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Santrumpos
7BP – 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas
CLARIN – Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra
EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
EHU – Europos humanitarinis universitetas
EMBC – Europos molekulinės biologijos konferencija
EMBL – Europos molekulinės biologijos laboratorija
ERIC – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumai
ES – Europos Sąjunga
Etikos komisija – Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisija
FTMC – Fizinių ir technologijos mokslų centras
GTC – Gamtos tyrimų centras
GTM – Gamtos ir technikos mokslų komitetas
H2020 – ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“
HSM – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas
IMC – Inovatyvios medicinos centras
KEi – ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis
Kodeksas – Europos elgesio kodeksas mokslinių tyrimų etikos klausimais
Komisija – Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo komisija
Kontrolierius – LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
KSU – Kazimiero Simonavičiaus universitetas
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 ir mokslo ministerija (nuo 2019-01-01 LR Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija)
Ministras – LR švietimo ir mokslo ministras
MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo fondas – Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas
MRU – Mykolo Romerio universitetas
MSI – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos
MSĮ – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
MTEP –moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra
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MTI – mokslinių tyrimų infrastruktūra
NCP – Europos Komisijos nacionaliniai atstovai
NMP – nacionalinė mokslo programa
NVI – Nacionalinis vėžio institutas
PTTTI – Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas
PVM– pridėtinės vertės mokestis
SHARE – Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją mokslinių tyrimų infrastruktūra
SR – sėkmės rodiklis
ŠU – Šiaulių universitetas
Taryba – Lietuvos mokslo taryba
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDDA – visos darbo dienos atitikmuo (žr. 6.2 punktą)
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VMTI – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
VU – Vilniaus universitetas
WoS – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazė
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Santrauka
Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) pataria bei teikia ekspertinius vertinimus Lietuvos
Respublikos (LR) Seimui (toliau – Seimas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė)
mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais, organizuoja šalies mokslo ir studijų institucijose vykdomų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei doktorantūros vertinimą, vykdo programinį
konkursinį MTEP darbų finansavimą, skatina šalies fizinių ir juridinių asmenų integraciją į tarptautinę
mokslinių tyrimų erdvę. Tarybos funkcijas ir uždavinius nustato LR Mokslo ir studijų įstatymas (MSĮ) ir
Tarybos nuostatai.
Tarybą sudaro Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojai, mokslinis sekretorius, valdybos nariai,
dviejų ekspertų komitetų – Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) komiteto ir Gamtos ir technikos
mokslų (GTM) komiteto – nariai bei Tarybos Mokslo fondas (Mokslo fondas). 2018 m. liepos mėnesį
paskirti nauji Tarybos nariai: Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir pusė Tarybos komitetų narių.
2018 m. gruodžio 31 d. Tarybą sudarė 33 Tarybos nariai ir 65 Mokslo fondo darbuotojai.
Taryba Seimui ir Vyriausybei teikė šiuos siūlymus ir išvadas: dėl LR Technologijų ir inovacijų
įstatymo projekto, dėl mokslo sričių ir krypčių klasifikatoriaus pakeitimo, dėl Klaipėdos universiteto
veiklos optimizavimo priemonių plano 2018–2019 m. projekto, dėl Europos humanitarinio universiteto
veiklos tobulinimo plano projekto, dėl Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės plėtros 2018–2026
metams gairių projekto, dėl Ilgalaikės mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros programos projekto ir
kt. LR Švietimo ir mokslo ministerijos (Ministerija) pavedimu Taryba vertino nevalstybinių mokslinių
tyrimų institutų veiklą, teikė siūlymus dėl 2018 m. magistrantūros ir doktorantūros studijų vietų
paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms, dėl 2018 m. konkursinės doktorantūros pagal mokslų sritis
finansuotinų paraiškų, podoktorantūros stažuočių bei I ir II pakopos studentų dalyvavimo praktikos
veiklose, dėl ES 2021–2027 m. naujos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“
projekto ir kt.
Tarybos valdybos iniciatyva svarstyti ir pateikti siūlymai, liečiantys svarbius Lietuvos mokslo
politikos aspektus: 1) teisės aktų, reglamentuojančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus mokslo
darbuotojams, mokslo ir meno doktorantūrą keitimas (parengtas dokumentas, kurį numatoma priimti
2019 m.); 2) siūlymai Tarybos konkursinio finansavimo strategijai ir priemonių planas, kaip mažinti
administracinę naštą tyrėjams; 3) Lietuvos mokslo tarptautiškumo skatinimas ir esamų priemonių
kritinė apžvalga; 4) jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinės veiklos skatinimo priemonės; 5)
Tarybos konkursinių programų ex-post vertinimas; 6) siūlymai Tarybos finansuojamų projektų rezultatų
viešinimui ir komunikacijos strategijai.
Taryba atliko Lietuvos universitetų penkių geriausių 2017 m. mokslo darbų pagal mokslo kryptis
ekspertinį vertinimą. Trejų metų (2015, 2016, 2017) vertinimo rezultatus Ministerija pasitelkė
universitetų vykdomų studijų kryptims akredituoti. Taryba pradėjo vykdyti kasmetinį universitetų ir
mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimą:
įvertinta daugiau kaip 10,6 tūkst. vertinamųjų vienetų (mokslo ir meno darbų, MTEP bei socialinės,
kultūrinės plėtros užsakymų iš ūkio subjektų ir tarptautinių projektų), kuriuos pateikė 36 mokslo ir
studijų institucijos.
2018 m. baigtas meno doktorantūrų vertinimas, vertintos mokslo doktorantūros, išnagrinėti
institucijų pateikti prašymai doktorantūros teisei įgyti bei mokslo doktorantūros komitetų sudėčių
tinkamumas. Išvados ir siūlymai pateikti Ministerijai. Taryba įvertino mokslinių tyrimų institutuose
vykdomų ilgalaikių institucinių MTEP programų vykdymo 2017 m. rezultatų ataskaitas ir pateikė
Ministerijai siūlymą 50 programų tęsti, o 1 programos vykdymą nutraukti.
Tarybos mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) komisija vertino Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų paraiškas tapti tarptautinių MTI narėmis ir jų dalyvavimo šiose MTI ataskaitas. 2018 m.
Lietuva buvo dviejų tarptautinių MTI – Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų bei Europos socialinio
tyrimo, tarpvyriausybinės organizacijos Europos molekulinės biologijos konferencija (EMBC) narė, bei
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pareiškė norą tapti pilnateise Europos molekulinės biologijos laboratorijos (EMBL) nare. Narystė EMBL
Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vykdomus molekulinės biologijos mokslinius tyrimus leidžia
integruoti į Europos mokslinių tyrimų erdvę.
Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija kontroliavo, kad atliekant Tarybos finansuojamą
mokslinę veiklą būtų laikomasi akademinio sąžiningumo principų. 2018 m. ši komisija išnagrinėjo, ar 61
įsiteisėjęs LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas siejasi su mokslinės veiklos
etikos pažeidimais.
Taryba skelbė tris konkursus dėl kandidatų į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
pareigas. Į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius pateikta dr. Loretos Tauginienės kandidatūra.
Taryba taip pat atliko 21 užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą.
Vadovaudamasi MSĮ 3 str., Taryba nuolat skiria didelį dėmesį lituanistikos tyrimams. Lėšos
konkursiniam mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų, kurie įgyvendina šį prioritetą, finansavimui
skiriamos pagal kelias Tarybos remiamas veiklas. Lituanistinės tematikos humanitarinių ir socialinių
mokslinių tyrimų ir leidybos konkursinį finansavimą užtikrina Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos
2016–2024 m. programa, taip pat nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ bei
„Modernybė Lietuvoje“. Nemenka lituanistinės tematikos projektų dalis yra vykdoma pagal
mokslininkų grupių projektų priemonę bei kitas Tarybos administruojamas programas. Skubūs Lietuvos
valstybės poreikiais grįsti taikomieji moksliniai tyrimai finansuojami pagal reikminių tyrimų projektų
priemonę. 2018 m. iš viso buvo vykdoma 190 lituanistinės tematikos projektų, kuriems buvo skirti
beveik 5 mln. Eur (t. y. apie 30 proc. visų Tarybos asignavimų mokslo konkursiniam finansavimui iš
valstybės biudžeto lėšų). Projektai buvo vykdomi 24-iose skirtingose institucijose: 10 universitetų, 11
institutų, 2 akademijose ir 1 bibliotekoje. Daugiausia lituanistikos prioritetą įgyvendinančių projektų
vykdė Vilniaus universitetas (59), Lietuvos istorijos institutas (26), Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas (21) ir Vytauto Didžiojo universitetas (18).
2018 m. buvo tęsiamas projektas „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“. Vykdant šį projektą
sukurta šiuolaikinė lituanistikos infrastruktūra – funkcionuojanti atvirosios prieigos duomenų bazė,
leidžianti lituanistinei medžiagai patekti į nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę, taikant
tarptautinius bibliografinės informacijos perdavimo protokolus, standartus ir formatus (eLABa, ROAR
ir OpenDOAR, OpenAIRE).
Taryba konkurso būdu skiria lėšas valstybės užsakomiesiems ir mokslininkų inicijuotiems
tyrimams, tarptautinio bendradarbiavimo programų projektams, tyrėjų karjerą ir mobilumą
skatinančioms veikloms. Siekdama stiprinti šalies MTEP potencialą, skatino aukščiausio lygio laisvuosius
mokslinius tyrimus, finansuodama mokslininkų grupių projektus: 2018 m. buvo vykdomi 205 projektai,
jiems skiriant daugiau kaip 5,8 mln. eurų. Šie įvairių mokslo sričių tyrimai yra būtini siekiant didinti
Lietuvos mokslo žinomumą pasaulyje. Tuo pat metu Taryba skatino mokslo pritaikymą, taip
prisidėdama prie šaliai aktualių problemų sprendimo. 2018 m. baigtas keturių nacionalinių mokslo
programų I etapo projektų įgyvendinimas, toliau tęsiamas dar vienos nacionalinės mokslo bei
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programų įgyvendinimas. Tam iš viso buvo
skirta daugiau kaip 7,1 mln. Eur, finansuojant 196 mokslo ir sklaidos projektus. Įgyvendinant šiuos
projektus kompleksiškai analizuoti Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės
medicinos klausimai, klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo padariniai kartu parengiant gaires
ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti; vykdyti tyrimai, sudarysiantys sąlygas Lietuvos tyrėjams
konkuruoti Europos kosmoso agentūros mokslo programose, taip pat inovatyvūs Lietuvoje vykusių
modernėjimo procesų ir modernybės raiškos Lietuvoje tyrimai, analizuotos gerovės visuomenės
Lietuvoje plėtros prielaidos, tendencijos bei raidos galimybės. Didelis dėmesys skirtas lituanistinio
paveldo saugojimo tyrimams, lituanistikos atsinaujinimui, reagavimui į pokyčius visuomenėje naujomis
žiniomis ir idėjomis, plėtojant fundamentinius ir taikomuosius lituanistinius mokslinius tyrimus. Taip
pat Taryba prisidėjo prie neatidėliotinų šalies problemų sprendimų – įsipareigojimų dėl Tolimųjų
tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Patvariųjų organinių teršalų protokolo reikalavimų
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vykdymo; pažeidžiamiausių asmenų teisės į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo; smurto
artimoje aplinkoje užkardymo ir veiksmingo įveikimo; efektyvesnio karinio personalo komplektavimo
ir parengimo valstybės gynybai; gyventojų sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo bei sveikatos
turizmo vystymo stiprinant sveikatinimo bei sveikatingumo įstaigų sistemą; Lietuvos valstybės kūrimo
pradžios etapo bei pripažinimo proceso pažinimo; investicijų į šalies regionų ekonominį augimą
efektyvumo užtikrinimo – finansuodama tvarius, mokslinėmis žiniomis grįstus sprendimus siūlančius
reikminių tyrimų projektus. Vykdyti septyni išvardytus tikslus įgyvendinantys projektai už daugiau kaip
300 tūkst. eurų, suinteresuotoms valstybės valdžios institucijoms pateikti dar penkių 2016–2017 m.
vykdytų reikminių tyrimų projektų rezultatai, kurie padės politikos formuotojams priimti moksliniais
tyrimais pagrįstus sprendimus bei pasitarnaus specialistų mokymui bei visuomenės švietimui valstybės
ir visuomenės saugumo srityje.
Taryba nuolat palaiko tyrėjų karjeros idėjas, remia mokslo rezultatų skelbimą bei skatina jų
sklaidą visuomenėje ir 2018 m. šiems tikslams panaudojo virš 0,8 mln. eurų. Buvo skiriama parama
doktorantams už akademinius pasiekimus, remiamos jų akademinės išvykos, skatinama tyrėjų
akademinių asociacijų veikla, finansuojami tarptautiniai ir nacionaliniai mokslo renginiai, mokslinių
tyrimų rezultatų sklaida.
Taryba 2018 m. tęsė projektą „Doktorantūros studijų plėtra“: šio projekto veiklose dalyvavo ir
(ar) dalyvauja 512 doktorantų.
ES struktūrinės paramos lėšomis 276 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai tobulino savo
įgūdžius įgyvendinami mokslinių tyrimų projektus bei atlikdami mokslinę praktiką semestrų ir vasaros
atostogų metu. Tam Taryba skyrė 1,23 mln. Eur dotaciją. 300 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų
2018 m. kėlė savo mokslinę kompetenciją išvykdami į prestižinius užsienio mokslo renginius bei
stažuodamiesi žymiausiuose užsienio mokslo centruose. 17 patyrusių užsienio mokslininkų buvo
pakviesti dalyvauti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (MSI) doktorantūros procese ir kelti vietos
tyrėjų kompetenciją. Iš viso tam buvo skirta 0,85 mln. Eur ES struktūrinių lėšų. 2018 m. 86 šalies jauni
mokslo daktarai siekė savarankiškos mokslininko karjeros ir pasirengimo sėkmingai dalyvauti šalies ir
tarptautiniuose mokslo konkursuose įgyvendindami podoktorantūros stažuočių projektus. Šių projektų
įgyvendinimui Taryba skyrė 3,9 mln. Eur finansavimą. Paskelbtas kvietimas mokslininkų iš užsienio
pritraukimo ir reintegracijos projektams (pasirašyta 13 projekto finansavimo sutarčių už 11,8 mln. Eur);
skirtas finansavimas ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (H2020)
projektams, negavusiems finansavimo dėl didelės konkurencijos ES.
Taryba yra COST (Europos šalių tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų
srityje) koordinuojanti institucija Lietuvoje ir atstovauja Lietuvai COST asociacijos aukšto lygio
pareigūnų bei mokslo komitetuose. Taryba toliau administravo nuolatinį kvietimą teikti paraiškas
dalyvauti COST veiklose, Tarybos ekspertų komisija vertino MSI paraiškas įsijungti į COST veiklas.
2018 m. į naujų COST veiklų valdymo komitetus įsijungė 41 Lietuvos atstovas.
Taryba yra aktyviausiai dalyvaujanti ir daugiausiai finansavimo iš Europos Komisijos (EK) gaunanti
Lietuvos viešojo sektoriaus institucija H2020. EK 2018 m. spalio mėn. duomenimis Taryba dalyvauja 13
programų ir iniciatyvų, o EK joms skirtas finansavimas iki šio laikotarpio sudarė 815 039 Eur.
2018 m. Taryba tapo kvantinių technologijų mokslinių tyrimų tinklo QUANTERA ir Jungtinės
Europos programos „Retos ligos“ nare.
Be to, Taryba dalyvauja EK sukurtame H2020 nacionalinių atstovų (angl. National Contact Point
(NCP) tinklo, kuris apima visas ES valstybes nares, asocijuotas H2020 šalis ir trečiąsias šalis, veikloje.
NCP tinklus valstybėse sudaro H2020 sričių nacionaliniai atstovai, teikiantys kvalifikuotą pagalbą H2020
dalyviams ir pareiškėjams. 2018 m. Taryba vykdė NCP funkcijas 12 H2020 sričių ir potencialiems
Lietuvos dalyviams šiose srityse surengė 16 informacinių renginių.
2018 m. tęstas projektas „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas
(LINO LT)“, skirtas skatinti Lietuvos tyrėjus ir mokslininkus tobulinti ar įgyti trūkstamą mokslinę ir
dalykinę kompetenciją dalyvaujant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose ir iniciatyvose. Nuo
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2018 m. liepos LINO biuras ėmėsi pirmininkauti neformaliam nacionalinių mokslo ryšių biurų tinklui
Briuselyje – IGLO, kartu su partneriais Briuselyje suorganizavo 11 Lietuvos mokslą ir inovacijas
pristatančių bei tyrėjų ir mokslo vadybininkų kompetencijas keliančių renginių (apie 400 dalyvių), tris
kvietimus teikti paraiškas vizitams finansuoti (finansuota per 180 tyrėjų).
2018 m. balandį LR, Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė bei Norvegijos Karalystė
pasirašė susitarimus dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų įgyvendinimo. Remiantis šiais susitarimais, naujuoju finansavimo periodu sutarta
finansuoti ir mokslinių tyrimų programą, už kurios įgyvendinimą yra atsakinga Taryba. Derantis dėl
programos turinio, sukurta regioninė Baltijos mokslo programa, kuri Lietuvai, Latvijai ir Estijai padėtų
konsoliduoti jų moksliniams tyrimams skirtas lėšas bei mokslo potencialą. Šios programos kvietimą
teikti paraiškas 2018 m. paskelbė Estija, 2019 m. skelbs Latvija, o 2020 m. – Lietuva.
Taryba, siekdama bendrauti ir bendradarbiauti bei supažindinti pareiškėjus ir projektų vykdytojus
su konkursų nuostatomis bei reikalavimais, rengia informacines dienas, individulių konsultacijų
savaites, renginius įvairiems mokslo politikos aspektams aptarti.
Tarybos administruojamų konkursinių mokslo veiklų finansavimui 2018 m. iš valstybės biudžeto
buvo skirta apie 15,7 mln. Eur arba 0,035 proc. šalies BVP. Nors mokslo svarba dabartiniame itin sparčiai
kintančiame pasaulyje auga, pastarasis rodiklis 2017–2019 m. kasmet mažėja.
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1. Tarybos veiklos pobūdis
1.1. Pagrindiniai veiklą reglamentuojantys dokumentai
Tarybos steigėjas yra LR Seimas. Iki 2018 m. liepos 1 d. Tarybos pirmininko pareigas ėjo
prof. dr. Dainius Haroldas Pauža, nuo 2018 m. birželio 30 d. Tarybos pirmininko pareigas ėjo
akad. prof. Valdemaras Razumas. Tarybos pirmininko pavaduotojais paskirti Humanitarinių ir socialinių
mokslų komiteto pirmininkė dr. Justina Poškienė ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas
prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis.
Tarybos veiklos pagrindą sudaro LR mokslo ir studijų įstatymas (MSĮ), kuriuo Tarybai pavesta
vykdyti LR Seimo ir LR Vyriausybės patarėjo mokslo ir mokslininkų rengimo politikos klausimais, atlikti
ekspertines funkcijas svarstant šalies mokslo klausimus, pagal savo kompetenciją įgyvendinti mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros politiką, formuoti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai
palankią aplinką, skatinti LR fizinių ir juridinių asmenų integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę,
organizuoti ir vykdyti programinį konkursinį mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros darbų
finansavimą pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos arba Tarybos patvirtintas programas bei
organizuoti Lietuvoje vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, vykdomos mokslo ir
studijų institucijose, bei doktorantūros vertinimą; Tarybos nuostatai, patvirtinti LR Seimo 2017 m.
birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499; Lietuvos mokslo tarybos 2017–2019 m. strateginis veiklos planas;
Lietuvos mokslo tarybos tarptautiškumo gairės 2016-2020.

1.2. Organizacinė struktūra
Tarybą sudaro Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojai, mokslinis sekretorius, valdybos nariai,
dviejų ekspertų komitetų – HSM ir GTM – nariai. Taryboje dirba 33 nariai, kurie pagal Tarybos nuostatus
skiriami penkerių metų kadencijai (ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės). Pusė narių įpusėjus
penkerių metų kadencijai yra keičiami. 2018 m. vyko šių Tarybos narių rotacija. Naują sudėtį patvirtino
LR Vyriausybė 2018 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 569 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos komitetų narių
patvirtinimo“.
LR Vyriausybės 2018 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1091 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 894 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos sudėties patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo papildyta valdybos sudėtis. Valdybą sudaro 9 mokslo ir politikos įgyvendinimu
suinteresuotų institucijų atstovai. Tarybos komitetai turi teisę priimti sprendimus ir teikti siūlymus
Tarybos pirmininkui dėl klausimų, susijusių su jų kuruojamomis mokslo sritimis.
Mokslo fondo funkcijos – įgyvendinti Tarybos sprendimus dėl MTEP programinio konkursinio
finansavimo ir atlikti Tarybos administracinį, organizacinį ir informacinį darbą.
Mokslo fondą sudaro 9 skyriai (struktūra patvirtinta 2014 m. lapkričio 10 d. Tarybos valdybos
nutarimu Nr. 8V-116).
1 lentelė. Tarybos darbuotojų sudėtis 2018 m.
Valstybės pareigūnai
ir komitetų, valdybos Valstybės tarnautojai
nariai
Darbuotojų
33
29
skaičius

Darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis
27

ES struktūrinių ir kitų
fondų finansuojamų
projektų darbuotojai
9

2018 m. vyko 5 Tarybos posėdžiai, 12 valdybos posėdžių, 44 GTM komiteto posėdžių ir 39 HSM
komiteto posėdžių ir 9 jungtiniai abiejų komitetų posėdžiai.
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1.3. Visuomenės informavimas
Siekdama supažindinti pareiškėjus ir projektų vykdytojus su konkursų nuostatais ir reikalavimais
vykdomiems projektams, Taryba organizuoja informacines dienas ir individulių konsultacijų savaites.
Taryba taip pat organizuoja renginius, skirtus platesnei auditorijai, juose aptariami įvairūs mokslo
politikos aspektai, kuriais diskutuoti kviečiama mokslo bendruomenė, socialiniai partneriai, mokslo
politikos dalyviai, suinteresuotų valstybės ir verslo institucijų atstovai, politikai, užsienio partneriai.
Pagrindinis informacijos šaltinis apie Tarybos veiklą ir svarbi Tarybos naujienų sklaidos priemonė
yra interneto svetainė www.lmt.lt. Joje skelbiamas naujienas prenumeruoja daugiau kaip 2 100
prenumeratorių. Taip pat rengiami ir platinami pranešimai žiniasklaidai, teikiama informacija pagal
žurnalistų pateiktus klausimus, organizuojami informaciniai renginiai. 2018 m. iš viso paskelbtos 142
naujienos (iš jų 25 – apie informacines dienas).
 Tarybos IX kadencijos darbo pradžia:
─ Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojų – HSM ir GTM komitetų pirmininkų – paskyrimas;
─ 11 naujų HSM ir GTM komitetų narių patvirtinimas dėl narių rotacijos.
 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatų atranka (procedūra kartota 3
kartus);
 Pasiruošimas naująjai Europos sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Europos
horizontas“;
 Trijų nacionalinių mokslo programų ir Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024
m. programos tarpinių rezultatų pristatymas;
 „Protų pritraukimo ir reintegracijos programos“, kuri siekia pritraukti geriausius mokslininkus
iš užsienio tam, kad jie burtų mokslininkų grupes Lietuvoje, pristatymas, paraiškų konkurso sklaida
Lietuvoje ir užsienyje;
 Naujos Baltijos mokslo programos, kuri siekia finansuoti regionui aktualius Lietuvos–Latvijos–
Estijos ir valstybių donorių – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos – mokslinius tyrimus, pristatymas.

