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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 organizacijos
EMBC – Europos molekulinės biologijos konferencija
EMBL – Europos molekulinės biologijos laboratorija
ERIC – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumai
ES – Europos Sąjunga
GTC – Gamtos tyrimų centras
GTM – gamtos ir technikos mokslai
H2020 – ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“
HSM – humanitariniai ir socialiniai mokslai
IMC – Inovatyvios medicinos centras
KTU – Kauno technologijos universitetas
KU – Klaipėdos universitetas
LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
LAMMC – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
LDB – „Lituanistikos“ duomenų bazė
LII – Lietuvos istorijos institutas
LISDAS – „Lituanistikos“ duomenų bazės informacinė sistema
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LMAVB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LR – Lietuvos Respublika
LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
LSTC – Lietuvos socialinių tyrimų centras
LSU – Lietuvos sporto universitetas
MIP – mokslininkų grupių projektai
MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo fondas – Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas
MRU – Mykolo Romerio universitetas
MSI – mokslo ir studijų institucija
MSĮ – Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
MTEP –moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra
MTI – mokslinių tyrimų infrastruktūra
NMP – nacionalinė mokslo programa
NVI – Nacionalinis vėžio institutas
PVM– pridėtinės vertės mokestis
SHARE – Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją mokslinių tyrimų infrastruktūra
SR – sėkmės rodiklis
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
Taryba – Lietuvos mokslo taryba
WoS – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazė
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VMTI – Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
VU – Vilniaus universitetas
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LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
SANTRAUKA
Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) pataria Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais, vykdo ekspertinę funkciją,
įgyvendina mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas,
vykdo jų konkursinį finansavimą, organizuoja mokslinės veiklos ir doktorantūrų vertinimą, prisideda
prie tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Tarybos funkcijas ir uždavinius nustato LR Mokslo ir
studijų įstatymas ir LMT nuostatai.
Tarybą sudaro Tarybos valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų
komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas. Tarybai vadovauja
pirmininkas, du jo pavaduotojai – komitetų pirmininkai, padedami mokslinės sekretorės.
Nauja Tarybos valdyba buvo patvirtinta 2017 m. lapkričio 8 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 894
„Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos sudėties patvirtinimo“.
2017 m. gruodžio 31 d. Tarybą sudarė 33 Tarybos nariai (iš jų 9 valdybos nariai) ir 77 Mokslo
fondo darbuotojai.
Vykdydama ekspertinę funkciją Taryba atliko Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo
(meno) veiklos 2015–1016 m. vertinimą. Buvo įvertinta daugiau kaip 20 tūkst. mokslo (meno) darbų,
MTEP užsakymų iš ūkio subjektų ir tarptautinių projektų, kuriuos vertinimui pateikė 38 mokslo ir
studijų institucijos.
Taryba tęsė vykdomų doktorantūrų veiklos vertinimą, atliko meno doktorantūros vertinimą. Ji
taip pat atliko 7 institucijų, kurioms doktorantūros teisė buvo suteikta kartu su užsienio mokslo ir
studijų institucijomis, vertinimą, siekdama nustatyti, ar šios doktorantūros yra efektyvios ir užtikrina
realų ir tęstinį užsienio partnerių dalyvavimą vykdant doktorantūros studijas. 2017 m. į Tarybą
kreipėsi 9 universitetai, kuriuose buvo keičiami doktorantūros komitetų nariai.
Taryba vertino mokslinių tyrimų institutuose (toliau – Institutai) vykdomų ilgalaikių institucinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) programų kokybę.
2017 m. Taryba įvertino penkiasdešimt šių programų baigiamųjų ataskaitų. Atsižvelgusi į pateiktas
ekspertines išvadas bei siūlymus dėl Institutų pateiktų 2017–2021 m. MTEP programų projektų, LR
švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 273 patvirtino Ilgalaikes institucines
MTEP 2017–2021 m. programas: 20 humanitarinių ir socialinių mokslų sričių programų ir 29 fizinių,
žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių programas.
Taryba 2017 m. tęsė projektą „Doktorantūros studijų plėtra“. Iš 282 konkursinės doktorantūros
paraiškų ji atrinko 70 aktualiausių MTEP plėtrai doktorantūros tematikų, kurių tyrimui mokslo ir
studijų institucijos priėmė doktorantus. Pirmą kartą doktorantūros tematikų konkurse buvo atrinktos
2 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros pasiūlytos temos, kurios tiriamos bendradarbiaujant
Kauno technologijos universitetui ir įmonei UAB „Baltic Orthoservice“.
2017 m. buvo tęsiamas projektas „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“. Tai šiuolaikinė
lituanistikos infrastruktūra, gerai funkcionuojanti atvirosios prieigos duomenų bazė, leidžianti
lituanistinei medžiagai patekti į nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę. 2017 m. projekto
Ekspertų taryba atliko periodinių žurnalų kokybės koeficientų įvertinimą. Parengta 2011–2014 m.
atlikto ekspertinio publikacijų vertinimo apžvalga-studija, kurioje yra apibendrinta informaciją apie
vertinimo kriterijų tinkamumą ir taikymą, suformuluotos kokybinio vertinimo problemos, pateiktos
rekomendacijos, kaip tobulinti duomenų bazės publikacijų kokybinį vertinimą. 2017 m. „Lituanistikos“
duomenų bazės informacija pateko į OpenAIRE talpyklą, atvirosios prieigos registrus.
Specialią ekspertinę funkciją atlieka Tarybos mokslinių tyrimų infrastruktūrų (toliau – MTI)
komisija, vertinanti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų planus tapti tarptautinių mokslinių tyrimų
infrastruktūrų narėmis ir jų dalyvavimo šiose infrastruktūrose ataskaitas. Šiuo metu Lietuva yra dviejų
(Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų; Europos socialinio tyrimo) infrastruktūrų narė, taip pat
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tarpvyriausybinės organizacijos Europos molekulinės biologijos konferencija (toliau – EMBC) narė. Per
EMBC Lietuvos mokslo ir studijų institucijose vykdomi šios srities moksliniai tyrimai integruojami
į Europos mokslinių tyrimų erdvę, taip pat jauniesiems tyrėjams atsirado galimybė dalyvauti
stažuotėse ir prestižinėje, jiems skirtoje programoje, pagal kurią konkurso būdu finansuojami
talentingų jaunųjų mokslininkų tyrimai. 2017 m. MTI komisija vertino Bendrosios kalbos išteklių ir
technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo veiklos patikslintą
2016 m. ir apibendrintą 2015–2016 m. ataskaitas bei Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių
tyrimų infrastruktūros konsorciumo veiklos 2016 m. ir apibendrintą 2014–2016 m. ataskaitas, svarstė
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo 2017 m. veiklos ataskaitą. MTI komisija
vertino dešimt paraiškų pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytus kriterijus.
Ekspertinę funkciją atlieka Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija, siekianti užtikrinti Tarybos
vykdomos mokslinės veiklos etikos principų laikymąsi. 2017 m. pakeistas Etikos komisijos reglamentas
ir kiti jos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Atlikta ombudsmenų ir analogiškas funkcijas
atliekančių tarnybų analizė, kurios pagrindu pateikti siūlymai MSĮ pakeitimui, susijusiam su Seimo
etikos ir procedūrų kontrolieriaus funkcijų išplėtimu.
Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu Taryba vertino nevalstybinius mokslinių tyrimų
institutus, LR ir Europos branduolinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimo dėl CERN asocijuotojo
nario statuso suteikimo projektą ir kt. Taryba taip pat atliko užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių
akademinį pripažinimą. 2017 m. į Tarybą kreipėsi 23 asmenys su prašymais pripažinti užsienio šalių
mokslo ir studijų institucijose jiems suteiktus mokslo (meno) daktaro laipsnius.
Pradėtas įgyvendinti projektas „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių
plėtojimas (LINO LT)“. Šis projektas skirtas skatinti Lietuvos tyrėjus ir mokslininkus tobulinti ar įgyti
trūkstamą mokslinę ir dalykinę kompetenciją dalyvaujant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose
ir iniciatyvose. Pagrindinis projekto uždavinys – mokslo ryšių biuro Briuselyje įkūrimas ir įveiklinimas.
2017 m. lapkritį buvo surengti du Biuro prisistatymo renginiai, paskelbti trys kvietimai teikti paraiškas
ir prašymus.
Taryba skiria lėšas valstybės užsakomiesiems ir mokslininkų inicijuotiems tyrimams, tarptautinio
bendradarbiavimo projektams, teikia finansinę paramą tyrėjų karjerą ir mobilumą skatinančioms
veikloms. 2017 m. joms buvo skirta daugiau nei 18 mln. Eur.
Siekdama išnaudoti tarptautinio bendradarbiavo teikiamas galimybes ir užtikrinti kuo didesnį
Lietuvos mokslo konkurencingumą, Taryba toliau įgyvendino 2016–2020 m. tarptautiškumo gaires,
kuriose apibendrinta tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir numatytos svarbiausios veiklos
kryptys.
2017 m. Taryba dalyvavo trijų tarptautinių organizacijų veikloje, dviejose jungtinio
programavimo iniciatyvose, aštuoniuose nacionalinių mokslo programų koordinavimo tinkluose, taip
pat įsijungė į tris naujus nacionalinių mokslo programų koordinavimo tinklus. Taryba ir toliau
finansavo Lietuvos atstovus kitose Tarybos administruojamose tarptautinėse programose, įskaitant
įgyvendinamas pagal šešias tarpvalstybines ir tarpinstitucines sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir
technologijų srityje. 2017 m. buvo paskelbtas pirmasis konkursas „Daina“, skirtas paraiškoms vykdyti
bendrus Lietuvos ir Lenkijos mokslo projektus.
Tarybos Mokslo fondo darbuotojai administravo vienuolika programos „Horizontas 2020“ sričių,
vykdė Nacionalinių Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklo „Euraxess“ veiklas www.euraxess.lt.
Mokslininkų tarptautinis bendradarbiavimas skatinamas panaudojant kitus Tarybos taikomus
finansavimo instrumentus: penkias nacionalines mokslo programas, Valstybinę lituanistinę tyrimų ir
sklaidos programą. Mokslininkų, ypač jaunųjų, mobilumas remiamas finansuojant mokslinės išvykas ir
vizitus, tarptautinius renginius Lietuvoje. Mokslininkams teikiama ir kitokia jų tarptautiškumą
skatinanti parama – remiamos tarptautiškumo siekiančios asociacijos, teikiama parama publikacijoms
aukšto lygio tarptautiniuose leidiniuose.
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2017 m. baigėsi dalis vykdytų V ir VI kvietimų mokslininkų grupių projektų. Mokslinių tyrimų
rezultatai buvo apibendrinti 37-iuose vienkartiniuose mokslo leidiniuose (mokslo monografijos,
studijos, mokslinės šaltinių publikacijos ir pan.), paskelbta 210 straipsnių žurnaluose, įtrauktuose į
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę (toliau – WoS) ir 234 straipsniai kituose
recenzuojamuose leidiniuose. Buvo perskaityti, pranešimai daugiau kaip dviejuose šimtuose
tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų, gauti 9 patentai Lietuvoje, sukurtas 1 naujas
gaminys, taip pat sukurtos 4 naujos technologijos.
Atlikdama patarėjos vaidmenį Taryba renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie mokslo
finansavimo priemonių efektyvumą. Per paskutinius penkerius metus (2013–2017 m.) Lietuvos tyrėjai
duomenų bazėje WoS iš viso paskelbė 11 144 mokslo straipsnius. Iš jų 19,1 proc. (2 133) buvo
parengta pagal Tarybos finansuojamas veiklas. Per pasirinktą ataskaitinį 5-erių metų laikotarpį iš viso
Lietuvos tyrėjai duomenų bazėje WoS paskelbė 1008 mokslo straipsnius, kurie patenka į Top 10. Iš jų
13,8 proc. (139) buvo parengti pagal Tarybos finansuojamas veiklas.
2017 m. kvietimų projektuose gautos 722 paraiškos, iš 179 laimėjusių projektų 32 projektai
vykdomi kartu su užsienio tyrėjais iš 15 šalių. Projektams skirta kiek daugiau nei 17,8 mln. Eur.
Pagrindiniais vykdytojais įdarbinta daugiau kaip 700 tyrėjų, iš jų – virš 160 doktorantų, virš 400
mokslininkų. Bendras 2017 m. projektų konkursų sėkmės rodiklis siekia 26,2 proc.
2017 m. buvo paskelbti 9 kvietimai pagal 2014–2020 m. ES investicijų laikotarpiu Tarybai
pavestas įgyvendinti dvi priemonės: „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos
ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ ir „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos
srityje“. Visų ES priemonių grupių programoms 2017 m. sprendimais skirta daugiau kaip 84 mln. Eur.
Praktiškai visi sprendimai (99,5 proc. pagal lėšas) priimti ekspertiškai įvertinus užsienio ekspertų
grupėms.
2017 m. Taryba pristatė visuomenei elektroninį informacijos sąvadą „Spektras“ apie Tarybos
gautas paraiškas, vykdytus ir vykdomus projektus. Čia galima rasti vykdytų ir vykdomų mokslinių
tyrimų santraukas, finansavimo priemones, informaciją apie paraiškų konkursų skaičių, paraiškų
teikėjus pagal atskiras institucijas, jų vykdytus mokslinius tyrimus ir su jais susijusias veiklas.
2017 m. Taryba atnaujino savo interneto svetainę www.lmt.lt. Pasikeitė svetainės dizainas, ji
tapo funkcionalesnė, geriau atspindi Tarybos veiklą.
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1. Lietuvos mokslo tarybos veiklos pagrindas
1.1. Pagrindiniai Lietuvos mokslo tarybos veiklą reglamentuojantys dokumentai
Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) steigėjas yra Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Seimas.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Tarybos pirmininko pareigas ėjo prof. dr. DAINIUS
HAROLDAS PAUŽA.
Tarybos veiklos pagrindas – LR mokslo ir studijų įstatymas (toliau – MSĮ), kuriuo Tarybai pavesta
vykdyti LR Seimo ir LR Vyriausybės patarėjo mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais funkcijas,
dalyvauti įgyvendinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas
programas, įgyvendinti programinį konkursinį mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros darbų finansavimą, organizuoti Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimą.
Tarybą sudaro Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojai, mokslinis sekretorius, valdybos nariai,
dviejų ekspertų komitetų – Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto (toliau – HSM komitetas) ir
Gamtos ir technikos mokslų komiteto (toliau – GTM komitetas) – nariai. Taryboje yra 33 nariai, kurie
pagal Tarybos nuostatus yra skiriami penkerių metų kadencijai (ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš
eilės). Pusė narių įpusėjus penkerių metų kadencijai yra keičiami.
Įgyvendinant naujos redakcijos MSĮ nuostatas, 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl
Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ LR Seimas patvirtino naujus Tarybos nuostatus.

1.2. Tarybos organizacinė struktūra
Tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – HSM komitetas ir GTM komitetas bei Tarybos
Mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas). Tarybos komitetai turi teisę priimti sprendimus dėl klausimų,
susijusių su jų kuruojamomis mokslo sritimis.
2017 m. lapkričio 8 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 894 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos
sudėties patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja valdyba. Valdybą sudaro 9 mokslo ir politikos
įgyvendinimu suinteresuotų institucijų atstovai.
2017 m. įvyko 6 Tarybos plenariniai posėdžiai, 16 valdybos posėdžių. Priimta 11 Tarybos ir 79
valdybos nutarimų.
Tarybos 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).
LR Seimo valdybos 2012 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. SV-S-1463 Mokslo fondo bendras
didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius –
45 pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto, 2017 m. šiose pareigybėse dirbo 44 darbuotojai.
2017 m. 3-juose Mokslo fondo skyriuose dirbo 15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš ES 2014–2020 m. techninės paramos lėšų. 2017 m. Taryba tęsė 6
projektų, kurie yra finansuojami ir kitų ES struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinimą, juose patvirtinta 17
pareigybių, kurios neįeina į didžiausią leistiną pareigybių skaičių.
1 lentelė. 2017 m. Tarybos sudėtis.

Pareigūnų skaičius (Tarybos nariai)
Tarybos Mokslo fondo darbuotojai

Pareigybės,
finansuojamos iš
valstybės biudžeto lėšų:
33
45

Pareigybės, finansuojamos
ES 2014–2020 m. techninės
paramos lėšomis:

Pareigybės, finansuojamos
ES fondų lėšomis (kituose
ES fondų projektuose):

15

17*

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

2.1. Ekspertinė Tarybos veikla
Taryba yra įpareigota patarti LR Seimui ir LR Vyriausybei mokslo plėtros ir mokslininkų rengimo
klausimais, organizuoti mokslinės veiklos vertinimą, teikti siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir
dermės su valstybės poreikiais. Su Tarybos parengtais dokumentais ir jų projektais supažindinama LR
švietimo ir mokslo ministerija, mokslo ir studijų institucijos. Interneto svetainėje www.lmt.lt skelbiami
Tarybos nutarimai, informuojama apie rengiamus Tarybos posėdžius, kurie yra atviri. Tarybos siūlymai
ir rekomendacijos siunčiamos LR Seimui, LR Vyriausybei, LR švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms
valstybės institucijoms. Su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu bei LR švietimo ir mokslo
ministerija Taryba bendradarbiauja nuolatos.
2.1.1.
2.1.1.1.

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtra
Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis yra ilgalaikio planavimo priemonė, apimanti
visas mokslo sritis. Tai ir strateginis dokumentas, paremtas Lietuvos ir Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūrų sistemos analize, o taip pat ir dinamiškas dokumentas, atnaujinamas atsižvelgiant į
infrastruktūrų poreikio ir su jų plėtra susijusius pokyčius. LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m.
spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 patvirtintame „Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir
dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos apraše“ numatyta, jog Lietuvos
mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį Taryba iš esmės peržiūri ir atnaujina ne rečiau kaip kas 4
metai.
Šiuo metu Lietuva yra dviejų tarptautinių MTI narė: Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų
infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (angl. Common Language
Resources and Technology Infrastructure Network, European Research Infrastructure Consortium –
CLARIN ERIC) ir Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo
(angl. The European Social Survey – ESS ERIC), taip pat tarpvyriausybinės organizacijos Europos
molekulinės biologijos konferencijos (toliau – EMBC; angl. The European Molecular Biology
Conference) narė.
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Socialinių ir
humanitarinių mokslų
MTI

Biomedicinos mokslų
MTI

E-lingua
(CLARIN-LT)

AEROINFRA

ESS LT*

Biobank-LT

HUMRE*

CossyBio

Lazerių MTI

LiDA

INECOM

LitGrid-HPC

PITI - "Aruodai"

MEDWAN

MAO

REIA

Mechatronika*

* – į atnaujintą Kelrodį įtrauktos MTI. „E-lingua“ (CLARIN-LT) – Elektroniniai lietuvių
kalbos ištekliai, ESS LT – Europos socialinis tyrimas, LiDA – Lietuvos humanitarinių ir socialinių
mokslų duomenų archyvas, HUMRE – Žmogaus gerovės ir raidos mokslinių tyrimų
infrastruktūra, PITI „Aruodai“ – Paveldo ir istorijos mokslinių tyrimų infrastruktūra „Aruodai“,
AEROINFRA – Aerobiologijos mokslinių tyrimų infrastruktūra, MEDWAN – Biomedicininių
duomenų kaupimo, standartizavimo ir analizės mokslinių tyrimų infrastruktūra, REIA –
Eksperimentinių gyvūnų mokslinių tyrimų infrastruktūra, „CossyBio“ – Kompiuterinės,
struktūrinės ir sistemų biologijos centras, INECOM – Metabolominės ekologijos mokslinių
tyrimų infrastruktūra, Konsorciumas „Biobank-LT“ – nacionalinis biobankų tinklas,
INOCHEMAS – Inovatyvios chemijos centras, „LitGrid-HPC“ – Lietuvos GRID našių skaičiavimų
tinklas, „Mechatronika“ – Mechatronikos mokslinių tyrimų infrastruktūra, MNAAPC – Mikro-,
nanotechnologijų ir analizės atvirosios prieigos centras, MAO – Molėtų astronomijos
observatorija, „Lazerių MTI“ – Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir
plataus bangų ruožo ultratrumpųjų, lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra, PTC –
Puslaidininkių technologijų centras, SPECTROVERSUM – Spektrometrinio medžiagų ir
elektroninių / molekulinių vyksmų charakterizavimo centras, „AChePha“ – Taikomosios
chemijos ir biofarmacijos centras (klasteris), ULTRATEST – Ultragarsinių neardomųjų bandymų,
matavimų ir diagnostikos centras, AGBC – Augalų genetikos ir biotechnologijos centras.

Gamtos ir
technologijos mokslų
MTI

AChePha*

Žemės ūkio mokslų
MTI

AGBC*

INOCHE
MAS*

MNAAPC*

PTC

SPEKTROVERS
UM

ULTRATEST

1 pav. Atnaujintame Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodyje esančios infrastruktūros; mėlyna spalva
pažymėtos tos MTI, kurios yra tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų narės, o melsva – pradėjusios stojimo į
tarptautinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą procesą.

2.1.1.2.

Lietuva – Europos molekulinės biologijos konferencijos narė

LR Seimas 2016 m. kovo 17 d. priėmė įstatymą Nr. XII-2256 „Dėl Susitarimo dėl Europos
molekulinės biologijos konferencijos (angl. The European Molecular Biology Conference, toliau –
EMBC) įkūrimo ratifikavimo“, kuriuo skyrė Tarybą atstovauti Lietuvos Respublikai įgyvendinant ir
užtikrinant finansinių įsipareigojimų, prisiimtų pagal šį Susitarimą, vykdymą. Šveicarijos Vyriausybė
2016 m. gegužės 13 d. patvirtino Lietuvos ratifikavimo dokumentus ir nuo šios dienos susitarimas
įsigaliojo Lietuvai. 2016 m. gegužės mėn. Lietuva tapo EMBC nare.
Pagrindinis EMBC tikslas – koordinuoti gyvybės mokslų srities mokslinius tyrimus ir užtikrinti,
kad Europos šalyse narėse vykdomų tyrimų tematika ir infrastruktūra būtų pasaulinio lygio ir
pasirengtų narystei tarptautinėje infrastruktūroje – Europos molekulinės biologijos laboratorijoje
(toliau – EMBL), turinčioje aukščiausio lygio ir pažangiausių technologijų kūrimo laboratorijas
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Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Narystė EMBL užtikrina nemokamą šalių
narių mokslininkų prieigą prie šių ir kitų šalių narių infrastruktūrų.
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2 pav. 2014–2017 m. Lietuvos finansiniai įnašai narystėms ir kitoms išlaidoms ESS ir CLARIN infrastruktūrose bei
EMBC, Eur.

Lietuvai įsijungus į EMBC, Vilniaus universitete, Jungtiniame gyvybės mokslų centre, Lietuvos
sveikatos mokslų universitete, Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir
kitose mokslo ir studijų institucijose vykdomi šios srities moksliniai tyrimai integruojami į Europos
mokslinių tyrimų erdvę, taip pat atsivėrė galimybės ir jauniesiems tyrėjams dalyvauti stažuotėse bei
prestižinėje jiems skirtoje programoje, pagal kurią konkurso keliu finansuojami talentingų jaunųjų
mokslininkų tyrimai. Lietuva gali dalyvauti ir kitoje specialioje programoje SDIG (angl. Strategic
Development Installation Grants), kuria siekiama stiprinti mokslą EMBC/EMBL valstybėse narėse,
skatinant talentingus jaunus mokslininkus įsteigti šiose šalyse nepriklausomas laboratorijas.
Lietuva tarptautinėms infrastruktūroms iš viso narystės mokesčių nuo 2014 m. sumokėjo
154 128 Eur, o papildomoms išlaidoms – 601 381 Eur. Europos molekulinės biologijos konferencijos
nario mokesčiui 2016 m. buvo sumokėta 15 894 Eur, 2017 m. – 28 730 Eur.
2.1.1.3.

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisija

Tarybos 2016 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. VIII-8 patvirtinta atnaujinta Mokslinių tyrimų
infrastruktūrų komisijos (toliau – MTI komisija) sudėtis.
MTI komisija, vadovaudamasi MSĮ, Dalyvavimo tarptautinėse MTI tvarkos aprašu, patvirtintu LR
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1068, Lietuvos institucijų dalyvavimo
tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos
2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-127, ir Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse
mokslinių tyrimų infrastruktūrose finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos pirmininko
2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-120, 2017 m. atliko dalyvavimo tarptautinėse infrastruktūrose
metinių ir apibendrinamųjų ataskaitų vertinimą, išvadų Tarybai teikimą bei kitų klausimų, susijusių su
mokslinių tyrimų infrastruktūromis, svarstymą.
MTI komisija 2017 m. teigiamai įvertino Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų
infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (CLARIN ERIC) veiklos
patikslintą 2016 m. ir apibendrintą 2015–2016 m. ataskaitas. taip pat Europos socialinio
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tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ESS ERIC) veiklos 2016 m. ir
apibendrintą 2014–2016 m. ataskaitas.
2017 m. MTI komisija vertino patikslintų pagal 20142020 metų ES fondų investicijų veiksmų
programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1CPVA-V-701 priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir
integracija į Europines infrastruktūras“ dešimt paraiškų pagal švietimo ir mokslo ministerijos
nurodytus šešis (6) kriterijus. MTI komisijos apibendrintas vertinimas su 10 paraiškų reitingavimu
buvo pateiktas LR švietimo ir mokslo ministerijai.
MTI komisija, vadovaudamasi Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo
tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769, svarstė Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros
konsorciumo (ESS ERIC) veiklos ataskaitą už 2017 m. ir pateikė savo išvadą LR švietimo ir mokslo
ministerijai.
2.1.2.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2015–2016 m. mokslo (meno) veiklos vertinimas

Taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128
(LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-79 redakcija) patvirtintos Mokslo ir
studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos (toliau – Metodika) 3 punkto
nuostatomis, Tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-200 (Tarybos pirmininko
2017 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-167 redakcija) patvirtintu ir su LR švietimo ir mokslo ministerija
suderintu Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo
reglamentu, LR švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. birželio 1 d. Nr. SR-2470, 2017 m. birželio
15 d. Nr. SR-2743 ir 2017 m. rugsėjo 15 d. Nr. SR-4058 raštais „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų
institutų 2015 ir 2016 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo“, įvertino Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų 2015-16 m. humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos
mokslo sričių ir meno mokslo (meno) veiklą.
Mokslinės veiklos rezultatus vertino Tarybos sudarytos penkios ekspertų grupės.
Visų mokslų sričių MTEP projektus ir sutartis vertino viena ekspertų grupė
Vertinimui darbus deklaravo 38 mokslo ir studijų institucijos (toliau – Institucijos):
 14 valstybinių universitetų;
 3 nevalstybiniai universitetai;
 13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų;
 5 nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai;
 3 universiteto ligoninių klinikos.
Iš viso Institucijos vertinimui pateikė 2015–16 metais parengtų beveik 20 tūkst. darbų vienetų:
 Mokslo (meno) darbų įteikta virš 17,2 tūkst.;
 Tarptautinių projektų – beveik 0,6 tūkst.;
 Užsakymų iš ūkio subjektų – virš 2,2 tūkst.
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3 pav. 2015-2016 m. Institucijų vertinimui pateikti ūkio subjektų užsakymai, tarptautiniai projektai ir mokslo
(meno) darbai.

Institucijos už 2015 metus pateikė 1204 sutartis ir 299 projektus, už 2016 metus – 1005 sutartis
ir 263 projektus.
2015–2016 m. Institucijos deklaravo aukščiausio lygio mokslo (meno) darbus: 19 patentų, 51
veislę, apie 200 monografijų ir apie 80 aukšto lygio meno kūrinių.
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2 lentelė. 2015–2016 m. pateikti MTEP projektai ir sutartys. Mokslų sritys: H – humanitariniai, S – socialiniai, P –
fiziniai, A – žemės ūkio, Bk – kiti biomedicinos, M – medicinos, T – technologijos.

Humanitarinių mokslų srityje buvo pateikti 3527 mokslo darbai, socialinių mokslų srityje – 4181
mokslo darbai, menuose – 2697 meno darbai, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos
(toliau – PABT) mokslų srityse – 6805 darbai. Ekspertiškai buvo įvertinta apie 3,7 tūkst. publikacijų
arba meno darbų.
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4 pav. Institucijų 2015-2016 m. deklaruoti I, Ip ir II lygmens mokslo darbai.

Ekspertinio darbo metu dėl pripažinimo tarptautiniu mastu įvertintos 48 leidyklos, kuriose
2015 m ir 2016 m. Lietuvos mokslininkai spausdino PABT mokslo sričių monografijas ir knygų skyrius.
Pripažinta, kad 2015 m. 12 leidyklų, o 2016 m. 13 leidyklų nelaikytinos tarptautiniu mastu
pripažintomis mokslo leidyklomis, kaip tai apibrėžta Metodikoje.
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Kaip numatyta Metodikoje, buvo vertinama, ar žurnalų, kuriuose 2015 (arba 2016) m.
išspausdinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų PABT mokslo sričių straipsniai, cituojamumo rodiklis
nėra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais. Nustatyta, kad 2015 m.
33 žurnalai, o 2016 m. – 38 žurnalai netenkina Metodikoje nustatytos sąlygos. Suformuluotos dvi
pagrindinės šių žurnalų patekimo į sąrašą priežastys: A – savicitavimo rodiklis 2015 (arba 2016) metais
yra didesnis negu 20 proc., o šio žurnalo cituojamumo rodiklis (Journal Impact Factor (IF)) neįskaitant
savicitavimų yra mažesnis už 20 proc. mokslo kategorijos agreguotuojo cituojamumo rodiklio
(Agregate Impact Factor (AIF)) arba rodiklių vidurkio, jei žurnalas priklauso kelioms kategorijoms; B –
savicitavimo rodiklis 2015 (arba 2016) metais yra didesnis negu 20 proc., o šio žurnalo cituojamumo
rodiklio procentilė (Journal IF Percentile) yra mažesnė už 20 proc.
Galutiniai Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2015 ir 2016 m. socialinių (S), humanitarinių (H),
menų (M), fizinių (P), žemės ūkio (A), biomedicinos (B), technologijos (T) mokslų darbų ekspertinio ir
formaliojo vertinimo bei MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai paskelbti Lietuvos
mokslo tarybos tinklalapyje adresu: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-kokybe/mokslo-meno-veiklosrezultatu-vertinimas/182
Mokslo kryptyse, kuriose turi studijų interesą, institucijos galėjo neįskaitiniam ekspertiniam
vertinimui pateikti mokslo darbus – I lygmens ekspertiniam vertinimui ir Ip lygmens neįskaitiniam
ekspertiniam vertinimui pateiktų darbų suma turėjo sudaryti ne daugiau kaip 5,9 mokslo darbus ir ne
mažiau kaip 5. Jei I lygmenyje konkrečioje mokslo kryptyje buvo pateikta darbų daugiau kaip 5,
papildomų darbų teikti nebuvo galima. Taip pat nebuvo galima keisti mokslo krypčių, kurioms
institucijos buvo priskyrę mokslo darbus, bei braukti darbų iš I ar Ip lygmens sąrašų. Papildomai
neįskaitiniam vertinimui pateiktų darbų vertinimo rezultatai neturėjo įtakos institucijų baziniam
finansavimui.
Humanitarinių (H), socialinių (S), meno (M), fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos
(PABT) mokslų sričių ekspertų komisijos įvertino atitinkamai 63, 128, 45 ir 503 mokslo darbus, kuriuos
institucijos pateikė papildomam neįskaitiniam 2015-2016 m. vertinimui kaip Ip darbus humanitarinių,
socialinių, meno, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių kryptyse. Mokslo
(meno) darbų ekspertinio vertinimo rezultatai pagal kryptis paskelbti Tarybos tinklalapyje aukščiau
nurodytu adresu, o 2015 ir 2016 m. mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatų penkių geriausių
mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai svertiniai įverčiai pateikiami šios ataskaitos
1 priede.
2.1.3.
2.1.3.1.

