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Ši paskirtis 
apibrėžta Seimo 
2009 m. gruodžio 
29 d. nutarimu Nr. 
XI-625 patvirtintais 
Tarybos nuostatais 
(2013 m. sausio 17 
d. nutarimo Nr. 
XII-179 redakcija).  

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

1. Lietuvos mokslo tarybos veiklos pagrindas ir kokybės užtikrinimas 

1.1. Pagrindiniai Tarybos veiklą reglamentuojantys dokumentai 

Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) steigėjas yra Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 
Seimas. 

2014 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Tarybos pirmininko pareigas ėjo prof. dr. DAINIUS 
HAROLDAS PAUŽA. 

Tarybos veiklos pagrindas – Mokslo ir studijų įstatymas, kuriuo Tarybai pavesta vykdyti LR 
Seimo ir Vyriausybės patarėjo mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais 
funkcijas, dalyvauti įgyvendinant mokslinių tyrimų, eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir kitas programas, įgyvendinti programinį ir 
konkursinį mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
darbų finansavimą, organizuoti Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos 
vertinimą.  

Taryboje yra 29 nariai. Pagal Tarybos nuostatus jos nariai skiriami 
penkerių metų kadencijai ir ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Pusė 
narių keičiami įpusėjus penkerių metų kadencijai. Tarybą sudaro 9 valdybos nariai ir po 10 
Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų narių. Aštuntosios 
(VIII) kadencijos Tarybos nariai paskirti LR Seimo 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. XII-440 „Dėl 
Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo“.  

 

1.2. Tarybos išorinis vertinimas 

2014 m. baigėsi Tarybos inicijuotas išorinis veiklos vertinimas, kurį atliko užsienio ekspertai. 
Tarybos pertvarka į mokslinę veiklą konkurso būdu finansuojančią ir strateginius mokslo 

plėtros klausimus sprendžiančią agentūrą, atitinkančią Europos ir kitų moksliniuose tyrimuose 
lyderiaujančių šalių standartus, prasidėjo 2005 m. rugsėjo 27 d. LR Seimo nutarimu Tarybą 
įpareigojant parengti naują savo veiklos koncepciją, kurioje būtų remiamasi Europos mokslo 
tarybos modeliu (du mokslų komitetai). LR Seimo 2007 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1378 
patvirtintuose Tarybos nuostatuose numatytas mokslo rėmimo programų administravimas. 
Reformuota Taryba darbą pradėjo 2008 m., tapdama svarbiausia mokslą konkursiniu būdu 
finansuojančia institucija. Praėjus penkeriems metams, nutarta peržvelgti ir įvertinti Tarybos 
veiklą. Tokio pobūdžio savo veiklos įsivertinimo praktikos yra įprastos Europoje, rodančios 
įstaigos pažangumą. Lietuvos kontekste tokia iniciatyva vertintina kaip novatoriška. Sutartį dėl 
išorinio vertinimo paslaugos Taryba su Europos mokslo fondu (angl. European Science 
Foundation, ESF) pasirašė 2012 m. gruodžio mėnesį. ESF turi sukaupęs daug patirties vertinant 
tokio pobūdžio institucijas kaip Taryba. Dalis išorinio vertinimo proceso buvo Tarybos savianalizė, 
kurioje dalyvavo Tarybos nariai ir Tarybos mokslo fondo darbuotojai. Vertinimą atliko šešių 
užsienio ekspertų – patyrusių mokslininkų bei mokslo ir inovacijų sistemos specialistų – 
komitetas. Rinkdamas duomenis, vertinimo komitetas susitiko su LR Seimo Švietimo mokslo ir 
kultūros komiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, kitų su Tarybos veikla 
susijusių valstybinių įstaigų, mokslo ir studijų institucijų atstovais bei Tarybos skelbtų konkursų 
pareiškėjais ir laimėtojais. 
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ESF vertinimas buvo atliktas fokusuojantis į Tarybą bei jos veiklą, o rekomendacijos 
pateiktos siekiant toliau stiprinti Tarybą ir jos gebėjimus, kurie padėtų kurti dar didesnę 
pridedamąją nacionalinės mokslo sistemos vertę.  

Tarybos išorinio vertinimo ataskaita pateikta 2014 m. liepos mėn. Bendra ESF atlikto 
vertinimo ataskaitoje pateikta išvada teigiama. Konstatuota, kad: 

 Svarbus žingsnis modernizuojant Lietuvos nacionalinę mokslinių tyrimų finansavimo 
sistemą žengtas 2008 m., kai Taryba tapo svarbiausia fundamentinius tyrimus ir tyrėjų mobilumą 
finansuojančia institucija, pradėjusia taikyti finansavimo schemas, kurios taikomos ir kitur užsienyje. 

 Taryba pasiekė nacionalinės finansavimo sistemos pokyčių ir kvalifikuotai ją 
modernizavo neprarasdama akademinės bendruomenės ir suinteresuotų institucijų palaikymo 
bei paramos. 

 Taryba yra svarbi Lietuvos mokslo ir studijų sistemos dalis. 
 Tarybos nariai bei administracijos atstovai, akivaizdžiai siekia, kad Tarybos veikla ir 

mokslinių tyrimų finansavimas būtų grindžiami geriausiomis tarptautinėmis patirtimis bei 
praktikomis, o aukštos kokybės fundamentiniai tyrimai būtų laikomi neabejotina vertybe. 

 Tvirtai laikomasi sąžiningumo ir tikslingumo principų. 
 Taryba sukaupė didelę ekspertinę patirtį. 
 Vienas iš svarbių Tarybos vaidmenų bei siekių – aukštos kokybės fundamentinių tyrimų 

idėjos puoselėjimas, nes tai – vertybė, be kurios neliktų pamatų, ant kurių galima sėkmingai 
statyti taikomųjų tyrimų infrastruktūrą.  

 Taryba, finansuodama fundamentinius tyrimus, dirba pakankamai gerai. 
Ataskaitoje pabrėžiama, kad vos per penkerius metus Tarybai pavyko įtvirtinti europinius 

konkursinio mokslo finansavimo principus, pelnyti didelės akademinės bendruomenės dalies 
pasitikėjimą – tai didelis visos mokslo ir studijų sistemos pasiekimas, kurio reikšmė turėtų būti 
deramai vertinama. ESF vertinimo ataskaita 2014 m. liepos 28 d. buvo pateikta LR Seimui, 
Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai bei Ūkio ministerijai.  

Elektroninė Tarybos išorinio vertinimo ataskaitos versija skelbiama Tarybos interneto 
svetainės tinklalapyje www.lmt.lt/lt/veikla/tyrimai-analizes-studijos (žr. Lietuvos mokslo tarybos 
veiklos vertinimo ataskaita, parengta 2014 m., anglų kalba (PDF). Ši ataskaita taip pat paskelbta 
ESF puslapyje www.esf.org. 

ESF atlikto išorinio vertinimo ataskaitoje pateikta rekomendacijų, kaip tobulinti Tarybos 
veiklas. Taryba, reaguodama į vertinimo procesą ir vertinimo išvadas bei rekomendacijas, 
parengė rekomendacijų įgyvendinimo planą. Taip pat Tarybos pirmininko įsakymu buvo sudaryta 
darbo grupė, kuri parengė Tarybos strateginio plano gairių projektą. Pirmasis viešas projekto 
aptarimas įvyko 2014 m. gruodžio 17 d. Tarybos plenariniame posėdyje. 

ESF ataskaitoje be rekomendacijų Tarybai taip pat pateikta siūlymų, kaip tobulinti Tarybos 
veiklas sprendžiant Lietuvos mokslo sistemai opiausias inovacijų ir tarptautiškumo problemas. 
Kadangi šie klausimai yra ne vien Tarybos kompetencijoje, Taryba liepos mėn. išplatino vertinimo 
ataskaitą svarbiausioms susijusioms institucijoms ir Tarybos steigėjui – LR Seimui. Taryba yra 
atvira bendradarbiavimui su visomis institucijomis siekiant bendrų Lietuvos mokslo bei inovacijų 
sistemos tikslų įgyvendinimo. 
 
 

2. Pagrindinės Tarybos veiklos  

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką, Taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės 
veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės 

http://www.lmt.lt/lt/veikla/tyrimai-analizes-studijos
http://www.lmt.lt/download/4325/organisational%20evaluation%20of%20the%20research%20council%20of%20lithuania_final_180714.pdf
http://www.lmt.lt/download/4325/organisational%20evaluation%20of%20the%20research%20council%20of%20lithuania_final_180714.pdf
http://www.esf.org/
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plėtros klausimais Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse 
organizacijose, įgyvendina programinį konkursinį finansavimą.  

Tarybos uždavinius ir funkcijas, nustatytus Mokslo ir studijų įstatyme bei Tarybos 
nuostatuose, galima suskirstyti į tris pagrindinius veiklos laukus: vykdyti ekspertinę veiklą, 
finansuoti mokslinius tyrimus ir kitą mokslinę veiklą bei dalyvauti tarptautinės mokslinių tyrimų 
erdvės kūrime. 