2. Pagrindinės Tarybos veiklos
Įgyvendindama Lietuvos mokslo ir studijų politiką, Taryba vykdo ekspertinę veiklą, programinį
konkursinį finansavimą, organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės
plėtros klausimais ES šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, pataria dėl ES fondų
skiramo fisnasavimo paskirstymo ir prioritetų formavimo klausimais.
Tarybos uždavinius ir funkcijas, nustatytus MSĮ bei Tarybos nuostatuose, galima suskirstyti į tris
pagrindines grupes: ekspertinė veikla, mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos programinis
konkursinis finansavimas ir dalyvavimas tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrime.

2.1. Ekspertinė veikla
Taryba pataria LR Seimui ir LR Vyriausybei mokslo plėtros ir mokslininkų rengimo klausimais,
organizuoja mokslinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir dermės su
valstybės poreikiais. Su Tarybos parengtais dokumentais ir jų projektais supažindinama Ministerija,
mokslo ir studijų institucijos. Tarybos siūlymai ir rekomendacijos teikiami LR Seimui, LR Vyriausybei,
Ministerijai, kitoms valstybės institucijoms. Taryba nuolatos bendradarbiauja su LR Seimo Švietimo ir
mokslo komitetu bei Ministerija.
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2.1.1.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kasmetinis 2017 m. mokslo (meno) veiklos
vertinimas

Nuo 2018 m. atliekami kasmetinis mokslo (meno) veiklos ir palyginamasis mokslo veiklos
vertinimas. Kasmetinį vertinimą atlieka Taryba. Bazinis finansavimas MTEP ir menui vystyti pradedant
2019 m. yra skiriamas pagal kas 5 metus vykdomo palyginamojo ekspertinio vertinimo (60 proc.) ir 3
paskutinių metų kasmetinio vertinimo (40 proc.) rezultatus. 2019 m. bazinis finansavimas buvo
apskaičiuotas pagal 2018 m. atliktą 2013–2017 m. veiklos palyginamojo ekspertinio vertinimo ir
2017 m. atliktą 2015 ir 2016 m. mokslinės (meninės) veiklos rezultatų vertinimo (vykdyta pagal Mokslo
ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodiką) ir 2018 m. atliktą 2017 m. mokslo
(meno) veiklos kasmetinio vertinimo rezultatus.
Atliekant kasmetinį institucijų MTEP ir meno veiklos vertinimą nagrinėjami Institucijų mokslo
(meno) darbai ir lėšos, gautos iš MTEP projektų ir MTEP (meno) sutarčių. Tarybos ekspertai kiekvienoje
mokslo srityje (mene) vertina ar Institucijos projektuose ir sutartyse vykdė MTEP veiklą ir jei taip,
įskaito gautas lėšas, vertina mokslo (meno) darbus pagal jų rūšis ir mokslo kryptis.
Ekspertai, vertinantys socialinių (S), fizinių (P), žemės ūkio (A), biomedicinos (B) ir technologijos
(T) mokslų sričių (PABT) straipsnius, įpareigoti sudaryti sąrašus žurnalų, kuriuose paskelbti straipsniai
neįskaitomi ir nepatenka į vertinimo rezultatus. Sąrašai atnaujinami per kiekvieną vertinimą, yra
rekomendacinio pobūdžio ir gali padėti mokslininkams pasirinkti tinkamą žurnalą publikacijoms (GTM
ir SM žurnalai).
Baigus mokslo sričių mokslo darbų vertinimą sudaromi tarptautiniu mastu pripažįstamų leidyklų
sąrašai pagal mokslo sritis ar jų grupes: humanitarinių (H), S ir PABT. Šie sąrašai kasmet tikslinami,
mokslo bendruomenė gali jais remtis, pasirenkant tinkamą leidyklą. Taip pat po vertinimo
atnaujinamas tarptautinių programų MTEP projektų sąrašas. Jame nurodoma, kurie tarptautiniai
projektai pripažįstami MTEP, ir kokia dalimi gali būti įskaitytos jų lėšos. Projektai, sutartys, mokslo
darbai teikiami ir vertinami mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys“.
Institucijų 2017 m. humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos
mokslo sričių mokslo veiklą ir meno studijų krypčių meno veiklą Taryba vertino 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 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl universitetų ir
mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018
metais“, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno
veiklos vertinimo gairėmis, patvirtintomis Tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr.V-307.
MTEP projektus, sutartis ir mokslo darbus deklaravo 36 MSI:
 14 valstybinių universitetų;
 4 nevalstybiniai universitetai;
 13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų;
 5 nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai;
 3 universitetų ligoninių klinikos.
Iš viso Taryba įvertino 10,6 tūkst. Institucijų pateiktų 2017 m. paskelbtų mokslo darbų:
 mokslo (meno) darbų įvertinta – 9377 (iš jų 1724 darbai – Top 10);
 tarptautinių projektų – 258;
 užsakymų iš ūkio subjektų – 939;
 patentų (ar patentų paraiškų) licencinių sutarčių – 15.
Mokslo sričių mokslo darbus, MTEP projektus ir sutartis vertino Tarybos sudarytos keturios
ekspertų komisijos. Visų mokslų sričių MTEP projektus ir sutartis vertino viena ekspertų komisija, trys
atskiros komisijos vertino humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir keturių tiksliųjų mokslų sričių –
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fizinių, žemės ūkio, biomedicinos, technologijos – darbus. Meno darbus ir meno sutartis vertino
Tarybos (į ją narius taip pat siūlo Lietuvos kultūros ir meno taryba) sudarytos dvi ekspertų komisijos.
Ekspertų komisija, vertinusi 2017 m. visų mokslo sričių MTEP projektus ir sutartis, įvertino
1212 vnt. Institucijų pateiktų sutarčių, projektų ir patentų ar patentų paraiškų licencinių sutarčių
(daugiau žr. 1-3 priedus).
2.1.2.

Valstybinių mokslinių tyrimų institutų ilgalaikės institucinės MTEP programos

2.1.2.1. 2017–2021 m. ilgalaikės institucinės MTEP programos
Ilgalaikių institucinių MTEP programų paskirtis – užtikrinti nuoseklius, planingus, kryptingus,
turinčius ilgalaikį poveikį ir būtinus valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti MTEP
darbus, kuriems reikalingos kolektyvinės tyrėjų pastangos ir kuriuos vykdo viena institucija (prireikus –
su partneriais). MTEP programas gali inicijuoti Ministerija arba VMTI. MTEP programų trukmė – ne
ilgesnė kaip 5 metai. VMTI vykdo ilgalaikes Programas, parengtas pagal Instituto mokslinės veiklos
kryptis, LR Vyriausybės nustatytas instituto įstatuose. Taryba kasmet įvertina MTEP programų vykdymo
rezultatų ataskaitas ir teikia išvadas Ministerijai ir MTEP programų vykdytojams, siūlydama MTEP
programą tęsti, tikslinti arba nutraukti. MTEP programos finansuojamos instituto bazinio finansavimo
lėšomis.
2.1.2.2. 2017–2021 m. ilgalaikių institucinių MTEP programų 2017 m. vykdymo rezultatų
vertinimas
2018 m. VMTI vykdė 51 MTEP programą, kurios buvo patvirtintos Ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymu Nr. V-882 ir 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr.V-273.
Humanitarinių mokslų srities MTEP programas vykdė 4 VMTI: LII, LKI, LKTI ir LLTI. Iš viso buvo
vykdoma 15 – humanitarinių mokslų srities MTEP programų (4 priedas). Socialinių mokslų srities MTEP
programas vykdė trys VMTI: LAEI, LSTC ir LTI. Iš viso buvo vykdomos 7 socialinių mokslų srities MTEP
programos (5 priedas). Taryba, įvertinusi humanitarinių ir socialinių MTEP programų vykdymo 2017 m.
rezultatų ataskaitas, Ministerijai pateikė siūlymą šias MTEP programas tęsti.
Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių MTEP programas vykdė 6 VMTI:
GTC, LAMMC, LEI, NVI, VMTI FTMC ir IMC (6 priedas). Taryba, įvertinusi fizinių, žemės ūkio,
biomedicinos ir technologijos MTEP programų vykdymo 2017 m. rezultatų ataskaitas, Ministerijai
pateikė siūlymą tęsti 28 iš 29 MTEP programas, 1 programos vykdymą pasiūlyta nutraukti.
2.1.2.3. 2017 m. vykdytų ilgalaikių institucinių MTEP programų įgyvendinimui skirtos lėšos
2017 m. ilgalaikių institucinių MTEP programų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto buvo skirta
beveik 10,8 mln. Eur. 2017 m. vykdomas programas apėmė 2017 m. balandžio 24 d. Ministerijos
patvirtintos 12-os valstybinių mokslinių tyrimų institutų 49 ilgalaikės institucinės MTEP 2017–2021 m.
programos bei dvi LTI vykdomos programos, kurios Ministerijos buvo patvirtintos 2015 m. rugpjūčio
7 d.
Iš 2017 m. skirtų lėšų beveik 1,8 mln. Eur (16,3 proc.) skirti H ir S mokslo sričių tyrimams, o beveik
9,0 mln. Eur (83,7 proc.) skirti PABT mokslo sričių tyrimams. Lėšų pasiskirstymas pagal H ir S mokslo
sričių tyrimus ir PABT mokslo sričių tyrimus atliekančius institutus pavaizduotas atitinkamai 1 ir 2 pav.

13

1 pav. 2017 m. valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Eur), skirtos per ilgalaikes institucines MTEP programas humanitarinių
ir socialinių mokslų sričių tyrimams; legendoje nurodytos mokslinių tyrimų institutų santrumpos, o skliaustuose – instituto
vykdomų programų skaičius ir norminiai etatai; trupmeninis programų skaičius gaunamas tada, kai du institutai vykdo vieną
programą – dalys apskaičiuotos pagal institutui skirtas lėšas.

2 pav. 2017 m. valstybės biudžeto lėšos (tūkst. Eur), skirtos per ilgalaikes institucines MTEP programas fizinių, žemės
ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių tyrimams; legendoje nurodytos mokslinių tyrimų institutų santrumpos, o
skliaustuose – instituto vykdomų programų skaičius ir norminiai etatai.

2.1.3.

Doktorantūros kokybės priežiūra

2018 m. pabaigoje doktorantūros studijas vykdė 13 valstybinių, 1 privatus universitetas ir 11
valstybinių mokslinių tyrimų institutų, galiojo Ministro įsakymais suteiktos 85 mokslo ir 4 meno
doktorantūros teisės.
2.1.3.1. Vykdomų doktorantūrų vertinimas
2018 m. pradžioje baigtas vykdomų meno doktorantūrų vertinimas. Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos (LMTA) meno doktorantūra, vykdoma nuo 2011 m., ir VDA Dailės, Dizaino, Muzikos, Teatro
ir kino (nuo 2012 m.) meno doktorantūros, vykdomos nuo 2012 m., vertintos pirmą kartą. Didžioji dalis
vertinimo procedūrų, vizitai į meno doktorantūrą vykdančias institucijas atlikta 2017 m. pabaigoje, o
2018 m. ekspertai pateikė galutines išvadas. Jų pagrindu Taryba siūlė Ministerijai gerai vertinti meno
doktorantūrų kokybę ir efektyvumą. Institucijoms buvo pateiktos rekomendacijos, kaip gerinti
vykdomas doktorantūras. Vertinimo išvados ir rekomendacijos paskelbtos Tarybos interneto
svetainėje.
2018 m. buvo atliktas dalinis LEU su KTU, LSU ir ŠU vykdytos edukologijos mokslo krypties
doktorantūros vertinimas. Atsižvelgdama į tai, kad LEU nuo 2018 m. liepos 1 d. panaikintas leidimas
14

vykdyti studijas, ir vadovaudamasi Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais Ministro 2017 m.
kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, Ministerija kreipėsi į
Tarybą prašydama įvertinti, ar KTU, LSU ir ŠU pakaktų pajėgumo vykdyti edukologijos mokslo krypties
doktorantūrą be LEU. LSU, KTU ir ŠU, siekdami teisės tęsti doktorantūros vykdymą, pateikė Tarybai
reikiamus dokumentus. Po pirminio vertinimo MSI, atsižvelgusios į Tarybos siūlymus, sustiprino
doktorantūros komitetą naujais nariais, pasirašė sutartį dėl įsipareigojimų bendrai vykdyti edukologijos
mokslo krypties doktorantūrą, taip pat MSI parengė naują doktorantūros reglamentą be LEU
dalyvavimo. Taryba pateikė Ministerijai vertinimo išvadas ir rekomendaciją KTU, LSU ir ŠU tęsti
vykdomą jungtinę edukologijos mokslo krypties doktorantūrą be LEU iki to laiko, kai metų pabaigoje
(kaip ir numatė Ministerija) bus gauti ir įvertinti Lietuvos universitetų prašymai dėl teisės į edukologijos
mokslo krypties doktorantūros vykdymą. Atsižvelgiant į šį dalinį edukologijos mokslo krypties
doktorantūros teisės vertinimą Ministro įsakymu buvo pakeista doktorantūros teisė suteikiant ją KTU,
LSU ir ŠU nebedalyvaujant LEU.
2.1.3.2. Institucijų prašymų siekiant įgyti doktorantūros teisę vertinimas
MSI, siekiančios įgyti mokslo (meno) doktorantūros teisę, vadovaudamosi Mokslo doktorantūros
nuostatais (Meno doktorantūros nuostatais, patvirtintais Ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V69 „Dėl meno doktorantūros nuostatų patvirtinimo“), teikia dokumentus Ministerijai ir Tarybai.
Tarybos ekspertų grupės atlieka vertinimą pagal Tarybos 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. VIII-12
patvirtintame Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos apraše (Tarybos pirmininko
2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-277 patvirtintas „Meno doktorantūros vertinimo kriterijų ir tvarkos
aprašas“) nustatytą eigą ir tvarką, o Taryba, patvirtinusi ekspertų grupės vertinimo išvadas, teikia
rekomendacijas Ministerijai.
2018 m. Taryba gavo 1 siūlymą suteikti mokslo doktorantūros teisę dar vienai institucijai, kuri
doktorantūrą vykdytų kartu su teisę jau turinčia institucija (2017 m. – 2), ir 2 prašymus suteikti mokslo
doktorantūros teisę (2017 m. nebuvo). Dėl meno doktorantūros teisės suteikimo prašymų negauta.
Su siūlymu suteikti doktorantūros teisę dar vienai institucijai į Tarybą kreipėsi VDA, kuri nuo
2011 m. vykdė doktorantūrą menotyros mokslo kryptyje kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu
(LKTI). VDA, siekdama praplėsti šią doktorantūros teisę, pasiūlė suteikti menotyros doktorantūros teisę
LMTA, kuri doktorantūrą vykdytų kartu su VDA ir LKTI. Ekspertams įvertinus gautą siūlymą ir institucijai
patobulinus siūlymą pagal ekspertų pastabas, Taryba rekomendavo Ministerijai praplėsti šią menotyros
doktorantūros teisę. Ministro įsakymu buvo pakeista mokslo doktorantūros teisė menotyros kryptyje,
suteikiant doktorantūros teisę VDA su LKTI ir LMTA.
Prašymus suteikti doktorantūros teisę Tarybai pateikė dvi institucijos – VDU ir VU. Institucijos su
prašymais kreipėsi į Tarybą Ministerijos siūlymu po 2018 m. birželio mėn. Ministerijoje vykusio
susitikimo su universitetais dėl doktorantūros teisių edukologijos mokslo kryptyje. Būtinybę peržiūrėti
iki tol suteiktas doktorantūros teises edukologijos mokslo kryptyje (LEU su KTU, LSU, ŠU ir VDU su KU,
MRU, VU) sukėlė aplinkybės, susijusios su LEU statusu: nuo 2018 m. liepos 1 d. LEU panaikintas leidimas
vykdyti studijas, o nuo 2019 m. sausio 1 d. LEU prijungiamas prie VDU. Prašymus suteikti doktorantūros
teisę Taryba gavo metų pabaigoje, vertinimą planuojama užbaigti 2019 m. pradžioje.
Dėl LEU statuso pasikeitimo iškilo ir filologijos doktorantūros, vykdytos LEU su MRU, tęstinumo
problema. Ministerija rekomendavo MRU ieškoti galimybių prisijungti prie VDU ar VU vykdomų
filologijos mokslo krypties doktorantūrų, tačiau Taryba 2018 m. negavo siūlymų dėl šių institucijų
vykdomų doktorantūrų išplėtimo.
2018 m. Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms suteiktas doktorantūros teisių skaičius liko toks
pats trečius metus – 89 (3 pav.), tačiau po Tarybos pateiktų rekomendacijų Ministro įsakymais buvo
pakeistos 2 vykdomų mokslo doktorantūrų teisės (menotyros ir edukologijos).
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Doktorantų
skaičius

504

64

329

H*

4

14

S

18

P

Doktorantūros
teisių skaičius 20

589

725

18

B
4

131

A

11

T

378

M

H – humanitariniai mokslai, S – socialiniai mokslai, P – fiziniai mokslai, A – žemės
ūkio mokslai, B – biomedicinos mokslai, T – technologijos mokslai, M – menai.
*

3 pav. Mokslo (meno) doktorantūros teisių ir doktorantų skaičius 1 pagal mokslo (meno) sritis.

2.1.3.3. Doktorantūros komitetų narių vertinimas ir keitimas
Vadovaujantis mokslo (meno) doktorantūros nuostatais institucijos įpareigotos suderinti
doktorantūros komitetų sudėties pakeitimus. Taip pat Ministro įsakymu buvo nustatyta, kad nuo
2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip trečdalis mokslo doktorantūros komiteto
narių ir jo pirmininkas turi tenkinti ne žemesnius nei Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir
studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų apraše nustatytus minimalius
kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, o
likusieji komiteto nariai turi atitikti ne žemesnius nei nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai
asmenims, siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Taryba buvo įpareigota
organizuoti mokslo doktorantūros komitetų atitikties keliamiems reikalavimams vertinimą ir pateikti
siūlymus Ministerijai.
Toks mokslo doktorantūros komitetų vertinimas buvo organizuotas pirmą kartą. 2017 m.
pabaigoje institucijos pateikė Tarybai daug prašymų dėl doktorantūros komitetų narių keitimo,
siekdamos komitetų atitikties nuo 2018 m. sausio 1 d. keliamiems reikalavimams. Dalis prašymų baigti
vertinti 2018 m. pradžioje.
Iš visų 85 mokslo doktorantūros komitetų buvo vertinti 76, nes 9 LSMU vykdomų mokslo
doktorantūrų komitetai buvo įvertinti dar 2017 m. ir konstatuota, kad visi LSMU doktorantūros
komitetai atitiko reikalavimus, turinčius įsigalioti nuo 2018 m. sausio 1 d.
Taryba, vadovaudamasi Mokslo doktorantūros nuostatais, vertino mokslo doktorantūros
komitetus pagal aukščiau nurodytą keliamą reikalavimą (dėl narių atitikties vyriausiojo ir vyresniojo
mokslo darbuotojo reikalavimams) ir šiuos kriterijus: komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 9 aukšto
lygio mokslinius tyrimus vykdantys mokslininkai; doktorantūros komitete turi būti atstovų iš visų
doktorantūros teisę įgijusių institucijų, jei doktorantūros teisę įgijo universitetas su kitomis
institucijomis; komiteto nariai turi dirbti, t. y. būti užėmę pareigas konkurso tvarka doktorantūros teisę
įgijusioje institucijoje; tarp komiteto narių turi būti ne mažiau kaip du trečdaliai narių tos mokslo
krypties, kurioje institucija įgijo doktorantūros teisę.
Vertinimu buvo nustatyta, kad 18 doktorantūros komitetų sudėtis neatitinka keliamų
reikalavimų, todėl buvo kreipiamasi į institucijas siūlant kai kuriuos šių komitetų narius pakeisti
aktyvesniais mokslininkais, taip pat buvo prašoma patikslinti informaciją dėl narių užimamų pareigų.
Taryba vertinimą baigė tik tuomet, kai buvo suderinti visų tikslinamų doktorantūros komitetų narių
1

Duomenų šaltinis: ŠVIS. 2018 m. gruodžio 31 d. preliminarūs duomenys.
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pakeitimai ir buvo konstatuota, kad komitetai atitinka keliamus reikalavimus. Taryba pateikė teigiamas
išvadas ir siūlymus Ministerijai dėl 76 doktorantūros komitetų atitikties keliamiems reikalavimams.
Iš viso per metus Taryba suderino pusės (44) Lietuvoje veikiančių doktorantūros komitetų dalies
narių pakeitimus. 2018 m. visi mokslo ir meno doktorantūros komitetų sudėčių keitimai pagal mokslo
ir studijų institucijas ir mokslo (meno studijų) kryptis pateikti 7 priede.
2.1.4.

Tarybos siūlymai dėl magistrantūros ir doktorantūros studijų vietų

Kasmet Taryba Ministerijai teikia siūlymus dėl magistrantūros ir doktorantūros studijų vietų
(nevalstybinėms aukštosioms mokykloms – studijų stipendijų) paskirstymo mokslo ir studijų
institucijoms. 2018-2019 m. numatomų valstybės finansuojamų antrosios ir trečiosios pakopų studijų
vietų ir studijų stipendijų skaičius srityse Tarybai teikė Ministerija.
Magistrantūros 2018-2019 m. studijų vietų bei studijų stipendijų pasiskirstymą tarp institucijų
srityse lėmė 3 parametrai: 1) 2014-2016 m. mokslo (meno) veiklos institucijų formaliojo ir ekspertinio
vertinimo įverčiai, kurie panaudoti taikant LR valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams,
eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti paskirstymo universitetams ir mokslinių tyrimų
institutams 2018 m. metodikos, patvirtintos Ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-858 „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno
veiklai plėtoti paskirstymo universitetams ir mokslinių tyrimų institutams 2018 metams metodikos
patvirtinimo" (toliau – lėšų paskirstymo metodika), 13 punkto formulę; 2) institucijoms 2018 m. skirtos
lėšos moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti, kurios apskaičiuotos
taikant lėšų paskirstymo metodikos 12 punkto formulę; 3) pirmosios pakopos absolventų 2017 m.
įstojusių į instituciją skaičius, pagal sritis. Paskirstant magistrantūros studijų vietas, pirmojo ir antrojo
rodiklių svoriai sudarė 47,5 proc., o trečiojo – 5 proc.
Kaip ir antrosios pakopos, doktorantūros 2018–2019 m. studijų vietų bei studijų stipendijų
paskirstymą tarp institucijų srityse lėmė 3 parametrai, iš kurių du pirmieji sutapo, o trečiasis buvo
doktorantūros studijų efektyvumas. Paskirstant doktorantūros vietas, pirmojo ir antrojo rodiklių svoriai
sudarė 40 proc., o trečiojo – 20 proc.
Tarybos 2018 m. parengtas siūlymas dėl 2018–2019 m. antrosios ir trečiosios pakopos studijų
vietų bei studijų stipendijų paskirstymo institucijoms buvo patvirtintas Ministro.
2.1.5.

Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas

Taryba tęsė užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą. Gautus asmenų
prašymus vertino septynių narių Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo komisija
(toliau – Komisija), patvirtinta Tarybos pirmininko 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-311 „Dėl
Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo“.
2018 m. Komisija įvertino 21 prašymą pripažinti užsienyje įgytą kvalifikaciją ir pradėjo 7 gautų
prašymų vertinimą (2017 m. buvo gauti 23 prašymai, 2016 m. – 27, 2015 m. – 23). Visi kreipimaisi buvo
dėl mokslo daktaro laipsnio pripažinimo. Visos pareiškėjų užsienyje įgytos kvalifikacijos buvo pripažintos
atitinkančiomis Lietuvoje keliamiems reikalavimams, pareiškėjams išduotos tai patvirtinančios pažymos.
2 lentelė. 2018 m. pripažintų kvalifikacijų skaičius pagal pareiškėjo pilietybę ir šalį, kurioje buvo suteikta kvalifikacija.
Šalis, kurioje suteikta
Šalis, kurioje suteikta
Pareiškėjo pilietybė
Pareiškėjo pilietybė
kvalifikacija
kvalifikacija
Lietuvos (12)
Vokietija (4)
Rusijos Federacijos (3)
Rusijos Federacija (3)
Jungtinė Karalystė (3)
Ukrainos (2)
Ukraina (2)
Rusijos Federacija (2)
Bulgarijos (1)
Turkija (1)
Latvija (1)
Danijos (1)
Danija (1)
Švedija (1)
Nyderlandų Karalystės (1)
Nyderlandų Karalystė (1)
Šventasis Sostas (1)
Turkijos (1)
Baltarusija (1)
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Iš 21 pripažintos kvalifikacijos 2018 m. 15 buvo fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių
grupės (2017 m. – 7), 6 – humanitarinių ir socialinių mokslų sričių grupės (2017 m. – 15) (3 lentelė).
3 lentelė. 2018 m. pripažintų kvalifikacijų skaičius pagal mokslo sritį ir šalį, kurioje buvo suteikta kvalifikacija.
Mokslo Pripažintų
Mokslo
Pripažintų
Šalis, kurioje suteikta
Šalis, kurioje suteikta
srities
kvalifikacijų
srities
kvalifikacijų
kvalifikacija
kvalifikacija
kodas1
skaičius
kodas
skaičius
H
1
Šventasis Sostas (1)
P
1
Nyderlandų Karalystė (1)
Baltarusija (1)
Jungtinė Karalystė (3)
Latvija (1)
Rusijos Federacija (2)
S
5
Rusijos Federacija (1)
Vokietija (2)
Ukraina (1)
B
11
Danija (1)
Vokietija (1)
Švedija (1)
Turkija (1)
Rusijos Federacija (2)
T
3
Ukraina (1)
Vokietija (1)

––––––––––––––––––––––––––––––––
1

H – humanitariniai mokslai, S – socialiniai mokslai, P – fiziniai mokslai, B – biomedicinos mokslai, T – technologijos mokslai.

2018 m. pabaigoje į Tarybą kreipėsi 6 EHU dėstytojai su prašymais pripažinti jų užsienyje įgytą
kvalifikaciją. Kreipimaisi susiję su EHU siekiu įgyti egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos
statusą. Pareiškėjų prašymai nagrinėjami.
2.1.6.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų penkių geriausių 2017 m. mokslo darbų
vertinimas

Siekiant universitetines studijas susieti su universitetuose atliekamais tarptautinio lygio
fundamentiniais ir taikomaisiais moksliniais tyrimais bei eksperimentine plėtra ir (arba)
profesionaliuoju menu, Ministerijos siūlymu Taryba vertino universitetuose parengtus ir jų pačiu
atrinktus penkis geriausius atitinkamų mokslo krypčių (meno studijų) darbus, paskelbtus 2015–
2017 m. Universitetai galėjo pateikti penkis geriausius 2017 m. mokslo darbus tose mokslo kryptyse,
kuriose 2015 ar 2016 m. paskelbti darbai, remiantis vertinimo reglamento nustatyta tvarka, ekspertų
buvo įvertinti žemiau kaip 3 balai, bet šiose kryptyse universitetai siekė aukštesnio įvertinimo.
2015–2017 m. paskelbtų mokslo darbų vertinimo rezultatus Ministerija naudojo universitetuose
vykdomų studijų krypčių akreditavimui. Buvo akredituotos tos studijų kryptys, kurių penkių geriausių
krypties darbų ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis (KEi) sudarė 1,50 balų arba buvo didesnis.
Taryba, vadovaudamasi Ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 patvirtintos Mokslo ir
studijų institucijų (MSI) mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos (Ministro 2015 m. vasario 5 d.
įsakymo Nr. V-79 redakcija) (toliau – Metodika) 3 punkto nuostatomis, Tarybos pirmininko 2011 m.
lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-200 patvirtintu ir su Ministerija suderintu Institucijų mokslo (meno) darbų
ekspertinio vertinimo reglamentu (toliau – vertinimo reglamentas), Ministerijos 2018 m. vasario 8 d.
raštu Nr. SR-590, įvertino po penkis geriausius Lietuvos universitetų 2017 m. paskelbtus mokslo (meno)
darbus iš humanitarinių, socialinių, meno, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo
(meno) sričių, pateiktus pagal mokslo (meno studijų) kryptis. Vertindama šiuos darbus ekspertų
komisija vadovavosi tais pačiais principais, kurie naudoti vertinant Institucijų 2015–2016 m. įskaitiniam
ekspertiniam vertinimui pateiktus humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir
technologijos mokslo sričių ir meno mokslo (meno) darbus.
Ekspertiniam vertinimui 2017 m. mokslo (meno) darbus pateikė 14 valstybinių ir 4 nevalstybiniai
universitetai. Humanitarinių mokslų kryptyse įvertinti 137 mokslo darbai, socialinių mokslų kryptyse –
314 mokslo darbų, meno studijų kryptyse – 50 meno darbų, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir
technologijos mokslo sričių kryptyse – 260 mokslo darbų, iš viso 761 darbas.
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4 pav. Humanitarinių mokslų kryptys universitetuose, kurių 2017 m. penkių geriausių krypties darbų ekspertinio
vertinimo suminis svertinis įvertis buvo mažesnis kaip 1,50.

4 pav. parodytos humanitarinių mokslų, o 5 pav. – socialinių mokslų kryptys universitetuose,
kurių ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis nesiekė 1,50.
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5 pav. Socialinių mokslų kryptys universitetuose, kurių 2017 m. penkių geriausių krypties darbų ekspertinio vertinimo
suminis svertinis įvertis buvo mažesnis kaip 1,50.

Europos humanitarinio universiteto vienos meno studijų krypties ekspertinio vertinimo suminis
svertinis įvertis nesiekė 1,50 – dizaino KEi buvo 1,20.
Šiaulių universiteto keturių mokslo krypčių ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis nesiekė
1,50 – fizinių mokslų informatikos krypties KEi buvo 0,90, biomedicinos mokslų visuomenės sveikatos
krypties – 0,16, technologijos mokslų elektros ir elektronikos inžinerijos krypties – 0,50, informatikos
inžinerijos – 0,51.
Klaipėdos universiteto (KU) keturių mokslo krypčių ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis
nesiekė 1,50 – biomedicinos mokslų visuomenės sveikatos krypties buvo 0,60, technologijos mokslų
aplinkos inžinerijos – 0,70, mechanikos inžinerijos – 0,80, informatikos inžinerijos – 0,80.
2.1.7.

Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra

Projektas „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002) (toliau –
projektas) vykdomas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę
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„Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Duomenų bazės „Lituanistika“ (LDB) plėtros poreikis,
deklaruotas LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių
tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ ir Ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakyme Nr. V395 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2013–2020 metų krypčių įgyvendinimo priemonių plano
patvirtinimo“.
2018 m. buvo tęsiamas projektas vykdomi šie projekto tikslai, įgyvendinat šias veiklas: 1) kaupti
ir išsaugoti lituanistikos publikacijas, išsisklaidžiusių Lietuvos ir pasaulio informacijos ištekliuose; 2)
plėtoti atvirosios prieigos prie lituanistikos publikacijų galimybes (pasirašyti licencines sutartis su
leidėjais ar autoriais intelektinės nuosavybės teisių turėtojais), vykdant Tarybos mokslo atvirumo
politiką; 3) stiprinti mokslininkų gebėjimus, vertinant lituanistikos publikacijas pagal nustatytus
kokybinius darbų vertinimo kriterijus, tuo užtikrinant publikacijų, patenkančių į duomenų bazę,
mokslinę kokybę; kaupti ekspertinio vertinimo duomenis ir rezultatus; 4) parengti lituanistikos
publikacijų vertinimo apžvalgas-studijas; pagal pateiktas rekomendacijas tobulinti ekspertinį darbą bei
duomenų bazės organizavimą; 5) užtikrinti galimybes lituanistinei medžiagai patekti į nacionalinę ir
tarptautinę akademinę erdvę.
2018 m. LDB rengimo darbų rodikliai pateikiami 4 ir 5 lentelėse.
4 lentelė. LDB rengimo darbų rodikliai.
Duomenų bazės rengimas

2018 m.

Per projektą

Užregistruota publikacijų
Parengta išsamių metaduomenų įrašų ar / ir el. dokumentų
Parengta atviros prieigos tekstų
Parengta citavimo įrašų
Parengta santraukų
Išversta santraukų į anglų kalbą

7478
8334
1916
91548
2999
2000

21140
19711
10100
292853
2999
2000

Projekto
rodiklis
24000
20000
7000
300000
3000
2000

Iš viso duomenų
bazėje
75555
58756
34196
684000
21249
16500

Vartotojai duomenų bazėje gali rasti ir skaityti per 34 tūkst. atvirai prieinamų lituanistinių tekstų.
Taryba iš viso yra sudariusi licencines sutartis su 33 Lietuvos leidėjais. Atvirai prieigai pagal Tarybos ir
leidėjų sutartis licencijuojami 238 žurnalai ir 89 knygos (5 lentelė).
5 lentelė. Atviros prieigos tekstų licencijavimo rodikliai.
Tarybos atviros prieigos licencijos
2018 m.
Pasirašyta licencijų su leidėjais
0
Pasirašyta licencijų su autoriais
5 autoriai / 66 knygos ir
straipsniai

Per projektą
10 leidėjų / 15 žurnalų
6 autoriai / 89 knygos ir
straipsniai

Iš viso duomenų bazėje
33 leidėjai / 238 žurnalai
6 autoriai / 89 knygos ir
straipsniai

Geriausiai duomenų bazės svarbą parodo jos panaudos rodikliai. Per 2018 m. LDB paieškos
sistemoje atlikta daugiau kaip 65 tūkst. paieškų (neįtrauktos paieškos iš portalo OpenAire, į kurį LDB
yra integruota, nes portalas tokių duomenų neteikia), viso teksto publikacijų vartotojai atsisiuntė ir
skaitė – per 672,5 tūkst. 2016−2018 m. projekto metu LDB panaudos rezultatai pateikti 6 lentelėje.
6 lentelė. LDB panauda.
Publikacijų panauda
Paieškų skaičius
Atsisiuntimų skaičius

2018 m.
65290
672570

Per projektą
248279
2220344

Pagal žanrą (6 pav.) LDB daugiausia sukaupta straipsnių, mažiau – disertacijų, monografijų,
pranešimų, recenzijų. Pagal kalbą (7 pav.) daugiausia publikacijų pateikta lietuvių bei anglų kalbomis,
kitomis kalbomis – lenkų, rusų, vokiečių, baltarusių, prancūzų, latvių, ukrainiečių ir kt. – gerokai mažiau.
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6 pav. LDB sudėtis pagal žanrą.

Vokiečių; 809; 1,76%
Ukrainiečių; 84; 0,18%
Rusų; 1264; 2,74%
Prancūzų; 133; 0,29%

Anglų; 7791; 16,92%

Lotynų; 5; 0,01%

Baltarusių; 381; 0,83%

Ispanų; 3; 0,01%
Italų; 13; 0,03%
Latvių; 117; 0,25%
Lenkų; 2282; 4,95%

Lietuvių; 33173; 72,03%

7 pav. LDB sudėtis pagal kalbą.

Pagal kryptis (8 pav.) lituanistikos publikacijos yra daugiatemės, priskiriamos įvairioms HSM
kryptims. Pagal temas daugiausia publikacijų sukaupta iš istorijos, filologijos, edukologijos.
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01H : Filosofija; 1728; 3%
07S : Edukologija; 7088; 11%

01S : Teisė; 3490; 5%

07H : Etnologija; 3496; 5%

02H : Teologija; 1520; 2%

02S : Politikos mokslai; 2721;
4%

06S : Psichologija; 1805; 3%
06H : Komunikacija ir
informacija; 2183; 3%

03H : Menotyra; 4757; 7%

05S : Sociologija; 5009; 8%

03S : Vadyba ir
administravimas; 5572; 9%

04H : Filologija; 9383; 15%

05H : Istorija; 11203; 17%

04S : Ekonomika; 4998; 8%

8 pav. LDB sudėtis pagal mokslo kryptis.

Į LDB pateka kokybiškos mokslinės publikacijos, jos vertinamos pagal projekte parengtą ir nuolat
projekto Ekspertų tarybos bei ekspertų tobulinamą vertinimo metodiką. Projekte ekspertinis
vertinimas taikomas ne visoms publikacijoms. Taupant lėšas, taikomas ir tvarkomasis vertinimas, kai
knygas vertina vienas mokslo krypties ekspertas arba kai pagal projekto Ekspertų tarybos patvirtintus
sprendimus publikacijos į duomenų bazę patenka be ekspertinio vertinimo. 7 lentelėje pateikiami
Ekspertų tarybos nutarimais patvirtinti publikacijų, patenkančių į LDB be ekspertinio vertinimo,
kriterijai ir į LDB įtrauktos publikacijos.
7 lentelė. Į LDB įrašytos publikacijos be ekspertinio vertinimo.
Ekspertų tarybos kriterijai dėl publikacijų įrašymo į LDB be
ekspertinio vertinimo
Daugiatomiai leidiniai
Leidiniai, finansuoti iš Nacionalinės lit. programos
Disertacijos
Disertacijų pagrindu išleistos knygos
Straipsniai iš neekspertuojamų žurnalų2
Tarybos ekspertų įvertintos publikacijos (iki 2016 m.)
Iš viso:

Publikacijų sk.
2018 m.
22
36
543
1
975

Publikacijų sk.
per projektą
55
466
563
7
3087

Publikacijų
skaičius iš viso
259
785
3309
31
6082

1578

4181

496
10962

2018 m. ekspertinio vertinimo rezultatai pateikti 8 lentelėje.
8 lentelė. Publikacijų vertinimo statistika.
Publikacijų vertinimas
Vertintų publikacijų skaičius
Teigiamai įvertintų publikacijų skaičius (įtraukta į LDB)
Neigiamai įvertinimų publikacijų skaičius / procentas

2018 m.
10149
8986
1163 / 11,5

Per projektą
20550
17760
2790 / 13,6

Iš viso
57833
47794
10039 / 17,4

2018 m. buvo toliau diegiamos modernios priemonės, užtikrinančios galimybes lituanistinei
medžiagai patekti į tarptautines akademines erdves, taikant tarptautinius bibliografinės informacijos
perdavimo protokolus, standartus ir formatus. Ataskaitiniais metais atlikti šie svarbiausi darbai:

2

Neekspertuojamų žurnalų sąrašas https://www.minfolit.lt/files/Pranesimai/Neekspertuojamu_zurnalu_sarasas_(67).20180320.pdf
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 Patobulintas ir įgyvendintas LDB talpyklos el. objektų metaduomenų konvertavimo į
OpenAIRE Dublin Core metaduomenų formatas;
 Į metaduomenų įrašus įkelta informacija apie atviros prieigos viso teksto licencijos
pavadinimą;
 Įgyvendinta LDB Google Scholar paslaugos metaduomenų formavimo specifikacija.
2018 m. patvirtinti „Lituanistikos“ duomenyno informacinės sistemos nuostatai, apibrėžiantys
tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, reglamentuoja duomenų
teikimą ir naudojimą, duomenų saugą.
Projekto veiklos įgyvendintos laiku, pasiekti tarpiniai stebėsenos rodikliai, sėkmingai plėtojama
nacionalinės svarbos atvirosios prieigos teminė recenzuojama duomenų bazė, kurioje sukaupta
informacija apie beveik 59 tūkst. humanitarinių ir socialinių mokslų publikacijų.
Pagal pasiektus atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų rezultatus LDB yra pavyzdinė Lietuvos
duomenų bazė, nes joje sudarytos galimybės naudotis beveik 60 proc. lituanistikos tekstų. Laisvas
priėjimas prie lituanistinių tekstų ypatingai svarbus lituanistikos nacionalinio prioriteto įgyvendinimui –
perduoti ateities kartoms geriausią mokslinę produkciją apie Lietuvos valstybę, visuomenę, tautos ir
kalbos praeitį bei dabartį, bei užtikrinti, kad šalies mokslininkų darbai būtų lengviau pasiekiami ir labiau
matomi, kad naudą gautų tiek mokslininkai, tiek visuomenė.
LDB surandama ne tik per duomenų bazės svetainę, bet ir nacionalinėje akademinėje erdvėje –
Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), pasauliniuose atvirosios prieigos talpyklų
registruose ROAR ir OpenDOAR, atvirojo mokslo OpenAIRE paieškos portale, o nuo 2019 m. LDB turinio
sklaida numatoma per Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos modernizuojamą virtualią
elektroninio paveldo informacinę sistemą, o taip pat per Google Scholar.
2.1.8.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros

2.1.8.1. Tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtra
Lietuva yra dviejų tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) narė:
 Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos MTI konsorciumo (angl.
Common Language Resources and Technology Infrastructure Network, European Research
Infrastructure Consortium – CLARIN ERIC)
 Europos socialinio tyrimo Europos MTI konsorciumo (angl. The European Social Survey – ESS
ERIC).
 2018 m. Lietuva tapo dar vienos mokslinių tyrimų infrastruktūros nare:
2015 m. ji prisijungė prie Europos molekulinės biologijos laboratorijos (angl. European Molecular
Biology Laboratory, EMBL) kaip numatoma narė.
2016 m. tapo Europos molekulinės biologijos konferencijos (angl. European Molecular Biology
Conference, EMBC) nare. Narystė EMBC patvirtinta LR 2016 m. kovo 17 d. įstatymu Nr. XII-2256 „Dėl
susitarimo dėl Europos molekulinės biologijos konferencijos įkūrimo ratifikavimo“. Tapusi EMBC nare,
Lietuva lygiagrečiai tapo ir Europos molekulinės biologijos organizacijos (angl. European Molecular
Biology Organisation – EMBO) nare. Tik tos valstybės, kurios yra EMBC ir EMBO narės, gali siekti
pilnateisės narystės EMBL. 2018 m. gegužės 2 d. LR Vyriausybė nutarė, kad Lietuvai tikslinga siekti
pilnateisės narystės. 2018 m. EMBL taryba Lietuvą priėmė pilnateise nare.
EMBL skatina bendradarbiavimą Europoje vykdant fundamentinius tyrimus, kuriant pažangią
įrangą ir inovatyvius mokymo metodus molekulinės biologijos ir kitose susijusiose mokslo srityse.
Bendradarbiavimui skirta EMBL programą, kuri apima molekulinių metodų taikymą bazinių biologinių
procesų tyrimuose, reikalingos įrangos ir technologijų vystymą ir naudojimą, darbo priemonių
užtikrinimą atvykstantiems tyrėjams, pažangų mokymą.
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2.1.8.2. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija
Mokslinių tyrimų infrastruktūros komisija (MTI komisija) patvirtinta Tarybos 2016 m. gegužės
23 d. nutarimu Nr. VIII-9. 2018 m. ji vertino narystės tarptautinėse MTI planus, metines ir
apibendtinamąsias ataskaitas apie dalyvavimą tarptautinėse infrastruktūrose, teikė Tarybai išvadas,
svarstė su MTI veikla susijusius klausimus. Savo darbe vadovavosi Lietuvos institucijų dalyvavimo
tarptautinėse MTI inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr.
VII-127, Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose finansavimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos pirmininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-120, Ministro
2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769, patvirtintu Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio
ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašu (toliau – Aprašas),
Tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-472 patvirtintu Lietuvos mokslinių tyrimų
infrastruktūrų kelrodžio sudarymo, dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose
vertinimo ir finansavimo tvarkos reglamentu (toliau – MTI Reglamentas).
2017 m. pabaigoje MTI komisija nepritarė Kauno technologijos universiteto (KTU) ESS ataskaitai
ir pateikė Ministerijai siūlymą keisti Lietuvai ESS ERIC atstovaujančią instituciją. Po Ministerijos
rekomendacijos sustiprinti atstovavimą tarptautinei MTI sudarant Institucijų konsorciumą iš
suinteresuotų Institucijų ir atstovavimo patirtį turinčio KTU, MTI komisija parengė skelbimo tekstą,
kviečiantį Institucijas dalyvauti ESS veikloje ir formuoti institucijų konsorciumą.
MTI komisija 2018 m. parengė MTI reglamentą, atnaujindama Kelrodžio paraiškų, planų ir
ataskaitų pateikimo bei vertinimo formas pagal Aprašą.
MTI komisija neigiamai įvertino MOSTA parengtą MTI vertinimo metodiką.
MTI komisija pateikė KTU kartu su LSTC ir atskirai VDU narystės tarptautinėje MTI ESS ERIC planų
vertinimą, Taryba apibendrintus siūlymus pateikė Ministerijai.
MTI komisija pasitelkė ekspertų komisiją vertinti Vilniaus universiteto (VU) pateiktus dalyvavimo
tarptautinėse MTI planus: 1. ELI – ekstremalios šviesos infrastruktūros (angl. Extreme Light
Infrastructure); 2. EMBL – Europos molekulinės biologijos laboratorijos (angl. European Molecular
Biology Laboratory); 3. INSTRUCT – struktūrinės biologijos infrastruktūros centro (angl. Pan-European
Research Infrastructure in Structural Biology); 4. MAXIV – Švedijos nacionalinė sinchrotroninio
spinduliavimo laboratorijos (angl. Swedish National Laboratory Providing X-rays for Research); 5.
BBMRI-ERIC – biobankų ir biomolekulinių išteklių tyrimų infrastruktūros (angl. Biobanking and
biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium);
WEAVE – (angl. Next-generation spectroscopy facility for the William Herschel telescope).
MTI komisija nutarė pakartotinai nevertinti 2015 m. kovo 9 d. teigiamai įvertinto VU pateiktą
SHARE – Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją mokslinių tyrimų infrastruktūros (angl. The
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 50+ in Europe) narystės plano, neįtraukto į
Ministerijos 2014–2020 m. iš ES fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų, skirtų
įgyvendinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonę „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“,
sąrašą. MTI komisija apsvarstė ekspertų komisijos išvadas dėl penkių VU narystės planų tarptautinėse
MTI, ji pritarė WEAVE narystės planui, nepritarė MAXIV narystės planui ir nutarė prašyti VU patikslinti
kitus narystės planus.
2.1.9.

