos; 
▪ HEU teminių sričių paraiškų konkursai ir partnerių paieškos galimybės, kaip NCP ir LINO biuro 

komunikacija;  
▪ ERA-NET ir Europos partnerysčių programų naujienos; 
▪ Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje gyvybės mokslinių tyrimų infrastruktūroje EMBL ir EMBO 

programose; 
▪ galimybių Lietuvos tyrėjams ir pasiekimų dalyvaujant „Nordforsk“ ir „Chanse“ programose naujienos; 
▪ su konkursinės doktorantūros konkursu susijusios naujienos; 
▪ įvairių valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų konkursų (mokslininkų grupių projektų, 

MSI infrastruktūros atnaujinimo, lituanistinių tyrimų ir sklaidos, kt.) naujienos;  
▪ MITA reorganizavimas prijungiant ją prie Tarybos; 
▪ COST veiklos ir jose dalyvaujančių Lietuvos tyrėjų pasiekimai;  
▪ Baltijos mokslo programos naujienos. 

2022 m. surengti 4 vieši (elektroniniai) svarstymai, skirti programų ataskaitoms bei inicijuotai priemonei 
„Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“.  

2022 m. lapkričio pabaigoje Taryba ir HERA Vilniuje surengė seminarą apie humanitarinių mokslų poveikio 
Europoje supratimą. Vis dėlto tradiciškai didžiausias dėmesys buvo skirtas informaciniams renginiams, 
skirtiems pasirengti paraiškų konkursams.  

Išsamiau apie NCP renginius ir susijusią veiklą – Ataskaitos 1.3.3.2 poskyryje, apie LINO biuro renginius ir 
susijusią veiklą – Ataskaitos 1.3.4 poskyryje. 

2.3. Konkursinio finansavimo organizavimo gerinimas 

2.3.1. Ekspertavimo kokybės gerinimas 

Taryba siekia, kad jos ekspertų darbas būtų kokybiškas, skaidrus ir būtų viešinamos su ekspertų darbu 
susijusios problemos. 

2022 m. pradžioje Tarybos interneto svetainėje buvo paskelbta Apklausa apie Tarybos vykdomą paraiškų ir 
ataskaitų ekspertinį vertinimą. Klausėme apie ekspertinio vertinimo kokybę, stiprybes, silpnybes ir kvietėme teikti 
pasiūlymus dėl šio proceso tobulinimo. Gauta daugiau kaip 50 atsiliepimų. Apklausos dalyviai pabrėžė vertinimo 
proceso aiškumą, tinkamą vertinimo kriterijų apibrėžimą, tarptautinių ekspertų įtraukimą, kelių ekspertų 
pasitelkimą vienai paraiškai ar ataskaitai įvertinti ir t. t. Taip pat atkreiptas dėmesys į vertinimo rezultatų ir 
vertinimo principų, nustatytų ekspertams, viešumo trūkumą, pasitelkiamų ekspertų kompetencijos vertinamo 
objekto tematikoje ribotumą, pasitaikančius vertinimo komentaro ir skirto balo neatitikties atvejus, per daug 
lakoniškus, neesminius vertinimo komentarus ir pan. Dalis pateiktų pasiūlymų įgyvendinta pakeičiant Tarybos 
teisės aktus ar skelbiant 2022 m. kvietimus: viešai skelbiamas pagal kvietimą pateiktų paraiškų suskirstymas į 

http://www.lmt.lt/
https://www.lmt.lt/lt/apklausa-apie-lietuvos-mokslo-tarybos-vykdoma-paraisku-ir-ataskaitu-ekspertini-vertinima/3969/start
https://www.lmt.lt/lt/apklausa-apie-lietuvos-mokslo-tarybos-vykdoma-paraisku-ir-ataskaitu-ekspertini-vertinima/3969/start
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grupes ekspertiniam vertinimui atlikti, ekspertinio vertinimo metu sudarytos paraiškų pirmumo eilės ir 
paraiškoms skirta galutinė įverčių suma, taip pat Gairės, kuriomis vadovaujasi ekspertai, vertindami paraiškas, 
taikoma penkiabalė sistema naudojant 0,5 balo žingsnį vertinimo, kasmet skelbiami konkursinių priemonių 
ekspertinį vertinimą atlikusių ekspertų sąrašai ir t. t.  

