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Santrumpos
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas
Ataskaita – Lietuvos mokslo tarybos 2019 metų
veiklos ataskaita
BVP – bendrasis vidaus produktas
CA WoS – Clarivate Analytics Web of Science
duomenų bazė
CLARIN ERIC – Bendrosios kalbos išteklių ir
technologijų infrastruktūros Europos mokslinių
tyrimų infrastruktūros konsorciumas
EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacija
EEE – Europos ekonominės erdvės
EK – Europos Komisija
EMBL
– Europos
molekulinės
biologijos
laboratorija
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 – ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa „Horizontas 2020“
HM – humanitariniai mokslai
HSM – Humanitariniai ir socialiniai mokslai
IMC – Inovatyvios medicinos centras
JPI – Europos jungtinių programų iniciatyvose
Komisija – Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro
laipsnių vertinimo komisija
Kontrolierius – LR Akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus
KTU – Kauno technologijos universitetas
KU – Klaipėdos universitetas
LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centras
LDB – „Lituanistikos“ duomenų bazė
LEI – Lietuvos energetikos institutas

LEU – Lietuvos edukologijos universitetas
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
LR – Lietuvos Respublika
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
LSTC – Lietuvos socialinių tyrimų centras
LSU – Lietuvos sporto universitetas
LTI – Lietuvos teisės institutas
Ministerija – LR švietimo, mokslo ir sporto
ministerija
Ministras – LR švietimo, mokslo ir sporto ministras
Mokslo fondas – Lietuvos mokslo tarybos Mokslo
fondas
MRU – Mykolo Romerio universitetas
MSI – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos
MSĮ – LR mokslo ir studijų įstatymas
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
MTI – mokslinių tyrimų infrastruktūra
NCP – Europos Komisijos nacionaliniai atstovai
NMP – nacionalinė mokslo programa
NTMA – gamtos, technologijos, medicinos ir
sveikatos bei žemės ūkio mokslai
NVI – Nacionalinis vėžio institutas
PTP – konkursinė prioritetinių mokslinių tyrimų
programa
Scopus – Elsevier Scopus duomenų bazė
SM – socialiniai mokslai
ŠU – Šiaulių universitetas
Taryba – Lietuvos mokslo taryba
USU – ūkio subjektų MTEP užsakymai
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VMTI – valstybinis mokslinių tyrimų institutas
VU – Vilniaus universitetas
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Lietuvos mokslo tarybos pagrindinės veiklos kryptys
Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) misija – aktyviai dalyvauti formuojant mokslinių
tyrimų, eksperimentinės, socialinės bei kultūrinės plėtros politiką; siekti, kad Lietuvos mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) sistema būtų veiksminga, atitiktų Lietuvos
visuomenės poreikius bei derėtų su Europos Sąjungos (toliau – ES) mokslo politika. Taryba siekia, kad
jos veikla ir MTEP finansavimas būtų grindžiami geriausiomis tarptautinėmis patirtimis bei
praktikomis, o aukštos kokybės tyrimai laikomi neabejotina vertybe.
Tarybos funkcijas ir uždavinius nustato Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Mokslo ir studijų
įstatymas (MSĮ) ir Tarybos nuostatai. Tarybą sudaro Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojai, mokslinis
sekretorius, valdybos nariai, dviejų ekspertų komitetų – Gamtos ir technikos mokslų (toliau – GTM)
bei Humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau – HSM) – nariai bei Tarybos Mokslo fondas. 2019 m.
vasarį Tarybos pirmininkui atsistatydinus, lapkričio mėnesį buvo paskirtas naujas Tarybos pirmininkas
– dr. Romas Baronas.
Taryba, įgyvendindama savo misiją ir atlikdama ekspertines funkcijas svarstant šalies mokslo
politikos klausimus, 2019 m. pateikė per 50 siūlymų ir išvadų dėl įvairių strateginių dokumentų, MTEP
sritį reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų. Taryba atkreipė dėmesį į teisės aktuose
formuojamą ydingą MTEP ir inovacijų atskirtį bei galimas to pasekmes ilgalaikėje perspektyvoje,
akcentavo fundamentinių mokslinių tyrimų svarbą bei savitą skirtingų mokslo sričių, kaip antai,
humanitarinių ir socialinių mokslų, vaidmenį Lietuvos MTEP ir inovacijų sistemoje. Mokslo svarba
sparčiai kintančiame pasaulyje nuolat auga, tačiau valstybės biudžeto lėšų bendrojo vidaus produkto
(toliau – BVP) dalis, skiriama Tarybos administruojamoms konkursinėms mokslo veikloms finansuoti,
2017–2019 m. mažėjo: 2019 m. iš valstybės biudžeto šioms veikloms tebuvo skirta apie 15,1 mln. Eur,
arba 0,031 proc. šalies BVP. Taryba išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo mokslo finansavimo bei
paragino aukščiausias valstybinės valdžios institucijas imtis veiksmų, kurie užtikrintų tvarią
fundamentinių mokslo tyrimų raidą.
Pagal savo kompetenciją įgyvendindama MTEP politiką, Taryba parengė naują Valstybinių
mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašą
(dokumentą numatoma patvirtinti 2020 m.); analizavo Tarybos vykdomo mokslo konkursinio
finansavimo tvarką ir atliko ją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, lengvinančius
administracinę naštą projektų vykdytojams. Siekdama mokslo konkursinio finansavimo kokybės ir
efektyvumo, Taryba atliko konkursinių programų ex-post vertinimą; siekdama kokybiškos meninių
tyrimų integracijos MTEP konkursiniame finansavime, parengė „Pavyzdinį meno sričių meninių tyrimų
ir sklaidos projektų galimos produkcijos sąrašą“; teikė siūlymus Tarybos administruojamų ES
struktūrinių fondų lėšomis vykdomų projektų finansavimo sąlygų aprašams atnaujinti.
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) kasmetinio 2018 m. mokslo (meno) veiklos
vertinimo metu buvo įvertinta per 10,3 tūkst. vertinamųjų vienetų (mokslo ir meno darbų, MTEP bei
socialinės, kultūrinės plėtros užsakymų iš ūkio subjektų ir tarptautinių projektų), kuriuos pateikė 32
MSI ir 3 universitetų ligoninių klinikos. Siekdama užtikrinti kasmetinio vertinimo kokybę, 2019 m.
Taryba sudarė specialią Apeliacinę komisiją MSI apeliacijoms dėl kasmetinio vertinimo rezultatų
nagrinėti.
Taryba įvertino valstybinių mokslinių tyrimų institutų vykdomų ilgalaikių institucinių MTEP
programų (iš viso 51) vykdymo 2018 m. rezultatų ataskaitas ir rekomendavo LR Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai (toliau – Ministerija) jas tęsti.
Taryba, vykdydama doktorantūros kokybės priežiūrą, 2019 m. Ministerijai teikė siūlymus dėl
doktorantūros kokybės gerinimo, įvertino ir pateikė rekomendacijas dėl 3 prašymų suteikti
doktorantūros teises bei išvadas dėl 20 mokslo doktorantūros komitetų atitikties keliamiems
reikalavimams. Taip pat atliko 33 užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą.
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Taryba įvertino į atnaujinamą Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų (toliau – MTI) kelrodį
norimas įtraukti infrastruktūras ir iš 36 pateiktų infrastruktūrų paraiškų į MTI kelrodį pasiūlyta įtraukti
17 infrastruktūrų.
Vykdydama programinį konkursinį MTEP darbų finansavimą, Taryba valstybės biudžeto ir ES
SF lėšomis finansuoja valstybės užsakomųjų (Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m.
programa, nacionalinės mokslo programos, konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos ir
tyrimai pagal valstybės institucijų pasiūlytas tematikas, arba reikminiai tyrimai; sumanios
specializacijos prioritetų tematikų aukšto lygio MTEP, Paralelinių laboratorijų, Protų (Valstybės
profesorių) pritraukimo ir reintegracijos projektai) bei mokslininkų inicijuotų (Mokslininkų grupių
projektų priemonė, ES Struktūrinių fondų (toliau – ES SF) lėšomis finansuojami Mokslininkų inicijuoti
projektai) tyrimų projektus. 2019 m. tyrėjai vykdė per 470 Tarybos administruojamų visų mokslų
sričių mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų, skatinančių Lietuvos MTEP kokybinį augimą, tarptautinį
mokslininkų bendradarbiavimą bei prisidedančių prie šaliai aktualių problemų sprendimo. Pagal
reikminių tyrimų projektų priemonę finansuoti skubūs Lietuvos valstybės poreikiais grįsti taikomieji
moksliniai tyrimai.
Tarybos administruojamos dvišalės ir trišalės tarptautinės bendradarbiavimo programos su
Baltarusija, Japonija, Latvija, Lenkija, Ukraina, Prancūzija, Kinija (Taivanu), tai pat su Europos kosmoso
agentūra sudarė galimybes vykdyti bendrus dviejų ar trijų šalių mokslininkų projektus bei palaikyti
glaudų bendradarbiavimą. 2019 m. buvo pasirengta vykdyti Baltijos mokslinių tyrimų programą,
finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) bei
Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų. 2019 m. iš viso administruota per 100
vykdomų tarptautinių projektų.
Vadovaudamasi MSĮ 3 str., Taryba nuolat skiria didelį dėmesį lituanistikos prioriteto
įgyvendinimui. 2019 m. pradėti įgyvendinti 94 nauji Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–
2024 m. programos mokslo ir sklaidos projektai, kuriems buvo skirta daugiau nei 1 mln. Eur.
Lituanistikos prioritetą įgyvendinantys tyrimai atliekami ir pagal kitas Tarybos remiamas veiklas –
prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“ bei nacionalinę mokslo programą
„Modernybė Lietuvoje“. 2019 m. pagal įvairias Tarybos finansuojamas priemones vykdyta beveik 200
lituanistikos projektų, kuriems buvo skirta per 4 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.
Iki 2021 m. pratęstas projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ (toliau – LDB)
įgyvendinimas. Taikant tarptautinius bibliografinės informacijos perdavimo protokolus, standartus ir
formatus (eLABa, ROAR ir OpenDOAR, OpenAIRE), buvo sukurta šiuolaikinė atvirosios prieigos
duomenų bazė. Tai leidžia lituanistikos mokslo ir sklaidos publikacijoms patekti į nacionalinę ir
tarptautinę akademinę erdvę. LDB publikacijos pradėtos indeksuoti Google bendrosios paieškos
portale.
Taryba teikia paramą doktorantams už akademinius pasiekimus, remia jų akademines išvykas,
skatina akademinių asociacijų veiklą, finansuoja tarptautinius ir nacionalinius mokslo renginius,
mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą. 2019 m. tam skirta daugiau kaip 1,3 mln. Eur: valstybės biudžeto
lėšomis finansuoti 554 projektai, ES SF lėšomis – apie 1,5 tūkst. Eur.
2019 m. Taryba tęsė ES SF lėšomis finansuojamo projekto „Doktorantūros studijų plėtra“
vykdymą. Įvykdžius dviejų etapų konkursą, studijuoti doktorantūroje priimti 68 doktorantai. 2019 m.
pabaigoje paskelbtas podoktorantūros stažuočių konkursas.
Taryba, skatindama Lietuvos mokslininkų, mokslo ir studijų institucijų integraciją į tarptautinę
mokslinių tyrimų erdvę, atlieka COST veiklų (Europos šalių tarpvyriausybinis bendradarbiavimas
mokslo ir technologijų srityje) koordinavimą ir atstovauja Lietuvai COST asociacijos aukšto lygio
pareigūnų bei mokslo komitetuose. Taryba administruoja ir užtikrina Lietuvos atstovavimą įvairiose
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) srityse bei dalyvauja
10 ERA-NET programų ir 2 Europos jungtinių programų iniciatyvose (toliau – JPI), įgyvendinamose
pagal H2020 „ERA-NET Cofund“ ir Europos jungtinių programų COFUND ir JPI schemas.
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Taryba dalyvauja Europos Komisijos (toliau – EK) sukurto ir remiamo H2020 nacionalinių atstovų
kontaktams (toliau – NCP) tinklo veikloje: 2019 m. Taryba vykdė H2020 11-os teminių sričių NCP
funkcijas.
Taryba yra viena iš aktyviausiai programoje H2020 dalyvaujančių Lietuvos viešojo sektoriaus
institucijų. EK 2019 m. lapkričio mėn. duomenimis, Taryba dalyvavo 17 programų ir iniciatyvų, o EK
tam skyrė 1,056 mln. Eur.
2019 m. Taryba toliau vykdė projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių
plėtojimas (LINO LT)“, skirtą skatinti Lietuvos tyrėjus ir mokslininkus tobulinti ar įgyti mokslinę ir
dalykinę kompetenciją dalyvaujant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose ir iniciatyvose. Įvyko
per 190 tyrėjų ir mokslo administratorių išvykų, kurių metu užmegzti nauji kontaktai ir sustiprinti ryšiai
su užsienio mokslo ir studijų institucijomis. Iki 2019 m. liepos LINO biuras pirmininkavo neformaliam
nacionalinių mokslo ryšių biurų tinklui Briuselyje – IGLO.
2019 m. Taryba didelį dėmesį skyrė renginiams, skirtiems bendrauti ir bendradarbiauti su
mokslininkais ir tyrėjais. Surengta 26 informacinės dienos ir kitokie renginiai, skirti supažindinti
pareiškėjus ir projektų vykdytojus su konkursų nuostatomis ir reikalavimais bei aptarti įvairius mokslo
politikos aspektus. Iš visų renginių paminėtina Tarybos, Ministerijos ir LINO biuro organizuota
konferencija „Europos horizontas“: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021–2027 m.“, kurioje
Lietuvos institucijoms, mokslininkams bei visuomenei pristatytas pasirengimas, dalyvavimo galimybės
ir perspektyvos būsimoje „Europos horizonto“ programoje.
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1. Lietuvos mokslo tarybos 2019 metų veiklos rezultatai
1.1. Mokslo politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje
1.1.1. Siūlymai Seimui, Vyriausybei, Ministerijai ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl
mokslininkų rengimo ir mokslinių tyrimų politikos
2019 m. Taryba, dalyvaudama MTEP, inovacijų ir socialinės bei kultūrinės plėtros politikos
formavime, Seimui, Vyriausybei ir ministerijoms teikė siūlymus dėl su šia sritimi susijusių teisės aktų
ir jų projektų.
Svarbiausi teikti siūlymai dėl Nacionalinės pažangos programos 2021–2030 projekto tikslų ir
uždavinių, dėl nacionalinių mokslo ir technologijų programų koncepcijos, dėl Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pasiūlymų įgyvendinimo, dėl MSĮ pakeitimo projektų, dėl
LR inovacijų skatinimo fondo įstatymo projekto, dėl LR technologijų ir inovacijų įstatymo pakeitimo,
dėl LR strateginio valdymo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektų, dėl
mokslo ir meno doktorantūrų nuostatų.
Taryba pasisakė už tai, kad nebūtų skaidomos mokslo, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
veiklos, kad MTEP sistema būtų veiksminga, atitiktų Lietuvos visuomenės poreikius bei derėtų su ES
mokslo politika. Atkreipė dėmesį, kad technologijas ir inovacijas reglamentuojančių teisės aktų
rengėjų mėginimas atskirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas bei
neatsižvelgti į MTEP specifiką socialinių ir humanitarinių mokslų ir menų sričių atveju yra klaidingas ir
žalingas.
Reaguodama į vykstančias diskusijas dėl Lietuvos mokslo ir studijų būklės, Taryba išreiškė
susirūpinimą dėl nepakankamo mokslo finansavimo ir plėtros, o aukščiausias valstybinės valdžios
institucijas paragino imtis veiksmų, kurie užtikrintų tvarų kokybinį fundamentinių mokslinių tyrimų
augimą bei tai, kad į strateginių Lietuvos valstybės dokumentų svarstymą bei sprendimų priėmimą
būtų įtraukta akademinė bendruomenė. Išsamiau apie Tarybos Seimui ir Vyriausybei pateiktus
siūlymus – Ataskaitos priedas Nr. 1.
1.1.1.1. Mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atnaujinimas
Taryba parengė naują Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių
minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašą (projektą), kuris nustato žemiausius kvalifikacinius
reikalavimus, taikomus tyrėjams, viešo konkurso būdu siekiantiems užimti MSI mokslo darbuotojų
pareigas. Naujajame apraše: 1) atsisakyta reikalavimų, siejamų su tyrėjų pastarųjų penkerių metų
moksliniais pasiekimais, taip suteikiant galimybę į mokslo darbuotojų pareigybes kandidatuoti ir tiems
tyrėjams, kurie kelerius pastaruosius metus užsiėmė ne vien moksline, bet administracine, verslo
plėtros ar panašaus pobūdžio veikla; 2) kiekybiniai rodikliai papildyti kokybiniais, skatinant tyrėjus
publikuoti tyrimų rezultatus tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų išleistose monografijose bei
moksliniuose žurnaluose, kurie pagal cituojamumo rodiklį yra tos žurnalų grupės pirmajame ar
antrajame kvartilyje (Q1/Q2); 3) numatyta galimybė, kad MSI pačios nusistatytų tvarką, pagal kurią
taikomieji mokslo darbai būtų prilyginami tarptautinio lygio mokslo straipsniui, o taip būtų skatinami
Lietuvai svarbūs taikomieji tyrimai.
1.1.1.2. Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio atnaujinimas
Baigtas į atnaujinamą (atnaujinimas numatytas kas 4 metai) Lietuvos MTI kelrodį įtrauktinų
infrastruktūrų vertinimas. Kelrodis yra strateginis ilgalaikės MTI politikos dokumentas, pagrįstas
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Lietuvos ir tarptautinių MTI analize, esamų ir galimų sąveikų tarp Lietuvos ir tarptautinių MTI
vertinimu, Lietuvos ir Europos mokslinių tyrimų prioritetais. Po vertinimo (įvertintos 36 paraiškos)
Ministrui į atnaujinamą Lietuvos MTI kelrodį pasiūlyta įtraukti 17 infrastruktūrų. Įtrauktinomis
pripažintos tos MTI, kurios geriausiai sutelkia Lietuvos mokslinį potencialą, kad Lietuva galėtų jungtis
į tarptautines MTI. Ekspertai MTI pasiūlė skirstyti į 3 grupes pagal MTI brandumo lygį: įsitvirtinusi
(MTI, į kurios veikloje Lietuva dalyvauja ne vienerius metus), brandi (turinti aiškų planą, kaip
integruosis į tarptautinę MTI ar jau integruojasi) ir potenciali (MTI yra parengiamajame etape,
įtraukiama į Kelrodį pabrėžiant turimą potencialą). Išsamiau Ataskaitos priede Nr. 2. Kelrodį tvirtina
Ministras, atsižvelgęs į Ministerijos MTI komisijos rekomendacijas. 2020 m. sausio 30 d. įvyko MTI
komisijos posėdis, kuriame nutarta „atidėti į kelrodį siūlomų įtraukti mokslinių tyrimų infrastruktūrų
sąrašo tvirtinimą iki kol bus patvirtinti ir įvertinti nauji valstybės strateginiai dokumentai, leisiantys
įvertinti į kelrodį siūlomų įtraukti MTI sąrašą“.
2019 m. Lietuva buvo įsijungusi į tris tarptautines MTI: Europos socialinio tyrimo Europos MTI
konsorciumą (toliau – ESS ERIC), Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos MTI
konsorciumą (toliau – CLARIN ERIC) ir Europos molekulinės biologijos laboratoriją (toliau – EMBL).
1.1.2. Ekspertinė veikla, mokslo kokybės užtikrinimas
1.1.2.1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kasmetinis mokslo (meno) veiklos vertinimas
Taryba atliko kasmetinį Lietuvos MSI ir universitetų ligoninių mokslo ir meno veiklos vertinimą.
Įvertinta 2018 m. veikla. MTEP ir meno projektus, sutartis darbus deklaravo 32 MSI ir 3 universitetų
ligoninių klinikos. Iš viso įvertinta 10,3 tūkst. projektų, sutarčių ir mokslo (meno) darbų. Išsamiau apie
vertinimą Ataskaitos priede Nr. 3.
2019 m. atlikto kasmetinio vertinimo rezultatai bus naudojami institucijoms skiriant 2020, 2021
ir 2022 metų biudžeto lėšas MTEP ir meno veiklai plėtoti (lėšos MTEP ir menui institucijoms skiriamos
pagal jų kasmetinio MTEP ir meno veiklos formaliojo vertinimo trejų pastarųjų metų ir kas penkeri
metai atliekamo palyginamojo ekspertinio universitetų ir institutų MTEP veiklos vertinimo rezultatus.
Išsamiau apie Lietuvos MSI 2017 m. ir 2018 m. mokslo (meno) darbų ir projektų bei MTEP ir
meno sutarčių vertinimą – Ataskaitos priede Nr. 4.
Pagal atlikto vertinimo rezultatus galima konstatuoti, kad didžiausią potencialą humanitarinių
mokslų srityje turi VU, LKTI, LII ir VDU, socialinių mokslų srityje – VU, VDU, MRU ir VGTU, gamtos
mokslų srityje – VU, FTMC, KTU ir GTC, technologijos mokslų srityje – VGTU, KTU, VU ir LEI, medicinos
ir sveikatos mokslų srityje – LSMU ir VU, žemės ūkio mokslų srityje – VDU, LAMMC ir LSMU.
1.1.2.2. Doktorantūros kokybės priežiūra


Institucijų prašymų siekiant įgyti doktorantūros teisę vertinimas

2019 m. pabaigoje Lietuvoje doktorantūros studijas vykdė 14 universitetų (12 valstybinių,
1 privatus ir 1 užsienio universitetas, veikiantis egzilio sąlygomis) ir 11 valstybinių mokslinių tyrimų
institutų. Buvo vykdomos 85 mokslo ir 4 meno doktorantūros, kuriose studijavo 2 741 doktorantas, iš
jų – 230 užsieniečių). Išsamiau apie doktorantūras ir doktorantus – Ataskaitos priede Nr. 5.
2019 m. Taryba įvertino 2 prašymus suteikti mokslo doktorantūros teises edukologijos kryptyje
ir 1 prašymą suteikti meno doktorantūros teisę architektūros kryptyje. Prašymus vykdyti edukologijos
krypties doktorantūras pateikė nauji MSI konsorciumai – VDU su KTU, KU, LSU ir VU su MRU, ŠU. Po
ekspertinio vertinimo Taryba nustatė, kad dalies doktorantūras norinčių vykdyti institucijų
edukologijos krypties mokslinių tyrimų lygis nėra pakankamas ir rekomendavo Ministerijai prašomų
doktorantūros teisių nesuteikti. Įvertinusi VDA prašymą įgyti meno doktorantūros teisę architektūros
kryptyje Taryba Ministerijai taip pat rekomendavo šios teisės nesuteikti.
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Vykdomų doktorantūrų kokybės priežiūra

2019 m. Taryba įvertino, ar mokslo doktorantūros komitetai atitinka jiems keliamus
reikalavimus (įvertinta 20 doktorantūros komitetų sudėtis), taip pat įvertino doktorantūros komitetų
sudėčių pakeitimus, dėl kurių, kaip numatyta mokslo ar meno doktorantūros nuostatuose, kreipėsi 7
institucijos. Išsamiau apie mokslo ir meno doktorantūros komitetų sudėčių keitimus Ataskaitos
prieduose Nr. 6 ir Nr. 7.
1.1.2.3. Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas
Taryba tęsė užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą. Gautus asmenų
prašymus pripažinti užsienyje įgytą kvalifikaciją vertino septynių narių Užsienyje įgytų mokslo (meno)
daktaro laipsnių vertinimo komisija. 2019 m. įvertinti 33 prašymai, 32 iš jų įvertinti teigiamai. Išsamiau
apie užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimą Ataskaitos priede Nr. 8.
1.1.2.4. Valstybinių mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių institucinių 2017–2021 m. MTEP
programų 2018 m. vykdymo rezultatų vertinimas
Taryba įvertino valstybinių mokslinių tyrimų institutų vykdomų ilgalaikių institucinių 2017–
2021 m. programų 2018 m. ataskaitas. Iš viso įvertinta 51 MTEP programos , iš jų 15 – humanitarinių
mokslų srities, 7 – socialinių mokslų srities, 28 – gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei
žemės ūkio mokslų sričių) ataskaitos. Visas MTEP programas Ministerijai pasiūlyta tęsti. Išsamiau apie
VMI ilgalaikes institucines MTEP programas Ataskaitos priedas Nr. 9.