Mokslinės veiklos etikos komisijos veikla

Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija (Etikos komisija) – tai nuolatinė Tarybos komisija,
nagrinėjanti pranešimus, susijusius su tyrėjų mokslinės veiklos etikos pažeidimais, siekiant, kad tyrėjų
mokslinė veikla atitiktų etikos principus. Etikos komisija patvirtinta Tarybos pirmininko 2018 m. liepos
27 d. įsakymu Nr. V-398 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos sudėties“.
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2018 m. buvo priimtas sprendimas iš esmės peržiūrėti ir tvarkyti teisės aktus, susijusius su Etikos
komisijos veikla ir atnaujintas Etikos komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas).
Pagal atnaujintą Reglamentą, pagrindinė Etikos komisijos veikla yra posėdžiai, kurie paprastai
kviečiami gavus Tarybai adresuotą pranešimą apie galimai pažeistus etikos principus, arba prireikus
svarstyti kitus Etikos komisijos kompetencijos klausimus.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimais nustatomi (arba nenustatomi)
akademinės etikos pažeidimai, kurie apima ne tik mokslinės veiklos etiką, bet ir pedagoginės veiklos
etiką, studentų ir klausytojų akademinės veiklos etiką. Etikos komisija nagrinėjo tuos Akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsiteisėjusius sprendimus, kuriais buvo konstatuotas akademinės
etikos pažeidimas. Tokių pažeidimų buvo 61 atvejis. Kiekvienas atvejis nagrinėtas, ar atitinka bent vieną
iš mokslinės veiklos pažeidimų (arba jo dalį), kurie išvardyti Kontrolieriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymu
Nr. V-16 „Dėl mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo įgyvendinimo ir
priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“, patvirtintų Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos
kodeksų priėmimo įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijų 17.1–17.6 papunkčiuose.
Etikos komisija nagrinėjo prašymą dėl socialinių mokslų srities darbų publikavimo galimo
neatitikimo akademinės etikos nuostatoms. Nagrinėjo Europos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų
akademijų federacijos (angl. The European Federation of Academies of Sciences and Humanities,
ALLEA) „Europos elgesio kodeksą mokslinių tyrimų etikos klausimais“. Komisija, atsižvelgdama į
situaciją, kad Kodeksas nėra integruotas į mokslinės veiklos etiką reglamentuojančius teisės aktus,
atidėjo galimų siūlymų teikimą.
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (AEPKT) kreipėsi į Tarybą prašydama
pateikti nuomonę klausimais, susijusiais su etika akademinių žurnalų leidybos srityje. Klausimas buvo
perduotas Etikos komisijai. Etikos komisija suformulavo ir pateikė savo nuomonę AEPKT rašte iškeltais
klausimais.
2.1.10. Apeliacinės komisijos veikla
Tarybos pirmininko 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-134 „Dėl apeliacinės komisijos sudarymo“
buvo sudaryta Apeliacinė komisija. Apeliacinė komisija – tai nuolatinė Tarybos komisija, nagrinėjanti
pateiktas apeliacijas dėl paraiškos administracinės patikros arba paraiškos ar ataskaitos ekspertinio
įvertinimo. Apeliacinės komisijos veiklą reglamentuoja Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos
projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Tarybos pirmininko 2018 m. sausio
29 d. įsakymu Nr. V-45, (Bendrosios taisyklės) ir Lietuvos mokslo tarybos apeliacinės komisijos darbo
reglamentas, patvirtintas 2018 m. kovo 19 d. pirmininko įsakymu Nr. V-138.
Per 2018 m. Apeliacinė komisija išnagrinėjo 22 pateiktas apeliacijas (14 apeliacijų pateiktų dėl
projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 8 apeliacijos pateiktos dėl projektų, finansuojamų
ES SF lėšomis). Iš pateiktų apeliacijų 5 buvo patenkintos ir nuspręsta atlikti pakartotinį paraiškų ar
ataskaitų vertinimą (3 – dėl projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 2 – dėl projektų,
finansuojamų ES SF lėšomis), 17 apeliacijų buvo netenkintos kaip nepagrįstos.
Apeliacinė komisija taip pat teikė siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Bendrųjų taisyklių keitimo.
2.1.11. Patariamoji Tarybos veikla
2018 m. vykusiuose dviejų Tarybos ekspertų komitetų – HSM ir GTM komitetų – posėdžiuose
parengtos ekspertinės išvados ir siūlymai mokslo, mokslo politikos ir mokslininkų rengimo klausimais
LR Seimui, LR Vyriausybei, LR ministerijoms, Lenkijos Respublikos Nacionaliniam mokslo centrui:
1. Dėl dešimties nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų – Ateities visuomenės instituto, VšĮ
„Aukštieji algoritmai“, VšĮ „Baltijos pažangių technologijų instituto“, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir
ekonominiai projektai“, VšĮ „Kosmoso mokslo ir technologijų instituto“, VšĮ „Perspektyvinių
technologijų taikomųjų tyrimų instituto“, „Rytų Europos studijų centro“, VšĮ „Viešosios politikos ir
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vadybos instituto“, VšĮ „Žmogaus studijų centro“, UAB „PPMI Group (angl. Public Policy and
Management Institute)“, UAB „Visionary Analytics“ – pagrindinės veiklos dermės su moksliniais
tyrimais ir eksperimentine plėtra. Išvados pateiktos Ministerijai.
2. Dėl mokslo sričių ir krypčių klasifikatoriaus pakeitimo: humanitarinių mokslų srityje filosofijos
kryptį pasiūlyta keisti filosofijos ir religijos mokslų kryptimi, filologijos – kalbotyros ir literatūrologijos
kryptimis, istorijos – istorijos ir archeologijos kryptimi, etnologijos – kultūrinės antropologijos ir
etnologijos; socialinių mokslų srityje komunikacijos ir informacijos kryptį – medijų ir komunikacijos
mokslų kryptimi; fizinių mokslų srityje – į vieną mokslo kryptį sujungti fizinės geografijos, geologijos ir
paleontologijos kryptis, prie fizikos krypties prijungti astronomijos kryptį; gamtos mokslų srities
biochemijos kryptį pakeisti biologijos mokslų kryptimi; technologijos mokslų sritį papildyti
biotechnologijos ir bioinžinerijos kryptimis; taip pat pasiūlyta įrašyti naują meninių tyrimų sritį, kurioje
būtų dailės, dizaino, muzikos, teatro ir šokio, kinematografijos ir medijų meno, architektūros ir
kraštovaizdžio dizaino kryptys. Išvados pateiktos LR Seimo pirmininkui, LR Seimo Švietimo ir mokslo
komiteto pirmininkui, Ministerijai.
3. Dėl KU veiklos optimizavimo priemonių plano 2018–2019 m., kurį KU parengė, vykdydamas
LR Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo
optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinių universitetų tinklo
optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių planą: konstatuota, kad parengtasis planas atspindi
pagrindines KU numatomos veiklos kryptis bei svarbiausią KU siekiamą savitumo aspektą – ketinimą
būti regionines reikmes atitinkančiu universitetu, bei nurodyta, kaip planas galėtų būti visiškai
subalansuotas, pasiūlyta priemonių, kurios padėtų sukurti prielaidas aukštai mokslinių tyrimų kokybei
ir tarptautiniam konkurencingumui bei iš esmės stiprinti aukščiausios kvalifikacijos KU personalą.
Išvados pateiktos LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui ir Ministerijai.
4. Dėl Europos humanitarinio universiteto veiklos tobulinimo plano projekto: konstatuota, kad
šio universiteto mokslo veiklos gerinimo priemonės vienerių metų laikotarpiui yra pakankamos. Išvados
pateiktos Ministerijai.
5. Dėl LR Konstitucinio teismo konstitucinės justicijos bylos Nr.7/2018 – pateiktos ekspertinės
išvados dėl LSMU jungimo su LSU racionalumo. Konstatuota, kad LSMU ir LSU jungimo prie stiprybės ir
galimybės nusvertų silpnybes ir grėsmes, kad tinkamas LSU – specializuoto universiteto – įliejimas į
LSMU, saugant ir plėtojant LSU specifiką, galėtų duoti gerų rezultatų ir atitiktų Europoje vykstančias
specializuotų universitetų jungimosi į plačios aprėpties universitetus tendencijas. Išvados pateiktos LR
Konstituciniam teismui.
6. Dėl LR Ūkio ministerijos parengto „Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės plėtros 2018–
2026 metams gairių“ projekto: konstatuota, kad projektas inicijuojamas pačiu laiku, nes prisidėtų prie
Lietuvos, NATO ir ES narės, bendrų pastangų didinti šalies gynybos mokslo ir saugumo pramonės
veiklos efektyvumą šiuolaikinėje tarptautinėje ir politinėje situacijoje, būtų aktualios visoms Lietuvos
institucijoms, galinčioms prisidėti prie šalies gynybos ir saugumo stiprinimo, kad Lietuvos gynybos ir
saugumo pramonės plėtra bei produktų ir paslaugų konkurencingumas neatsiejamas nuo šios srities
mokslinių tyrimų bei pasiūlyta išplėsti gairių pavadinimą ir jas pavadinti „Lietuvos gynybos ir saugumo
mokslo ir pramonės 2018–2026 metams gairėmis“. Išvados pateiktos Ministerijai, Ūkio ministerijai ir
LR Vyriausybei.
7. Dėl LR Vyriausybės kanceliarijos parengto „Ilgalaikės mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros
programos“ projekto: atkreiptas dėmesys, kad būtina iš esmės tikslinti programoje vartojamas „mokslinių
tyrimų“ ir „eksperimentinės plėtros“ sąvokas, apibrėžti eksperimentinės plėtros ir inovacijų santykį,
projekte mokslinius tyrimus ir inovacijas susieti su mokslininkų rengimu, motyvavimu, tyrimų
infrastruktūros palaikymu ir plėtra, priemonių, kurios tiesiogiai skatintų mokslininkų ugdymą, sveiką
konkurenciją tarp tyrimų idėjų, Lietuvoje tradiciškai stiprių fundamentinių mokslų plėtros gairėmis,
aiškiai apibrėžtu mokslo ir studijų institucijų vaidmeniu technologijų kūrime ir perdavime. Siūlymai
pateikti LR Vyriausybei.
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8. Dėl Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtos apžvalgos „An overview of
research and higher education system in Lithuania: over the last 10 years“, skirtos palyginamąjį
ekspertinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimą atlikti pakviestiems užsienio
ekspertams. Išvados pateiktos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui.
9. Dėl užsienio tarptautinių ekspertų, kuriuos LR Vyriausybės palyginamąjį vertinimą
organizuoti įgaliota institucija – Mokslo stebėsenos ir analizės centras – turėtų pasitelkti vertinti
Lietuvos mokslo ir studijų institucijas pagal Ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl
palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento
patvirtinimo“ patvirtinto Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo
reglamento nuostatas, atrankos. Išvados pateiktos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui.
10. Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2017 m. mokslo darbų įvertinimo pagal Ministro
2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“
patvirtinto Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento nuostatas, apibendrinamųjų išvadų patvirtinimo. Išvados
pateiktos Ministerijai.
11. Dėl Lietuvos universitetų pateiktų 2017 m. geriausių mokslo (meno) darbų pagal mokslo
(meno studijų) kryptis, ekspertinio įvertinimo. Išvados pateiktos Ministerijai.
12. Dėl ekspertų, kurie turėtų vertinti Lenkijos Nacionalinio mokslo centro administruojamo
tarptautinio Lietuvos–Lenkijos mokslinių tyrimų projektų kvietimo „Daina“ pateiktų projektų paraiškas,
atrankos. Išvados pateiktos Lenkijos Respublikos Nacionaliniam mokslo centrui.
13. Dėl LR Technologijų ir inovacijų įstatymo (toliau – Įstatymas) projekto: atkreiptas dėmesys,
kad nepataisius projekto, Įstatymas suskaidytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vienovę, o
tai prieštarautų tarptautinei praktikai, kad Įstatymas turi apibrėžti studijų, mokslo, eksperimentinės
plėtros, technologijų ir inovacijų visumos ir sąveikos principus; pasiūlyta Įstatymo projekto pataisų,
kurios garantuotų tarptautiniu mastu pripažintų „R&D“ nuostatų laikymąsi, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros vienovę, leistų tinkamai įvertinti inovacijas ir inovacines veiklas ir nestabdant
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo, padėtų racionaliai pereiti iš dabartinės
situacijos į norimą pasiekti. Išvados pateiktos LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Ministerijai ir Ūkio
ministerijai.
14. Dėl ES 2021–2027 m. naujos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“
projekto. Siūlymai pateikti Ministerijai.
15. Dėl LEU, ASU ir VDU reorganizavimo plano ir sąlygų aprašo (pirminių ir koreguotų).
Ekspertinis įvertinimas pateiktas LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui.
16. Dėl nacionalinių mokslo programų „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, „Gerovės
visuomenė“, „Link ateities technologijų“ vykdymo 2015 (2016)–2017 m. ataskaitų. Išvados pateiktos
Ministerijai.
17. Dėl doktorantūros krepšelio, podoktorantūros stažuočių bei I ir II pakopos studentų
dalyvavimo praktikos veiklose. Siūlymai pateikti Ministerijai.
18. Dėl akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatūros teikimo. Siūlymas pateiktas
LR Seimui.

2.2. Mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos finansavimas bei dalyvavimas
tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrime
Taryba skiria lėšas valstybės užsakomiesiems bei mokslininkų inicijuotiems tyrimams, tarptautinio
bendradarbiavimo projektams ir teikia finansinę paramą tyrėjų karjerą ir mobilumą skatinančioms
veikloms (9 lentelė). Kvietimai teikti paraiškas anonsuojami kalendoriniame kvietimų plane, informacija
apie gautas paraiškas, vykdytus ir vykdomus projektus skelbiama sąvade spektras.lmt.lt.
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9 lentelė. Tarybos remiamos veiklos ir jų finansavimas 2018 m. iš valstybės biudžeto lėšų.
Ankstesniais
Skirta lėšų
metais
Konkursui Konkursą konkursus
atrinktų
Eil.
pateiktų laimėjusių
2018 m.
Remiamos veiklos kryptis
finansuoti ir
Nr.
paraiškų projektų laimėjusiems
vykdomų
skaičius
skaičius projektams,
projektų
Eur
skaičius
I. Valstybės užsakomieji tyrimai
1. Nacionalinės mokslo programos
1.1. Gerovės visuomenė
0
0
0
11
1.2. Sveikas senėjimas
0
0
0
30
1.3. Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas
0
0
0
11
1.4. Link ateities technologijų
0
0
0
15
1.5. Modernybė Lietuvoje
0
0
0
21
2.
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos
169
89
540 506
60
2016–2024 metų programa
3.
Reikminių tyrimų projektai
0
0
0
7
II. Mokslininkų inicijuoti tyrimai
1.
Mokslininkų grupių projektai
532
205
III. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai
1. Dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos ir projektai
1.1. Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano)
24
4
0
12
1.2. Lietuvos–Baltarusijos
27
8
9
1.3. Lietuvos–Prancūzijos
13
6
0
7
1.4. Lietuvos–Ukrainos
0
13
1.5. Lietuvos–Japonijos
18
0
8
1.6. Lietuvos Lenkijos
254
16
110 161
0
2.
Atviros partnerystės projektai
0
0
10
3. JPI, ERA-NET, 185 str. Iniciatyvos
3.1. BiodivERsA
2
0
0
1
3.2. BONUS
3
3.3. CHIST-ERA
2
0
0
0
3.4. ENSUF
1
3.5. EuroNanoMed
5
1
0
3.6. FLAG-ERA II
3.7. HERA
5
0
0
0
3.8. JPI Kultūros paveldas
0
0
0
3.9. M-ERA.NET
16
2
55465
7
3.10. NORFACE T2S
3.11. SUMFOREST
1
4.
Europos kosmoso agentūra
1
1
0
1
5. Parama dalyvaujantiems 7BP ir H2020
5.1. 7BP projektuose sumokėto PVM
1
1
85
kompensavimas
5.2. Parama H2020 paraiškų rengimui
55
52
149 865
6.
Atstovavimas ES darbo grupėse ir kt.
19*
15 825
IV. Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
1.
Parama mokslo renginiams**
133
24
197 293
2.
Parama akademinėms asociacijoms**
75
27
55 530
3.
Parama doktorantams už akademinius
995
241
550 388
pasiekimus**
4.
Parama doktorantų akademinėms išvykoms**
351
69
69 028
5.
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir
67
40
68 222
išleisti knygas**

Skirta lėšų
ankstesniais
metais
atrinktiems
finansuoti
projektams
2018 m., Eur

579 525
1 427 543
852 418
1 454 134
728 828
1 559 273
316 823
5 807 100

199 638
48 027
23 210
74 664
199 970
0
247 194
16 581
49 019
0
35 322
0
0
235 153
34 524
19 199
-

–––––––––––––––––––––––––––––
* Nurodomas sudarytų sutarčių skaičius.
** Nurodomas visiems 2018 m. vykusiems kvietimams pateiktų paraiškų skaičius, taip pat įvykdytų projektų skaičius ir jiems įgyvendinti panaudotos lėšos.
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Taryba bendradarbiauja su institucijomis, vykdančiomis konkursinį MTEP projektų finansavimą,
siekdama užtikrinti ekonomišką, tikslingą ir racionalų administruojamų valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą kultūros ir meno bei mokslinių tyrimų projektams finansuoti bei dvigubo finansavimo
prevenciją. Su MITA, Lietuvos kultūros taryba, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir Švietimo mainų
paramos fondu yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. 2018 m. buvo nuolat keičiamasi informacija
apie konkursams pateiktas paraiškas bei finansuojamus projektus.
2.2.1.

Mokslinių tyrimų programų įgyvendinimas

2.2.1.1. Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programa
2016 m. pradėtos įgyvendinti Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m.
programos tikslas – plėtoti fundamentinius ir taikomuosius lituanistinius mokslinius tyrimus, skatinti
lituanistikos atsinaujinimą ir tarptautiškumą, šiuolaikinių tyrimų instrumentų įsisavinimą, reagavimą į
pokyčius visuomenėje naujomis žiniomis ir idėjomis, lituanistinio paveldo saugojimą, plėtoti ir stiprinti
lituanistinių mokslinių tyrimų sklaidą Lietuvos ir tarptautinėje akademinėje bendruomenėje,
populiarinti lituanistinių tyrimų rezultatus visuomenėje.
2018 m. buvo tęsiamas 60 pagal ankstesniais metais pasirašytas sutartis vykdomų projektų
įgyvendinimas, 2018 m. tam skiriant daugiau kaip 1,5 mln. Eur.
2018 m. buvo užbaigtas paraiškų, pateiktų pagal programos III kvietimą, vertinimas ir pradėta
finansuoti 20 vienerių metų trukmės sklaidos projektų, jiems skiriant apie 150 tūkst. Eur. 2018 m.
pavasarį skelbto IV kvietimo teikti paraiškas metu buvo gautos 85 paraiškos mokslo projektams
įgyvendinti, finansavimas skirtas 31 projektui. Šiems trijų metų projektams vykdyti iš viso skirta virš 2,1
mln. Eur, iš jų 2018 m. – apie 0,4 mln. Eur.
2018 m. rudenį buvo paskelbtas V kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti.
Šiame kvietime pagal tris konkursus gautos 84 paraiškos, finansavimas skirtas 58 įvairios trukmės
projektams vykdyti, tam numatant skirti virš 1 mln. Eur.
2018 m. taip pat buvo teigiamai įvertintos 8 tarpinės ar baigiamosios mokslinės ir 12 baigiamųjų
sklaidos ataskaitų. Vienas projektas, įvertinus jo baigiamąją ataskaitą, buvo pripažintas neįgyvendintu.
Tiek baigti, tiek tęsiami projektai aprėpia visas pagrindines programoje minimas lituanistinių
mokslinių tyrimų tematikas, t. y. nagrinėja kalbos, literatūros, istorijos, filosofijos, valstybės ir
visuomenės raidos, meno, kultūros, Lietuvos gamtos paveldo objektus.
Iš 2018 m. baigtų3 20 mokslo ir sklaidos projektų ataskaitų galima konstatuoti, kad parengta ir
išleista 9 monografijos, 2 studijos, 1 mokslinio šaltinio leidinys, paskelbta per 20 straipsnių
recenzuojamuose leidiniuose. Sukurtos ir palaikytos 2 elektroninių tyrimų duomenų bazės,
suskaitmeninti 3 tyrimų objektai. Projektų vykdytojai dalyvavo mokslinėse konferencijose ir padarė 17
žodinių bei 3 stendinius pranešimus. Surengta 5 tarptautiniai ir regioniniai moksliniai renginiai. Iš
programos lėšų remtas elektroninis kultūros ir meno leidinys, kuriame paskelbti lituanistinio pobūdžio
straipsniai, paviešinti 7 mokslo populiarinimo straipsniai, dalyvauta TV laidose, edukaciniuose ir
informaciniuose renginiuose tyrėjams ir Lietuvos visuomenei.
2.2.1.2. NMP „Sveikas senėjimas“
2015 m. pradėtos įgyvendinti nacionalinės mokslo programos (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.
2018 m. pabaigoje baigtas visų 27 2015–2018 m. vykdytų programos projektų įgyvendinimas.
Projektams įgyvendinti iš viso skirta per 5,9 mln. Eur, iš jų 2018 m. – apie 1,4 mln. Eur.
3