Ekspertinio vertinimo kokybei užtikrinti Taryboje sudarytos trys komisijos: 

1. Konkursinio finansavimo apeliacinė komisija, nagrinėjanti apeliacijas dėl per administracinę patikrą ar 
ekspertinį vertinimą padarytų faktinių klaidų ir (arba) procedūrų pažeidimų, kurie galėjo turėti 
lemiamą įtaką paraiškos ar ataskaitos įvertinimui. 2022 m. ši komisija išnagrinėjo 20 apeliacijų. 19 
apeliacijų teiktos dėl paraiškų ekspertinio vertinimo metu padarytų faktinių klaidų ir (arba) procedūrų 
pažeidimų, 1 – dėl ataskaitos. Dėl 13 išnagrinėtų apeliacijų priimtas komisijos sprendimas apeliacijas 
tenkinti visa apimtimi ar iš dalies; 

2. Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų veiklos vertinimo apeliacinė komisija, kuri nagrinėja 
MSI, nesutinkančių su Tarybos pirmininko sprendimu, priimtu mokslo (meno) darbų, MTEP projektų ir 
sutarčių, meno sutarčių įvertinimo pagrindu, pateiktas apeliacijas. 2022 m. išnagrinėjo 4 MSI pateiktas 
apeliacijas dėl 12 vertinamųjų objektų. Apeliacijas dėl 3 vertinamųjų objektų nutarta patenkinti; 

3. Veikia nuolatinė Mokslinės veiklos etikos komisija. Ji 2022 m. nagrinėjo kreipimusis dėl įtarimų, kad pažeisti 
Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės, susijusios su mokslininkų grupių paraiškų pakartotiniu 
teikimu, su mokslininkų grupių paraiškų sutapimu bei paraiškoje planuotos produkcijos pateikimu, su MSI 
kasmetinio vertinimo medžiaga. 

2.3.2. Administracinės naštos mažinimas 

Taryba siekia, kad projektų administravimas būtų kokybiškas, veiksmingas, atitiktų tyrėjų poreikius, taip pat 
kad būtų reaguojama į COVID-19 sukeltą pandemiją ir LR Vyriausybės paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją 
situaciją. Tarybos teisės aktuose ar pasiūlymuose institucijoms ir tyrėjams buvo nuolat mažinama 
administracinė našta pareiškėjams. Iki 2022 m. vidurio ir toliau taikyta patvirtinta laikinoji projektų finansavimo 
sutarčių administravimo tvarka, kuri pagreitino sprendimų priėmimą, kai kreipiamasi dėl su COVID-19 
pandemija susijusių aplinkybių būtinų projektų vykdymo keitimų, ir apibrėžė žingsnius pereinant prie 
elektroninio dokumentų tvarkymo. Atnaujinami atsakymai į projektų vykdytojų dažniausiai užduodamus 
klausimus dėl projektų administravimo COVID-19 pandemijos sąlygomis: dėl atšaukiamų ar perkeliamų 
renginių bei ribojimų keliauti, pereinant prie darbo nuotoliniu būdu ar sumažinus galimybes veiklas vykdyti 
institucijų laboratorijose, bibliotekose, archyvuose, muziejuose, kai projektų vykdytojai buvo priversti 
koreguoti projektų įgyvendinimo kalendorinius planus, išlaidų sąmatas. 

2022 m. viduryje buvo pakeisti Tarybos teisės aktai, reglamentuojantys konkursinį finansavimą. Šie 
pakeitimai leis projektus vykdančioms institucijoms ir tyrėjams paprasčiau planuoti lėšas, skirtas 
projektams įgyvendinti, taip pat lengviau atlikti sąmatų pakeitimus bei atsiskaityti už skirtas lėšas: 

1. Pakeistos nuostatos dėl tiesioginių išlaidų rūšių, jas sujungiant į stambesnes, taip palengvinant lėšų 
administravimą institucijose; 

2. Atsisakyta netiesioginių išlaidų skirstymo į grupes ir panaikintas Tarybos pirmininko 2019 m. 
balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-187 „Dėl netiesioginių išlaidų santykio tarp išlaidų grupių“ – 
institucijos netiesiogines išlaidas projektų administravimo reikmėms galės naudoti savo nuožiūra; 

3. Panaikinta nuostata, draudusi keisti projekto išlaidų sąmatoje numatytų ankstesnių ketvirčių apimtis; 
4. Panaikinta nuostata, kad projektų išlaidų sąmatos keitimai gali būti atlikti likus ne mažiau kaip dešimt 

kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos; 
5. Pakeistos Tarybos nuostatos dėl esminių projekto išlaidų sąmatos keitimų: rengiantis keitimui, reikės 

įvertinti tik jo santykį su metine tiesioginių išlaidų suma (anksčiau reikėjo atsižvelgti ir į ketvirtinę) – 
esminiu keitimu bus laikomas didesnis nei 10 proc. dydžio (vienkartinis ar suminis) tokių išlaidų 
keitimas tarp išlaidų rūšių. 
 
 

 Tarybos 2022 m. išlaidų panaudojimas pateiktas  Ataskaitos priede Nr. 10.  
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3. Priedai 

Priedas Nr. 1. MSI kasmetinio 2021 m. mokslo (meno) veiklos vertinimo aprėptys 

2022 m. Taryba įvertino 14,6 tūkst. institucijų pateiktų 2021 m. paskelbtų mokslo (meno) sklaidos vienetų 
(darbų):  

▪ mokslo sklaidos vienetų (darbų) – 9,0 tūkst.; 
▪ meno sklaidos vienetų (darbų) – 1,0 tūkst.; 
▪ Top10 sklaidos vienetų (darbų) – 3,0 tūkst.;  
▪ tarptautinių projektų – 0,28 tūkst.;  
▪ užsakymų iš ūkio subjektų – 1,3 tūkst.;  
▪ meno užsakymų iš ūkio subjektų – 0,01 tūkst.;  
▪ patentų (ar patentų paraiškų) licencinių sutarčių – 0,03 tūkst.  