1.2. Tarybos veikla stiprinant MTEP potencialą
Taryba konkursų būdu atrenka stipriausius MTEP projektus, skatina tyrimų tarptautiškumą
aktyvumą, padeda jauniesiems tyrėjams rengtis mokslininko veiklai ir siekti mokslinės karjeros,
skatina Lietuvos tyrėjų dalyvavimą ES nacionalinių mokslinių tyrimų koordinavimo iniciatyvų
projektuose. Taryba, remdamasi tarptautinių mokslo patariamųjų tarybų ir mokslo finansuojančių
institucijų praktika, administruoja ir (arba) koordinuoja keturias MTEP konkursinių priemonių grupes:
 Valstybės užsakomuosius tyrimus (top down);
 Mokslininkų inicijuotus tyrimus (bottom up);
 Tarptautinio bendradarbiavimo ir koordinavimo programas bei iniciatyvas;
 Paramą karjerai, mobilumui ir sklaidai.
Išsamiau apie MTEP konkursinių priemonių grupes Ataskaitos priede Nr. 10.
1.2.1. Valstybės užsakomieji tyrimai
Konkursų būdu finansuojami tyrimai, kurių reikia tam, kad būtų keliami ir sprendžiami valstybei,
visuomenei bei ūkio plėtrai strategiškai svarbūs uždaviniai. Šie tyrimai yra susiję su įvairių tematikų
valstybiniu lygmeniu patvirtintomis programomis. Jiems naudojami įvairūs finansavimo šaltiniai.
Taryba administruoja kelias tokių mokslinių tyrimų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas
priemones: lituanistikos prioriteto įgyvendinimą MTEP veiklose, nacionalines mokslo (toliau – NMP)
ir konkursines prioritetinių mokslinių tyrimų (toliau – PTP) programas bei reikminius tyrimus pagal
valstybės institucijų pasiūlytas tematikas. Dalis valstybės užsakomųjų tyrimų yra finansuojama ES SF
lėšomis. Kasmet valstybės užsakomųjų tyrimų priemonėms paskirstoma maždaug trečdalis (apie
5 mln. Eur) Tarybai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų. Išsamiau apie Valstybės užsakomųjų
tyrimų, finansuojamų biudžeto lėšomis, priemones Ataskaitos priede Nr. 11).
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1.2.1.1. Lituanistikos prioriteto įgyvendinimas MTEP veiklose


Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa

Šios programos paskirtis − konkursinio finansavimo būdu koordinuoti ir integruoti svarbiausius
lituanistinius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, įgyvendinti lituanistinių mokslinių
tyrimų prioritetą, stiprinti lituanistinių tyrimų indėlį į Lietuvos valstybės humanistikos plėtrą ir taip
suteikti mokslinį pagrindą Lietuvos pilietinei ir kultūrinei savimonei ugdyti bei lituanistiniam paveldui
saugoti, plėtoti ir stiprinti lituanistinių mokslinių tyrimų sklaidą Lietuvos ir tarptautinėje akademinėje
bendruomenėje, populiarinti lituanistinių tyrimų rezultatus visuomenėje. 2019 m. vykdyta 30 šios
programos mokslo projektų pagal ankstesniais metais pasirašytas sutartis, tam skiriant daugiau kaip
0,24 mln. Eur. Surengti du nauji konkursai. Pagal programos V kvietimo konkursą pradėti finansuoti 58
sklaidos projektai, pagal VI kvietimo konkursą – 16 mokslo projektų, pagal VII kvietimą – dar 20 sklaidos
projektų. Iš viso 2019 m. pradėtiems įgyvendinti šios programos projektams skirta daugiau nei
1 mln. Eur. Įvertintos 86 projektų tarpinės ir baigiamosios ataskaitos.
Įgyvendinant šios programos projektus sukurta 2 programinės įrangos, 2 naujos technologijos,
turinčios įdiegimo aktą, parengtos ir išleistos 35 monografijos, 4 studijos, 2 straipsnių rinkiniai,
1 mokslo darbų rinkinys, 6 knygos skyriai (dalys), 18 mokslinio ir 1 dokumentinio šaltinio leidiniai,
1 mokslinis šaltinių katalogas. Programos lėšos panaudotos 16 periodinių mokslo leidinių parengimui
ir leidybai. Be to, išėjo 2 tęstinių mokslo leidinių tomai bei kultūros ir meno leidinys. Paskelbta per 70
straipsnių recenzuojamuose leidiniuose, iš kurių 2 tarpdisciplininiai Clarivate Analytics Web of Science
duomenų bazėje (toliau – CA WoS), parengti 5 įvadiniai ir 6 recenziniai straipsniai. Palaikyta 1
elektroninių tyrimų duomenų bazė bei suskaitmenintas 1 tyrimų objektas. Projektų vykdytojai aktyviai
dalyvavo mokslinėse konferencijose. Surengti 6 tarptautiniai ir nacionaliniai moksliniai renginiai bei
14 tarptautinių, regioninių bei nacionalinių mokslinių seminarų. Dalyvauta 26 vietinėse ir 17 užsienio
mokslinių išvykų. Parengta programos rezultatus pristatančių mokslo populiarinimo darbų.


Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra

2019 m. dvejiems metams pratęstas projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ (09.3.3ESFA-V-711-01-0002) įgyvendinimo ir finansavimo laikotarpis. Projektas vykdomas pagal 2014–
2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir
kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.
LDB – tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė,
kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas – Lietuvos
valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. LDB yra svarbus lituanistikos
tyrimų šaltinis lituanistinius tyrimus atliekančioms institucijoms, akademinei bendruomenei,
akademinėms bibliotekoms, archyvams, muziejams, lituanistikos tyrimais besidominčiai visuomenei.
LDB sukaupta per 65 tūkst. metaduomenų įrašų, taip pat apie 38 tūkst. visateksčių dokumentų.
Išsamiau apie LDB Ataskaitos priede Nr. 12.
2019 m. sukurtas LDB portalo https://lituanistika.lt dizainas, orientuotas į informacijos paiešką,
o portalo struktūra projektuota numatant portalo integraciją su indeksavimo ir paieškos sistema.
Parengta studija „Duomenų bazė „Lituanistika“: objektas ir žanrai“, apibendrinanti lituanistikos
objekto bei žanrų interpretacijas ir jų vertinimus per disciplinų prizmę bei pateikianti siūlymus ir
rekomendacijas, kaip reikėtų tikslinti lituanistikos objektą ir atnaujinti žanrų klasifikaciją.
2019 m. LDB įrašai (jų yra apie 33,4 tūkst.), turintys nuorodas į atvirai prieinamus lituanistinius
tekstus, saugomus LDB talpykloje, suindeksuoti ir tapo surandami dviejose pasaulinėse akademinės
informacijos paieškos erdvėse – H2020 „OpenAIRE“ ir „Google Scholar“. 2019 m. LDB paieškos
sistemoje atlikta daugiau kaip 157 tūkst. paieškų (dukart daugiau palyginti su 2018 m.), naudotojai
beveik 300 tūkst. kartų siuntėsi visatekstes publikacijas.
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1.2.1.2. Nacionalinės mokslo ir konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos
NMP ir PTP paskirtis – vykdyti būtinus mokslinius tyrimus apibrėžtai, valstybei ir visuomenei
strategiškai svarbiai problemai spręsti, sutelkiant Lietuvos mokslinį potencialą ir finansinius išteklius.
Kiekviena programa yra konkrečios tematikos mokslinių tyrimų, metodų ir priemonių visuma,
sukurianti sąlygas išspręsti valstybei ir visuomenei strategiškai svarbią problemą. Įgyvendinant šias
programas gautos naujos mokslo žinios ir rezultatai pristatomi valstybės valdymo institucijoms bei
visuomenei kad, nagrinėjant Lietuvai aktualius klausimus, padėtų priimti mokslinėmis žiniomis
pagrįstus sprendimus.
Atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 20 d. MSĮ pakeitimą, „Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos
patvirtintos ir iš valstybės biudžeto asignavimų lėšų pradėtos finansuoti konkursinės mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros programos ir nacionalinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
programos baigiamos vykdyti vadovaujantis jų patvirtinimo metu galiojusiais teisės aktais.“
Ydingas NMP įgyvendinimo laikotarpių suformavimas Ministerijos įsakymais, nepaliekant
tarpinio periodo tarpinių mokslinių ataskaitų rengimui, vertinimui ir derinimui bei naujo konkurso
skelbimui bei minėtas MSĮ pakeitimas, kuomet Ministerija netenka teisės pakeisti NMP įgyvendinimo
laikotarpio, suformavo situaciją, kad 2019 m. NMP atžvilgiu tapo „kritiniai”, kai nepradėti įgyvendinti
nauji projektai.


PTP „Gerovės visuomenė“

2019 m. pradėtos vykdyti PTP „Gerovės visuomenė“ paskirtis – atlikti gerovės visuomenės
prielaidų ir jos raidos Lietuvoje kompleksinius mokslinius tyrimus: išanalizuoti gerovės visuomenės
plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei trikdžius, susiejant gerovės
parametrus su Lietuvos mokesčių, socialine bei sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros sistemomis.
Programa tęsia NMP „Gerovės visuomenė“ tematikos tyrimus, nes pasikeitus LR teisės aktams
minėtoji NMP buvo įgyvendinama tik pusę numatyto laikotarpio (2015–2018 m.).
2019 m. paskelbtas pirmas šios PTP „Gerovės visuomenė“ kvietimas teikti paraiškas. Gauta 50
paraiškų, ekspertiniam vertinimui pateikta 47 paraiškos. Projektams įgyvendinti 2020–2021 m.
planuojama skirti apie 0,9 mln. Eur.


NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“

NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas – atlikus kompleksinius mokslo
tyrimus gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų
išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos
sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių
naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemonių su šiais padariniais susijusioms
grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atkurti.
Programa pradėta įgyvendinti 2015 m. Vykdant jos projektus CA WoS duomenų bazės
leidiniuose paskelbti arba jiems įteikti 93 straipsniai, perskaityti 187 pranešimai mokslinėse
konferencijose, suorganizuota 23 mokslinės konferencijos bei seminarų. Mokslinių tyrimų rezultatai
viešinti įvairiomis mokslo populiarinimo priemonėmis. 2018 m. užbaigti visi (iš viso 11) 2015–2018 m.
vykdytų programos projektai. Jiems įgyvendinti skirta apie 3,5 mln. Eur.
2019 m. surengta mokslinė konferencija „Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir
vandens ekosistemų tvarumas: ketverių metų mokslinių tyrimų rezultatai“, kurioje pristatyti ir aptarti
baigtų vykdyti projektų rezultatai, parengta ir Ministerijai pateikta programos I etapą apibendrinanti
ataskaita. Ją įvertinęs Ministras skyrė lėšų programos tolesniam vykdymui 2020–2021 m. Buvo
paskelbtas II šios programos kvietimas teikti paraiškas. Jų gauta 17. Ekspertiniam vertinimui (vertina
užsienio ekspertai) pateikta 15 paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus. Projektams
įgyvendinti 2020–2021 m. planuojama skirti iki 1 mln. Eur.
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NMP „Link ateities technologijų“

NMP „Link ateities technologijų“ tikslas – sudaryti palankų tarptautinį kontekstą ir sąlygas
moksliniams tyrimams, kurie padėtų pagrindą ateities technologijoms kurti, inovacijoms skatinti ir
Lietuvos konkurencingumui bei saugumui didinti. Ši programa pradėta įgyvendinti 2016 m. 2018 m.
baigti vykdyti visi 15 programos I etapo projektų, kuriems buvo skirta beveik 4 mln. Eur Vykdant
programos projektus CA WoS duomenų bazės leidiniuose paskelbti 103 straipsniai, iš jų 66 šios bazės
pirmo kvartilio (Q1), 25 antro kvartilio (Q2), 13 trečio kvartilio (Q3) leidiniuose, publikuota
31 recenzuojamas straipsnis bei konferencijų pranešimų santrauka, pristatyti 32 stendiniai ir
36 žodiniai pranešimai mokslinėse konferencijose, sukurtos, įdiegtos ir gamyboje išbandytos 8 naujos
technologijos, sukurtos ir ištirtos 3 naujos medžiagos, sukurti ir išbandyti 5 naujų prietaisų ar
programinės įrangos maketai, sukurti ir pritaikyti 2 nauji matavimo ar duomenų bazės analizės
metodai, registruotos 4 patentinės paraiškos.
2019 m. buvo parengta tarpinė programos ataskaita, apibendrinanti programos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo būklę, gautus rezultatus, suformuluotas išvadas ir rekomendacijas. Ataskaita
buvo pateikta svarstyti ekspertams ir visuomenei. Įvertinus programos I etapo rezultatus, programą
nutarta tikslinti.


NMP „Modernybė Lietuvoje“

NMP „Modernybė Lietuvoje“ paskirtis – sudaryti sąlygas spręsti lėto Lietuvos modernėjimo ir
palyginti menko humanitarinių mokslų tarptautinio konkurencingumo problemas suburiant geriausius
Lietuvos ir užsienio tyrėjus, kurie atliktų inovatyvius kompleksinius Lietuvoje vykusių modernėjimo
procesų ir modernybės raiškos Lietuvoje tyrimus, jų rezultatų sklaidą visuomenėje. Programa pradėta
įgyvendinti 2016 m. 2019 m. programos Vykdymo grupė surengė diskusiją „Akistata su modernybe:
tyrimai, įžvalgos, prognozės“, kurioje aptarti šios programos projektų moksliniai tyrimai. Diskusijoje
tyrimų rezultatus pristatė 4 projektų vadovai, dalyvavo kitų projektų vykdytojai.
2019 m. baigtas šios programos I kvietimą laimėjusių projektų (iš viso 21; jiems vykdyti buvo
skirta 2,2 mln. Eur), vykdymas. 2019 m. ekspertai įvertino 4 mokslo projektų baigiamąsias ataskaita.
Dar 2 ataskaitos tebevertinamos, o likusios bus pateiktos 2020 m. pradžioje.
NMP „Modernybė Lietuvoje“ programos tarpinė ataskaita bus rengiama 2020 m.


NMP „Sveikas senėjimas“

NMP „Sveikas senėjimas“ tikslas – kompleksiškai analizuoti ir spręsti Lietuvos visuomenės
sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės medicinos klausimus, pasitelkiant mokslo ir technologijų
plėtrą, fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus. Programa pradėta įgyvendinti
2015 m. Vykdant jos projektus CA WoS duomenų bazės leidiniuose paskelbti arba jiems įteikti 82
straipsniai, sukurti 9 inovatyvūs senėjimo stebėsenos metodai bei lėtinių degeneracinių ligų
diagnostikos ir prognostikos bei gydymo priemonės, projektų vykdytojai perskaitė 131 pranešimą
tarptautinėse mokslinėse konferencijose, registruotos 6 patentinės paraiškos, išleista monografija.
2018 m. pabaigoje baigtas visų 27 2015–2018 m. vykdytų programos projektų įgyvendinimas (jiems
įgyvendinti skirta per 5,9 mln. Eur), o 2019 m. ekspertai įvertinto 22 projektų baigiamąsias mokslines
ataskaitas. 2019 m. parengta ir Ministerijai pateikta programos I etapą apibendrinanti ataskaita. Ją
įvertinęs Ministras skyrė lėšų programos tolesniam vykdymui 2019–2021 m. Buvo paskelbtas III šios
programos kvietimas teikti paraiškas. Jų gauta 39. Ekspertiniam vertinimui (vertina užsienio ekspertai)
pateikta 36 paraiškos, atitikusios administracinės patikros reikalavimus. Projektams įgyvendinti
2020–2021 m. planuojama skirti iki 2 mln. Eur.
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1.2.1.3. Reikminių tyrimų projektai
Reikminiai tyrimai – tai tyrimai pagal valstybei strategiškai svarbias ir neatidėliotinai spręstinas
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų temas, kurias pasiūlo
LR Prezidentas, Seimas, Vyriausybė ar ministerijos.
2019 m. ekspertai įvertinto 5 reikminių tyrimų projektų baigiamąsias mokslines ataskaitas,
pripažindami, kad šių projektų rezultatai – rekomendacijos sprendimų priėmėjams, mokslo ir
galimybių studijos, metodinės priemonės, mokslo straipsniai – yra pateikti suinteresuotoms valstybės
valdžios institucijoms ir turėtų padėti politikos formuotojams priimti moksliniais tyrimais pagrįstus
sprendimus, prisidėtų prie specialistų mokymo bei visuomenės švietimo valstybės ir visuomenės
saugumo srityje.
2019 m. pabaigoje pradėtas šiais metais paskelbto reikminių tyrimų projektų konkurso pagal
aštuonias ministerijų ir kitų valstybės valdžios institucijų pateiktas temas projektų vertinimas.
Ekspertams vertinimui pateikta 11 projektų. Projektams įgyvendinti 2020–2021 m. planuojama skirti
apie 0,5 mln. Eur. Ataskaitiniais metais valstybės valdžios institucijos informavo Tarybą apie sėkmingą
2016–2017 m. vykdytų 4 reikminių projektų rezultatų panaudojimą savo reguliavimo sferoje.
1.2.1.4. ES SF lėšomis finansuojami Valstybės užsakomieji tyrimai
2017–2019 m. valstybės užsakomiesiems tyrimams skirta daugiau kaip 39 mln. Eur ES SF lėšų
(pasirašyta 60 projektų sutarčių). 2019 m. Taryba, atsižvelgdama į 2017–2018 m. paraiškų konkursų
patirtį bei siekdama, kad būtų kuo labiau atsižvelgta į mokslo sričių specifiką, inicijavo ES SF lėšomis
finansuojamų projektų vertinimo kriterijų keitimą Susiklosčius situacijai, kad 2019 m. Ekonomikos ir
inovacijų ministerija ir Ministerija keitė Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programą, numatyti šios programos paraiškų konkursai paskelbti tik 2019 m. gruodžio mėnesį.


Aukšto lygio MTEP (sumanios specializacijos kryptyse) paraiškų konkursas

Šis konkursas skirtas aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomiems moksliniams tyrimams, skirtiems
kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti
komercinami. Lėšos numatytos paskirstyti pagal sumanios specializacijos kryptis, kiekvienai jų skiriant
po 1/7 konkursui numatytų lėšų. 2019 m. buvo ruoštasi antrajam pagal šią veiklą finansuojamų
projektų konkursui – Tarybos komitetai siekė patikslinti projektų vertinimo aspektus, tačiau keitimai
nebuvo priimti, motyvuojant tuo, kad artėjame link struktūrinių fondų 2014–2020 m. finansavimo
periodo pabaigos. Taip pat, 2019 m. buvo keičiami Sumanios specializacijos prioritetai (vietoje
buvusių 6, patvirtinti 7 prioritetai). Antrasis konkursas paskelbtas 2019 m. pabaigoje; šiam konkursui
skirta lėšų suma – 12,5 mln. Eur. Gautos 104 paraiškos.