Neįtraukti 2018 m. pabaigoje užbaigtų vykdyti projektų duomenys.
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2018 m. taip pat teigiamai buvo įvertintos 6 projektų baigiamosios mokslinės ataskaitos.
Nuo programos įgyvendinimo pradžios vykdant projektus4 paskelbti arba parengti spaudai 69
straipsniai Clarivate Analytics Web of Science (WoS) duomenų bazės leidiniuose, projektų vykdytojai
perskaitė 60 pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose, pateiktos 4 paraiškos Lietuvos
patentui gauti, išleista monografija, taip pat programos rezultatai viešinti ir žiniasklaidoje (25).
2019 m. bus rengiama tarpinė programos ataskaita, apibendrinanti programos tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo būklę, gautus rezultatus, suformuluotas išvadas ir rekomendacijas. Esant teigiamam jos
vertinimui Ministras nustatys lėšų poreikį programos tolesniam vykdymui 2019–2021 m., ir bus
skelbiami nauji kvietimai teikti paraiškas šios programos projektams įgyvendinti.
2.2.1.3. NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“
2015 m. pradėtos įgyvendinti NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas –
kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato
kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių
klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų
išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais padariniais susijusioms
grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti.
2018 m. pabaigoje buvo užbaigtas visų 11 2015–2018 m. vykdytų programos projektų
įgyvendinimas. Projektams įgyvendinti iš viso skirta apie 3,5 mln. Eur, iš jų 2018 m. – daugiau kaip
0,85 mln. Eur.
Nuo programos įgyvendinimo pradžios vykdant projektus5 paskelbti arba parengti spaudai 59
straipsniai WoS duomenų bazės leidiniams, projektų vykdytojai perskaitė 109 pranešimus mokslinėse
konferencijose, buvo suorganizuota 11 mokslinių konferencijų bei seminarų. Mokslo žinios taip pat
buvo skleidžiamos ar viešinamos įvairiomis mokslo populiarinimo priemonėmis.
2019 m. bus rengiama tarpinė programos ataskaita, apibendrinanti programos tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo būklę, gautus rezultatus, suformuluotas išvadas ir rekomendacijas. Esant teigiamam jos
vertinimui Ministras nustatys lėšų poreikį programos tolesniam vykdymui 2019–2021 m., ir bus
skelbiami nauji kvietimai teikti paraiškas šios programos projektams įgyvendinti.
2.2.1.4. NMP „Gerovės visuomenė“
2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Gerovės visuomenė“ tikslas – kompleksiškai išanalizuoti gerovės
visuomenės Lietuvoje plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei trikdžius,
padėti valstybės institucijoms parengti strateginių sprendimų ir rekomendacijų gerovės visuomenei
plėtoti.
2018 m. pabaigoje užbaigtas 11 2017–2018 m. vykdytų programos projektų įgyvendinimas. Jiems
2018 m. skirta apie 0,6 mln. Eur. Šios lėšos skirtos perskirsčius Tarybos remiamos veiklos krypčių
valstybės biudžeto lėšas, nes dėl užsitęsusio programos tarpinės ataskaitos, parengtos metų pirmame
pusmetyje, svarstymo ir Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitos Ministras nenustatė lėšų poreikio
programai vykdyti 2018–2020 m.
2018 m. taip pat buvo teigiamai įvertinta 11 projektų tarpinių ar baigiamųjų mokslinių ataskaitų.
2018 m. vasario mėn. surengtas mokslinis seminaras, skirtas programos tarpiniams rezultatams
aptarti. Renginyje buvo pristatyta programos įgyvendinimo tarpinė ataskaita, pasiektų rezultatų
praktinė bei teorinė nauda, pristatyti jau įgyvendinti gerosios praktikos projektai, aptartos programos
perspektyvos.
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Nuo programos įgyvendinimo pradžios6 vykdant projektus paskelbta arba parengta spaudai per
90 recenzuojamų straipsnių, padaryta apie 140 žodinių pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse
konferencijose, paskelbta apie 50 konferencijų pranešimų tezių, surengta 14 nacionalinių mokslo
renginių, taip pat rezultatai pristatyti plačiajai visuomenei.
2.2.1.5. NMP „Link ateities technologijų“
2016 m. pradėtos įgyvendinti NMP „Link ateities technologijų“ tikslas – sudaryti palankų
tarptautinį kontekstą ir sąlygas moksliniams tyrimams, kurie padės pagrindą ateities technologijoms
kurti, inovacijoms skatinti ir Lietuvos konkurencingumui bei saugumui didinti.
2018 m. užbaigtas visų 15 2015–2018 m. vykdytų programos projektų įgyvendinimas. Projektams
įgyvendinti iš viso skirta beveik 4 mln. Eur, iš jų 2018 m. – daugiau kaip 1,4 mln. Eur.
2018 m. taip pat buvo teigiamai įvertintos 4 projektų tarpinės ar baigiamosios mokslinės
ataskaitos.
Nuo programos įgyvendinimo pradžios vykdant projektus7 publikuoti daugiau kaip 35 mokslo
straipsniai WoS duomenų bazės leidiniuose, 28 kiti recenzuojami straipsniai bei konferencijų
pranešimų santraukos, pristatyti 8 stendiniai ir 3 žodiniai pranešimai mokslinėse konferencijose. Buvo
sukurtos, įdiegtos ir gamyboje išbandytos 2 naujos technologijos, registruota patentinė paraiška.
2019 m. bus rengiama tarpinė programos ataskaita, apibendrinanti programos tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo būklę, gautus rezultatus, suformuluotas išvadas ir rekomendacijas. Esant teigiamam jos
vertinimui Ministras nustatys lėšų poreikį programos tolesniam vykdymui 2019–2021 m., ir bus
skelbiami nauji kvietimai teikti paraiškas šios programos projektams įgyvendinti.
2.2.1.6. NMP „Modernybė Lietuvoje“
2016 m. pradėtos įgyvendinti 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.
2018 m. buvo tęsiamas 21 projektas, pradėtas vykdyti nuo 2016 m., ataskaitiniais metais šiems
projektams skirta daugiau kaip 0,7 mln. Eur.
2018 m. teigiamai įvertintos visų vykdomų projektų tarpinės mokslinės ataskaitos.
Vykdomų projektų galutiniai rezultatai bus pateikti 2019 m. pabaigoje, projektų tarpinių
ataskaitų duomenys rodo, kad jau dabar paskelbta daugiau kaip 50 straipsnių recenzuojamuose
leidiniuose, perskaityta daugiau kaip 60 pranešimų tarptautinėse bei nacionalinėse konferencijose,
publikuota 17 mokslo populiarinimo straipsnių, surengta 10 įvairių renginių – nuo seminarų iki
konferencijų bei parodų, taip su mokslinių tyrimų rezultatais supažindinant mokslo ir plačiąją
visuomenę.
2.2.1.7. Reikminių tyrimų projektai
Reikminiai tyrimai – tai tyrimai pagal valstybei strategiškai svarbias ir neatidėliotinai spręstinas
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų temas, pasiūlytas LR
Prezidento, LR Seimo, LR Vyriausybės ir ministerijų.
2018 m. buvo įvertintos 5 reikminių tyrimų projektų baigiamosios mokslinės ataskaitos. Šių
projektų rezultatai – rekomendacijos sprendimų priėmėjams, mokslo ir galimybių studijos bei
monografijos, mokslo straipsniai, įrankių prototipai, programinės įrangos paketai – pateikti
suinteresuotoms valstybės valdžios institucijoms ir turėtų padėti politikos formuotojams priimti
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moksliniais tyrimais paremtus sprendimus bei pasitarnautų specialistų mokymui bei visuomenės
švietimui valstybės ir visuomenės saugumo srityje.
Ataskaitiniais metais valstybės valdžios institucijos informavo Tarybą apie sėkmingą 2015–
2016 m. vykdytų 9 projektų rezultatų panaudojimą savo reguliavimo sferoje.
2018 m. buvo užbaigtas 2017 m. paskelbto reikminių tyrimų projektų konkurso pagal dešimtį
ministerijų ir kitų valstybės valdžios institucijų pateiktų temų projektų vertinimas. Finansavimas skirtas
7 projektams, iš viso jiems įgyvendinti skiriant beveik 0,5 mln. Eur, iš jų 2018 m. – beveik 317 tūkst. Eur.
Penki iš šių projektų bus tęsiami ir 2019 m., o du projektai buvo įgyvendinti per pusę metų. Pastarųjų
svarbiausi rezultatai yra šie: sukurta metodika, taikomasis analizės modelis ir interaktyvus žemėlapis,
parengta 1 studija, WoS duomenų bazės leidinio redakcijai įteiktas 1 mokslo straipsnis, paskelbti 2
mokslo populiarinimo straipsniai, surengti nacionalinis mokslinis seminaras ir nacionalinis mokslo
renginys, padaryti 5 žodiniai pranešimai.
2.2.1.8. Mokslininkų grupių projektai
Mokslininkų grupių projektai – priemonė mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą
moksliniams tyrimams savo siūloma tema atlikti. Pažymėtina, kad ši Tarybos remiamos veiklos kryptis
yra didžiausia tiek pagal skiriamas lėšas, tiek pagal finansuojamų projektų skaičių.
2018 m. vykdyti 205 projektai (iš jų: HS mokslo sričių – 64, PABT mokslo sričių – 141) pagal
anksčiau pasirašytas sutartis. Jiems įgyvendinti 2018 metais skirta beveik 6 mln. Eur (atitinkamai HS ir
PABT: beveik 2 mln. Eur ir beveik 4 mln. Eur).
2018 m. buvo įvertinta 117 tarpinių ir baigiamųjų mokslinių ataskaitų, taip pat 9 projektų
trūkstama produkcija, pateikta per papildomai skirtą laiką. Dauguma projektų už gautą finansavimą
atsiskaitė tinkamai, projektai buvo pripažinti sėkmingai įgyvendintais ar pasiūlyta jų įgyvendinimą tęsti.
Penki projektai, deja, buvo pripažinti neįgyvendintais, o vieno projekto įgyvendinimas nutrauktas.
2018 m. pasibaigusių projektų mokslinių tyrimų rezultatai8 buvo apibendrinti 37-iuose
vienkartiniuose mokslo leidiniuose (mokslo monografijos, studijos, mokslinės šaltinių publikacijos ar
pan.), 210 straipsnių leidiniuose, įtrauktuose į WoS duomenų bazę ar straipsniuose kituose
recenzuojamuose leidiniuose (234), viešinti skaitant pranešimus daugiau kaip dviejuose šimtuose
mokslinių konferencijų, gauti 9 patentai Lietuvoje, sukurtas 1 naujas gaminys, taip pat sukurtos 4
naujos technologijos.
2018 m. pabaigoje buvo paskelbtas jau aštuntas kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių
projektams įgyvendinti. Jo nuostatos buvo pristatytos informaciniame renginyje, kuriame taip pat buvo
pateikti siūlymai ir rekomendacijos kaip galimai išvengti ankstesnių kvietimų paraiškų ekspertinio
vertinimo metu pastebėtų trūkumų. Paraiškos šiame kvietime buvo teikiamos dviem konkursams:
1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškų;
2. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių paraiškų.
Iš viso pateiktos 532 paraiškos, iš jų pirmam konkursui – 194, antram – 338 paraiškos. 2019 m.
pradžioje vyks šių paraiškų ekspertinis vertinimas ir atranka. Laimėjusiems projektams iš viso
planuojama paskirstyti apie 7,5 mln. Eur.
2.2.2.

Tarptautiniai moksliniai tyrimai

2.2.2.1. Dalyvavimas ERA-NET ir Europos jungtinėse (EJP) programose
2018 m. Taryba tęsė dalyvavimą vienuolikoje ERA-NET programų ir vienoje Europos jungtinių
programų iniciatyvoje, kurios įgyvendinamos pagal H2020 ERA-NET ir EJP COFUND schemas:
informacijos ir komunikacijos mokslinių tyrimų ir technologijų bei ateities ir kuriamų technologijų tinkle
CHIST-ERA, biologinei įvairovei ir ekosistemoms palaikyti skirtame tinkle BiodivERsA,
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nanotechnologijoms medicinoje ir sveikatos apsaugoje skirtame tinkle EuroNanoMed, retų ligų
mokslinių tyrimų tinkle E-Rare, tarpdisciplininiame medžiagų mokslų ir inžinerijos tinkle M-era.Net,
urbanistikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų tinkle ENSUF, tvariai miškininkystei bei Europos miškų
politikai skirtame tinkle SUMFOREST, humanitarinių mokslų tinkle HERA, socialinių mokslų tinkle
NORFACE ir FLAG-ERA II (šiame tinkle finansuojami pavyzdinių iniciatyvų „Grafenas“ ir „Žmogaus
smegenys“ vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijos ).
2018 m. Taryba tapo kvantinių technologijų mokslinių tyrimų tinklo QUANTERA ir
Jungtinės Europos programos „Retos ligos“ (EJP RD) (ERA-NET E-Rare tęstinė iniciatyva) nare.
Pagrindinis ERA-NET ir EJP COFUND programų tikslas yra šalių nacionalinių mokslinių tyrimų
programų bendras koordinavimas organizuojant tarptautinius kvietimus teikti įvairių mokslo sričių
bendras paraiškas. Dalyvaudama šiose koordinavimo iniciatyvose, Taryba sudaro sąlygas Lietuvos
mokslininkams įsitraukti į tarptautinius projektus bei tinklus, plėtoti Lietuvos mokslo institucijų ir
mokslininkų tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą, tuo paskatinat geresnį Lietuvos įsijungimą į kitas
H2020 veiklas ir naujus projektus. Paprastai Taryba įsipareigoja finansuoti 1–2 tokių programų
projektus, numatydama jų įgyvendinimui skirti po 100 000 Eur. Tarybos pasiūlyti ekspertai ar
darbuotojai dalyvavo šių iniciatyvų projektų vertinime ir atrankos procedūrose.
2018 m. Taryba finansavo 11 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:
HERA, BiodivERsA, EuroNanoMed, NORFACE Governance, CHIST-ERA, FLAG-ERA II, QUANTERA, Mera.Net ir EJP RD.
Informacija apie 2018 m. pateiktas paraiškas ir (ar) atrinktus finansuoti projektus su Lietuvos
dalyviais pateikiama 9 lentelėje.
Tarybos nominuoti atstovai dalyvauja ERA-NET ir EJP COFUND programų šalių atstovų
susitikimuose, kuriuose priimami sprendimai dėl programų valdymo ir įgyvendinimo.
2.2.2.2. Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS
2018 m. Taryba su tarptautiniais partneriais tęsė BONUS programos įgyvendinimą pagal ES
Steigimo sutarties 185 straipsnį. 2017 m. buvo paskelbtas paskutinis ketvirtasis BONUS programos
kvietimas teikti paraiškas „Sintezė“, kuriam paraiškų su Lietuvos dalyviais nebuvo pateikta. 2018 m.
buvo tęsiamas 3 Lietuvos dalyvių, atrinktų pagal ankstesnius kvietimus, finansavimas.
Tarybos darbuotojai 2017–2018 m. dalyvavo H2020 koordinavimo ir paramos projekto paraiškos
„BONUS2“ rengime. Paraiška buvo sėkminga: projektas gavo finansavimą iš EK naujos programos
parengimui BONUS programos pagrindu. Šio projekto, kurio pavadinimas buvo pakeistas į BANOS CSA,
tikslas – įvertinti programos geografinio išplėtimo galimybes, įtraukiant Šiaurės jūros regiono šalis, ir
pasiruošti naujam programos etapui ES 9-ojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos
Horizontas“. BANOS CSA projekto trukmė ̶ 30 mėn., jo įgyvendinimas prasidėjo 2018 m. lapkričio mėn.
Konsorciumą 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.
2.2.2.3. Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa
2018 m. pagal tarptautinę trišalę sutartį Taryba toliau įgyvendino Bendradarbiavimo tarp
Ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą (Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa).
2018 m. Taryba finansavo 12 Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos projektų. Jiems
vykdyti 2018 m. buvo skirta 199 638 Eur.
Be to, 2018 m. buvo paskelbtas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos kvietimas teikti
paraiškas. Pateiktos 24 paraiškos, po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 4 projektus (nuo
2019 m.). Bendra Tarybos skirta paramos suma šiems projektams vykdyti – 188 309 Eur.
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Tarybos atstovai dalyvavo Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos trišalio komiteto
posėdyje, kuriame pristatė 2017 m. ataskaitų ekspertinius vertinimus, pateikė informaciją apie 2018 m.
kvietimo paraiškų administracinio ir ekspertinio vertinimo procedūras bei rezultatus ir siūlymus dėl
projektų finansavimo.
2.2.2.4. Bendradarbiavimas su Japonija
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
Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. rugsėjo 13 d. supratimo memorandumą. Kasmet skelbiami dvišaliai
kvietimai teikti paraiškas.
2018 m. pradžioje Taryba skyrė finansavimą dviem 2017 m. kvietimo bendriems projektams. Iš viso
2018 m. Taryba finansavo 8 Lietuvos-Japonijos mokslo projektus, o jiems įgyvendinti skyrė 199 970 Eur.
2018 m. buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektų
konkursui Lietuvoje pateikta 18 paraiškų (15 – mokslo ir 3 – sklaidos projektams finansuoti). 2018 m.
konkurso rezultatus planuojama paskelbti 2019 m. pradžioje.
Spalio 25 d. Vilniuje įvyko penktasis Lietuvos–Japonijos gyvybės mokslų simpoziumas, kurio metu
Lietuvos ir Japonijos mokslininkai pristatė pranešimus apie jų vykdomus mokslinius tyrimus.
Simpoziumą organizavo JSPS Stokholmo (Švedija) biuras ir Taryba, padedant Lietuvos ambasadai
Japonijoje.
2.2.2.5. Atviros partnerystės mokslo projektai
2018 m. Taryba tęsė 10 projektų, atrinktų 2015 m. kvietime pagal finansavimo priemonę „Atviros
partnerystės mokslo projektai“, finansavimą. Jiems vykdyti 2018 m. iš viso buvo skirta 247194 Eur.
Pagal šią priemonę finansavimas konkurso būdu buvo skirtas bendriems 2–3 metų trukmės mokslo
projektams, įgyvendinamiems kartu su užsienio šalių mokslininkais, vykdyti.
2.2.2.6. Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimas
Vykdant 2016 m. su Lenkijos Nacionaliniu mokslo centru (lenk. Narodowe Centrum Nauki)
pasirašyto bendradarbiavimo memorandumo nuostatas, 2017 m. abiejose šalyse buvo paskelbtas
pirmasis paraiškų bendriems Lietuvos-Lenkijos mokslo projektams vykdyti konkursas „Daina“. Iš viso
buvo gautos 254 paraiškos.
2018 m. atlikus paraiškų administracinę patikrą ir tarptautinį ekspertinį vertinimą finansavimui
buvo atrinkta 16 tarptautinių projektų. Iš jų 12 projektų pradėti finansuoti nuo 2018 m. rugsėjo mėn.,
o 4 projektai nuo 2019 m. Pagal šį kvietimą bendrai pareiškėjams iš Lietuvos skirta 1 663 469 Eur.
2019 m. rugsėjo mėn. planuojama skelbti kvietimą „Daina2“ bendriems Lietuvos-Lenkijos projektams
finansuoti.
2.2.3.

Tyrėjų karjera ir mobilumas

2.2.3.1. Tarptautinis mobilumas, vykdomas pagal dvišales tarpvalstybines sutartis
2018 m. Taryba pagal tarptautines sutartis ir susitarimus toliau įgyvendino tris bendradarbiavimo
programas MTEP srityje, pagal kurias finansuojamas tyrėjų mobilumas, bendri leidiniai ir renginiai:
1. Ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto
bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa (Lietuvos-Baltarusijos programa);
2. Ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir informatizavimo agentūros
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje programa;
3. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir
Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“ (Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“).
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2018 m. Taryba finansavo 9 projektus pagal Lietuvos–Baltarusijos programą, 13 – pagal LietuvosUkrainos programą ir 7 – pagal Lietuvos–Prancūzijos programą „Žiliberas“. Šių programų projektams
vykdyti 2018 m. skirta 145 902 Eur.
2018 m. buvo paskelbtas Lietuvos–Baltarusijos programos kvietimas teikti paraiškas. Pateiktos
27 paraiškos, po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 8 projektus (nuo 2019 m.). Bendra Tarybos
skirta paramos suma 2019-2020 m. laikotarpiui – 101 398,70 Eur.
2018 m. buvo skelbtas Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ kvietimas teikti paraiškas.
Pateikta 13 paraiškų, po paraiškų ekspertinio įvertinimo nuspręsta finansuoti 6 projektus (nuo
2019 m.). Bendra Tarybos skirta paramos suma projektų įgyvendinimo 2019–2020 m. laikotarpiui – 55
770 Eur.
2.2.3.2. Europos kosmoso agentūros programa
2015 m. balandžio 8 d. Europos kosmoso agentūra su Taryba pasirašė sutartį dėl fizinių ir
technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje. 2018 m. buvo
finansuojama viena stažuotė, kuriai 2018 m. skirta 19 199 Eur suma. Pagal 2018 m. kvietimą teikti
paraiškas, konkurse atrinktai 1 finansuotina paraiška (nuo 2019 m.).
2.2.3.3. 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. Šia veikla
siekiama paremti produktyviai dirbančius doktorantus ir sudaryti jiems sąlygas kelti mokslinę
kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti tarptautinį mobilumą, remti
Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą.
2018 m. parama už akademinius pasiekimus suteikta 241 doktorantui, tam buvo skirta daugiau
kaip 0,55 mln. Eur. Doktorantų akademinėms išvykoms išdalinta virš 69 tūkst. Eur, šia parama
pasinaudojo 69 doktorantai.
2018 m. spalį buvo paskelbti kvietimai doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius
pasiekimus gauti 2019 metais ir paramai akademinėms išvykoms gauti 2019 m. I pusmetį. Gautos
atitinkamai 442 ir 84 paraiškos. 2019 m. pradžioje vyks šių paraiškų ekspertinis vertinimas ir atranka.
2.2.3.4. Doktorantūros studijų plėtra
Taryba 2016 m. sausio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (projekto
Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų
ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Taryba projektą įgyvendina kartu su 22 Lietuvos mokslo ir studijų
institucijomis, kurios yra projekto partneriai, o 2018 m. buvo jau penktieji projekto įgyvendinimo metai,
nes veiklos pradėtos vykdyti dar 2014 metų viduryje. 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. 2018 m.,
atsižvelgiant į Ministro įsakymu patvirtintą „Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo
konkurso būdų tvarkos aprašą“ buvo parengtas ir Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintas
„Doktorantūros vietų paskirstymo konkurso vykdymo reglamentas“, pagal kurį doktorantūros vietų
konkursas buvo vykdomas dviem etapais: pirmasis – skirtas doktorantūros temų, kurias galėjo teikti ne
tik MSI, bet ir ministerijos bei įmonės, vykdančios aukšto lygio mokslinius tyrimus, o antrasis –
doktorantūros vietų paskirstymui doktorantūrą vykdančioms mokslo ir studijų institucijoms.
Įgyvendinant projektą 2018 m. Taryba iš pirmame konkurso etape pasiūlytų 60 doktorantūros temų
atrinko 20, o antrajame konkurso etape iš 199 gautų paraiškų doktorantūros vietoms, atrinko 72, iš
kurių penkios doktorantūros vietos skirtos bendrai doktorantūrai su įmonėmis (1 – UAB „Energenas“,
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2 – UAB „Femtika“, 1 – UAB „Šviesos konversija“ ir 1 – UAB „CasZYme“) vykdyti. Sudarant galimybę
mokslo ir studijų institucijoms doktorantūrą vykdyti kartu su įmonėmis yra skatinamas mokslo ir verslo
bendradarbiavimas ir specialistų, atliepiančių šalies ūkio poreikius, rengimas.
Iki 2018 m. pabaigos projekto veiklose jau dalyvavo ar dalyvauja 512 doktorantų. 46 projekto
veiklose dalyvaujantys doktorantai 2018 m. sėkmingai baigė doktorantūros studijas ir apgynė ar yra
pasirengę ginti daktaro disertacijas, o nuo projekto pradžios tokių doktorantų yra 120.
Projekto veikloms, kurios tęsis iki 2023 m. sausio mėn., yra skirta 23 936 953,2 Eur. Per 2018 m.
projekto veikloms vykdyti buvo panaudota 2 417 641,78 Eur, o nuo projekto pradžios iki 2018 m.
gruodžio pabaigos panaudota 10 859 382,25 Eur.
2.2.3.5. Parama mokslo renginiams
Paramos mokslo renginiams tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius
ryšius. Tarybos remiami mokslo renginiai turi nagrinėti aktualias mokslo problemas, skleisti naujausias
mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.
2018 m. pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams, buvo gautos 65
paraiškos. Finansuoti 24 tarptautiniai ir regioniniai renginiai už beveik 0,2 mln. Eur.
2018 m. pabaigoje buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai 2019 m. organizuojamiems
renginiams gauti. Įvertinus 68 konkursui pateiktas paraiškas, nutarta finansuoti 55 mokslo renginius už
beveik 0,4 mln. Eur.
2.2.3.6. Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas
Parama skiriama Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio
žurnaluose ir išleisti knygas tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose. Taryba, skirdama paramą, siekia
skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams
tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos
pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai.
Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolat.
2018 m. apsvarstytos 67 paraiškos. Parama (daugiau kaip 68 tūkst. Eur) skirta 40 paraiškų, visos –
paramai paskelbti mokslinį straipsnį.
2.2.3.7. Parama akademinėms asociacijoms
Taryba, vadovaudamasi MSĮ 73 straipsniu ir Tarybos nuostatais, 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.
2018 m. pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti,
konkursui pateiktos 35 paraiškos. Konkursą laimėjusių 27 akademinių asociacijų veikloms įgyvendinti
panaudota per 55 tūkst. Eur. Parama buvo skirta tarptautinei akademinių asociacijų veiklai, mokslo ir
mokslo populiarinimo renginių organizavimui bei akademinės asociacijos veiklos viešinimui internete.
2018 m. pabaigoje buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms
asociacijoms 2019 metais gauti, konkursui pateikta 40 paraiškų. Laimėjusių 32 akademinių asociacijų
numatytoms veikloms įgyvendinti 2019 m. planuojama skirti virš 57 tūkst. Eur.
2.2.4.