Doktorantūros kokybės priežiūra
Vykdomų doktorantūrų vertinimas

Vadovaujantis meno doktorantūros nuostatais, 2017 m. atliktas meno doktorantūros
vertinimas. Galutinės apibendrinamosios išvados 2017 m. dar nebuvo parengtos, tačiau pirminės
išvados buvo išsiųstos institucijos susipažinti ir teikti pastabas dėl, institucijos nuomone, išvadose
esančių faktinių klaidų.
2017 m. vykdomų doktorantūrų veiklos vertinimas buvo atliekamas ne tik nagrinėjant ir
vertinant institucijų savianalizių suvestines, bet buvo vykstama į vizitus į meno doktorantūrą
vykdančias institucijas: Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir Vilniaus dailės akademiją. Susitikimų
su administracija, doktorantūros komitetų nariais, dėstytojais, doktorantais metu ekspertų grupės
nariai turėjo galimybę gauti atsakymus dėl savianalizės suvestinėje įvardytų problemų, prašyti
papildomos informacijos, o taip pat susipažinti su doktorantūros vykdymui naudojama materialine
baze, apgintais meno darbais ir kita medžiaga. Vizito metu aptartos galimybės atskirti kino ir teatro
doktorantūras, mažinti meno doktorantūros darbų tiriamajai daliai keliamus reikalavimus. Ekspertų
nuomonė bus pateikta ekspertų parengtose išvadose.
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Sprendžiant iš pirminių ekspertų parengtų išvadų, ekspertų rekomendacijų daugiausia susijusios
su studijų dalykų aprašų tobulinimu, doktorantūros rezultatų sklaida, bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose skatinimu. Be aukščiau išvardytų,
rekomendacijos atskiroms mokykloms yra gana skirtingos – LMTA siūloma aktyviau dalyvauti
tarptautinėse programose, sudaryti geresnes sąlygas kino tyrimų plėtrai, gerinti materialinę bazę,
įskaitant bibliotekos išteklius, palaikyti glaudesnį ryšį su alumnais, VDA – kelti reikalavimus
stojantiesiems, tobulinti meno projekto tiriamosios dalies rengimą, praplėsti privalomų ir
pasirenkamųjų dalykų sąrašą, pritaikant konkrečios krypties meno doktorantūros specifikai, didinti
meno projekto temų ir jų tyrimo metodų įvairovę.
2.1.3.2.

Institucijų prašymų siekiant įgyti doktorantūros teisę vertinimas

Institucijos, siekiančios įgyti doktorantūros teisę, vadovaudamosi Mokslo doktorantūros
nuostatais, turi pateikti dokumentus ŠMM, kuri kreipiasi į Tarybą, prašydama dokumentus įvertinti.
Tarybos ekspertų grupės atlieka vertinimą pagal Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo
apraše nustatytą eigą ir tvarką, o Taryba, patvirtinusi ekspertų grupės vertinimo išvadas, teikia
rekomendacijas ŠMM.
2017 m. į Tarybą nesikreipė nė viena institucija ar institucijos, siekiančios įgyti doktorantūros
teisę mokslo kryptyje. Tačiau buvo pateikti dviejų institucijų (KTU ir VGTU) siūlymai suteikti
doktorantūros teisę dar vienai institucijai, kuri doktorantūrą vykdytų kartu su teisę jau turinčia
institucija. Abu prašymai buvo patenkinti ir Taryba rekomendavo ŠMM, kad doktorantūros teisę
informatikos inžinerijos kryptyje turintis KTU kartu su VDU doktorantūrą vykdytų prisijungus ir VGTU,
o doktorantūros teisę transporto inžinerijos kryptyje turintis VGTU kartu su ASU ir KU doktorantūrą
vykdytų prisijungus ir KTU.
ŠMM prašymu taip pat buvo atliktas institucijų, kurioms doktorantūros teisė buvo suteikta
kartu su užsienio mokslo ir studijų institucijomis, vertinimas. Vertinimu buvo siekiama įsitikinti, ar
doktorantūros, vykdomos su užsienio partneriais, yra efektyvios ir užtikrinančios realų ir tęstinį užsienio
partnerių dalyvavimą doktorantūros vykdymo procese. Buvo vertinamos 7 doktorantūros. Teisė vykdyti
doktorantūrą dalyvaujant užsienio institucijoms vadybos kryptyje palikta Vadybos ir ekonomikos
universitetui kartu su Aarhus universitetu, Norvegijos verslo mokykla ir Tartu universitetu; fizikos
kryptyje – KTU kartu su Pietų Danijos universitetu; biologijos kryptyje – LSU kartu su Tartu universitetu.
Šis vertinimas parodė, kad dalis institucijų, turėjusių doktorantūros vykdymo teisę kartu su
užsienio institucija, pastarąsias buvo prirašiusios formaliai, užsienio institucijos neturėjo esminės
įtakos doktorantūros kokybei. VDU atsisakė tolesnio 4-ių doktorantūrų vykdymo dalyvaujant užsienio
institucijoms (Lenkijos Nencki eksperimentinės biologijos institutu, Norvegijos Adger universitetu,
Latvijos universitetu, Ispanijos Cordoba universitetu ir Portugalijos Aveiro universitetu) ir pateikė
prašymus vykdyti krypčių doktorantūras be jų. Suteiktos teisės vykdyti doktorantūras be užsienio
partnerių biochemijos kryptyje – VDU kartu su LSMU ir LAMMC; biologijos kryptyje – VDU kartu su
GTC ir IMC; psichologijos kryptyje – VDU kartu su MRU; edukologijos kryptyje – VDU kartu su KU,
MRU ir VU.
2017 m. Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms suteiktas doktorantūros teisių skaičius
nepasikeitė (liko toks pats, kaip ir 2016 m. – 89), tačiau pasikeitė doktorantūras mokslo kryptyse
vykdančių institucijų skaičius.
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2.1.3.3.

Doktorantūros komitetų narių keitimas

Institucijos, norinčios pakeisti doktorantūros komitetų narių sudėtį ar doktorantūros
reglamentus, vadovaudamosi Mokslo doktorantūros nuostatais, turi derinti keitimus su Taryba.
2017 m. į Tarybą kreipėsi 9 universitetai, norintys pakeisti doktorantūros komitetus (toliau –
Komitetai).
2017 m. liepos mėn. atliktas LSMU 9 mokslo krypčių vykdomų doktorantūrų komitetų
(biofizikos (kartu su VDU), biologijos, medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos,
slaugos, veterinarijos ir zootechnikos) atitikties Mokslo doktorantūros nuostatų reikalavimams
vertinimas. Ekspertų grupė konstatavo, kad visi doktorantūros komitetai atitiko reikalavimus,
turinčius įsigalioti nuo 2018 m. sausio 1 d.
Per 2017 m. atlikta daug doktorantūros komiteto narių keitimų. Tikėtina, kad toks didelis
komiteto narių keitimų skaičius buvo susijęs su numatytu doktorantūros komitetų atitikties Mokslo
doktorantūros nuostatams vertinimu. Komitetai pakeisti visose humanitarinių mokslų srityse ir beveik
visose socialinių mokslų (išskyrus komunikacijos ir informacijos kryptį) ir technologijos mokslų srityse
(išskyrus transporto inžinerijos kryptį). Daugiausia komiteto narių pakeitė VDU (15 krypčių, 44 narius),
kai kuriose kryptyse keisdami 5–6 narius (vadyba, menotyra, psichologija). KTU pakeitė doktorantūros
komitetų sudėtį 10 krypčių, VGTU – 8 kryptyse. VU per 2017 m. kreipėsi dėl pakeitimų tik 4 kryptyse,
tačiau 2017 m. pabaigoje kreipėsi dėl 58 narių keitimo ar papildymo naujais komiteto nariais 23
kryptyse (visuomenės sveikatos kryptyje keičiant net 7 narius). Šių komiteto narių vertinimas dar
nebaigtas.
MRU, turinti doktorantūros teisę teisės kryptyje su VDU, pakeitė 5 narius, LSU, turinti
doktorantūros teisę biologijos srityje – 2 narius, ASU miškotyros kryptyje – 2 narius (ASU agronomijos
kryptyje nariai nekeisti).
3 lentelė. Doktorantūros komiteto narių keitimai 2017 m. Krypčių kodai reiškia: 01H – filosofija, 02H – teologija, 03H –
menotyra, 04H – filologija, 05H – istorija, 07H – etnologija, 01S – teisė, 02S – politikos mokslai, 03S – vadyba, 04S –
ekonomika, 05S – sociologija, 06S – psichologija, 03P – chemija, 04P – biochemija, 05P – geologija; 06P fizinė geografija09P – informatika, 01A– agronomija; 01B – biologija, 02B – biofizika, 03B – ekologija ir aplinkotyra, 05B – zoologija, 06Bmedicina, 07B – odontologija, 09B- visuomenės sveikata, 1T – elektros ir elektronikos inžinerija, 02T – statybos inžinerija,
04T –aplinkos inžinerija; 05T – chemijos inžinerija; 06T – energetika ir termoinžinerija, 07T – informatikos inžinerija, 08T –
medžiagų inžinerija, 09T – mechanikos inžinerija, 10T – matavimų inžinerija; MSI – mokslo ir studijų institucija.
MSI
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1
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1
2
1
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––––––––––––––––––––––––––––––––

– keitimai (papildymai) dar nebaigti
2
– komiteto narių papildymas

Meno doktorantūrą vykdančios institucijos taip pat kreipėsi dėl doktorantūros komitetų sudėties
keitimų: 2 nariai pakeisti LMTA teatro ir kino, 2 nariai – VDA dizaino ir 5 – VDA dailės kryptyje.
Pritarta net 97 narių įtraukimui į doktorantūrų komitetus (maždaug 2,5 karto daugiau palyginus
su pakeistų narių skaičiumi 2016 metais), nepritarta tik vienam keitimui dėl neatitikties mokslo
krypčiai.
Pagrindinės doktorantūros komitetų narių keitimo priežastys, kaip ir anksčiau, yra išėjimas į
pensiją, darbovietės keitimas, tačiau ženkliai padaugėjo keitimų siekiant pakelti doktorantūros
komiteto kompetentingumą, o ne dėl išėjimo į pensiją ar darbovietės pakeitimo.
Su Taryba derinti LMTA ir VDA meno doktorantūros reglamentų pakeitimai. Pateiktos pastabos,
į kurias rekomenduota atsižvelgti ir pakoreguoti reglamentus.
2.1.4.
2.1.4.1.

Ilgalaikės institucinės MTEP programos
Ilgalaikių institucinių MTEP 2011–2016 m. vykdytų programų vertinimas

Vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153
patvirtinto „Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros
programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo“ nuostatomis, 2017 m. gegužę
Taryba įvertino valstybinių mokslinių tyrimų institutų (toliau – Institutai) vykdytų penkiasdešimties
ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų
(toliau – MTEP programų) baigiamąsias ataskaitas.
Įvertintos 22 humanitarinių ir socialinių mokslų sričių MTEP programų, kurias vykdė Lietuvių
kalbos institutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos socialinių tyrimų
centras ir Lietuvos teisės institutas, baigiamosios ataskaitos. Taip pat įvertintos 28 fizinių, žemės ūkio,
biomedicinos ir technologijos mokslo sričių MTEP programų, kurias vykdė Gamtos tyrimų centras,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos energetikos institutas, Valstybinis mokslinių
tyrimų institutas (toliau – VMTI) FTMC ir VMTI IMC, baigiamosios ataskaitos.
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Tarybos ekspertai vertino, ar 2012–2016 m. vykdytos MTEP programos esmingai prisidėjo
sprendžiant Lietuvos valstybei ir (ar) visuomenei aktualias problemas bei prie mokslo krypties ar
krypčių raidos ir plėtros (2 priedas). Išnagrinėję ilgalaikių institucinių MTEP programų baigiamosiose
ataskaitose pateiktus mokslinių tyrimų rezultatus ir jų sklaidą, Tarybos ekspertai konstatavo, kad
Institutų MTEP programos vykdytos sėkmingai: išspręsti numatyti uždaviniai, pasiekti rezultatai
atitinka planuotus, o gauta mokslinė produkcija yra vertinga tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu,
mokslinių tyrimų rezultatų sklaida, viešinimas ir populiarinimas – nuoseklūs ir išsamūs.
2.1.4.2.

Ilgalaikių institucinių 2017–2021 m. MTEP programų patvirtinimas

Atsižvelgdama į Tarybos pateiktas ekspertines išvadas ir siūlymus dėl Institutų pateiktų 2017–
2021 m. MTEP programų projektų, LR švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu
Nr. 273 patvirtino Ilgalaikes institucines MTEP 2017–2021 m. programas – 20 humanitarinių ir
socialinių mokslų sričių programų ir 29 fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių
programas.
Humanitarinių mokslų srities 2017–2021 m. MTEP programas pradėjo vykdyti 4 Institutai. Iš jų
po 4 ilgalaikes MTEP programas vykdo LII („Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas
(XIV–XVIII a. istorijos slinktys)“, „Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos
šaltinių tyrimas“, „Vėluojanti tauta–2: Lietuvių modernizacijos problemos“ ir „Tūkstantmečiai iki
valstybės. Priešistorinių bendruomenių daugiasluoksniai tyrimai“), LKI („Fundamentiniai ir taikomieji
lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno bei etimologijos tyrimai, 2017–2021“, „Fundamentalieji ir
taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida“,
„Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir populiarioji sklaida, 2017–2021“ ir „XXI amžiaus tarmėtyros
modelio kūrimas ir taikomieji regioniniai variantiškumo tyrimai“) ir LLTI („Moderniosios Lietuvos
literatūrinis kanonas“, „Lietuvių folkloro, mitologijos ir šiuolaikinių folklorinių procesų tyrimai“,
„Literatūra kaip socialumo liudininkė: estetika, atmintis, mentalitetas vėlyvuoju sovietmečiu–XXI a.
pradžioje“ ir „Senosios Lietuvos ir Prūsijos raštijos fundamentiniai tyrimai“), 2 programas – LKTI
(„Lietuvos dailės, muzikos ir teatro tyrimai: paveldas, nauji reiškiniai, kontekstai“, „Tradicijos ir
dabarties sankirtos: tarpdalykiniai XX a.–XXI a. kultūros tyrimai“). Vieną humanitarinių mokslų
programą – „XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos“ – vykdo
du Institutai (LII ir LKTI) kartu.
Socialinių mokslų srities 2017–2021 m. MTEP programas pradėjo vykdyti du Institutai, iš jų LAEI
vykdo dvi programas („Lietuvos kaimo raida žinių visuomenėje“ ir „Tvaraus žemės ūkio kūrimas
Lietuvoje“), LSTC – tris programas („Lietuvos visuomenės socialinės diferenciacijos procesai ir
integracijos prielaidos“, „Socialinių ir ekonominių pokyčių įtakos darbo rinkai ir atskirų gyventojų
grupių užimtumui tyrimai“ ir „Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai keliant jų gerovę: šeima,
būstas, pajamos, socialinės paslaugos“).
Vykdant humanitarinių ir socialinių mokslų sričių Institutų Ilgalaikes MTEP 2017–2021 m.
programas toliau nuosekliai, iš dalies arba nauju konceptualesniu lygiu tęsiami tyrimai, pradėti
vykdant 2012–2016 m. MTEP programas.
Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių 2017–2021 m. MTEP programas
pradėjo vykdyti 6 Institutai. Iš jų 8 ilgalaikes MTEP programas vykdo FTMC („Aplinką tausojanti
energetika ir aplinkosaugos“, „Funkcinės medžiagos ir technologijos“, „Matavimų technologijos ir
prietaisai“, „Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija“, „Nanostruktūrizuotos medžiagos ir elektronikos
prietaisai“, „Optoelektronikos ir lazerių technologijos“, „Sudėtingų sistemų dinamika ir charakterizavimas“
ir „Tekstilės technologijos ir techninės tekstilės aprangos sistemos“), 6 programas – LAMMC („Augalų
biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“, „Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai“,
„Kenksmingieji organizmai agro ir miško ekosistemose (KOMAS)“, „Sodininkystė ir daržininkystė:
agrobiologiniai pagrindai ir technologijos“, „Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas“ ir
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„Žemės ūkio ir miškų augalų požymių bei savybių genetinės prigimties tyrimas, genotipų kryptingas
keitimas šiuolaikinėms veislėms kurti“), 5 programas – LEI („Ateities energetikos technologijų kūrimas, jų
saugos ir patikimumo tyrimai“, „Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prognozės, efektyvaus
naudojimo ir socialinio poveikio tyrimas“, „Energetikos darnios raidos modeliavimas ir valdymo tyrimas“,
„Inovatyviose technologinėse sistemose vykstančių šiluminių ir hidrodinaminių procesų dėsningumų
tyrimai“ ir „Jonizuojančios spinduliuotės poveikio bei kitų su atominių elektrinių eksploatavimo
nutraukimu susijusių problemų tyrimas“), 4 programas – GTC („Biotos ištekliai kintančioje aplinkoje:
populiacijų, rūšių ir bendrijų būklės tyrimai, valdymo ir tvaraus naudojimo pagrindimas (BIOTA)“,
„Laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos molekuliniai pagrindai“, „Biologinių sistemų funkcijų,
reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos“, „Geoaplinka ir jos ištekliai kintančiomis klimato ir
žmogaus poveikio sąlygomis“), po 3 programas vykdo NVI („Kancerogenezės bei piktybinių navikų
epidemiologijos tyrimai vėžio profilaktikos plėtrai“, „Vėžio ankstyvosios diagnostikos tobulinimas“ ir
„Piktybinių navikų individualizuoto gydymo technologijų plėtra“) ir VMTI IMC („Molekulinio ir ląstelinio
imuniteto tyrimai biologiniuose modeliuose in vitro ir in vivo“, „Naujos kamieninių ląstelių ir
rekombinantinių molekulių technologijos audinių inžinerijai ir regeneracinei medicinai“ ir „Sveikatinimo,
inovatyvių diagnostikos ir gydymo metodų taikymo ir ligų prevencijos tyrimai“).
Vykdant fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių Institutų Ilgalaikes
MTEP 2017–2021 m. programas toliau nuosekliai, iš dalies arba nauju konceptualesniu lygiu tęsiami
tyrimai, pradėti vykdant 2012–2016 m. MTEP programas.
2.1.4.3.

2017 m. vykdomų 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. LR švietimo ir
mokslo ministerijos patvirtintos 12-os valstybinių mokslinių tyrimų institutų 49 ilgalaikės institucinių
MTEP 2017–2021 metų programos bei dvi Lietuvos teisės instituto vykdomos programos, kurios LR
švietimo ir mokslo ministerijos buvo patvirtintos 2015 m. rugpjūčio 7 d.
Iš 2017 metais 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 6 ir 6.1
paveiksluose, atitinkamai.

6 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.
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6.1 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.

2.1.5.

Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra

2017 m. buvo tęsiamas projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ įgyvendinimas
(projekto pradžia 2016 m. balandžio 27 d.). Projektas vykdomas pagal 2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas. Projekto
partneriai − Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMAVB) ir KTU.
Pagrindinis projekto tikslas – kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie naujausias lituanistikos
publikacijas atvirosios prieigos duomenų bazės „Lituanistika“ informacinėje sistemoje, pritaikyti ją
mokslo politikos reikmėms bei plėtoti modernias priemones lituanistikos publikacijoms patekti į
nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę.
Projekto uždaviniai ir veiklos. Pirmasis projekto uždavinys − surasti, archyvuoti, parengti ir
skleisti informaciją apie naujausias lituanistikos publikacijas. Šiam uždaviniui įgyvendinti atliekama
lituanistikos publikacijų paieška, registracija, jos teikiamos įvertinti ekspertams, teigiamai įvertintoms
ir įtraukiamoms į duomenų bazę publikacijoms rengiami įrašai ir atvirosios prieigos el. dokumentai.
Už šią veiklą atsakingas projekto partneris LMAVB. Projekto metu numatyta užregistruoti
24 tūkst. lituanistikos publikacijų, išsamiai peržiūrėjus Lietuvos spaudos privalomąjį egzempliorių,
suradus informaciją Lietuvos ir užsienio duomenų bazėse, surinkus Lietuvos ir užsienio tyrėjų
publikacijas iš autorių, bendradarbiaujant su kitais lituanistikos projektais, lituanistikos ir baltistikos
centrais. 2017 m. parengta beveik 8 tūkst. (per projekto laikotarpį – 14 tūkst.) registracinių įrašų. Iš
viso informacinėje sistemoje surinkta ir aprašyta per 67 tūkst. publikacijų. Pagal žanrą į registracinį
sąrašą daugiausia atrinkta straipsnių – jie sudarė 82,7 proc. visų užregistruotų publikacijų,
monografijos – 5,2 proc., pranešimai – 4,8 proc., kiti žanrai – 7,3 proc. Kaupiant registracinius įrašus,
pirmiausia stengtasi registruoti naujausių metų publikacijas, deja, Lietuvoje leidžiami mokslo
periodiniai leidiniai dažnai vėluoja ir dar daugiau laiko praeina, kol leidiniai pasiekia bibliotekas.
Ataskaitiniais metais daugiausia užregistruota vienų–dvejų metų senumo publikacijų. 2017 m. (kaip ir
kasmet) daugiausia užregistruota Lietuvoje publikuotų darbų – 80,3 proc. Siekiama surinkti kuo
daugiau užsienyje paskelbtų lituanistikos darbų, tačiau jų kiekis procentine išraiška nėra didelis.
Pavyzdžiui, Lenkijoje paskelbtos publikacijos sudaro tik 1,2 proc., nors 2016–2017 m. lituanistinės
publikacijos Lenkijoje buvo rinktos tikslingai: peržiūrėtas Lenkijos nacionalinės bibliotekos katalogas,
Lenkijos universitetų institucinės talpyklos.
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2017 m. daugiausia publikacijų užregistruota lietuvių kalba – 65,6 proc. Lietuvoje publikuojamų
lituanistinių publikacijų užsienio kalbomis 2017 m. paskelbta 18,3 proc., 2016 m. – 17,5 proc., iki
2015 m. – 15 proc. Galima daryti prielaidą, kad dėmesys lituanistikos mokslo sklaidai didėja.
2016–2017 m. įrašytų ir teigiamai ekspertų įvertintų publikacijų duomenys rodo, kad apie 45 proc.
naujausių publikacijų neturi santraukų lietuvių kalba, apie 30 proc. – neturi santraukų anglų kalba.
Pagal 2017 m. ir ankstesniais metais gautas publikacijų skelbimo licencijas iš leidėjų į LDB
talpyklą įkelta per 5,3 tūkst. atvirosios prieigos tekstų (2016 m. – 1 009; iš viso projekto metu –
6 364). Vartotojai duomenų bazėje gali rasti ir skaityti beveik 29 tūkst. atvirai prieinamų publikacijų
tekstų. Taryba iš viso yra sudariusi licencines sutartis su 35 Lietuvos leidėjais. Atvirai prieigai pagal
Tarybos ir leidėjų sutartis licencijuojami 171 žurnalas ir 43 knygos. Dar 10 žurnalų pateikiami atviroje
prieigoje pagal BOAI ir CC-BY-SA 4.0 licencijas, 1 knyga pagal GNU FDL licenciją, 1 licencija pasirašyta
su Viktorija Daujotyte-Pakeriene dėl jos straipsnių, publikuotų žurnale „Metai“ teikimo atvirai prieigai.
2017 m. sudarytos sutartys dėl atvirosios prieigos licencijavimo su 6 naujais leidėjais. Gautas leidimas
skelbti 10 žurnalų straipsnius, o Lietuvos Bankas licencijavo visų savo leidinių atvirąją prieigą.
Vienas svarbiausių projekto uždavinių – stiprinti mokslininkų gebėjimus, atliekant publikacijų
kokybinį vertinimą bei rengiant mokslo krypties ekspertines apžvalgas.
2017 m. iš 67 tūkst. bazėje užregistruotų publikacijų ekspertai įvertinto teigiamai (LDB) beveik
70 proc., neigiamai – beveik 13 proc.; beveik 18 proc. publikacijų yra neįvertinta (7 pav.).
„Lituanistika“ (teigiamai įvertinta)

17.57

Neigiamai įvertinta
Neįvertinta

12.90
69.53

7 pav. Publikacijų vertinimo statistika.

Per projekto laikotarpį iš viso įvykdytos 329 ekspertinio vertinimo sutartys (per 2017 m. –
daugiau kaip 100 autorinių sutarčių). Iš viso duomenų bazėje nuo projekto pradžios dviejų (ar trijų)
ekspertų teigiamai įvertinta ar pagal nustatytus kriterijus į duomenų bazę įtraukta beveik
11,4 tūkst. publikacijų (projekto rodiklis – 20 tūkst.), iš viso LDB sukaupta per 47,4 tūkst. publikacijų.
Pagal žanrą LDB (kaip ir registraciniame sąraše) daugiausia sukaupta straipsnių, mažiau –
disertacijų, monografijų, pranešimų, recenzijų. Pagal kalbą daugiausia publikacijų pateikta lietuvių
kalba (per 75 proc.), anglų kalba – per 16 proc., kitomis kalbomis – lenkų, rusų, vokiečių, baltarusių,
prancūzų, latvių, ukrainiečių ir kt. – gerokai mažiau.
Pagal turinį lituanistikos publikacijos yra daugiatemės, priskiriamos įvairioms HSM kryptims.
Pagal temas daugiausia publikacijų sukaupta iš istorijos, filologijos, edukologijos. Analizuojant
publikacijas kokybės požiūriu pagal temas, daugiausia kokybės reikalavimų neatitikusių publikacijų yra
iš filosofijos, komunikacijos ir informacijos bei istorijos mokslo krypčių (8 pav.).
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8 pav. Publikacijų įvertinimas pagal tematiką.

2017 m. projekto Ekspertų taryba atliko periodinį žurnalų kokybės koeficientų įvertinimą.
47 žurnalų kokybės koeficientai pasiekė ≥ 0,9 (t. y., kai du ekspertai teigiamai yra įvertinę 90 ar
daugiau (iš 100) žurnalo publikacijų). Šių žurnalų publikacijos į LDB patenka be ekspertinio vertinimo.
Kokybiškų žurnalų sąrašas pateiktas.
2017 m. buvo parengta 2011–2014 m. projekte atlikto ekspertinio publikacijų vertinimo
apžvalga-studija, kuria siekta išsiaiškinti ir apibendrinti informaciją apie vertinimo kriterijų
tinkamumą, taikymą, nustatyti spręstinas kokybinio vertinimo problemas, gauti rekomendacijas ir,
remiantis jomis, tobulinti duomenų bazės publikacijų kokybinį vertinimą.
Dar vienas projekto uždavinys – palaikyti ir plėtoti duomenų bazės informacinę sistemą LISDAS,
sukurti modernias priemones, užtikrinančias galimybes lituanistinei medžiagai patekti į nacionalinę ir
tarptautinę akademinę erdvę. 2017 m. vykdytas LISDAS palaikymas bei plėtra: nenutrūkstamas
pagrindinių penkių jos posistemių Paieškos ir pateikimo; Lituanistikos el. dokumentų ir (ar) jų
metaduomenų valdymo; Ekspertavimo; Citavimo, Administravimo ir jų duomenų bazių
funkcionavimas, pataisymų ir patobulinimų diegimas, operatyvus sutrikimų šalinimas, nuolatinis visų
duomenų archyvavimas. LISDAS naudojosi nuomotais komerciniais licencijuotais produktais (Aleph,
Primo, SFX), techninės bei sisteminės programinės įrangos priegloba ir (arba) priežiūra ir kitomis
Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo paslaugomis. Buvo prižiūrimas
Lituanistikos portalas, veikiantis saugiu HTTPS protokolu ir su naujausia komercinės licencijuotos
turinio valdymo sistemos licencija EasyWeb 4 versija, leidžiančia Lituanistikos portale gerokai
efektyviau tvarkyti įvairią informaciją, susijusią su projektu ir jo viešinimu.
Vykdant LISDAS Paieškos ir pateikimo bei Lituanistikos dokumentų ir (ar) jų metaduomenų
valdymo posistemių priežiūrą, tobulinimą ir plėtrą, atlikti svarbiausi darbai:
 Sukurta nauja LDB publikacijų ir analizės modulio paslauga, skirta apžvalgos-studijos
rengėjams įvairiais pjūviais surasti ekspertinę mokslo krypties informaciją;
 Pertvarkyta ekspertų aplinka, leidžianti ekspertui e. parašu patvirtinti sukurtą Kūrinį (ekspertizes).
2017 m. buvo diegiamos modernios priemonės, užtikrinančios galimybes lituanistinei medžiagai
patekti į tarptautines akademines erdves, taikant tarptautinius bibliografinės informacijos perdavimo
protokolus, standartus ir formatus. Ataskaitiniais metais parengta LDB talpyklos OAI-PMH paslaugos
pagrindinė nuoroda (https://etalpykla.lituanistikadb.lt/oai), leidžianti pateikti LDB talpyklos
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el. objektų metaduomenis pagal OpenAire pateiktus reikalavimus. LDB talpyklos OAI-PMH paslaugos
pagrindinė nuoroda įkelta į plačiai paplitusius atvirosios prieigos e. objektų talpyklų registrus:
 ROAR registrą (http://roar.eprints.org/) (http://roar.eprints.org/6637/);
 OpenDOAR registrą.
Taigi ataskaitiniais metais buvo sudarytos būtinos sąlygos lituanistinei medžiagai patekti į
OpenAIRE talpyklą, plačiai pasaulyje paplitusią akademinės informacijos agregavimo ir sklaidos erdvę.
Geriausiai duomenų bazės svarbą parodo jos panaudos rodikliai (9 pav.). Per 2017 m. LDB
paieškos sistemoje atlikta daugiau kaip 46 tūkstančiai paieškos seansų, viso teksto publikacijų
vartotojai atsisiuntė ir skaitė gerokai daugiau nei ankstesniais metais – beveik 944 tūkstančiai
(2016 m. – 45 tūkstančiai).
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9 pav. Elektroninių dokumentų atsisiuntimai iš LDB 2016–2017 m.