1–4 paveiksluose parodyta, kiek už 2019, 2020 ir 2021 m. NTMA mokslo sklaidos vienetus (darbus) MSI 
surinko taškų, tenkančių MSI vienam mokslininko visos darbo dienos atitikmeniui (toliau – MVDDA) pagal 
mokslo sritį (Ti). Jei MSI mokslo srityje deklaravo mažiau nei 5 MVDDA, jų Ti toje mokslo srityje nerodomas, 
taip pat neįtrauktos tos MSI, kurių Ti mokslo srityje mažesnis nei 1. 

 

1 pav. MSI taškai, tenkantys MSI vienam MVDDA pagal mokslo sritį (Ti). x ašyje nurodyta MSI Ti, y ašyje – MSI. N – gamtos mokslų 
sritis. 
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2 pav. MSI taškai, tenkantys MSI vienam MVDDA pagal mokslo sritį (Ti). x ašyje nurodyta MSI Ti, y ašyje – MSI. T – technologijos 
mokslų sritis. 

 

3 pav. MSI taškai, tenkantys MSI vienam MVDDA pagal mokslo sritį (Ti). x ašyje nurodyta MSI Ti, y ašyje – MSI. M – medicinos ir 
sveikatos mokslų sritis. 
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4 pav. MSI taškai, tenkantys MSI vienam MVDDA pagal mokslo sritį (Ti). x ašyje nurodyta MSI Ti, y ašyje – MSI. A – žemės ūkio 
mokslų sritis. 

 

5–6 paveiksluose parodyta, kiek už 2019, 2020 ir 2021 m. HSM sričių mokslo sklaidos vienetus (darbus) 
MSI surinko taškų, tenkančių MSI vienam MVDDA pagal mokslo sritį (Ti). Jei MSI mokslo (meno) srityje 
deklaravo mažiau nei 5 MVDDA, jų Ti toje mokslo (meno) srityje nerodomas, taip pat neįtrauktos tos MSI, 
kurių Ti mokslo (meno) srityje mažesnis nei 1. 

 

5 pav. MSI taškai, tenkantys MSI vienam MVDDA pagal mokslo sritį (Ti). x ašyje nurodyta MSI Ti, y ašyje – MSI. S – socialinių mokslų 
sritis. 
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6 pav. MSI taškai, tenkantys MSI vienam MVDDA pagal mokslo sritį (Ti). x ašyje nurodyta MSI Ti, y ašyje – MSI. H – humanitarinių 
mokslų sritis. 

 

Dėl COVID-19 pandemijos ir jos poveikio meno sklaidai atsisakyta 2020 m. universitetų meno veiklos 
kasmetinio ir ekspertinio vertinimo – jis perkeltas į 2022 metus. 2022 m. vertinta 2020–2021 m. meno 
veikla, vertinant tokį kiekį meno darbų, kokį galima pateikti už vienus ataskaitinius metus. 7 paveiksle 
parodyta, kiek už 2019, 2020–2021 m. scenos ir ekrano (C), vaizduojamųjų menų (V) sričių meno sklaidos 
vienetus (darbus) MSI formalaus vertinimo metu surinko taškų, tenkančių vienam MSI MVDDA pagal 
meno sritis (Ti). Jei MSI mokslo (meno) srityje deklaravo mažiau nei 5 MVDDA, jų Ti toje mokslo (meno) 
srityje nerodomas, taip pat neįtrauktos tos MSI, kurių Ti mokslo (meno) srityje mažesnis nei 1. 

 

7 pav. MSI taškai, tenkantys MSI vienam MVDDA pagal mokslo sritį (Ti). x ašyje nurodyta MSI Ti, y ašyje – MSI. Me – scenos ir 
ekrano (C), vaizduojamųjų menų (V) sritys. 
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8 paveiksle parodyta, kiek už 2019, 2020–2021 m. CV sričių meno sklaidos vienetus (darbus) MSI 
ekspertinio vertinimo metu surinko balų, tenkančių vienam MSI MVDDA pagal meno sritis (SEi). Jei MSI 
mokslo (meno) srityje deklaravo mažiau nei 5 MVDDA, jų SEi toje mokslo (meno) srityje nerodomas. 

 

 

8 pav. MSI balai, tenkantys vienam MSI MVDDA pagal meno sritis (SEi). x ašyje nurodyta MSI SEi, y ašyje – MSI. Me – scenos ir 
ekrano (C), vaizduojamųjų menų (V) sritys. 