 

2.1. Ekspertinė Tarybos veikla 

Taryba yra įpareigota patarti LR Seimui ir Vyriausybei mokslo plėtros ir mokslininkų rengimo 
klausimais, organizuoti mokslinės veiklos vertinimą, teikti siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo 
ir atitikties valstybės reikmėms. Su Taryboje parengtais dokumentais ir jų projektais 
supažindinama Švietimo ir mokslo ministerija, mokslo ir studijų institucijos. Interneto svetainėje 
www.lmt.lt skelbiami Tarybos nutarimai, informuojama apie rengiamus Tarybos plenarinius 
posėdžius, kurie yra atviri. Tarybos siūlymai ir rekomendacijos siunčiamos LR Seimui, Vyriausybei, 
Švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms valstybės institucijoms. Nuolat bendradarbiaujama su LR 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, Švietimo ir mokslo ministerija. 

 
2.1.1. Diskusijos dėl inovacijų skatinimo 

Taryba 2014 m. intensyviai įsitraukė į šalyje vykstančias diskusijas dėl inovacijų skatinimo 
priemonių. Siekiant subalansuotos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 
plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų politikos Lietuvoje įgyvendinimo, būtina suintensyvinti dialogą 
tarp visų sektorių, prisidedančių prie inovacijų ciklo. 

2014 m. aktyvus dialogas užmegztas su Ūkio ministerija. Taryba taip pat dalyvauja 
tarpinstituciniame Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo 2014–
2017 m. veiksmų plane. Birželį Taryba pakvietė Ūkio ministerijos atstovus pristatyti ministerijos 
viziją bei planuojamus strateginius veiksmus MTEP ir inovacijų politikos srityje. Tarybos siūlymu į 
Inovatyvios ekonomikos tarybą prie Ūkio ministerijos nuo 2014 m. rugpjūčio įtrauktas tarybos 
pirmininkas. 

Tarybos atstovai dalyvavo Ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų rengtuose renginiuose, 
kuriuose analizuoti šalies ir užsienio ekspertų siūlymai. Lapkričio mėn., ieškant daugiau mokslo ir 
verslo bendradarbiavimo galimybių, inicijuotas susitikimas su Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos atstovais. Inovacijų klausimais diskutuota Tarybos komitetuose bei valdyboje ir 
Tarybos technologinės plėtros komisijoje. 

2014 m. gruodžio 17 d. Taryba sukvietė per 30 mokslo ir inovacijų politikos ekspertų ir 
sprendimų priėmėjų pasidalinti lūkesčiais, keliamais mokslo ir inovacijų sistemai, ir dalyvauti 
neformalioje diskusijoje „Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, inovacijos“. Diskutuota dėl 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sąveikos, atsakomybių ribų ir kita. Diskusijoje pasisakė atstovai iš LR 
Prezidentūros, LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Lietuvos 
universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūros (MITA), „Žinių ekonomikos forumo“. 

Susipažinusi su Ūkio ministerijos parengta Inovacijų skatinimo įstatymo koncepcija, Taryba 
išsakė nuomonę, jog moksliniai tyrimai ir naujos žinios yra neatsiejama inovacijų ciklo dalis. 
Siekiant esminio proveržio mokslinių tyrimų eksperimentinėje plėtroje ir inovacijų kūrime esamos 
Ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijų, Tarybos bei MITA galimybės nėra visiškai išnaudotos. Todėl 
neturėtų būti steigiamos naujos institucijos ir struktūros, po kurių įsteigimo prasidėtų sudėtingas 

http://www.lmt.lt/
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ir ilgas veiklos sričių padalijimo procesas. Šiuo metu yra labai svarbu keisti mokslo ir verslo 
bendruomenių kultūrą, išankstines nuostatas. Inovacinės veiklos skatinimo būdai turėtų būti 
išanalizuoti remiantis ne keleto valstybių pavyzdžių paminėjimu, bet išsamia pasaulinio konteksto 
analize. 

Inovacijų skatinimo klausimai 2014 m. kelti ir Ministro Pirmininko vadovaujamoje Mokslinių 
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje, kurioje dalyvauja ir Tarybos 
pirmininkas. Tarybos pirmininkas įtrauktas į 2014 m. gruodį LR Vyriausybės kanceliarijos sudarytą 
darbo grupę, kuriai pavesta parengti siūlymus dėl inovacijų sistemos pertvarkos. 

2014 m. Taryba taip pat atnaujino Tarybos valdybos 2011 m. patvirtintos Technologijų 
plėtros komisijos sudėti. Šiai komisijai buvo pavesta parengti technologijos mokslų srities mokslo 
darbų vertinimo, mokslo darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų, mokslinių tyrimų programų, 
orientuotų į taikomuosius tyrimus, analizę ir pateikti siūlymus Tarybos Gamtos ir technikos 
mokslų komitetui dėl tokių tyrimų skatinimo. 2014 m. komisija nagrinėjo technologinės plėtros 
projektų ataskaitas ir rezultatus (žr. ataskaitos 2.2.1.8 poskyrį), teikė siūlymus Tarybai dėl galimos 
inovacijų skatinimo politikos Lietuvoje. Taip pat, siekiant sudaryti sąlygas ateityje teikti paraiškas 
kuo didesniam institucijų skaičiui, buvo rengiami siūlymai dėl technologinės parengties lygių 
aiškesnio detalizavimo ir adaptavimo socialinių, žemės ūkio ir kitų mokslo sričių projektams. 

 
2.1.2. Naujų nacionalinių mokslo programų projektų rengimas 

2014 m. Taryba organizavo nacionalinių mokslo programų (toliau – NMP) parengimą. NMP 
yra vienas iš konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo mechanizmų. Siekiant finansuoti 
didžiausios kompetencijos mokslinius tyrimus, skatinti Lietuvos mokslo konkurencingumą, 
programų įgyvendinimo priemonių vykdytojai atrenkami viešo konkurso būdu. 

2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949 švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus naują NMP 
sąrašą, Taryba, gavusi įgaliojimą jas administruoti, 2014 m. parengė penkių naujų NMP – „Agro-, 
miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, „Gerovės visuomenė“, „Modernybė Lietuvoje“, „Link 
ateities technologijų“ ir „Sveikas senėjimas“ – įžvalgas ir projektus. Jie teikti vertinti visuomenei, 
akademinei bendruomenei ir pagal kompetenciją susijusioms ministerijoms. Pagal viešų 
svarstymų rezultatus ir užsienio ekspertų vertinimus pakoreguotus naujųjų NMP projektus 
Taryba, kaip kad yra numatyta Nacionalinių mokslo programų nuostatuose, 2014 m. liepos mėn. 
pateikė tvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijai.  

Naująsias NMP siūloma vykdyti 6–7 metus. Pagal jas būtų finansuojami konkursų būdu 
atrinkti didžiausios kompetencijos ir didelės apimties tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, 
sprendžiamos Lietuvos visuomenei strategiškai svarbios problemos. Mokslinius tyrimus pagal 
naujas NMP programas numatoma pradėti vykdyti 2015 m. 

 
2.1.3. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projekto 
rengimas 

LR Vyriausybei 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių 
tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ patvirtinus lituanistinių tyrimų prioritetus ir 
pateikus siūlymą Tarybai (LR Vyriausybės 2014 m. kovo 24 d. pasitarimo protokolas Nr.15), buvo 
parengtas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektas. Šios 
programos paskirtis − konkursinio finansavimo būdu koordinuoti ir integruoti svarbiausius 
lituanistinius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, įgyvendinti lituanistinių 
mokslinių tyrimų prioritetą, stiprinti lituanistinių tyrimų indėlį į Lietuvos valstybės humanistikos 
plėtrą ir taip suteikti mokslinį pagrindą Lietuvos pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymui bei 
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lituanistinio paveldo saugojimui. Naujoji programa taptų ir Nacionalinės lituanistikos plėtros 
2009–2015 metų programos tęsiniu. 

 
2.1.4. Pasiūlymas dėl skubios nacionalinio saugumo tyrimų programos 

Taryba, reaguodama į šaliai aktualius klausimus, susijusius su visuomenės saugumu, lapkritį 
kreipėsi į LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą ir Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetą su siūlymu inicijuoti naują tarpdalykinių taikomojo pobūdžio tyrimų programą, skirtą 
nacionaliniam saugumui. Tokia programa įgalintų Lietuvos mokslininkus operatyviai atsiliepti į 
šiandienos iššūkius ir pateikti tyrimais paremtus siūlymus. Kad siūloma programa būtų lanksti ir 
operatyvi bei sudarytų sąlygas atlikti tikslinius tarpdisciplininius tyrimus, Taryba pasiūlė ją vykdyti 
konkurso būdu, pasitelkiant ekspertinį vertinimą, o galima atrinktų mokslo projektų trukmė būtų 
nuo 12 iki 18 mėn. Taryba yra pasirengusi pasidalinti sukaupta mokslo programinio–konkursinio 
finansavimo patirtimi ir panaudoti turimus administracinius resursus. 