Apibendrinant 2017 m. atliktus darbus, galima teigti, kad projekto veiklos įgyvendintos laiku,
pasiekti tarpiniai stebėsenos rodikliai, ESFA darbuotojai, vietoje atlikę projekto patikrą, projekto
įgyvendinimą įvertino teigiamai. LDB publikacijų skaičius tolygiai augo, vartotojai aktyviai naudojosi
atvirai prieinamais viso teksto dokumentais, mokslininkai stiprino savo gebėjimus atlikdami ekspertinį
publikacijų vertinimą, mokslininkų atliktas ekspertizes įvertinę apžvalgos-studijos rengėjai pateikė
labai naudingas rekomendacijas ir dėl ekspertinio vertinimo tobulinimo, ir dėl būtinos ekspertų
sudėties. 2017 m. LDB informacija pateko į OpenAIRE talpyklą, atvirosios prieigos registrus, t. y.
plačiai pasaulyje paplitusią akademinės informacijos agregavimo ir sklaidos erdvę – tai sudarė
galimybes lituanistikos tyrimus plačiau pasiekti ir Lietuvos, ir užsienio tyrėjams, visuomenei, užtikrinti
jų sklaidą, lituanistų matomumą ir galimybę būti dažniau cituojamiems.
2.1.6.

Tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos veikla

Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija (toliau – Etikos komisija), atnaujinta Tarybos 2016 m.
gegužės 23 d. nutarimu Nr. VIII-8, nagrinėja mokslinės veiklos etikos principų pažeidimus, susijusius
su Tarybos finansuojamais projektais, mokslinių tyrimų rezultatų vertinimu ir skelbimu, tyrėjų
ekspertine veikla, mokslinių tyrimų organizavimu, mokslo žinių sklaida visuomenėje, kita Tarybos
veikla. Etikos komisija rėmėsi Reglamentu, pagal jį pagrindinė Etikos komisijos veikla yra posėdžiai,
kurie paprastai kviečiami gavus Tarybai adresuotą rašytinį pranešimą (gali būti pateiktas ir
elektroniniu paštu) apie galimai pažeistus etikos principus, arba prireikus svarstyti kitus Etikos
komisijos kompetencijos klausimus.
2017 m. LR Seimo švietimo ir mokslo komitetas pateikė paklausimą dėl LR mokslo ir studijų
įstatymo projekto (Nr. XIII-497) nuostatų įvertinimo ir palyginamojo tyrimo apie kitų šalių akademinės
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etikos ir procedūrų kontrolierių (ombudsmenų) funkcijas ir įgaliojimus. Etikos komisija apsvarstė
siūlomus MSĮ pakeitimus, susijusius su Seimo etikos ir procedūrų kontrolieriaus funkcijų išplėtimu, ir
pateikė savo nuomonę, kuri buvo išdėstyta rašte LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui.
Taip pat Etikos komisijos pirmininkė atliko analizę ir supažindino Komisijos narius su
ombudsmenų ir analogiškas funkcijas atliekančių tarnybų tarptautine praktika: Ombudsmenų ir
analogiškas funkcijas atliekančių tarnybų institucinės struktūros ir funkcijos yra labai įvairios. Yra
atvejų, kai yra vienas nacionalinis ombudsmenas arba analogiškas funkcijas atliekanti tarnyba, bet ji
dažniausiai apima tik kurią vieną akademinės veiklos sritį, pvz., tik studijas arba tik mokslinius
tyrimus. Yra tik pavienės šalys, kuriose nacionalinio ombudsmeno veikla apima visas akademinės
veiklos sferas, būtent tokia yra Lietuvos praktika. Kitos dažnos praktikos yra veikiančios regioninės ar
pavienių akademinių institucijų ombudsmeno tarnybos, bet jos dažniausiai apima studijų sritį.
Dažniausiai akademinės etikos ombundsmenų ir analogiškų tarnybų funkcijos yra susiję su
akademinės etikos pažeidimų atvejų nagrinėjimu, tarpininkavimu tarp šalių sprendžiant konfliktus,
rekomendacijų teikimu.
2017 m. buvo keičiamas Reglamentas ir kiti Etikos komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
2.1.7.

Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas

Taryba tęsė užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą. 2017 m. į Tarybą
kreipėsi 23 asmenys su prašymais pripažinti užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose jiems
suteiktus mokslo (meno) daktaro laipsnius. Besikreipiančių pareiškėjų skaičius 2017 m. kiek sumažėjo
palyginus su 2016 m. (2016 m. buvo gauti 27 prašymai).
2017 m. dėl kvalifikacijų vertinimo kreipėsi pareiškėjai, kurių diplomai išduoti Austrijoje,
Estijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Rusijoje, Suomijoje,
Ukrainoje, Turkijoje ir Vokietijoje.
Kaip ir praeitais metais, 2017 m. daugiausia pareiškėjų kreipėsi dėl diplomų, įgytų Rusijos
Federacijoje (7). Pareiškėjų, įgijusių diplomus užsienio šalyse, šalių geografijos tendencijos šiek tiek
kinta: kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. kreipėsi po 1, 2 pareiškėjus iš ES šalių, Ukrainos, tačiau
atsiranda pareiškėjų, įgijusių daktaro diplomus trečiose šalyse (Turkijoje).
Iš 22 pripažintų 2017 m. mokslo daktaro laipsnių 15 buvo humanitarinių ir socialinių mokslų
sričių grupės (daugiausia teisės kryptyje) ir 7 – fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos
mokslo sričių grupės.
Viena (pakartotinai vertinta, įgyta Rusijos Federacijoje) aukštojo mokslo kvalifikacija nebuvo
pripažinta lygiaverte LR teikiamam mokslo daktaro laipsniui.
2.1.8.

Kita patariamoji Tarybos veikla

Be jau nurodytų veiklų Taryba 2017 m. vykdė ir kitas.
Taryba, vadovaudamasi 2014 m. gruodžio 29 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V1270 patvirtinto „Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registravimo Švietimo ir mokslo institucijų
registre tvarkos aprašo” 11 punkto nuostatomis, įvertino Švietimo informacinių technologijų centro
pateiktus nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų dokumentus apie 2016 m. veiklą.
Taryba atstovus delegavimo: į LRT tarybą; į LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudaromą darbo
grupę, rengsiančiančią pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo;
į LR švietimo ir mokslo ministerijos mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisiją; į LR švietimo ir mokslo
ministerijos Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų vertinimo ekspertų komisiją; į Lietuvos
nacionalinę UNESCO komisiją; į Inovatyvios ekonomikos tarybą; į Tarptautinių studijų komisiją. Siūlė
atstovus: į aukštojo mokslo tarybą; į Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginę
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tarybą; į ikiprekybinių pirkimų ekspertų grupę; į LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
Patariamąjį komitetą; į Nacionalinę sveikatos tarybą.
Taryba teikė siūlymus: dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo
tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo derinimo; dėl Tarybos nuostatų
projekto (Reg. numeris: XIIIP-710); dėl LR Lituanistikos įstatymo projekto; dėl 2017 m. magistrantūros
ir doktorantūros studijų vietų (studijų stipendijų) paskirstymo; dėl LR Mokslo ir studijų įstatymo Nr.
XI-242 17 straipsnio 1, 11 ir 13 dalies pakeitimo ir papildymo; dėl LR Vyriausybės nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų moksliniams tyrimams,
eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti ir su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir
meno veikla susijusiam administravimui ir ūkiui skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto; „Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2018-2020 m. projekto derinimo“; dėl LR
Vyriausybės nutarimo „Dėl LR Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 731 „Dėl Nacionalinių
mokslo programų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto; dėl LR ir Europos branduolinių tyrimų
organizacijos (CERN) susitarimo dėl CERN asocijuotojo nario statuso suteikimo projekto derinimo, dėl
gydytojų, dalyvaujančių klinikiniuose vaistinių preparatų tyrimuose, veiklos priskyrimo laisvosios
profesijos (gydytojo) veiklai ar mokslinei veiklai.
Taryba pateikė nuomonę dėl Universitetų pažangos konferencijos pateiktos rezoliucijos, kuria
reiškiamas pritarimas Vyriausybės siekiui vykdyti mokslo ir studijų institucijų tinklo pertvarką ir
Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo
optimizavimo, taip pat dėl Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidžiamo
recenzuojamo mokslo žurnalo „Parlamento studija“.
Taryba teikė informaciją apie Tarybos 2016 m. rezultatus, pasiektus įgyvendinant „Globalios
Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos
tarpinstitucinį veiklos planą.

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 (4 lentelė).
Taryba nuolat bendradarbiauja su kitomis institucijomis, vykdančiomis konkursinį MTEP
projektų finansavimą. Šiuo metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su MITA, Lietuvos kultūros
taryba, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir Švietimo mainų paramos fondu. Šiuo bendradarbiavimu
siekiama užtikrinti ekonomišką, tikslingą ir racionalų administruojamų valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą kultūros ir meno bei mokslinių tyrimų projektams finansuoti bei dvigubo finansavimo
prevenciją. 2017 m. buvo nuolat keičiamasi informacija apie konkursams pateiktas paraiškas bei
finansuojamus projektus.
4 lentelė. Tarybos remiamos veiklos ir jų finansavimas 2017 m. iš valstybės biudžeto lėšų.

Eil.
Nr.

Remiamos veiklos kryptis

Konkursui Konkursą
Skirta
pateiktų laimėjusių
lėšų
paraiškų projektų 2017 m.,
skaičius
skaičius
Eur

I. Valstybės užsakomieji tyrimai
1. Nacionalinės mokslo programos
1.1. Gerovės visuomenė

0

26

0

0

Ankstesniais
metais
Skirta
atrinktų
lėšų
finansuoti ir
2017 m.,
vykdomų
Eur
projektų
skaičius

22

704 474

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Sveikas senėjimas
Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas
Link ateities technologijų
Modernybė Lietuvoje
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m.
programa
3.
Reikminių tyrimų projektai
II. Mokslininkų inicijuoti tyrimai
1.
Mokslininkų grupių projektai
III. Tarptautinio bendradarbiavimo projektai
1. Dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo programos ir projektai
1.1. Lietuvos–Baltarusijos
1.2. Lietuvos–Japonijos
1.3. Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano)
1.4. Lietuvos-Lenkijos
1.5. Lietuvos–Prancūzijos
1.6. Lietuvos–Ukrainos
2.
Atviros partnerystės projektai
3. JPI, ERA-NET, 185 str. Iniciatyvos
3.1. BiodivERsA
3.2. BONUS
3.3. ENSUF
3.4. EuroNanoMed
3.5. FLAG-ERA II
3.6. HERA
3.7. JPI Kultūros paveldas
3.8. M-ERA.NET
3.9. NORFACE T2S
3.10 SUMFOREST
4.
Europos kosmoso agentūra
5. Parama dalyvaujantiems 7BP ir H2020
5.1. 7BP projektuose sumokėto PVM kompensavimas
5.2. Parama H2020 paraiškų rengimui
6.
Atstovavimas ES darbo grupėse ir kt.
IV. Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
1.
Parama mokslo renginiams**
2.
Parama akademinėms asociacijoms**
3.
Parama mokslinėms išvykoms**
4.
Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus**
5.
Parama doktorantų akademinėms išvykoms**
6.
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti
knygas**

0
0
23
64
85

0
0
3
21
-

0
0
112 437
689 850
-

0

0

0

529

137 1 723 423

30 1 689 910
11 990 989
12 1 356 791
0
0
75 1 701 255
6

256 334

101 2 931 870

14
21
254
79
-

4
13
-

0
0
-

9
11
12
7
7
10

50 319
340 429
200 581
22775
56 581
399 646

2
13
5
17
5
13
0
1

1
1
0
0
4
0
-

17 588
29 170
0
0
126 793
0
-

1
4
0
2
0
3
1
1

14 334
104 266
0
23 467
0
109 250
38 708
29 507

102
-

8*
83
21*

14 805
271 000
16728

-

-

53
34
532
578
234
72

37
27
428
282
51
24

114 860
57 444
499 230
660 043
51 438
36 759

-

-

–––––––––––––––––––––––––––––
*- Nurodomas sudarytų sutarčių skaičius.
** - Nurodomas įvykdytų projektų skaičius ir jiems įgyvendinti panaudotos lėšos.

Siekdama išnaudoti tarptautinio bendradarbiavo teikiamas galimybes ir užtikrinti kuo didesnį
Lietuvos mokslo konkurencingumą, Taryba 2016 m. gegužės 23 d. patvirtino Tarybos Tarptautiškumo
gaires 2016–2020 m., kuriose numatytos trys svarbiausios gairės:
1. Dar labiau įsitraukti į tarptautinę mokslo bendruomenę ir drauge spręsti globalias visai
žmonijai aktualias problemas;
2. Didinti Lietuvos mokslininkų darbo kokybę, efektyvumą, paveikumą Lietuvos valstybei ir
visuomenei bei konkurencingumą tarptautiniu mastu;
3. Gerinti prieigas prie tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų ir kitų žinių šaltinių.
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2017 m. Taryboje taikytos Tarptautiškumo gairių įgyvendinimo priemonės pateikiamos
schemoje (10 pav.), o išsamūs jų aprašymai – kitose ataskaitos dalyse.

10 pav. Tarptautiškumo gairių įgyvendinimo priemonės 2017 m.

Lietuva iki šiol neturėjo mokslo ryšių biuro Briuselyje. Dauguma ES šalių Briuselyje turi
veikiančius ne tik šalies, bet dažnai ir atskirų šalių regionų, institucijų, universitetų mastu veikiančius
mokslo ryšių biurus (angl. Liaison Office). Tokių biurų veikla orientuota į strateginės ir praktinės
informacijos apie vykstančius konkursus, projektų įgyvendinimą bei planuojamas ateities programas
sklaidą. Tokia veikla papildo šalių diplomatinių atstovybių veiklas, padeda šalims daryti įtaką ES
mokslo ir inovacijų finansavimo politiką, aktyviai dalyvauti tinklaveikoje ES mastu.
Lietuvos mokslo ryšių biuras LINO (toliau – LINO biuras) veiklą pradėjo 2017 m. vasarą,
siekdamas būti patikimu partneriu bei tiltu tarp Lietuvos ir Briuselio, padedančiu Lietuvos mokslo
bendruomenei įsitraukti į tarptautinius tinklus bei sėkmingiau dalyvauti EK mokslo ir inovacijų
programose. LINO biuras įsitraukė į šalių mokslo ir inovacijų ryšių biurų Briuselyje tinklą IGLO (angl.
Informal Group of RTD Liaison Offices; www.iglortd.org). Ji apima 32 nacionalinius ryšių biurus iš 29
šalių ir yra neformali asociacija, rengianti susitikimus su ES mokslo politikos sprendimų priėmėjais,
analizuojanti ES politikos kryptis ir taip gaunanti aktualios informacijos bei prisidedanti prie poveikio
ES sprendimams mokslo ir inovacijų srityje. Įsitraukdamas į IGLO veiklą LINO biuras aktyviai dalyvauja
didindamas Lietuvos potencialo žinomumą ir gerindamas Lietuvos pozicionavimą Europiniame mokslo
ir inovacijų žemėlapyje. LINO biuras priimtas į IGLO 2017 m. birželio 7 d.
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LINO biuras 2017 m. rugsėjį įsikūrė Lietuvos nuolatinės atstovybės ES patalpose Briuselyje,
2017 m. lapkritį surengti du Biuro prisistatymo renginiai. LINO biuras pradėjo informacijos sklaidą ir
socialiniuose tinkluose.
2.2.1.
2.2.1.1.

Nacionalinių mokslinių tyrimų programų įgyvendinimas
NMP „Sveikas senėjimas“

2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Sveikas senėjimas“ tikslas – kompleksiškai analizuoti ir spręsti
Lietuvos visuomenės sveiko senėjimo biomedicinos ir socialinės medicinos klausimus, pasitelkiant
mokslo ir technologijų plėtrą, fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.
Šiuo metu įgyvendinami 27 projektai, iš kurių 21 pradėtas įgyvendinti 2015 m., 9 projektai
pradėti įgyvendinti 2016 m. 3 projektų įgyvendinimas 2017 m. baigėsi. Projektams įgyvendinti skirta
per 5,9 mln. Eur, iš jų 2017 m. – apie 1,7 mln. Eur.
2017 m. įvertintos 27 vykdomų projektų tarpinės ataskaitos. Visas ataskaitas ekspertai įvertino
teigiamai, taigi visų projektų įgyvendinimas tęsiamas.
2017 m. vykdant projektus paskelbti 52 straipsniai WoS leidiniuose. Projektų dalyviai perskaitė
58 pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, pateiktos 3 paraiškos Lietuvos patentui
gauti, išleista monografija bei programos rezultatai 25 kartus viešinti žiniasklaidoje.
2.2.1.2.

NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“

2015 m. pradėtos vykdyti 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.
Visi šiuo metu įgyvendinami 11 projektų pradėti įgyvendinti 2015 m. Projektai bus įgyvendinami
iki 2018 m. pabaigos, jiems vykdyti skirta apie 3,5 mln. Eur, iš jų 2017 m. – beveik 1 mln. Eur.
2017 m. įvertintos visų 11 vykdomų projektų tarpinės ataskaitos. Visas ataskaitas ekspertai
įvertino teigiamai ir visų projektų įgyvendinimas tęsiamas.
Nuo programos įgyvendinimo pradžios (2015 m.) vykdant projektus paskelbti arba parengti
spaudai 59 straipsniai WoS leidiniams. Projektų dalyviai perskaitė 109 pranešimus mokslinėse
konferencijose. Buvo suorganizuota 11 mokslinių konferencijų bei seminarų. Mokslo žinios buvo
skleidžiamos ar viešinamos įvairiomis priemonėmis.
2.2.1.3.

NMP „Gerovės visuomenė“

2015 m. pradėtos vykdyti NMP „Gerovės visuomenė“ tikslas – kompleksiškai išanalizuoti
gerovės visuomenės Lietuvoje plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei
trikdžius, padėti valstybės institucijoms parengti strateginių sprendimų ir rekomendacijų gerovės
visuomenei plėtoti.
2017 m. toliau vykdyti I kvietimo projektai ir pradėti vykdyti II kvietimo projektai – iš viso 22. I
kvietimo projektams 2017 m. skirta per 247 tūkst. Eur, II kvietimo projektams – apie 457 tūkst. Eur, iš
viso beveik 705 tūkst. Eur. I kvietimo projektai baigti įgyvendinti 2017 m. viduryje, dauguma II
kvietimo projektų bus vykdoma iki 2018 m. pabaigos.
2017 m. buvo pateikta ir įvertinta 12 projektų baigiamųjų ataskaitų. Visos ataskaitos ekspertų
įvertintos teigiamai, dalis projektų viršijo numatytus rezultatus. Baigti įgyvendinti projektai jau išleido
2 monografijas ir 3 mokslo studijas, WoS arba Scopus duomenų bazių mokslo žurnaluose išleista ar
priimta spaudai 25 straipsniai, kituose recenzuojamuose leidiniuose išspausdinta ar priimta spaudai
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22 straipsniai, dar apie 20 straipsnių įteikta spaudai, parengta ir įteikta 13 rekomendacijų valstybės
institucijoms, surengta 14 nacionalinių mokslo renginių, tyrimų rezultatai taip pat aktyviai viešinti
tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose, pristatyti žiniasklaidoje ir sulaukė nemažo
ne tik visuomenės, bet ir politikų bei valdžios institucijų dėmesio.
2017 m., įpusėjus numatytam programos įgyvendinimo laikotarpiui, parengta tarpinė
programos ataskaita, kuri bus teikiama viešam svarstymui ir ekspertiniam vertinimui, o patvirtinus –
Švietimo ir mokslo ministerijai bei kitoms suinteresuotoms ministerijoms ir institucijoms.
2.2.1.4.

NMP „Link ateities technologijų“

2015 m. buvo pradėta vykdyti NMP „Link ateities technologijų“, kurios tikslas – sudaryti palankų
tarptautinį kontekstą ir sąlygas moksliniams tyrimams, kurie padės pagrindą ateities technologijoms
kurti, inovacijoms skatinti ir Lietuvos konkurencingumui bei saugumui didinti.
2017 m. buvo toliau vykdomi 12 programos I kvietimo projektų bei įvykdytas II kvietimas teikti
paraiškas projektams įgyvendinti. 2016 m. paskelbus II kvietimą teikti paraiškas projektams
įgyvendinti pagal šią programą, 2017 m. atliktas gautų paraiškų ekspertinis vertinimas, kuriame buvo
pasitelkti užsienio ekspertai. Iš 23 kvietimui pateiktų paraiškų konkurso būdu buvo nutarta finansuoti
ir 2017 m. pradėti vykdyti 3 projektai, jiems 2017 m. skirta 112,4 tūkst. Eur.
Taip pat atliktas ir visų 12 pirmojo kvietimo projektų tarpinių ataskaitų vertinimas. Ekspertai
teigiamai įvertino atliekamų darbų eigą, pasiektus tarpinius rezultatus, todėl projektų įgyvendinimas
tęsiamas toliau.
Kaip pateikta 2017 m. įvertintose tarpinėse ataskaitose, nuo programos pradžios publikuota ne
mažiau kaip 35 mokslo straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose WoS, 28 kiti recenzuojami
straipsniai bei konferencijų pranešimų santraukos, pristatyti 8 stendiniai ir 3 žodiniai pranešimai
konferencijose. Buvo sukurtos, įdiegtos ir gamyboje išbandytos 2 naujos technologijos, registruota
patentinė paraiška.
2.2.1.5.

NMP „Modernybė Lietuvoje“

2016 m. pradėtos vykdyti NMP „Modernybė Lietuvoje“ paskirtis – sudaryti sąlygas spręsti lėto
Lietuvos modernėjimo ir palyginti menko humanitarinių mokslų tarptautinio konkurencingumo
problemas suburiant geriausius Lietuvos ir užsienio tyrėjus, kurie atliktų inovatyvius kompleksinius
Lietuvoje vykusių modernėjimo procesų ir modernybės raiškos Lietuvoje tyrimus, jų rezultatų sklaidą
visuomenėje.
Po 2016 m. atliktos I kvietimo paraiškų administracinės patikros ir ekspertinio įvertinimo,
2017 m. pradžioje paaiškėjo, kad pirmąjį konkursą laimėjo 7 projektai iš 28 dalyvavusių projektų,
antrą konkursą – 14 projektų iš 34 konkurse dalyvavusių projektų. 21 šį kvietimą laimėjusiam
projektui 2017 m. buvo skirta 690 tūkst. Eur, o 2017–2019 m. iš viso numatyta skirti daugiau nei 2
mln. Eur. Šiuose projektuose dirbs 85 tyrėjai, tarp kurių – 15 doktorantų bei 11 tyrėjų iš kitų užsienio
šalių. Absoliuti dauguma (90 proc.) laimėjusių projektų pasižymi tarpdisciplinine problemų analize, ir
planuoja tirti pasirinktas problemas įvairiais aspektais: istoriniais, sociologiniais, informacinių
technologijų, ekonominiais, teisės, vadybos bei kitais aspektais. Pirmųjų rezultatų laukiama 2018 m.
pateikiamose tarpinėse ataskaitose.
2.2.1.6.

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa

2016 m. prasidėjusios 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
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lituanistinių mokslinių tyrimų sklaidą Lietuvos ir tarptautinėje akademinėje bendruomenėje,
populiarinti lituanistinių tyrimų rezultatus visuomenėje.
Programai koordinuoti ir prižiūrėti, kad būtų pasiektas jos tikslas ir įgyvendinti uždaviniai,
sudaryta Programos vykdymo grupė, į kurios sudėtį įeina ne tik Lietuvos, bet ir užsienyje dirbantys
tyrėjai. Taip pat, siekiant tirti programoje nurodytą lituanistinių mokslinių tyrimų objektą – Lietuvos
valstybės, visuomenės, tautos ir kalbos dabartį ir raidą, Lietuvos kultūros ir gamtos paveldą – tarp
vykdymo grupės narių yra mokslininkai iš humanitarinių, socialinių bei biomedicinos mokslo sričių.
2017 m. buvo paskelbtas III kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti. Vyko du
konkursai. Iš viso buvo gautos 85 paraiškos. Atlikus paraiškų administracinę patikrą, ekspertiniam
vertinimui buvo pateiktos 83 šią patikrą praėjusios paraiškos. Pirmame konkurse dalyvavo 26
paraiškos, kuriose planuoti mokslo kūrinių vertimo į užsienio ir iš užsienio kalbų darbai, jų sklaida bei
mokslo renginių organizavimas. Antrame konkurse dalyvavo 57 paraiškos, kuriose numatyta
lituanistinių darbų leidyba. Galutiniai III kvietimo konkursų rezultatai bus skelbiami 2018 m.
2017 m. buvo įvertintos 89 šios programos projektų ataskaitos. Teigiamai įvertintos 44 tarpinės
ir 44 baigiamosios ataskaitos. Vieno projekto tarpinė ataskaita įvertinta neigiamai ir projekto
įgyvendinimas nutrauktas.
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 2017 m. įvertintų tarpinių ir baigiamųjų ataskaitų galima konstatuoti, kad parengta ir išleista ne
mažiau kaip 24 monografijos, 12 mokslinių šaltinių leidinių, iš lenkų į lietuvių kalbą išversti 2 mokslo
veikalai. Taip pat rengiama ir jau publikuota mokslo studijų, taikomojo pobūdžio leidinių, tęstinių
mokslo leidinių tomų ir kitų knygų. Paskelbta per 30 recenzuojamų straipsnių įvairiuose Lietuvos ir
užsienio žurnaluose, padaryta per 60 žodinių pranešimų konferencijose. Tęsiamas 16 periodinių
lituanistinių žurnalų rėmimas. Iš programos lėšų surengta 10 tarptautinių bei vietinių mokslo renginių.
Paskelbta 15 mokslo populiarinimo darbų.
2.2.1.7.

Reikminių tyrimų projektai

2015 m., atsiliepiant į Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymą skatinti mokslininkus vykdyti
skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus, buvo inicijuota
Tarybos remiamos veiklos kryptis Reikminių tyrimų projektai. 2017 m. buvo įvertintos aštuonios I
kvietimo reikminių tyrimų projektų, vykdytų pagal LR ministerijų ir kitų valstybės valdžios institucijų
pasiūlytas tematikas, baigiamosios mokslinės ataskaitos. Šių projektų rezultatai – ekspertinės
studijos, metodinės publikacijos, rekomendacijos, programinė įranga, įrenginio prototipas – pateikti
suinteresuotoms valstybės valdžios institucijoms ir turėtų padėti politikos formuotojams priimti
moksliniais tyrimais paremtus sprendimus bei pasitarnautų specialistų mokymui bei visuomenės
švietimui valstybės ir visuomenės saugumo srityje.
2017 m. taip pat buvo toliau vykdomi 2016 m. II kvietimo konkursą laimėję 6 projektai, iš kurių
vienas, deja, buvo nesėkmingas ir metų pradžioje buvo nutrauktas.
Atsižvelgiant į LR ministerijų reiškiamą susidomėjimą ir tokių tyrimų poreikį, 2017 m. Taryba
inicijavo III reikminių tyrimų kvietimą, kuriam 11 LR ministerijų bei Prezidento kanceliarija ir Seimo
kanceliarija iš viso pateikė 52 reikminių tyrimų temas. Aktualiausių temų atrankoje aktyviai
dalyvaujant LR Vyriausybės kanceliarijai, buvo atrinkta 10 temų, pagal kurias buvo paskelbtas
kvietimas teikti paraiškas. Pirmajame kvietimo etape, vykusiame lapkričio–gruodžio mėn., pagal
devynias temas gautos 27 trumposios paraiškos, iš kurių šio kvietimo Reikminių tyrimų priežiūros ir
valdymo komisija, kurios darbe dalyvavo ir konkurso temas pateikusių LR ministerijų atstovai, atrinko
geriausias (iš viso 21). Atrinktųjų paraiškų rengėjai pakviesti teikti išsamiąsias paraiškas, kurių
ekspertinis vertinimas bus atliekamas 2018 m. Pastebėtina, kad su kiekvienu kvietimu valstybės
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valdžios institucijos vis taikliau suformuluodavo jų kuruojamų sričių probleminius klausimus, kuriems
reikalinga atlikti taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus, didėjo dėmesys valstybės
prioritetinės svarbos temoms. Manome, kad tai yra papildoma teigiama patirtis suinteresuotoms
institucijoms, kurią atnešė Tarybos remiamų reikminių tyrimų patyrimas.
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 pagal finansuojamų projektų skaičių.
2017 m. pagal ankstesniais metais pasirašytas sutartis vykdytas 101 projektas. Iš jų – 36
humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei 65 fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio
mokslų sričių projektai.
2016 m. pabaigoje buvo paskelbtas jau septintas mokslininkų grupių projektų kvietimas.
2017 m. pradžioje vyko konkursams pateiktų paraiškų ekspertinis vertinimas. Mokslininkų grupių
projektų VII kvietime vyko šeši konkursai, kuriuose galėjo dalyvauti mokslininkai ir tyrėjų grupės:
1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų;
2. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai;
3. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių
partneriais;
4. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami
patyrusių mokslininkų;
5. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų
projektai;
6. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai
su užsienio šalių partneriais.
Iš viso buvo pateiktos 529 paraiškos, iš jų – 173 – HS mokslo sričių, 356 – PABT mokslo sričių.
Finansavimas skirtas 119 projektų (HS – 40, PABT – 79). Įvertinus Tarybai skirtų asignavimų
panaudojimą ir nepasirašytų šio kvietimo sutarčių lėšų apimtį, buvo nutarta paremti dar 18
mokslininkų grupių projektų iš rezervinių projektų sąrašo. Iš viso yra finansuojami 137 VII kvietimo
projektai (HS – 46, PABT – 91) ir 2017 m. jiems įgyvendinti skirta 1 723 423 Eur.
2017 m. vykdyti 238 projektai, jiems įgyvendinti skirti 4 655 293 Eur (HS – 1 410 718, PABT – 3
244 575 Eur).
Kiekvieno 2017 m. ketvirčio pradžioje vyko tarpinių ir baigiamųjų MIP mokslinių ataskaitų
vertinimas. Buvo vertinamos V ir VI kvietimuose laimėjusių projektų mokslinės ataskaitos. Įvertinta 40
baigiamųjų ir 4 tarpinės humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei 59 baigiamosios ir 14 tarpinių
fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektų ataskaitų. Iš viso – 117
mokslininkų grupių projektų ataskaitų.
2017 m. pasibaigusių projektų mokslinių tyrimų rezultatai buvo apibendrinti 37-iuose
vienkartiniuose mokslo leidiniuose (mokslo monografijos, studijos, mokslinės šaltinių publikacijos ar
pan.), 210 straipsnių žurnaluose, įtrauktuose į WoS 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.
2.2.2.
2.2.2.1.