Paralelinių laboratorijų (sumanios specializacijos kryptyse) paraiškų konkursas

Šis konkursas skirtas kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius
rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Tai sumanios specializacijos prioriteto „Sveikatos
technologijos ir biotechnologijos“ tematikoms „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“
ir „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“ skirtas projektų konkursas, bendra
konkurso lėšų suma 1,4 mln. Eur. 2019 m. buvo ruošiamasi kvietimui – dėl keičiamų Sumanios
specializacijos prioritetų bei dėl to, kad Taryba siekė patikslinti projektų vertinimo kriterijus, kvietimas
teikti paraiškas paskelbtas 2019 m. pabaigoje.
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Protų (Valstybės profesorių) pritraukimo ir reintegracijos paraiškų konkursas

Šis konkursas skirtas pritraukti aukščiausio lygio mokslininkus iš užsienio, suburti tyrėjų grupes,
inicijuoti ir vykdyti tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, kurie prisidėtų prie MSI tarptautinio
žinomumo didinimo, šių institucijų mokslinio potencialo stiprinimo, taip pat prie jaunųjų mokslininkų
ugdymo, tyrėjų kompetencijų tobulinimo bei priimančios institucijos vykdomų mokslinės veiklos
krypčių ar tematikų vystymo. 2019 m. kvietimui skirta 5,7 mln. Eur, vieno projekto vertė – iki
1 mln. Eur. Gautos 29 paraiškos už 26,3 mln. Eur. 2020 m. I ketvirtyje vyksta jų ekspertinis vertinimas.
1.2.2. Mokslininkų inicijuoti projektai
1.2.2.1. Mokslininkų inicijuoti projektai, įgyvendinami Valstybės biudžeto lėšomis
Ši mokslinių tyrimų finansavimo priemonių grupė yra skirta moksliniam potencialui plėtoti,
mokslininkų kvalifikacijai kelti ir tarptautiškumui skatinti. Ši priemonė yra didžiausia tiek pagal
skiriamas lėšas, tiek pagal finansuojamų projektų skaičių (Ataskaitos priedas Nr. 13). Konkursai vyksta
dviejose grupėse: vienoje konkuruoja humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, kitoje –
gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai. Kasmet
mokslininkų inicijuotiems projektams (toliau – MIP) paskirstoma apie 7 mln. Eur iš Tarybai skiriamų
valstybės biudžeto asignavimų. Daugiau apie šios priemonę – 2019 m. atlikto „Mokslininkų grupių
projektų I–VII kvietimų ex post vertinimo“ apžvalgoje (žr. Ataskaitos skyrių 2.5).
2019 m. Taryba administravo 202 MIP projektus (iš jų: HS mokslų sričių – 70, NTMA – 132).
Jiems įgyvendinti 2019 m. skirta daugiau kaip 7 mln. Eur (atitinkamai HS daugiau kaip 2, o NTMA –
beveik 5 mln. Eur).
2019 m. buvo įvertinta 88 tarpinės ir 22 baigiamosios mokslinės ataskaitos, taip pat 5 projektų
trūkstama produkcija, pateikta per papildomai skirtą laiką. Dauguma MIP už gautą finansavimą
atsiskaitė tinkamai, projektai buvo pripažinti sėkmingai įgyvendintais arba pasiūlyta jų įgyvendinimą
tęsti.
2019 m. pasibaigusių projektų mokslinių tyrimų rezultatai buvo apibendrinti konferencijų
pranešimuose (iš viso 34), straipsniuose recenzuojamuose leidiniuose, įtrauktuose į CA WoS duomenų
bazę (8) ir kituose recenzuojamuose leidiniuose (39), mokslo populiarinimo straipsniuose (4), sukurtas
1 naujas gaminys.
2019 m. viduryje buvo paskelbtas IX kvietimas teikti paraiškas MIP įgyvendinti.
1.2.2.2. ES SF lėšų mokslininkų inicijuoti projektai
2017–2019 m. mokslininkų inicijuotiems projektams (Aukšto lygio MTEP) iš ES SF lėšų skirta per
43 mln. Eur. 2019 m. įgyvendindamos šiuos projektus Lietuvos MSI vykdė tarptautinį
bendradarbiavimą, dalyvavo mokslo renginiuose užsienyje, rengė tarptautines mokslines konferencijas
Lietuvoje, į savo laboratorijas kvietėsi aukštos kompetencijos kolegas iš užsienio valstybių.
1.2.2.3. Skatinimas dalyvauti programoje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje
„Horizontas 2020“
Konkursas skirtas finansuoti tuos projektus, kurie buvo teikti Europos mokslo tarybos konkursui,
įvertinti aukštais balais, tačiau dėl didžiulės konkurencijos negavo finansavimo. Galimybė finansuoti
šiuos projektus skatina gabius Lietuvos tyrėjus dalyvauti tarptautiniuose konkursuose ir neišvykti, nes
gaudami finansavimą, gali sėkmingai vystyti savo tyrimus Lietuvoje. Visam kvietimui skirta
4,9 mln. Eur, 2019 m. finansuoti 4 projektai (iš viso 9 projektai už 1,2 mln. Eur).
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1.2.3. Tarptautinio bendradarbiavimo programų ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
„Horizontas 2020“ projektai
1.2.3.1. Tarptautinio bendradarbiavimo programos
Taryba, atlikdama nuostatuose numatytą mokslo politikos formuotojos ir įgyvendintojos
vaidmenį, siekia plėsti tarptautinius ryšius tam, kad įsitraukus į tarptautinę mokslo bendruomenę
būtų galima drauge spręsti Lietuvai, Europai ir pasauliui aktualias problemas.


Dvišalės, trišalės programos

Pagal tarptautines sutartis ir susitarimus Taryba toliau įgyvendino keturias bendradarbiavimo
MTEP srityje programas, skirtas finansuoti bendrus tyrėjų mobilumo, leidinių ir renginių projektus:
1. Ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto
bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (Lietuvos–Baltarusijos programa);
2. Ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizavimas agentūros
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje programą;
3. Dvišalio bendradarbiavimo MTEP srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos
programą „Žiliberas“ (Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“);
4. Bendradarbiavimo tarp Ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo
tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą (Lietuvos–
Latvijos–Kinijos (Taivano) programą).
2019 m. Taryba administravo 8 Lietuvos–Baltarusijos programos projektus, 13 Lietuvos–
Ukrainos programos, 6 Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“. Jiems vykdyti 2019 m. skirta
153 327 Eur. 2019 m. Taryba finansavo 12 Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos projektų.
Jiems vykdyti 2019 m. buvo skirta 193 194 Eur.
2019 m. vyko Lietuvos–Ukrainos ir programos konkursas (pateikta 78 paraiškos, finansuoti
nutarta 12, skiriant 164 329 Eur) ir Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos konkursas (pateikta
16 paraiškų, finansuoti nutarta 4, skiriant 193 000 Eur).
Tarybos atstovai dalyvavo Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos trišalio komiteto
susitikime, kuriame buvo aptariami šios programos turinio atnaujinimo aspektai.


Lietuvos–Japonijos bendradarbiavimas

Nuo 2017 m. Taryba finansuoja bendrus Lietuvos–Japonijos mokslo ir sklaidos projektus pagal
Japonijos mokslo skatinimo organizacijos (angl. Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ir
Tarybos 2016 m. rugsėjo 13 d. supratimo memorandumą. Kasmet skelbiami dvišaliai kvietimai teikti
paraiškas.
2019 m. pradžioje Taryba skyrė finansavimą trims 2018 m. kvietimo bendriems projektams. Iš
viso 2019 m. Taryba finansavo 8 Lietuvos-Japonijos mokslo projektus (jiems vykdyti skirta
175 040 Eur). 2019 m. paskelbtam kvietimui teikti paraiškas pateikta 12 paraiškų (finansuoti nutarta
3 projektus skiriant 178 091 Eur).


Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimas

Tęsiant bendradarbiavimą su Lenkijos Nacionaliniu mokslo centru (lenk. Narodowe Centrum
Nauki) bei vykdant pasirašyto 2016 m. bendradarbiavimo memorandumo nuostatas, 2019m. rengtasi
2020 m. kvietimui. Įvyko Tarybos Pirmininko pavaduotojo, pavaduojančio pirmininką, prof. R.
Rotomskio ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centro direktoriaus prof. Z. Blocki susitikimas, kuriame
priimtas spendimas dėl ekspertinio vertinimo tvarkos, kuri bus taikoma 2020 m. kvietimui „Daina 2“.
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Jį planuojama skelbti 2020 m. birželio 15 d. 2019 m. Taryba administravo 16 bendrų Lietuvos-Lenkijos
projektų, kuriems vykdyti 2019 m. buvo skirta 594 196 Eur.


Baltijos mokslinių tyrimų programa

Baltijos mokslinių tyrimų programa (angl. Baltic Research Programme; toliau – Baltijos
programa) yra jungtinė trijų Baltijos valstybių, Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino mokslinių tyrimų
programa, kuria siekiama konsoliduoti Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės 2014–2021 m.
finansinių mechanizmų lėšas, jas panaudojant Baltijos šalių mokslinių tyrimų potencialui stiprinti.
Įgyvendinant Baltijos programą, numatyta paskelbti tris konkursus, kurie būtų organizuojami vis
kitoje Baltijos šalyje. 2018 m. spalį pirmasis konkursas paskelbtas Estijoje (pateikta 130 paraiškų
nutarta finansuoti 7 projektus, jiems skiriant 6 mln. Eur; sėkmės rodiklis – 5,38 proc.).
2019 m. birželio mėn. patvirtinta Lietuvos kvietimo koncepcija, o spalio mėn. – kvietimo
prioritetinės temos bei dokumentai. Planuojama, kad Lietuvos kvietimas bus paskelbtas 2020 m.
vasario mėnesį. Numatomas Lietuvos kvietimo biudžetas – 10 mln. Eur.


Atviros partnerystės projektai

2019 m. Taryba tęsė 4 projektų, atrinktų 2015 m. kvietime pagal finansavimo priemonę „Atviros
partnerystės mokslo projektai“, finansavimą. Jiems vykdyti 2019 m. skirta 25280 Eur. Pagal šią
priemonę finansavimas konkurso būdu buvo skirtas bendriems 2–3 metų trukmės mokslo
projektams, įgyvendinamiems kartu su užsienio šalių mokslininkais, vykdyti.
1.2.3.2. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“
ES programa H2020 (2014–2020 m.) prasidėjo 2014 m. Jai įgyvendinti numatyta skirti beveik
80 mlrd. Eur. Taryba administruoja Lietuvos dalyvavimą dešimtyje H2020 sričių.
Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 2 342 H2020 paraiškas, kuriose buvo 2 930 pareiškėjų iš
Lietuvos, iš jų 765 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (25,9 proc.)1. 348 su EK pasirašytose dotacijos
sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 429 dalyviai iš Lietuvos, iš kurių 69 – koordinatoriai. Lietuvos
dalyvių biudžetas projektuose – 75,59 mln. Eur, iš jų EK skirta dotacija – 64,30 mln. Eur. Vienam
dalyviui vidutiniškai tenka 149,9 tūkst. Eur EK dotacija. Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių –
13,83 proc.
Daugiausiai partnerysčių H2020 projektuose Lietuva turi su Vokietija (813), Prancūzija (765),
Italija (709), Ispanija (614) ir Didžiąja Britanija (487). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su
Lenkija (219), ženkliai mažiau su Latvija (102) ir Estija (97). Daugiau statistikos apie dalyvavimą H2020
– Ataskaitos priede Nr. 14.


ERA-NET, Europos jungtinės programos ir Europos jungtinės programavimo iniciatyvos

2019 m. Taryba tęsė dalyvavimą 10 ERA-NET programų ir 2 JPI, kurios įgyvendinamos pagal
H2020 „ERA-NET Cofund“, Europos jungtines programas (EJP) COFUND ir JPI schemas:
 informacijos ir komunikacijos mokslinių tyrimų ir technologijų bei ateities ir kuriamų
technologijų tinklą CHIST-ERA,
 biologinei įvairovei ir ekosistemoms palaikyti skirtą tinklą BiodivERsA,
 nanotechnologijoms medicinoje ir sveikatos apsaugoje skirtą tinklą EuroNanoMed,
 EJP COFUND „Retos ligos“ (EJP RD),
 tarpdisciplininį medžiagų mokslų ir inžinerijos tinklą M-era.Net,
 tvariai miškininkystei bei Europos miškų politikai skirtą tinklą SUMFOREST,
1

2019 m. lapkričio 8 d. EK duomenys https://webgate.ec.europa.eu/dashboard.
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 humanitarinių mokslų tinklo HERA programas,
 socialinių mokslų tinklą NORFACE,
 kvantinių mokslinių tyrimų tinklą QUANT-ERA ir FLAG-ERA (šiame tinkle finansuojami
pavyzdinių iniciatyvų „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“ moksliniai tyrimai ir inovacijos),
 urbanistikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklą ENSUF (JPI Urban Europe iniciatyvos
dalis),
 kultūros paveldui skirtą JPI iniciatyvą („Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji
iššūkiai Europai“).
Pagrindinis ERA-NET ir EJP COFUND programų tikslas yra šalių nacionalinių mokslinių tyrimų
programų bendras koordinavimas, organizuojant tarptautinius įvairių mokslo sričių paraiškų
konkursus. Dalyvaudama šiose koordinavimo iniciatyvose, Taryba sudaro sąlygas Lietuvos
mokslininkams įsitraukti į tarptautinius projektus bei tinklus, plėtoti Lietuvos MSI ir mokslininkų
tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą ir taip skatinti geresnį Lietuvos įsijungimą į kitas H2020
veiklas ir naujus projektus.
Tarybos pasiūlyti ekspertai ar darbuotojai dalyvavo 2019 m. šių iniciatyvų projektų vertinimo ir
atrankos procedūrose.
2019 m. Taryba finansavo 12 ERA-NET programų projektų, kuriems paskirstė 367 434 Eur bei
paskelbė ir (arba) dalyvavo administruojant 9 kvietimus pagal šias ERA-NET ir EJP COFUND programas:
BiodivERsA, EuroNanoMed, NORFACE Governance, CHIST-ERA, FLAG-ERA II, QUANTERA, M-era.Net ir
EJP RD.
Informacija apie 2019 m. pateiktas paraiškas ir (ar) atrinktus finansuoti projektus, kuriuose
dalyvauja Lietuvos tyrėjai, pateikiama Ataskaitos priede Nr. 15.


Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS

2019 m. Taryba su tarptautiniais partneriais tęsė BONUS programos įgyvendinimą pagal ES
Steigimo sutarties 185 straipsnį. 2019 m. buvo tęsiamas 1 projekto su Lietuvos dalyviais, atrinkto
pagal 2016 m. BONUS programos kvietimą, finansavimas.
2019 m. Taryba dalyvavo H2020 programos koordinavimo ir paramos 2018 m pradėtame
įgyvendinti projekte BANOS CSA. Šio projekto tikslas – įvertinti BONUS programos geografinio
išplėtimo galimybes, įtraukiant Šiaurės jūros regiono šalis, ir pasiruošti naujam programos etapui ES
9-ojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“. Projektą įgyvendina
konsorciumas, kurį sudaro 11 institucijų iš 8 šalių: Suomijos, Belgijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Olandijos, Norvegijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos. Taryba yra asocijuota koordinatoriaus
partnerė, kaip ir institucijos iš Latvijos, Estijos ir Lenkijos.
1.2.3.3. COST veiklos
COST – tai Europos šalių tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje
(angl. European Cooperation in Science and Technology, toliau – COST programa), skirtas koordinuoti
nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus. COST asociacijos narės yra 38 Europos
valstybės, Izraelis dalyvauja kaip bendradarbiaujanti šalis.
COST programos pagrindas – Europos tyrėjų inicijuoti bendradarbiavimo tinklai mokslo ir
technologijų srityje – COST veiklos. COST finansuoja tik bendradarbiavimo veiklas: susitikimus,
seminarus, konferencijas, jaunųjų tyrėjų mokyklas, tyrėjų mobilumą ir sklaidą.
Lietuvos atstovai įsijungia į vis didesnę dalį COST veiklų, taigi nuosekliai didėja ir iš COST
gaunamos lėšos.
2019 m. Taryba vykdė nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.
Organizuotos 4 paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos. Iš 17 Lietuvos Institucijų ir
organizacijų Taryba gavo 101 dalyvavimo COST programoje paraiškas. Į COST programos veiklų
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valdymo komitetus nominuoti 72 Lietuvos atstovai iš 17 Lietuvos institucijų, 2019 m. prisijungta prie
55 COST veiklų. 2019 m. į naujų COST programos veiklų valdymo komitetus įsijungė 61 Lietuvos
atstovas (Ataskaitos priedas Nr. 16).
Taryba yra COST programą koordinuojanti institucija Lietuvoje ir atstovauja Lietuvai COST
asociacijos aukšto lygio pareigūnų bei mokslo komitetuose.
1.2.4. Parama karjerai, mobilumui ir sklaidai
1.2.4.1. Parama karjerai, mobilumui ir sklaidai: valstybės biudžeto lėšos
Tai finansavimo priemonių grupė, skirta rengti kompetentingų tyrėjų pamainą, skatinti keitimąsi
moksliniais rezultatais ir tyrimų sklaidą, skatinti tyrėjų, doktorantų ir mokslininkų mobilumą. Parama
akademinėms asociacijoms, ir parama doktorantams (už studijų rezultatus, arba akademinius
pasiekimus, ir parama jų akademinėms išvykoms) skiriama vadovaujantis MSĮ ir poįstatyminėmis šio
įstatymo nuostatomis, kitos paramos (parama paskelbti mokslinių tyrimų rezultatus ar parama
mokslo renginiams) – Tarybos iniciatyva, kaip priemonės, didinančios Lietuvos mokslo žinomumą
pasaulyje.
Kasmet įvairioms paramos priemonėms paskirstoma apie 1,5 mln. Eur Tarybai skiriamų
valstybės biudžeto asignavimų (Ataskaitos priedas Nr. 17).


Parama doktorantams už akademinius pasiekimus ir parama doktorantų akademinėms
išvykoms

Vadovaudamasi LR Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604, Taryba skiria
doktorantams dviejų tipų paramą – už akademinius pasiekimus ir akademinėms išvykoms. Siekiama
paremti geriausius doktorantus ir padėti jiems kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienio mokslo
renginiuose, didinant tarptautinį mobilumą, skatinant Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę
sklaidą.
2019 m. parama už akademinius pasiekimus skirta 344 doktorantams (skirta daugiau kaip
0,8 mln. Eur). 81 doktoranto akademinėms išvykoms skirta beveik 79 tūkst. Eur.


Parama mokslo renginiams

Paramos mokslo renginiams tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius
ryšius. Taryba rėmė mokslo renginius, nagrinėjusius aktualias mokslo problemas, skleidusius
naujausias mokslines idėjas, skatinusius jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.
2019 m. 55 mokslo renginiams (34 tarptautiniams, 10 regioninių, 11 nacionalinių) skirta daugiau
kaip 0,3 mln. Eur.


Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas

Taryba skiria paramą Lietuvos tyrėjams, norintiems paskelbti mokslinius straipsnius aukšto
mokslinio lygio žurnaluose ir išleisti knygas tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose. Taip siekia
skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, s visiems Lietuvos mokslininkams sudaryti
vienodas sąlygas pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai.
Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas priimamos nuolat.
2019 m. apsvarstyta 90 paraiškų. Parama (daugiau kaip 75 tūkst. Eur) skirta 42 paraiškoms (paremta
39 mokslinių straipsnių paskelbimas, 2 knygų ir 1 knygos dalies leidyba).
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Parama akademinėms asociacijoms

Taryba remia studentų sąjungų, mokslinių draugijų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų
tyrėjų organizacijų bei kitų asociacijų (toliau – akademinės asociacijos) veiklą, susijusią su mokslo ir
studijų sistemai keliamais tikslais. Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą bei
aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas, ieškant racionalių
būdų joms išspręsti.
2019 m. pateikta 40 paraiškų paramai akademinėms asociacijoms gauti. Parama skirta 32
akademinėms asociacijoms. 2019 m. šiai paramai panaudota daugiau kaip 56 tūkst. Eur. Lėšos skirtos
tarptautinei akademinių asociacijų veiklai, mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui bei
akademinės asociacijos veiklos viešinimui internete.


Parama rengusiems ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“
paraiškas

Taryba, skatindama Lietuvos MSI dalyvauti H2020, kasmet kviečia H2020 paraiškų rengėjus
teikti paraiškas gauti paramą už tas paraiškas, kurios EK buvo pripažintos tinkamomis finansuoti.
2019 m. MSI pateikė 43 tokias paraiškas, kuriose už H2020 paraiškų rengimą buvo prašoma
199 tūkst. Eur. Po vertinimo tinkamoms gauti paramą paraiškoms skirta beveik 164 tūkst. Eur.