 

2022 m. MSI pateikė 420 pastabų dėl mokslo (meno) sklaidos vienetų (darbų) vertinimo, tai sudaro apie 
4 proc. visų vertintų mokslo (meno) sklaidos vienetų (darbų). Daugiausia (po 7 proc.) pastabų pateikta dėl 
socialinių mokslų ir meno mokslo (meno) sklaidos vienetų (darbų) vertinimo (9 pav.). 

 

9 pav. Mokslo (meno) sričių ekspertų įvertinti mokslo (meno) sklaidos vienetai (darbai) ir MSI pateiktos pastabos dėl vertinimo 
techninių klaidų. x ašyje – mokslo (meno) sritys: N – gamtos, T – technologijos, M – medicinos ir sveikatos, A – žemės ūkio, S – 
socialinių, H – humanitarinių mokslų, Me – scenos ir ekrano (C), vaizduojamųjų menų (V), y ašyje – mokslo (meno) sklaidos vienetų 
(darbų) ir MSI pateiktų pastabų skaičius, vnt. 

 

2021 m. MSI vykdytų MTEP projektų ir sutarčių įskaitytos lėšos pagal mokslo (meno) sritis (lyginant jas su 
2020 ir 2019 m. įskaitytomis lėšomis) parodytos 10 paveiksle. 2019 m. visose mokslo srityse, išskyrus NM 
ir SM sritis, gerokai didesnės sumos buvo įskaitytos už MSI vykdytus ūkio subjektų MTEP užsakymus. 
2020 m. tendencija išliko ta pati, bet skirtumai tarp USU ir TPP, ypač NM srities atveju, sumažėjo. 2020 m. 
N, T ir A srityse lėšų, kurias gavo MSI, vykdydamos ūkio subjektų MTEP užsakymus, ir lėšų, kurias MSI gavo 
dalyvaudamos tarptautinių mokslo programų projektuose, sumos (tūkst. Eur) buvo apylygės. MM srities 
USU ir TPP sumos skyrėsi 1,5 karto, o HM srities – 5,3 karto. 
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10 pav. MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įskaitytos lėšos (tūkst. Eur). TPP – lėšų, kurias gavo institucija dalyvaudama 
tarptautinių mokslo programų projektuose, suma (tūkst. Eur); USU – lėšų, kurias gavo institucija vykdydama ūkio subjektų 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymus, suma (tūkst. Eur). x ašyje nurodyta mokslo (meno) sritis (N – gamtos, 
T – technologijos, M – medicinos ir sveikatos, A – žemės ūkio, S – socialinių, H – humanitarinių mokslų, Me – scenos ir ekrano (C), 
vaizduojamųjų menų (V) sritys), y ašyje – TPP ir USU įskaitytų lėšų sumos (tūkst. Eur). 

 
2021 m. visose mokslo srityse didesnės sumos buvo įskaitytos už MSI vykdytus ūkio subjektų MTEP 
užsakymus. MM srities USU ir TPP sumos skyrėsi 4,5 karto, o HM srities – 3,2 karto. 
 
 

Priedas Nr. 2. MSI 2020–2021 m. mokslo darbų vertinimo rezultatų lyginamieji duomenys  

Šis analizės pjūvis suteikia galimybę įvertinti MSI potencialo pokyčius dviem aspektais: 1) MSI gebėjimą 
uždirbti lėšas įgyvendinant MTEP veiklas (projektų ir sutarčių vertinimas) ir 2) gebėjimą uždirbti lėšas 
skelbiant mokslo publikacijas (mokslo produkcijos vertinimas). Grafikuose pavaizduotos MSI, kurios 
analizuojamose srityse surinko daugiausia taškų už mokslo darbus, t. y. tam tikrose srityse turėjo 
didžiausią potencialą. MSI vaizduojamos skirtingų spalvų skrituliais, kurių plotas atspindi MSI surinktų 
taškų skaičių srityje. Melsva spalva žymi 2020 m. MSI kasmetinio vertinimo rezultatus, žalia – 2021 m. MSI 
kasmetinio vertinimo rezultatų vidurkius. Kuo MSI apskritimas aukščiau ir dešiniau, tuo didesnė tikimybė, 
kad MSI yra potencialus srities kompetencijos centras. Taškai už 2020 m.3 kasmetinio vertinimo rezultatus 
pateikiami po taškų perskirstymo. 

Gamtos mokslų srityje (1 pav.) FTMC potencialas, lyginant 2020 m. ir 2021 m. duomenis, išliko panašus. 
VU išsiskiria pagal vienam mokslininkui tenkančių taškų skaičių. GTC ir KTU neženkliai sumažėjo vienam 
mokslininkui tenkantis taškų skaičius, tačiau išliko panašus lėšų, tenkančių vienam institucijos 
mokslininkui, skaičius. 

 
3 https://www.lmt.lt/lt/mokslo-meno-vertinimas/kasmetinis-mokslo-meno-veiklos-vertinimas/2021-m./4044. 
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1 pav. Daugiausia taškų gamtos mokslų srityje 2020 m. ir 2021 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi MSI surinktų 
taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų VDDA santykiu su srities MSI surinkta svertine taškų suma (ΣAIV), y ašis – 
tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam institucijos 
MVDDA. 