Tarptautiniai moksliniai tyrimai
Dalyvavimas ERA-NET programose

2017 m. Taryba tęsė dalyvavimą aštuoniose ERA-NET programose, kurios įgyvendinamos pagal
ES programos „Horizontas 2020“ ERA-NET COFUND schemą: nanotechnologijoms medicinoje ir
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sveikatos apsaugoje skirtame tinkle EuroNanoMed, biologinei įvairovei ir ekosistemoms palaikyti
skirtame tinkle BiodivERsA, humanitarinių mokslų tinkle HERA, tarpdisciplininiame medžiagų mokslų
ir inžinerijos tinkle M-era.Net, urbanistikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų tinkle ENSUF, tvariai
miškininkystei bei Europos miškų politikai skirtame tinkle SUMFOREST, socialinių mokslų srities
tyrimų tinkle NORFACE DIAL ir FLAG-ERA II (šiame tinkle finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos
pavyzdinių iniciatyvų „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“ tyrimų srityse). 2017 m. Taryba tapo
informacijos ir komunikacijos mokslinių tyrimų ir technologijų bei ateities ir kuriamų technologijų
tinklo CHIST-ERA, retų ligų mokslinių tyrimų tinklo E-rare ir NORFACE mokslinių tyrimų programos
„Transformacijos ir tvarumas (NORFACE T2S)“ nare.
Pagrindinis ERA-NET COFUND programų tikslas yra koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų
programas ir organizuoti tarptautinius konkursus teikti įvairių mokslo sričių paraiškas. Dalyvaudama
ERA-NET COFUND iniciatyvose, Taryba sudaro sąlygas Lietuvos mokslininkams įsitraukti į tarptautinius
projektus. Paprastai Taryba įsipareigoja finansuoti 1–3 projektus, numatydama jų įgyvendinimui skirti
po 100 000 Eur.
2017 m. Taryba finansavo 12 ERA-NET programų projektų, kuriems paskirstė 341 722 Eur bei
paskelbė ir (arba) dalyvavo administruojant 8 kvietimus pagal šias ERA-NET COFUND programas:
HERA, BiodivERsA, EuroNanoMed (2 kvietimuose), NORFACE DIAL ir T2S, FLAG-ERA II ir M-era.Net
(2 kvietimuose).
Informacija apie 2017 m. pateiktas paraiškas ir (ar) atrinktus finansuoti projektus su Lietuvos
dalyviais pateikiama 4 lentelėje.
Tarybos nominuoti atstovai dalyvauja ERA-NET COFUND programų šalių atstovų susitikimuose,
kuriuose priimami sprendimai dėl programų valdymo ir įgyvendinimo.
2.2.2.2.

Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS

2017 m. Taryba su tarptautiniais partneriais tęsė BONUS programos įgyvendinimą pagal ES
Steigimo sutarties 185 straipsnį.
Buvo paskelbti BONUS programos 2015 m. kvietimo „Mėlynoji Baltija“ rezultatai. Vienas iš 21
projekto su Lietuvos dalyviais gavo finansavimą. Buvo pasirašyta finansavimo sutartis su projekte
dalyvaujančia Lietuvos institucija, kuriai projekto įgyvendinimui 2017 m. skirta 17 588,40 Eur. Taip pat
buvo tęsiamas 4 Lietuvos dalyvių, atrinktų pagal ankstesnius kvietimus, finansavimas.
2017 m. buvo paskelbtas ketvirtasis BONUS programos kvietimas teikti paraiškas „Sintezė“,
tačiau paraiškų su Lietuvos dalyviais nebuvo pateikta.
Tarybos darbuotojai dalyvavo ES programos „Horizontas 2020“ koordinavimo ir paramos
projekto paraiškos „BONUS2“ rengime. Šio projekto tikslas – įvertinti BONUS programos geografinio
išplėtimo galimybes, įtraukiant Šiaurės jūrą, ir pasiruošti galimam naujam programos etapui ES 9ojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje.
2.2.2.3.

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa

2017 m. pagal tarptautinę sutartį Taryba toliau įgyvendino Bendradarbiavimo tarp LR švietimo ir
mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą (toliau – Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano)
programa).
2017 m. Taryba finansavo 12 Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos projektų. Jiems
vykdyti 2017 m. buvo skirta 200 581 Eur.
2017 m. buvo paskelbtas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos kvietimas teikti
paraiškas. Pateikta 21 paraiška, po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 4 projektus (nuo
2018 m.). Bendra Tarybos skirta paramos suma – 213 750 USD.
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Tarybos atstovai dalyvavo Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos trišalio komiteto
Lietuvos dalies ir trišalio komiteto posėdyje, kuriame pristatė 2016 m. ataskaitų ekspertinius
vertinimus, pateikė informaciją apie 2017 m. kvietimo paraiškų administracinio ir ekspertinio
vertinimo procedūras bei rezultatus ir siūlymus dėl projektų finansavimo.
2.2.2.4.

Bendradarbiavimas su Japonija

2014–2016 m. Taryba finansavo bendrus Lietuvos–Japonijos mokslo ir sklaidos projektus pagal
susitarimą su Japonijos mokslo skatinimo organizacija (angl. Japan Society for the Promotion of
Science, JSPS), Japonijos tyrėjams teikiant paraiškas pagal JSPS atviros partnerystės projektų ir
seminarų schemą arba kitas mokslo finansavimo programas. Nuo 2017 m. dvišaliai kvietimai yra
skelbiami pagal JSPS ir Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. rugsėjo 13 d. supratimo memorandumą.
2017 m. pradžioje Taryba skyrė finansavimą trims 2016 m. kvietimo bendriems projektams. Iš
viso 2017 m. Taryba finansavo 11 Lietuvos-Japonijos mokslo projektų, o jiems įgyvendinti skyrė
340 429 Eur.
Buvo paskelbtas 2017 m. kvietimas teikti paraiškas. Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos
projektų konkursui Lietuvoje pateikta 14 paraiškų, o finansuoti buvo atrinkti du mokslo projektai.
Spalio 10 d. Tokijuje įvyko ketvirtasis Lietuvos–Japonijos mokslo simpoziumas, kurio metu
Lietuvos ir Japonijos mokslininkai pristatė pranešimus apie jų vykdomus mokslinius tyrimus.
Simpoziumą organizavo Tokijo mokslo universitetas, Taryba, Lietuvos ambasada Japonijoje ir JSPS.
2.2.2.5.

Atviros partnerystės mokslo projektai

Skatindama Lietuvos mokslinių tyrimų tarptautiškumą, 2015 m. Taryba inicijavo naują
finansavimo priemonę „Atviros partnerystės mokslo projektai“. Pagal šią priemonę finansavimas
konkurso būdu skiriamas bendriems 2–3 metų trukmės mokslo projektams, įgyvendinamiems kartu
su užsienio šalių mokslininkais, vykdyti. Taryba finansavimą skiria laimėjusių projektų dalyviams iš
Lietuvos. Projektų partneriams iš užsienio finansavimas gali būti skiriamas pagal atitinkamas užsienio
šalių mokslinių tyrimų finansavimo programas ar kitas priemones.
2017 m. Taryba tęsė dešimties pagal 2015 m. kvietimą atrinktų projektų finansavimą. Jiems
vykdyti 2017 m. iš viso buvo skirta 399 646 Eur.
Nuo 2016 m. konkursus atviros partnerystės mokslo projektams nuspręsta organizuoti bendrai
su mokslininkų grupių projektų konkursais
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. rugsėjo 15 d. abiejose šalyse buvo
paskelbtas pirmasis paraiškų bendriems Lietuvos–Lenkijos mokslo projektams vykdyti konkursas
„Daina“. Pagal šį kvietimą pareiškėjams iš Lietuvos numatyta skirti ne mažiau nei 800 000 Eur,
pareiškėjams iš Lenkijos – 8 000 000 zlotų.
2017 m. kvietimą administruoja Lenkijos Nacionalinis mokslo centras, todėl bendrų Lietuvos–
Lenkijos projektų paraiškos abiejų partnerių vardu buvo teikiamos Lenkijoje. Iš viso buvo gauta 254
paraiškos.
2018 m. pradžioje Tarybai atlikus paraiškų administracinę patikrą, reikalavimus atitikusios paraiškos
bus teikiamos tarptautiniam ekspertiniam vertinimui, jį rengs Lenkijos Nacionalinis mokslo centras.
Pirmuosius projektus numatoma pradėti finansuoti nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 2019 sausio mėn.
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2.2.3.
2.2.3.1.

Tyrėjų karjera ir mobilumas
Tarptautinis mobilumas, vykdomas pagal dvišales tarpvalstybines sutartis

2017 m. Taryba pagal tarptautines sutartis ir susitarimus toliau įgyvendino tris bendradarbiavimo
programas MTEP srityje, pagal kurias finansuojamas tyrėjų mobilumas, bendri leidiniai ir renginiai:
1. LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir
technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa (toliau – Lietuvos–
Baltarusijos programa);
2. LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos
bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2016–2020 m. programa (toliau – Lietuvos–Ukrainos
programa);
3. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir
Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“ (toliau – „Žilibero“ programa).
2017 m. Taryba finansavo 9 projektus pagal Lietuvos–Baltarusijos programą, 7 – pagal Lietuvos–
Ukrainos programą ir 7 – pagal „Žilibero“ programą. Šių programų projektams vykdyti 2017 m. skirta
129 675,58 Eur).
2017 m. buvo skelbtas Lietuvos–Ukrainos programos kvietimas teikti paraiškas (gautos 79
paraiškos). Po paraiškų ekspertinio įvertinimo ir atrankos nutarta finansuoti 13 projektų, su jų
vykdytojais sudarytos finansavimo sutartys, projektams įgyvendinti nuo 2018 m. Bendra skirta
paramos suma – 148 953,5 Eur.
Dalyvauta Lietuvos–Ukrainos programos dvišalės komisijos posėdyje, kuriame pristatyti 2016 m.
ataskaitų ekspertiniai vertinimai bei aptarti 2017 m. kvietimo finansuojamų projektų skaičius ir
skiriamos lėšos.
2.2.3.2.

Europos kosmoso agentūros programa

2015 m. balandžio 8 d. Europos kosmoso agentūra su Taryba pasirašė sutartį dėl fizinių ir
technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventų stažuočių Europos kosmoso agentūroje. 2017 m.
buvo finansuojama viena stažuotė, kuriai 2017 m. skirta 29 506,92 Eur suma. Pagal 2017 m. kvietimą
teikti paraiškas, konkursui pateikta 1 paraiška, kurios vertinimas numatytas 2018 m. sausio mėn.
2.2.3.3.

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus ir parama doktorantų akademinėms
išvykoms

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenimis (Lietuvos švietimas skaičiais. 2016.
Mokslas. – MOSTA, p. 24), 2015–2016 m. doktorantūroje studijavo 2444 asmenys. 2017 m. konkursą
laimėjusiems doktorantams mokėtos 282 stipendijos už akademinius pasiekimus, t. y., paremta apie
11,5 proc. Lietuvos doktorantų, išmokant jiems per 660 tūkst. Eur. 2017 m. I pusmečio paramą
akademinėms išvykoms gavo 23 doktorantai, paramą II pusmečio išvykoms – 28. Doktorantų
akademinės išvykos buvo paremtos daugiau kaip 51 tūkst. Eur.
Nuo 2018 m. doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų akademinėms
išvykoms skyrimas nutrauktas vadovaujantis LR Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604.
2.2.3.4.

Parama doktorantams už akademinius pasiekimus ir parama doktorantų akademinėms
išvykoms

Vadovaudamasi LR Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 Taryba pradėjo naują
veiklą – paramą doktorantams už akademinius pasiekimus ir paramą 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.
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2017 m. spalį buvo paskelbti kvietimai doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius
pasiekimus gauti 2018 m. ir paramai akademinėms išvykoms gauti 2018 m. I pusmetį. Iki 2017 m.
lapkričio 15 d. gauta 109 doktorantų prašymai skirti paramą akademinėms išvykoms. Atlikta jų
administracinė patikra, toliau prašymus vertina dvi ekspertų komisijos – humanitarinių ir socialinių
mokslų sričių bei meno srities ir biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių. Iki
2017 m. gruodžio 15 d. Tarybai pateikti 553 doktorantų prašymai paramai už akademinius
pasiekimus. Jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas tęsis 2018 m.
2.2.3.5.

Doktorantūros studijų plėtra

Taryba 2016 m. sausio 27 d. pradėjo vykdyti projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (projekto
Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų
ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Projekto veiklos skirtos jauniems mokslininkams (doktorantams)
rengti, kurių žinios įgytos doktorantūroje prisidės prie šalies pramonės tolimesnio vystymosi
užtikrinimo bei įmonių produktyvumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimo. Įgyvendindama
projektą 2017 m. Taryba iš 282 gautų konkursinės doktorantūros paraiškų atrinko 70 aktualiausių
MTEP plėtrai doktorantūros tematikų, kurių vykdymui mokslo ir studijų institucijose buvo priimti
doktorantai. Pirmą kartą doktorantūros temų konkurse buvo atrinktos 2 Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros pasiūlytos temos, kurios bus vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant Kauno
technologijos universitetui ir įmonei UAB „Baltic Orthoservice“. Taryba projektą įgyvendina kartu su
partneriais – 21 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.
Nors Taryba ir nebuvo pasirašiusi sutarties su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto iš
ES struktūrinių fondų lėšų finansavimo, projekto veiklos buvo pradėtos vykdyti dar 2014 m. ir iki
2017 m. pabaigos projekto veiklose jau dalyvavo ar dalyvauja 443 doktorantai. 36 projekto veiklose
dalyvaujantys doktorantai 2017 m. sėkmingai baigė doktorantūros studijas ir apgynė ar yra pasirengę
ginti daktaro disertacijas.
Projekto veikloms, kurios tęsis iki 2023 m. sausio mėn., yra skirta 22 487 238,00 Eur, iki 2017 m.
gruodžio pabaigos panaudota 8 441 740,47 Eur.
2.2.3.6.

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.
2017 m. įvyko vienas Tarybos kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams bei
Šimtmečio mokslo renginiams. Konkursui buvo pateiktos 53 paraiškos paramai mokslo renginiams
gauti, iš jų 4 Šimtmečio mokslo renginių konkursui. Bendra prašoma paramos suma sudarė
276,3 tūkst. Eur. Pasibaigus konkursui buvo sudarytos 37 paramos mokslo renginiams sutartys, pagal
kurias iš viso buvo panaudota 114,9 tūkst. Eur parama (iš jų 2 Šimtmečio mokslo renginiams
panaudota 3,5 tūkst. Eur parama, 35 kitiems mokslo renginiams – 111,3 tūkst. Eur parama).
2.2.3.7.

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas

Parama skiriama Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio
žurnaluose ir išleisti aukšto mokslinio lygio knygas. Taryba, skirdama paramą, siekia skatinti Lietuvos
mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad
mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių
tyrimų rezultatų sklaidai.
Prašymai gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimami nuolat.
2017 m. apsvarstyti 72 prašymai, tarp jų vienas prašymas buvo išleisti knygos skyrių, tačiau nebuvo
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gauto nė vieno prašymo skirti paramą knygai išleisti. Pagal mokslo sritis konkursui pateikti prašymai
pasiskirstė taip: humanitarinių mokslų – nepateiktas nė vienas, socialinių mokslų – 3, biomedicinos
mokslų – 27, fizinių mokslų – 28, technologijos mokslų – 10, žemės ūkio mokslų – 3. Menų srityje
nebuvo pateiktas nė vienas prašymas. Parama (iš viso 36 759 Eur) skirta 24 paraiškoms, (visoms iš jų –
paramai paskelbti mokslinį straipsnį).
Matoma kasmet didėjanti pateiktų prašymų skaičiaus tendencija. Daugiausia prašymų pateikė
šių mokslų sričių tyrėjai: fizinių (28) ir biomedicinos (27). Finansuotų prašymų skaičius buvo didesnis
nei 30 proc. nuo pateiktųjų. Tarp paramos gavėjų lydere tapo fizinių mokslų sritis (15 laimėjusių
prašymų), šių prašymų tyrėjams parama buvo skirta straipsniams paskelbti. Iš pateiktų ir
pretendavusių gauti paramą 27 biomedicinos mokslų srities prašymų, paramą gavo tik 8.
Technologijos mokslų srityje pateikta 10 prašymų, tačiau nė vienas prašymas nebuvo paremtas. Po
tris prašymus pateikė socialinių ir žemės ūkio mokslų sričių atstovai. Vienas finansuotas prašymas
buvo iš žemės ūkio mokslų srities. Nors socialinių mokslų tyrėjai konkurse gauti paramą per šią
priemonę dalyvauja aktyviau nei humanitarinių mokslų kolegos, tačiau 2017 m. nė vienas socialinių
mokslų srities tyrėjo prašymas nebuvo sėkmingas.
2.2.3.8.

Parama akademinėms asociacijoms

Taryba, vadovaudamasi LR Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsniu ir Tarybos nuostatais, remia
studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių
draugijų ir kitų asociacijų (toliau – akademinės asociacijos) veiklą. Paramos akademinėms
asociacijoms tikslas – skatinti veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, bei
dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionalių būdų
joms išspręsti.
2017 m. paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti,
konkursui pateiktos 34 paraiškos. Konkursą laimėjusių 27 akademinių asociacijų numatytoms veikloms
įgyvendinti panaudota 57 444 Eur. Buvo remiama tarptautinė akademinių asociacijų veikla, mokslo ir
mokslo populiarinimo renginių organizavimas bei akademinės asociacijos veiklos viešinimas internete.
2.2.3.9.

Parama mokslinėms išvykoms

Šią veiklą Taryba vykdo vadovaudamasi LR Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 9 dalimi.
Paramos mokslinėms išvykoms tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti tyrėjų
tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą.
2017 m. buvo paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms gauti,
kuriame buvo numatyta skirti finansavimą tyrėjų mokslinėms stažuotėms užsienyje, dalyvauti
užsienyje vystančiose mokslinėse konferencijose, atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų
institucijose bei dalyvauti užsienyje organizuojamose mokslinėse ekspedicijose ar tyrėjų mokyklose.
Konkursui pateiktos 532 paraiškos. Parama skirta 428 mokslinėms išvykoms, iš jų – 211 fizinių,
biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų ir 217 humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei
meno tyrėjų mokslinėms išvykoms. 2017 m. daugiausia – 88,9 proc. – paremta išvykų į užsienyje
vykstančias mokslines konferencijas. 5,8 proc. sudarė išvykos atlikti mokslinius tyrimus užsienio
mokslo ir studijų institucijose, 1,8 proc. – išvykos dalyvauti užsienyje organizuojamose mokslinėse
ekspedicijose ar tyrėjų mokyklose, 3,5 proc. – išvykos į stažuotes užsienio mokslo ir studijų
institucijose. Iš viso 2017 m. paramai mokslinėms išvykoms skirta 499 230 Eur.
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2.2.4.

„Horizontas 2020“ programos ir 7-osios bendrosios programos administravimas

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo bendroji programa
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 2020“), vyksianti septynerius metus, kuriai įgyvendinti
planuojama skirti 70,2 mlrd. Eur. Taryba administruoja šias „Horizonto 2020“ sritis:
 Europos mokslo taryba;
 Marie Sklodowska-Curie veiklos;
 Mokslinių tyrimų infrastruktūra;
 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė;
 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika;
 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos;
 Kosmoso technologijos;
 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė;
 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra;
 Mokslas su visuomene ir visuomenei;
 Jungtinis tyrimų centras.
Dvi sritis – „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ ir „Maisto sauga, žemės ūkis ir
miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika“ – Taryba administruoja kartu su MITA,
„Kosmoso technologijas“ – kartu su MITA ir Lietuvos inovacijų centru, o sritį „Mokslas su visuomene ir
visuomenei“ – kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija.
Taryba dalyvauja EK sukurtame „Horizonto 2020“ nacionalinių atstovų (angl. National Contact
Point, toliau – nacionaliniai atstovai) tinkle, kuris apima visas ES valstybes nares, asocijuotas
„Horizonto 2020“ šalis ir trečiąsias šalis. Nacionalinių atstovų tinklus valstybėse sudaro „Horizonto
2020“ teminių sričių nacionaliniai atstovai, teikiantys kvalifikuotą pagalbą „Horizonto 2020“ dalyviams
ir pareiškėjams. Taryboje nacionalinių atstovų funkcijas vykdo šeši darbuotojai, kurie 2017 m.
dalyvavo EK organizuotuose nacionalinių atstovų posėdžiuose.
Taryboje dirbantys nacionaliniai atstovai, administruodami „Horizontą 2020“, atlieka šias
funkcijas:
 Teikia informaciją apie „Horizontą 2020“ ir siekia didinti jos žinomumą:
˗ Bendradarbiauja su „Horizonto 2020“ atstovais informacijai, dirbančiais Lietuvos
Institucijose, verslo įmonėse bei valstybinėse įstaigose;
˗ Organizuoja informacinius renginius;
˗ Rengia ir skelbia informaciją apie „Horizontą 2020“ Tarybos internetiniame puslapyje.
 Teikia konsultacijas, pagalbą ir organizuoja mokymus (teikia išankstinės „Horizonto 2020“
paraiškų patikros paslaugas);
 Teikia pradinę informaciją apie kitas nacionalines ir tarptautines programas;
 Bendradarbiauja su kitų šalių nacionaliniais atstovais, siekdami sėkmingesnio Lietuvos
dalyvavimo „Horizonte 2020“ bei efektyvesnės Lietuvos nacionalinių atstovų veiklos (dalyvauja
įvairiuose „Horizonto 2020“ nacionalinių atstovų projektuose);
 Renka, sistemina ir analizuoja Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistinę informaciją;
 Teikia paramą rengusiems „Horizonto 2020“ paraiškas (žr. žemiau).
2017 m. spalio 2 d. EK duomenimis Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 1576 „Horizonto
2020“ paraiškas, kuriose buvo 1965 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 444 – teikė paraiškas kaip
koordinatoriai. 234 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš jų 44 – koordinatoriai.
191-oje su EK pasirašytoje dotacijos sutartyje dėl projektų įgyvendinimo yra 228 dalyviai iš Lietuvos, iš
jų 42 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 39,897 mln. Eur, iš jų EK skirta
dotacija – 32,354 mln. Eur. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 141,9 tūkst. Eur. Sėkmės rodiklis pagal
dalyvavimų skaičių – 11,91 proc., o pagal EK skirtas lėšas – 7,27 proc. Daugiausiai partnerysčių
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„Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (332), Italija (257), Prancūzija (247), Didžiąja
Britanija (227) ir Ispanija (222).

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

Taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas dalyvauti „Horizonte 2020“
kasmet skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai „Horizonto 2020“ paraiškų rengėjams gauti. 2017 m.
kvietimas vyko pagal atnaujintą „Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems „Horizonto 2020“ – ES
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašą“. Kvietimo, vykusio
rugsėjo–spalio mėnesiais, metu Lietuvos mokslo ir studijų institucijos pateikė 102 paraiškas, iš jų
finansavimas skirtas 83 paraiškoms, o bendra finansavimo suma – 271 tūkst. Eur.
2017 m. Taryba toliau vykdė 7 bendrosios programos (toliau – 7BP) projektų pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) dydžio išlaidų kompensavimą: pagal 7BP dalyvavimo taisykles projektų metu
sumokėtas PVM yra laikomos netinkamomis išlaidomis, kurių EK nekompensuoja. Siekdama Lietuvos
tyrėjams sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti 7BP, Taryba 2017 m. balandžio 26 d. ir spalio
27 d. skelbė kvietimus, pagal kuriuos 7BP projektus vykdančios institucijos galėjo pateikti dokumentus
PVM dydžio išlaidoms apmokėti. Įvertinus pateiktus dokumentus, su 5 pareiškėjais sudaryta 8 PVM
kompensavimo sutartys (kompensuota 14 805 Eur suma).
2.2.5.

Atstovų Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse darbo grupėse finansavimas

Taryba tęsė atstovų, deleguotų į įvairias ES ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus,
komisijas, susijusias su MTEP, finansavimo veiklą.
2017 m. buvo sudaryta 21 trišalė sutartis dėl atstovų veiklos įvairiose ES ir kitose tarptautinėse
darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kt. finansavimo. Pagal šias sutartis išmokėta 16 728 Eur, iš
jų 4 936 Eur – skirti Lietuvos atstovų ir ekspertų programos „Horizontas 2020“ komitetuose veiklų
išlaidoms apmokėti. Atstovai dalyvavo 32 darbo grupių posėdžiuose, iš jų 15 – „Horizonto 2020“
programų komitetų posėdžių.
2.2.6.

Jungtinio programavimo iniciatyvos

Lietuva dalyvauja šiose Jungtinio programavimo iniciatyvose (angl. Joint programming initiative, JPI):
1. „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (angl. Cultural Heritage
and Global Change: a new challenge for Europe) – 2017 m. Tarybos paskirti atstovai dalyvavo 4
iniciatyvos komitetų posėdžiuose, kuriuose 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. 2017 m. Vilniuje buvo surengtas dviejų dienų seminaras skirtas aptarti
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mokslinių tyrimų reikšmę sprendžiant praktinius paveldosaugos klausimus. Taryba dalyvavo skelbiant
JHEP2 projekto programos „Besikeičianti aplinka“ (angl. Changing Environments) kvietimą teikti
paraiškas. 2018 m. vyks paraiškų administracinis ir ekspertinis vertinimas. Tarybos atstovas dalyvavo
3 projekto posėdžiuose.
2. „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ (angl. Healthy and Productive Seas and
Oceans, JPI Oceans) – 2017 m. buvo tęsiamos diskusijos ir sprendžiami klausimai dėl JPI „Sveikos ir
produktyvios jūros bei vandenynai“ teisinio (institucinio) statuso (steigiamos asociacijos) ir Lietuvos
galimybių dalyvauti steigiamoje asociacijoje. Tarybos atstovas dalyvavo 2 JPI „Sveikos ir produktyvios
jūros bei vandenynai“ posėdžiuose.
2.2.7.

COST veiklos

COST – tai Europos šalių tarpvyriausybinė bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų
srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology, toliau – COST programa),
koordinuojanti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus. Šiuo metu COST asociacijos
narės yra 36 Europos valstybės, o Izraelis dalyvauja kaip bendradarbiaujanti šalis.
Taryba yra COST programą koordinuojanti institucija Lietuvoje ir atstovauja Lietuvai COST
asociacijos aukšto lygio pareigūnų bei mokslo komitetuose. 2017 m. Tarybos atstovai dalyvavo
trijuose COST programos aukšto lygio pareigūnų posėdžiuose, kuriuose svarstyti aktualūs COST
programos valdymo klausimai ir viename COST programos nacionalinių koordinatorių susitikime.
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. 2017 m.
Taryba toliau įgyvendino nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.
Organizuotos 4 paraiškų surinkimo ir ekspertinio vertinimo sesijos. 13 Lietuvos Institucijų Tarybai
pateikė 37 dalyvavimo COST programoje paraiškas. Po ekspertinio vertinimo į COST programos veiklų
valdymo komitetus nominuoti 28 Lietuvos atstovai iš 11 Lietuvos institucijų. Į 2017 m. birželio 23 d.
programos COST aukšto lygio pareigūnų patvirtintų naujų COST programos veiklų valdymo komitetus
įsijungė 17 Lietuvos atstovų.
2.2.8.