 
2.1.5. Mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtra 

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų (toliau – MTI) klausimams nagrinėti Taryba 2013 m. 
gruodžio 16 d. nutarimu Nr. VII-13 atnaujino Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos sudėtį. 
2014 m. MTI komisija išnagrinėjo nacionalinių infrastruktūrų konsorciumų bei institucijų pateiktus 
dalyvavimo tarptautinėse MTI infrastruktūrose planus. 

MTI komisija, remdamasi Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu atnaujinti Lietuvos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį (toliau – Kelrodis), 2014 m. vasario 3 d. paskelbė kvietimą 
mokslo ir studijų institucijoms (jų konsorciumams) atnaujinti duomenis apie MTI, kurios jau buvo 
įtrauktos į Kelrodį arba pateikti paraiškas naujoms nacionalinės reikšmės MTI, įtrauktinoms į 
Kelrodį. MTI komisija išnagrinėjo ir įvertino mokslo ir studijų institucijų pateiktus mokslinių tyrimų 
infrastruktūros pasiūlymus Kelrodžiui bei atnaujintą informaciją apie MTI. Vertindama 
pasiūlymus, Komisija vadovavosi pagrindiniais atitikimo nacionalinei MTI kriterijais: 

 infrastruktūra turėtų būti naudinga ir reikalinga nacionaliniu mastu, jos žymią 
naudotojų dalį turi sudaryti kitų nei infrastruktūros resursais disponuojančios institucijos tyrėjai; 

 atvira prieiga turėtų būti privalomas nacionalinės MTI veiklos bruožas: suteikia tyrimų 
išteklius ir paslaugas visiems Lietuvos tyrėjams, kuriems tie ištekliai būtini norint atlikti 
šiuolaikinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą; 

 nacionalinės MTI turi būti kuriamos ir valdomos tų institucijų, kuriose yra aukščiausios 
kategorijos tyrėjai ir specialistai, jau turintys darbo patirtį su planuojamais infrastruktūros 
resursais; 

 MTI poreikis turi būti pagrįstas laukiamais mokslo ir technologijų plėtros rezultatais bei 
ekonomine ir socialine nauda šalies mastu; 

 MTI turi siekti dalyvauti ESFRI kelrodyje nurodytose ar kitose svarbiose tarptautinėse 
infrastruktūrose. 

Atnaujinto kelrodžio MTI sąrašas buvo patvirtintas Tarybos 2014 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 
VIII-22.  

2014 m. gegužės 7 d. Taryba su Kauno technologijos universitetu pasirašė narystės 
tarptautinėje MTI Europos socialiniame tyrime (angl. European Social Survey, ESS) plano, 
patvirtinto švietimo ir mokslo ministro, įgyvendinimo sutartį remdamasi Tarybos pirmininko 
2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V–120 patvirtintu Lietuvos institucijų dalyvavimo 
tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose finansavimo tvarkos aprašu.  
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Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 875 pritarė narystei tarptautinėje MTI 
Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros konsorciume (angl. Common Language Resources and Technology Infrastructure). 

 
2.1.6. Sumaniosios specializacijos strategijos rengimas 

Taryba toliau dalyvavo Sumanios specializacijos strategijos rengimo procese.  
LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 patvirtinta Prioritetinių mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) raidos, t. y. 
sumaniosios specializacijos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa. Programa parengta 
siekiant nustatyti prioritetinių MTEPI raidos krypčių prioritetus ir jų įgyvendinimo nuostatas, kurių 
reikia prioritetinėms MTEPI raidos kryptims sklandžiai ir efektyviai plėtoti bei jų prioritetams 
įgyvendinti, siekiant skatinti šalies ekonomikos transformaciją ir valstybės konkurencingumą. Ši 
programa buvo apsvarstyta koordinavimo grupės posėdžiuose. 

Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu, bendra Tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos 
ekspertų grupė 2014 m. gegužės mėn. pateikė išvadas dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų kelrodžių. 
Išvados buvo pristatytos ministerijoje gegužės 19 d. Ekspertinis kelrodžių įvertinimas padėjo juos 
patikslinti ir patobulinti. 

Tarybos pirmininkas dalyvavo Ministro Pirmininko vadovaujamoje Mokslinių tyrimų, 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje ir koordinavimo grupėje. 

 
2.1.7. Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas 

2014 m., Taryba, atsižvelgdama į tai, kad Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 
(toliau – MOSTA) įgyvendina projektą „Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos 
sukūrimas ir įgyvendinimas“ (VP1-4.3-VRM-02-V-2-002MOSTAF), kurio tikslas – sukurti ir 
išbandyti mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemą, kurios dalis yra mokslo ir studijų 
institucijų mokslinės veiklos ir jos rezultatų lyginamoji analizė, o Tarybos uždavinys yra nustatyti 
mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, organizuoti Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos 
vertinimą, nagrinėti ir teikti siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės 
reikmėms, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su MOSTA dėl mokslinės veiklos palyginamojo 
tyrimo įgyvendinimo.  

Palyginamojo tyrimo vertinimo metodika buvo sukurta MOSTA bendradarbiaujant su 
„Technopolis Group“ ekspertais. Rengiant siūlymus buvo atsižvelgta į Lietuvos mokslo sistemos 
ypatumus, išsakytus Tarybos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei mokslo ir studijų institucijų 
pastabas ir siūlymus. 2011–2013 m. „Technopolis Group“ kartu su Latvijos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija vykdė mokslinių tyrimų palyginamąjį tyrimą Latvijos Respublikoje. 

Atliktas mokslinės veiklos palyginamasis vertinimas turėtų būti naudingas šalies universitetų 
ir mokslinių tyrimų institutų padaliniams, nes tarptautiniai ekspertai, turintys tokių vertinimų 
patirties, teiks rekomendacijas dėl esamos mokslinės veiklos organizavimo tobulinimo. Tikimasi 
susidaryti „žemėlapį“, rodantį mokslo grupių mokslinį lygį. Šis procesas taip pat pasitarnaus 
tobulinant mokslinės veiklos vertinimo metodiką bei siekiant skaidriau paskirstyti doktorantūros 
ir magistrantūros vietas. Ši informacija bus naudinga ir rengiant politikos rekomendacijas. 

Taryba išsakė pasiūlymus dėl mokslo veiklos palyginamojo tyrimo savianalizės sandaros ir 
jos parengimo. Ši savianalizė buvo pradinė medžiaga, su kuria dirbo ekspertų grupės. Taryba teikė 
siūlymus ekspertų atrankos kriterijų ir ekspertų grupių formavimo bei konkrečių ekspertų. 
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Tarybos atstovai dalyvavo mokslinės veiklos palyginamojo vertinimo koordinaciniuose ir 
viešinimo renginiuose. 

Patariant Lietuvos mokslo tarybai buvo suformuotos 9 ekspertų grupės – humanitarinių, 
fizinių ir žemės ūkio po vieną, o socialinių, biomedicinos ir technologijos mokslų – po dvi. Atvykti į 
išorinį palyginamąjį vertinimą pakviesti 46 užsienio ekspertai. 

Ekspertų vizitai į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas numatyti 2015 m. pirmąjį ketvirtį, o 
vertinimo rezultatus numatyta paskelbti balandžio mėnesį. MOSTA tyrimą planuojama baigti 
2015 m. pirmoje pusėje. 

 
2.1.8. Atviroji prieiga  

Taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija. Sprendimas 
priimtas Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu ir reaguojant į Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos 2013 m. sekretoriato kreipimąsi dėl institucijos, atsakingos už atvirąją prieigą prie 
mokslinės informacijos, paskyrimo. 