H2020 ir 7BP administravimas

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo ES programa H2020 (2014–2020 m.), kuriai įgyvendinti numatyta
skirti beveik 80 mlrd. Eur. Taryba administruoja šias H2020 sritis:
 Europos mokslo taryba;
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 Marie Skłodowska-Curie veiklos;
 Mokslinių tyrimų infrastruktūra;
 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė;
 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika;
 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos;
 Kosmoso technologijos;
 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė;
 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra;
 Jungtinis tyrimų centras.
„Sveikatos, demografinių pokyčių ir gerovės“ bei „Maisto saugos, žemės ūkio ir miškininkystės,
jūrų ir vidaus vandenų, bioekonomikos“ sritis Taryba administruoja kartu su MITA, o „Kosmoso
technologijas“ – kartu su MITA ir Lietuvos inovacijų centru.
Taryba dalyvauja EK sukurtame H2020 nacionalinių atstovų (angl. National Contact Point, NCP)
tinkle, apimančiame ES valstybes nares, asocijuotas H2020 šalis ir trečiąsias šalis. NCP tinklus valstybėse
sudaro H2020 sričių NCP, teikiantys kvalifikuotą pagalbą H2020 pareiškėjams ir dalyviams. Taryboje
NCP funkcijas vykdo 5 darbuotojai, kurie 2018 m. dalyvavo EK organizuotuose NCP posėdžiuose.
Taryboje dirbantys NCP, administruodami H2020, atlieka šias funkcijas:
 Teikia informaciją apie H2020 ir siekia didinti jos žinomumą:
˗ Bendradarbiauja su H2020 atstovais informacijai, dirbančiais MSI, verslo įmonėse bei
valstybinėse įstaigose;
˗ Organizuoja informacinius renginius;
˗ Rengia ir skelbia informaciją apie H2020 Tarybos interneto svetainėje.
 Teikia konsultacijas, pagalbą ir organizuoja mokymus (teikia išankstinės H2020 paraiškų
patikros paslaugas);
 Teikia pradinę informaciją apie kitas nacionalines ir tarptautines programas;
 Bendradarbiauja su kitų šalių NCP, siekdami sėkmingesnio Lietuvos dalyvavimo H2020 bei
efektyvesnės Lietuvos NCP veiklos (dalyvauja įvairiuose H2020 NCP projektuose);
 Renka, sistemina ir analizuoja Lietuvos dalyvavimo H2020 statistinę informaciją;
 Teikia paramą rengusiems H2020 paraiškas (žr. poskyrį Nr. 2.2.4.1.).
2018 m. rugsėjo 29 d. EK duomenimis Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 1976 H2020
paraiškas, kuriose – 2483 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 595 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai. 306
dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 54 – koordinatoriai. 255-iose su EK
pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 313 dalyvių iš Lietuvos, iš kurių 52 –
koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 52,349 mln. Eurų, iš jų EK skirta dotacija –
44,081 mln. Eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 140,8 tūkst. Eur. Sėkmės rodiklis lyginant su
2017 m. padidėjo ir pagal dalyvavimų skaičių buvo 12,32 proc., o pagal EK skirtas lėšas – 8,18 proc.
Daugiausiai partnerysčių H2020 projektuose Lietuva turi su Vokietija (533), Italija (506), Prancūzija
(503) ir Ispanija (431).
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2.2.4.1. Parama rengusiems H2020 paraiškas
Taryba, skatindama Lietuvos MSI dalyvauti H2020, kasmet kviečia H2020 paraiškų rengėjus teikti
paraiškas gauti už tai paramą. 2018 m. paraiškų konkursui gegužės–spalio mėnesiais MSI pateikė 55
paraiškas, kuriose už H2020 paraiškų rengimą buvo prašoma paramos už 328 tūkst. Eur. Priemonės
finansavimui buvo nustatytas 48,5 proc. finansavimo intensyvumas, o tinkamoms paraiškoms
finansuoti skirta beveik 150 tūkst. Eur.
2.2.4.2. 7BP projektų pridėtinės vertės mokesčio dydžio išlaidų kompensavimas
2018 m. Taryba tęsė 7-os bendrosios programos (7BP) projektų pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
dydžio išlaidų kompensavimą: pagal 7BP dalyvavimo taisykles PVM, sumokėtas projetų vykdymo metu,
yra laikomos netinkamomis išlaidomis, kurių EK nekompensuoja. 2018 m. Taryba kompensavo PVM
(85,34 Eur) vienai paraiškai ir tolesnio poreikio vykdyti šią priemonę ateityje nenumato.
2.2.5.

Atstovų ES ir kitose tarptautinėse darbo grupėse finansavimas

Taryba tęsė atstovų, deleguotų į įvairias ES ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus,
komisijas, susijusias su MTEP, finansavimo veiklą.
2018 m. buvo sudaryta 19 trišalių sutarčių dėl atstovų ir ekspertų veiklos įvairiose ES ir kitose
tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kt. finansavimo. Pagal šias sutartis išmokėta
15 488,86 Eur, iš jų 3 640,43 Eur – skirti Lietuvos atstovų ir ekspertų H2020 komitetuose veiklų
išlaidoms apmokėti. Atstovai dalyvavo 30 darbo grupių posėdžių, iš jų 10 – H2020 programų komitetų
posėdžių, kuriuose dalyvavo rengiant darbo programas ir kitus dokumentus.
2.2.6.

Jungtinio programavimo iniciatyvos

Lietuva dalyvauja Jungtinio programavimo iniciatyvose (angl. Joint programming initiative, JPI)
„Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (angl. Cultural Heritage and Global
Change: a new challenge for Europe) ir „Europos miestai“ (angl. Urban Europe).
2018 m. Taryba finansavo vieną JPI Urban Europe iniciatyvos projektą iš ERA-NET „Išmaniosios
urbanistikos ateities scenarijai“ (ENSUF) 2015 m. kvietimo. 2018 m. Taryba skyrė projekto partneriams
iš Lietuvos 35 322 Eur.
2018 m. Tarybos paskirti atstovai dalyvavo iniciatyvos JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai
pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomi iniciatyvos įgyvendinimo
klausimai.
Taryba su kitais partneriais tęsė Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir
globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ projekto „Parama įgyvendinti Jungtinio programavimo
iniciatyvos Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai strateginę tyrimų darbotvarkę“ (toliau – JHEP2
projektas) įgyvendinimą. 2018 m. Kaune buvo surengta penkių dienų vasaros mokykla. Taryba atliko
JHEP2 projekto programos kvietimo „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environments) pateiktų
paraiškų administracinį vertinimą.
2.2.7.

COST veiklos

COST – tai Europos šalių tarpvyriausybinis bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
(angl. European Cooperation in Science and Technology, toliau – COST programa) programa, skirta
koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus. COST asociacijos narės yra
38 Europos valstybės, o Izraelis dalyvauja kaip bendradarbiaujanti šalis.
Taryba yra COST programą koordinuojanti institucija Lietuvoje ir atstovauja Lietuvai COST
asociacijos aukšto lygio pareigūnų bei mokslo komitetuose. 2018 m. Tarybos atstovai dalyvavo
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dvejuose COST programos aukšto lygio pareigūnų posėdžiuose, kuriuose svarstyti aktualūs COST
programos valdymo klausimai ir dvejuose COST programos nacionalinių koordinatorių susitikimuose.
COST programos pagrindas yra pačių Europos tyrėjų inicijuoti bendradarbiavimo tinklai mokslo ir
technologijų srityje – COST veiklos. COST veiklų tikslas – koordinuoti nacionalinėmis lėšomis
finansuojamus mokslinius tyrimus, todėl jose finansuojamos tik bendradarbiavimo veiklos: susitikimai,
seminarai, konferencijos, jaunųjų tyrėjų mokyklos, tyrėjų mobilumas ir sklaida. 2018 m. Taryba toliau
įgyvendino nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose. Organizuotos 4
paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos. Iš 17 Lietuvos Institucijų ir organizacijų Taryba gavo
72 dalyvavimo COST programoje paraiškas. Po Tarybos atlikto ekspertinio vertinimo į COST programos
veiklų valdymo komitetus nominuoti 55 Lietuvos atstovai iš 16 Lietuvos institucijų, 2018 m. prisijungta
prie 51 COST veiklos. 2018 m. į naujų COST programos veiklų valdymo komitetus įsijungė 41 Lietuvos
atstovas.
2.2.8.

„Mokslo Europa“

2011 m. įkurta asociacija „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe) jungia 43 mokslinius tyrimus
finansuojančias ir vykdančias institucijas (tarp jų ir Tarybą) iš 27 Europos šalių.
Tarybos pirmininkas 2018 m. dalyvavo „Mokslo Europos“ Aukšto lygio seminare 9-osios
bendrosios programos formavimo klausimais: „Į misiją orientuoti moksliniai tyrimai“ ir generalinės
asamblėjos (angl. Science Europe General Assembly) susitikime Madride (Ispanijos Karalystė), kurioje
buvo aptarti „Mokslo Europos“ veiklos klausimai.
Taryba dalyvauja šių „Mokslo Europos“ darbo grupių veikloje:
 darbo grupėje dėl 9BP;
 darbo grupėje dėl mokslinių tyrimų duomenų;
 darbo grupėje dėl mokslinių straipsnių atviros prieigos.
Darbo grupėje dėl 9BP aptarinėjama ES 9-osios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos
Horizontas“ rengimo eiga ir galimi „Mokslo Europos“ veiksmai bei pozicija. Darbo grupėje dėl atviros
prieigos prie mokslo publikacijų aptariama ir formuojama „Mokslo Europos“ pozicija atviros prieigos
politikos klausimais, tokiais kaip atviroji prieiga prie monografijų, atviros prieigos paskatų mechanizmai,
atviros prieigos verslo modeliai ir kt. „Mokslo Europos“ pirmų dvejų darbo grupių veikloje dalyvavo
Tarybos Mokslo fondo atstovai, o darbo grupėje dėl mokslinių tyrimų duomenų Tarybai atstovauja prof.
Algis Krupavičius, kuris 2018 m. vadovavo duomenų plano valdymo kriterijų parengimo pogrupiui.
2.2.9.

Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklas „Euraxess“

2018 m. Taryba tęsė veiklą Nacionalinių Europos mokslininkų mobilumo centrų tinkle „Euraxess“:
konsultavo ir teikė praktinę informaciją mokslininkams ir tyrėjams aktualiais su mobilumu Lietuvoje ir
užsienio šalyse susijusiais klausimais ir administravo interneto svetainę www.euraxess.lt.
2018 m. Taryba pabaigė darbus projekte „Euraxess Top III“, kuris vykdytas pagal H2020
koordinavimo ir paramos veiklų schemą. „Euraxess Top III“ tikslas – padaryti Europos mokslininkų
karjerą patrauklesne, plėtojant naujas ir stiprinat esamas tinko „Euraxess“ paslaugas – teikti
mokslininkams ir jų šeimos nariams aktualią informaciją interneto svetainėje ir nemokamai konsultuoti.
Taryba nuo 2019 m. planuoja dalyvauti „Euraxess Top IV“ projekte.
2.2.10. Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)
Projektu „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“,
finansuojamu ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis, skatinamas Lietuvos tyrėjų dalyvavimas ES
mokslinių tyrimų ir inovacijų programose ir iniciatyvose per Lietuvos mokslo ryšių biuro Briuselyje LINO
veiklą ir finansuojamus tyrėjų ir mokslo vadybininkų vizitus.
39

2018 m. kartu su partneriais Briuselyje suorganizavo 11 Lietuvos mokslą ir inovacijas pristatančių
bei tyrėjų ir mokslo vadybininkų kompetencijas keliančių renginių. Juose iš viso apsilankė beveik 400
dalyvių. Nuo 2018 m. liepos LINO biuras taip pat ėmė pirmininkauti neformaliam nacionalinių mokslo
ryšių biurų tinklui Briuselyje – IGLO (http://www.iglortd.org). Tai didelis įvertinimas biurui, kuris savo
veiklą pradėjo tik prieš metus. Per 2018 m. suorganizuoti 5 tinklo vadovų ir 5 sekretoriato susitikimai,
kurių metu aptartos ES mokslo ir inovacijų aktualijos.
2018 m. vyko trys kvietimai teikti paraiškas vizitams finansuoti:
1. Pagal nuolatinį kvietimą teikti prašymus dėl užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo
(LINO LT) remiami vizitai, kurių tikslas – užmegzti mokslinį bendradarbiavimą su Lietuvos tyrėjais,
siekiant paskatinti bendrą su užsienio partneriais dalyvavimą ES mokslo ir inovacijų programose. Pagal
šį kvietimą 2017–2018 m. gauti 37 prašymai, iš jų finansuojama 30.
2. Pagal kvietimą teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo (LINO LT) remiami
mokslo vadybininkų vizitai, skirti susipažinti su ES ir H2020 asocijuotų šalių MTEPI iniciatyvomis,
naujovėmis ir aktualijomis, padėti įsisavinti dalyvavimo šiose programose taisykles. 2018 m. gautas 21
prašymas, iš jų finansuojami 19.
3. Pagal nuolatinį kvietimą teikti paraiškas finansuoti tyrėjų išvykas (LINO LT) remiami Lietuvos
tyrėjų vizitai konsultuotis su tarptautinių MTEPI srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl
bendradarbiavimo inicijavimo, vykdymo, tarptautinių projektų paraiškų rengimo ir pateikimo,
dalyvavimas informacinėse dienose, partnerių paieškos renginiuose, taip pat dalyvavimas susitikimuose
su galimais užsienio partneriais. 2018 m. iš 138 gautų paraiškų finansavimas skirtas 131 paraiškai.
Lietuvos tyrėjai, kurie pasinaudojo LINO LT finansavimu ir į išvykas vyko nuo 2017 m. rugsėjo mėn.
iki 2018 m. rugsėjo mėn., buvo apklausiami. Apklausa siekta išsiaiškinti, ar dalyviai sėkmingai dalyvauja
tolesnėse partnerystėse su užmegztais kontaktais. Iš 60 respondentų į anketos klausimus atsakė 30, iš
kurių su užmegztais kontaktais bendradarbiavimą tęsti pavyksta 24 atsakiusiesiems. Dauguma
(80 proc.) planuoja (46,6 proc.) arba jau yra pateikę (33,3 proc.) paraišką dalyvauti tarptautinėje
programoje. Tarptautinių programų, kuriose planuoja teikti paraiškas arba jau yra pateikę, statistika
atvaizduojama 10 pav.
Kita, 3, 12,5%
Horizon Europe, 1, 4,2%

COST, 4, 16,7%
Horizon 2020,
16, 66,7%

10 pav. Tarptautinių programų, kuriose planuoja teikti arba jau yra pateikę paraiškas Lietuvos tyrėjai, gavę LINO LT
projekto finansavimą, statistika (programos pavadinimas, paraiškų skaičius, pateikiamų toje programoje procentai).

2.2.11. Baltijos mokslo programos įgyvendinimas
2018 m. balandžio 24 d. tarp Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino
Kunigaikštystės bei Norvegijos Karalystės buvo pasirašyti susitarimo memorandumai dėl 2014–
2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo. Remiantis
šiais susitarimais, naujuoju finansavimo periodu sutarta finansuoti 8 programas, įskaitant ir mokslinių
tyrimų programą, už kurios įgyvendinimą yra atsakinga Taryba.
Derybų dėl programos turinio (tarp donorių valstybių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos) metu išryškėjo
poreikis sukurti regioninio lygmens Baltijos mokslo programą (angl. Baltic Research Programme), kurios
kontekste trys Baltijos valstybės – Lietuva, Latvija ir Estija konsoliduotų savo moksliniams tyrimams
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skirtas lėšas bei esamą mokslo potencialą. Tikimasi, kad ši programa padės sustiprinti regioninį
bendradarbiavimą Baltijos šalims aktualiuose mokslo tyrimuose bei užpildys nišą tarp nacionalinio
mokslo finansavimo ir ES struktūrinės paramos.
Remiantis programos koncepcija numatyta, kad kvietimai teikti paraiškas Baltijos mokslo
programai bus skelbiami kartą per metus vienoje iš Baltijos šalių: 2018 m. kvietimą skelbia Estija (jau
paskelbta), 2019 m. – Latvija, o 2020 m. – Lietuva. Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne
mažiau kaip dviejų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) ir bent vienos valstybės donorės (Islandijos,
Lichtenšteino ir Norvegijos). Paraiškų konkursą, vertinimą ir finansuojamų projektų vykdymą
administruoja programą įgyvendinanti institucija, kurios šalyje skelbiamas kvietimas teikti paraiškas.
Susipažinti su esminėmis Estijoje paskelbto I-ojo Baltijos mokslo programos kvietimo sąlygomis
bei užmegzti potencialius bendradarbiavimo tinklus su kitų programos valstybių mokslininkais, Lietuvos
tyrėjai turėjo galimybę 2018 m. spalio 25 d. Taline vykusiame informaciniame (angl. matchmaking)
renginyje. Siekdama, kad Lietuvos tyrėjai aktyviai dalyvautų Estijoje paskelbtame kvietime, Taryba
finansavo 34 Lietuvos tyrėjų, deleguotų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, išvykas į šį renginį.
Rengdamasi Baltijos mokslo programos įgyvendinimui Lietuvoje, 2018 m. spalio 2 d. Taryba,
kartu su valstybių donorių atstovais, suorganizavo suinteresuotųjų šalių susitikimą (angl. stakeholders
consultations), kurio metu Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovams buvo pristatyta Baltijos
mokslo programos koncepcija bei aptarti kiti svarbūs su programos įgyvendinimu susiję aspektai.
Tarybos parengta programos koncepcija yra derinama su donorių valstybėmis.
2.2.12. 2014–2020 m. ES fondų investicijos
2014–2020 m. ES investicijų laikotarpiu Tarybai pavestos įgyvendinti dvi priemonės: priemonė
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per
praktinę mokslinę veiklą“ ir priemonė Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios
specializacijos srityje“. Joms įgyvendinti numatyta daugiau kaip 110 mln. Eur.
2.2.12.1. Projektų, finansuotų pagal 2017 m. įvykusius konkursus, įgyvendinimas
2017 m. paskelbus konkursą pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų
kvalifikacijos ugdymas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, 2018 m. sausio mėn. pasirašytos 58
finansavimo sutartys projektų, kuriuose dalyvauja 509 tyrėjai. Iš jų 23 tyrėjai yra atvykę iš užsienio.
Projektų įgyvendinimo metu numatoma paskelbti 511 mokslo straipsnių žurnaluose, turinčiuose
citavimo indeksą bei perskaityti 357 mokslinius pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Pagal šią veiklą finansuojami iki 48 mėn. trukmės aukšto lygio mokslininkų vykdomi mokslinių tyrimų
projektai. Siekiama, kad vykdant projektus Lietuvos mokslininkai vystys tarptautinio lygio tyrimus,
skatinančius geresnius publikacijų tarptautinio lygio mokslo žurnaluose citavimo rodiklius.
2018 m. sausio mėn. pasirašytos 47 finansavimo sutartys projektų, finansuojamų pagal
priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.
Didžiojoje daugumoje projektų numatyta parengti tarptautines patentines paraiškas – t. y., kuriama
produkcija, skirta rinkai. Įgyvendinant projektus, numatoma parengti 168 mokslo straipsnius,
publikuojamus citavimo indeksą turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Taip pat numatoma
parengti 100 tarptautinių mokslinių pranešimų. Pagal šią veiklą finansuojami iki 48 mėn. trukmės tyrėjų
grupių vykdomi mokslinių tyrimų projektai sumanios specializacijos srityje. Skatinamas mokslo–verslo
bendradarbiavimas, siekiama, kad projektus įgyvendinančios tyrėjų grupės sukurtų produktus,
patentuojamus tarptautiniu mastu.
Pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Podoktorantūros stažuočių skatinimas“ Taryba
administruoja 86 projektus, kurių bendra vertė – 3,9 mln. Eur. Pagal šią veiklą finansuojami iki 24 mėn.
trukmės jaunųjų mokslininkų, kurie daktaro laipsnį įgijo ne anksčiau nei prieš penkerius metus, vykdomi
mokslinių tyrimų ir mokslinių stažuočių užsienyje projektai. Šiais projektais jauni mokslo daktarai
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skatinami siekti savarankiškos mokslininko karjeros, pasirengti sėkmingai dalyvauti nacionaliniuose ir
tarptautiniuose mokslinių tyrimų konkursuose. 2018 m. projektai įpusėjo įgyvendinimą ir Tarybai teikė
tarpines įgyvendinimo (mokslines) ataskaitas. Jos bus įvertintos 2019 m.
2.2.12.2. 2018 m. įvykę konkursai
2018 m. skelbtas priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas
vykdant individualius „Horizonto 2020“ MTEP projektus“ paraiškų konkursas. Ši veikla skirta finansuoti
H2020 teiktus, ypač gerai įvertintus, bet dėl didžiulės konkurencijos finansavimo negavusius Lietuvos
MSI ir tyrėjų projektus. Be to, šia veikla siekiama paskatinti Lietuvos mokslininkus aktyviau dalyvauti
H2020 konkursuose, pagerinti Lietuvos dalyvavimo H2020 sėkmės rodiklius. 2018 m. II pusmetį buvo
pasirašytos 5 projektų finansavimo sutartys už 733 tūkst. Eur. Iš jų 2 projektai yra gavę Europos mokslo
tarybos kokybės ženklą – „Seal of Excellence“ (VU projektas „Elektronusodintų nanokristalinių
medžiagų, kurių pagrindas yra Fe lydiniai ir W/Mo, inžinerija: pritaikymo sričių vystymas“ ir KTU
projektas „Technologinių įmonių dinaminių gebėjimų poveikio jų konkurencingumui palyginamasis
tyrimas vidutinio ir aukšto inovacijų lygio šalyse“). Projektų įgyvendinimo metu numatoma parengti 15
mokslo straipsnių, publikuojamų citavimo indeksą turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose bei
perskaityti 12 mokslinių pranešimų tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
2018 m. kovo mėn. skelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718
veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“. Veikla skirta finansuoti iki 48
mėn. trukmės tyrėjų grupių vykdomi mokslinių tyrimų projektus sumanios specializacijos srityje, kuriems
vadovauja užsienio (įskaitant ir užsienyje dirbančius Lietuvos) mokslininkai. Siekiama, kad projektus
įgyvendinančios tyrėjų grupės projektų įgyvendinimo pabaigoje sukurtų produktus, patentuojamus
tarptautiniu mastu. Šių paraiškų ekspertinį vertinimą atliko užsienio ekspertai. Pateiktos 24 paraiškos,
kurių bendra prašoma finansuoti suma – 20,5 mln. Eur. Remiantis užsienio ekspertų vertinimu, pasirašyta
13 projektų finansavimo sutarčių, kurių bendra vertė – 11,8 mln. Eur (10 ir 11 lentelės). Projektams skirtas
finansavimas pagal sumanios specalizacijos kryptis: „Energetika ir tvari aplinka“ – 1,5 mln. Eur; „Sveikatos
technologijos ir biotechnologijos“ – 3 mln. Eur; „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ – 2,8 mln. Eur;
„Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos” – 3 mln. Eur; „Transportas, logistika ir informacinės
ir ryšių technologijos“ – 0,9 mln. Eur; „Įtraukti ir kūrybinga visuomenė“ – 0,6 mln. Eur. Dalies projektų
finansavimo sutartys pasirašytos 2018 m. gruodžio mėn.
10 lentelė. Paraiškų konkursas pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“.
Sumanios specializacijos kryptis
Teikta paraiškų
Finansuoti projektai
Energetika ir tvari aplinka
3
2
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
5
3
Agroinovacijos ir maisto technologijos
5
3
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
4
3
Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos
2
1
Įtraukti ir kūrybinga visuomenė
5
1
Iš viso:
24
13
11 lentelė. Institucijų dalyvavimas pagal sumanios specializacijos kryptis (veikla „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas
vykdyti mokslinius tyrimus“).
Sumanios specializacijos kryptys
Pareiškėjas
Finansuojama projektų
1
2
3
4
5
6
VU
5
1
2
0
1
1
0
KTU
3
0
0
2
1
0
0
FTMC
2
1
0
0
1
0
0
GTC
1
0
0
1
0
0
0
KSU
1
0
0
0
0
0
1
IMC
1
0
1
0
0
0
0
Iš viso:
13
2
3
3
3
1
1
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Pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą
ugdymas“ Taryba 2018 m. skelbė 2 kvietimus teikti paraiškas. Pagal poveiklę „Studentų gebėjimų
ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ finansuoti iki 6 mėn. trukmės studentų laisvu nuo studijų
metu vykdomi mokslinių tyrimų projektai, vadovaujant tyrimų vadovams. Konkursui gauta 312
paraiškų, kurių bendra prašoma finansuoti suma – 0,85 mln. Eur. Remiantis ekspertų vertinimu,
pasirašyta 141 projektų finansavimo sutartis, kurių bendra vertė – 0,38 mln. Eur.
Pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“
finansuoti 2 mėn. trukmės studentų vasaros atostogų metu vykdomi mokslinių tyrimų projektai
vadovaujant praktikos vadovui. Konkursui gautos 295 paraiškos, kurių bendra prašoma finansuoti suma
– 0,56 mln. Eur. Remiantis ekspertų vertinimu, pasirašytos 135 projektų finansavimo sutartys, kurių
bendra vertė – 0,25 mln. Eur. Projektais skatinama ugdyti mokslinę kompetenciją nuo studijų pradžios,
orientuoti studentus siekti mokslinės karjeros ir ugdyti jų pasirengimą atlikti mokslinius tyrimus. 2017–
2018 mokslo metais studentų laisvu nuo studijų metu vydytų mokslinių tyrimų pagrindu Taryba,
įgyvendino viešinimo kampaniją „Auganti Lietuva“ ir organizavo studentų mokslinę konferenciją,
kurioje jie pristatė gautus mokslinius rezultatus, keitėsi idėjomis, plėtė mokslinį akiratį.
Pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“
2018 m. paskelbti 4 kvietimai teikti paraiškas. Veikla skirta finansuoti doktorantų, jaunųjų bei patyrusių
mokslininkų mokslinės kompetencijos ugdymą, skatinant jų mobilumą. Remiamos veiklos: patyrusio
mokslininko iš užsienio vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
arba vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti, Lietuvos mokslininko ar doktoranto
kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje ir mokslinėje stažuotėje užsienyje. Konkursas
paskelbtas 2018 m. spalio mėn., gautos 722 paraiškos. Projektų finansavimo sutartis dėl šių projektų
vykdymo planuojama pasirašyti 2019 m. Projektams numatyta skirti iki 1,18 mln. Eur.
2.2.13. Mokslinių tyrimų finansavimo konkursų sėkmės rodikliai
Taryba, vykdydama konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą, nuolat skelbia kvietimus teikti
paraiškas. Laikotarpis nuo kvietimo paskelbimo pradžios iki finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo
gali trukti ilgiau negu pusmetį ir apimti skirtingus kalendorinius metus, todėl skaičiuojant 2018 m.
konkursų sėkmės rodiklius (toliau – SR) 2018 m. kvietimu buvo laikomas toks paraiškų konkursas, kurio
nugalėtojams pagal pasirašytas mokslinių tyrimų finansavimo sutartis lėšos vykdyti projektus
anksčiausiai skirtos 2018 m.
2018 m. kvietimai finansuoti iš ES fondų investicijų ir valstybės biudžeto lėšomis.
Taigi 2018 m. skirstant konkursinio finansavimo biudžetą buvo paskelbti penki valstybės
užsakomųjų tyrimų kvietimai9, vienas mokslininkų inicijuotų projektų kvietimas10 ir trys tarpvalstybinių
programų (dvišalės, trišalės) kvietimai11. Iš viso gautos 815 paraiškos, iš kurių 26 paraiškos (3,2 proc.)
neatitiko administracinės patikros ir nebuvo pateiktos ekspertiniam vertinimui. Bendras ekspertų
įvertintų finansuojamų paraiškų SR siekia 24,9 proc. (finansuotos 203 paraiškos). Bendrą 2018 m. SR
kiek sumažina Lietuvos–Lenkijos programa „Daina“, kurios kvietimas sulaukė labai didelio
susidomėjimo,- gautos 254 paraiškos, iš kurių dėl mažo finansavimo, finansuota tik 16 paraiškų.
9