„Mokslo Europa“

2011 m. įkurta asociacija „Mokslo Europa“ (angl. Science Europe) jungia 47 mokslinius tyrimus
finansuojančias ir vykdančias institucijas (tarp jų ir Tarybą) iš 27 Europos šalių.
Tarybos pirmininkas prof. Dainius H. Pauža 2017 m. gegužės mėn. dalyvavo „Mokslo Europos“
generalinės asamblėjos (angl. Science Europe General Assembly) susitikime Briuselyje (Belgijos
Karalystė), kur buvo diskutuota apie „Mokslo Europos“ veiklą ir pasikeitimus.
2017 m. lapkričio 29–30 d. Tarybos pirmininkas dalyvavo simpoziume „Mokslas be sienų“
(angl. Science Without Borders) ir „Mokslo Europos“ generalinės asamblėjos susitikime Briuselyje (Belgijos
Karalystė). Simpoziumo tikslas – apsikeisti idėjomis apie galimybes siekti mokslo be sienų ir pateikti
rekomendacijų kaip spręsti mokslui be sienų kylančias kliūtis. „Mokslo Europos“ generalinėje asamblėjoje
aptarti „Mokslo Europos“ 2018 m. planai, diskutuota apie 9-ąją bendrąją programą (toliau – 9BP).
Taryba dalyvauja kelių „Mokslo Europos“ darbo grupių veikloje:
 darbo grupėje dėl 9BP;
 darbo grupėje dėl tyrimų duomenų;
 darbo grupėje dėl mokslinių straipsnių atviros prieigos;
 darbo grupėje dėl „Mokslinių tyrimų infrastruktūros”.
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„Mokslo Europos“ darbo grupių veikloje dalyvavo Tarybos Mokslo fondo atstovai, o „Mokslinių
tyrimų infrastruktūrų” darbo grupėje Tarybai atstovauja prof. Algis Krupavičius.
2017 m. sausio mėn. „Mokslinių tyrimų infrastruktūrų“ darbo grupė surengė ekspertų seminarą
„Tarpvalstybinis Mokslinių tyrimų infrastruktūros bendradarbiavimas ir portfelio valdymas“ Dubline
(Airija). Taip pat darbo grupė paskelbė parengtą politikos suvestinę (angl. policy brief) „Tyrimų
infrastruktūros ES Bendrosiose programose“. „Mokslo Europos“ tyrimų infrastruktūrų darbo grupės
mandatas pasibaigė 2017 m. vasario mėn.
Prof. Algis Krupavičius nuo 2017 m. pavasario yra Tarybos atstovas „Mokslo Europos“ tyrimų
duomenų darbo grupėje. Pirmasis jos naujos sudėties posėdis įvyko birželio mėn. Briuselyje. Tyrimų
duomenų darbo grupė suformulavo tris prioritetus: a) parengti duomenų politikos principus, b)
suformuluoti tyrimų duomenų valdymo principus ir vadovus, c) apibrėžti duomenų vietą Europos
atvirojo mokslo debesies aplinkoje. Prof. A. Krupavičius yra duomenų politikos pogrupio koordinatorius.
Lapkričio–gruodžio mėn. parengė ir atliko „Mokslo Europos“ narių apklausą, skirtą duomenų politikai ir
tyrimų duomenų valdymui.
2.2.9.

Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklas „Euraxess“

2017 m. Taryba tęsė veiklą Nacionalinių Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklą
„Euraxess“: konsultavo ir teikė praktinę informaciją mokslininkams ir tyrėjams aktualiais su mobilumu
Lietuvoje ir užsienio šalyse susijusiais klausimais, administravo ir pagal EK šabloną perdarė interneto
svetainę www.euraxess.lt.
2017 m. Taryba tęsė projektą „Euraxess Top III“, įgyvendinamą pagal programos „Horizontas
2020“ koordinavimo ir paramos veiklų schemą. „Euraxess Top III“ projekto tikslas – padaryti Europos
mokslininkų karjerą patrauklesne, plėtojant naujas ir stiprinat dabartines tinko „Euraxess“ paslaugas.
Tarybos atstovas dalyvavo nacionaliniams „Euraxess“ centrų koordinatoriams ir nacionalinių
„Euraxess“ interneto svetainių administratoriams skirtuose renginiuose.
2.2.10. Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)
Projektas „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ yra
finansuojamas ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis. Šiuo projektu skatinamas Lietuvos tyrėjų bei
mokslininkų mokslinės kompetencijos tobulinimas, skatinant jų dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir
inovacijų programose ir iniciatyvose ir taip įgyjant trūkstamos mokslinės ir dalykinės kompetencijos.
Plečiantis tarptautinėms galimybėms ypač svarbu sudaryti sąlygas tyrėjams ir mokslininkams kelti
mokslinę kompetenciją, siekiant sustiprinti bei suaktyvinti jų dalyvavimą tarptautinėje mokslinių
tyrimų erdvėje bei gerinti jo kokybę. Svarbiausias projekto uždavinys – mokslo ryšių biuro Briuselyje
įkūrimas ir įveiklinimas. Taip pat pagal projektą finansuojami tyrėjų ir mokslo vadybininkų vizitai.
2017 m. paskelbti trys kvietimai teikti paraiškas ir prašymus:
1. Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas dėl tyrėjų išvykų finansavimo (LINO LT). Pagal šį
kvietimą finansuojami Lietuvos tyrėjų vizitai konsultuotis su tarptautinių MTEPI srities iniciatyvų sričių
kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo, vykdymo, tarptautinių projektų paraiškų rengimo ir
pateikimo. Be to, remiamas ir dalyvavimas informacinėse dienose, skiriamose pristatyti svarbiausius
kvietimų reikalavimus, bei partnerių paieškos renginiuose, o taip pat ir dalyvavimas susitikimuose su
galimais užsienio partneriais. 2017 m. gautos 26 paraiškos, iš jų finansuojama 18.
2. Nuolatinis kvietimas teikti prašymus dėl užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo
(LINO LT). Finansuojami vizitai, kurių tikslas – užmegzti mokslinį bendradarbiavimą su Lietuvos
tyrėjais. Toks bendradarbiavimas padidins Lietuvos MTEPI potencialo tarptautiškumą bei paskatins
bendrą su užsienio partneriais dalyvavimą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose. Pagal šį
kvietimą gauti 23 prašymai, iš jų finansuojama 17.
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3. Kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo (LINO LT).
Finansuojami mokslo vadybininkų vizitai, skirti susipažinti su ES ir kitų šalių (įskaitant ir programos
„Horizontas 2020“ asocijuotas šalis) MTEPI iniciatyvomis, naujovėmis ir aktualijomis, taip pat labai
gerai įsisavinti dalyvavimo šiose programose taisykles. Gauti 6 prašymai, iš jų finansuojami 3.

2.2.11. 2014–2020 m. Europos Sąjungos 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.
2017 m. Taryba paskelbė 9 kvietimus teikti paraiškas šiems konkursams:
1. pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos ugdymas vykdant
aukšto lygio MTEP projektus“, 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. Mokslininkams buvo taikomi aukšti atrankos reikalavimai, tačiau pagrindinį – idėjų –
vertinimą atliko užsienio ekspertai. Konkursui pateiktos 195 paraiškos, kurių bendra prašoma
finansuoti suma – 108,8 mln. Eur. Remiantis užsienio ekspertų vertinimu, finansuoti atrinkta 60
projektų, kurių bendra vertė – 34,4 mln. Eur.
5 lentelė. Mokslo ir studijų institucijų dalyvavimas konkurse.

Pareiškėjas
Vilniaus universitetas
Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
Mykolo Romerio universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vadybos ir ekonomikos universitetas
VMTI Inovatyvios medicinos centras
Gamtos tyrimų centras
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Lietuvos sporto universitetas
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Šiaulių universitetas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Lietuvos energetikos institutas
Aleksandro Stulginskio universitetas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos edukologijos universitetas
Nacionalinis vėžio institutas
Iš viso:

Paraiškų skaičius
Patyrusiųjų
Jaunųjų
mokslininkų mokslininkų
47
20
13
7
6
2
8
5
7
5
6
6
12
2
1
1
3
1
3
1
8
6
2
0
2
1
0
1
2
1
3
1
4
1
1
0
2
1
1
0
2
0
133
62

Iš
viso
67
20
8
13
12
12
14
2
4
4
14
2
3
1
3
4
5
1
3
1
2
195

Projektų skaičius
Patyrusiųjų
Jaunųjų
mokslininkų mokslininkų
18
5
4
2
2
2
3
1
1
3
1
2
2
1
1
1
2
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
39
21

Iš
viso
23
6
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
60

6 lentelė. Mokslinio tyrimo grupėms vadovaujančių patyrusiųjų mokslininkų dalyvavimas konkurse.
Mokslų sritis

Projektų vadovai
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Teikta paraiškų

Finansuojama projektų

Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
Biomedicinos mokslai
Žemės ūkio mokslai
Fiziniai mokslai
Technologijos mokslai

Patyrusieji mokslininkai
Patyrusieji mokslininkai
Patyrusieji mokslininkai
Patyrusieji mokslininkai
Patyrusieji mokslininkai
Patyrusieji mokslininkai

17
31
32
4
28
20

4
10
10
2
11
2

7 lentelė. Mokslinio tyrimo grupėms vadovaujančių jaunųjų mokslininkų dalyvavimas konkurse.
Mokslų sritis
Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
Biomedicinos mokslai
Žemės ūkio mokslai
Fiziniai mokslai
Technologijos mokslai

Projektų vadovai
Jaunieji mokslininkai
Jaunieji mokslininkai
Jaunieji mokslininkai
Jaunieji mokslininkai
Jaunieji mokslininkai
Jaunieji mokslininkai

Teikta paraiškų
4
26
7
1
15
10

Finansuojama projektų
2
7
4
0
6
2

2. pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi
moksliniai tyrimai“. 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 projektų įgyvendinimo pabaigoje sukurtų
produktus, patentuojamus tarptautiniu mastu. Šių paraiškų ekspertinį vertinimą atliko užsienio
ekspertai. Pateiktos 87 paraiškos, kurių bendra prašoma finansuoti suma – 51 mln. Eur. Remiantis
užsienio ekspertų vertinimu, pasirašytos 47 projektų finansavimo sutartys, kurių bendra vertė – 28,4
mln. Eur. Projektams skirtas finansavimas pagal Sumanios specalizacijos kryptis (neįskaičiuojant
nuosavo institucijų įnašo): „Energetika ir tvari aplinka“ – 2,2 mln. Eur; „Sveikatos technologijos ir
biotechnologijos“ – 5,2 mln. Eur; „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ – 6,2 mln. Eur; „Nauji
gamybos procesai, medžiagos ir technologijos” – 9,6 mln. Eur; „Transportas, logistika ir informacinės
ir ryšių technologijos“ – 2,9 mln. Eur; „Įtraukti ir kūrybinga visuomenė“ – 1,6 mln. Eur.
8 lentelė. Teiktų ir finansuotų projektų skaičius pagal sumanios specializacijos kryptis.
Sumanios specializacijos kryptis
Energetika ir tvari aplinka
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Agroinovacijos ir maisto technologijos
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos
Įtraukti ir kūrybinga visuomenė
Iš viso:

Teikta paraiškų
6
16
16
30
11
6
85

Finansuojama projektų
4
10
10
15
5
4
48

9 lentelė. Finansuotų projektų skaičius pagal institucijas ir sumanios specializacijos kryptis.
Pareiškėjas
1
Vilniaus universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Kauno technologijos universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
Vytauto Didžiojo universitetas

1

Sumanios specializacijos kryptys
2
3
4
5
4
1
5
1
2
3
6
1
1
3
3
2
5

1

Finansuojama
projektų
6
1

1
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12
6
6
5
5
5
2

Mykolo Romerio universitetas
Lietuvos energetikos institutas
Klaipėdos universitetas
VU Žalgirio klinikos
VMTI Inovatyvios medicinos centras

2
2
1

Iš viso:

4

1
1
10

10

15

5

4

2
2
1
1
1
48

3. pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant
individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“. Veikla skirta finansuoti programai Horizontas 2020
teiktus, ypač gerai įvertintus, bet dėl didžiulės konkurencijos finansavimo negavusius Lietuvos tyrėjų
projektus. Siekiama paskatinti Lietuvos mokslininkus aktyviau dalyvauti programos Horizontas 2020
konkursuose, pagerinti Lietuvos dalyvavimo šioje programoje sėkmės rodiklius. Konkursas paskelbtas
2017 m. gruodžio mėn. Sutartys dėl projektų finansavimo bus pasirašytos 2018 m.
4. pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Podoktorantūros stažuočių skatinimas“.
Pagal šią veiklą finansuojami iki 24 mėn. trukmės jaunųjų mokslininkų, kurie daktaro laipsnį įgijo ne
daugiau kaip prieš penkerius metus, vykdomi mokslinių tyrimų ir mokslinių stažuočių užsienyje
projektai. Šiais projektais jauni mokslo daktarai skatinami siekti savarankiškos mokslininko karjeros,
pasirengti sėkmingai dalyvauti šalies ir tarptautiniuose valstybės užsakomuosiuose ar mokslininkų
inicijuotuose konkursuose. Projektams buvo taikomi aukšti atrankos reikalavimai, paraiškų naudos ir
kokybės vertinimą atliko užsienio ekspertai. Iš viso pateiktos 208 paraiškos, kurių bendra prašoma
finansuoti suma – 9,28 mln. Eur. Remiantis užsienio ekspertų vertinimu, finansuoti atrinkti 95
projektai, kurių bendra vertė – 4,3 mln. Eur.
10 lentelė. Podoktorantūros stažuočių projektams teiktos paraiškos ir finansuoti projektai pagal mokslo sritis.
Mokslų sritis
Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
Biomedicinos mokslai
Žemės ūkio mokslai
Fiziniai mokslai
Technologijos mokslai

Teikta paraiškų
34
51
16
12
47
48

Finansuojama projektų
13
20
11
4
30
17

5. pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą
ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“. Pagal šią poveiklę
finansuojami iki 6 mėn. trukmės studentų laisvu nuo studijų metu vykdomi mokslinių tyrimų projektai
vadovaujant tyrimų vadovui. Šiais projektais skatinama ugdyti mokslinę kompetenciją nuo pat studijų
etapo, orientuoti studentus mokslinės karjeros link ir ugdyti jų pasirengimą atlikti mokslinius tyrimus.
Konkursui gautos 137 paraiškos, kurių bendra prašoma finansuoti suma – 0,37 mln. Eur. Remiantis
ekspertų vertinimu, pasirašytos 124 projektų finansavimo sutartys, kurių bendra vertė – 0,34
mln. Eur.
6. 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“
paskelbti 4 kvietimai teikti paraiškas. Veikla skirta finansuoti mokslininkų ir doktorantų mokslinės
kompetencijos ugdymą per jų mobilumą. Remiamos veiklos – patyrusio mokslininko iš užsienio vizitas
dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje arba vizitas į Lietuvos mokslo ir
studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti, Lietuvos mokslininko ar doktoranto kompetencijos
kėlimas mokslo renginiuose užsienyje ir mokslinėje stažuotėje užsienyje. Konkursas paskelbtas 2017 m.
rugsėjo mėn. Iš viso pateikta 400 paraiškų. Dotacijų sutartys dėl šių projektų įgyvendinimo bus
pasirašytos 2018 m. Projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 1,5 mln. Eur.
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Taryba akcentuoja ekspertinio vertinimo objektyvumą, nešališkumą, todėl paraiškų, pateiktų
pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklas „Mokslininkų kvalifikacijos ugdymas vykdant aukšto
lygio MTEP projektus“ ir „Podoktorantūros stažuočių skatinimas“ bei priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718
veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“, naudos ir kokybės (ekspertiniam)
vertinimui pasitelkti užsienio mokslininkai ekspertai, kurių daugiau negu 60 proc. sudarė Europos
mokslo tarybos organizuojamuose paraiškų vertinimuose dalyvaujantys ekspertai. Atlikus šių trijų
konkursų paraiškų naudos ir kokybės vertinimą, Tarybai pateiktos 23 apeliacijos. Apeliacijose
pareiškėjai nesutiko su jiems skirtais paraiškų ekspertinio vertinimo balais bei ekspertų grupių
pastabomis. Vadovaudamasi Apeliacijų dėl mokslo (sklaidos) projektų ar ataskaitų įvertinimo teikimo
ir nagrinėjimo tvarkos aprašo nuostatomis, Taryba netenkino nei vienos apeliacijos dėl jose
nepagrįstų apeliacijų teikimo pagrindų.
11 lentelė. Pateiktų apeliacijų skaičius.
Konkursas
Mokslininkų kvalifikacijos ugdymas vykdant aukšto lygio MTEP projektus
Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai
Podoktorantūros stažuočių skatinimas

Apeliacijų skaičius
14
4
6

Tarybai ruošiantis naujam 2014–2020 m. ES fondų investicijų laikotarpiui, 2016 m. rugpjūčio
1 d. įsigaliojo Tarybos ir Centrinės projektų valdymo agentūros sudarytos dvi sutartys dėl projektų
„Lietuvos mokslo taryba – veiksmų programos administravimas“ (Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0020) bei
„Lietuvos mokslo taryba – Informavimas apie veiksmų programą“ (Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0003)
įgyvendinimo. Šių techninės paramos projektų tikslas – užtikrinti tinkamas finansines, technines,
administravimo bei viešinimo ir informavimo sąlygas Tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant 20142020 m. ES fondų investicijų priemones, įgyvendinti.
Projektui „Lietuvos mokslo taryba – veiksmų programos administravimas“ įgyvendinti iki
2023 m. gruodžio 31 d. numatyta skirti 546 400 Eur. Beje, projektui „Lietuvos mokslo taryba –
Informavimas apie veiksmų programą“, įgyvendinamam iki 2018 m. gruodžio 31 d., numatyta skirti
60 900 Eur.
Įgyvendinant šiuos projektus, iš numatytų lėšų apmokamas darbo užmokestis 17 pareigybių,
keliama kvalifikacija Lietuvos bei užsienio mokymo centruose, organizuojami renginiai pareiškėjams,
pretenduojantiems gauti finansavimą Tarybos administruojamų 2014–2020 m. ES fondų priemonių
lėšomis.

2.3. 2017 m. mokslinių tyrimų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursų
sėkmės rodikliai, skirtos lėšos ir projektų vykdytojai
Taryba, vykdydama konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą, nuolat skelbia kvietimus teikti
paraiškas. Paprastai paraiškas konkursui galima teikti vieną–du mėnesius. Paraiškų vertinimas bei
projektų atranka trunka apie pusę metų ir laikotarpis nuo kvietimo paskelbimo pradžios iki
finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo gali apimti skirtingus kalendorinius metus. Todėl
skaičiuojant 2017 m. konkursų sėkmės rodiklius 2017 m. kvietimu buvo laikomas toks paraiškų
konkursas, kurio nugalėtojams pagal pasirašytas mokslinių tyrimų finansavimo sutartis lėšos vykdyti
projektus anksčiausiai skirtos 2017 m.
Taigi 2017 m. buvo paskelbtas vienas mokslininkų grupių projektų kvietimas, trys valstybės
užsakomųjų tyrimų kvietimai ir 2 tarpvalstybinių programų (dvišalės, trišalės) kvietimai. Iš viso gautos
722 paraiškos, iš kurių 5,3 proc. (38 paraiškos) neatitiko administracinės patikros ir nebuvo pateiktos
ekspertiniam vertinimui. Bendras ekspertų įvertintų finansuojamų paraiškų sėkmės rodiklis (toliau –
SR) siekia 26,2 proc.
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Iš viso projektams skirta kiek daugiau nei 17,8 mln. Eur, kurie laimėtojams bus skirti per
ketverius metus (2017 m. jau skirta, 2018–2020 m. bus skirta). 2017 m. buvo skirta 17,8 proc. visos
skirtos sumos, 2018 m. – 40,4 proc., 2019 m. – 31,2 proc., o 2020 m. – 10,6 proc. Iš 17,8 mln. Eur
55 proc. skirti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams, o fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir
technologijos mokslų – 45 proc. visų lėšų.
Toks neįprastas lėšų pasiskirstymas tarp HS ir PABT mokslo sričių yra todėl, kad iš trijų
nacionalinių mokslo programų kvietimų du kvietimai buvo humanitarinių ir socialinių mokslų programų
(„Modernybė Lietuvoje“ ir „Gerovės visuomenė“; bendra lėšų suma 3,23 mln. Eur) ir tik vienas fizinių,
žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų programos („Link ateities technologijų“) ir labai
mažos apimties – 0,47 mln. Eur. Mokslininkų grupių projektų kvietime santykis tarp HS ir PABT mokslų
sričių grupių yra įprastas – 32,6 proc. visų lėšų HS sričių grupei ir 67,4 proc. PABT sričių grupei.
HSM mokslo sričių grupės SR siekė 27,6 proc., PABT mokslo sričių grupės SR buvo kiek mažesnis
ir siekė 25,1 proc. Vienam HSM mokslo sričių grupės projektui vidutiniškai skirta 76,8 tūkst. Eur
(mažiausia vienam projektui skirta suma siekė 37,8 tūkst. Eur, didžiausia – 120 tūkst. Eur), PABT sričių
grupei vidutiniškai skirta 127,7 tūkst. Eur (mažiausia vienam projektui skirta suma siekė 52,9 tūkst.
Eur, didžiausia – 160 tūkst. Eur).
Iš 179 laimėjusių projektų 32 projektai vykdomi kartu su užsienio tyrėjais iš 15 šalių. Partnerių
šalys, jas vardijant pagal pasirašytų sutarčių skaičių mažėjančia tvarka, yra – Taivanas (Kinijos Liaudies
Respublika), Latvija, Lenkija, Japonija, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Vokietija, Belgija, Čekija, Švedija,
Estija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Norvegija, Portugalija ir Ukraina.
2017 m. kvietimų projektuose pagrindiniais vykdytojais įdarbinta daugiau kaip 700 tyrėjų, iš jų –
daugiau kaip 160 doktorantų, daugiau kaip 400 mokslininkų.

2.4. Lėšų skyrimas 2017 m., pasitelkus užsienio ir Lietuvos ekspertų grupes
Taryba lėšas projektų įgyvendinimui skiria remdamasi ekspertinio vertinimo išvadomis.
Pasibaigus ekspertiniam vertinimui, 2017 m. buvo priimti sprendimai dėl mokslininkų grupių projektų,
nacionalinių mokslo programų „Link ateities technologijų“ ir „Modernybė Lietuvoje“, tarptautinės
Lietuvos–Ukrainos programos bei Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos, o taip pat ES
struktūrinės paramos lėšomis vykdomų priemonių projektų finansavimo. Visų šių priemonių grupių
programoms 2017 m. sprendimais skirta daugiau kaip 84 mln. Eur. Apie 85,2 proc. lėšų buvo skirtos
remiantis ekspertų grupių vertinimais, kurių daugumą sudarė užsienio ekspertai (toliau – užsienio
ekspertų grupė), o 14,8 proc. lėšų skirtos remiantis Lietuvos ekspertų grupių vertinimais.
Iš 84,0 mln. Eur 16,6 mln. Eur buvo valstybės biudžeto lėšos. 27,1 proc. šių lėšų buvo skirtos
pasitelkus užsienio ekspertų grupes. Atkreiptinas dėmesys, kad daugumoje Lietuvos ekspertų grupių
sudėtyje buvo bent keli užsienio ekspertai.
Iš 84,0 mln. Eur 67,4 mln. buvo ES struktūrinės paramos lėšos. Praktiškai visi sprendimai
(99,5 proc. pagal lėšas) priimti patarus užsienio ekspertų grupėms.

2.5. Tarybos veiklos efektyvumo vertinimas
Savo veiklos efektyvumo į(si)vertinimas yra neabejotinai svarbus ne tik komerciniams ūkio
subjektams, tačiau ir valstybinėms įstaigoms, kurios nors ir nesiekdamos pelno per se, privalo užtikrinti,
kad jų disponuojamais ištekliais būtų sukurta kuo didesnė pridėtinė vertė visuomenės ir valstybės
gerovei. Įvertinti Tarybos veiklos efektyvumą nėra paprasta, kadangi konkursinio mokslo finansavimo
būdu (o ši veiklos forma sudaro didžiąją dalį Tarybos biudžeto) remiamų mokslinių tyrimų rezultatai yra
labai įvairiapusiški. Jie apima ne tik faktinį projektų įgyvendinimo metu paskelbtų mokslo publikacijų
skaičių, tačiau ir jų socialinį, ekonominį poveikį, „matomumą“ bei prestižą mokslo bendruomenėje,
kurio dėka yra didinamas Lietuvos mokslininkų tarptautiškumas ir įtaka pasaulyje.
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2017 m. spalio 4 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Nr. V-747) buvo priimtas naujas
teisės aktas „Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), kuris
numato, kad atliekant kasmetinį mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimą,
papildomi balai turi būti skiriami už mokslo straipsnius, kurie patenka tarp 10 proc. labiausiai
pasaulyje cituojamų straipsnių.1 Vadinasi, siekiant įvertinti mokslo kokybę ir efektyvumą tampa
svarbu ne tik identifikuoti „kiek“ ir „kur“ savo tyrimus skelbia Lietuvos mokslininkai, bet ir nustatyti,
kokią realią įtaką jie turi ir kokią pridėtinę vertę sukuria.
Siekiant įvertinti Tarybos veiklos efektyvumą ir atsižvelgiant į naujai priimto teisės akto
nuostatas, išanalizuota, kokia dalis mokslo straipsnių, kurie buvo paremti viena iš Tarybos
finansuojamų veiklų, WoS patenka tarp 2013–2017 metų Top 10, t. y. 10 proc. pasaulyje labiausiai
cituojamų mokslo straipsnių ir palyginti šį rodiklį su visu per tokį pat laikotarpį Lietuvoje parengtų
straipsnių skaičiumi. Svarbu pabrėžti, kad Top 10 rodiklis parodo aukščiausią mokslinių tyrimų vertę,
nes tik labiausiai pasaulyje cituojami straipsniai patenka tarp 10 proc. labiausiai cituojamų straipsnių.
Šis rodiklis yra tinkamas, siekiant įvertinti ne tik pridėtinę vertę, kurią, pasinaudodami Tarybos
skiriamomis lėšomis sukuria Lietuvos mokslininkai, bet ir įvertinti Tarybos veiklos efektyvumą, t. y.
atsakyti į klausimą, kaip efektyviai yra skiriamos mokslo konkursinio finansavimo lėšos.
Top 10 – tai duomenų bazės WoS rodiklis, parodantis, kokia dalis mokslo straipsnių patenka
tarp 10 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių pagal tam tikrą mokslo sritį ar kryptį ir
paskelbimo metus, padalintą iš bendro straipsnių skaičiaus duotame straipsnių rinkinyje, išreikštas
procentais. Ar mokslo straipsnis patenka tarp 10 proc. pasaulyje labiausiai cituojamų straipsnių
nustatoma pagal straipsnio procentilę (angl. Percentile in Subject Area). Šis rodiklis nustatomas
sukuriant citavimų dažnio pasiskirstymą visiems pasirinktų metų, tos mokslo srities straipsniams (juos
surikiuojant mažėjančia tvarka pagal citavimų skaičių) ir nustatant procentą straipsnių kiekvienam
citavimų kiekiui, t. y. procentą straipsnių, cituojamų dažniau, nei konkretus straipsnis. Jei straipsnio
procentilė tam tikrais metais atitinkamoje kryptyje yra lygi arba mažesnė už 10,0 proc., tai reiškia, kad
straipsnis toje kryptyje patenka tarp 10 proc. labiausiai cituojamų straipsnių ir atvirkščiai – jei
straipsnio procentilė yra didesnė už 10,0 proc., toks straipsnis nepatenka tarp 10 proc. labiausiai
cituojamų straipsnių.
Straipsniai buvo suskirstyti pagal vieną iš WoS pateiktų schemų – Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO, angl. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) mokslo kryptis. Siekiant nustatyti tikslų publikacijų, patenkančių į
Top 10, skaičių, būtina panaikinti publikacijų persiklojimus skirtingose mokslo kryptyse, nes neretai
mokslo straipsniai būna priskiriami kelioms mokslo kryptims. Pasirinkta EBPO mokslo sričių schema
atitinka Frascati vadovo, 2015 m. (OECD Publishing) patikslintą mokslo ir technologijų sričių
klasifikaciją bei jau minėtą LR švietimo ir mokslo ministro Įsakymą dėl institucijų mokslo (meno)
veiklos vertinimo reglamento.
2013–2017 m. laikotarpiu Lietuvos tyrėjai duomenų bazėje WoS iš viso paskelbė 11 144 mokslo
straipsnius (12 pav.). Iš jų 19,1 proc. (2 133) buvo parengta pagal Tarybos finansuojamas veiklas, o
likusioji dalis – 80,9 proc. (9 011) buvo su jomis nesusijusi (2018 m. vasario 9 d. duomenimis).
Interpretuojant šiuos skaičius svarbu atkreipti dėmesį, kad duomenų bazėje WoS atsispindi ne visi joje
referuojami, bet Tarybos finansuoti straipsniai, kadangi duomenų bazė automatiškai atpažįsta ne visą
su Taryba susijusią finansavimo informaciją. 2016 m. Lietuvos tyrėjų straipsnių aprėpties duomenų
bazėje WoS išsami analizė parodė, kad maždaug 30 proc. Tarybos finansuotų mokslo straipsnių nėra
1

Įsakyme numatytas Top 10 straipsnio apibrėžimas: „mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 proc. labiausiai pasaulyje
cituojamų straipsnių, yra straipsnis, kuris buvo paskelbtas ne anksčiau kaip n-9 kalendoriniais metais ir ne vėliau kaip n
kalendoriniais metais (čia n yra kalendoriniai metai, kurių mokslo veiklos vertinimas yra atliekamas), patekęs į pirmą n+1
metų liepos mėnesį paskelbtą 10 % labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių sąrašą pagal WoS EBPO mokslo kryptis“.
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automatiškai aptinkama WoS. Dėl šios priežasties, Tarybos finansuotų publikacijų skaičius buvo
dauginamas iš koeficiento reikšmės (k=1,3), taip 30,0 proc. padidinat mokslo straipsnių skaičių,
priskiriamų prie Tarybos finansuotų veiklų.

12 pav. 2013–2017 m. paskelbtų Lietuvos tyrėjų CA WoS publikacijų skaičius. LT dalis – Lietuvos tyrėjų publikacijos,
kurios parengtos Tarybai nefinansavus jų mokslinių tyrimų, LMT dalis – Lietuvos tyrėjų publikacijos, kurios parengtos
Tarybai finansavus jų mokslinius tyrimus. Kairioji paveikslėlio dalis rodo visas publikacijas, o dešinioji – patekusias į Top 10
publikacijas.

Buvo pasirinktas paskutinių penkerių metų laikotarpis (2013–2017 m.) dėl tos priežasties, kad 10
metų laikotarpis (taip, kaip numatyta Įsakyme) Tarybos veiklos efektyvumui įvertinti būtų klaidinantis
– pirmus konkursinius mokslinių tyrimų projektus Taryba pradėjo finansuoti tik 2009 m., pirmos
rimtesnės publikacijos ėmė rodytis 2011 m. Todėl imti 2008–2017 m. laikotarpį (t. y. 10 metų) būtų
nepateisintina, nes šio laikotarpio treji-ketveri metai būtų „tušti“ dėl to, kad arba Taryba nevykdė
konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo, arba jis dar nebuvo prasidėjęs visa apimtimi.
Per pasirinktą ataskaitinį 5-erių metų laikotarpį, iš viso Lietuvos tyrėjai duomenų bazėje WoS
paskelbė 1008 mokslo straipsnius, kurie patenka į Top 10. Iš jų 13,8 proc. (139) buvo parengti pagal
Tarybos finansuojamas veiklas, o likusi dalis – 86,2 proc. (869) – nebuvo su ja susijusi.