 

Technologijos mokslų srityje (2 pav.), lyginant 2020 m. ir 2021 m. rezultatus, itin ryškių poslinkių nematyti, 
tačiau dauguma grafike pavaizduotų institucijų pagerino tiek kokybinius, tiek kiekybinius institucijos 
rodiklius. FTMC, kaip ir ankstesniais metais, išsiskiria pagal lėšas, tenkančias vienam institucijos 
mokslininkui; lėšas ženkliau padidino ir VDU. Visų institucijų surinktų taškų suma (ΣAIV), tenkanti vienam 
institucijos MVDDA, išliko labai panaši, lyginant su ankstesniais metais. 

 

2 pav. Daugiausia taškų technologijos mokslų srityje 2020 m. ir 2021 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi MSI 
surinktų taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų VDDA santykiu su srities MSI surinkta svertine taškų suma (ΣAIV), y 
ašis – tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam 
institucijos MVDDA. 

 

Medicinos ir sveikatos mokslų srityje (3 pav.) didžiausią potencialą pagal taškų skaičių, tenkantį MSI 
vienam MVDDA, demonstruoja LSMU ir VU. LSMU taškų suma, tenkanti vienam institucijos MVDDA, 
ženkliai padidėjo, VU šis rodiklis taip pat paaugo. NVI ir LSU – smarkiai nekito arba sumažėjo. NVI, kaip ir 
ankstesniais metais, išsiskiria pagal uždirbamų lėšų sumą, tenkančią vienam institucijos mokslininkui. 
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3 pav. Daugiausia taškų medicinos ir sveikatos mokslų srityje 2020 m. ir 2021 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi 
MSI surinktų taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų VDDA santykiu su srities MSI surinkta svertine taškų suma (ΣAIV), 
y ašis – tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam 
institucijos MVDDA. 

Žemės ūkio mokslų srityje (4 pav.) didžiausias potencialas buvo ir liko sukoncentruotas LAMMC, VDU ir 
LSMU. LAMMC ir VDU, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, kiek pagerino kokybinius ir kiekybinius rodiklius, 
nors VDU ir sumažėjo surenkamų taškų suma, tenkanti vienam institucijos MVDDA. LSMU surinktų taškų 
suma kiek paaugo, tačiau šiek tiek sumenko surenkamų taškų suma, tenkanti vienam institucijos MVDDA, 
ir uždirbamų lėšų suma.  

 

4 pav. Daugiausia taškų žemės ūkio mokslų srityje 2020 m. ir 2021 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi MSI 
surinktų taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų VDDA santykiu su srities MSI surinkta svertine taškų suma (ΣAIV), y 
ašis – tarptautinių MTEP projektų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam MSI 
MVDDA. 

 

Socialinių mokslų srityje (5 pav.) didžiausiu potencialu pasižymi šios institucijos: VU, VDU, MRU, KTU, 
VILNIUS TECH ir LSMC. LSMC, pernai pirmavęs pagal lėšų sumą, tenkančią vienam MVDDA, šiais metais 
beveik susilygino su VDU, tačiau abiejų institucijų surenkamų taškų suma skiriasi pusantro karto. MRU, 
VDU potencialas kiek pagerėjo abiem aspektais, VU padidėjo surenkama taškų suma, tačiau sumažėjo 
suma, tenkanti vienam institucijos MVDDA. Visos MSI pagerino kai kuriuos kokybinius rodiklius. VILNIUS 
TECH kokybiniai rodikliai socialinių mokslų srityje šiek tiek sumažėjo. 
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5 pav. Daugiausia taškų socialinių mokslų srityje 2020 m. ir 2021 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi MSI surinktų 
taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų VDDA santykiu su srities MSI surinkta svertine taškų suma (ΣAIV), y ašis – 
tarptautinių MTEP projektų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam MSI MVDDA. 

 

Humanitarinių mokslų srityje (6 pav.) didžiausią potencialą demonstruoja septynios institucijos: VU, LKTI, 
LII, VDU, LKI, LLTI ir KU. VU, kaip ir ankstesniais metais, pirmauja pagal surinktų taškų skaičių, tačiau 
sumažėjo taškų, tenkančių vienam institucijos MVDDA, skaičius. Visų grafike pavaizduotų institucijų 
įgyvendinamų MTEP veiklų rodikliai smarkiai sumažėjo.  

 

6 pav. Daugiausia taškų humanitarinių mokslų srityje 2020 m. ir 2021 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi MSI 
surinktų taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų MVDDA santykiu su srities MSI surinkta svertine taškų suma (ΣAIV), 
y ašis – tarptautinių MTEP projektų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam MSI 
MVDDA. 