Parama stažuotėms Europos kosmoso agentūroje

2015 m. Europos kosmoso agentūra ir Taryba pasirašė 5 metų sutartį dėl fizinių ir technologijos
mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje Sutarties pagrindu kasmet
skelbta po vieną kvietimą teikti paraiškas. 2019 m. Taryba skyrė finansavimą (60 506 Eur) dviem
stažuotėms pagal 2018 ir 2019 m. konkursus
1.2.4.2. Parama karjerai, mobilumui ir sklaidai: ES SF lėšos


Podoktorantūros stažuotės

2019 m. gruodžio 30 d. paskelbtas II kvietimas teikti paraiškas podoktorantūros stažuočių
projektų konkursui pagal veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Konkursas skirtas
finansuoti mokslo daktarų, kurie daktaro laipsnį įgijo ne anksčiau kaip prieš 5 m., vykdomus stažuočių
projektus MSI bei MTEP vykdančiose įmonėse. Planuojama projektų įgyvendinimo pradžia – 2020 m.
liepos mėn.


Projektas „Doktorantūros studijų plėtra“

2019 m. buvo paskutinieji metai, kai Taryba skelbė doktorantūros vietų konkursą, o MSI turėjo
galimybę priimti doktorantus, kurių doktorantūra bus finansuojama projekto lėšomis; vėlesni
projekto įgyvendinimo metai bus skirti jau priimtų doktorantų studijoms užbaigti.
Doktorantūros vietų konkursas2 2019 m. buvo organizuotas dviem etapais: per pirmąjį atrinktos
doktorantūros studijų temos, per antrąjį – paskirstytos vietos doktorantūrą vykdančioms MSI. Taryba
iš 63 pasiūlytų doktorantūros temų atrinko 27. o iš 256 gautų paraiškų doktorantūros vietoms atrinko
70 (iš jų 5 doktorantūros vietos skirtos bendrai doktorantūrai su įmonėmis vykdyti). Į atrinktas
doktorantūros vietas 2019 m. priimti 68 doktorantai. Atrinktų doktorantūros vietų pasiskirstymas
pagal mokslo sritis pateiktas Ataskaitos priede Nr. 18.
2

Taryba 2016 m. sausio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V711-01-0001) pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.
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2019 m. projekto veiklos pratęstos iki 2023 m. rugsėjo pabaigos, joms finansuoti
Ministerija papildomai skyrė 7 142 797,11 Eur. Šios lėšos sudarė galimybę Tarybai 2019 m. paskelbti
papildomą 70 doktorantūros vietų konkursą ir kompensuoti nuo metų pradžios padidintas doktorantų
stipendijas ir doktorantūros studijų kainas.
Taryba projektą įgyvendina kartu su 22 MSI, kurios yra projekto partneriai. Projekto veiklos
skirtos jauniems mokslininkams (doktorantams) rengti, kurių žinios, įgytos doktorantūroje, prisidės
prie šalies pramonės tolimesnio vystymosi užtikrinimo bei įmonių produktyvumo ir tarptautinio
konkurencingumo didinimo.


Parama mokslinėms išvykoms

2018 m. spalio mėn. paskelbtas II kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų
gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš
Lietuvos ir į Lietuvą“. Gautos 724 paraiškos, kurios vertintos 2019 m. sausio–kovo mėnesiais.
Pasirašytos 384 sutartys, kurių vertė – 1,076 mln. eurų.


Studentų mokslinė praktika

2019 m. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP
veiklą ugdymas“. Gauta 611, sudarytos 329 sutartys dėl studentų vasaros praktikos ir tyrimų semestrų
metu vykdymo už 727 tūkst. Eur. 2019 m. birželio mėn. Taryba organizavo studentų mokslinę
konferenciją, kurios metu studentai pristatė stendinius ir žodinius pranešimus, o jų santraukos
išleistos leidinyje „Studentų moksliniai tyrimai 2018/2019“.


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

2019 m. rengti trys paraiškų konkursai finansuoti trijų tipų LINO LT vizitams, skirtiems tyrėjams
ir mokslo vadybininkams. Vizitų tikslas – plėtoti tarptautinius ryšius, stiprinti tyrėjų gebėjimus
dalyvauti tarptautinėse MTEP ir inovacijų programų konkursuose.
1. Gauti 46 prašymai finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus (iš jų 35 pripažinti
finansuotini, 4 tebevertinami), kurių tikslas – skatinti užmegzti mokslinį bendradarbiavimą su Lietuvos
tyrėjais, siekiant skatinti bendrą su užsienio partneriais dalyvavimą ES mokslo ir inovacijų programose;
2. Gauti 7 prašymai finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (iš jų 3 pripažinti finansuotini),
skirtus susipažinti su ES ir H2020 asocijuotų šalių MTEPI iniciatyvomis, naujovėmis ir aktualijomis;
3. Gauta 172 paraiškos finansuoti tyrėjų išvykas (iš jų 158 pripažintos finansuotinomis), skirtas
konsultuotis su tarptautinių MTEPI srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo
inicijavimo, vykdymo, tarptautinių projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, dalyvavimo informacinėse
dienose, partnerių paieškos renginiuose, dalyvavimo susitikimuose su galimais užsienio partneriais.
LINO biuro duomenimis:
 per kiekvieną išvykos į tarptautinį renginį tyrėjas ar mokslo vadybininkas užmezga bent 4
naujais kontaktais su kolegomis užsienyje;
 vidutiniškai po 6 vizitų naujieji partneriai yra pasirengę kartu vykdyti projektą – parengia
paraišką ir dalyvauja tarptautiniuose paraiškų konkursuose;
 vidutiniškai po 15 susitikimų susitariama dėl institucinio bendradarbiavimo ar įsitraukimo į
naujus tarptautinius tinklus.


Projektas „Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“

Projektas įgyvendinamas 2018–2021 m. Jo tikslas – stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus
ir kompetencijas rengiant mokslinių tyrimų ir paramų už akademinius pasiekimus projektų paraiškas.
21

2019 m. buvo organizuoti treji mokymai, skirti tyrėjams stiprinti paraiškų rengimo ir projektų
vykdymo įgūdžius. Mokymuose (60 dalyvių) buvo suteikta taikomųjų žinių, kaip veiksmingai valdyti
projektus, kaip rengiant paraišką atskleisti idėjos originalumą, reikšmingumą, projekto
tarptautiškumą, kaip efektyviai suplanuoti veiklas, kad projektas pasitarnautų tarpinstitucinių ryšių
stiprinimui, valstybės interesams, o apie jo rezultatus sužinotų ne tik kolegos, bet ir visuomenė.
Tyrėjų, kurie dalyvavo mokymuose nuomone, tokie mokymai yra labai efektyvūs ir naudingi, todėl ši
veikla bus tęsiama ir 2020 m.

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 kvietimus, taip sudarydama geresnes sąlygas Lietuvos tyrėjams atlikti bendrus tyrimus su
kitų šalių mokslininkais.
Plėtojant Baltijos šalių ryšius 2019 m. Tarybos atstovai dalyvavo Baltijos šalių mokslo tarybų
susitikime „BalticHORC“ (Latvijoje) ir Lietuvoje vykusioje Baltijos šalių parlamentinėje asamblėjoje,
kurioje buvo dalijamasi patirtimi ir aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Šiaurės šalių mokslo tarybų ir suinteresuotų mokslo komunikacijos klausimais institucijų atstovų
neformalios grupės kvietimu 2019 m. Tarybos atstovas dalyvavo pirmajame Šiaurės–Baltijos šalių
mokslo komunikacijos atstovų susitikime, kuriame pristatė mokslo komunikaciją Lietuvoje. Susitikime
buvo keičiamasi gerąja mokslo komunikatorių patirtimi stiprinant mokslo komunikaciją, sprendžiant
šios srities problemas, aptartos galimybės mokslo komunikatorių veiklą formalizuoti.
1.3.1. Atstovavimas ES ir kitose tarptautinėse darbo grupėse bei jų finansavimas
Taryba tęsė atstovų ir ekspertų, deleguotų į įvairias ES ir kitas tarptautines darbo grupes,
komitetus, komisijas, susijusias su MTEP, veiklos finansavimą. Dalyvavimas tarptautinėse struktūrose
padeda gauti pirminę informaciją apie tarptautinio lygmens procesus bei atkreipti dėmesį į Lietuvos
ir jos tyrėjų interesus atitinkamose programų valdymo struktūrose.
2019 m. su atstovais buvo sudaryta 18 sutarčių, pagal kurias išmokėta 10 698 Eur, iš jų 2 411 Eur
skirti Lietuvos atstovų ir ekspertų H2020 komitetuose veiklų išlaidoms apmokėti. Atstovai dalyvavo 18
darbo grupių posėdžių, iš jų 6 – H2020 darbo programų komitetų posėdžiai. 2019 m. 8 Tarybos
darbuotojai buvo paskirti ekspertais arba atstovais ir dalyvavo H2020 darbo programų 7 komitetų
posėdžiuose, kuriuose aptariamos ir tvirtinamos H2020 darbo programos bei jų įgyvendinimas.
Rengiantis būsimai programai „Europos horizontas“, 2019 m. Tarybos darbuotojai buvo paskirti
atstovais ir dalyvavo diskusijose šios programos EK organizuotuose Strateginės konfigūracijos
šešėlinio komiteto 5 posėdžiuose, kuriuose aptarti strateginiai būsimos programos aspektai, bei
Teisinių ir finansinių ekspertų grupės, rengiančios šios programos projektų Pavyzdinę dotacijos
sutartį, 2 posėdžiuose (juose EK teikė paaiškinimus dėl „Europos horizonto“ projektų dotacijos
sutarties ir kaupė šalių narių pastabas).
1.3.1.1. Mokslo Europa
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.
2019 m. Tarybos pirmininko pavaduotojas dalyvavo „Mokslo Europos“ generalinės asamblėjos
(angl. Science Europe General Assembly) susitikime Briuselyje (Belgijos Karalystė), kuriame buvo
aptarti „Mokslo Europos“ veiklos klausimai.
Tarybos atstovai dalyvavo šių „Mokslo Europos“ darbo grupių veikloje:
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1. darbo grupėje dėl „Europos horizontas“;
2. darbo grupėje dėl mokslinių straipsnių atviros prieigos;
3. darbo grupėje dėl mokslinių tyrimų duomenų.
2019 m. Tarybos atstovas dalyvavo „Mokslo Europos“ kartu su EK organizuotame renginyje,
kuriame svarstytos į misijas ir iššūkius orientuotų nacionalinių programų klausimai.
1.3.1.2. EURAXESS
2019 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 ir administravo interneto svetainę www.euraxess.lt.
Taryba įsijungė į „EURAXESS Top IV“ projektą, kuris įgyvendinamas pagal H2020 koordinavimo ir
paramos veiklų schemą. Šio projekto tikslas – pagerinti EURAXESS tinklo funkcionavimą, plėtojant
naujas ir stiprinat dabartines tinklo paslaugas – aktualios informacijos mokslininkams ir jų šeimos
nariams teikimą interneto svetainėje ir nemokamas konsultacijas.
1.3.2. EK nacionalinių atstovų funkcijos
Gerinant šalių dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje svarbus vaidmuo tenka
EK nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklui. Nacionaliniai atstovai 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 H2020 programa susijusiais klausimais. Nacionalinių
atstovų prisideda prie Lietuvos dalyvavimo H2020 programoje sėkmės (išsamiau apie H2020 sėkmės
rodiklio statistiką Ataskaitos priede Nr. 14).
Taryba vykdo šių H2020 sričių nacionalinių atstovų funkcijas:
1. Europos mokslo tarybos dotacijos;
2. Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė;
3. Jungtinis tyrimų centras;
4. Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas;
5. Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir bio-ekonomika;
6. Marie Sklodowska Curie veiklos;
7. Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas;
8. MTI;
9. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra;
10. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė;
11. Teisiniai ir finansiniai programos aspektai.
2019 m. vykdant nacionalinių atstovų funkcijas, surengta 23 renginiai tikslinėms grupėms,
perskaityta 12 pranešimų, parengti 29 informaciniai straipsniai ar naujienlaiškiai skirti H2020
programos veikloms, suteikta daugiau kaip trijų šimtų bendrojo pobūdžio konsultacijų bei atliktos 6
išankstinės H2020 paraiškų peržiūros.
2019 m. sausio mėn. Taryba organizavo NCP skirtą tarptautinį seminarą, kuriame dalyvavo EK,
Austrijos mokslinių tyrimų rėmimo agentūros (angl. Austrian Research Promotion Agency, FFG) ir
Airijos valstybinės ekonominio vystymo agentūros (angl. Enterprise Ireland) atstovai. Seminare
aptartos NCP tinklo veiklos būsimojoje programoje „Europos horizontas“ (2021–2027 m.), pristatyta
geroji patirtis organizuojant Austrijoje ir Airijoje veikiančių NCP nacionalinių struktūrų veiklą.
Seminare dalyvavo kolegos NCP iš Baltijos šalių, Lenkijos bei Baltarusijos.
2019 m. Tarybos NCP dalyvavo kasmetiniame Baltijos šalių NCP susitikime Tartu, kuriame
pasidalinta veiklos patirtimis ir organizuota diskusija dėl NCP veiklų „Europos horizonte“. Tarybos NCP
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atstovas dalyvavo ir ES Mokslinių tyrimų ir Inovacijų dienų Briuselyje sesijoje tema „Geresnės paslaugos
paraiškų teikėjams“, pristatė pranešimą ir inicijavo diskusiją tarp NCP atstovų iš įvairių šalių.
1.3.3. Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje LINO
2019 m. liepos mėn. baigėsi metus trukęs Lietuvos mokslo ryšių biuro Briuselyje LINO
pirmininkavimas neformaliam nacionalinių mokslo ryšių biurų tinklui Briuselyje – IGLO
(http://www.iglortd.org). Per šį laiką suorganizuoti 6 tinklo vadovų ir 4 sekretoriato susitikimai,
prisidėta prie 2 informacinių „IGLO Open“ renginių, kuriuose aptartos ES mokslo ir inovacijų aktualijos.
LINO biuras buvo atsakingas už IGLO metinio renginio organizavimą Briuselyje, sutraukusį per
180 dalyvių. Renginio metu pagrindinį pranešimą renginyje skaitė EK mokslinių tyrimų ir inovacijų
direktorato atstovė Signe Ratso.
LINO biuras kartu su Olandijos mokslo ryšių biuru „Neth-ER“ nuo 2019 m. sausio pirmininkauja
„IGLO Health“ darbo grupei. 2019 m. įvyko 8 „IGLO Health“ darbo grupės susitikimai, kuriuose
diskutuota apie ES sveikatos tematikos iniciatyvas bei mokslo ir inovacijų politiką šioje srityje.
Skleisdamas žinias apie šalies mokslo potencialą ir EK mokslo ir inovacijų politikos bei finansinių
priemonių naujienas, LINO biuras 2019 m. įsitvirtino kaip platforma, padedanti stiprinti Lietuvos–
Europos mokslo ir inovacijų bendruomenės ryšius.
LINO biuras 2019 m. kartu su partneriais Briuselyje suorganizavo 10 renginių, skirtų Lietuvos
mokslo ir inovacijų potencialui pristatyti bei pagrindiniams ES mokslo ir inovacijų politikos aspektams
aptarti. Kartu su Lietuvos ambasadomis Belgijoje ir Airijoje surengti du dvišaliai mokslininkų
partnerysčių paieškos renginiai Briuselyje ir Dubline.
Informacijos apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes sklaida yra vienas iš LINO biuro
prioritetų. Tam aktyviai pasitelkiami socialiniai tinklai:
 Facebook paskyra (https://www.facebook.com/LINObiuras/) – pristato Lietuvos
mokslininkams ir tyrėjams aktualiausią informaciją apie ES mokslo ir inovacijų politiką ir renginius
(vidutiniškai 4 naujienos per savaitę);
 Twitter paskyra (https://twitter.com/Lino_OfficeLT) – tarptautinei auditorijai pristato
aktualiausias ES mokslo ir inovacijų politikos naujienos bei informaciją apie Lietuvos mokslo
pasiekimus ir potencialą (vidutiniškai 2 naujienos per savaitę);
 Linkedin paskyra (www.linkedin.com/company/lithuanian-rdi-liaison-office-lino) – tarptautinei
auditorijai skelbia aktualiausias ES mokslo ir inovacijų politikos naujienas bei informaciją apie Lietuvos
mokslo pasiekimus ir potencialą (naujienos skelbiamos pagal poreikį, vidutiniškai kartą per savaitę);
LINO biuro tinklapyje (http://lino.lmt.lt/) skelbiamos naujienos lietuvių ir anglų kalbomis, taip
pat atnaujinamas renginių kalendoriaus.

2. Institucijos valdymas ir jos veiklos tobulinimas
2.1. Struktūra ir valdymas
Tarybą sudaro Valdyba, du ekspertų komitetai – HSM komitetas ir GTM komitetas – bei Mokslo
fondas. Tarybai vadovauja ir jos vienasmenis valdymo organas yra Tarybos pirmininkas. 2019 m.
vasario mėn. atsistatydinus Tarybos pirmininkui Valdemarui Razumui, Tarybai laikinai vadovavo
pirmininko pavaduotojai Ričardas Rotomskis ir Justina Poškienė. 2019 m. lapkričio 20 d. darbą
Taryboje pradėjo naujai paskirtas pirmininkas Romas Baronas. Valdyba yra kolegialus valdymo
organas. Tarybos komitetai pagal mokslo sritis įgyvendina Nuostatuose komitetų kompetencijai
priskirtas funkcijas ir teises. Tarybos Mokslo fondo funkcija – įgyvendinti Tarybos sprendimus dėl
MTEP programinio konkursinio finansavimo ir atlikti Tarybos administracinį, organizacinį ir
informacinį darbą. Mokslo fonde 2019 m. dirbo 28 valstybės tarnautojai ir 31 darbuotojas, dirbantis
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pagal darbo sutartį. Šešis Tarybos projektus, kurie yra finansuojami ES SF lėšomis, administruoja 9
darbuotojai.
Mokslo fondą sudaro 9 skyriai (struktūra patvirtinta 2018 m. gruodžio mėnesio Tarybos
pirmininko įsakymu Nr. V/2018-707). Siekiant, kad veikla tarp skyrių spartėtų, 2019 m. sausio 1 d.,
pakeitus vidinę struktūrą, Taryboje suformuotas naujas padalinys – Sekretoriatas, kuris yra tiesiogiai
pavaldus Tarybos moksliniam sekretoriui.

2.2. Visuomenės informavimas
Pažindindama pareiškėjus ir projektų vykdytojus su paraiškų konkursų nuostatais ir
reikalavimais vykdomiems projektams, Taryba rengia informacines dienas ir individulių konsultacijų
savaites. Taryba taip pat organizuoja renginius, kuriuose aptariami įvairūs mokslo politikos aspektai,
į kuriuos diskutuoti kviečia akademinę bendruomenę, socialinius partnerius, mokslo politikos
dalyvius, suinteresuotų valstybės ir verslo institucijų atstovus, politikus, užsienio partnerius.
Pagrindinė priemonė skleisti ir rasti informaciją apie Tarybos veiklą, aktualijas, paraiškų
konkursus bei renginius yra interneto svetainė www.lmt.lt. Joje skelbiamas žinias prenumeruoja
daugiau kaip 2 100 prenumeratorių. Taip pat rengiami ir platinami pranešimai žiniasklaidai, teikiama
informacija pagal žurnalistų pateiktus klausimus. 2019 m. iš viso paskelbta per 202 naujienos (iš jų 34
– Tarybos kvietimai teikti paraiškas).
Svarbiausios 2019 m. Tarybos svetainėje skelbtos naujienos:
 Tarybos pirmininko ir Valdybos pirmininko kreipimasis į LR Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę
dėl mokslo finansavimo;
 Pokyčiai Tarybos vadovybėje: pirmininko atsistatydinimas, kandidatų atranka, naujo
pirmininko patvirtinimas, nauja Valdybos sudėtis;
 Pasiruošimas naujajai programai „Europos horizontas“, misijų svarstymas ir jų tarybų
sudarymas;
 Informacija apie Tarybos koordinuojamų H2020 teminių sričių paraiškų konkursus ir
partnerių paieškos galimybes (NCP komunikacija);
 Informacija apie galimybes pasinaudoti LINO vizitų finansavimu ir LINO biuro veikla;
 Valstybės profesorių programos (ES SF priemonė) ir paraiškų konkurso pristatymas Lietuvoje
ir užsienyje;
 Galimybės vykdyti NMP, PTP „Gerovės visuomenė“ ir Valstybinės lituanistinių tyrimų ir
sklaidos 2016–2024 m. programos mokslinius tyrimus;
 Informacija apie galimybes dalyvauti COST veiklose;
 Informacija apie galimybes dalyvauti EJP „Retos ligos“;
 Studentų mokslinės praktikos konkursų pristatymas (ES SF priemonė);
 Informacija apie tai, kad Taryba finansuos prestižiniuose Europos konkursuose – ERC ir MSCA
– gerai įvertintus Lietuvos tyrėjų projektus.
Svarbiausias 2019 m. renginys – Tarybos, Ministerijos ir LINO biuro konferencija „Europos
horizontas“: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021–2027 m.“. Joje Lietuvos institucijoms,
įmonėms, tyrėjams ir mokslininkams bei visuomenei – iš viso 500 dalyvių –pristatytas pasirengimas
„Europos horizontui“, Lietuvos dalyvavimo jame galimybės ir iššūkiai. Pranešimą skaitė EK Mokslinių
tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinis direktorius Jean-Eric Paquet, pristatyti Lietuvos
dalyvavimo rezultatai H2020 bei pasiūlymai būsimai programai.
Iš viso 2019 m. pareiškėjams surengta per 40 informacinių renginių, mokymų ir seminarų.
Išsamiau apie NCP renginius – Ataskaitos 1.3.2 poskyryje, apie LINO biuro renginius ir susijusią veiklą
– Ataskaitos 1.3.3 poskyryje.
Kiti svarbesni renginiai:
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 Tarybos, Ministerijos ir EK seminaras, skirtas supažindinti Lietuvos dalyvius su „Europos
horizonto“ įgyvendinimo naujovėmis;
 Tarybos tarptautinis informacinis seminaras „Mokslinių tyrimų etikos vaidmens stiprinimas“,
kuriame dalyvavo akademinės etikos ekspertai iš Europos 14-os valstybių;
 Japonijoje vyko kasmetinis šeštasis Lietuvos–Japonijos gyvybės mokslų simpoziumas,
kuriame Lietuvos ir Japonijos mokslininkai pristatė vykdomus mokslinius tyrimus;
 Tarybos, Užsienio reikalų ministerijos, Tarptautinio vyriausybių mokslo patarėjų tinklo (angl.
International Network for Government Science Advice, INGSA) tarptautinė konferencija „INGSA 2019
– Saugumo iššūkiai skaitmeniniame amžiuje: įrodymais gristų mokslo patarimų vaidmuo“, skirta
aptarti įrodymais grįstų mokslo patarimų vaidmenį, kuriant atsparumą įvairioms grėsmėms ir rizikoms
(kibernetinėms, hibridinėms ir technologinėms), taip pat skatinant visuomenės sąmoningumą
šiuolaikinių medijų kontekste.