Taryba ir Švietimo ir mokslo ministerija skiria Lietuvos atstovus į Europos Komisijos (EK) 
nacionalinių atstovų dėl mokslinės informacijos grupę. Ji suburta 2013 m. pabaigoje EK iniciatyva 
įgyvendinant 2012 m. liepos 17 d. rekomendaciją dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos 
informacijos išsaugojimo (2012/417/ES). Kas dvejus metus šalys narės turi pranešti EK apie 
veiksmus, kurių imtasi, laikantis šios rekomendacijos. 2014 m. kovo mėn. parengta ir pateikta 
pirmoji šalies ataskaita. 2014 m. rugsėjį Tarybos atstovė kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos 
atstove dalyvavo 2-e nacionalinių kontaktinių asmenų atvirosios prieigos klausimais tinklo 
susitikime Posėdžio metu dar kartą apibrėžta, kas yra nacionalinių kontaktinių asmenų atvirosios 
prieigos klausimais tinklas (angl. trumpinys NPR) ir kokios jo funkcijos. Tai neformalus tinklas, 
skirtas dialogui apie atvirąją prieigą prie mokslinės informacijos bei šios informacijos išsaugojimą. 
Specifiniai tinklo uždaviniai: koordinuoti veiksmus šalių narių viduje ir tarp šalių, sekti pokyčius ir 
teikti ataskaitas, didinti žinomumą šalyse narėse apie atvirąją prieigą, bendradarbiauti su Europos 
Komisija 

2014 m. vasarį Taryba kartu su dar 15 organizacijų iš įvairių ES šalių pradėjo vykdyti projektą 
„Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ (angl. Open 
Access Policy Alignment Strategies For European Union Research, PASTEUR4OA). Šis projektas 
skirtas padėti koordinuotai formuoti politiką atvirosios prieigos klausimais (žr. ataskaitos 2.4.3 

poskyrį). Taryba 2014 m. rinko ir sistemino duomenis apie Lietuvoje plėtojamas atvirosios 
prieigos talpyklas, teisinius, finansinius ir kitus plėtros aspektus, dalyvavo diskusijose apie atvirąją 
prieigą, skatino atvirosios prieigos idėjos sklaidą. Tarybos interneto svetainėje sukurtas skyrelis, 
skirtas atvirosios prieigos klausimams pateikti vienoje vietoje – 
http://www.lmt.lt/lt/atviroji_prieiga.html. 

 
2.1.9. Ilgalaikės institucinės MTEP programos  

Tarybos ekspertai 2014 m. įvertino valstybinių mokslinių tyrimų institutų – Gamtos tyrimų centro, 
Fizinių ir technologijos mokslų centro, Inovatyvios medicinos centro, Lietuvos agrarinės ekonomikos 
instituto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos istorijos 
instituto, Lietuvos socialinių tyrimų centro, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto bei Lietuvos kultūros tyrimų instituto – pateiktas ilgalaikių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros vykdomų programų 2013 m. ataskaitas (įvertinta 50 programų ataskaitų). 
Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Tarybos ekspertų siūlymus, priėmė sprendimą šių 
programų vykdymą tęsti. 

http://www.lmt.lt/lt/atviroji_prieiga.html
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Taryba šią veiklą vykdo vadovaudamasi 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. 
Tarybos sudaryta komisija savo veikloje vadovaujasi Tarybos 2012 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. VII-102 
patvirtintais Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principais, kurie apibrėžia etišką mokslinę veiklą ir 
etiško tyrėjų elgesio nuostatas, ir Tarybos 2012 m. gruodžio 17 nutarimu Nr. VII-126 patvirtintu Pranešimų, 
susijusių su tyrėjų mokslinės veiklos etikos pažeidimais, nagrinėjimo Lietuvos mokslo taryboje tvarkos aprašu. 

Veikla vykdoma pagal mokslo ir meno 
doktorantūrų procesus 
reglamentuojančius Vyriausybės ir 
Švietimo ir mokslo ministerijos priimtus 
teisės aktus. Vertinant mokslo 
doktorantūros procesus vadovaujamasi 
2010 m. gruodžio 6 d. Tarybos nutarimu 
Nr. VII-53 patvirtintu Mokslo 
doktorantūros teisei įgyti prašymų 
vertinimo tvarkos aprašu. 
Atsižvelgdama į pastebimus trūkumus ir 
ekspertų grupių pastabas, Taryba 2014 
m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VIII-32 
pakeitė mokslo doktorantūros teisei 
įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašą. 
2013 m. gruodžio 16 d. Lietuvos mokslo 
tarybos nutarimu patvirtintas Mokslo 
doktorantūros vertinimo tvarkos 
aprašas. 
Vertinant meno doktorantūros 
procesus, vadovaujamasi 2010 m. 
gruodžio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. VII-
54 patvirtintu Meno doktorantūros 
vertinimo kriterijų ir tvarkos aprašu. 

Ekspertai taip pat įvertino 2014 m. Lietuvos teisės instituto parengtą ilgalaikės institucinės 
programos projektą. 

 
2.1.10. Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija 

Tarybos mokslinės veiklos etikos komisija nagrinėja mokslinės veiklos etikos principų 
pažeidimų atvejus, susijusius su Tarybos finansuojamais projektais, mokslinių tyrimų rezultatų 
vertinimu ir skelbimu, tyrėjų ekspertine veikla, mokslinių tyrimų organizavimu, mokslo žinių 
sklaida visuomenėje, kita Tarybos veikla. Komisijos sudėtis atnaujinta 2013 m. spalio 7 d. Tarybos 
nutarimu Nr. VIII-4. 

2014 m. Komisija nagrinėjo kelis pateiktus prašymus ištirti galimus mokslinės veiklos etikos 
pažeidimus. 

 
2.1.11. Mokslo ir meno doktorantūrų procesai 

2014 m. Taryba išnagrinėjo du prašymus doktorantūros teisei įgyti: aplinkos inžinerijos ir 
fizinės geografijos mokslo kryptyse ir rekomendavo Švietimo ir mokslo ministerijai suteikti 
doktorantūros teises. 

2014 m. taip pat buvo pateiktas vienas prašymas dėl meno doktorantūros teisės įgijimo 
architektūros kryptyje. Taryba rekomendavo Švietimo ir mokslo ministerijai nesuteikti 
doktorantūros teisės. Paraišką teikusiai institucijai 
pasiūlyta ją papildyti ir pataisyti pagal ekspertų 
rekomendacijas. 

2014 m. Taryba taip pat svarstė institucijų 
teikiamus doktorantūros komitetų narių bei 
doktorantūros reglamentų pakeitimus. Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto vykdomų farmacijos ir odontologijos, 
Kauno technologijos universiteto vykdomų chemijos 
inžinerijos, medžiagų inžinerijos, chemijos, elektros ir 
elektronikos inžinerijos, matavimų inžinerijos, 
mechanikos inžinerijos ir ekonomikos, Aleksandro 
Stulginskio universiteto vykdomos miškotyros, Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto vykdomos vadybos, 
Vilnius universiteto vykdomų komunikacijos ir 
informacijos, fizikos ir teisės, Kauno technologijos 
universiteto kartu su Vytauto Didžiojo universitetu 
vykdomos informatikos krypčių doktorantūros komitetų 
keitimams pritarta. Iš dalies pritarta Vilniaus universiteto 
vykdomos etnologijos krypties, Lietuvos edukologijos 
universiteto kartu su Mykolo Romerio universitetu 
vykdomos filologijos krypties bei Lietuvos edukologijos 
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universiteto kartu su Kauno technologijos universitetu, Lietuvos sporto universitetu ir Šiaulių 
universitetu vykdomos edukologijos krypties doktorantūros komitetų keitimams. Pritarta 
atnaujintam Lietuvos edukologijos universiteto kartu su Mykolo Romerio universitetu filologijos 
krypties reglamentui. 

2014 m. Taryba pradėjo vykdomų doktorantūrų veiklos vertinimą. Pagal vykdomoms 
doktorantūroms vertinti 2014–2016 m. nustatytą grafiką, vertinimui buvo pateiktos 13 krypčių 
doktorantūrų savianalizių suvestinės (1 lentelė). Jas išnagrinėjusios Tarybos sudarytos ekspertų 
grupės parengė apibendrinamąsias išvadas su rekomendacijomis bei pateikė siūlymus dėl 
tolesnio doktorantūros vykdymo. Visų 25 doktorantūrų kokybė ir efektyvumas įvertinti teigiamai 
ir doktorantūras rekomenduota tęsti, 1 doktorantūros vykdytojams iki galutinio įvertinimo 
rekomenduota pakoreguoti doktorantūrą pagal ekspertų pastabas (1 lentelė). 

 
1 lentelė. 2014 m. įvertinta vykdomų doktorantūrų veikla. 

Eil. 
Nr. 

Doktorantūros 
kryptis 

Universitetas, turintis krypties 
doktorantūros teisę 

Institucijos, kurios kartu su universitetu turi 
doktorantūros teisę 

1. Menotyra 

Kauno technologijos universitetas   

Vilniaus dailės akademija Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

Vytauto Didžiojo universitetas Lietuvos edukologijos universitetas 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Klaipėdos universitetas 

2. Matematika Vilniaus universitetas   

3. Informatika 
Kauno technologijos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas 

Vilniaus universitetas  

4. 
Informatikos 
inžinerija 

Kauno technologijos universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Vilniaus universitetas  

5. Filosofija 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas,  
Europos humanitarinis universitetas 

Vilniaus universitetas  

6. Teologija Vytauto Didžiojo universitetas   

7. Istorija 
Vytauto Didžiojo universitetas Klaipėdos universitetas 

Vilniaus universitetas Lietuvos istorijos institutas 

8. Etnologija 

Vytauto Didžiojo universitetas Klaipėdos universitetas, Lietuvos istorijos institutas 

Vilniaus universitetas 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas * 

9. Fizika Vilniaus universitetas Fizinių ir technologijos mokslų centras 

10. Chemija 
Kauno technologijos universitetas   

Vilniaus universitetas Fizinių ir technologijos mokslų centras 

11. Geologija  Vilniaus universitetas Gamtos tyrimų centras 

12. 
Chemijos 
inžinerija 

Kauno technologijos universitetas   

Vilniaus universitetas   

13. 
Medžiagų 
inžinerija 

Kauno technologijos universitetas  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas   

Vilniaus universitetas Fizinių ir technologijos mokslų centras 

* – rekomenduota doktorantūrą pakoreguoti pagal pateiktas pastabas. 