13 pav. 2013-17 m. paskelbtų Lietuvos tyrėjų CA WoS publikacijos, patenkančios į Top 10 (pilkos dalys). Kairioji
paveikslėlio dalis rodo Lietuvos tyrėjų (išskyrus LMT) publikacijas, o dešinioji – LMT finansuotas publikacijas.

Iš visų Lietuvos tyrėjų 2013–2017 m. paskelbtų mokslo straipsnių, išskyrus finansuotus Tarybos,
į Top 10 pateko 9,6 proc. mokslo straipsnių, tuo tarpu iš Tarybos finansuotų straipsnių į Top 10 pateko
tik 6,5 proc. straipsnių.
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3. Visuomenės informavimas
Nauja interneto svetainė. Taryba 2017 m. pristatė atnaujintą savo interneto svetainę
www.lmt.lt. Kuriant ją siekta ne tik atnaujinti ją vizualiai, bet ir padaryti funkcionalesnę bei geriau
atspindinčią visą Tarybos veiklą. Todėl supaprastintas svetainės valdymas taip, kad būtų atskleista kuo
daugiau institucijos funkcijų: atsisakyta vertikalios struktūros ir pereita prie horizontalaus valdymo
modelio, iškeliant „į paviršių“ mažiau matytas Tarybos veiklos kryptys, joms skiriant lygiavertį dėmesį.
Bendroji informacija, laikantis klasikinių principų, yra pateikta apatinėje svetainės dalyje taip,
kad ją būtų galima pasiekti iš bet kurios svetainės dalies, taip pat lankytojui visuomet bus matomos
trys pagrindinės mūsų veiklos dalys: mokslinių tyrimų finansavimas, mokslinių tyrimų politikos
įgyvendinimas ir funkcijos, susijusios su šalies mokslinių tyrimų kokybės gerinimu.
Naujoji svetainė atitinka visus šiuolaikinės svetainės reikalavimus: ji tapo geriau matoma ir
mobiliųjų ryšio priemonių bei planšetinių kompiuterių vartotojams – ji automatiškai prisitaiko prie
naudojamo įrenginio ekrano dydžio, pasiūlo liečiamiems ekranams patogesnius navigacijos
elementus.
Naujienos ir kvietimai teikti paraiškas. Svetainė yra vienas svarbiausių Tarybos naujienų
sklaidos būdas, per ją naujienas gauna daugiau kaip 2500 unikalių prenumeratorių, jų skaičius
pristačius naują svetainę išaugo ketvirtadaliu. Siekiant, kad aktualijos nepaskęstų pristatomoje
Tarybos veiklų gausoje, o prenumeratoriai gautų išsamesnius naujienlaiškius, pakeistas naujienų
skelbimas bendrame jų sraute, atskiriant jas žymomis: pareiškėjams ir vykdytojams, Tarybos ar
tarptautinės naujienos, kvietimai teikti paraiškas, Tarybos renginiai.
Interneto svetainėje www.lmt.lt technologiškai atnaujinus Tarybos skelbiamų kvietimų teikti
paraiškas kalendorinį planą, Taryba anonsuoja juos dvejus metus į priekį, anksčiau jame buvo
skelbiami vienerių metų planai.
Renginiai. Siekdama supažindinti pareiškėjus bei projektų vykdytojus su konkursų nuostatomis
bei reikalavimais vykdomiems projektams, Taryba organizuoja dviejų tipų renginius: informacines
dienas ir individulių konsultacijų savaites. Taryba taip pat rengia didesnei auditorijai skirtus renginius,
kuriuose aptaria platesnes temas, susijusias su mokslo politika, konkursinio finansavimu,
tarptautiškumu ir kitais mokslinei veiklai svarbius klausimais, kuriuose bendrai diskusijai kviečiama
mokslo bendruomenė, socialiniai partneriai, mokslo politikos dalyviai, suinteresuotų valstybės ir
verslo institucijų atstovai, politikai, užsienio partneriai. Svarbesni 2017 m. įvykę renginiai buvo šie:
 Konferencija „Marie Skłodowska-Curie veiklos“: 20-ies metų investicijos į tyrėjų karjerą“
(balandžio mėn.);
 Ataskaitinė nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ konferencija (balandžio mėn.);
 Pasitarimas dėl Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų politikos atnaujinimo (birželio mėn.);
 Ketvirtasis Lietuvos–Japonijos mokslo simpoziumas Tokijuje (Japonija) (spalio mėn.);
 Tarptautinė Lietuvos mokslo tarybos ir LINO biuro konferencija Lietuvos mokslo potencialo
plėtros galimybėms aptarti (lapkričio mėn.);
 2017 metais atliko mokslo (meno) darbų vertinimo aptarimas (gruodžio mėn.).
Spektras.lmt.lt. Taryba 2017 m. visuomenei pristatė elektroninį informacijos apie Tarybos
gautas paraiškas, vykdytus ir vykdomus projektus sąvadą „Spektras“. Laikydamasi nuostatos suteikti
kuo daugiau informacijos apie Lietuvoje vykdomus ir konkursų būdu finansuojamus projektus, čia
Taryba skelbia vykdytų ir vykdomų mokslinių tyrimų santraukas, finansavimo priemones ir kiek jų
paraiškų konkursų yra surengta, kokių institucijų tyrėjai teikė paraiškas ar kiek jie vykdė mokslinių
tyrimų ir su jais susijusios veiklos projektų.
Kiti elektroniniai ištekliai. Taryba nuolat tobulina turimus elektroninius išteklius, siedama, kad
jie geriau atitiktų šiuolaikinius vartotojų poreikius ir Tarybos reikmes vykdant jai pavestas funkcijas. Jų
sąrašas skelbiamas elektroniniams ištekliams pristatyti skirtoje svetainės dalyje.
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4. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas
2017 m. asignavimų planas – 18 898,2 tūkst. Eur. Pagal patvirtintas programas duomenų
pasiskirstymas pateiktas 12 lentelėje.
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (valstybės biudžeto lėšos) (valdymo išlaidos
ir mokslo finansavimas)“ neįsisavintos lėšos sudaro 205,9 tūkst. Eur. Valstybės biudžeto neįsisavintų
lėšų didžiausią dalį – 198,9 tūkst. Eur – sudaro lėšos, skirtos programiniam konkursiniam mokslinių
tyrimų ir kitų veiklų finansavimui. Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą, nes dėl objektyvių
priežasčių (pvz., teismo sprendimų laikinai sustabdyti projektų vertinimo ir atrankos procedūras)
nebuvo laiku baigtas ekspertinis kelių Tarybos remiamos veiklos krypčių konkursams pateiktų
paraiškų vertinimas. Taip pat, sąžiningai vykdomam ekspertiniam vertinimui ir projektų atrankai,
finansuojami tik geriausi projektai, nors turimos lėšos leistų jų paremti daugiau. Dalis lėšų
nepaskirstyta dėl ilgalaikių projektų finansavimo specifikos – numatant maksimaliai panaudoti antrų
ir vėlesnių projekto įgyvendinimo metų lėšas, dalis pirmų metų lėšų lieka nekontraktuota. Dėl
biudžetinių metų specifikos ir reikalavimo projektų lėšas (nepanaudotas) grąžinti Tarybai, dalis skirtų
lėšų – 102,8 tūkst. Eur – buvo grąžinta projektų vykdytojų. Valstybės biudžeto lėšos valdymui – 7,0
tūkst. Eur – sutaupytos dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų.
12 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2017 metais.
Programos
kodas
1
01001
01001
01001
01001

Finansavimo
šaltinio
kodas
2

Priemonės pavadinimas

3
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
1.1.1.1.1.
(valstybės biudžeto lėšos)
1.2.3.1.23/ Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
1.3.3.1.24 (Šveicarijos programa)
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
1.2.2.7.2/
(ES struktūrinių fondų techninės
1.3.2.7.2
paramos lėšos 2014–2020 m.)
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra
1.4.1.1.1
(biudžeto pajamų įmokos)
Iš viso:

Ataskaitinio laikotarpio Panaudoti
Nuokrypis Įvykplanas, įskaitant
asignavi(5–4),
dymo,
patikslinimus,
mai
(tūkst. Eur) proc.
(tūkst. Eur)
(tūkst. Eur)
4
5
6
7
18105,2

17899,3

205,9

98,9

37,0

14,1

22,9

38,26

751,0

725,0

26,0

96,5

5,0

0,0

5,0

0,0

18898,2

18638,4

259,8

98,6

Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus
išsiplėtusioje ES) programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ nepanaudotos lėšos sudarė 22,9 tūkst. Eur –
atlikus viešuosius pirkimus galutinio finansinio audito paslauga įsigyta pigiau nei suplanuota.
Priemonės „Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra“ (Techninė parama, 2014–2020 m. ES fondų
lėšos) nepanaudotos lėšos sudaro 26,0 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio ir Sodros straipsniuose
sutaupyta lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo, neatvykimo į darbą ir pan. Dalies projekto lėšų
negalėjome panaudoti dėl netolygaus lėšų paskirstymo tarp šaltinių (85 proc. ir 15 proc.).
Tarybos 2017 m. išlaidų panaudojimas – 13 lentelėje. Valdymo išlaidos sudarė 11,4 proc. nuo
suplanuotų Tarybos asignavimų.
13 lentelė. Tarybos 2017 m. Išlaidų pasiskirstymas pagal straipsnius.
Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas

1

2

Asignavimų
planas, suma
(tūkst. Eur)
3

50

Panaudota
asignavimų, suma
(tūkst. Eur)
4

Nepanaudota,
suma,
(tūkst. Eur)
5 (3–4)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

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

1075,5
332,3
10,8
59,3
0,3
6.4
60,7
31,7
1190,0
10,9
430,9
23,2
15578,9
13,9
73,4
18898,2

1059,1
324,2
9,6
59,2
0,3
6.0
60,7
30,6
1185,9
10,9
407,1
18,0
15380,0
13,3
73,4
18638,3

16,4
8,1
1,2
0,1
0.0
0.4
0,0
1,1
4,1
0,0
23,8
5,2
198,9
0,6
0,0
259,9

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likutis buvo 0 Eur.
Projektams vykdyti skirtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų likutis sąskaitoje ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudarė 902,1 tūkst. Eur.
Tarybos pirmininkas

prof. Dainius H. Pauža

2018 m. vasario 28 d.
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Priedas Nr. 1. 2015 ir 2016 m. mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatų penkių geriausių
mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai svertiniai įverčiai
Žemiau pateikiamuose grafikuose pavaizduoti mokslo ir studijų institucijų penkių geriausių
mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai svertiniai įverčiai. Pilkos spalvos gulstinės
reiškia 2015 m. darbų įverčius, o žalios – 2016 m.
Penkių geriausių mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis
apskaičiuojamas taip:
𝑑𝑠𝑘𝑖
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kur 𝑑𝑑𝑒𝑖𝑘 yra 𝑖-osios institucijos 𝑘-ojo darbo dalis (matuojama proc./100) kryptyje, o 𝑑𝑖𝑖𝑘 yra 𝑖osios institucijos 𝑘-ojo darbo ekspertinio vertinimo įvertis kryptyje; 𝑑𝑠𝑘𝑖 – yra 𝑖-osios institucijos
darbų skaičius kryptyje.
Penkių geriausių krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai svertiniai įverčiai buvo
skaičiuojami naudojantis krypties įskaitinių ir (ar) neįskaitinių darbų ekspertinio vertinimo įverčiais.
Įskaitiniais darbais sąlygiškai vadinami tie deklaruoti krypties darbai, kurių skaičius buvo apribotas
mokslo sričiai ir priklausė nuo srityje deklaruotų mokslininkų (menininkų) pilnojo darbo laiko
ekvivalento (𝑃𝐿𝐸𝑖 ). Įskaitiniais darbais buvo vadinama todėl, kad nuo šių darbų ekspertinių įvertinimų
priklausė institucijos bazinis finansavimas. Jei krypties darbų buvo deklaruota mažiau, institucijos
galėjo papildomai teikti tos krypties darbų (vadinamųjų neįskaitinių darbų, nes nuo šių darbų
ekspertinių įvertinimų institucijos bazinis finansavimas nebepriklausė). Jei institucijos papildomai
nedeklaravo neįskaitinių darbų arba deklaravo nepakankamai, t. y. įskaitinių ir neįskaitinių darbų
suma buvo mažesnė už penkis darbus, tai ekspertinio vertinimo suminiai svertiniai įverčiai buvo
skaičiuojami, laikant, kad institucijos buvo deklaravusios penkis darbus.
Kadangi tas pats darbas galėjo būti priskirtas iki trijų mokslo krypčių (nurodant 10 proc.
tikslumu kryptims tenkančias dalis, mažiausia dalis galėjo būti 20 proc.), tai krypties darbų skaičius
buvo ribojamas ne tiksliai penkiais darbais, bet turėjo būti intervale tarp 5,0 ir 5,9 darbų.
Kad būtų aiškiau, pateiksime pavyzdį. Jei X universitetas buvo deklaravęs penkis matematikos
krypties įskaitinius darbus, kurių dalys ir įverčiai yra tokie – (20; 1,0), (50; 2,5), (70; 3,0), (30; 4,0) ir
(100; 4,5), tai papildomai jis galėjo deklaruoti dar tiek darbų, kad bendra darbų dalių suma būtų ne
mažesnė už 5,0 ir ne didesnė už 5,9, t. y. ne mažiau kaip 5,0 – (20+50+70+30+100)/100 = 2,3 darbų
dalių ir ne daugiau kaip 5,9 – (20+50+70+30+100)/100 = 3,2 darbų dalių. Tarkime, X universitetas
deklaravo tris matematikos krypties neįskaitinius darbus, kurie visi buvo įvertinti 4 balais. X
universiteto penkių geriausių krypties darbų ekspertinio vertinimo suminis svertinis įvertis bus lygus:
(20/100 x 1,0 + 50/100 x 2,5 + 70/100 x 3,0 + 30/100 x 4,0 + 100/100 x 4,5 + 3 x (100/100 x 4,0))
/ (20+50+70+30+100+3x100)/100 = 21,25 / 5,7 = 3,73
Šis pavyzdys yra geras tuo, kad kartais institucijos nori išbraukti blogiausiai įvertintą darbą
(mūsų atveju tai būtų (20; 1,0)). Deklaruoti įskaitiniai darbai nėra išbraukiami, nors išbraukimas ir
nesumažintų darbų dalių skaičiaus mažiau už penkis – šiuo atveju išbraukus pirmą darbą darbų dalių
suma būtų 5,5, o svertinio įverčio vertė padidėtų iki 3,83. Nebraukiama todėl, kad tai pakeistų
įskaitinių darbų skaičių, nuo kurio priklauso bazinis finansavimas.
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Priedas Nr. 2. Lietuvos mokslinių tyrimų institutų 2012–2016 m. vykdytų ilgalaikių institucinių
MTEP programų įvertinimai
2011 m. Taryba, vadovaudamasi LR Švietimo ir mokslo Ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu
Nr. V-153 patvirtinto „Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo“ 17 punkto
nuostatomis, įvertino LR valstybinių mokslinių tyrimų institutų (toliau – Institutai) ilgalaikių 2012–
2016 m. programų projektus (22 humanitarinių ir socialinių bei 28 fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir
technologijos mokslo sričių), parengtus pagal Institutų mokslinės veiklos kryptis, LR Vyriausybės
nustatytas Institutų įstatuose. Išnagrinėjęs Tarybos vertinimo išvadas ir rekomendacijas, švietimo ir
mokslo ministras priėmė sprendimą šias ilgalaikes MTEP programas patvirtinti. 2012–2016 m. Taryba
kasmet vertino šių programų vykdymo rezultatų metines ataskaitas, prisireikus jas prašydama tikslinti
ir taisyti, ir teikė LR švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus dėl tolesnio programų vykdymo. 2016 m.
institutai programas baigė vykdyti ir 2017 m. parengė ir tarybai vertinti pateikė jų baigiamąsias
ataskaitas. Taryba jas vertino pagal penkis kriterijus, iš kurių vertinimas pagal du atskleidžia visuminį
programos poveikį šalies ūkio ir mokslo raidai:
(1) Ar ilgalaikė institucinė programa (toliau – Programa) esmingai prisidėjo išsprendžiant
Lietuvos valstybei ir (ar) visuomenei aktualią problemą?
(2) Ar Programa prisidėjo prie mokslo krypties (krypčių) raidos ir plėtros?
Žemiau pateikiame ekspertų apibendrinamąsias išvadas pagal šiuos du vertinimo kriterijus.
Pateikiami institutų Programų vertinimai (Programos pateikiamos pagal mokslinių tyrimų institutus,
kurie mokslų sričių grupėse išvardyti abėcėlės tvarka).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių institutų 2012–2016 m. vykdytos Programos

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lietuvių kalbos institutas
„Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno tyrimai“ (230,2 tūkst.Eur)
(1) Vienas iš didžiausių programos darbų – „Lietuvos vietovardžių žodynas“ (II ir III tomai), kuris
svarbus ir kaip lituanistikos tarptautiškumo skatinimo priemonė: lietuvių kalbos duomenimis
naudojasi visi baltistai indoeuropeistai. Žodyno rašymas ir rengimas svarbus ir kaip lituanistinio,
kultūrinio paveldo viešinimo, sklaidos, išsaugojimo priemonė.
(2) Žodyne surinkti vietovardžiai tapo prieinami ir lietuvių, ir kitų baltų kalbų tyrėjams.
„Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir terminologijos
tyrimai“ (636,4 tūkst. Eur)
(1) Vienas iš svarbiausių programos rezultatų – elektroninis „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“
ir „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas“ – visuomenei skirti norminamieji leidiniai,
atsispindintys lietuvių kalbos paveldą. Leksikos, semantikos, terminijos tyrimai aktualūs ir kaip
kultūriniai reiškiniai, liudijantys paveldo ir modernėjimo procesų sąsajas.
(2) Programos rėmuose vykdyti tyrimai atskleidė leksikos ir terminijos normų raidą ir realią
bendrinės lietuvių kalbos sistemos padėtį.
„Kalbos istorija ir kontaktai: fundamentiniai ir taikomieji kalbos raidos bei raštijos tyrimai“
(388 tūkst.Eur)
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(1) Programa aktuali visuomenei ir valstybei: skolinių kilmės tyrimas svarbus kultūros istorijai,
nes skolinimasis rodo ekonominius, kultūrinius, politinius ryšius tarp kaimyninių kalbų ir tautų, sudaro
sąlygas tolesnei kalbų ir kultūrų kontaktų analizei; Lituanikos paveldo tyrimai atskleidžia LDK judėjų,
musulmonų, stačiatikių, katalikų, protestantų, unitų ir sentikių santykius, LDK kultūrinius ryšius su
Pietų Prancūzija, Balkanų šalimis, Maskvos Rusia). Tai padeda kurti tolerantišką modernią valstybę.
Lietuvoje dirbančių Lituanikos tyrėjų pasiekti rezultatai vertinami Lenkijoje, kuri šiuos rezultatus
aktyviai integruoja į savo mokslinį diskursą. Atlikdami ir viešindami tokio pobūdžio darbus, lietuvių
mokslininkai įtvirtina atviros įvairioms kultūroms, konfesijoms valstybės ir visuomenės įvaizdį.
(2) Kompleksiniai lietuvių kalbos ir rašytinio kalbos paveldo tyrimai suteikia žinių apie kalbos
sistemos raidą ir raštijos paveldą. Tolesnių tyrimų plėtotei itin svarbu tai, kad diachroniniu aspektu
analizuota ne tik kalba, bet ir jos įtaka visuomenei, parodytas visuomenės poveikis kalbai, ypač
XIX a. pab. ir XX a. pr. formuojantis bendrinei lietuvių kalbai. Kalbos ir visuomenės santykių istorijos
tyrimas sudaro prielaidas toliau modeliuoti ir prognozuoti kalbos bei visuomenės santykius, ieškoti
atspirties taškų tinkamiems dabarties sprendimams priimti. Mokslo darbuose taikyti kelių
humanitarinių mokslų – kalbotyros, tekstologijos, knygotyros, istorijos – tyrimų metodai, todėl
rezultatai svarbūs ne tik kalbininkams, bet ir kitų mokslo krypčių specialistams. Dalis pasiektų
rezultatų yra aukšto teorinio lygmens ir svarbūs ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu.
„Kalbos variantai: fundamentiniai ir taikomieji geolingvistikos ir sociolingvistikos tyrimai“ (425,5
tūkst. Eur)
(1) Teikti pasiūlymai lietuvių kalbos funkcionavimo reguliavimui vykdyti ir kiti motyvuoti
patarimai Lietuvos kalbų politikos kūrėjams bei vykdytojams.
(2) Prisidėjo prie XXI a. gerokai suaktyvėjusios tarmėtyros, jos metodologijos pokyčių, atsisakyta
ilgą laiką gyvavusios „grynosios“ tarmės sampratos, tarmių nykimo nuostatos, lygiomis teisėmis į
tarmėtyrininkų lauką pateko miestelių kalba.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
„Baltų mitologijos ir lietuvių sakytinio folkloro tyrimai“ (276,3 tūkst. Eur)
(1) Aktyvi ir įvairiapusė tyrimų sklaida akademinei bendruomenei ir plačiajai visuomenei ir
atliepė visuomenės poreikius gilintis į senąją baltų religiją bei mitologiją, atskleidė, kaip ir kokie
mitologijoje ir senojoje pasaulėžiūroje įsišakniję įvaizdžiai ir sampratos yra persmelkę daugelį mūsų
gyvenimo sričių ir mąstymo formų.
(2) Didžiausias indėlis į baltų religijos ir mitologijos, folkloro tyrimus yra mokslo šaltinių
publikacijos: pradėta rengti ir leisti „Lietuvių pasakojamosios tautosakos“ serija, parengta „Lietuvių
mįslių rinktinė“, paskelbti teoriniai lietuvių mitologijos tyrimai (D. Vaitkevičienės monografija „Žydinti
taurė: alus ir midus baltų kultūroje“ ir N. Laurinkienės studija „Dangus senovės baltų mitiniame
pasaulėvaizdyje“), gali būti laikomi atraminiai tolesniems tyrimams.
„Dainų šaltiniai ir tyrimai“ (276,3 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo išsaugant, tiriant bei publikuojant Lietuvos dainuojamojo paveldo
medžiagą.
(2) Programos empiriniai rezultatai, sukaupti duomenys ir šaltinių publikavimas galimai bus
įtraukti į vėlesnius tyrimus.
„Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“ (276,3 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo prie gilesnio Lietuvos literatūros ir kultūros istorijos ir ypač prie Maironio
asmenybės, kūrybos, literatūrinių bei kultūrinių XIX a. pab. – XX a. pr. ryšių ir įtakų suvokimo.
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(2) Tiek atnaujinta metodologinė prieiga, tiek programos rezultatai, ypač maironistikos ir
tekstologijos srityse, bus naudingi tolesniems lietuvių literatūros istorijos bei kultūros istorijos
tyrimams.
„Senosios Lietuvos ir Prūsijos literatūros bei raštijos tyrimai“ (312,8 tūkst. Eur)
(1) Grožinių, pilietinių, istorinių, religinių bei kitų senųjų tekstų tyrimai būtini siekiant šių dienų
lietuvių tautai susigrąžinti ilgaamžę valstybinio gyvenimo tradiciją, senosios kultūros, literatūros ir
idėjų istoriniu pažinimu turtinti ir grįsti tautinę tapatybę. Programa Lietuvos visuomenei plačiai
pristato ir aktualizuoja senosios Lietuvos (Prūsijos ir LDK) kultūros palikimą, kuris atskleidžia
valstybinio ir kultūrinio gyvenimo tradiciją, laisvos politinės bendruomenės tapatybę.
(2) Fundamentiniai tyrimai ir šaltiniai prisidės prie išsamesnės Rytų Prūsijos ir LKD raštijos
pažinimo, jų sąsajų, tautinės, politinės savimonės formavimosi suvokimo. Jie aktualūs ne tik
literatūros, bet ir kultūros ir istorijos tyrinėtojams, mokytojams ar mokslininkams rengiant vadovėlius,
populiariuosius leidinius, svarbūs humanitarinių mokslų Lietuvoje raidai ir plėtrai – tekstologiniams,
lingvistiniams, literatūrologiniams, literatūros istorijos, LDK istorijos, visuomeninės minties, kultūros ir
kt. tyrimams. Mažosios Lietuvos raštijos tyrimai buvo atliekami bendradarbiaujant su Vokietijos,
Lenkijos, Čekijos, Rusijos tyrėjais. Tyrimo metu užsienio archyvuose buvo rasta nežinomų dokumentų.
„Sovietmečio literatūros istoriniai tyrimai“ (276,3 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo prie sovietmečio literatūros bei kultūros istorijos tyrimų. Programos
vykdymo metu sukaupta reikšmingos empirinės medžiagos, ieškota naujų metodų jai tirti, bandyta
naujai interpretuoti to laikotarpio literatūrą. Programos rezultatai – tiek teoriniai, tiek empiriniai –
prisideda prie tolesnių šio laikotarpių tyrimų.
(2) Lietuvos problematika plačiai pristatyta tarptautinei tyrėjų bendruomenei ir įtraukta į
tarptautinius komunizmo epochos tyrimus. Sukaupti duomenys ir tyrimų rezultatai reikšmingi savo
metodologiniu įdirbiu, toliau tiriant lietuvių literatūros istoriją bei sovietmečio sociokultūrinius
procesus.
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
„Efektyvaus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje“ (352,6 tūkst. Eur)
(1) Programa, nagrinėdama Lietuvos ekonomikai aktualius klausimus, susijusius su žemės ūkio
sektoriaus efektyvumu, rizika ir gyvybingumu, prisidėjo prie Lietuvos žemės ūkio tyrimų ir žemės ūkio
politikos formavimo, buvo parengtos rekomendacijos dėl tiesioginių išmokų modelio tobulinimo.
(2) Programa paskatino gilesnius ir labiau įvairiapusiškus Lietuvos žemės ūkio sektoriaus
taikomojo pobūdžio tyrimus.
„Lietuvos kaimo raida“ (276,3 tūkst. Eur)
(1) Programos tyrimų rezultatai prisidėjo rengiant šalies žemės ūkio strategiją iki 2030 m.,
kaimo plėtros programą 2014–2020 m.
(2) Tyrimų metu suformuoti keli konceptualūs kaimo vystymo modeliai, tikėtina, pasižymintys
tokiu mokslinio apibendrinimo lygmeniu, kuris leidžia juos taikyti ir už Lietuvos ribų. Išgrynintos
esminės Lietuvos kaimo raidos probleminės sritys, jas sąlygojantys veiksniai bei sudarytos
konceptualios prielaidos sprendimų paieškai.
Lietuvos istorijos institutas
„Lietuvos Metrikos ir kitų istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas“ (311,9 tūkst. Eur)
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(1) Programos rezultatai yra svarbūs Lietuvos visuomenės istorinei atminčiai ugdyti, Lietuvos
visuomenės edukacijai ir pilietinės visuomenės formavimui.
(2) Programos rezultatai prisidėjo prie istorijos mokslo krypties raidos ir plėtros: įvedė į
mokslinę apyvartą LDK istorijos laikotarpio kvalifikuotai parengtus šaltinius, nagrinėjo iki šiol mažai
XVI–XVIII a. LDK istorijos tirtas temas, prisidėjo prie šaltiniotyros, paleografijos, diplomatikos ir
archeografijos mokslų raidos Lietuvoje. Šie tyrimai ir publikacijos savo kokybe yra lygintini su Vakarų
ir Centrinės Europos viduramžių ir naujųjų amžių šaltinių tyrimais. Programa pagilino Lietuvos istorijos
žiniją ir yra pratęsiama naujoje programoje „Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas, (2017–2021)“.
„Vėluojantis nacijos formavimasis: lietuvių atvejis?“ (530,1 tūkst. Eur)
(1) Programos rezultatai yra svarbūs Lietuvos visuomenės istorinei atminčiai ugdyti, Lietuvos
visuomenės edukacijai ir pilietinės visuomenės formavimui.
(2) Programa prisidėjo prie Istorijos mokslo krypties raidos ir plėtros: per 2012–2016 m. buvo
gana plačiai išnagrinėta nacionalinio tapatumo XX a. Lietuvoje problematika, ieškota naujų tyrimo
prieigų, taikytos ir jau išbandytos senosios tyrimų metodologijos.
„Vilniaus istorija. Tyrimai“ (517,1 tūkst. Eur)
(1) Programos rezultatai yra svarbūs Lietuvos visuomenės istorinei atminčiai ugdyti, Lietuvos
visuomenės edukacijai ir pilietinės visuomenės formavimui. Programos įgyvendinti tyrimai leido
naujai pažvelgti į anksčiau nagrinėtas temas, tarp jų ir krikščionių Bažnyčių veiklą Vilniaus mieste,
palietė iki šiol netyrinėtas arba mažai tyrinėtas sritis. Publikuota daug naujų šaltinių.
(2) Programa prisidėjo prie istorijos mokslo raidos ir plėtros, ypač prie lokalinės istorijos
įvairiapusių tyrimų (archeologinių, demografinių, urbanistinių, istorijos ir kt.). Ištirtos anksčiau
netyrinėtos Vilniaus sritys, atlikti reikšmingi Vilniaus genezės ir ankstyvojo miesto raidos periodo
tyrimai. Moksliniu požiūriu nauji ir ypač vertingi rezultatai pasiekti tiriant Vilniaus miesto kūrimosi ir
ankstyvąjį periodus, gvildentos pamatinės Vilniaus ištakų, atsiradimo bei vystymosi, urbanizacijos
plėtros, skirtingų konfesijų atsiradimo, amatų raidos ir profesionalizacijos temos, taikant ir fizinių bei
gamtos mokslų metodus, sukurta Vilniaus pilių bei senamiesčio gamtinio reljefo bei urbanizacijos
plėtros rekonstrukcijas.
„Visuomenės struktūros, socialinė sąveika ir jos poveikis valstybės raidai (Naujieji laikai)“ (342,8
tūkst Eur)
(1) Programos rezultatai yra svarbūs Lietuvos visuomenės istorinei atminčiai ugdyti, Lietuvos
visuomenės edukacijai ir pilietinės visuomenės formavimui.
(2) Programa prisidėjo prie Istorijos mokslo krypties plėtros, ypač XVI–XIX a. socialinės istorijos
srityje. Programa nagrinėjo Lietuvos visuomenės socialinę struktūros įvairovę ir pokyčius XVI–XIX a.
Tokia tematika iki šiol beveik nebuvo nuodugniau tirta, nors panašūs socialinės istorijos tyrimai
atliekami visoje Vakarų istoriografijoje. Programos tyrimai praplėtė iki tol sukauptas žinias,
metodologines prieigas nagrinėjama tematika.
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
„Lietuvos dailės paveldas: vaizdai, tekstai ir kontekstai“ (483,5 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo prie Lietuvos kultūros istorijos tyrimų, atkreipdama dėmesį į vizualiosios
kultūros prieigą, leidžiančią geriau ištirti mažai tyrinėtus laikotarpius – XIX a. II pusę, Pirmojo ir
Antrojo pasaulinio karo tarpsnius. Naujai pažvelgta ir į senąjį laikotarpį, nagrinėtos iki šiol nežinomos
temos: dailininkų kūrybos sąlygos, kai kurie sakralinės dailės aspektai.
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(2) Programa prisidėjo prie menotyros, istorijos mokslo krypčių raidos - išplėtojo tyrimų
metodologinę, šaltinių bazę, pateikė naujas įžvalgas Baroko, naujausiųjų laikų ir sakralinės dailės
srityse. Išskirtinis programos orientavimas į naujų, šiuolaikiškų mokslinių metodų paiešką (ypač
vizualiosios kultūros prieiga) ir profesinę savirefleksiją – vienas iš svarbiausių indėlių į tolesnę
dailėtyros raidą. Itin reikšmingi ir konkretūs atlikti tyrimai, parengti fundamentalūs veikalai, dailėtyros
viešinimas, programos vykdytojų užmegzti ryšiai su užsienio centrų mokslininkais.
„Lietuvos filosofija: istorija ir dabartis“ (368,3 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo prie Lietuvos kultūros plačiąja prasme – filosofijos ir filosofijos istorijos
srityse į mokslinę erdvę įtraukti nauji šaltiniai, nauja Lietuvos filosofijos istorijos medžiaga.
(2) Programa prisidėjo prie filosofijos mokslo krypties plėtros Lietuvoje – plėtojo tyrimų
metodologinę bazę: pateiktos naujos išeivijos filosofų paveldo interpretacijos, nauja metodologinė
prieiga gali būti plėtojama tolimesniuose tyrimuose.
„Lietuvos kultūros raidos XX−XXI a. sandūroje tyrimai: tapatybės ir atmintys“ (364,6 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo analizuojant aktualias šiuolaikinės Lietuvos kultūros tautinio identiteto ir
kultūrinės atminties problemas, jas siejant su globalizacija. Tai aktualu ir rengiant Lietuvos raidos
strategiją Lietuva 2030 bei lyginant ją su tokio pobūdžio Estijos ir Latvijos strategijomis.
(2) Programa prisidėjo prie kultūros studijų krypties bei, iš dalies, istorijos mokslo (kultūrinės
atminties, tautinio tapatumo problemos) krypties raidos ir plėtros – aktualizavo ir nagrinėjo
šiuolaikinės Lietuvos kultūros tautinio identiteto ir kultūrinės atminties problemas.
„Lietuvos muzika ir teatras: asmenybės, savitumai, kontekstai (XIX–XXI a.)“ (241,7 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo prie kultūros ir meno paveldo bei šiuolaikinės kultūros tyrimų ir jų
pristatymo visuomenei. Platesni tarpkultūriniai ir tarptautiniai mainai prisideda prie muzikologijos ir
teatrologijos raidos, akademinės ir visos visuomenės kritinės ir analitinės minties plėtros, naujų
metodologinių prieigų įtvirtinimo.
(2) Muzikologų tyrimų rezultatai užpildė XIX a. Lietuvos muzikinės kultūros tyrimų spragą,
atskleidė muzikinės kultūros raiškos ir sklaidos skirtinguose socialiniuose ir etniniuose sluoksniuose
kontekstą, santykį su tarptautine bendruomene, pristatė ryškiausius muzikinio sąjūdžio dalyvius.
Teatrologų parengtas žodynas ir publikuoti tyrimų rezultatai sudaro galimybes įvertinti Lietuvos
scenos meno savivokos, estetinio ir formaliojo modernėjimo poslinkius, kūrybos santykį su
vyraujančiomis laikmečio estetinėmis bei filosofinėmis koncepcijomis.
Lietuvos socialinių tyrimų centras
„Demografinis nuosmukis ir jo poveikis socialinei pagalbai socialinių ir ekonominių pokyčių
sąlygomis“ (197,9 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo prie itin aktualios šiuolaikinės Lietuvos socialinės problemos –
demografinių pokyčių nagrinėjimo, problemų diagnozavimo ir sprendimų skirtinguose kontekstuose
siūlymo. Programos tyrimai pagilina svarbiausių Lietuvos demografinės raidos problemų ir jų poveikio
socialinei paramai supratimą ir žinias. Programos vykdytojai dalyvavo rengiant įstatymų projektus,
kelių interesų organizacijų veikloje.
(2) Programa paskatino demografinių ir socialinės politikos tyrimų plėtrą.
„Gyventojų užimtumo ir jo įtakos gyvenimo lygiui tyrimai“ (133,5 tūkst. Eur)
(1) Programos rezultatai – svarbus indėlis į situacijos Lietuvos darbo rinkoje, darbo rinkos
politikos bei jos poveikio gyventojų užimtumui ir gyvenimo lygiui analizę. Teiktos išvados ir
rekomendacijos ūkio, profesinio rengimo ir užimtumo politikai Lietuvoje formuoti ir (ar) tobulinti.
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(2) Baigiamojoje ataskaitoje pabrėžiami labiau praktiniai programos įgyvendinimo aspektai, o
indėlis į mokslo krypties raidą (plėtrą) nėra aiškiai išgrynintas, tačiau remiantis paskelbtų publikacijų
gausa galima daryti prielaidą, kad mokslinis indėlis pakankamas.
„Lietuvos gyventojų grupės besikeičiančių socialinių erdvių sąlygomis (2012-2016)“ (483,9
tūkst. Eur)
(1) Programa analizavo Lietuvos visuomenės sandaros kaitą įvairiais aspektais ir pjūviais.
Pateikta nemažai rekomendacijų ir konsultacijų Lietuvos valdžios institucijoms. Programa prisidėjo
prie praktinių Lietuvos visuomenei aktualių etnosocialinių problemų sprendimo, vyko aktyvus jos
vykdytojų bendradarbiavimas su viešąją politiką įgyvendinančiomis institucijomis.
(2) Programa, visų pirma, suteikė naujų žinių sociologijos srityje – tai žinios apie socialinių
erdvių konstravimą, socialinę sanglaudą bei socialinę stratifikaciją, apie atskiras socialines –
profesines – amžiaus grupes bei jų pasiskirstymo netolygumus Lietuvoje.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių institutų 2012–
2016 m. vykdytos Programos