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa, reikminių tyrimų projektai, Aukšto lygio MTEP
projektai (Priešakiniai moksliniai tyrimai), Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai Sumanios specializacijos
kryptyse (Kryptingi moksliniai tyrimai (pagal sumaniosios specializacijos kryptis)), Mokslininkų iš užsienio pritraukimas
vykdyti mokslinius tyrimus Sumanios specializacijos kryptyse (Kryptingas (pagal sumaniosios specializacijos kryptis)
mokslininkų iš užsienio pritraukimas).
10
Individualūs MTEP (H2020) projektai.
11
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) bendradarbiavimo programa, Lietuvos-Japonijos projektai, Lietuvos–Lenkijos mokslo
projektai.
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Analizuojant 2018 m. kvietimų duomenis pagal mokslo sričių grupes, gauta, jog HSM mokslo
sričių grupės SR siekia 23,8 proc., o GTM mokslo sričių grupės – 27,7 proc. HSM ir GTM mokslo sričių
grupių projektams paraiškas teikusių institucijų SR apibendrintai pateikiami atitinkamai 11 ir 12 pav.
2018 m. kvietimams paraiškas, kurių pagrindinė mokslo sritis yra H arba S teikė 33 institucijos,
iš kurių finansavimą gavo 23. Šešios institucijos pasirašiusios daugiausiai sutarčių, išdėstytos pagal
pasirašytų sutarčių skaičių mažėjančia tvarka: VU (27), LII (13), VDU (11), LLTI (9), MRU (4), KTU (4). SR
didesnį už HSM grupės vidurkį turi LII (50,0 proc.), LLTI (42,9 proc.) ir VU (26,5 proc.).
2018 m. kvietimams paraiškas, kurių pagrindinė mokslo sritis yra P, A, B arba T teikė 21
institucija, iš kurių finansavimą gavo 14. Penkios institucijos pasirašiusios daugiausia sutarčių,
išdėstytos pagal pasirašytų sutarčių skaičių mažėjančia tvarka: VU (39), KTU (14), FTMC (13), LSMU (9),
LAMMC (7), VGTU (6). SR didesnį už GTM grupės vidurkį turi IMC (50,0 proc.), LAMMC (43,8 proc.), KU
(36,4 proc.), VU (34,2 proc.) ir FTMC (34,2 proc.).
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11 pav. Lietuvos institucijų sėkmės rodikliai (proc.) 2018 m. konkursuose, skelbtuose paremti HSM mokslo sričių
mokslinius tyrimus; kitoms institucijoms priskirtos tos finansavimą laimėjusios institucijos, kurios 2018 m. kvietimams
įteikė mažiau negu 10 paraiškų, perėjusių administracinę patikrą.
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12 pav. Lietuvos institucijų sėkmės rodikliai (proc.) 2018 m. konkursuose, skelbtuose paremti GTM mokslo sričių
mokslinius tyrimus; kitoms institucijoms priskirtos tos finansavimą laimėjusios institucijos, kurios 2018 m. kvietimams įteikė
mažiau negu 10 paraiškų, perėjusių administracinę patikrą.
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Dauguma projektų (95,0 proc.) pradėti vykdyti 2018 m., kuriais jau skirta beveik 12,8 mln. Eur.
(16,0 proc. visų projektams numatytų pinigų). Dalis (10,8 proc.) projektų sėkmingai baigti 2018 m.,
tačiau daugumą šių projektų planuojama įgyvendinti per dvejus-ketverius metus, per kuriuos bus
įsisavintos likusios projektams skirtos lėšos,- beveik 67 mln. Eur.
Iš 203 vykdomų projektų 23 projektai vykdomi kartu su užsienio tyrėjais iš 5 šalių. Partnerių
šalys, jas vardijant pagal pasirašytų sutarčių skaičių mažėjančia tvarka, yra – Lenkija, Japonija, Taivanas
(Kinijos Liaudies Respublika), Latvija, Slovėnija. Vykdant 2018 m. kvietimų projektus įdarbinta daugiau
kaip 1400 tyrėjų, iš jų – daugiau kaip 150 doktorantų.

3. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas
2018 m. asignavimų planas – 19 003,0 tūkst. Eur. Pagal patvirtintus finansavimo šaltinius,
duomenys pateikti 12 lentelėje.
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (valstybės biudžeto lėšos) nepanaudotos lėšos sudaro
162,9 tūkst. Eur, iš kurių didžioji lėšų dalis – mokslo ir studijų institucijų grąžinamos lėšos dėl biudžetinių
metų specifikos. Valdymui skirtos lėšos pilnai nepanaudotos dėl viešųjų pirkimų procedūrų metu įsigytų
prekių, darbų ir paslaugų mažesnės vertės.
12 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2018 m.
Finansavimo
Programos
šaltinio
kodas
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

01001

1.4.1.1.1

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 struktūrinių fondų
techninės paramos lėšos 2014–
2020 m.)
Šalies mokslo ir studijų sistemos
plėtra (biudžeto pajamų įmokos)
Iš viso:

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

Panaudoti Nuokrypis
Įvykdymo
asignavimai
(5–4),
proc.
(tūkst. Eur) (tūkst. Eur)
5

6

7

18136,0

17973,1

162,9

99,1

60,0

11,8

48,2

19,7

30,0

12,2

17,8

40,7

772,0

759,3

12,7

98,4

5,0

0,0

5,0

0,0

19003,0

18756,4

246,6

98,7

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (Techninė parama 2014–2020 m.) (ES lėšos)
nepanaudotos lėšos sudaro 12,7 tūkst. eurų. Darbo užmokesčio ir Sodros straipsniuose sutaupyta lėšų
dėl darbuotojų ligų, prekių ir paslaugų straipsniuose sutaupytos lėšos dėl mažesnio, nei planuota,
pirkimų poreikio.
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės/Norvegijos
finansinių mechanizmų techninės paramos lėšos) nepanaudotos lėšos sudarė 48,2 tūkst. Eur. Darbo
užmokesčio ir Sodros straipsniuose sutaupyta lėšų dėl nepilnai sukomplektuoto darbuotojų skaičiaus
projekte, prekių ir paslaugų straipsniuose sutaupytos lėšos dėl užtrukusių administracinių procesų, dėl
kurių projektas pilnai negalėjo pradėti savo veiklų.
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Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (2014-2021 m Europos ekonominės erdvės/Norvegijos
dvišalio bendradarbiavimo lėšos) nepanaudotos lėšos sudaro 17,8 tūkst. eurų susidarė dėl to, kad
EEE/NOR dvišalio bendradarbiavimo lėšos skirtos bendrų susitikimų mokslininkų vizitų organizavimui
su Latvijos ir Estijos potencialių pareiškėjų-mokslininkų grupėmis su tikslu realizuoti Baltijos mokslinių
tyrimų programą. Šios programos lėšos nebuvo pilnai panaudotos, nes kartu su Estijos ir Latvijos
atsakingomis institucijomis buvo surengtas tik vienas bendras iniciatyvinis-informacinis renginys, kuris
įvyko tik IV ketvirtyje. Atsižvelgiant į tai, kad Baltijos mokslinių tyrimų programa yra nauja, pirmasis
kvietimas vyko Estijoje, kur Lietuvos mokslininkai dalyvavo tik partnerio teisėmis, Lietuvos mokslininkų
dalyvavimas buvo mažesnis nei tikėtasi.
Tarybos 2018 m. valdymo išlaidų panaudojimas pateiktas 13 lentelėje. Valdymo išlaidos sudarė
11,8 proc. nuo suplanuotų Tarybos asignavimų.
13 lentelė. Tarybos 2018 m. valdymo išlaidų pasiskirstymas pagal straipsnius.
Asignavimų
Panaudota
Eil.
Straipsnio pavadinimas
planas, suma asignavimų, suma
Nr.
(tūkst. Eur)
(tūkst. Eur)
1
2
3
4
1.1.
Darbo užmokesčio sąnaudos
1409,4
1374,8
1.2.
Socialinio draudimo sąnaudos
431,3
420,4
1.3.
Ryšių sąnaudos
3,5
2,9
1.4.
Komandiruočių sąnaudos
57,2
51,6
1.5.
Materialiojo turto paprasto remonto sąnaudos
1,0
0,8
1.6.
Transporto paslaugos
2,0
1,8
1.7.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
76,2
75,7
1.8.
Komunalinės paslaugos
37,7
36,3
1.9.
Autorinės sutartys
586,8
581,0
1.10.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
7,3
7,2
1.11.
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudos
376,2
358,6
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo
1.12.
42,0
39,1
išlaidos
1.13.
Reprezentacinės išlaidos
15,0
14,5
1.14.
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos
0,3
0,2
1.15.
Socialinė parama (išeitinės pašalpos)
8,5
6,9
Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (2.8 str.
1.16.
15734,8
15600,1
institucijoms)
Pervedamos ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos
1.17.
30,0
12,2
(2.9 str. EEE/NOR dvišalio bendradarbiavimo lėšos)
1.18.
Ilgalaikis turtas
183,8
172,4
Iš viso:
19003,0
18756,4

Nepanaudota,
suma,
(tūkst. Eur)
5 (3–4)
34,6
10,9
0,6
5,6
0,2
0.2
0,5
1,4
5,8
0,1
17,7
2,9
0,5
0,1
1,6
134,7
17,8
11,4
246,6

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 1622,5 tūkst. Eur.

Pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis pirmininką

prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis

2019 m. vasario 25 d.
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Priedai
Nr. 1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kasmetinio 2017 m. mokslo (meno) veiklos
vertinimo analizė
MSI pateikė 132 humanitarinių mokslų, 177 – socialinių mokslų, 92 – fizinių mokslų, 172 – žemės
ūkio mokslų, 323 – biomedicinos mokslų ir 316 – technologijos mokslų projektus ir sutartis. Po pirminio
vertinimo 536 (44 proc.) projektai ir sutartys buvo pripažinti atitinkantys MTEP veiklą, 673 (56 proc.)
projektai ir sutartys nebuvo pripažinti atitinkantys MTEP veiklą ir lėšos nebuvo įskaitytos. Jei MSI
pateikė projektus ir sutartis, nenurodant lėšų, gautų 2017 m., jie nebuvo vertinami. Per apeliacijų
laikotarpį 23 MSI pateikė 254 apeliacijas: humanitarinių mokslų – 40, socialinių mokslų – 51, fizinių
mokslų – 10, žemės ūkio mokslų – 49, biomedicinos mokslų – 49, technologijos mokslų – 55. Po
apeliacijų svarstymo 607 (50 proc.) projektai ir sutartys pripažinti atitinkantys MTEP veiklą – 536
atvejais įskaitytos visos lėšos , įskaitytos iš dalies – 52 atvejais, 19 atvejų lėšų įskaityta daugiau, nei buvo
deklaruota (licencinių sutarčių lėšos pagal Reglamentą įskaitomos taikant koeficientą 1,5, arba MSI
buvo neteisingai pateikusios gautas lėšas), 605 (50 proc.) projektai ir sutartys nepripažinti kaip
atitinkantys MTEP veiklą. Taigi papildomai įskaitytos 68 projektų ir sutarčių lėšos.

14
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82

S
32
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95

59

1
17

A

145

10
46

B

277
67

T

245

4

0
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Sut

200

250

300

Pat Sut

1 pav. Institucijų deklaruotų MTEP projektų ir sutarčių pasiskirstymas pagal mokslo sritis. TP – tarptautiniai projektai
(vnt.), Sut – ūkio subjektų užsakymų sutartys (vnt.), Pat Sut – patentų ar patentų paraiškų licencinės sutartys (vnt.)

Atlikta analizė, kaip Institucijoms įskaitytos lėšos pasiskirstė priklausomai nuo Institucijų
pajėgumo arba mokslininkų visos darbo dienos atitikmens (VDDA (žr. 6.2 punktą)). 2 pav. parodytas
bendras Institucijų mokslininkų VDDA pasiskirstymas pagal mokslų sritis.
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2 pav. Institucijų mokslininkų pasiskirstymas pagal mokslo sritis (2017 m.). VDDA – mokslininkų visos darbo dienos
atitikmuo; H – humanitariniai mokslai, S- socialiniai mokslai, P – fiziniai mokslai, A – žemės ūkio mokslai, B – biomedicinos
mokslai, T – technologijos mokslai.

Analizuojant, kiek MSI pagal mokslo sritis teko įskaitytų lėšų vienam VDDA, nagrinėtos 5 MSI,
kurioms lėšų už MTEP projektus ir sutartis tūkst. eurų buvo įskaityta daugiausia, ir joms skaičiuota, kiek
tenka lėšų vienam VDDA, o visų kitų institucijų įskaitytos lėšos sudėtos ir padalintos iš suminio tų
institucijų VDDA (neskaičiuotos tos MSI, kurios deklaravo srityje VDDA, bet MTEP projektų ir sutarčių
nepateikė, arba lėšos nebuvo įskaitytos).
Humanitarinių mokslų srityje, kaip parodyta 3 pav., daugiausia lėšų už MTEP projektus įskaityta
Vilniaus dailės akademijai (VDA) – 118,95 tūkst. Eur, taip pat buvo didžiausias kiekis lėšų, tenkančių
vienam VDDA – apie 7 tūkst. Eur. Kitoms dviem institucijoms lėšų už tarptautinius MTEP projektus buvo
įskaityta žymiai mažiau – 69,35 tūkst. Eur Vytauto Didžiojo universitetui (VDU) ir 24,21 tūkst. Eur
Lietuvos istorijos institutui (LII), lėšų vienam VDDA teko atitinkamai 1,70 ir 0,37 tūkst. Eur.
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3 pav. Humanitarinių mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai. TPP – tarptautinių projektų
lėšos (tūkst. Eur), USU – lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur), TPP/VDDA; USU/VDDA – lėšos (tūkst. Eur), tenkančios
vienam VDDA.

Lėšų už MTEP sutartis daugiausia buvo įskaityta VU – 126,9 tūkst. Eur, tačiau lėšų kiekis, tenkantis
vienam VDDA, buvo didesnis Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Šiaulių universiteto (ŠU).
Iš pateiktų 14 humanitarinių projektų buvo įskaityti 3, arba 21 proc., o iš pateiktų 118 sutarčių
įskaitytos 44, arba 37 proc.
Socialinių mokslų srityje (4 pav.) daugiausia lėšų už MTEP projektus įskaityta VDU, Lietuvos teisės
institutui (LTI) ir VU, šiek tiek daugiau kaip po 186,15; 171,87 ir 132,76 tūkst. Eur. Reikia atkreipti
dėmesį, kad LTI vienam VDDA teko net 11 tūkst. Eur.
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4 pav. Socialinių mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai. TPP – tarptautinių projektų lėšos
(tūkst. Eur), USU – lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur), TPP/VDDA; USU/VDDA – lėšos (tūkst. Eur), tenkančios
vienam VDDA.

Tuo tarpu lėšų už MTEP sutartis su ūkio subjektais buvo įskaityta nedaug, palyginus su
tarptautiniais projektais. Reikia pažymėti, kad tiek projektų, tiek sutarčių įskaitymo procentas nėra
didelis – iš 82 projektų įskaityti 27, arba 33 proc., o iš 95 sutarčių pripažintos kaip MTEP tik 11, arba
12 proc.
Fizinių mokslų srityje (5 pav.), daugiausia lėšų už MTEP projektus buvo įskaityta VU, Fizinių ir
technologijos mokslų centrui (FTMC) ir KTU – 612,52, 462,28 ir 149,29 tūkst. Eur, o lėšų kiekis, tenkantis
vienam VDDA, didžiausias buvo KTU ir siekė 2,3 tūkst. Eur.
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5 pav. Fizinių mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai. TPP – tarptautinių projektų lėšos
(tūkst. Eur), USU – lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur), TPP/VDDA; USU/VDDA – lėšos (tūkst. Eur), tenkančios
vienam VDDA.

Fizinių mokslų srityje už MTEP sutartis daugiausia lėšų buvo įskaityta VU, KTU ir FTMC –
atitinkamai 547,79; 400,44 ir 236,75 tūkst. Eur, o lėšų kiekis vienam VDDA buvo KTU ir siekė
6,16 tūkst. Eur. MTEP projektų įskaitymo procentas buvo 84 proc., pripažinti kaip vykdę MTEP veiklą
buvo 27 iš 32 projektų, o sutarčių buvo įskaityta 33 iš 60, arba 55 proc.
Žemės ūkio mokslų srityje (6 pav.) lėšų už MTEP projektus buvo įskaityta nedaug – Aleksandro
Stulginskio universitetui (ASU) – 41,39, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU) – 37,33 ir
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui (LAMMC) – 31,9 tūkst. Eur. Žymiai daugiau lėšų buvo
įskaityta už ūkio subjektų užsakymus – LAMMC – 528,88, ASU – 208,17 ir LSMU – 191,6 tūkst. Eur, taip
pat ir lėšų kiekis, tenkantis vienam VDDA, buvo gana didelis – atitinkamai 4,12; 8,28 ir 3,89 tūkst. Eur.
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6 pav. Žemės ūkio mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai. TPP – tarptautinių projektų
lėšos (tūkst. Eur), USU – lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur), TPP/VDDA; USU/VDDA – lėšos (tūkst. Eur), tenkančios
vienam VDDA.

Buvo įskaitytas 41 proc. MTEP projektų, pripažinti atitinkantys MTEP projektus buvo 7 iš 17, o
sutarčių buvo įskaityta 76 iš 155, arba 49 proc.
Biomedicinos mokslų srityje (7 pav.), daugiausia lėšų už MTEP projektus buvo įskaityta VU –
978,33 tūkst. Eur, vienam VDDA teko 6,10 tūkst. Eur, ir KU – 7,91 tūkst. Eur, vienam VDDA teko
8,74 tūkst. Eur.
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7 pav. Biomedicinos mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai. TPP – tarptautinių projektų
lėšos (tūkst. Eur), USU – lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur), TPP/VDDA; USU/VDDA – lėšos (tūkst. Eur), tenkančios
vienam VDDA, – duomenys apie institucijos srities mokslininkų VDDA nepateikti.