 

Daugiausia ekspertų rekomendacijų buvo susiję su doktorantų tarptautinio mobilumo 
skatinimu ir publikacijų tarptautiškumu. Išryškėjo problemos, susijusios su privaloma pedagogine 
praktika ir jos apimtimis, nes doktorantūros nuostatai šio aspekto nereglamentuoja. Kai kurioms 
doktorantūroms rekomenduota atkreipti dėmesį į studijų dalies kokybę, taip pat ne retai 
atkreiptas dėmesys, kad būtina stiprinti doktorantūros komiteto narių ir vadovų mokslines 
kompetencijas bei užtikrinti aktyvesnį doktorantūros komitetų vaidmenį. 
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Vadovaujamasi 2012 m. vasario 29 d. 
Vyriausybės nutarimu Nr. 212 „Dėl 
Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su 
aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų 
švietimo programas, pripažinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ ir Tarybos 2012 m. 
birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-106 
patvirtinta Užsienyje įgytų mokslo (meno) 
daktaro laipsnių vertinimo metodika.  

 

Taryba šią veiklą vykdo vadovaudamasi 2011 m. birželio 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 772 patvirtintu 
Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra 
naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos projektams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji 
organizacija, pirkimų tvarkos aprašu ir Tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. VII-85 patvirtintu Mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų techninių užduočių vertinimo tvarkos aprašu. 
Šią veiklą Taryba vykdo vadovaudamasi Tarybos 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. VII-85 patvirtina Mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo tvarka. Numatomų pirkti 
paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo procedūros detaliai reglamentuotos Tarybos pirmininko 
2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtintame MTEP paslaugų vykdytojų parinkimo tvarkos ir paslaugų 
vertinimo komisijos darbo reglamente. 
MTEP paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo komisija patvirtinta 2013 m. spalio 7 d. Tarybos 
valdybos nutarimu Nr. 8V-13. 

2.1.12. Užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių pripažinimas 

Taryba tęsė užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių akademinį pripažinimą. 2014 m. į 
Tarybą kreipėsi 23 asmenys su prašymais pripažinti 
mokslo ir studijų institucijose, esančiose JAV, Italijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Čekijoje, 
Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Ukrainoje, 
Baltarusijoje bei Rusijoje, jiems suteiktus mokslo 
(meno) daktaro laipsnius. Komisija, kuriai pavesta 
vertinti užsienyje įgytas kvalifikacijas, visas užsienio 
mokslo ir studijų institucijose įgytas kvalifikacijas 
pripažino lygiavertėmis Lietuvos Respublikoje 
teikiamam mokslo (meno) daktaro laipsniui.  

 
2.1.13. MTEP darbų techninių užduočių vertinimo ekspertų grupė ir MTEP paslaugų ir jų 
vykdytojų parinkimo vertinimo komisija 

Tarybos sudaryta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų (toliau – MTEP) 
techninių užduočių vertinimo grupė 2014 m. vertino Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų 
pateiktas MTEP darbų technines užduotis. MTEP darbų techninės užduotys vertinimui teikiamos 
per Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros valdomą ministerijų, LR Vyriausybės įstaigų ir 
įstaigų prie ministerijų užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų duomenų 
bazę ir tiesiogiai Tarybai, prašant ekspertinio vertinimo būdu nustatyti, ar atlikti darbai 
pripažintini MTEP darbais.  

MTEP paslaugų ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimo komisija vertino Mokslo ir 
studijų stebėsenos ir analizės centro, Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų pateiktus prašymus. 
Vertinta, ar numatomos pirkti MTEP paslaugos siejasi su MTEP rezultatais arba yra reikalingos 
MTEP rezultatams pasiekti, o užsakovų numatoma MTEP paslaugų vykdytojų parinkimo tvarka yra 
parengta vadovaujantis skaidrumo, aiškumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais bei 
sudaro prielaidas parinkti tinkamos kompetencijos vykdytojus.  

 
2.1.14. Kita patariamoji Tarybos veikla 

Be jau nurodytų veiklų ir teiktų siūlymų, Taryba 2014 m. įvykdė ir kitus reikšmingus darbus. 
2014 m. birželį Taryba teikė siūlymus ir pastabas dėl Mokslo ir studijų įstatymo projekto.  
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Taryba, siekdama užtikrinti mokslo krypčių bei šakų klasifikacijos šiuolaikiškumą, Švietimo ir 
mokslo ministerijai 2014 m. pasiūlė keisti švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. 
įsakymu Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo” patvirtintą mokslo krypčių klasifikatorių. 
Pastaruoju dešimtmečiu mokslo raida tapo itin sparti: viena vertus, nuolat randasi naujų aktualių 
ir labai intensyviai plėtojamų mokslinių tyrinėjimų, kita vertus, kai kurių krypčių mokslinių tyrimų 
mažėja. Dėl šių priežasčių esamą mokslo krypčių klasifikaciją akademinė bendruomenė ima laikyti 
kliūtimi šiuolaikinio mokslo raidai. Mokslo krypčių klasifikatoriaus pataisos parengtos apsvarsčius 
siūlymus, kuriuos pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, akademinės asociacijos bei 
pavieniai mokslininkai, ir remiantis naujausiomis užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų mokslo 
klasifikavimo tendencijomis. 

Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas Švietimo ir mokslo ministerijos 
prašymu pateikė ekspertinę išvadą dėl Rytų Europos studijų centro (toliau – Centras) pagrindinės 
veiklos dermės su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra. Nustatyta, 
kad Centras vykdo politikos mokslų krypties (tarptautinių santykių, geopolitikos ir regionų) 
studijas, jo mokslinių tyrimų projektai yra susiję su politologiniais Rytų Europos, Rusijos, Eurazijos 
tyrimais, ypač daug dėmesio skiriant ES Rytų partnerystei, Ukrainos, Moldovos, Gruzijos 
atvejams, o vieši centro renginiai, kur dalyvauja ne vien Lietuvos ekspertai, taip pat politikai, yra 
svarbūs mokslinių tyrimų populiarinimo ir viešinimo instrumentai. 

2014 m., pasibaigus Tarybos atstovės Lietuvos televizijos ir radijo taryboje kadencijai, 
vietoje jos Tarybos atstovu paskirtas prof. Eugenijus Butkus. 

Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komitetas parengė studiją „Europos neutronų šaltinis – 
European Spallation Source (ESS). Problematikos apžvalga“. 

Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys prof. Pavelas Duchovskis deleguotas į 
nacionalinį klimato kaitos komitetą. 

Tarybos atstovai dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytose darbo grupėse: 1) 
grupė, kuriai pavesta parengti siūlymus dėl valstybinių stipendijų ir išmokų sistemos tobulinimo 
Lietuvoje; 2) grupė, kuriai pavesta parengti siūlymus dėl Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių 
aukštųjų mokyklų pagrindinių mokslo ir studijų veiklą bei rezultatus atspindinčių rodiklių sąvado 
(profilio) sudarymo. 

Švietimo ir mokslo ministerijos prašymu, Tarybos sudarytos ekspertų grupės įvertino 
2014 m. pasibaigusių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros) projektų įgyvendinimo ataskaitas. Projektai vykdyti pagal 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-
3.1-ŠMM-08-K priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal 
nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

Tarybos atstovai teikė informaciją apie Tarybos ir susijusias veiklas tikslinant Europos 
Komisijos parengtą Europos mokslinių tyrimu erdvės (angl. European Research Area, ERA) 
ataskaitos projektą apie Lietuvos MTEPI raidą, taip pat Europos Komisijos užsakymu Deloitte 
Consulting parengtą „Researchers‘ Report. Country Profile 2014“ projektą. Teikta informacija 
pildant klausimyną apie mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) klausimynui. 

Taryba taip pat aktyviai dalyvauja teikdama pastabas dėl derinimui teikiamų kitų valstybės 
institucijų teisės aktų projektų, kurie susiję su mokslo ir studijų institucijomis, jų veikla, finansų 
bei apskaitos klausimais, ES struktūrinių fondų parama bei jos administravimu. 
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Priimtas Kultūrinės plėtros projektų administravimo 
ir vertinimo tvarkos dalinis pakeitimas, patvirtintas 
Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-28, 
kuriuo buvo patvirtintos kultūrinės plėtros projekto 
ataskaitos forma bei jos vertinimo forma, 
atsižvelgiant į šių projektų specifiškumą ir 
skirtumus nuo mokslo ar sklaidos projektų panašių 
formų. 