2.3. Konkursinio finansavimo organizavimo efektyvinimas
2.3.1. Ekspertavimo kokybės gerinimas
Taryba nuolat siekia ekspertų darbo kokybės gerinimo, viešinimo ir skaidrumo. 2019 m.
pradėtas įgyvendinti Tarybos mokslo finansavimo ir mokslo kokybės priežiūros informacinės sistemos
modernizavimo paslaugų suteikimo projektas. Pagal Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-16,
sudarytą 2019 m. balandžio 5 d., tarp UAB „Algoritmų sistemos“ ir Tarybos, atlikti planavimo,
apibrėžimo, analizės, projektavimo ir pirmojo konstravimo etapo darbai, sukurtas informacinės
sistemos prototipas.
Ekspertų darbo kokybei užtikrinti sudaryta Apeliacinė komisija – nuolatinė Tarybos komisija,
nagrinėjanti pateiktas apeliacijas dėl paraiškų administracinės patikros bei paraiškų ar ataskaitų
ekspertinio įvertinimo.
2019 m. Apeliacinė komisija išnagrinėjo 51 apeliaciją: 22 apeliacijos pateiktos dėl projektų,
finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 29 – dėl projektų, finansuojamų ES SF lėšomis. 14 apeliacijų
(5 – dėl projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 9 – dėl projektų, finansuojamų ES SF
lėšomis) buvo patenkintos, nusprendus atlikti pakartotinį paraiškų ar ataskaitų vertinimą.
Apeliacinė komisija taip pat teikė siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Tarybos mokslo ir sklaidos
projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių. Teikti siūlymai susiję su paraiškų vertinimo
procesu.
2019 m. Taryba 2019 m. patvirtino kasmetinio mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo
apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarką. Pagal ją, jei MSI, nesutinka su Tarybos pirmininko sprendimu,
priimtu dėl mokslo (meno) darbų ar MTEP (meno) projektų ir sutarčių, gali pateikti Tarybai apeliaciją.
Šioms apeliacijoms svarstyti Tarybos Valdybos siūlymu buvo suformuota Apeliacinė komisija, kurią
sudaro ne mažiau kaip po vieną kiekvienos mokslo (meno) srities ekspertą, turintį mokslo (meno)
veiklos vertinimo patirties. 2019 m. buvo gautos apeliacijos iš 7 MSI dėl 22 vertinamųjų objektų.
Apeliacinė komisija nusprendė tenkinti apeliacijas dėl 4 vertinamųjų objektų.
Tam, kad tyrėjų mokslinė veikla atitiktų etikos principus, Taryboje veikia nuolatinė Tarybos
mokslinės veiklos etikos komisija (toliau – Etikos komisija), kuri nagrinėja pranešimus, susijusius su
tyrėjų mokslinės veiklos etikos pažeidimais. 2019 m. Etikos komisija nagrinėjo LR akademinės etikos
ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos prašymą pateikti pastabas dėl netikrų mokslo renginių
atpažinimo gairių projekto, bei LR Konstitucinio teismo teisėjo prašymą pateikti nuomonę
konstitucinės justicijos byloje Nr. 9/2019.
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2.3.2. Administracinės naštos mažinimas
Taryba siekia, kad projektų administravimas būtų kokybiškas, veiksmingas ir geriausiai atitiktų
mokslininkų poreikius. 2019 m. rengtuose ir šiuo metu galiojančiuose Tarybos teisės aktuose buvo
sistemingai mažinama administracinė našta pareiškėjams, apimanti visą projekto ciklą (nuo paraiškos
pateikimo iki atsiskaitymo):
1. Palengvintas paraiškų teikimas:
1.1. paraiškos teikiamos tik viena kalba – lietuvių arba anglų, atsižvelgiant į tai, kokius
ekspertus – Lietuvos (įskaitant užsienio lietuvius) ar užsienio – planuojama pasitelkti joms įvertinti;
tam, kad būtų laikomasi LR valstybinės kalbos įstatymo, paraišką anglų kalba teikę pareiškėjai paraišką
lietuvių kalba turi pateikti prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį;
1.2. projektų, kuriuose planuojama rinkti duomenis, vadovai duomenų valdymo planą turi
pateikti ne su paraiška, bet pasirašydami projekto finansavimo sutartį;
1.3. dalies priemonių (pvz., REP projektų) atveju, atsisakyta dvipakopio (trumposios ir
išsamiosios paraiškų) teikimo, palikus tik išsamiosios paraiškos teikimą taip palengvinant paraiškų
rengimą bei sutrumpinant procedūras iki sprendimo dėl finansavimo priėmimo;
2. Atsisakyta reikalavimo, kad Tarybai teikiamas einamųjų kalendorinių metų išlaidų sąmatą
bei ketvirtines (metinę) lėšų panaudojimo ataskaitas pasirašytų trys vykdančiosios institucijos atstovai
– numatyta, kad ją turi pasirašyti vienas, institucijos vadovo įgaliotas, asmuo;
3. Suvienodinta išlaidų sąmatos forma paraiškoje ir sutarties priede, taip pat lėšų
panaudojimo ataskaitoje – taip pagreitės išlaidų sąmatos rengimas kiekvienais projekto įgyvendinimo
metais planuojant finansuojamo projekto lėšas ir atsiskaitant už jas;
4. Atsižvelgiant į daugiametę patirtį, palengvintas netiesioginių išlaidų naudojimas
institucijose – vietoj buvusių 4 išlaidų grupių numatytos dvi ir nustatytas palankesnis santykis tarp
išlaidų grupių;
5. Pakeisti paramų – paramos doktorantams, akademinėms asociacijoms bei mokslo
renginiams organizuoti – aprašai, numatant projektų dalykines ataskaitas vertina Fondo darbuotojai,
o ekspertai pasitelkiami tik sudėtingais atvejais, tikintis, kad taip pareiškėjai greičiau galės gauti
likusias projekto lėšas ir informaciją apie tinkamą atsiskaitymą Tarybai.
Taryba 2019 m. priėmė sprendimus dėl ekspertinio darbo organizavimo tobulinimo:
1. Pakeitus autorinės sutarties su ekspertais formą, numatyta, kad ekspertai privalo
neatlygintinai peržiūrėti savo vertinimus, kad būtų patikrinta, ar nebuvo padaryta faktinių klaidų ar
procedūrinių neatitikimų, kai dėl vertinimo sulaukiama apeliacijų ar skundų;
2. Nustatytas vienodas trejų metų laikotarpis paraiškoje planuotai, bet su baigiamąja
ataskaita nepateiktai produkcijai parengti, numatant, kad šio laikotarpio metu projekto vadovas gali
bet kada atsiskaityti Tarybai;
3. Numatyta, kad skelbiant konkursų rezultatus ir sudarius rezervinių projektų sąrašą, turi būti
aiškiai apibrėžtas šio sąrašo galiojimo laikotarpis – taip išvengiant dviprasmiškumo ir leidžiant
pareiškėjams realiau planuoti paraiškų teikimą kitiems konkursams;
4. Sumažintas minimalus galimas projektą vertinančių ekspertų skaičius, atsižvelgiant į
projekto biudžeto dydį; sutaupius lėšų, skirtų ekspertų darbui apmokėti, daugiau lėšų ketinama skirti
konkursiniam mokslinių tyrimų finansavimui;
5. Pakeistas vienos iš priemonių – Reikminių tyrimų projektų – inicijavimo ir įgyvendinimo
tvarkos aprašas, sumažinant procedūrų skaičių nuo temų pateikimo iki sprendimo dėl finansavimo
priėmimo, taip pat aiškiau apibrėžiant atsakomybes dėl gautų rezultatų panaudojimo.

27

2.4. Konkursinio finansavimo efektyvumo vertinimas
Vertinimui panaudoti CA WoS duomenų bazės duomenys (išskyrus duomenis apie
humanitarinius mokslus, kurių ši bazė neapima). Humanitariniams mokslams skiriama 1/7 visų
konkursinio finansavimo lėšų, todėl rėmimasis CA WoS duomenų baze neturėtų labai iškraipyti
bendro vaizdo.
Analizuota, kokia dalis mokslo straipsnių, parengtų vykdant Tarybos finansuojamus projektus,
CA WoS duomenų bazėje pateko tarp 2015–2019 m. labiausiai cituojamų straipsnių, vadinamųjų TOP
10, už kuriuos pagal 2017 m. spalio 4 d. Ministro įsakymu patvirtintą Kasmetinio vertinimo reglamentą
skiriami papildomi balai. Šis rodiklis buvo palygintas su bendru 2015–2019 m. Lietuvoje parengtų
straipsnių, patekusių į CA WoS, skaičiumi.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad duomenų bazėje CA WoS atsispindi ne visi joje referuojami ir
Tarybos finansuoti straipsniai, nes duomenų bazė automatiškai atpažįsta ne visą su Tarybos projektų
finansavimu susijusią informaciją. Anksčiau atlikta Lietuvos tyrėjų straipsnių, esančių duomenų bazėje
CA WoS, analizė rodo, kad šioje bazėje automatiškai neaptinkama apie 30 proc. Tarybos finansuotų
mokslo straipsnių. Dėl šios priežasties Tarybos finansuotų publikacijų skaičius buvo padaugintas iš
koeficiento reikšmės (k=1,3), taip 30,0 proc. padidinat mokslo straipsnių, parengtų vykdant Tarybos
finansuotus projektus, skaičių.

1 pav. 2015–2019 m. Lietuvos tyrėjų paskelbtų WoS straipsnių (tarp jų ir Tarybos (LMT) finansuotų) skaičius; pirmas
stulpelis – visi, antras stulpelis – straipsniai patenkantys į Top 10.

2015–2019 m. (2020 m. vasario 10 d. duomenys) Lietuvos tyrėjai duomenų bazėje CA WoS
referuojamuose leidiniuose paskelbė 14 304 mokslo straipsnius (1 pav.), iš jų 17,6 proc. (2 518) buvo
parengti vykdant Tarybos finansuojamas veiklas. Iš bendro duomenų bazėje paskelbtų Lietuvos tyrėjų
straipsnių skaičiaus (14 304) tarp labiausiai cituojamų patenka 1 424 straipsniai. Per ataskaitinį
laikotarpį Taryba parėmė 2 518 straipsnių, iš jų 155 straipsniai pateko tarp labiausiai cituojamų
mokslo straipsnių. Tai sudaro 6,2 proc. Tarybos paremtų straipsnių ir 10,9 proc. visų Lietuvos tyrėjų
straipsnių, patekusių tarp labiausiai cituojamų mokslo straipsnių.

2.5. Mokslininkų grupių projektų I–VII kvietimų poveikio vertinimas
2019 m. Taryba organizavo MIP I–VII kvietimų poveikio vertinimą. Jam atlikti buvo sudaryta
ekspertų komisija, kuri, pagal su Tarybos komitetais suderintą užduotį atliko MIP I–VII kvietimų
poveikio vertinimą: pateikė MIP I-VII kvietimų statistinių ir bibliometrinių duomenų analizę, atliko
bendrąjį ir pavyzdinių MIP projektų rezultatų kokybinį vertinimą bei pateikė išvadas ir rekomendacijas
dėl tolesnio priemonės tobulinimo.
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Atlikus vertinimą buvo pateiktos šios išvados:
 MIP yra viena svarbiausių ir santykinai stabiliausių konkursinio mokslo tyrimų finansavimo
priemonių Lietuvoje;
 MIP priemonę verta ir būtina tęsti, nes ji sudaro sąlygas vykdyti aktualius, programiškai
nevaržomų temų mokslinius tyrimus, inicijuoti inovatyvias tarpdisciplinines mokslinių tyrimų kryptis,
užtikrina mokslo tyrimų įvairovę;
 Priemonė yra efektyvi rengiantis platesnei Lietuvos mokslininkų integracijai į tarptautinius
mokslinių tyrimų projektus; dėl didelės projektų konkurencijos šios priemonės kvietimuose
pareiškėjai palaipsniui įgyja gebėjimų teikti kokybiškas mokslinių tyrimų paraiškas, o finansavimą
gavusių mokslinių grupių mokslininkai gauna finansinę paramą įgyti startinį įdirbį dalyvauti moksliniu
požiūriu sėkminguose ir finansiniu požiūriu visaverčiuose ES ir kitų šalių projektuose;
 Priemonė efektyviai prisideda prie jaunosios kartos mokslininkų ugdymo ir tuo pačiu kartų
pusiausvyros užtikrinimo mokslo bendruomenėse; MIP dalyvauja doktorantai, jaunieji mokslininkai,
kuriems MIP tampa viena iš įsitvirtino moksle priemonių;
 Šios priemonės finansavimas yra per mažas. Būtina, nemažinant priemonės finansavimo
apimties, didinti finansuojamų projektų skaičių, nes finansavimo negauna daug gerai parengtų ir, labai
tikėtina, galimų sėkmingai įvykdyti projektų.
Išsamiau su atlikto vertinimo metodologija, išvadomis ir rekomendacijomis bus galima
susipažinti ekspertų komisijos parengtoje vertinimo ataskaitoje, kurią planuojama viešai paskelbti
Tarybos interneto svetainėje iki 2020 m. II ketvirčio pradžios.

2.6. Tarptautinės bendros mokslinės publikacijos
Europos inovacijų švieslentėje 2019 (angl. European Scoreboard 2019) vienas iš 27 rodiklių,
pagal kuriuos vertinamos Europos šalys, yra tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų skaičius
milijonui gyventojų.
Pagal CA WoS duomenų bazės 2020 m. vasario mėn. 10 d. duomenis Lietuvos tyrėjai 2019 m.
yra paskelbę 2 214 tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų, pagal Elsevier Scopus (Scopus)
duomenų bazės duomenis – 2 135 publikacijas (arba, atitinkamai, po 790,7 ir 762,5 straipsnio
milijonui Lietuvos gyventojų).
Daugiausiai bendrų mokslinių publikacijų 2019 m. Lietuvos tyrėjai yra paskelbę su Jungtinės
Karalystės (610 ir 458, atitinkamai pagal CA WoS ir SCOPUS duomenų bazių duomenis), Vokietijos (630
ir 490) bei JAV (588 ir 462) tyrėjais (Išsamiau – Ataskaitos priede Nr. 19). Atkreiptinas dėmesys, kad
Lietuvos tyrėjai bendras publikacijas daugiausiai skelbia su pirmaujančiomis mokslinių tyrimų šalimis,
taip pat – nemažai bendrų mokslinių publikacijų yra su kaimyninėmis šalimis – Lenkija, Latvija,
Baltarusija (CA WoS ir SCOPUS duomenų bazėse, atitinkamai 571 ir 470; 364 ir 234; 200 ir 188).

2.7. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas
2019 m. asignavimų planas – 19 126,0 tūkst. Eur. Išsamiau apie biudžetinius asignavimus ir lėšų
panaudojimą Ataskaitos priede Nr. 20.
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (valstybės biudžeto lėšos) (valdymo išlaidos
ir mokslo finansavimas)“ neįsisavintos lėšos sudaro 2407,3 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto neįsisavintų
lėšų didžiausią dalį (2 310,4 tūkst. Eur) sudaro lėšos, skirtos programiniam konkursiniam mokslinių
tyrimų ir kitų veiklų finansavimui. Lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą, nes dėl objektyvių priežasčių,
pasikeitus teisės aktams, neprasidėjo antrasis NMP įgyvendinimo etapas. 107,7 tūkst. Eur projektų
vykdytojai grąžino Tarybai dėl biudžetinių metų specifikos ir reikalavimo projektų nepanaudotas lėšas
grąžinti. Valstybės biudžeto lėšos valdymui – 96,9 tūkst. Eur; sutaupyta lėšų: 30,6 tūkst. Eur darbo
užmokesčio fondo (dėl personalo kaitos ir darbuotojų laikino nedarbingumo), 57,0 tūkst. Eur prekių
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ir paslaugų (dėl užsitęsusių vykdomų darbų ir dokumentacijos tvarkymo), 5,5 tūkst. Eur ekspertų ir
konsultantų paslaugų įsigijimo( dėl neatliktų planuotų ekspertavimo darbų), 3,8 tūkst. Eur už suteiktas
paslaugas pateiktos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio).
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (Techninė parama 2014–2020m., (ES SF lėšos).
Nepanaudotos lėšos sudaro 160,6 tūkst. Eur, iš jų 26,7 tūkst. Eur lėšų sutaupyta darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo įmokos (dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir personalo kaitos), 79,1 tūkst. Eur
– ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje (lėšos nepanaudotos dėl kvietimų teikti
paraiškas paskelbimo vėlavimo 2019 m. III–IV ketvirčiuose Ministerijai laiku nepatvirtinus projektų
finansavimo sąlygų aprašų). Ekspertiniam vertinimui reikalingos lėšos bus panaudotos 2020 m. III ketv. Sutaupytos lėšos prekių ir paslaugų straipsniuose, susidarė dėl mažesnių nei planuota pirkimų
kainų (15, 0 tūkst. Eur) ir dėl 2019 m. numatytų viešinimo laidų ciklo kūrimo atidėjimo iki 2020 m.
(39,8 tūkst. Eur), nes dėl vėluojančio kvietimo veiklos bus baigtos 2020 m. vasario–kovo mėn.
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės/Norvegijos
finansinių mechanizmų techninės paramos lėšos) nepanaudotos lėšos sudarė 10,4 tūkst. Eur. Darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sutaupyta lėšų dėl nevisiškai sukomplektuotos darbuotojų
projekte sudėties – 5,5 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų straipsniuose sutaupytos lėšos dėl mažesnių nei
planuota pirkimų kainų – 4,9 tūkst. Eur.
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (2014–2021 m Europos ekonominės erdvės/Norvegijos
dvišalio bendradarbiavimo lėšos) nepanaudotos lėšos sudaro 67,0 tūkst. Eur Jos susidarė dėl to, kad
buvo nepanaudotos EEE/NOR dvišalio bendradarbiavimo lėšos planuotos kompensuoti Lietuvos
tyrėjų išvykoms į Latvijoje vyksiantį programos informacinį renginį. Renginys turėjo įvykti 2019 m.
IV ketvirtį Rygoje, bet dėl užsitęsusių pasirengimo darbų buvo perkeltas į 2020 m. I ketvirtį.
Tarybos 2019 m. išlaidų panaudojimas (apie jį išsamiau priede Nr. 20). Valdymo išlaidos sudarė
17,0 proc. nuo suplanuotų Tarybos asignavimų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų
sąskaitoje pinigų likutis buvo 0 Eur. Projektams vykdyti skirtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų
likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 517,9 tūkst. Eur.