 

Priedas Nr. 3. Kolegijų 2020–2021 m. mokslo darbų vertinimo duomenys 

17 kolegijų (12 valstybinių, 5 nevalstybinės) 2020 m. pateikė vertinti 694 mokslo darbus, 2021 m. – 964. 
Nors antraisiais vertinimo metais kolegijos mokslo darbų pateikė daugiau, bet pastabų dėl galimų 
vertinimo klaidų ar patikslinimų pateikė panašiai (1 pav.). Daugiausia darbų 2021 m. kolegijų mokslo 
sklaidos vienetų (darbų) vertinti pateikė Klaipėdos valstybinė, Kauno ir Vilniaus kolegijos. 
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1 pav. Kolegijų pateiktų darbų ir pastabų aprėptys 2020 m. ir 2021 m. (vnt.). 

 

Iš 964 pateiktų vertinti mokslo darbų daugiau kaip 85 proc. sudarė K.7 rūšies darbai (K.7. Mokslo straipsnis 

recenzuojamame leidinyje) – jų vertinti pateikta 820, taip pat 89 darbai K.6 darbų rūšies (K.6. Mokslo 

straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo 

monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l.)) ir 51 mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį 

JIF CA JCR ir (arba) SNIP SCOPUS duomenų bazėje (K.5 darbų rūšis). 

Kolegijų 2020 m. ir 2021 m. pateiktų darbų aprėptys pavaizduotos 2 paveiksle. Tiek 2020 m., tiek 2021 m. 

daugiausia darbų vertinti teikė trys kolegijos: Klaipėdos valstybinė (134), Kauno (285) ir Vilniaus (142). Šių 

trijų kolegijų pateiktų darbų suma sudaro daugiau kaip pusę iš viso pateiktų vertinti darbų skaičiaus. 

 

2 pav. Kolegijų 2020 m. ir 2021 m. pateiktų darbų aprėptys (vnt.). 
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Priedas Nr. 4. Tarybos 2022 m. įvertintų mokslo doktorantūrų vertinimo išvados  

Mokslo sritis Mokslo kryptis MSI Vertinimo išvada2 

NM Fizika KTU dalyvaujant PDU koreguoti 

TM Elektros ir elektronikos 
inžinerija 

KTU koreguoti 

VGTU su FTMC koreguoti 

Statybos inžinerija KTU koreguoti 

VGTU koreguoti 

Transporto inžinerija VGTU su VDU, KU, KTU koreguoti 

Energetika ir termoinžinerija KTU su LEI koreguoti 

Mechanikos inžinerija KTU su VDU koreguoti 

VGTU koreguoti 

Matavimų inžinerija KTU koreguoti 

Aplinkos inžinerija KTU su VDU, LEI koreguoti 

MM Odontologija VU koreguoti 

AM Agronomija VDU su LAMMC koreguoti 

Veterinarija LSMU koreguoti 

Gyvūnų mokslai LSMU koreguoti 

Miškotyra VDU su LAMMC koreguoti 

SM Vadyba ISM dalyvaujant AU, NVM, TU tęsti 

KTU tęsti 

VDU su KU, MRU, VU7  tęsti 

VGTU tęsti 

VU tęsti 

Ekonomika KTU su LEI, KU tęsti 

 VDU su ISM, MRU, VU4 tęsti 

 VGTU su LSMC tęsti 

 VU tęsti 

Psichologija VDU su MRU tęsti 

VU tęsti 

Edukologija LSU, KTU, VU7 sustabdyti5 

VDU6 su KU, MRU, VU7 – 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
Pastaba: „koreguoti“ – institucijai (-oms) koreguoti doktorantūros vykdymą ir informuoti Tarybą apie tai, kokių buvo imtasi 
priemonių neatitiktims ir (arba) trūkumams pašalinti siekiant gerinti doktorantūros kokybę ir didinti efektyvumą; „sustabdyti“ – 
ŠMSM siūlyti suteiktą doktorantūros teisę sustabdyti; „tęsti“ – ŠMSM siūlyti institucijos (-ų) doktorantūros veiklą tęsti. 
 

  

 

4 VU doktorantūros teisė suteikta asmenų, įstojusių į doktorantūrą Šiaulių universitete iki 2020 m. gruodžio 31 d., studijoms užbaigti. 

5 LSU pateikė apeliaciją dėl Tarybos vertinimo išvados, apeliacijos vertinimą numatoma baigti 2023 m. pradžioje. 

6 Doktorantūros teisė pakeista Lietuvos Respublikos švietimo, mokslos ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-1237 „Dėl 
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-160 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo“ pakeitimo“. 
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Priedas Nr. 5. Tarybos 2022 m. mokslo (meno) doktorantūros komitetų sudėties keitimai 

MSI Mokslo (meno) kryptis Pakeista narių1 MSI Mokslo (meno) kryptis Pakeista narių1 