Priimti Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio 
vertinimo tvarkos aprašo daliniai pakeitimai, 
patvirtinti Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 
VIII-27. Patvirtintos naujos paraiškos įžanginio ir 
išsamiojo ekspertinio vertinimo formos. Vertinant 
paraiškas didesnis dėmesys bus skiriamas projekto 
tarptautiškumui ir projektų vykdytojų grupės 
suformavimo tikslingumui projekto tikslams pasiekti. 

2.2. Mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos finansavimas 

Taryba koordinuoja ilgalaikes nacionalines mokslinių tyrimų programas, administruoja 
tarptautines programas bendriems mokslinių tyrimų projektams vykdyti ir teikia finansinę 
paramą mokslininkų kompetencijai stiprinti. 

Paraiškų konkursai pagal Tarybos administruojamas finansavimo programas (schemas) 
pradėti 2009 m. Per daugiau nei penkerius metus žymiai pailgėjo finansuojamų programų 
sąrašas, intensyviai formavosi konkursinio finansavimo praktika: parengti su konkursais susiję 
aprašai ir kita dokumentacija, formuotos ekspertų grupės, nagrinėta ir derinta ekspertinio 
vertinimo darbo specifika, susijusi su ekspertinio darbo organizavimu, ekspertuojamos srities 
išmanymu, konfidencialumu ir kt. Taryboje suburtos ir šiuo metu veikia 7 nuolatinės komisijos 
skirtos konkursinio finansavimo veikloms užtikrinti. 2014 m. paskelbti 27 kvietimai ar jų etapai. 
Apibendrinti pagrindiniai programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros įgyvendinimo 2014 m. rezultatai, palyginimas su 2012–2013 m. 
rezultatais ir institucijų sėkmės rodikliai apibendrintai pateikti 2–3 lentelėse bei 1–3 paveiksle. 

Taryba nuolat siekia tobulinti teisės aktus, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant mokslo 
programinį konkursinį finansavimą.  

2014 m. parengtos Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio 
finansavimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26. 
Šiomis taisyklėmis sudarytos prielaidos atsisakyti keliasdešimtyje atskirų Tarybos remiamos 
veiklos krypčių aprašų besikartojančių nuostatų. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek 
neprieštarauja LR Vyriausybės ar švietimo ir mokslo ministro patvirtintų programų, tarptautinių 
programų ar susitarimų ir kvietimų teikti paraiškas nuostatoms. Taisyklėse atsisakyta įvairias 
procedūras aprašančių nuostatų, kurios numatytos kituose Tarybos bendruosiuose aprašuose. Jos 
galios mokslininkų grupių, nacionalinių mokslo bei plėtros programų ir tarptautiniams, taip pat 
dvišaliams (trišaliams) projektams. Taisyklėse pakeistas sprendimų dėl įvairių dokumentų, 
paminėtų jose, formų priėmimo lygis – šios formos nuo šiol bus tvirtinamos Tarybos pirmininko 
įsakymais, kas leis operatyviau jas keisti, atsižvelgiant į kvietimo ar programos poreikius. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir LR 
Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei 
Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ 
nuostatomis, Taryba pakeitė daug Tarybos pirmininko įsakymais patvirtintų dokumentų, jų formų, 
taip pat nustatė jau vykdomų projektų finansavimo apimtis eurais ir informavo apie tai 
vykdančiąsias institucijas bei projektų vadovus.  

Kai kurie kiti 2014 m. tobulinti Tarybos teisės aktai: 
 
 
 
 
 

Priimti Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo daliniai pakeitimai, patvirtinti 
Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-27. Patvirtintos naujos paraiškos įžanginio ir išsamiojo ekspertinio 
vertinimo formos. Vertinant paraiškas didesnis dėmesys bus skiriamas projekto tarptautiškumui ir projektų 
vykdytojų grupės suformavimo tikslingumui projekto tikslams pasiekti. 
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Patvirtintas naujas Paramos mokslinėms 
išvykoms skyrimo tvarkos aprašas (Tarybos 
2014 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. VIII-17), 
kuriame išsamiau aprašyta paraiškų teikimo, 
konkursų vykdymo tvarka bei sutarčių su 
paramos gavėjais administravimas. 

Taryba dalyvauja įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į 
valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programą, kurios vienas iš tikslų – skatinti užsienio 
lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą. 2014 m. 
vykdyti 7 mokslinių tyrimu projektai, kuriuose dalyvavo užsienio lietuviai mokslininkai. Pagal 
Tarybos vykdomą ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų 
finansavimas“ į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas 13 mokslininkų atvyko skaityti paskaitų ir 
vesti seminarų (jų ciklų), 5 – atlikti mokslinių tyrimų, 2 – dalyvauti doktorantūros procese, 5 
mokslininkai dalyvavo vertinant Visuotinės dotacijos priemonės III kvietimo projektus, 1 – 
vertinant Nacionalinės lituanistikos plėtros Lietuvoje 2009–2015 metų programos VII kvietimo 
projektus, 2 – vertinant mokslininkų grupių V kvietimo projektus. Taryba specialių asignavimų šiai 
programai vykdyti neturi. 

 
2 lentelė. Pagal 2014 metais vykusių konkursų rezultatus pradėti valstybės biudžeto lėšomis finansuojami 

mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės veiklos projektai*  

Priemonės ir jų grupės, pagal kurias vyko konkursai 
Pateikta 
paraiškų 

Finansuoti projektai 

Projektų 
skaičius 

Vykdytojų 
skaičius  

Institucijų 
skaičius 

Nacionalinės mokslo programos 25 10 76 6 

Sveikas ir saugus maistas 25 10 76 6 

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 207 89 260 18 

Mokslininkų grupių projektai 476 98 467 29 

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkų grupių 
projektai  

179 39 152 15 

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 
mokslininkų grupių projektai  

297 59 315 14 

Tarptautinės programos 149 11 52 12 

Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui finansuoti 1485 755 132 122 

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus 689 485 –** 29 

Parama akademinėms asociacijoms 32 29 –** 29 

Parama doktorantų akademinėms išvykoms 189 54 –** 24 

Parama mokslinėms išvykoms 419 132 132 23 

Parama mokslo renginiams 135 41 –** 13 

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 21 14 –** 4 

Iš viso:  2342 963 987 187 

* – valstybės biudžeto asignavimai neapima Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos–Šveicarijos programos lėšų, taip pat kai 
kurių tarptautinių programų, kur valstybės biudžeto lėšos yra tik dalis bendro finansavimo. 

** – netaikoma. 

 

 

 

 

 

Patvirtintas naujas Paramos akademinėms asociacijoms 
skyrimo tvarkos aprašas (Tarybos 2014 m. balandžio 7 d. 
nutarimas Nr. VIII-20), kuriame tiksliau apibūdintos 
akademinės asociacijos, kurios gali gauti paramą, taip pat 
išsamiau nustatyta paraiškų bei sutarčių su gavusiomis 
paramą asociacijomis administravimo tvarka. 
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3 lentelė. Mokslinių tyrimų 2014 metais finansavimas valstybės biudžeto lėšomis pagal mokslo sritis, tūkst. eurų* 

Priemonės 
ir jų 

grupės
1
 

Mokslų sritys 

Humanitarinių Socialinių Fizinių Biomedicinos Technologijos Žemės ūkio 

N
2
 Lėšos N

2
 Lėšos N

2
 Lėšos N

2
 Lėšos N

2
 Lėšos N

2
 Lėšos 

NMP 22 684,4 6 193,3 4 269,8 31 1519,8 16 900,5 10 368,5 

ATE     1 95,6   10 649,7   

LIG       14 768,5     

EKO     2 122,1 9 365,3 1 33,9 2 57,8 

VAT 22 684,4 6 193,3         

SVE     1 52,0 8 386,0 5 216,9 8 310,7 

LIT 131 1605,0 8 110,0         

MIP 1 39,8 69 1643,6 71 2178,1 69 2085,3 34 988,0 8 245,9 

MIP TECH     4 91,6   11 296,5   

TAP 3 23,7 2 8,6 15 78,1 15 97,8 7 40,9   

Iš viso: 157 2352.9 85 1955,5 94 2617,6 114 3702,9 68 2226,1 18 614,4 

 
1  NMP – Nacionalinės mokslo programos 
   ATE – Ateities energetika 
   LIG – Lėtinės neinfekcinės ligos 
   EKO – Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis 
   VAT – Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas 
   SVE – Sveikas ir saugus maistas 

LIT – Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 
MIP – Mokslininkų grupių projektai 
MIP TECH – Mokslininkų grupių technologinės plėtros projektai 
TAP – Tarptautinės programos 

2  N – projektų skaičius 

* – valstybės biudžeto asignavimai neapima Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos–Šveicarijos programos lėšų, kai kurių 
tarptautinių programų, kur valstybės biudžeto lėšos yra tik dalis bendro finansavimo. 