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gamtos tyrimų centras
„Biologinės įvairovės tyrimai ir prognozė globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis“
(1401,56 tūkst. Eur)
(1) Programos dėka atrastos naujos vabzdžių rūšys, įrodyta invazinių rūšių poveikis Lietuvos
gamtai, parengtos duomenų bazės ir t.t. Įvertinta Lietuvos biologinės įvairovės ypatumai ir prognozė
globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis. Įvertintos vandens ,,žydėjimų“ galimos
neigiamos pasekmės organizmams ir žmogaus sveikatai. Parengti Lietuvoje sutinkamų 53 Europinės
svarbos natūralių buveinių tipų aprašymai. Nustatyta, kad Lietuvos faunoje bando įsitvirtinti nauja
rūšis – paprastasis maldininkas. 2016 m. rasta 21 reta ir 15 naujų Lietuvos faunai vabalų rūšių. Visoms
rūšims nustatytas bendras paplitimas, pasiskirstymas šalies teritorijoje, paleogeografiniai ryšiai,
ekologiniai ir fenologiniai ypatumai. Kai kurioms rūšims nustatytos ir aprašytos iki tol nežinomos
priešimaginalinės stadijos.
(2) Programa iš esmės prisidėjo prie entomologijos, ekologijos, parazitologijos, botanikos ir kitų
mokslo krypčių raidos ir plėtros, tai svarus Lietuvos indėlis į pasaulinį šių sričių mokslą yra
neabejotinas.
„Biologinių išteklių ir aplinkos kokybės būklės bei kaitos tyrimai, išsaugojimo mokslinis
pagrindimas“ (1008,83 tūkst. Eur)
(1) Programos tyrimais sugeneruota informacija išplečia naudojamųjų, ypač vaistinių ir
aromatinių augalų išteklių kokybinio vertinimo žinių spektrą, panaudojimo galimybes ir yra indėlis į
fitochemijos ir taikomosios botanikos mokslų plėtotę. Sukaupta informacija yra reikšminga biologinės
įvairovės išsaugojimui ir sudaro mokslinį pagrindą rengiant išsaugojimo strategijas ir veiksmų planus.
Sukurta metodika pritaikyta pažeistų pelkių ar baigtų eksploatuoti ar apleistų aukštapelkinių durpynų
sutvarkymui.
(2) Pažymima, kad Programos rezultatų įtaka tolesnei Biomedicinos mokslų srities, ekologijos,
Botanikos ir Zoologijos krypčių raidai – akivaizdi.
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„Biologinių sistemų funkcionavimo ir adaptacijos molekuliniai genetiniai bei evoluciniai
mechanizmai“ (881,55 tūkst. Eur)
(1) Programos dėka gauti mokslinių tyrimų rezultatai, svarbūs tiek fundamentine, tiek ir
taikomąja reikšme. Dalis rezultatų galės būti taikomi maisto saugos gerinimui. Gauti rezultatai
prisidėjo prie biologinių sistemų gilesnio pažinimo.
(2) Gauti rezultatai svarbūs Biologijos mokslo krypties plėtrai – jie prisideda prie fundamentinio
biologinių sistemų pažinimo.
„Geosistemų ir jas formuojančių procesų tyrimai tvariam vystymuisi ir gyvenimo kokybės
užtikrinimui“ (861,94 tūkst. Eur)
(1) Programos tyrimų metu gauti rezultatai leido apibrėžti abiotinės aplinkos, tame tarpe ir
Žemės gelmių, būklę, jos apsaugos bei tvaraus naudojimo perspektyvas ir galimybes, apibrėžti
mokslinio bendradarbiamo, vystymo kryptis ir galimybes. Projekto metu buvo išvystyta ir adaptuota
nauja geoterminių išteklių vertinimo metodika. Apibendrinant sukauptas mokslines žinias buvo
suformuota geoterminių tyrimų duomenų bazė, atliktas Lietuvos ir Baltijos regiono geoterminis
rajonavimas.
(2) Gauti mokslinių tyrimų rezultatai ženkliai papildė žinias apie Žemės gelmių bei jos paviršiaus
sudėtį bei sandarą, vystymosi istoriją, minėtose aplinkose vykusius ir tebesitęsiančius procesus,
gelmių ir paviršiaus panaudojimo tvariai plėtrai galimybes.
„Kenksmingų medžiagų sklaidos ekosistemose, jų ekotoksinio ir biologinio poveikio dėsningumų
ir mechanizmų antropogeninio streso sąlygomis tyrimai“ (670,88 tūkst. Eur)
(1) Programos indėlis yra esminis sprendžiat neigiamos antropogeninės veiklos įtakos biotai
problemas, kurios aktualios pasauliniu lygmeniu. Apibendrinus aplinkos genotoksiškumo ir
citototoksiškumo dėsningumus įvairiuose Baltijos jūros regionuose buvo atrinkti jautriausi genetinio
poveikio biožymenys pagal kurių atsakų amplitudes buvo sukurta indikacinio vertinimo metodologija
atskiriems žymenims tikslu įtraukti šiuos parametrus į integruotą jūrinių ekosistemų ekologinės
būklės vertinimo sistemą. Parengtas ir aprobuotas Tarptautinės jūrų tyrimų tarybos pagrindinis
dokumentas Europos jūrų genotoksiškumo rizikos vertinimui, sudarytos aplinkos užterštumo
genotoksikologinės rizikos skalės, kurios buvo naudotos vertinant genetinę riziką populiaciniame
lygmenyje, tiek ir apibūdinant genotoksiškumo lygius įvairiose Baltijos ir Šiaurės jūros zonose.
(2) Vykdant programą gauta nauja mokslinė informacija apie aplinkoje esančių kenksmingų
medžiagų sukeliamų biologinių pokyčių dėsningumus, biožymeninių atsakų susiformavimo
mechanizmus ir vaidmenį atskleidžiant abiotinių-biotinių ryšių, organizmų pažeidžiamumo,
tolerancijos, adaptacijų susiformavimo ekosistemose ypatumus.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
„Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“ (783,42 tūkst. Eur)
(1) Programos dėka gauta mokslinė produkcija yra vertinga praktine prasme. Programos
vykdymo metu paruošta 14 rekomendacijų žemės ūkio verslo atstovams, augalinių žaliavų
augintojams.
(2) Programos rezultatų įtaka tolesnei Žemės ūkio mokslų srities, Agronomijos mokslo krypties
bei giminingų mokslo raidai yra akivaizdi, sudaro prielaidas naujų tiriamųjų darbų kūrimui bei
planavimui.
„Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai“ (506,55 tūkst. Eur)
(1) Baigiamojoje ataskaitoje pažymima, kad Programos metu gauta mokslinė produkcija yra
vertinga praktine prasme, kadangi yra taikomojo pobūdžio. Paruoštos 7 rekomendacijos miškų
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ūkiams. Gautos žinios ir informacija naudojama šalies miškų ūkio valdymo (Aplinkos ministerija,
Generalinė miškų urėdija), miškų ir medienos verslo įmonėse, mokymo įstaigose.
(2) Programos rezultatų įtaka tolesnei Žemės ūkio mokslų srities, Miškotyros mokslo krypties
raidai yra akivaizdi.
„Kenksmingieji organizmai agro ir miško ekosistemose (KOMAS)“ (552,59 tūkst. Eur)
(1) Programos vykdymo metu gauti rezultatai apie naujai išplitusius agresyvius kenkėjus, jų
genetinę įvairovę, paplitimą, daromą žalą ir atsparumą pesticidams yra svarbūs visuomenės sveikatai,
žemės ūkiui ir ekonomikai. Paruošta 17 rekomendacijų žemdirbiams ir ūkio subjektams.
(2) Programos vykdymo laikotarpiu sukauptos žinios pasitarnavo ruošiant bendras publikacijas
ne tik su tyrimų bendrais vykdytojais, bet ir su kolegomis iš užsienio, dalyvaujat tarptautinėse
darbinėse grupėse bei ekspertiniuose komitetuose oficialiose institucijose. Sukaupta patirtis buvo
svarbi ruošiant tarptautinius projektus kartu su partneriais.
„Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos“ (644,69 tūkst. Eur)
(1) Atlikti kompleksiniai tyrimai prisideda prie sprendžiamos ir šalies visuomenei aktualios
kokybiškų maisto produktų kūrimo problemos sprendimo. Gauti tyrimų rezultatai leidžia prognozuoti
augalų produktyvumo ir kokybės pokyčius kintančio klimato sąlygomis bei antropogeninių veiksnių
poveikyje.
(2) Programos moksliniai rezultatai prisideda prie sodininkystės ir daržininkystės plėtros
Lietuvoje. Glaudūs Programos vykdytojų ryšiai su šalies sodininkais ir daržininkais užtikrina šios šakos
sėkmę bei konkurencingumą besikeičiančių klimato bei rinkos sąlygomis
„Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas“ (748,38 tūkst. Eur)
(1) Atlikti tyrimai padeda spręsti aktualias žemės bei miškų ūkio problemas, siekiant užtikrinti
aplinką tausojančių tvarių žemės ūkio technologijų diegimą ir apsirūpinimą saugiais žemės ūkio kilmės
maisto produktais. Naujos žinios sudaro sąlygas tobulinti šiuolaikines augalų auginimo technologijas,
atsižvelgiant į reikalavimus maisto saugai ir aplinkos tvarumui, kintančio klimato sąlygomis.
(2) Programos vykdymo metu gautos pamatinės žinios ir informacija, kuri galės būti naudojama
tolesnei žemės ūkio mokslo raidai spartinti, kurti aplinką tausojančias, dirvožemio tvarumą ir našumą
didinančias žemdirbystės sistemas.
„Žemės ūkio ir miškų augalų genetika ir genotipų kryptingas keitimas“ (667,72 tūkst. Eur)
(1) Sukurtos 44 augalų veislės, kurios šiuo metu jau yra įtrauktos į Bendrąjį ES žemės ūkio
augalų veislių katalogą bei Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Sukauptos naujos žinios apie augalų ir
patogenų santykį, atsparumo raišką ontogenezės metu. Parengtos atsparių ligoms augalų atrankos
metodikos ankstyvaisiais augalo raidos tarpsniais.
(2) Vykdant programą ištirta augalų požymių ir savybių genetinės kontrolės mechanizmai bei
paveldėjimas, parengti vertingų augalų genotipų ankstyvosios diagnostikos metodai, sukurtos
kryptingo genotipų keitimo ir jų identifikavimo sistemos. Sukurta kokybiškai nauja selekcinė medžiaga
naujos kartos ateities veislėms išvesti ir sudarytos moksliškai pagrįstos prielaidos programos tąsai.
Lietuvos energetikos institutas
„Atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto kuro
tvarkymo procesų tyrimas ir radiacinio poveikio analizė“ (736,79 tūkst. Eur)
(1) Baigiamojoje ataskaitoje pažymėta, kad programoje vykdyti tyrimai yra reikšmingi ir įneša
indėlį sprendžiant Lietuvos valstybei aktualią problemą. Tai įrodo 2015 m. LR Vyriausybės patvirtinta
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Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros (RATP) programa, kurioje suformuluoti uždaviniai ir jų
sprendimui reikalingi moksliniai tyrimai koreliuoja su programoje vykdytais tyrimais.
(2) Programa, prisidėjo prie Fizinių mokslų srities fizikos, chemijos krypčių bei Technologijos
mokslų srities aplinkos inžinerijos krypčių raidos bei plėtros. Galima išskirti atliekynuose laidojamų
atliekų pakuočių ir jas supančių inžinerinių barjerų, geosferos ir biosferos sudarytus modelius,
skaičiavimus radionuklidų sklaidos modeliams ir kt.
„Atsinaujinančių išteklių naudojimo efektyviai energijos gamybai ir poveikio aplinkai tyrimas“
(644,69 tūkst. Eur)
(1) Programoje kompleksiškai išanalizuotos atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros ypatumai,
aprėpiant ir analizuojant visą energijos srautų grandinę. Projekto vykdymo metu parengti
bioenergetikos darnumo principai ir kriterijai bei jų taikymą apibūdinantys rodikliai. Nustatyta, kad
siekiant parengti AEI panaudojimo plėtros programą reikia aprėpti ir analizuoti visą energijos srautų
grandinę, pradedant nuo išteklių ir baigiant atskirų energijos rūšių, gautų iš šių išteklių, panaudojimu
visuomenės poreikių tenkinimui, nepaliekant nuošalyje kitų, neatsinaujinančių, energijos šaltinių
naudojimo ir poveikio aplinkai vertinimo, atsižvelgiant į šalies įsipareigojimus ES bei strateginius
tikslus ir siekiant vartotojams patiekti energiją galimai mažiausiomis kainomis. Pirmą kartą įvertinti
Lietuvos mažų ir vidutinių upių hidrokinetiniai ištekliai.
(2) Vykdyti darbai ir jų rezultatai yra aktualūs taikomuoju požiūriu, tačiau prisideda ir prie
susijusių mokslo krypčių raida bei plėtra. Ši programa, prisidėjo prie Fizinių mokslų srities fizikos,
chemijos krypčių bei Technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos, Energetika ir termoinžinerija
krypčių raidos bei plėtros.
„Branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose vykstančių saugai svarbių procesų
moksliniai tyrimai“ (1142,99 tūkst. Eur)
(1) Pradėjus vykdyti šią ilgalaikę programą LEI mokslininkai įsijungė į 7 projektų vykdymą. Šios
programos vykdymas padėjo kelti instituto mokslininkų kompetenciją, neatsilikti nuo pažangiausių
technologijų ir išlaikyti aukštą pasaulinio lygio mokslinį potencialą, užtikrinti tarptautinį
bendradarbiavimą ir mokslinių publikacijų rengimą. Įgyta patirtis LEI mokslininkams leidžia įvertinti
tiek Lietuvoje, tiek kaimyninėse šalyse statomų ar planuojamų statyti branduolinių jėgainių saugą
visuose AE gyvavimo etapuose.
(2) Ši programa, prisidėjo prie Fizinių mokslų srities fizikos krypties, Technologijos mokslų srities
aplinkos inžinerijos krypčių raidos bei plėtros. Šiose kryptyse paskelbti 36 straipsniai, dar 10 paruošta;
pristatyti 48 pranešimai mokslinėse konferencijose. Programos metu buvo ruošiamos 10 daktaro
disertacijų, iš kurių 6 ataskaitiniu laikotarpiu apgintos.
„Degimo ir plazminių procesų eksperimentiniai bei skaitiniai tyrimai energijos generavimo
technologijų iš atsinaujinančio biokuro tobulinimui ir aplinkos taršos mažinimui“ (598,66 tūkst. Eur)
(1) Atliktais tyrimais nustatyta, kad termocheminis dujinimo procesas yra efektyvus būdas iš
įvairios biomasės ir atliekų gauti kaloringas dujas, tinkančias tiesioginiam jų deginimui įvairiose
pramonės krosnyse, deginimo įrenginiuose gaminant šilumos ir elektros energiją, panaudoti
alternatyvaus biokuro gamybai ar išgauti grynas dujas. Gautos naujos mokslinių tyrimų žinios apie
generuotų dujų sudėtį, jų kaloringumą ir fizikines savybes. Nustatytas įvairios biomasės ir atliekų
dujinimo dėsningumas ir optimalios sąlygos, kurioms esant su sukurtu prototipu galima gauti
kaloringiausias dujas.
(2) Vykdyti darbai ir jų rezultatai yra aktualūs taikomuoju požiūriu, tačiau prisideda ir prie
susijusių globalaus mokslo krypčių raida bei plėtra. Pvz., išanalizuoti įvairios biomasės ir atliekų
dujinimo dėsningumui, optimizuotos atitinkamos sąlygos, sukurti prototipai dideliam dujų
kaloringumui pasiekti.
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„Energetikos sektoriaus plėtros ekonominė ir darnumo analizė“ (874,97 tūkst. Eur)
(1) Baigiamojoje ataskaitoje pažymima, kad atlikta analizė, pasiūlyti metodiniai energetikos
sektoriaus raidos ir funkcionavimo tyrimo principai, parengti matematiniai modeliai yra reikšmingi
teoriniu, praktiniu jų pritaikomumo požiūriu: suformuluota energetikos raidos tyrimų koncepcija,
pagrindžianti harmoningos pažangos principus; pasiūlytas konflikto tarp darnios energetikos raidos ir
gerovės maksimizavimo trumpiuoju laikotarpiu ekonominis sprendimas; naujai suformuota
energetikos sektoriaus perspektyvinės raidos ir funkcionalizavimo matematinio modelio struktūra;
parengta daugiakriterinė energetikos ir aplinkos politikos priemonių analizės metodika; sukurtas
Lietuvos elektros energetikos sistemos matematinis modulis.
(2) Vykdyti darbai ir jų rezultatai pirmiausia yra aktualūs labiau energetikos sektoriaus
analitikams, tačiau tyrimai gali būti svarbūs ir globalesniu mastu. Programa, prisidėjo prie
Technologijos mokslų srities energetikos ir termoinžinerijos krypties bei Socialinių mokslų srities
ekonomikos krypties raidos bei plėtros.
„Vienfazių ir dvifazių srautų dinamikos, šilumos ir masės pernašos procesų tyrimas“ (598,66
tūkst. Eur)
(1) Programoje tiriamos problemos yra dalinai aktualios Lietuvos valstybei ir visuomenei, nes
tyrimai susiję su energetikos sektoriaus problemomis, tokiomis kaip efektyvus energijos vartojimas,
gamtosauginia klausimai. Vykdant šią programą pavyko sukurti elektrostatinio filtro maketą, skirtą
mažos galios kietu kuru kūrenamiems įrengimams, tačiau galutinio produkto, kuris leistų efektyviai
gaudyti dūmuose esančias kietas daleles ir prisidėtų prie gamtosauginių problemų sprendimo šalyje,
dar nesukurta. Šios programos vykdymo laikotarpiu atliktas šiluminis radioaktyvioms atliekoms
saugoti iki 300 m skirto konteinerio vertinimas.
(2) Atlikti tyrimai prisidėjo prie naujų žinių, metodų ir modelių kūrimo, Technologijos mokslų
srities mechanikos ir matavimo inžinerijos krypčių raidos bei plėtros. Kai kurie specifiniai klausimai ir
tyrimų rezultatai gali būti aktualūs ne tik energetikos srityje, bet ir platesniame kontekste, pvz.,
srautų dinamikos mikrokanaluose gali būti įdomūs kuriant mikroreaktorius, maišytuvus, dozatorius,
analizuojant reiškinius mikrokanaluose.
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
„Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos“ (2440,05 tūkst. Eur)
(1) Programa esmingai prisidėjo sprendžiant aktualias Lietuvoje Ignalinos AE radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo ir utilizavimo problemas. Taip pat programa prisidėjo sprendžiant svarbias
aplinkosaugines problemas: pasiūlyti taršos identifikavimo, taikant sukurtus inovatyvius
instrumentinės analizės metodus, būdai ir sumažinimo metodai, sukurti modeliai taršos
prognozavimui.
(2) Programa, prisidėjo prie Fizinių mokslų srities fizikos, chemijos krypčių bei Technologijos
mokslų srities aplinkos bei matavimo inžinerijos krypčių raidos bei plėtros. Programa apėmė ir
atsinaujinančios energijos (saulės) vystymo technologines galimybes, kuriant efektyvius saulės
elementus.
„Funkcinės medžiagos ir technologijos“ (1427,83 tūkst. Eur)
(1) Programa prisidėjo sprendžiant aktualią naujų cheminių medžiagų gavimo, elektrocheminių
procesų ir technologijų kūrimo, naujų nuotekų valymo metodų kūrimo problemas. Programos metu
gauti taikomieji rezultatai, kurie patentuoti ir įdiegti į gamybą. Iš viso gauta 20 tarptautinių ir 5
Lietuvos patentai, parengtos 22 technologijos.
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(2) Gautos ir susistemintos naujos teorinės ir praktinės žinios, kurios pasitarnavo naujų
energijos išteklių panaudojimo diegimui, naujų medžiagų mikroelektronikai ir antikorozinių dangų ir
tepamųjų medžiagų tyrimui ir kūrimui. Vykdyti tyrimai prisidėjo prie Ekologijos ir aplinkotyros
krypties vystymo.
„Matavimų technologijos ir prietaisai“ (137,57 tūkst. Eur)
(1) Baigiamojoje ataskaitoje pažymima, kad programoje tiriamos problemos yra aktualios
Lietuvos valstybei ir visuomenei, bet skirtingai atskiroms tyrimų kryptims. Metrologijos moksliniai
tyrimai yra viena iš svarbiausių veiklos sričių, susijusių su valstybės reguliavimo ir standartizavimo
veikla, kuri yra būtina laisvam prekių paslaugų judėjimui užtikrinti. Laboratorijoje atlikti tyrimų darbai
svarbūs etalonų ir jų komponentų atsaku, kalibravimas aktualus Lietuvos ūkio subjektų matuokliams,
atitinkantiems pasaulinius standartus.
(2) Programa prisidėjo prie metrologijos vystymo ir matavimo technologijų plėtros. Kai kurie
specifiniai klausimai ir tyrimų rezultatai gali būti aktualūs ne tik specifinėse Lietuvos ūkio srityse, bet ir
platesniame tarptautiniame kontekste.
„Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija“ (1243,92 tūkst. Eur)
(1) Programos indėlis yra svarus vystant nanotechnologijas ir biotechnologijas. Gauti tiek
teoriniai, tiek taikomieji rezultatai, įgalinantys naujų organinių ir bioorganinių molekulinių darinių
pagrindu kurti naujas elektrokatalizės sistemas, jutiklius ir biojutiklius, pavienių ląstelių analizės ir
modifikavimo įrenginius, tirti ir vystyti molekulinei optoelektronikai skirtas medžiagas. Tyrimai
parodė, kad Lietuvoje nemaža problema ateityje gali rastis dėl kvalifikuoto darbo išteklių trūkumo.
(2) Atlikti tyrimai žymiai prisidėjo prie naujų žinių, metodų ir teorinių bei eksperimentinių
modelių kūrimo molekulinės elektronikos ir nanoinžinerijos srityje, taigi, ir prie mokslo krypties raidos
ir plėtros.
Nanostruktūrizuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai (1243,92 tūkst. Eur)
(1) Programos dėka gauti sluoksniai buvo naudojami, kuriant mikrobangų jutiklius bei saulės
elementų gamyboje; iš Penicillium adametzii, naudojant ultrafiltracijos metodą, buvo išskirtas
fermentas – gliukozės oksidazė, kuri pasiūlyta naudoti biokuro celėse. Sukurta naujos architektūros
biocelės konstrukcija; sukurtos biometrinės kompiuterio pelės ir piršto fiziologinių parametrų
diagnozavimo įrenginys; panaudojant firmos „Geozondas“ pozicionavimo įrenginį buvo sukurta nauja
mikrobangų atvaizdavimo sistema.
(2) Programa svariai prisidėjo prie Fizinių mokslo srities vystymo. Daugelis gvildenamų
mokslinių klausimų ir tyrimų rezultatų aktualūs ne tik specifinėse Lietuvos ūkio bei mokslo srityse, bet
ir platesniame tarptautiniame kontekste.
„Optoelektronikos ir lazerių technologijos“ (1105,19 tūkst. Eur)
(1) Įdiegtos kelios Programos vykdytojų sukurtos technologijos, pvz.: impulsinis siauro spektro
terahercinės spinduliuotės šaltinis. Programos darbai ir jų rezultatai svarbūs ir aktualūs Lietuvos
mokslui ir ūkiui.
(2) Atlikti tyrimai prisidėjo prie naujų žinių, medžiagų ir jų darinių, tyrimo metodų ir teorinių bei
eksperimentinių modelių kūrimo optoelektronikos ir lazerių technologijos srityse, taigi, ir prie mokslo
krypties raidos ir plėtros.
Sudėtingų sistemų dinamika ir charakterizavimas (506,84 tūkst. Eur)
(1) Programoje gauti fundamentinių tyrimų rezultatai padeda suprasti giluminės smegenų
stimuliacijos technologiją, taikant aukšto dažnio (>100 Hz) elektrinius stimuliatorius, ir leidžia toliau
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tobulinti šią technologiją. Sukurta eilė naujų neuroninių tinklų desinchronizavimo algoritmų. Sukurti ir
įsisavinti nauji stebėjimo duomenų (antžeminių ir kosminių observatorijų) analizės ir evoliucinio
modeliavimo metodai sudaro pagrindą tolesniems žvaigždėdaros tyrimams galaktikose.
(2) Ši programa ženkliai prisidėjo prie Fizinių mokslų srities Fizikos bei Astronomijos krypčių
raidos bei plėtros. Šia tema paskelbta 79 publikacijos ir 78 pranešimai konferencijose.
„Tekstilės technologijos ir techninės tekstilės aprangos sistemos“ (460,50 tūkst. Eur)
(1) Baigiamojoje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad programa prisidėjo sprendžiant
inovatyvių gaminių, skirtų struktūroms, susijusioms su Lietuvos valstybės saugumu, kūrimo ir tyrimo
problemas. Ji taip pat sprendė socialines problemas: vystė tekstilės gaminių, skirtų aktyviam
gyvenimo būdui, sportui ir senėjančios visuomenės sveikatinimui kūrimą.
(2) Atlikti tyrimai ir gauti rezultatai sudarė sąlygas pereiti nuo įprastinių produktų prie
specialiųjų, kurių gamyba paremta aukštomis technologijomis.
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
„Kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių technologijų, rekombinantinių molekulių
kūrimas ir tyrimai“ (396,29 tūkst. Eur)
(1) Svarbiausi programos rezultatai yra naujos fundamentinio ir taikomojo mokslo žinios, kurios
yra reikalingos kuriant ir tobulinant naujas inovatyvias kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos
ląstelių, bei rekombinantinių baltymų gamybos technologijas. Pagrindinės tyrimų kryptys, kuriose
pasiekta reikšmingų mokslinių rezultatų: nauji neurodegeneracinių ligų tyrimų ir terapijos metodai
panaudojant žmogaus kamienines ląsteles, kamieninių ląstelių terapinis poveikis panaudojant in vivo
modelius, kamieninių ląstelių panaudojimas kuriant naujas regeneracines širdies ir plaučių audinio
technologijas, kamieninių ląstelių panaudojimas kremzlės regeneracijai.
(2) Spręsta problema, kuri svarbi sprendžiant Lietuvos valstybei ir visuomenei aktualią
problemą, gauta ne tik taikomojo pobūdžio, bet ir svarių mokslo rezultatų.
„Molekulinio ir ląstelinio imuniteto tyrimai biologiniuose modeliuose in vitro ir in vivo“ (460,50
tūkst. Eur)
(1) Baigiamojoje ataskaitoje pažymima, kad gauti rezultatai apie imuniteto tyrimus ląsteliniame
ir molekuliniame lygyje turi taikomąjį pobūdį, išspausdinti aukšto reikšmingumo žurnaluose, turi
praktinę vertę.
(2) Programos rezultatai turės įtakos biomedicinos mokslų srities medicinos krypties raidai
Lietuvoje ir pasaulyje.
„Sveikatos stebėsenos ir inovatyvių diagnostikos ir gydymo metodų taikymo ir ligų prevencijos
tyrimai“ (389,58 tūkst. Eur)
(1) Programa iš dalies prisidėjo išsprendžiant Lietuvos valstybei ir visuomenei aktualią
medicinos problemą
(2) Programa tik iš dalies prisidėjo prie medicinos mokslo krypčių: kardiologijos, visuomenės
sveikatos, reumatologijos raidos ir plėtros.
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Priedas Nr. 3. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pastabos ir Tarybos
atsakymas
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188716281