Pirmininkas

Romas Baronas

2020 m. vasario 28 d.
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3. Priedai
Priedas Nr. 1. Pateikti pasiūlymai dėl mokslininkų rengimo, MTEP politikos (įskaitant teisės aktų
projektus)
LR Seimui (jo komitetams, kanceliarijai) dėl:
 LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 8, 27, 28, 38, 39, 43, 44, 50, 52, 56, 67, 85, 87
straipsnių, VII skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu įstatymo projekto. Vienas
iš siūlomų pakeitimų – dėl eksperimentinės plėtros apibrėžties. Taryba atkreipė dėmesį, kad siūlomas
pakeitimas susiaurina sąvokos „eksperimentinė plėtra“ apibrėžimą eliminuojant įstatyme įtvirtintą
nuorodą į socialinę ir kultūrinę sritis. Taryba pabrėžė, kad nuorodos, kad eksperimentinė plėtra apima
socialinę ir kultūrinę sritis, išbraukimas gali tapti pretekstu eksperimentinės plėtros veiklų šiose srityse
ignoravimui. Šios veiklos humanitariniuose ir socialiniuose moksluose yra orientuotos ne į technologiškai
pritaikomus rezultatus, bet į aktualių Lietuvos kultūros ir visuomenės problemų sprendinius. Adresuota
ir Ministerijai (2019-03-13 Nr. 4S-334).
 Nacionalinės pažangos programos projekto, kuriame suplanuoti pagrindiniai 10 metų
valstybės strateginiai tikslai visose viešojo valdymo ir viešosios politikos srityse. Taryba išreiškė
susirūpinimą dėl sprendimo atsisakyti strateginio tikslo „Plėtoti mokslą, skatinantį darnią šalies raidą,
visuomenės gerovę ir tarptautinį konkurencingumą“. Tarybos nuomone, siekiant strateginio
dokumento „Lietuva 2030“ tikslų įgyvendinimo, būtina užtikrinti, kad mokslo žinių kūrimas, sklaida ir
naudojimas būtų skatinamas ne tik versle, bet ir viešajame sektoriuje, ir tarnautų darniai šalies raidai,
valstybės bei visuomenės gerovei. Adresuota LR Prezidento kanceliarijai ir Vyriausybės kanceliarijai,
kopija Ministerijai (2019-07-16 Nr. 4S-710).
 Lietuvos mokslo finansavimo. Reaguodama į vykstančias diskusijas dėl Lietuvos mokslo ir
studijų būklės, Taryba išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo mokslo finansavimo ir plėtros. Taryba
paragino imtis veiksmų, kurie užtikrintų tvarų kokybinį fundamentinių mokslo tyrimų augimą. Taryba
pasiūlė parengti konkretų planą Lietuvos mokslui skiriamų nacionalinio biudžeto lėšų daliai prie ES
vidurkio priartinti. Tarybos biudžeto lėšos skirtos mokslo konkursiniam finansavimui nuo 2020 m.
privalo nuosekliai kasmet didėti bent trečdaliu iki 2022 m., kad baigiantis 2014–2020 metų ES fondų
investicijų periodui MTEP skirtam finansavimui bent iš dalies būtų išspręsta mokslo konkursinio
finansavimo srityje susidarysianti finansinio vakuumo problema. Svarstant strateginius Lietuvos
valstybės dokumentus, svarbu išryškinti mokslo reikšmę ir įtraukti akademinę bendruomenę į tokių
diskusijų ir sprendimų priėmimo procesą. Adresuota LR Prezidentui ir Vyriausybei (2019-12-02 Nr. 4S1031).
LR Vyriausybei (jos kanceliarijai) dėl:
 LR strateginio valdymo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų
projektų. Projekto tikslas – priimti naują įstatymą, kuris reglamentuotų į rezultatus orientuotą
strateginio valdymo sistemą: nustatytų strateginio valdymo sistemos principus, apibrėžtų planavimo
dokumentų tipus, jų tarpusavio sąsajas ir įtaką pokyčio išlaidų planavimui, nustatytų planavimo
dokumentų rengimo, tvirtinimo, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir atsiskaitymo už pasiektą
pažangą nuostatas. Taryba iš esmės projektui pritarė (2019-10-30 Nr. 4S-925).
 Nacionalinės pažangos programos projekto. Taryba pateikė siūlomas patikslintas projekto
strateginių tikslų formuluotes, papildė siūlomais uždaviniais ir rodikliais arba patikslino esamus. Taryba
taip pat pažymėjo, kad moksliniai tyrimai, kaip horizontalioji veikla, turi būti įtraukti į visus Nacionalinės
pažangos programos strateginius tikslus. Adresuotas ir Ministerijai (2019-07-17 Nr. 4-S-725).
 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d.
nutarimo Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
projekto, kuriuo siekiama išspręsti ikiprekybinių pirkimų taikymo praktikoje kylančius klausimus. Taryba
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pasiūlė papildyti projektą nuostatomis LR viešųjų pirkimų įstatyme numatytoms išimtims dėl MTEP
pirkimų įgyvendinti. Adresuotas ir Ministerijai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos
mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencijai, Lietuvos mokslų akademijai (2019-07-25 Nr. 4S-767).
 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“
pakeitimo“ projektą ir LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio
30 d. nutarimo Nr. 951 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios“ projekto. Pateikti siūlymai dėl konkrečių projekto nuostatų formuluočių, pažymint, kad
inovacijų kūrimas ir diegimas yra neįmanomas be inovatyvios, kūrybingos ir kritiškos visuomenės.
Visuomenė ne tik kuria technologinėms ar verslo inovacijoms palankią aplinką, bet ir pati yra
tiesioginis mokslinių tyrimų bei inovacijų objektas. Adresuota ir Ministerijai, LR ekonomikos ir
inovacijų ministerijai, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui, Sumanios specializacijos
koordinavimo grupei (2019-06-17 Nr. 4-S-610, 2019-06-17 Nr. 4S-610).
 Bendro Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų, kurie netenkina
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, tvarkos aprašo
projekto. Taryba pritarė Ministerijos iniciatyvai parengti vieną bendrą MTEP paslaugų pirkimų, kurie
netenkina LR viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, tvarkos aprašą, į jį
integruojant Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2015 m. liepos
1 d. nutarimu Nr. 709, ir MTEP paslaugų, išskyrus tas MTEP paslaugas, iš kurių gauta nauda yra
naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka
perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d.
nutarimu Nr. 772, nuostatas. Raštas adresuotas ir Ministerijai (2019-08-27 Nr. 4-S-791).
 LR Valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai
plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2017 m.
kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“,
pataisų projekto.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl:
 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242
4, 8, 27, 38, 39, 43, 52, 56, 59, 67, 77, 85, 87 straipsnių pakeitimo ir papildymo 251 straipsniu
įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 11 straipsnio pakeitimo
įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projekto, kuriuo siekiama įgyvendinti
Vyriausybės programos nuostatas, susijusias su aukštųjų mokyklų tinklo pertvarka ir studijų bei
mokslo veiklos kokybės tobulinimu, taip pat aiškesnio MSĮ nuostatų reglamentavimo bei sklandaus
taikymo praktikoje. Taryba siūlė papildyti projektą įstatymo keitimo nuostata dėl aukštųjų mokyklų ir
valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos išorinio vertinimo aprašus tvirtinančių institucijų
suvienodinimo, taip pat pasiūlė konkrečių straipsnių redakcijas, susijusias su eksperimentinės plėtros
apibrėžtimi, valstybės finansuojamų doktorantūros vietų ir studijų stipendijų skaičių nustatymo
nuostatomis (2019-01-15 Nr. 4S-37).
 LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 15, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo,
papildymo 831 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto,
numatančio studijų finansavimo pertvarką. Taryba pateikė nuomonę dėl projekto 15 str. 2 d ir 77 str.
8 ir 9 d. nuostatų, reglamentuojančias priėmimą į antrosios pakopos ir doktorantūros valstybės
finansuojamas studijų vietas (Ministerijai prašant, siūlymai 2019-08-20 pateikti el. paštu).
 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d.
nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“
projekto, kuris buvo keičiamas dėl atnaujinto Mokslo sričių klasifikatoriaus. Taryba atkreipė dėmesį,
kad dėl siūlomų pakeitimų susidaro situacija, jog patentų (patentų paraiškų) licencinių sutarčių, ūkio
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subjektų MTEP užsakymų ir meno užsakymų vykdymas galimai bus skatinamas mokslo (meno) darbų,
kurie santykinai „nuvertės“, sąskaita. Lietuvos mokslui yra keliami aukšti kokybės ir tarptautiškumo
reikalavimai, todėl sprendimai, kurie sudarytų sąlygas mokslinės veiklos, būtinos tarptautinėje
mokslinių tyrimų erdvėje sėkmingai dalyvauti ir konkuruoti, svarbos sumenkinimui, negali būti
priimami. Taryba pritarė, kad būtų skatinamas MTEP užsakymų vykdymas universitetuose ir mokslinių
tyrimų institutuose, tačiau pabrėžė, kad tam būtina skirti papildomų lėšų (2019-08-07 Nr. 4S-778).
 2018 m. birželio 15 d. įsakymo „Dėl Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projekto, kuriuo siekiama
pavesti Tarybai atlikti kolegijų mokslo darbų vertinimą. Taryba sutiko atlikti vertinimą ir pateikė
konkrečių pastabų projektui (2019-05-02 Nr. 4S-468).
 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo
tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ projekto, kuriuo siekiama reglamentuoti
LR įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų, išorinio
vertinimo tvarką. Taryba pateikė konkrečius siūlymus projektui (2019-04-16 Nr. 4S-433).
 LR Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl prisijungimo prie Integruotos struktūrinės biologijos
infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo, Biobankų ir biomolekulinių
išteklių infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo ir Ekstremalios šviesos
infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo“, kuriuo siūloma pritarti
tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų susitarimų dėl narystės projektams. Taryba atkreipė
dėmesį į teisės aktų, reglamentuojančių įsijungimą į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras
kolizines normas, finansavimo problemas, siūlė aiškiai apibrėžti institucijų, susijusių su Lietuvos
dalyvavimu tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, vaidmenis, rengiant teisės aktų
projektus dėl Lietuvos narystės kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, atlikti detalią
finansų, galimo poveikio ir poreikio (finansinio ir kitokio) analizę (2019-11-28 Nr. 4S-1021).
 Meno doktorantūros nuostatų. Taryba siūlė atnaujinti Meno doktorantūros nuostatus
laikantis nuostatos, kad mokslo ir meno doktorantūros principinės nuostatos turi tarpusavyje derėti,
taip pat pateikė nuostatų redakcijai konkrečius pasiūlymus (2019-04-25 Nr. 4S-452).
 Mokslo doktorantūros nuostatų projekto. Taryba pateikė konkrečius pasiūlymus projekto
redakcijai (2019-07-05 Nr. 44S-699).
 Doktorantūros kokybės gerinimo. Siūlymus pateikė Tarybos valdyba. Siūlyta vengti
smulkmeniškos MSI priežiūros ir skatinti savireguliavimo procesus, didesnį dėmesį skirti vertinimui
pagal kokybinius kriterijus, keisti doktorantūros MSI finansavimą, įvedant balų (už pasiektus
rezultatus bei pokyčius) sistemą, gilinti ir plėsti nuolatinę šalies mokslo poreikių ir doktorantūros
efektyvumo analizę, įtraukiant doktorantūros absolventų tolesnės karjeros stebėseną, stiprinti
doktorantūros ryšį su aktualiais Lietuvai tyrimais tiek didesniu finansavimu, tiek ir papildomomis
konkursinėmis doktorantūros vietomis, skatinti užsienio mokslininkų trumpalaikius vizitus į Lietuvą
bei jų įtraukimą į doktorantūros studijas (vadovavimas, konsultavimas, dėstymas, bendri tyrimai ir
publikacijų bendraautorystė) (2019-05-30 Nr. 4S-557).
 Dėl Nacionalinių mokslo ir technologijų programų koncepcijos. Pasiūlymai parengti kartu
su Lietuvos mokslų akademija. Prielaidos naujai MTEP projektų finansavimo priemonei atsirado
įsigaliojus LR technologijų ir inovacijų įstatymui. Siūlymuose pabrėžta, kad programų įgyvendinime
privalo būti sudarytos galimybės dalyvauti ne tik ūkio, bet ir viešojo sektoriaus subjektams (kartu su
MSI). Sričių ir tematikų pasirinkimas turėtų sietis su esamu Lietuvos mokslo potencialu, tačiau srityse,
kuriose esamas mokslo potencialas nėra pakankamas, o valstybei kylantys uždaviniai yra spręstini
neatidėliotinai (pavyzdžiui, edukologijos krypties moksliniai tyrimai ir valstybei kylantys švietimo
srities iššūkiai), programomis turėtų būti sudaromos palankios galimybės telkti bendras Lietuvos ir
užsienio mokslininkų pajėgas. Siūlyta pradžioje įgyvendinti tik vienos ar dviejų tematikų programas.
Atlikus šių programų tarpinį vertinimą bei esant teigiamiems rezultatams, tik tuomet būtų racionalu
tęsti kitų tematikų programų rengimą. Taip pat pateikti siūlymai dėl galimo programų atrankos ir
įgyvendinimo mechanizmo (2019-04-05 Nr. 4S-419).
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 Papildomo finansavimo programinio konkursinio mokslinių tyrimų projektams. Bendras
mažas MTEP projektų finansavimas suformavo tendenciją, kuomet kvietimui skirtos lėšos leidžia
finansuoti tik iki 10 procentų projektų, kuriuos ekspertai įvertino, kaip tinkamus finansuoti. Toks
menkas projektų sėkmės rodiklis ženkliai atsilieka nuo ES ir išsivysčiusių Europos šalių finansuojamų
projektų rodiklio ir atskleidžia nepatenkinamą mokslo konkursinio finansavimo būklę – Lietuvos
mokslininkų galimybės vykdyti aukščiausio lygio tyrimus yra ženkliai didesnės, nei Tarybos galimybės
užtikrinti adekvatų jų finansavimą. Taryba kreipėsi į Ministeriją, prašydama padidinti Tarybai
numatomus valstybės biudžeto asignavimus (2019-05-08 Nr. 4S-485).
 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” priemonių įgyvendinimo plano
pakeitimo projekto. Taryba pritarė projektui ir sutiko dėl dalies lėšų perkėlimo iš priemonės Nr. 09.3.3LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę
mokslinę veiklą“ (iš veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir
nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus“) į priemonę
Nr. 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (veiklai „Doktorantūros vietų
finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas)“. 2019-03-21 Nr. 4S-377).
 Mokslinių tyrimų infrastruktūrų teisinio reguliavimo kolizijų ir finansavimo. Taryba atkreipė
Ministerijos dėmesį į esamo teisinio reguliavimo kolizijas ir teisės normų, reglamentuojančių dalyvavimą
tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, taikymo problemas (2019-10-31 Nr. 4S-926).
 Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių pataisų. Taryba teikė mokslo krypčių
klasifikatoriaus projektą, kuriame siūlė mokslo sričių ir krypčių klasifikatorius artinti prie EBPO
klasifikatoriaus, tačiau racionaliai atsižvelgti į Lietuvos mokslinius pajėgumus pagal mokslo kryptis; bei
klasifikatoriuje kiek įmanoma turėtų derėti tiek mokslo tradicijos Lietuvoje, tiek pasaulinės mokslo
vystymosi tendencijos (2019-04-10 Nr. 4S-428).
 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl studijų išorinio vertinimo ir
akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ projekto derinimo.
Tarybos esminis siūlymas – akredituojant studijas pasitelkti pastarųjų trejų metų kasmetinio
vertinimo mokslo krypties rodiklių vidurkį (2019-04-16 Nr. 4S-433)
LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl:
 LR inovacijų skatinimo fondo įstatymo projekto ir LR technologijų ir inovacijų įstatymo Nr.
XIII-1414 14, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, kuriuos siekiama sudaryti prielaidas
MTEP ir (arba) inovacinės veiklos bei jos plėtros skatinamajam finansavimui užtikrinti ir, įgyvendinant
LR technologijų ir inovacijų įstatymą. Taryba nepritarė esminiam subjektų, kurie gali gauti
eksperimentinės plėtros ir (arba) inovacinės veiklos finansavimą, rato susiaurinimui. Pagal galiojantį
reguliavimą eksperimentinės plėtros ir (arba) inovacinės veiklos finansavimą galėjo gauti ir valstybinės
aukštosios mokyklos, ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, ir nevalstybinės aukštosios mokyklos,
ir asociacijos, ir pelno nesiekiančios organizacijos, tai, priėmus pataisas, tokia teisė paliekama tik ūkio
subjektams ir jų grupėms. Taryba pabrėžė, kad projektais ydingai atskiriamos mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklos. Atkreiptas dėmesys, jog eksperimentinės plėtros ir (arba)
inovacinės veiklos finansavimo keitimas (pertvarkymas) turėtų būti atliekamas tik sistemiškai
įvertinus susijusius teisės aktus. Pažymėta, kad inovacinius projektus vykdo ne tik verslo įmonės, bet
ir viešojo sektoriaus subjektai, visiškai ignoruojamos kultūros ir socialinės inovacijos.
Adresuota ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų
institutų direktorių konferencijai, Lietuvos mokslų akademijai (2019-11-20 Nr. 4S-981).
 LR Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo įgyvendinimo“ projekto,
kuriuo siūloma tikslinti valstybės biudžeto lėšų MTEP bei meno veikloms plėtoti skyrimo MSI tvarką
bei susijusius teisės aktus. Taryba siūlė projekto nesvarstyti, nes jis parengtas pažeidžiant teisėkūros
principus bei kituose teisės aktuose nustatytą teisinį reguliavimą. Tarybos nuomone, projektas
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prieštarauja MSĮ 54 straipsnio 3 dalies nuostatoms, parengtas, neatsižvelgus į MSĮ ir LR technologijų
ir inovacijų įstatymo teisinio reglamentavimo skirtumus, pažeidus ministrams pavedamas valdymo
sritis ir neatlikus teisinio reguliavimo poveikio vertinimo. Pažymėta, kad rengiant poįstatyminius
teisės aktus, svarbu, kad projektai būtų suinteresuotų šalių tarimosi rezultatas, o ne vienos iš šalių
sprendinys. Dirbtinai išskyrus MTEP, planuojami MTEP veiklos rezultatų vertinimo sistemos pokyčiai
gali atnešti priešingus rezultatus, nei tikimasi (2019-12-17 Nr. 4S-1084).
 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“
pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 951 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios“ projekto, kurio siekiama atnaujinami Sumanios specializacijos
programos prioritetus ir tematikas. Taryba siūlė iš esmės projektą taisyti, siekiant subalansuoti
programos veiklų dedamąsias – studijas, mokslą ir inovacijas, nes mokslo dedamoji praktiškai yra
neaptarta, nedetalizuotas MTEP vaidmuo, stiprinant verslo ir akademinės bendruomenės ryšius,
pritraukiant privačias investicijas ir atnaujinant verslumo galimybių paieškos dialogą, akcentuojant
mokslo ir eksperimentinės plėtros svarbą kaip tiesioginį verslo ir industrijų inovacijų šaltinį.
Adresuota ir Vyriausybės kanceliarijai, Ministerijai, Sumanios specializacijos koordinavimo
darbo grupei (2019-06-07 Nr. 4S-573).
 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų
pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto, kuris parengtas siekiant įgyvendinti LR
viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 2 dalį. Pateikti pasiūlymai konkrečioms projekto formuluotėms.
Adresuota ir Ministerijai (2019-09-13 Nr. 4S-829).
 Lietuvos gyvybės mokslų industrijos plėtros gairių įgyvendinimo priemonių plano projekto,
įgyvendinančio Lietuvos gyvybės mokslų industrijos plėtros gaires. Taryba siūlė projekte įvardinti
konkrečias problemas, trukdančias gyvybės mokslų industrijos plėtrai, pateikti įgyvendinimo
priemonėms keliamus konkrečius tikslus ir uždavinius, skirtus šių problemų išsprendimui, nurodyti
rodiklius, priemonės įgyvendinimo pažangai įvertinti ir lėšas, leisiančias įvertinti priemonei
numatomas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES SF ir verslo įmonių lėšas. Taryba taip
pat pateikė siūlymus konkretiems priemonių plano projekto punktams (2019-02-05 Nr. 4S-111).
 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pasiūlymų įgyvendinimo.
Tarybos nuomone, nėra tikslinga apjungti Ilgalaikių MTEP programas su Reikminių tyrimų schema bei
atsisakyti galimybės Ministerijai pačiai inicijuoti ilgalaikę MTEP programą. Taryba nepritarė, kad
mokslinių tyrimų vykdymui būtų taikoma viešųjų pirkimų schema. Tik esant konkurencijai tarp tyrėjų
ir jų grupių arba atitinkamoms procedūros, kuomet ekspertai vertina ir atrenka geriausiai programas,
gali užtikrinti kokybišką, moksliniai tyrimais ir žiniomis grįsta valstybei bei visuomenei svarbių
problemų sprendimą. Adresuota ir Ministerijai (2019-05-20 Nr. 4-S-513).
Kiti siūlymai Ministerijai:
Dėl mokslo ir studijų institucijų ir jų vertinamųjų vienetų dydžio mato pakeitimo tikslingumo bei
institucijoms skiriamų lėšų MTEP ir menui padalijimo mokslo sritims ir menui peržiūrėjimo
tikslingumo (2019-12-19 Nr. 4S-1099).
Dėl įvertintų mokslo doktorantūros komitetų (2019-05-21 Nr. 4S-516, 2019-11-07 nr. 4S-939).
Kiti siūlymai LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai:
Dėl 2021–2027 m. periodo Sumanios specializacijos atitikimo Reikiamoms sąlygoms; Gairių
2021–2027 m. periodo Sumanios specializacijos programai parengti (pateikti Sumanios
specializacijos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupei).
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Priedas Nr. 2. Atnaujinamo Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio infrastruktūrų sąrašas
Kelrodis – strateginis ir ilgalaikės kryptingos mokslinių tyrimų infrastruktūrų politikos
dokumentas. Jį tvirtina Ministras. Taryba, pasitelkdama ekspertus organizuoja Kelrodžio paraiškų
ekspertinį vertinimą.
Vertinant mokslinių tyrimų infrastruktūros tikslingumą įtraukti į Kelrodį pagrindiniai kriterijai
buvo jų mokslinis lygis, pasirengimas ir perspektyvos įsijungti į ESFRI (European Strategy Forum on
Research Infrastructures) ir/ar kitas tarptautines infrastruktūras. Visoms MTI būtini trys vienodai
svarbūs sandai: mokslininkų tinklai, materialieji ir informacijos ištekliai bei mokslininkų kompetencija
pagrįstos paslaugos, teikiamos akademinei bendruomenei, socialiniams partneriams ar plačiajai
visuomenei. Tik visas tris sudedamąsias dalis turinčios MTI yra brandžios ir gali būti tvirtas pagrindas
moksliniams tyrimams ir jų sklaidai. Branda yra dar vienas MTI požymis, pagal kurį siūlomos įtraukti į
Kelrodį MTI pateikiamos su viena iš trijų galimų pažymų: potenciali, brandi ar įsitvirtinusi
infrastruktūra. Šis skirstymas yra susijęs su MTI gyvavimo ciklo samprata, pagal kurią infrastruktūra
pereina visus etapus nuo atsiradimo ir įsitvirtinimo iki veiklos pabaigos.
Eil.
MTI pavadinimas ir akronimas
Nr.
1. Aerozolio dalelių, debesų ir žymeklinių dujų MTI (ACTRIS)
2. Inovatyvios chemijos centras (INOCHEMAS) (INNOCHEM II)
LitGrid-HPC – Lietuvos GRID ir našių skaičiavimų tinklas
3.
(Litgrid-HPC)
Medžiagų ir elektroninių/molekulinių vyksmų
4. spektroskopinio charakterizavimo centras
(SPECTROVERSUM)
Mikro- , nanotechologijų ir analizės atviros prieigos centras
5.
(MNAAPC)
Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir
6. plataus bangų ruožo ultratrumpųjų impulsų lazerių MTI
(Lazerių MTI)
Ultragarsinių neardomųjų bandymų, matavimų ir
7.
diagnostikos centras (Ultratest),
8. VU Molėtų astronomijos observatorija (MAO)
9. Puslaidininkių technologijų centras (PTC)
Tarptautinio sistemų upė-jūra pažangių tyrimų centro
10.
Baltijos jūros skyrius (NEMUNIUS-RI)
11. Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)
12. Europos socialinis tyrimas (EST (ESS LT)
Bendrųjų kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra
13.
(CLARIN ERIC)
Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimas
14.
(Lietuva) (SHARE–Lietuva)
Kartų ir lyčių programa LT– tarptautinė socialinių mokslų
15.
tyrimų infrastruktūra (GGP-LT)
16. HSM tyrimų infrastruktūra „Aruodai“ (ARUODAI)
17. Rinkiminės demokratijos stebėsena (MEDem LT)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FTMC
FTMC