 
 

1 pav. Konkursų būdu 2014 metais paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokslinių tyrimų ir kitos mokslinės 
veiklos projektams, mln. eurų*  

 
NMP – nacionalinės mokslo programos 
LIT – Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 
MIP – mokslininkų grupių projektai 

TAP – tarptautinės programos 
PAR – parama tyrėjų karjerai ir mobilumui 
MTI – mokslinių tyrimų infrastruktūros 

* – valstybės biudžeto asignavimai neapima Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos–Šveicarijos programos lėšų, kai kurių 
tarptautinių programų, kur valstybės biudžeto lėšos yra tik dalis bendro finansavimo. Į grafiką neįtraukta ir Ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų 
ekonomikos mokslinių tyrimų programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ (žr. 2.2.1.10 poskyrį). 
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2 pav. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų sėkmės rodikliai (proc.) konkursuose, skelbtuose pagal valstybės 

biudžeto mokslinių tyrimų programas, 2014 m.*, **  
 

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritys 

 

 
 
Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys 

 
 

* – sėkmės rodiklis nustatomas dalinant laimėjusių paraiškų skaičių iš pateiktų paraiškų skaičiaus.  

** – skaičiavimai atlikti pagal NMP „Sveikas ir saugus maistas“ III konkurso, mokslininkų grupių projektų V konkurso ir Nacionalinės 
lituanistikos plėtros Lietuvoje 2009–2015 metų programos VII konkurso duomenis. 

*** – institucijos, pateikusios mažiau nei 8 paraiškas. 
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3 pav. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų sėkmės rodikliai (proc.) konkursuose, skelbtuose pagal valstybės 

biudžeto priemones tyrėjų karjerai ir mobilumui, 2014 m.*, **  

 
* – sėkmės rodiklis nustatomas dalinant laimėjusių paraiškų skaičių iš pateiktų paraiškų skaičiaus. 

** – skaičiavimai atlikti pagal konkursų paramai akademinėms asociacijoms, paramai doktorantų stipendijoms už akademinius 
pasiekimus, paramai doktorantų akademinėms išvykoms, paramai mokslinėms išvykoms, paramai moksliniams renginiams, paramai paskelbti 
mokslinį straipsnį duomenis. 

*** – institucijos, pateikusios mažiau nei 10 paraiškų. 

 

Taryba nuolat siekia bendradarbiauti su kitomis institucijomis, vykdančiomis konkursinį 
MTEP projektų finansavimą. 2012 m. liepos 31 d. buvo pasirašyta pirmoji tokio bendradarbiavimo 
sutartis su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Šiuo metu pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys su Lietuvos kultūros taryba ir Valstybine lietuvių kalbos komisija. Rengiamasi pasirašyti 
sutartį ir su Švietimo mainų paramos fondu. Šiuo bendradarbiavimu siekiama ekonomiško, 
tikslingo ir racionalaus administruojamų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kultūros ir meno 
bei mokslinių tyrimų projektams finansuoti bei dvigubo finansavimo prevencijos užtikrinimo. 
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2014 m. intensyviai ruoštasi 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų 
investicijų laikotarpiui. LR Vyriausybei 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 patvirtinus 
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisykles, Taryba paskirta 
įgyvendinančiąja institucija, kuri administruos priemones visuotinės dotacijos būdu, t. y. taikant 
supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Siekdama tinkamai pasiruošti naujajam ES struktūrinių fondų 
laikotarpiui, Taryba inicijavo tyrimus, skirtus nustatyti ir taikyti supaprastintus apmokėjimo būdus 
įvairioms išlaidoms, kurių ataskaitos patvirtintos 2014 m. ir paskelbtos Tarybos bei 
www.esinvesticijos.lt svetainėse: 

 Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo 
tyrimas; 

 Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimas; 
 Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimas; 
 2015 m. pradžioje planuojama baigti šiuos tyrimus: 
 Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimas; 
 Kviestinio mokslininko dalyvavimo doktorantūros procese išlaidų fiksuotųjų įkainių 

apskaičiavimo tyrimas; 
 Podoktorantūros stažuočių vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo 

tyrimas; 
 Studentų mokslinės praktikos ir studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu 

stipendijų ir vykdymo išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimas. 
 2014 m. gruodžio 15–16 dienomis Tarybos pirmininko įsakymais buvo patvirtinti 22 

būsimų priemonių administravimo Taryboje tvarkų aprašai, reglamentuojantys Tarybos mokslo 
fondo veiksmus, vykdant Tarybai pavestas funkcijas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
periodu.  

Tarybos primininko 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-336 buvo patvirtinti ES 
struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus, ES struktūrinės paramos tyrėjų 
gebėjimams ugdyti skyriaus ir ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus (žr. 1 pav.) 
nuostatai bei darbuotojų pareigybių aprašymai. Šie padaliniai vykdys funkcijas, kurios siejamos tik 
su Tarybai pavestų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų vykdymu. 
 

2.2.1. Nacionaliniai moksliniai tyrimai 

2014 m. buvo vykdomos penkios švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtintos 
nacionalinės mokslo programos (toliau – NMP): 

1. NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (patvirtinta 2010 m. sausio 5 d. 
įsakymu Nr. V-7); 

2. NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (patvirtinta 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-952); 
3. NMP „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ (patvirtinta 2010 m. 

birželio 19 d. įsakymu Nr. V-951); 
4. NMP „Ateities energetika“ (patvirtinta 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-950); 
5. NMP „Saugus ir sveikas maistas“ (patvirtinta 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-

694). 
4 paveiksle pateikiamas apibendrintas straipsnių, parengtų vykdant fizinių, biomedicinos, 

technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių NMP projektus, cituojamumas pripažintuose mokslo 
žurnaluose. 
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Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949, buvo patvirtintas 5 
naujų NMP sąrašas: 

1. „Modernybė Lietuvoje“; 
2. „Gerovės visuomenė“; 
3. „Link ateities technologijų“; 
4. „Sveikas senėjimas“; 
5. „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“. 
Šių naujų nacionalinių mokslo programų projektai pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai 

(daugiau apie pasirengimą naujoms NMP – ataskaitos 2.1.2. poskyryje). 
 
4 pav. Straipsnių, parengtų pagal fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių nacionalines 

mokslo programas, cituojamumas pripažintuose mokslo žurnaluose, 2011–2014 m.* 

 
* – šaltinis – duomenų bazė „Thomson-Reuters ISI Web of Science“, 2014 m. lapkričio 10 d. duomenys 

 

2.2.1.1. NMP Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas 

NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ tikslas – suformuluoti bendrąją teorinę 
socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir įvertinti konkrečių tapatumo formų raidą 
paveldo, šiuolaikinio tapatumo būklės ir šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio aspektais. 
Programos tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai:  

1. Fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei raidos ir Lietuvos 
visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir perspektyvų tyrimai; 

2. Istorinės atminties diskurso, istorinės LDK atminties ir modernaus XIX–XX a. tautinio 
tapatumo formavimosi, sovietmečio atminties ir jos valdymo, išeivijos atminties, savimonės ir 
išsaugoto tapatumo tyrimai;  

3. Kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir tapatumo tyrimams 
būtinos infrastruktūros sukūrimas; 

4. Įvairių (tarp jų – naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir 
kitų – poveikio tapatumui pobūdžio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai; 

5. Lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcijos 
parengimas.  
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2010–2014 m. pagal 5 kvietimus NMP „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ paremtas 
61 projektas. 2014m. 28 projektai tęsė numatytus mokslinius darbus, jų įgyvendinimui buvo skirta 
877 664,5 Eur (3 030,4 tūkst. Lt). Programos projektų vykdytojai 2014 m. paskelbė 198 mokslo 
straipsnius recenzuojamuose leidiniuose, parengė 16 monografijų. 

 
2.2.1.2. NMP Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui  

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ buvo vykdoma 
2009–2013 m. Tai buvo pirmoji iš pradėtų vykdyti nacionalinių mokslo programų. 2013 m. baigti 
įgyvendinti paskutiniai šios programos projektai. 2014 m. įvertinta 19 projektų baigiamųjų 
ataskaitų ir parengta bei ekspertų teigiamai įvertinta baigiamoji programos ataskaita. Ši ataskaita 
ir programos rezultatai viešai pristatyta 2014 m. liepos 2 d. surengtoje diskusijoje „Nacionalinės 
humanitarinių ir socialinių mokslų programos: patirtis, pamokos, perspektyvos (nuo „Socialinių 
iššūkių nacionaliniam saugumui“ link „Gerovės visuomenės“ ir „Modernybės Lietuvoje“)“.  