VU Psichologija 4 VDU Biologija 1 

VU Filologija 3, +1 VDU Miškotyra 1 

VU Chemijos inžinerija 3 VDU Politikos mokslai 2 

VDU Psichologija 2, +1 VDU Vadyba 1 

KTU Informatikos inžinerija 2, –1 VU Fizika 1 

LSMU Slauga 2 VU Istorija ir archeologija 1 

VDA Dizainas 2 VU Teisė 1 

VGTU Mechanikos inžinerija 2 VU Zoologija 1 

VU Etnologija 2 VU Fizinė geografija 1, 12 

KTU Vadyba +1 KTU Chemija –1 

KTU Chemijos inžinerija 1 VU Filologija –1 

KTU Informatika 1 KTU Fizika 22, 12 

KU Ekologija ir aplinkotyra 1 VU Biofizika 12 

VDA Dailė 1    
 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 „–“ – išbrauktų doktorantūros komiteto narių skaičius; „+“ – papildomai į doktorantūros komitetą įtrauktų narių skaičius; be 
ženklo – pakeistų komiteto narių skaičius. 
2 Keitimui Taryba nepritarė. 
 
 

Priedas Nr. 6. Kvalifikacijų pripažinimas  

1 lentelė. 2022 m. pripažintų mokslo laipsnių, įgytų užsienio šalyse, pasiskirstymas pagal pareiškėjo pilietybę ir šalį, kurioje buvo 
suteikta kvalifikacija 

Pareiškėjo pilietybė Šalis, kurioje suteikta kvalifikacija 

Lietuvos (9) Austrija (3) 

Vokietija (3) 

Baltarusija (2) 

SSRS (1) 

Ukrainos (8) Ukraina (7) 

Bulgarija (1) 

Baltarusijos (3) Baltarusija (3) 

 

2 lentelė. 2022 m. pripažintų kvalifikacijų skaičius pagal mokslo sritį ir šalį, kurioje buvo suteikta kvalifikacija 

Mokslo sritis Pripažintų kvalifikacijų skaičius Šalis, kurioje suteikta kvalifikacija 

NM 2 Vokietija (1) 
SSRS (1) 

TM 1 Ukraina (1) 

MM 10 Austrija (3) 
Ukraina (3) 
Baltarusija (2) 
Vokietija (2) 

AM 2 Baltarusija (2) 

SM 3 Ukraina (2) 
Bulgarija (1) 

HM 2 Baltarusija (1) 
Ukraina (1) 
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Priedas Nr. 7. Lietuvos pareiškėjų dalyvavimo programoje „Europos horizontas“ rezultatai 

 

1 pav. Lietuvos pareiškėjų dalyvavimo HEU rezultatai pagal pateiktas ir finansuotas paraiškas (2022 m. gruodžio 1 d. EK 
duomenimis, eCorda). 

 

1 lentelė. Dešimt Lietuvos institucijų, 2021–2022 m. gavusių didžiausią HEU programos finansavimą (2022 m. gruodžio 1 d. EK 
duomenimis, eCorda ir https://eic.easme-web.eu/) 

Dalyvio pavadinimas EK lėšos, tūkst. Eur Projektų skaičius 

UAB „Ligence“  4,40 1 

UAB „Inovatyvi medicina“ 3,56 1 

VšĮ Lietuvos inovacijų centras 3,52 5 

Vilniaus universitetas 2,18 13 

VšĮ „Syxis“  1,99 3 

Lietuvos mokslo taryba 1,83 14 

Kauno technologijos universitetas 1,80 9 

Klaipėdos universitetas 1,44 3 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1,42 4 

UAB „ART21“ 1,35 6 
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2 pav. HEU projektų dalyviams skirtos lėšos, mln. Eur (2022 m. gruodžio 1 d. EK duomenimis, eCorda). 

 

 

3 pav. HEU sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių, proc. (2022 m. gruodžio 1 d. EK duomenimis, eCorda). 
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Priedas Nr. 8. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2022 m.  