–
VU

Siūlomas MTI
priskyrimas grupei*
brandi
brandi

VU

–

brandi

VU

FTMC

brandi

KTU

–

brandi

VU

FTMC

brandi

KTU

–

brandi

VU
VU

FTMC
FTMC

brandi
potenciali

KU

GTC, VU, LEI

potenciali

Pareiškėjas

Partneris (-iai)

VDU

VU, IMC, VUL SK,
potenciali
LSMU, LSMUL KK
–
įsitvirtinusi

VDU

–

įsitvirtinusi

VU

–

brandi

VDU

LSTC

brandi

VU
VU

LLTI
–

potenciali
potenciali

NVI

* įsitvirtinusi (angl. landmark) – brandi MTI, jau įsijungusi į tarptautinę MTI ir vystoma ne vienerius metus;
brandi (angl. mature)– MTI, pateikusi aiškų planą ir (ar) reikiamus dokumentus, kaip integruosis į tarptautinę MTI ar jau integruojasi;
potenciali (angl. promising) – MTI yra parengiamajame etape, įtraukiama į Kelrodį pabrėžiant turimą potencialą
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Priedas Nr. 3. MSI kasmetinio 2018 m. mokslo (meno) veiklos vertinimo aprėptys
2019 m. Taryba vykdė kasmetinį MSI gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio,
socialinių, humanitarinių mokslo sričių mokslo veiklos ir meno sričių meno veiklos už 2018 m.
vertinimą, vadovaudamasi „Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento“ (toliau – Reglamentas), patvirtinto
Ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747, nuostatomis, Ministro 2019 m. gegužės 9 d. raštu Nr.
SR-1790 „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 2018 metų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo”, MSI mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
bei meno veiklos vertinimo gairėmis (toliau – Gairės), patvirtintomis Tarybos pirmininko 2018 m.
birželio 15 d. įsakymu Nr.V-307.
2019 m. MTEP projektus, sutartis ir mokslo darbus deklaravo 32 MSI ir 3 universitetų ligoninių
klinikos (1 pav.).
14
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4
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NIn

ULK

2
0
VUn

NUn

VIn

1 pav. MSI, kurios 2019 m. deklaravo MTEP (meno) darbus, projektus ir sutartis vertinimui. y ašis žymi MTEP
projektų, sutarčių ir mokslo darbų skaičių, vnt. x ašis žymi MSI skaičių, vnt.: VUn – valstybiniai universitetai, NUn –
nevalstybiniai universitetai, VIn – valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, NIn – nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai,
ULK – universitetų ligoninių klinikos.

Mokslo sričių mokslo darbus, MTEP projektus ir sutartis vertino Tarybos sudarytos keturios
ekspertų komisijos. Meno darbus ir meno sutartis vertino Tarybos (į ją narius taip pat siūlo Lietuvos
kultūros ir meno taryba) sudarytos dvi ekspertų komisijos.
Ekspertai, vertinantys gamtos (N), technologijos (T), medicinos ir sveikatos (M), žemės ūkio (A)
ir socialinių (S), mokslų sričių (NMTA ir S) straipsnius, sudarė sąrašus žurnalų, kuriuose paskelbti
straipsniai neįskaitomi ir nepatenka į vertinimo rezultatus.
Tarptautiniai MTEP projektai, ūkio subjektų MTEP (meno) užsakymai, mokslo (meno) darbai
buvo teikiami ir vertinami mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“.
Iš viso 2019 m. Taryba įvertino 10,3 tūkst. MSI pateiktų 2018 m. paskelbtų mokslo darbų:
 mokslo (meno) darbų – 8966 (iš jų 1892 – Top 10 darbai);
 tarptautinių projektų – 274;
 užsakymų iš ūkio subjektų – 996;
 patentų (ar patentų paraiškų) licencinių sutarčių – 21.
Baigus mokslo sričių mokslo darbų vertinimą patikslinami ir atnaujinami tarptautiniu mastu
pripažįstamų leidyklų sąrašai pagal mokslo sritis ar jų grupes: NMTA, S ir humanitarinių. Po to, kai
Tarybos mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“ paskelbiami pirminiai
vertinimo rezultatai, vadovaujantis Reglamentu MSI gali sistemoje „Vieversys“ pateikti pastabas dėl
vertinimo rezultatų techninių klaidų.
2019 m. MSI pateikė 565 pastabas dėl mokslo darbų vertinimo, nuo visų darbų jos sudarė
maždaug 7 procentus. Daugiausia pastabų buvo socialinių mokslų srityje – 14 proc. ir scenos ir ekrano
menų srityje – 12 proc.
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2 pav. Mokslo (meno) sričių ekspertų įvertinti mokslo darbai ir Institucijų pateiktos pastabos dėl vertinimo
techninių klaidų. y ašis žymi mokslo darbų ir MSI pateiktų pastabų skaičių, vnt. x ašis žymi mokslo (meno) sritis: N – gamtos,
T – technologijos, M – medicinos ir sveikatos, A – žemės ūkio, S – socialinių, H – humanitarinių mokslų sritys, C – scenos
ir ekrano, V – vaizduojamųjų menų meno sritys

Po vertinimo atnaujinamas tarptautinių programų MTEP projektų sąrašas. Jame nurodoma,
kurie tarptautiniai projektai pripažįstami MTEP, ir kokia dalimi gali būti įskaitytos jų lėšos.
300

250

200

150

100

50

0
N

T

M
projektai

A
sutartys

S
licencinės sutartys

H

C

V

pastabos

3 pav. Mokslo (meno) sričių ekspertų įvertinti MTEP projektai ir sutartys, licencinės sutartys, meno sutartys ir
Institucijų pateiktos pastabos dėl vertinimo techninių klaidų. y ašis žymi MTEP projektų ir MTEP (meno) sutarčių ir MSI
pateiktų pastabų skaičių, vnt. x ašis žymi mokslo (meno) sritis: N – gamtos, T –technologijos, M – medicinos ir sveikatos, A
– žemės ūkio, S – socialinių, H – humanitarinių mokslų sritys, C – scenos ir ekrano, V – vaizduojamųjų menų meno sritys

2019 m. MSI pateikė 195 pastabas dėl projektų ir sutarčių vertinimo, nuo visų vertintų projektų
ir sutarčių jos sudarė 15 proc. Daugiausia pastabų buvo socialinių mokslų srityje – 26 proc. ir scenos
ir ekrano menų srityje – 31 proc.
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Priedas Nr. 4. Lietuvos MSI 2017 m. ir 2018 m. mokslo darbų vertinimo rezultatų lyginamieji
duomenys
Šis analizės pjūvis suteikia galimybę įvertinti Lietuvos MSI demonstruojamo 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 nagrinėjamoje srityje surinko daugiausiai taškų už
mokslo darbus, t. y. rodančios didžiausią potencialą srityje. MSI yra žymimos skrituliais, kurių plotas
atspindi MSI surinktų taškų skaičių srityje. Pilka spalva rodo 2017 m. MSI kasmetinio vertinimo
rezultatus, žalios – 2018 m. rezultatus. Kuo MSI yra dešiniau ir aukščiau, o skritulys didesnis, tuo
didesnė tikimybė, kad ji yra potencialus srities kompetencijos centras.
Humanitarinių mokslų srityje (1 pav.) didžiausią potencialą turi keturios MSI: VU, LKTI, LII ir
VDU. Stabiliausi pasiekimai šioje srityje išliko VU. Įgyvendindama MTEP veiklas, LII uždirbo panašiai
lėšų, kaip ir 2017 m., o produktyvumas išaugo. Nors LKTI produktyvumas 2017 m. buvo didelis, tačiau
2018 m. jis sumažėjo, kartu reikšmingai sumažėjus ir humanitarinių mokslų srityje gautų taškų sumai.

1 pav. Daugiausiai taškų humanitarinių mokslų srityje 2018 m. ir 2017 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi MSI
surinktų taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų VDDA santykiu su nagrinėjamoje srityje MSI surinkta svertine taškų suma
(ΣAIV). y ašis – tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam
MSI mokslininkui. Skaičiai rodo MSI mokslo darbų vertę, išreikštą taškais.

Socialinių mokslų srityje (2 pav.) pagal demonstruojamą didžiausią potencialą 2018 m. išskiria
keturios MSI: VU, VDU, MRU ir VGTU. Palyginti su 2017 m. kasmetinio vertinimo rezultatais didžiausią
kokybinį šuolį atliko VU ir MRU. Šios institucijos ne tik surinko daugiau taškų nei praėjusiais metais,
tačiau uždirbo ir daugiau lėšų, įgyvendinant MTEP veiklas. VDU rezultatai išliko palyginti panašūs.

2 pav. Daugiausiai taškų socialinių mokslų srityje 2018 m. ir 2017 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi MSI
surinktų taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų VDDA santykiu su nagrinėjamoje srityje MSI surinkta svertine taškų suma
(ΣAIV). y ašis – tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam
MSI mokslininkui. Skaičiai rodo MSI mokslo darbų vertę, išreikštą taškais.
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Gamtos mokslų srityje (3 pav.), po to, kai prie senųjų fizinių mokslų srities krypčių prisidėjo dalis
biomedicinos mokslų krypčių, padidėjo GTC ir KTU potencialas šioje srityje. GTC ir KTU uždirbo
daugiausiai MTEP lėšų, tenkančių vienam mokslininkui. VU potencialas išliko didelis, bet kiek mažesnis
lyginant su 2017 m., VU gautas taškų kiekis vienam mokslininkui santykinai sumažėjo, taip pat VU
uždirbo mažiau MTEP lėšų, tenkančių vienam mokslininkui.

3 pav. Daugiausiai taškų gamtos mokslų srityje 2018 m. ir 2017 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi MSI
surinktų taškų skaičių, išreikštą MSI darbuotojų VDDA santykiu su nagrinėjamoje srityje MSI surinkta svertine taškų suma
(ΣAIV). y ašis – tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam
MSI mokslininkui. Skaičiai rodo MSI mokslo darbų vertę, išreikštą taškais. 2017 m. vaizdavimui paimtos senųjų mokslo
sričių – fizinių mokslų visos kryptys ir biomedicinos mokslų srities 01B – 05B kryptys (biologija, biofizika, ekologija ir
aplinkotyra, botanika, zoologija).

Technologijos mokslų srityje (4 pav.) 2018 m. didžiausias poslinkis lyginant su 2017 m. matyti
VU rezultatuose – padidėjo potencialas bei MTEP lėšų, tenkančių vienam mokslininkui, kiekis. Kitų
didžiausią potencialą srityje turinčių institucijų 2018 m. pasiekimai panašūs, lyginant su 2017 m.

4 pav. Daugiausiai taškų technologijos mokslų srityje 2018 m. ir 2017 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis žymi
institucijų surinktų taškų skaičių, išreikštą institucijos darbuotojų VDDA santykiu su nagrinėjamoje srityje MSI surinkta
svertine taškų suma (ΣAIV). y ašis žymi tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst.
Eur), tenkančią vienam institucijos mokslininkui. Skaičiai rodo institucijų mokslo darbų vertę, išreikštą taškais.
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Medicinos ir sveikatos mokslų srityje (5 pav.) didžiausias potencialas yra LSMU ir VU. LSMU pagal
gautų taškų sumą užima pirmą vietą, taip pat uždirbo žymiai daugiau lėšų už MTEP veiklų įgyvendinimą,
lyginant su 2017 m. VU rezultatai pakankamai stabilūs, bet šiek tiek geresni, nei 2017 m.

5 pav. Daugiausiai taškų medicinos ir sveikatos mokslų srityje 2018 m. ir 2017 m. surinkusių MSI rezultatai. x ašis
žymi institucijų surinktų taškų skaičių, išreikštą institucijos darbuotojų VDDA santykiu su nagrinėjamoje srityje MSI
surinkta svertine taškų suma (ΣAIV). y ašis žymi tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų
sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam institucijos mokslininkui. Skaičiai rodo institucijų mokslo darbų vertę, išreikštą taškais.
2017 m. vaizdavimui paimtos senosios mokslo srities – biomedicinos kryptys 06B-10B (medicina, odontologija, farmacija,
visuomenės sveikata, slauga).

Žemės ūkio mokslų srityje (6 pav.) didžiausias potencialas buvo ir liko sukoncentruotas trijose
MSI – LAMMC, VDU ir LSMU. Tarp šių institucijų VDU (2017 m. rezultatai parodyti prijungus
Aleksandro Stulginskio universiteto rezultatus prie VDU) pirmauja pagal produktyvumą ir MTEP lėšas,
tenkančias vienam mokslininkui – šios institucijos rodikliai 2018 m., lyginant su 2017 m., pagerėjo.
Taip pat labai šoktelėjo LSMU pasiekimai, o LAMMC rezultatai išliko pakankamai stabilus.

6 pav. Daugiausiai taškų žemės ūkio mokslų srityje 2018 m. ir 2017 m. surinkusių Lietuvos MSI rezultatai. x ašis
žymi institucijų surinktų taškų skaičių, išreikštą institucijos darbuotojų VDDA santykiu su nagrinėjamoje srityje MSI
surinkta svertine taškų suma (ΣAIV). y ašis žymi tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų
sumą (tūkst. Eur), tenkančią vienam institucijos mokslininkui. Skaičiai rodo institucijų mokslo darbų vertę, išreikštą taškais.

MSI 2018 m. MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo rezultatai – MSI vykdytų MTEP
projektų ir sutarčių bei meno sutarčių įskaitytos lėšos pagal mokslo (meno) sritis parodytos 7 pav.
Visose mokslo srityse, išskyrus socialinius mokslus, žymiai didesnės sumos buvo įskaitytos MSI
vykdant ūkio subjektų MTEP užsakymus, o ne tarptautinius projektus. Gamtos moksluose lėšų, kurios
buvo įskaitytos MSI vykdant ūkio subjektų MTEP užsakymus, suma (tūkst. Eur) (toliau – USU) viršijo
lėšų, kurios buvo įskaitytos MSI dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose, sumą
(tūkst. Eur) beveik 2 kartus, technologijos moksluose – 1,4 karto, medicinos ir sveikatos moksluose –
7,2 karto, žemės ūkio moksluose – 4 kartus. Tik socialiniuose moksluose buvo 4,9 karto daugiau
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įskaityta lėšų TPP, nei USU. Mene vertinimui teikiami tik meno užsakymai, žymiai daugiau lėšų buvo
įskaityta vaizduojamųjų menų meno srityje, lyginant su scenos ir ekrano menais.
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7 pav. MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių įskaitytos lėšos tūkst. Eur (y ašis) pagal mokslo (meno) sritis. N –
gamtos, T – technologijos, M – medicinos ir sveikatos, A – žemės ūkio, S – socialinių, H – humanitarinių mokslų sritys, C –
scenos ir ekrano, V – vaizduojamųjų menų meno sritys, TPP – lėšų, kurios buvo įskaitytos institucijoms dalyvaujant
tarptautinių mokslo programų projektuose, suma (tūkst. Eur), USU – lėšų, kurios buvo įskaitytos institucijoms vykdant
ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakymus, suma (tūkst. Eur).
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Priedas Nr. 5. Mokslo (meno) doktorantūros teisių ir doktorantų skaičius3 pagal mokslo (meno) sritis

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N – gamtos mokslai, T – technologijos mokslai, M – medicinos ir sveikatos mokslai, A – žemės ūkio mokslai, S – socialiniai mokslai, H –
humanitariniai mokslai, C – scenos ir ekrano menai, V – vaizduojamieji menai.

Priedas Nr. 6. Tarybos 2019 m. patvirtintų mokslo (meno) doktorantūros komitetų sudėčių keitimai
MSI
Mokslo (meno) kryptis
Pakeista narių1
VU
Politikos mokslai
-2,+4
KTU
Aplinkos inžinerija
3
KTU
Informatikos inžinerija
1, +1
VGTU Aplinkos inžinerija
1, 1**
VU
Matematika
1*, 1
LSMU Slauga
+1
VDU Edukologija
+1
KTU
Chemijos inžinerija
1
LMTA Teatras ir kinas
1
1
LSMU Gyvūnų mokslai
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MSI
VDA
VDA
VDA
VDU
VDU
VDU
VGTU
VU
VGTU

Mokslo (meno) kryptis
Dailė
Dizainas
Menotyra
Biologija
Ekonomika
Politikos mokslai
Menotyra
Filosofija
Medžiagų inžinerija

Pakeista narių1
1
1
1
1
1
1
1
1
1**

1 „-“ – išbrauktų iš komiteto narių skaičius; „+“ – papildomai įtrauktų į komitetą narių skaičius; be ženklo – pakeistų komiteto narių skaičius;

* keitimui Taryba nepritarė; ** prašymo vertinimas dar nebaigtas.

3

Duomenų šaltinis: ŠVIS. 2019 m. gruodžio 31 d. preliminarūs duomenys.
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Priedas Nr. 7. 2017–2019 m. pakeistų, išbrauktų, papildomai įtrauktų mokslo (meno) doktorantūros
komitetų narių skaičius
2017–2019 m. Taryba pritarė daugiau kaip 200 doktorantūros komitetų narių keitimui,
išbraukimui bei papildomam įtraukimui į komitetą. Daugiausia narių keitimų MSI inicijavo 2017 m.
patvirtinus naujus mokslo doktorantūros nuostatus ir nustačius kvalifikacinius reikalavimus
doktorantūros komitetų nariams. 2019 m., Tarybai atlikus doktorantūros komitetų vertinimus ir MSI
su Taryba suderinus komitetų sudėčių pakeitimus, buvo baigtas perėjimas prie galutinių numatytų
kvalifikacinių reikalavimų doktorantūros komitetų nariams.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N – gamtos mokslai, T – technologijos mokslai, M – medicinos ir sveikatos mokslai, A – žemės ūkio mokslai, S – socialiniai mokslai, H – humanitariniai
mokslai, C – scenos ir ekrano menai, V – vaizduojamieji menai.