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui

2018-04-12 Nr.
Į 2018-04-03 Nr. S-20182532

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2017 METŲ ATASKAITOS
Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) teikia atsakymą į Lietuvos Respublikos Seimo (toliau –
LRS) Švietimo ir mokslo komiteto 2017 kovo 28 d. posėdžio protokole Nr. 106-P-12 pateiktus
klausimus:
1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Mokslo ir studijų įstatymo 15 straipsnio 2 dalį Lietuvos
mokslo taryba yra Seimo ir Vyriausybės patarėja ir atlieka ekspertines funkcijas svarstant šalies
mokslo klausimus, papildyti Ataskaitą paaiškinimu, kaip buvo įgyvendinama ši funkcija ir ar
buvo LMT iniciatyva parengta siūlymų dėl teisės aktų tobulinimo.
Vykdydama patarėjos funkciją Taryba vadovavosi Mokslo ir studijų įstatymo 14 straipsniu, kurio
1 dalyje nustatyta, kad Valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančios institucijos yra LRS, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir kitos ministerijos, o
šio straipsnio 2 dalyje Tarybai pagal nustatytą kompetenciją įgyvendinti pavesta Valstybės mokslo ir
studijų politiką.
Atsižvelgiant į 2016 m. sausio 26 d. LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto raštą Nr. S-2016429 ir 2016 m. rugpjūčio 1 d. LR Valstybės kontrolės raštą Nr. S-(50-4449)-1297, Tarybos iniciatyva
LRS pateiktas Tarybos nuostatų projektas (Tarybos 2016 m. gruodžio 6 d. raštas Nr. 4S-1221 „Dėl
Lietuvos mokslo tarybos nuostatų“), kuriuo siekta sustiprinti ir išgryninti Tarybos kaip patariamosios
įstaigos mokslo politikos formavimo klausimais funkcijas įsteigiant Tarybos Strateginį mokslo politikos
komitetą. Šis siūlymas liko neįgyvendintas, nes LRV pateikė Tarybos nuostatų projektą, kuriame neliko
Tarybos Strateginio mokslo politikos komiteto.
Taryba, aktyviai dalyvaudama įvairiose darbo grupėse (žr. 2017 m. Lietuvos mokslo tarybos
veiklos ataskaitos 2.1.8. skirsnį „Kita patariamoji Tarybos veikla“), įgyvendino mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros politiką, organizuodama ir vykdydama programinį konkursinį mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų finansavimą pagal LRV ar jos įgaliotos institucijos arba
Tarybos patvirtintas programas bei organizavo Lietuvoje vykdomų mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbų bei vykdomų doktorantūrų vertinimą (žr. 2017 m. Lietuvos mokslo
tarybos veiklos ataskaitos 2.1 skirsnį „Ekspertinė Tarybos veikla“).
2. Papildyti Ataskaitą paaiškinimu, kaip buvo tobulinama ekspertinio vertinimo tvarka.
Taryba 2017 metais priėmė ne vieną sprendimą dėl ekspertinio vertinimo tvarkos tobulinimo.
Šiuo metu galiojančiuose ekspertinio vertinimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose (Lietuvos
mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiose taisyklėse (išdėstytos nauja redakcija Tarybos 201704-03 nutarimu Nr. VIII-5 bei Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-42); Projektų ir
jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos apraše (patvirtintas Tarybos 2017-04-03 nutarimu Nr. VIII6; išdėstytos nauja redakcija Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-43); Galimo
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interesų konflikto Lietuvos mokslo taryboje vengimo apraše (patvirtintas Tarybos 2016-07-04 d.
nutarimu Nr. VIII-14, išdėstytas nauja redakcija Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 22 d. įsakymu Nr.
V-32):

sugriežtinta interesų konfliktų vengimo tvarka – ekspertai negali dalyvauti posėdyje, svarstant
interesų konfliktą sukeliantį klausimą (turi išeiti iš patalpos, kurioje vyksta posėdis), Tarybos
ekspertas, nesilaikęs Tarybos nustatytų ekspertų veiklos principų ar nepranešęs apie interesų
konfliktą, išbraukiamas iš Tarybos ekspertų ir trejus metus negali pretenduoti vėl juo tapti;
Tarybos ekspertas, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pripažintas pažeidęs
akademinę etiką, išbraukiamas iš Tarybos ekspertų ir negali pretenduoti vėl juo tapti penkerius
metus;

įtvirtinta nuostata, kad vertinimai turi būti pagrįsti aiškiais ir svariais argumentais, o skirtas
įvertis ar nurodyta atitiktis kriterijui turi derėti su išsamiu ir aiškiu vertinimo komentaru;

vertinant baigiamąsias projektų ataskaitas atsirado galimybė nustatyti papildomą laikotarpį
projekte planuotai trūkstamai mokslinei produkcijai pateikti, tokiu būdu projekto vykdytojai gali
publikuoti projekto rezultatus aukštesnio lygio žurnaluose, kur recenzavimas yra išsamesnis ir
trunka ilgiau, nepažeisdami t sutartinių įsipareigojimų Tarybai;

stiprinama ekspertinio darbo kokybės gerinimo sistema – tinkamam ekspertų komisijų darbui
užtikrinti Tarybos komitetai gali skirti stebėtojus, kurie įpareigojami ne tik konstatuoti, kaip
laikomasi nustatytos ekspertinio vertinimo tvarkos, bet ir teikti siūlymų dėl ekspertinio vertinimo
tvarkos tobulinimo; ekspertų grupių vadovams atsirado prievolė įvertinti ekspertų darbą.
3. Papildyti ataskaitą paaiškinimu, ar buvo parengta ekspertų viešinimo tvarka po ekspertinio
vertinimo, kad būtų galima laiku išaiškinti ekspertų padarytas klaidas ir pateikti dėl to atsakymus.
Tarybos taikomi ekspertų, dalyvavusių paraiškų vertinime, viešinimo principai atitinka
tarptautinę praktiką, kai viešinamos tam tikro laikotarpio vertinimuose dalyvavusių ekspertų
pavardės.
Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosios taisyklės (išdėstytos nauja redakcija
Tarybos 2017-04-03 nutarimu Nr. VIII-5 bei Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V42) nustato prievolę viešinti ekspertų, atitinkamą laikotarpį vertinusių paraiškas, pavardes: ,,41.
Taryba kiekvienų nelyginių metų pirmąjį ketvirtį svetainėje www.lmt.lt skelbia mokslo (meno)
ekspertų ir ekspertų praktikų, atlikusių konkursinių objektų ekspertinį vertinimą per paskutinius
dvejus kalendorinius metus, t. y. baigusių ekspertinį vertinimą ne anksčiau kaip priešpaskutinių
nelyginių metų pirmą dieną ir ne vėliau kaip lyginių metų paskutinę dieną, sąrašą. Sąraše ekspertų
pavardės išdėstomos abėcėlės tvarka, nurodant ir eksperto vardo (-ų) pirmąją (-ąsias) raidę (-es).
Papildomai Taryba gali skelbti ekspertų sąrašą kitomis sąlygomis, negu nustatyta šiame punkte, jeigu
tai numato kiti teisės aktai“.
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, reglamentuojančios ES SF finansuojamų
projektų administravimą, vertinimą bei įgyvendinimą (patvirtintos LR finansų ministro 2014 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 su vėlesniais pakeitimais) įpareigoja projektus administruojančias
institucijas (tarp jų ir Tarybą), viešinti ekspertų, atitinkamą laikotarpį vertinusių paraiškas, pavardes:
,,1411. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei mokslininkų kvalifikacijos tobulinimo projektų
vertinimui atlikti įgyvendinančioji institucija papildomai gali skirti ekspertų grupę (tokia sąlyga turi
būti nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše, o ekspertų grupės funkcijos, sprendimų priėmimo,
nešališkumo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarka turi būti nustatyta ekspertų grupės darbo
reglamente arba kitame teisės akte, kurie skelbiami viešai). Ekspertų grupę sudaro ekspertai, kuriems
taikomi Taisyklių 116 punkte nustatyti reikalavimai ir kurie ne mažiau kaip 5 metus nėra leidę
mokslinių publikacijų kartu su paraiškoje nurodytais tyrėjais. Sudarius projektų sutartis ekspertų
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grupės sudėtis skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. Ekspertų grupė gali būti sudaroma ir
projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, laikantis šiame punkte nustatytų sąlygų“.
Siekiant užtikrinti, kad paraiškos ekspertų būtų vertinamos kokybiškai, nešališkai ir pagal
aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, Taryba per 1 mėnesį po projektų sutarčių pasirašymo
(2018 m. vasarį) paskelbė ekspertų, vertinusių aukšto lygio MTEP projektų, tyrėjų grupių vykdomų
projektų sumanios specializacijos srityse bei podoktorantūros stažuočių projektų paraiškas, pavardes:
http://www.lmt.lt/lt/konkursinio-finansavimo-paraisku-ir-ataskaitu-vertinima-atlikusiu-ekspertusarasai/2698.
Pažymėtina ir tai, kad Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas nustato
teisę paraiškų teikėjams susipažinti su apibendrinamuoju ekspertiniu įvertinimu ir per 3 darbo dienas
pateikti pastabų dėl ekspertinio įvertinimo klaidų: ,,26. Kiekvieno projekto vadovas gali susipažinti su
paraiškos pirminiu apibendrinamuoju įvertinimu, išskyrus įverčius pagal vertinimo kriterijus ir galutinę
išvadą. Projekto vadovas per tris darbo dienas, einančias po informacijos apie tokią galimybę
išsiuntimo paraiškoje nurodytu jo elektroniniu paštu, elektroninėje sistemoje gali nurodyti tik faktines
paraiškos įvertinimo klaidas, jei mano, kad tokių yra (paraiškos tikslinti, pildyti ar taisyti pagal
ekspertų pateiktas pastabas neleidžiama). Jei projekto vadovas nenurodo faktinių paraiškos
įvertinimo klaidų, apibendrinamasis įvertinimas nėra keičiamas ir laikomas galutiniu. Projekto vadovui
nurodžius faktinių paraiškos įvertinimo klaidų, ekspertų komisija jas kolegialiai apsvarsto ir Aprašo 25
punkte nustatyta tvarka parengia galutinį apibendrinamąjį įvertinimą. Ekspertų komisijos vadovas yra
atsakingas, kad galutiniuose apibendrinamuosiuose įvertinimuose būtų tinkamai atsižvelgta į projektų
vadovų nurodytas faktines paraiškų įvertinimo klaidas (jei tokių buvo nurodyta)“.
4. Ataskaitą papildyti nuostatomis, kaip buvo mažinama biurokratinė naštą vertinant
projektus, tobulinant Doktorantūros nuostatus dėl priėmimo.
2017 metais rengtuose ir šiuo metu galiojančiuose Tarybos teisės aktuose buvo sistemingai
mažinama administracinė našta pareiškėjams, apimanti visą projekto ,,gyvavimo ciklą“ (nuo paraiškos
pateikimo iki atsiskaitymo, tiek už gautas lėšas, tiek mokslinėje dalyje):

atsisakyta būtinybės projekto vadovui rinkti projekto vykdytojų parašus, patvirtinančius jų
sutikimą vykdyti konkursui teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas;

teikiant paraišką, vykdančiosios institucijos raštas, kuris yra būtina paraiškos dalis,
sugeneruojamas automatiškai, paraiškos teikėjams tereikia perkelti tekstą į institucijos firminį
blanką;

teikiant ataskaitą, duomenys kartu su visa teikta medžiaga iš paraiškos ir tarpinės ataskaitos
perkeliami automatiškai;

liberalizuotas projektų išlaidų sąmatos keitimas: neleidžiama keisti tik projekto išlaidų sąmatoje
numatytų ankstesnių ketvirčių lėšų apimties ir didinti netiesiogines išlaidas;

tarpinės mokslinės ataskaitos pateikimo ketvirtį lėšos projekto įgyvendinimui pervedamos tokia
pat tvarka, kaip ir kitais ketvirčiais – t. y. per 30 kalendorinių dienų po to, kai teigiamai yra
įvertinta finansinė ataskaita. Anksčiau galiojo nuostata, kad lėšos pervedamos tik teigiamai
įvertinus tarpinę mokslinę ir finansinę ataskaitas;

sutrumpintos prašymų dėl projektų įgyvendinimo pokyčių svarstymo procedūros, todėl
sprendimai dėl jų priimami greičiau.
Administracinė (biurokratinė) našta 2017 metais smarkiai sumažėjo ir ES struktūrinių fondų
lėšomis finansuojamų priemonių konkursų dalyviams: atsisakyta reikalavimo, kad būtų pateikti
dokumentai, pagrindžiantys projektuose numatomas patirti išlaidas, atsisakyta nemažos dalies kartu
su paraiškomis teikiamų popierinių dokumentų, parengtos finansavimo schemos, kuriose taikomas
supaprastintas patirtų išlaidų apmokėjimas (fiksuotieji įkainiai, fiksuotosios normos ir pan.).
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Taip pat pažymėtume, kad sutarties pasirašymo terminai yra net trumpesni nei tarptautinėje
praktikoje. Pagal įvairias Tarybos remiamas veiklos kryptis sudaromos sutarys dėl finansavimo
pasirašomos ir lėšos skiriamos per 3–6 mėnesius nuo kvietimo paskelbimo (palyginimui: H2020
taisyklės numato, kad paraiškos turi būti įvertinamos per 5 mėn., o sutartys pasirašytos per 8 mėn.
nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos), kitaip tariant, Taryba užtikrina, kad Lietuvos
mokslininkams būtų sudarytos sąlygos kaip galima greičiau pradėti vykdyti laimėtų projektų
mokslinius tyrimus.
Siekiant glaudaus mokslo ir verslo bendradarbiavimo bei skatinant verslo poreikius atitinkančių
aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, buvo sudaryta galimybė doktorantūros vietų atrankos
konkurse mokslo ir studijų institucijoms dalyvauti kartu su Lietuvos Respublikos įmonėmis,
vykdančiomis doktorantūros krypties mokslinius tyrimus. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, konkursui buvo pateiktos keturios bendros
doktorantūros (universiteto ir įmonės) disertacijų temų idėjos, iš kurių Tarybos ekspertai atrinko
dvi.
5. Papildyti Ataskaitą dėl humanitarinių mokslinių tyrimų institutų leidybos darbų vertinimo ir
paaiškinti, kodėl gerai įvertinti projektai negavo finansavimo ir kaip tai gali paveikti kitų metų jų
bazinį finansavimą.
Taryba atsakymą į šį klausimą pateikė š. m. balandžio 3 d. raštu Nr. 4S-402 „Dėl prašymo
pateikti informaciją” LRS Švietimo ir mokslo komitetui (atsakymą pridedame).
PRIDEDAMA. Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. balandžio 3 d. raštas Nr. 4S-402 „Dėl prašymo
pateikti informaciją”, 4 lapai.
Tarybos Pirmininkas

Dainius H. Pauža
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LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui

2018-04Nr.
Į 2018-03-08 Nr. S-2018-1694

DĖL PRAŠYMO PATEIKTI INFORMACIJĄ

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), atsakydama į LR Seimo Švietimo ir mokslo
komiteto prašymą informuoti apie Tarybos poziciją dėl mokslo veiklos racionalios vertinimo sistemos
ir lituanistikos prioriteto įgyvendinimo, pažymi, kad finansavimą projektams ir juos vykdančioms
mokslo ir studijų institucijomis (toliau – institucijos), vadovaudamasi LR Seimo 2017 m. birželio 22 d.
nutarimu Nr. XIII-499 patvirtintų Tarybos nuostatų 5.2 papunkčiu, skiria tik konkurso būdu. Toks lėšų
skyrimas suponuoja, kad nei viena institucija ar pavienis mokslininkas iš Tarybos negali gauti lėšų kitu
būdu, kaip tik teikiant paraiškas pagal Tarybos skelbiamus konkursus. Taryba yra patvirtinusi keletą
dokumentų, reglamentuojančių reikalavimus paraiškoms, jų teikimui ir vertinimui: Lietuvos mokslo
tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisykles, patvirtintas Tarybos
pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45, Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo
tvarkos aprašą, patvirtintas Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-43, taip pat kai
kurių programų įgyvendinimą reglamentuojančius tvarkos aprašus.
Viena iš programų, finansuojančių tyrimus, įgyvendinančius Mokslo ir studijų įstatymu
apibrėžtą lituanistikos prioritetą, yra Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų
programa (toliau – Lituanistikos programa). Pagal Lituanistikos programą organizuoti 3 kvietimai teikti
paraiškas. Šiuo metu paskelbtas ketvirtasis kvietimas (plačiau http://www.lmt.lt/lt/mokslofinansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-392).

Lituanistikos

programoje

yra

numatyta galimybė teikti paraiškas tiek mokslo, tiek ir sklaidos (leidybos ar renginių organizavimo)
projektams įgyvendinti.
Jūsų kreipimesi minimas Lituanistikos programos III kvietimas, kurio ekspertinio vertinimo
rezultatai buvo patvirtinti Tarybos pirmininko 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-16. Šiame kvietime
ekspertų vertinimui buvo pateiktos 85 paraiškos, o finansavimas buvo skirtas dvidešimčiai projektų iš
7 institucijų (bendras šio kvietimo sėkmės rodiklis – 23,5 %). Finansavimas mokslinių tyrimų rezultatų
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sklaidai buvo skiriamas ir I bei II Lituanistikos programos kvietimų konkursus laimėjusiems
projektams, tačiau Lituanistikos programos I kvietimui buvo numatyta ir skirta daug daugiau lėšų, o II
kvietimo konkursui pateikta mažiau paraiškų. Dėl to šių dviejų kvietimų sėkmės rodikliai yra didesni.
Žemiau pateikiamoje lentelėje yra Lituanistikos programos visų trijų kvietimų rezultatai bei Lietuvių
kalbos instituto (LKI) ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) teiktos paraiškos ir kiekvieno
iš jų laimėti projektai:
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Pat – pateikta paraiškų; Laim. – laimėta projektų; % - sėkmės rodiklis (procentais)
apskaičiuojamas laimėtų projektų skaičių padalinus iš įteiktų paraiškų skaičiaus
Iš lentelės matyti, kad LKI ir LLTI sėkmės rodikliai (pateiktų paraiškų ir finansuojamų projektų
santykis) panašūs į bendruosius kvietimų sėkmės rodiklius.
Reikia pažymėti, kad LKI ir LLTI III kvietimui pateikė po 12 paraiškų, iš kurių konkursą laimėjo
vienas LKI projektas (sėkmės rodiklis – 8,33) ir 4 LLTI projektai (sėkmės rodiklis – 33,3 %); bendras šio
kvietimo paraiškų sėkmės rodiklis yra 23,5 %. Informacija apie III kvietimo konkursą laimėjusius LKI ir
LLTI projektus pateikta žemiau:

Paraiškos
E
Eil.

Vadovas

Institucija

P-LIP-181

habil. dr. Grasilda

Lietuvių

46

Blažienė

P-LIP-182
33

Pavadinimas

Tikslas

reg. Nr.

Nr.
kalbos

IX

tarptautinis

Dialektologijos

ir

Renginys

institutas

geolingvistikos kongresas

dr.Viktorija Šeina-

Lietuvių literatūros ir

Konferencijos "Literatūrinio kanono

Renginys

Vasiliauskienė

tautosakos institutas

formavimas kaip tautokūra Rytų ir
Vidurio Europoje (XIX a. - XX a. pr.)"
organizavimas

P-LIP-183

dr.Manfredas

Lietuvių literatūros ir

Kolektyvinės monografijos "Maironio

85

Leidinys

17

Žvirgždas

tautosakos institutas

laikas:

epocha,

veikla,

kūryba

ir

atmintis" leidyba
P-LIP-184

dr.Laura

Lietuvių literatūros ir

Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių

68

Laurušaitė

tautosakos institutas

ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys

P-LIP-185

dr.Aelita

Lietuvių literatūros ir

Lietuvių mįslių rinktinė

79

Kensminienė

tautosakos institutas

Leidinys

Leidinys

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad visam Lituanistikos programos III kvietimui buvo skirta
150 tūkst. Eur, o kiekvienos iš keturių institucijų, kurios šiam kvietimui ir teikė paraiškas, bendra
prašoma suma viršijo visą kvietimo sumą: Vilniaus universitetas pateikė paraiškų, kurių bendra
prašomų lėšų suma –198 tūkst. Eur, LKI – atitinkamai 173 tūkst. Eur, LLTI –162 tūkst. Eur, Lietuvos
kultūros tyrimų institutas – 159 tūkst. Eur. Norėtume priminti, kad Lituanistikos programoje
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3366320f89711e4927fda1d051299fb)

yra

numatyta

maksimali lėšų suma, kurią galima skirti kiekvienais Lituanistikos programos įgyvendinimo metais, ir
tos numatytos sumos Taryba viršyti negali. Skelbiant kvietimus nurodoma konkretaus kvietimo
projektams galima skirti lėšų suma, atsižvelgiant į jau finansuojamų pagal ankstesnius kvietimus
projektų lėšų poreikį. Taigi jei po ekspertinio vertinimo vienos kurios institucijos tyrėjų pateiktos
paraiškos konkursinėje eilėje būtų aukščiau už kitų institucijų tyrėjų pateiktas paraiškas, visos
finansuojamos nebūtų, nes tam tiesiog neužtektų kvietimui numatytų lėšų.
Taryba siekia įgyvendinti Lituanistikos programą, jos tikslus ir uždavinius, o ne galimai tolygiau
finansuoti visų institucijų tyrėjų paraiškas, kitaip tariant, vienos kurios institucijos sėkmė ar nesėkmė
nelemia Lituanistikos programos ar juo labiau lituanistikos prioriteto tinkamo įgyvendinimo. Tikėtina,
kad kai kurios institucijos turėtų labiau pasirūpinti paraiškų kokybe, tikslesnėmis projektų idėjų
formuluotėmis ir

įgyvendinimo planais, projektams įgyvendinti pasitelkti daugiau aukštos

kvalifikacijos tyrėjų, labiau siekti projekto rezultatų tarptautiškumo, bendradarbiaujant su kitomis
lituanistikos (baltistikos) tyrimus vykdančiomis šalimis ar šių šalių tyrėjais ir pan.
Taryba Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintą lituanistikos prioritetą konkurso būdu įgyvendina ir
per kitas valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas priemones – nacionalinę mokslo programą
,,Modernybė Lietuvoje“ bei ,,Mokslininkų grupių projektus“. Pagal šias priemones įgyvendinamuose
projektuose gali būti finansuojama ir mokslo darbų leidyba. Pastaraisiais metais pagal šias priemones
LKI buvo skirta 220 tūkst. Eur., LLTI – 202 tūkst. (informacija apie laimėjusius projektus pateikta
žemiau esančioje lentelėje):

Sutarties Nr.

Vadovas

Institucija

Pavadinimas
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Skirta, Eur

NMP „Modernybė Lietuvoje“
S-MOD-17-10
1

dr. Inga

Lietuvių

Strungytė-

institutas

kalbos

120 000

dialogas: surinkimininkų judėjimas

Liugienė
S-MOD-17-11
2

Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos

Mažojoje Lietuvoje

dr. Radvilė

Lietuvių literatūros ir

Racėnaitė

tautosakos institutas

Individualaus modernėjimo

119 821

siužetai pirmosios kartos miestiečių
autobiografiniuose pasakojimuose
(pokario Vilnius)

Mokslininkų grupių projektai nuo 2015 m. (VI ir VII kvietimai)
MIP-037/2015
1

dr. Mindaugas

Lietuvių

kalbos

Lietuviškos

XVI–XIX

a.

Biblijos

(VI k.)

Šinkūnas

institutas

istorija

S-MIP-17-33
2

dr. Darius

Lietuvių literatūros ir

Lietuvos pranciškonų konventualų

(VII k.)

Baronas

tautosakos institutas

prozopografinis tyrimas

100 000

81 914

Norėtume paaiškinti, kad Jūsų rašte pateiktas teiginys, jog dalis Lituanistikos programos lėšų
yra naudojama ekspertams už vertinimą atlyginti, yra klaidingas, nes Taryba ekspertų darbą apmoka
iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų valdymui, o ne moksliniam konkursiniam finansavimui.
Taip pat norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad Taryba finansavimą mokslo darbams parengti ir
(ar) išleisti gali skirti tik konkursų būdu. Šiuo metu galiojančiuose Tarybos nuostatuose ar kituose
teisės aktuose, kuriais vadovaujantis yra vykdomas konkursinis projektų finansavimas, nėra numatyta
galimybė vieno konkurso metu atlikto mokslo darbo ar paraiškos ekspertinio vertinimo išvadas
panaudoti kituose konkursuose ar kitokio pobūdžio ekspertiniuose vertinimuose. Taip pat norėtume
pažymėti, kad konkursinio finansavimo atveju (kvietimo lėšos yra ribotos) negali būti taikomas
absoliutus vienkartinis mokslo darbo įvertinimas, nes ekspertai kiekvieną paraišką vertina kitų tam
kvietimui pateiktų paraiškų kontekste: įvertinama ne tik kiekvieno projekto unikali idėja,

jos

įgyvendinimo planas, vykdytojų kompetencija bei pasirengimas atlikti planuojamus darbus, projektų
rezultatų svarba bei sklaida ir dermė su programos tikslais bei uždaviniais, bet atliekamas ir visų
konkrečiam kvietimui pateiktų paraiškų palyginamasis įvertinimas bei sudaroma būtent tam kvietimui
pateiktų paraiškų pirmumo eilė. Remiama tiek joje išdėstytų paraiškų, kiek užtenka tam kvietime
numatytų lėšų paraiškoms įgyvendinti. Kadangi kiekvienam kvietimui pateikiamos skirtingos paraiškos
bei jų kiekis, ekspertų komisija, siekdama vertinimo objektyvumo, vertina jas iš naujo,
neatsižvelgdama į tai, ar paraiška buvo teikta ankstesniems konkursams ir kaip ji ekspertų buvo
įvertinta. Svarbu paminėti ir tai, kad atsižvelgus į kvietimo pobūdį ar tikslą, gali būti nustatyti skirtingi
paraiškų vertinimo kriterijai.
Tarybos pirmininkas

Dainius H. Pauža
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