Eil. Nr. Remiamos veiklos kryptis 

2022 m. konkursų rezultatai Ankstesniais  
metais 

laimėję ir 
2022 m. 
vykdyti 

projektai 

Ankstesniais  
metais 

laimėjusiems 
projektams 

2022 m. skirtos 
lėšos, Eur 

Pateikta 
paraiškų  

Laimėjo 
projektų 

Skirta lėšų,  
Eur 

1. Dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos ir projektai* 

1.1. Lietuvos, Latvijos ir Kinijos 
(Taivano) 

23  4 213 750 12 192 833 

1.2. Lietuvos ir Prancūzijos 13  4  29 570  10 17 975 

1.3. Lietuvos ir Ukrainos (parama 
tyrimams*) 

12* 12* 955 109* 12 55 874,5 

1.4. Lietuvos ir Japonijos 13 2 160 000 6 163 850 
1.5. Lietuvos ir Lenkijos 0 0 0 22 399 598 

2. JPI, ERA-NET COFUND, 185 str. iniciatyvos, EJP, Europos partnerystės* 

2.1. „Biodiversa+“ 15 1 90 000 1 33 694 

2.2. JPIAMR-ACTION 2 1 100 000 1 18 859,49 

2.3. CHIST-ERA 3 1 99 998,07 0 0 

2.4. ENUTC 0 0 0 2 51 459 

2.5. „ERAPerMed“ 5 0 0 0 0 

2.6. „EuroNanoMed“ 0 0 0 2 63 921,05 

2.7. FLAG-ERA  0 0 0 1 29 991,21 

2.8. HERA (CHANSE kvietimas) 0 3 299 966 0 0 

2.9. JPI kultūros paveldas 13  1 150 000  0  36 815 

2.10. M-ERA.NET 24 2 200 000 8 218 794 

2.11. EJP RD 4 1 100 000 3 87 666 

2.12. QUANT-ERA 0 0 0 1 47 121 

3. Kitos tarptautinės programos 

3.1. COST 1 1 203 479 0 0 

3.2. NORDFORSK 24 5 498 313 0 0 

4.  Atstovavimas ES darbo grupėse ir kt.* 0 12 949  0 0 

5. Parama Ukrainos tyrėjams įdarbinti 73 71 834 942 0 0 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Pastaba: * 0 galima reikšmė: nebuvo skelbiamas kvietimas; nėra laimėjusių projektų; laimėjusiems projektams finansavimas bus 
skiriamas nuo 2023 m. 
 
 

Priedas Nr. 9. Dalyvavimas COST veiklose  

  

1 pav. Lietuvos dalyvavimas COST veiklose. x ašyje nurodyti 
proc. nuo visų vykstančių COST veiklų, y ašyje – metai 
(2022 m. rezultatus COST paskelbs 2023 m.).  

 

2 pav. Lietuvos dalyviams COST veiklose skirtos lėšos, Eur. x 
ašyje nurodytos lėšos, tūkst. Eur, y ašyje – metai (2022 m. 
rezultatus COST paskelbs 2023 m.). 
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Priedas Nr. 10. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas 

1 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2022 m. 

Progra
mos 

kodas 

Finansavi
mo 

šaltinio 
kodas 

Priemonės pavadinimas 

Asignavimai, tūkst. Eur 
Įvykdyma

s, 
proc. 

Planas, 
įskaitant 

patikslinimus 
Panaudota 

Nuokrypis 
(5–4) 

1 2 3 4 5 6 7 

01 001 1.1.1.1.1. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(valstybės biudžeto lėšos) 

27 625,0 27 482,0 –143,0 99,5 

01 001 
1.2.3.1.48/ 
1.3.3.1.48 

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(2014–2021 m. EEE / Norvegijos 
finansinių mechanizmų techninės 
paramos lėšos) 

–126,00 121,0 –5,0 96,1 

01 001 
1.2.3.1.46/ 
1.3.3.1.46 

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(2014–2021 m. EEE / Norvegijos 
finansinių mechanizmų finansinės 
paramos lėšos) 

3 756,0 –3 742,9 –13,10 –99,7 

01 001 
1.3.3.1.50/ 
1.3.3.1.51 

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
2014–2021 m. EEE / NOR dvišalio 
bendradarbiavimo fondo lėšos 

101,0 15,1 -85,9 15,0 

01 001 
1.2.2.7.2/ 
1.3.2.7.2 

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra 
(ES SF techninės paramos lėšos 2014–
2020 m.) 

–636,0 –578,1 57,9 90,9 

  Iš viso 32 244,0 –31 939,1 –304,9 –99,1 

2 lentelė. Tarybos 2022 m. išlaidų paskirstymas 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Asignavimai, tūkst. Eur 

Planas Panaudota Nepanaudota 

1 2 3 4 5 (3–4) 

1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos –2 551,0 2 517,4 33,6 

1.2. Socialinio draudimo sąnaudos –37,3 36,7 0,6 

1.3. Medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo sąnaudos 0,2 0,2 0,0 

1.4. Ryšių sąnaudos –3,9 3,3 0,6 

1.5. Komandiruočių sąnaudos –21,7 21,7 0,0 

1.6. Transporto paslaugos –0,1 0 0,1 

1.7. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma –50,3 49,8 0,5 

1.8. Komunalinės paslaugos –66,9 64,5 2,4 

1.9. Autorinės sutartys –672,0 670,1 1,9 

1.10. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos –1,3 1,2 0,1 

1.11. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos –620,1 571,8 48,3 

1.12. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –122,5 122,5 0,0 

1.13. Reprezentacinės išlaidos 0,2 0,1 0,1 

1.14. Socialinė parama (materialinės pašalpos, ligos pašalpos) –8,6 8,5 0,1 

1.15. Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (2.8 str. institucijoms) –27 996,9 27 866,2 130,7 

1.16. Pervedamos ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (2.9 str. 
EEE / NOR dvišalio bendradarbiavimo lėšos) 

–91,0 5,3 85,7 

1.17. Ilgalaikis turtas 0,0 0,0 0,0 

 Iš viso 32 244,0 31 939,3 304,7 

 