Priedas Nr. 8. Kvalifikacijų pripažinimas
1 lentelė. Pagal pareiškėjo pilietybę ir šalį, kurioje
buvo suteikta kvalifikacija (2019 m.)
Pareiškėjo
pilietybė
Lietuvos (10)

Baltarusijos (19)

Bulgarijos (1)
Italijos (1)
Rusijos Federacijos (1)

Šalis, kurioje suteikta
kvalifikacija
Jungtinė Karalystė (2)
SSRS (2)
Vokietija (2)
Nyderlandų Karalystės (1)
Prancūzija (1)
Rusijos Federacija (1)
Šventasis Sostas (1)
Baltarusija (8)
Rusijos Federacija (4)
SSRS (4)
Lenkija (3)
Bulgarija (1)
Brazilija (1)
Rusijos Federacija (1)

2 lentelė. Pagal mokslo sritį ir šalį, kurioje buvo
suteikta kvalifikacija (2019 m.)
Mokslo
sritis*

Pripažinta
kvalifikacijų

Šalis, kurioje suteikta
kvalifikacija
Baltarusija (7)
Rusijos Federacija (4)
H
17
SSRS (3)
Lenkija (2)
Bulgarija (1)
Rusijos Federacija (2)
Baltarusija (1)
Lenkija (1)
S
8
Nyderlandų Karalystė (1)
Prancūzija (1)
SSRS (1)
Šventasis Sostas (1)
Vokietija (2)
Brazilija (1)
M
5
Jungtinė Karalystė (1)
SSRS (1)
Jungtinė Karalystė (1)
N
2
SSRS (1)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* N – gamtos mokslai, M – medicinos ir sveikatos mokslai, S – socialiniai
mokslai, H – humanitariniai mokslai.
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Priedas Nr. 9. VMTI vykdomos ilgalaikės institucinės 2017–2021 m. MTEP programos
HSM sričių VMTI vykdomų ilgalaikų institucinių MTEP programų pavadinimai
1. LAEI
1.3. Lietuvos kaimo raida žinių visuomenėje
1.4. Tvaraus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje
2. LII
2.1. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos slinktys)
2.2. Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas
2.3. Vėluojanti tauta–2: Lietuvių modernizacijos problemos
2.4. Tūkstantmečiai iki valstybės. Priešistorinių bendruomenių daugiasluoksniai tyrimai
3. LKI
3.1. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno bei etimologijos tyrimai, 2017–2021
3.2. Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida
3.3. Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir populiarioji sklaida, 2017–2021“
3.4. XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioniniai variantiškumo tyrimai“
4. LKTI
4.1. Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“
4.2. Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“
5. LLTI
5.1. Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“
5.2. Lietuvių folkloro, mitologijos ir šiuolaikinių folklorinių procesų tyrimai“
5.3. Literatūra kaip socialumo liudininkė: estetika, atmintis, mentalitetas vėlyvuoju sovietmečiu–XXI a. pradžioje
5.4. Senosios Lietuvos ir Prūsijos raštijos fundamentiniai tyrimai
6. LSTC
6.1. Lietuvos visuomenės socialinės diferenciacijos procesai ir integracijos prielaidos
6.2. Socialinių ir ekonominių pokyčių įtakos darbo rinkai ir atskirų gyventojų grupių užimtumui tyrimai
6.3. Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai keliant jų gerovę: šeima, būstas, pajamos, socialinės paslaugos
7. LTI
7.1. Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas
7.2. Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo
stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai
8. LII, LKTI XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos
GTM sričių VMTI vykdomų ilgalaikų institucinių MTEP programų pavadinimai
1. GTC
1.1. Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje: populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas (BIOTA)
1.2. Laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos molekuliniai pagrindai
1.3. Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos
1.4. Geoaplinka ir jos ištekliai kintančiomis klimato ir žmogaus poveikio sąlygomis
2. LAMMC 2.1. Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui
2.2. Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai
2.3. Kenksmingieji organizmai agro ir miško ekosistemose (KOMAS)
2.4. Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos
2.5. Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas
2.6. Žemės ūkio ir miškų augalų požymių bei savybių genetinės prigimties tyrimas, genotipų kryptingas keitimas
šiuolaikinėms veislėms kurti
3. LEI
3.1. Ateities energetikos technologijų kūrimas, jų saugos ir patikimumo tyrimai
3.2. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prognozės, efektyvaus naudojimo ir socialinio poveikio tyrimas
3.3. Energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas
3.4. Inovatyviose technologinėse sistemose vykstančių šiluminių ir hidrodinaminių procesų dėsningumų tyrimai
3.5. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei kitų, su atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimu susijusių problemų, tyrimas
4. NVI
4.1. Kancerogenezės bei piktybinių navikų epidemiologijos tyrimai vėžio profilaktikos plėtrai
4.2. Vėžio ankstyvosios diagnostikos tobulinimas
4.3. Piktybinių navikų individualizuoto gydymo technologijų plėtra
5. FTMC 5.1. Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos
5.2. Funkcinės medžiagos ir technologijos
5.3. Matavimų technologijos ir prietaisai
5.4. Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija
5.5. Nanostruktūrizuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai
5.6. Optoelektronikos ir lazerių technologijos
5.7. Sudėtingų sistemų dinamika ir charakterizavimas
5.8. Tekstilės technologijos ir techninės tekstilės aprangos sistemos
6. IMC
6.1. Molekulinio ir ląstelinio imuniteto tyrimai biologiniuose modeliuose in vitro ir in vivo
6.2. Naujos kamieninių ląstelių ir rekombinantinių molekulių technologijos audinių inžinerijai ir regeneracinei medicinai
6.3. Sveikatinimo, inovatyvių diagnostikos ir gydymo metodų taikymo ir ligų prevencijos tyrimai
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Priedas Nr. 10. Konkursinio finansavimo grupės
Remiamos veiklos kryptis
I. Valstybės užsakomųjų mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimas
Nacionalinės mokslo programos:
 2016–2021 m. „Link ateities technologijų“
 2015–2021 m. „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“
 2015–2021 m. „Sveikas senėjimas“
 2017–2022 m. „Modernybė Lietuvoje“
2020–2022 m. konkursinė prioritetinių tyrimų programa „Gerovės visuomenė“
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa
Reikminių tyrimų projektai
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai sumanios specializacijos kryptyse
Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus sumanios specializacijos
kryptyse
Paralelinių laboratorijų MTEP veikla sumanios specializacijos kryptyse
Infrastruktūrų plėtra
Valstybės profesorių programa
II. Mokslininkų (mokslininkų grupių) inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai
Aukšto lygio MTEP projektai
Protų (talentų) pritraukimas ir reintegracija
H2020 skatinimas (Skatinimas dalyvauti programoje H2020)
III. Tarptautinės ir tarpvalstybinės programos bei iniciatyvos
Dvišalės–trišalės mokslinių tyrimų finansavimo sutartys su Baltarusija, Latvija–Kinija
(Taivanas), Prancūzija („Žiliberas“), Ukraina; Lietuvos–Japonijos ir Lietuvos–Lenkijos projektai
Tarptautinės programos ir iniciatyvos: H2020, COST, BONUS, ERA-NET priemonės (Biodiversa,
ENSUF/JPI Urban, EuroNanoMed, HERA, M-era.NET, SUMFOREST, FLAG-ERA II, CHIST-ERA,
QUANTERA, NORFACE), JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“,
EJP „Retos ligos“
Dalyvavimas tarptautinių organizacijų, iniciatyvų ir darbo grupių veikloje: „Science Europe“,
COST, BONUS EEIG, EURAXESS, UNESCO ir kt.
Parama rengusiems programos H2020 paraiškas
Atstovavimas ES darbo grupėse
Baltijos šalių programa (Norvegijos finansinis mechanizmas)
IV. Pãramos
4.1. Karjerai
Konkursinė doktorantūra
Podoktorantūros stažuotės
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus
Studentų mokslinės veiklos skatinimas
4.2. Mobilumui
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje
Parama mokslinėms išvykoms:
 Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje
 Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
 Vizitas į MSI mokslininkų kompetencijai kelti
 Vizitas dalyvauti doktorantūros procese MSI
Parama doktorantų akademinėms išvykoms
4.3. Sklaidai
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas
Parama mokslo renginiams
Parama akademinėms asociacijoms

Lėšų
šaltinis

Uždavinys/
priemonė

VB

01 03 01

VB
VB
ES SF
ES SF

01 03 01
01 03 02
01 03 01
01 03 01

ES SF
VB
ES SF

01 03 01
01 02 04
01 03 01

VB
ES SF
ES SF
ES SF

01 02 03
01 02 03
01 02 03
01 02 03

VB

01 04 03

VB

01 04 02

VB

01 04 01

VB
VB
NORV

01 04 01
01 04 01
01 04 03

ES SF
ES SF
VB
ES SF

01 02 02
01 02 02
01 02 02
01 02 02

VB
ES SF

01 02 02
01 02 02

VB

01 02 02

VB
VB
VB

01 04 05
01 04 05
01 04 05
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Priedas Nr. 11. Valstybės užsakomųjų tyrimų, finansuojamų biudžeto lėšomis, priemonės
Programa*
Kvietimai
Įvertinta paraiškų**
LIP (2016–2024)
7
220|155|83|85|84|56|24
SEN (2015–2021)
3
92|80|36
SIT (2015–2021)
2
39|15
LAT (2016–2021)
2
31|23
MOD (2017–2022)
1
62
GEV (2020–2022)
1
47
REP (nuo 2015)
4
16|11|18|11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Finansuota projektų**
79|44|20|31|58|16|21
21|9|***
11|***
12|3
21
***
9|6|7|***

Sėkmės rodiklis, proc.**
35,9|28,4|24,1|36,5|69|28,6|87,5
22,8|11,2|***
28|***
38,7|13,0
33,9
***
56|55|39|***

* LIP – Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa, SEN – NMP „Sveikas senėjimas“, SIT – NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų
tvarumas“, LAT – NMP „Link ateities technologijų“, MOD – NMP „Modernybė Lietuvoje“, GEV – PTP „Gerovės visuomenė“, REP – reikminių tyrimų projektai.
** Duomenys pagal kvietimus
***Kvietimas vyksta, duomenų nėra.
2019 m. gruodžio 31 d. duomenys.

Priedas Nr. 12. LDB rengimas ir sudėtis pagal žanrą
Duomenų bazės rengimas
2019 m. 2016–2019 m. Projekto rodiklis Iš viso duomenų
Užregistruota publikacijų
5675
26815
39000
81230
Į LDB įtraukta kriterijus atitinkančių publikacijų
6298
28249
37000
65054
Mokslo rinkinyje
5214
27165
34000
63970
Sklaidos rinkinyje
1084
1084
3000
1084
Parengta išsamių metaduomenų įrašų ar/ir e. dokumentų 4931
24642
34000
63687
Iš jų su atviros prieigos tekstais
4004
14104
14778
38200
Disertacijos; 3443; 6%
Elektroniniai ištekliai; 8; 0%
Knygos; 4471; 7%
Straipsniai; 43579; 68%
Knygų dalys; 12232; 19%
Recenzijos; 58; 0%

Priedas Nr. 13. Mokslininkų grupių projektų apžvalga nuo 2010 m.
Kvietimo Nr.
Vertinta paraiškų
I
503
II
495
III
317
IV
327
V
434
VI
627
VII
497
VIII
517
IX
409
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Finansuota projektų
148
122
120
85
98
108
137
66
*

Sėkmės rodiklis, proc.
29,4
24,7
37,9
26,0
22,6
17,2
27,6
12,8
*

* Kvietimas nepasibaigęs, duomenų nėra.
2019 m. gruodžio 31 d. duomenys.
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Priedas Nr. 14. Lietuvos institucijų dalyvavimo „Horizonte 2020“ rezultatai
dalyvių sk. pateiktose paraiškose

dalyvių sk. finansuotinose paraiškose

765

2185
68
315
dalyviai-koordinatoriai

dalyviai-partneriai

1 pav. Lietuvos institucijų dalyvavimo H2020 rezultatai (2019 m. lapkričio 8 d. EK duomenimis,
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard)
1 lentelė. TOP20 Lietuvos dalyviai H2020 projektuose pagal EK dotacijas (2019 m. lapkričio 8 d. EK duomenimis,
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard)
Dalyvio pavadinimas
KTU
VU
LEI
VĮ Oro navigacija
VGTU
Lietuvos mokslo taryba
VDU
VMTI FTMC
VŠĮ Startup division
UAB Metis Baltic
UAB Soli tek r&d
UAB Modernios technologijos
UAB Civitta
Uab Ortho Baltic
VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
UAB Nanoavionika
UAB Femtika
Ekspla UAB
Ruptela UAB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Projektų skaičius
35
29
23
18
18
17
15
12
7
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2

EK dotacija, tūkst. Eur
8 467,4
7 119,6
2 889,2
1 380,1
1 097,8
1 056,2
1 796,0
1 853,5
2 143,4
1 098,6
2 184,4
1 536,6
1 172,3
1 813,0
1 152,7
2 987,6
1 801,0
858,4
1 244,6
983,1
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107,9
257,3

Bulgarija
Slovėnija

3882,8

Italija

272,2
477,1
193,8
25,7

Vengrija
Lenkija
Rumunija
Malta

4214,0

Ispanija

1035,5

Suomija

100,0
84,6

Slovakija
Kroatija

772,7

Portugalija

216,7
178,5

Kipras
Estija

1079,1

Graikija

75,6
64,3
331,8

Latvija
Lietuva
Čekija

6124,4

Jungtinė Karalystė

1593,2

Švedija

7106,0

Vokietija

823,5

Airija

5145,7

Prancūzija

1185,2

Danija

3620,9

Nyderlandai

1299,2

Austrija

125,4

Liuksenburgas

2304,1

Belgija

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

2 pav. EK dotacija H2020 projektų dalyviams pagal šalis, mln. Eur ((2019 m. lapkričio 8 d. EK duomenimis,
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard, Valstybių narių sąrašas sudarytas sėkmės rodiklio didėjimo tvarka)

633
1007

Bulgarija
Slovėnija
Italija
Vengrija
Lenkija
Rumunija
Malta
Ispanija
Suomija
Slovakija
Kroatija
Portugalija
Kipras
Estija
Graikija
Latvija
Lietuva
Čekija
Jungtinė Karalystė
Švedija
Vokietija
Airija
Prancūzija
Danija
Nyderlandai
Austrija
Liuksenburgas
Belgija

11538
1066
1920

1067
173
12672
2387

479
533
2667
613
582
3523
378
429
1254
13450
3658
14629
2017
11861
2796
7632
3440
399
5629
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

3 pav. Dalyvių skaičius H2020 projektuose pagal šalis (2019 m. lapkričio 8 d. EK duomenimis,
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard, Valstybių narių sąrašas sudarytas sėkmės rodiklio didėjimo tvarka)
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ES vid

11,87

Bulgarija

10,25

Slovėnija

11,33

Italija

11,46

Vengrija

11,62

Lenkija

12,13

Rumunija

12,15

Malta

12,21

Ispanija

12,72

Suomija

12,98

Slovakija

13,01

Kroatija

13,06

Portugalija

13,16

Kipras

13,18

Estija

13,45

Graikija

13,48

Latvija

13,73

Lietuva

13,83

Čekija

14,46

Jungtinė Karalystė

14,51

Švedija

14,67

Vokietija

14,90

Airija

15,15

Prancūzija

15,15

Danija

15,20

Nyderlandai

15,83

Austrija

16,42

Liuksenburgas

16,80

Belgija

17,17
8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

4 pav. Dalyvavimo H2020 sėkmės rodiklis pagal šalis, proc. (2019 m. lapkričio 8 d. EK duomenimis,
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard)
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Priedas Nr. 15. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai, 2019 m.
2019 m. konkursų rezultatai

Ankstesniais
Ankstesniais
metais laimėję ir metais laimėjusiems
Remiamos veiklos kryptis
Pateikta Laimėjo Skirta lėšų,
2019 m. vykdyti projektams 2019 m.
paraiškų projektų
Eur
projektai
skirtos lėšos, Eur
1. Dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos ir projektai*
1.1. Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano)
16
4
0
12
193 194
1.2. Lietuvos–Baltarusijos
0
0
0
8
50348
1.3. Lietuvos–Prancūzijos
0
0
0
6
28710
1.4. Lietuvos–Ukrainos
78
12
164 329
13
74 269
1.5. Lietuvos–Japonijos
12
3
178 091
8
175 040
1.6. Lietuvos–Lenkijos
0
0
0
16
594196
2. Atviros partnerystės projektai*
0
0
0
4
25280
3. JPI, ERA-NET COFUND, 185 str. Iniciatyvos, EJP*
3.1. BiodivERsA
4
0
0
1
16 981
3.2. BONUS
0
0
0
1
32 692
3.3. CHIST-ERA
0
0
0
0
0
3.4. ENSUF
0
0
0
1
31469
3.5. EuroNanoMed
1
0
0
1
2 000
3.6. FLAG-ERA
3
1
0
0
0
3.7. HERA
0
0
0
0
0
3.8. JPI Kultūros paveldas
0
0
0
0
0
3.9. M-ERA.NET
18
3 11 635,07
7
182 216,07
3.10. NORFACE
6
0
0
0
0
3.11. SUMFOREST
0
0
0
1
26 766
3.12 EJP RD
4
1
100 000
0
0
3.13 QUANT-ERA
2
0
0
0
0
4. Europos kosmoso agentūra*
3
2
60 506
1
13357
5. Parama dalyvaujantiems H2020 *
5.2. Parama H2020 paraiškų rengimui
43
39
164 000
0
0
6. Atstovavimas ES darbo grupėse ir kt.*
0
18
10 698
0
0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* 0 galima reikšmė: nebuvo skelbiamas kvietimas; nėra laimėjusių projektų; neaktualu
Eil.
Nr.

Priedas Nr. 16. Dalyvavimas COST veiklose
70

55

60
50
40

36

36

41

57

60

46

30

500000
400000
300000
200000

20
100000

10
0

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 pav. Lietuvos dalyvavimas COST veiklose (proc.
nuo visų vykstančių COST veiklų) (2019 m. rezultatus
COST paskelbs 2020 m. balandžio mėn.)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 pav. Lietuvos dalyviams COST veiklose skirtos
lėšos, Eur (2019 m. rezultatus COST paskelbs 2020 m.
balandžio mėn.)
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Priedas Nr. 17. Paramų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, 2017–2019 m. apžvalga
Parama*
Kvietimai
Vertinta paraiškų**
DAP
3 (kartą per metus)
566|548|438
DAK
6 (du kartus per metus) 111|118|103|57|82|116
MOR
3 (kartą per metus)
53|65|68
PUB
Nuolatinis
72|73|90
ACO
3 (kartą per metus)
34|34|37
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Finansuota projektų**
282|241|344
24|27|32|37|26|55
37|50|55
25|42|42
27|27|32

Sėkmės rodiklis, proc.**
49,8|43,9|78,5
21,6|22,9|31,1|23,6|31,7|47,4
69,8|76,9|80,9
34,7|57,5|46,6
79,4|79,4|86,5

*Trumpiniai: DAP – parama doktorantams už akademinius pasiekimus (įgyvendinama nuo 2012 m.), DAK – parama doktorantų akademinėms išvykoms
(nuo 2012 m.), MOR – parama mokslo renginiams (nuo 2010 m.), PUB – parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas (nuo 2012 m.), ACO –
parama akademinėms asociacijoms (nuo 2009 m.).
** Informacija pagal kvietimus.
*** Apibendrinti metiniai (2017, 2018, 2019) duomenys.
2019 m. gruodžio 31 d. duomenys.

Priedas Nr. 18. 2019 m. atrinktų konkursinės doktorantūros vietų pasiskirstymas pagal mokslo sritis
Mokslo srities pavadinimas
Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
Gamtos mokslai
Medicinos ir sveiktos mokslai
Technologijos mokslai
Žemės ūkio mokslai
Menai
Iš viso:

Temų skaičius
10
8
19
8
19
4
2
70
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Priedas Nr. 19. 2019 m. bendros Lietuvos tyrėjų mokslo publikacijos su užsienio šalių tyrėjais

1 pav. 2019 m. bendros Lietuvos tyrėjų mokslo publikacijos su užsienio šalių (išskyrus Europos regioną) tyrėjais. 2020 m. vasario 10 d. CA WoS duomenų bazės duomenys.
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2 pav. 2019 m. bendros Lietuvos tyrėjų mokslo publikacijos su Europos regiono šalių tyrėjais. 2020 m. vasario
10 d. CA WoS (dešinysis skritulys) ir Scopus duomenų bazės (kairysis skritulys) duomenys. Jei atvaizduotas tik vienas
skaičius, rodiklis abiejose duomenų bazėse yra vienodas.
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Priedas Nr. 20. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas
1 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2019 m.
Programos
kodas

Finansavimo
šaltinio
kodas

1

2

01001

1.1.1.1.1.

01001

1.2.3.1.48/
1.3.3.1.48

01001

1.3.3.1.50/
1.3.3.1.51

01001

1.2.2.7.2/
1.3.2.7.2

Priemonės pavadinimas
3
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (valstybės biudžeto lėšos)
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (2014–2021 m. Europos
ekonominės erdvės/Norvegijos
finansinių mechanizmų techninės
paramos lėšos)
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra 2014–2021 m. EEE/NOR
dvišalio bendradarbiavimo fondo
lėšos
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (ES SF techninės paramos lėšos
2014–2020 m.)
Iš viso:

Asignavimai, tūkst. Eur
Įvykdymo
Planas,
Nuokrypis
proc.
įskaitant
Panaudota
(5–4)
patikslinimus
4
5
6
7
18110,0

15702,7

2407,3

86,7

61,0

50,6

10,4

76,0

670

0,0

67,0

0,0

888,0

727,4

160,6

82,0

19126,0

16480,7

2645,3

86,2

2 lentelė. Tarybos 2019 m. išlaidų pasiskirstymas
Eil.
Nr.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Straipsnio pavadinimas
2
Darbo užmokesčio sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos
Medikamentų ir medicininių prekių įsigijimo sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Materialiojo turto paprasto remonto sąnaudos
Transporto paslaugos
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
Komunalinės paslaugos
Autorinės sutartys
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Reprezentacinės išlaidos
Socialinė parama (išeitinės pašalpos)
Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (2.8 str. institucijoms)
Pervedamos ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos (2.9 str.
EEE/NOR dvišalio bendradarbiavimo lėšos)
Ilgalaikis turtas
Iš viso:

Asignavimai, tūkst. Eur
Planas
Panaudota Nepanaudota
3
4
5 (3–4)
2135,0
2074,4
60,6
34,7
0,6
6,2
57,5
0,2
2,8
46,0
41,5
649,8
10,0
765,9
82,0
12,8
18,1
15089,9
67,0

33,3
0,0
5,4
51,0
0,0
2,2
45,5
40,4
554,0
7,2
681,1
75,2
11,7
15,2
12779,5
0,0

1,4
0,6
0,8
6,5
0,2
0.6
0,5
1,1
95,8
2,8
84,8
6,8
1,1
2,9
2310,4
67,0

106,1
19126,0

104,7
16480,7

1,4
2645,3
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