Biomedicinos mokslų srityje daugiausia lėšų už MTEP klinikines sutartis buvo įskaityta Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms – 617,19 tūkst. Eur, vienam VDDA tenkanti
vertė 7,04 tūkst. Eur parodyta pagal 2015 ir 2016 m. pilnojo darbo laiko vidurkį, nes 2017 m. VDDA
duomenys nepateikti. Pažymėtina, kad lėšų už MTEP sutartis ASU buvo įskaityta tik 56,03 tūkst. Eur,
tačiau vienam VDDA teko 6,10 tūkst. Eur. MTEP projektų įskaitymas buvo 50 proc., pripažinti MTEP
atitinkantys projektais buvo 23 iš 46, o sutarčių buvo įskaityta 184 iš 277, arba 66 proc. Biomedicinos
moksluose didesnis sutarčių įskaitymo kaip MTEP procentas buvo dėl deklaruotų klinikinių sutarčių
skaičiaus, kurių pripažinimas MTEP atitinkantiems projektams priklausė nuo tyrimo fazės ir dauguma
jų buvo pripažintos kaip vykdančios MTEP projektus.
Technologijos mokslų srityje (8 pav.) daugiausia lėšų už MTEP projektus buvo įskaityta KTU –
819,46 tūkst. Eur, dvigubai mažiau įskaityta Lietuvos energetikos institutui (LEI), Perspektyvinių
technologijų taikomųjų tyrimų institutui (PTTTI) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VGTU) –
atitinkamai 423,07; 420,77 ir 369,72 tūkst. Eur, o lėšų, tenkančių vienam VDDA, kiekis buvo KTU – 3,64,
LEI – 3,75, VGTU – 2,49 tūkst. Eur. PTTTI duomenų apie institucijos mokslininkų VDDA nepateikė.
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8 pav. Technologijos mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai. TPP – tarptautinių projektų
lėšos (tūkst. Eur), USU – lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur), TPP/VDDA; USU/VDDA – lėšos (tūkst. Eur), tenkančios
vienam VDDA, – duomenys apie institucijos srities mokslininkų VDDA nepateikti.
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Technologijos mokslų srityje daugiausia lėšų už MTEP sutartis buvo įskaityta KTU –
740,40 tūkst. Eur, VGTU įskaityta dvigubai mažiau – 484,60 tūkst. Eur. Tuo tarpu lėšų kiekis, tenkantis
vienam VDDA didžiausias buvo VU – 5,89 ir FTMC – 5,41 tūkst. Eur, KTU ir VGTU buvo kiek mažesnis ir
siekė 3,29 ir 3,26 tūkst. Eur. MTEP projektų įskaitymas buvo aukštas ir siekė 67 proc., pripažinti MTEP
atitinkantys projektai buvo 45 iš 67, o sutarčių buvo įskaityta 119 iš 249, arba 48 proc.
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Nr. 2. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo darbų vertinimo rezultatai pagal
mokslo sritis
Šiame vertinime pateikiami duomenys apie pagrindinius Lietuvos MSI pasiekimus, remiantis
2017 m. kasmetinio vertinimo rezultatais pagal mokslo sritis. Šis analizės pjūvis suteikia galimybę
įvertinti esamą Lietuvos MSI potencialą pagal du svarbiausius atlikto vertinimo aspektus: 1) Lietuvos
MSI gebėjimą uždirbti lėšas, įgyvendinant MTEP veiklas (projektų ir sutarčių vertinimas) ir 2) gebėjimą
uždirbti lėšas, skelbiant mokslo publikacijas (mokslo produkcijos vertinimas).
Žemiau pavaizduotuose grafikuose x ašis žymi institucijų produktyvumą mokslo srityje – t. y.
gautų taškų skaičiaus, išreikšto svertine taškų suma (ΣAIV), santykį su institucijos darbuotojų VDDA . Šis
dydis parodo, kiek institucijoje taškų skirta vienam institucijos mokslininkui. y ašis žymi kitą santykinį
dydį – tarptautinių MTEP projektų lėšų ir ūkio subjektų MTEP užsakymų lėšų sumą (tūkst. Eur) tenkančią
vienam institucijos mokslininkui.
Sudarant grafikus buvo pavaizduotos tik tos institucijos, kurios nagrinėjamoje srityje gavo
daugiausiai taškų, t. y. rodančios didžiausią potencialą srityje. Nagrinėjamose srityse potencialo
nustatymo mastelis buvo nevienodas. Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse parodytos tik tos
institucijos, kurios analizuojamose srityse gavo daugiau nei 500 taškų. Fizinių, žemės ūkio ir
biomedicinos mokslų srityse parodytos tik tos institucijos, kurios gavo daugiau nei 100 taškų, o
technologijos mokslų srityje – tik tos, kurios gavo daugiau kaip 200 taškų. Nagrinėjamuose grafikuose
atvaizduojamos MSI yra žymimos skrituliais, kurių plotas yra proporcingas MSI gautų taškų sumai.
Duomenys pateikti, atsižvelgus į LR Seimo nutarimą 2018 m. sausio 13 d. Nr. XIII-1026 „Dėl
pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimui
prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu“. Dėl šios priežasties LEU ir ASU vertinimo, kuris
atliktas šioms Institucijoms dar esant savarankiškomis, rezultatai priskirti VDU. Taip pat atkreiptinas
dėmesys, kad nors identifikuojant Institucijų savarankiškai ar jungtiniu būdu įgyvendinamas
doktorantūros teises remtasi Ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros
teisės suteikimo“ (2018 m. spalio 6 d. suvestine redakcija), analizuojant duomenis LEU ir ASU
doktorantūros teisės buvo priskirtos VDU, šią Instituciją paliekant tuose konsorciumuose, kuriuose iki
aukščiau minėto 2018 m. sausio 13 d. LR Seimo nutarimo (Nr. XIII-1026) įsiteisėjimo savarankiškai
dalyvavo minėti universitetai.
Vertinant Lietuvos MSI pasiekimus humanitarinių mokslų srityje (žr. 1 pav.) didžiausią potencialą
turi keturios MSI – VU, LKTI, LII ir VDU. Iš šių institucijų kiek išsiskiria LKTI. Pagal įvertintų mokslo darbų
kokybę ši institucija pirmauja, tačiau skirtingai nei kitos institucijos, LKTI neuždirbo lėšų, įgyvendindama
MTEP veiklas. Vertinant VDU pasiekimus matoma priešinga tendencija. Ši institucija uždirbo daug lėšų,
įgyvendindama MTEP veiklas, tačiau pagal įvertintų publikacijų kokybę atsilieka nuo minėtų institucijų.
Iš šių keturių institucijų gerus rezultatus pasiekė VU – humanitarinių mokslų srityje ši institucija gavo
daugiausiai taškų, o taip pat uždirbo santykinai nemažai lėšų už MTEP veiklų įgyvendinimą, o jos
produktyvumas yra mažesnis tik už LKTI.

52

1 pav. Lietuvos MSI rezultatai humanitarinių mokslų srityje.

Socialinių mokslų srityje (žr. 2 pav.) pagal demonstruojamą didžiausią potencialą galima išskirti
penkias MSI – VDU, VU, VGTU, MRU ir KTU. Pagal institucijų produktyvumą išsiskiria VGTU, o
daugiausiai lėšų, tenkančių vienam mokslininkui, uždirbo VDU.

2 pav. Lietuvos MSI rezultatai socialinių mokslų srityje.

Fizinių mokslų srityje (žr. 3 pav.) didžiausią produktyvumą ir potencialą turi VU. Nors KTU
potencialas ir nėra labai didelis, tačiau jie uždirbo daugiausiai MTEP lėšų, tenkančių vienam
mokslininkui.
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3 pav. Lietuvos MSI rezultatai fizinių mokslų srityje.

Žemės ūkio mokslų srityje (žr. 4 pav.) didžiausias potencialas yra sukoncentruotas 3 MSI –
LAMMC, VDU ir LSMU. Tarp šių institucijų neginčytinai pirmauja pagal produktyvumą ir MTEP lėšas,
tenkančias vienam mokslininkui, yra VDU.

4 pav. Lietuvos MSI rezultatai žemės ūkio mokslų srityje.

Biomedicinos mokslų srityje (žr. 5 pav.) didžiausias potencialas yra LSMU ir VU. Nors LSMU pagal
gautų taškų sumą pirmauja, tačiau ši institucija uždirbo palyginus ne daug lėšų už MTEP veiklų
įgyvendinimą. VU nors pagal gautus taškus šiek tiek atsiliko nuo LSMU, tačiau jo prodyktyvumas ir MTEP
lėšos, tenkančias vienam mokslininkui yra vienos iš didžiausių. Trečias pagal potencialą yra GTC.
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5 pav. Lietuvos MSI rezultatai biomedicinos mokslų srityje.

Technologijos mokslų srityje (žr. 6 pav.) didžiausias potencialas yra VGTU, KTU ir VU. Nors VU
potencialas nėra didelis, tačiau ši institucija išsiskiria pagal produktyvumą ir MTEP lėšas, tenkančias
vienam institucijos mokslininkui.

6 pav. Lietuvos MSI rezultatai technologijos mokslų srityje.
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Nr. 3. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo darbų vertinimo rezultatai pagal
mokslo kryptis
Šiame priede pateikiami Tarybos atlikto 2017 m. kasmetinio mokslo ir studijų institucijų mokslo
(meno) veiklos vertinimo rezultatų ataskaitų duomenys pagal mokslo kryptis, kurie yra susieti su 20182019 m. m. MSI studijuojančių doktorantų skaičiumi12. Siejant šiuos duomenis daroma prielaida, kad
tai gali atskleisti Institucijų potencialą įgyti ir plėtoti doktorantūros teises atitinkamose mokslo kryptyse
arba atvirkščiai – parodyti ribotą tam tikros mokslo krypties vystymą Institucijoje, kuri toje kryptyje turi
doktorantūros teisę.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad tyrimo rezultatai gali keistis dėl analizėje pasitelkiamų duomenų
aprėpties. Būtų racionalu naudoti mažiausiai trejų pastarųjų metų mokslo ir studijų institucijų mokslo
(meno) veiklos vertinimo rezultatus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad per pastaruosius metus keitėsi
formaliojo vertinimo sistema, nutarta apsiriboti tik 2017 m. kasmetinio vertinimo duomenimis.
Sudarant grafikus, kurie yra pateikti šio priedo pabaigoje, buvo pavaizduotos visos doktorantūros
teisę turinčios institucijos ir papildomai įtrauktos tos institucijos, kurios doktorantūros teisės nėra
įgijusios, bet jų mokslo krypties taškų suma (ΣAIV) yra didesnė už institucijos, turinčios doktorantūros
teisę, mokslo krypties mažiausią taškų sumą toje pat srityje. Grafikuose x ašis žymi institucijų
produktyvumą mokslo kryptyje – t. y. gautų taškų skaičiaus, išreikšto svertine taškų suma (ΣAIV),
santykį su institucijos mokslo krypties darbuotojų VDDA. y ašyje parodytas MSI studijuojančių
doktorantų skaičius (vnt.). Jis buvo apskaičiuotas prie nuolatinės studijų formos doktorantų skaičiaus
pridėjus ištęstinės studijų formos doktorantų skaičių padaugintą iš 0,667.
Grafikuose atvaizduojamos MSI yra žymimos skrituliais, kurių plotas atspindi MSI gautų taškų
skaičių kryptyje. Institucijas reprezentuojantys skrituliai grafikuose yra žymimi skirtingomis spalvomis:
1) tamsiai žalia spalva yra žymimos tos MSI, kurios nagrinėjamoje kryptyje savarankiškai įgyvendina
doktorantūros studijas; 2) skirtingais tamsiai žalios spalvos raštais žymimos tos institucijos, kurios
nagrinėjamoje kryptyje įgyvendina jungtinę doktorantūrą, sudarydamos konsorciumą(-us); 3) žydra
spalva yra žymimos tos institucijos, kurios neturi doktorantūros teisės, tačiau, remiantis kasmetinio
vertinimo duomenimis, nagrinėjamoje kryptyje rodo jos vystymo potencialą.
Grafikuose yra atspindėtos tik tos kryptys, kuriose bent viena MSI turi doktorantūros teisę.
Remiantis šia nuostata į analizės lauką nepateko fizinių mokslų srities paleontologijos (07P) ir
astronomijos (08P) kryptys bei biomedicinos mokslų srities botanikos (04B) kryptis.
Vertinant atliktos analizės rezultatus, matoma, kad humanitarinių mokslų srities kryptyse (žr. 12 pav.) doktorantūros teisės neturinčios institucijos nerodo potencialo savarankiškai plėtoti
doktorantūros studijas. Išimtimi būtų galima laikyti filologijos kryptį (žr. 2 pav), kurioje doktorantūros
teisės neįgyvendinantis KTU pagal kasmetinio vertinimo metu gautų taškų sumą lenkia doktorantūros
teisę šioje kryptyje turinčias institucijas – MRU ir KU.
Socialinių mokslų srities kryptyse (žr. 3-5 pav) išsiskiria keletas institucijų. Teisės kryptyje (žr. 3
pav.) išsiskiria LTI, kuris kasmetinio vertinimo metu gavo daugiau taškų nei konsorciume kartu su MRU
dalyvaujantis VDU. Panaši situacija socialių mokslų srityje yra ir politikos mokslų, vadybos (žr. 3 pav.)
bei ekonomikos (žr. 4 pav.) kryptyse, kuriose doktorantūros teisės neturinčios institucijos: LCC
tarptautinis universitetas (LCC; 02S) ir Lietuvos sporto universitetas (LSU; 03S ir 04S) pagal kasmetinio
vertinimo rezultatus, pranoksta bent vieną doktorantūros teisę turinčią instituciją, tačiau pačios tokios
teisės neturi.
Akivaizdaus potencialo plėtoti doktorantūros studijas neįžvelgiama ir fizinių mokslų (žr. 6-8 pav.)
bei žemės ūkio mokslų (žr. 9 pav.) sričių kryptyse. Tiesa, fizinių mokslų srities fizikos ir biochemijos
12

Duomenys apie institucijose studijuojančių doktorantų skaičių 2019 m. sausio 23 d. buvo gauti iš Švietimo valdymo
informacinės sistemos (ŠVIS) statistikos skyriaus. Galutiniai doktorantų, studijuojančių Lietuvos mokslo ir studijų
institucijose, skaičiai bus patvirtinti 2018 m. vasario 27 d. Dėl šios priežasties, galima teigti, kad analizėje naudojami
duomenys yra preliminarūs.
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mokslų kryptyse (žr. 7 pav.) įžvelgiama kita prieštaringa tendencija. Šiose kryptyse doktorantūros teisę
turinčios MSI KTU (02P) ir LSMU (04P) pasižymi ypač mažu studijuojančių doktorantų bei gautų taškų
skaičiumi. Šie rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad minėtos MSI turėtų stiprinti savo mokslo potencialą
šiose kryptyse, jeigu nori ir toliau jose išlaikyti teisę vykdyti doktorantūros studijas.
Biomedicinos mokslų srityje (žr. 10-13 pav.) beveik visose kryptyse įžvelgiama tendencija, kad
bent keletas doktorantūros teisės atitinkamose kryptyse neturinčių institucijų pagal kasmetinio
vertinimo rezultatus demonstruoja potencialą prilygstantį arba beveik prilygstantį doktorantūros teisę
tose kryptyse turinčioms institucijoms. Pavyzdžiui, zoologijos kryptyje (žr. 11 pav.) VDU kasmetinio
vertinimo metu gavo daugiau taškų nei šioje kryptyje doktorantūros teisę kartu su GTC turintis VU.
Panaši situacija yra ir visuomenės sveikatos (žr. 12 pav.) bei slaugos (žr. 13 pav.) kryptyse, kuriose teisės
vykdyti doktorantūros studijas neturintis LSU gavo beveik tiek pat taškų kaip ir savarankišką
doktorantūros teisę turinčios institucijos – VU (09B) ir LSMU (10B).
Technologijos mokslo srityje (žr. 14-17 pav.) taip pat įžvelgiamos panašios tendencijos. Šioje
srityje išsiskiria elektros ir elektronikos inžinerijos bei statybos inžinerijos kryptys (žr. 14 pav.). Elektros
ir elektronikos inžinerijos krypties kontekste išsiskiria VU, kuris neturėdamas teisės vykdyti
doktorantūros studijų šioje kryptyje gavo daugiau taškų bei vertinti pateikė aukštesnės kokybes
publikacijas nei šioje kryptyje doktorantūros teisę turintis FTMC. Identiška situacija atsispindi ir
statybos inžinerijo kryptyje, kurioje doktorantūros teisės neturintis VDU gavo daugiau taškų bei
vertinimui pateikė aukštesnės vertės publikacijas nei šioje kryptyje doktorantūros studijų įgyvendinimo
teisę turintis KTU.
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Humanitarinių mokslų sritis (H)

1 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas filosofijos, teologijos ir menotyros kryptyse.
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2 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas filologijos, istorijos ir etnologijos kryptyse.

59

Socialinių mokslų sritis (S)

3 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas teisės, politikos mokslų ir vadybos kryptyse.
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4 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas ekonomikos, sociologijos ir psichologijos
kryptyse.
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5 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas edukologijos bei komunikacijos ir
informacijos kryptyse.

Fizinių mokslų sritis (P)

6 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas matematikos kryptyje.

62

7 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas fizikos, chemijos ir biochemijos kryptyse.
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8 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas geologijos, fizinės geografijos ir
informatikos kryptyse.
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Žemės ūkio mokslų sritis (A)

9 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas agronomijos, veterinarijos, zootechnikos
bei miškotyros kryptyse.

Biomedicinos mokslų sritis (B)

10 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas biologijos kryptyje.
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11 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros bei
zoologijos kryptyse.
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V
U; 544

12 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas medicinos, odontologijos, farmacijos bei
visuomenės sveikatos kryptyse.
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13 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas slaugos kryptyje.

Technologijos mokslų sritis

14 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas elektros ir elektronikos inžinerijos bei
statybos inžinerijos kryptyse.
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15 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos
bei chemijos inžinerijos kryptyse.

69

16 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas energetikos ir termoinžinerijos,
informatikos inžinerijos bei medžiagų inžinerijos kryptyse.
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17 pav. Lietuvos MSI potencialo vykdyti doktorantūros studijas vertinimas mechanikos inžinerijos bei matavimų
inžinerijos kryptyse.
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Nr. 4. Humanitarinių mokslų sričių VMTI vykdomos MTEP programos
Institutas
1. LII

2. LKI

3. LKTI
4. LLTI

5. LII ir LKTI

MTEP programa
1.1. „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos slinktys)“
1.2. „Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas“
1.3.„Vėluojanti tauta–2: Lietuvių modernizacijos problemos“
1.4. „Tūkstantmečiai iki valstybės. Priešistorinių bendruomenių daugiasluoksniai tyrimai“
2.1. „Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno bei etimologijos tyrimai, 2017–
2021“
2.2.„Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir
sklaida“
2.3.„Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir populiarioji sklaida, 2017–2021“
2.4. „XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioniniai variantiškumo tyrimai“
3.1.„Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“
3.2. „Tradicijos ir dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“
4.1.„Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“
4.2.„Lietuvių folkloro, mitologijos ir šiuolaikinių folklorinių procesų tyrimai“
4.3. „Literatūra kaip socialumo liudininkė: estetika, atmintis, mentalitetas vėlyvuoju sovietmečiu–XXI a.
pradžioje“
4.4. „Senosios Lietuvos ir Prūsijos raštijos fundamentiniai tyrimai“
„XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos“
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Nr. 5. Socialinių mokslų sričių VMTI vykdomos MTEP programos
Institutas
1. LAEI
2. LSTC

3. LTI

MTEP programa
1.1. „Lietuvos kaimo raida žinių visuomenėje“
1.2. „Tvaraus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje“
2.1. „Lietuvos visuomenės socialinės diferenciacijos procesai ir integracijos prielaidos“
2.2. „Socialinių ir ekonominių pokyčių įtakos darbo rinkai ir atskirų gyventojų grupių užimtumui tyrimai“
ir
2.3. „Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai keliant jų gerovę: šeima, būstas, pajamos, socialinės
paslaugos“
3.1 Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas
3.2. Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės
saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai
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Nr. 6. Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių VMTI vykdomos
MTEP programos
Institutas
1. GTC

2. LAMMC

3. LEI

4. NVI

5. FTMC

6. IMC

MTEP programa
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“
2.1. „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“
3.1. „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“
4.1. „Kancerogenezės bei piktybinių navikų epidemiologijos tyrimai vėžio profilaktikos plėtrai“
4.2. „Vėžio ankstyvosios diagnostikos tobulinimas“
4.3. „Piktybinių navikų individualizuoto gydymo technologijų plėtra“
5.1. „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“
6.1. „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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Nr. 7. 2018 m. Tarybos patvirtintų mokslo ir meno doktorantūros komitetų sudėčių
keitimai
Įvykus mokslo doktorantūros komitetų vertinimui, į Tarybą per 2018 m. kreipėsi 6 universitetai –
KTU, LEU, LSMU, MRU, VDU ir VU, kurie siekė suderinti vėl keičiamus pavienius mokslo doktorantūros
komitetų narius (komiteto nariai nebedirbo institucijose arba buvo siekiama papildyti komitetus
naujais nariais). Iš viso buvo patvirtinti 19 doktorantūros komitetų 11 narių pakeitimai, 3 narių
išbraukimai ir 5 naujų narių įtraukimai sustiprinant doktorantūros komitetus.
Dėl meno doktorantūros komiteto sudėties keitimo į Tarybą kreipėsi LMTA – pakeistas 1 narys
teatro ir kino studijų krypties doktorantūros komitete, taip pat metų pabaigoje kreipėsi VDA dėl dizaino
studijų krypties meno doktorantūros komiteto nario keitimo, dėl kurio sprendimas dar nėra priimtas.
Per 2018 m. labiausiai atsinaujino VU visuomenės sveikatos, ekologijos ir aplinkotyros, fizikos,
geologijos ir medicinos mokslo krypčių doktorantūros komitetai – pakeista po 5 ar 6 narius
MSI
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
KTU
VU
VU
VU
KTU
KTU
LEU
KTU
VDU
KTU

Mokslo kryptis
Visuomenės sveikata
Ekologija ir aplinkotyra
Fizika
Geologija
Medicina
Biologija
Fizinė geografija
Biofizika
Biochemija
Teisė
Zoologija
Sociologija
Filosofija
Mechanikos inžinerija
Filologija
Istorija
Matematika
Informatikos inžinerija
Menotyra
Edukologija
Vadyba
Biochemija
Matavimų inžinerija

Pakeista narių1
6, 1**
5
5
5
5
3, +2
3, +1
3, 1**
3
3
2, +1
-2, 1
-1, 2
2
2
2
2
1, +1
1, +1
1, 1*
-1, 1
-1, 1
1

MSI
KTU
LEU
LMTA
LSMU
LSMU
LSMU
MRU
VDU
VDU
VDU
VDU
VDU
VGTU
VU
VU
VU
VU
VU
KTU
VDU
VDU
VGTU
VDA

Mokslo (meno studijų) kryptis
Statybos inžinerija
Filologija
Teatras ir kinas
Farmacija
Visuomenės sveikata
Zootechnika
Teisė
Biologija
Ekologija ir aplinkotyra
Ekonomika
Etnologija
Filosofija
Elektros ir elektronikos inžinerija
Chemijos inžinerija
Informatikos inžinerija
Medžiagų inžinerija
Odontologija
Vadyba
Elektros ir elektronikos inžinerija
Filologija
Menotyra
Aplinkos inžinerija
Dizainas

Pakeista narių1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.
* prašymas pakeisti komiteto narį atmestas dėl pagrįstų priežasčių.
** keitimui Taryba nepritarė.
*** prašymo vertinimas dar nebaigtas.
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