Per ketverius programos vykdymo metus buvo paskelbta 6 kvietimai teikti paraiškas, 
finansuoti 44 projektai, iš jų 42 įgyvendinti. Projektams finansuoti skirta 2 796 223,3 Eur (9 654,8 
tūkst. Lt). Projektus vykdė daugiau nei du šimtai mokslininkų iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijų. Paskelbta daugiau kaip 20 mokslo monografijų bei studijų ir daugiau kaip 80 mokslo 
straipsnių įvairiuose periodiniuose akademiniuose leidiniuose. Sukurta naujų metodų, pateikta 
rekomendacijų ir praktinių siūlymų, kaip spręsti tyrimuose išryškintas problemas.  

Programos projektai pirmą kartą sutelkė Lietuvos mokslininkų pajėgas gyventojų gerovės, 
demografinių procesų, socialinių problemų bei socialinės apsaugos politikos priemonėms tirti ir 
reikšmingai praplėtė šių sričių žinias. Atlikti tyrimai paskatino demografijos, sociologijos, 
psichologijos, kriminologijos ir gretimų mokslų plėtrą ir kokybę Lietuvoje, padidino mokslo tyrimų 
inovatyvumą ir tarptautiškumą, kartu atskleidė naujas spręstinas problemas. 

 
2.2.1.3. NMP Lėtinės neinfekcinės ligos 

NMP „Lėtinės neinfekcinės ligos“ tikslas – gauti naujų mokslo žinių sergamumui, ligotumui, 
mirtingumui ir neįgalumui nuo šių ligų mažinti, parengti šių ligų profilaktikos strateginius 
principus, sukurti tobulesnių jų prevencijos ir diagnostikos metodų. Programai įgyvendinti 2010–
2014 metais numatyti 2 tyrimų uždaviniai: 

1. Nustatyti socialinių, ekonominių, gyvensenos ir biologinių veiksnių bei jų pokyčių įtaką 
Lietuvos gyventojų rizikai sirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, moksliškai pagrįsti šių ligų 
profilaktikos ir kontrolės strateginius principus. 

2. Plėtoti visuminės analizės, molekulinių žymenų ir neinvazinio vaizdinimo metodus LNL 
prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai. 

2010–2014 m. pagal tris kvietimus paremti 48 projektai. 2014 m. 14 projektų tęsė 
numatytus mokslinius darbus, jų įgyvendinimui buvo skirta 768 072,3 Eur (2652,0 tūkst. Lt). 
Programos projektų vykdytojai 2014 m. paskelbė 42 mokslo straipsnius recenzuojamuose 
leidiniuose. 

 
2.2.1.4. NMP Ateities energetika  

NMP „Ateities energetika“ tikslas – išspręsti aktualiausias mokslines Lietuvos energetinio 
saugumo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir ateities energijos gamybos bei tiekimo 
technologijų tobulinimo ir optimalaus taikymo Lietuvos energetikoje problemas. Programos 
tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:  

1. Lietuvos energetinio saugumo bei plėtros modelių kūrimas ir tyrimas; 
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2. Ateities energijos gamybos, tiekimo ir efektyvaus vartojimo mokslinės bazės kūrimas. 
2010–2014 m. pagal trys kvietimus paremti 22 projektai. 2014 m. 11 projektų tęsė 

numatytus mokslinius darbus, jų įgyvendinimui buvo skirta 745 308,2 Eur (2573,4 tūkst. Lt.) 
Programos projektų vykdytojai 2014 m. paskelbė 41 mokslo straipsnį recenzuojamuose 
leidiniuose, parengė 4 naujus gaminius, vieną naują technologiją, pateikė vieną tarptautinę 
patentinę paraišką ir 5 patentines paraiškas Lietuvoje.  

 
2.2.1.5. NMP Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis 

NMP „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ tikslai – gauti naujų mokslo 
žinių apie šiuolaikinių ir praeities biologinių invazijų įtaką biologinių sistemų struktūrai, 
funkcionavimui ir evoliucijai, siekiant išaiškinti fundamentinius ekosistemų ir jų komponentų 
prisitaikymo dėsningumus globalios kaitos sąlygomis; kompleksiškai įvertinti ekosistemų būklę, 
biologinę įvairovę ir išteklių pokyčius globalių biologinių invazijų ir rūšių arealų kaitos sąlygomis, 
numatyti prisitaikymo ir poveikio švelninimo būdus bei priemones. Programoje numatyti trys 
tyrimų uždaviniai:  

1. Pagal biogeocheminius indikatorius ištirti paleoaplinkos sąlygų kaitos etapus ir jų 
santykį su globaliai fiksuojamais svyravimais kvartere, nustatant paleoaplinkos veiksnių įtaką 
rūšių invazijų (ekspansijų) ir adaptacijos dėsningumams; 

2. Ištirti svetimkraščių rūšių invazyvumą, jų evoliucinius (genominius) pokyčius ir 
adaptaciją naujose arealo teritorijose, parengiant biologinių invazijų vertinimo, prognozavimo ir 
valdymo globalios kaitos sąlygomis rekomendacijas; 

3. Nustatyti vietinių rūšių pažeidžiamumą ir adaptaciją biologinių invazijų ir kitų globalių 
pokyčių sąlygomis, invazijų ir rūšių arealų kaitos ekologinę įtaką ir socialines ekonomines 
pasekmes esamai biologinei įvairovei, bendrijų ir ekosistemų struktūrinei organizacijai, 
funkcionavimui ir kaitai. 

2010–2014 m. pagal du kvietimus paremti 38 projektai. 2014 m. 12 projektų tęsė 
numatytus mokslinius darbus, jų įgyvendinimui buvo skirta 531 250 Eur (1 834,3 tūkst. Lt). 
Programos projektų vykdytojai 2014 m. paskelbė 46 mokslo straipsnius recenzuojamuose 
leidiniuose, parengė vieną tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleistos knygos skyrių. 

 
2.2.1.6. NMP Sveikas ir saugus maistas 

NMP „Sveikas ir saugus maistas“ tikslas – gauti ir susisteminti naujas mokslo žinias, 
reikalingas kurti metodus ir pritaikyti biomedžiagas naujiems saugiems, aukštesnės kokybės ir 
padidintos biologinės vertės maisto produktams, atitinkantiems sveikos mitybos principus, 
konkurencingiems vidaus ir užsienio rinkose; parengti teorinius pagrindus funkcionaliųjų maisto 
produktų gamybos technologijoms ruošti, racionaliai naudojant vietines žaliavas ir saugiai 
pateikiant produktus vartotojams. Programos tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai: 

1. Ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medžiagų pokyčius auginant 
augalus ir gyvūnus maistui, laikant ir apdorojant žemės ūkio maisto žaliavas, kurti maisto žaliavų 
kokybę ir saugą didinančių technologijų prototipus; 

2. Ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, biologiniu, toksikologiniu bei jų įtakos 
maisto matricoms požiūriais, kuriant padidintos biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus. 

2010–2014 m. pagal 3 kvietimus paremti 27 projektai. 2014 m. 12 projektų tęsė numatytus 
mokslinius darbus, jų įgyvendinimui buvo skirta 550 075,3 Eur (1 899,3 tūkst. Lt). Programos 
projektų vykdytojai 2014 m. paskelbė 27 mokslo straipsnius recenzuojamuose leidiniuose, 
parengė tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleistos knygos skyrių. 
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2014 m. įvertintos 9 baigiamosios ir 8 metinės ankstesniais metais pradėtų vykdyti šios 
programos projektų ataskaitos, parengta ir paskelbta metinė programos ataskaita. Paskelbus III 
kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal šią programą, gautos 25 paraiškos, skirtas 
finansavimas 10 projektų. Pagal šią programą 2014 m. vykdyti 22 projektai, kurių įgyvendinimui 
skirta 965 709 Eur (3 334,4 tūkst. Lt). 

 
2.2.1.7. Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa 

Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa – pirmoji programa, kuria 
2009 m. Taryba pradėjo įgyvendinti programinį ir konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.  

2013 m. pabaigoje buvo paskelbtas VIII kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti 
pagal šios programos keturias priemonių grupes: 

1. Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų 
kvalifikacijos tobulinimas; 

2. Lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra ir plėtra; 
3. Lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio 

pripažinimo skatinimas; 
4. Lituanistikos darbų leidyba. 
Kvietimo metu gautos 110 mokslo ir 97 sklaidos projektų paraiškos, kurių ekspertinis 

vertinimas vyko 2014 m. Nuspręsta finansuoti 32 mokslo ir 57 sklaidos projektus. 
IX kvietimas teikti paraiškas projektams įgyvendinti paskelbtas 2014 m. rugsėjį pagal 

programos tris priemonių grupes: 
1. Mokslinių tyrimų įvairiose lituanistikos kryptyse vykdymas, jų rezultatų sklaida ir tyrėjų 

kvalifikacijos tobulinimas; 
3. Lituanistikos nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarptautinių ryšių ir tarptautinio 

pripažinimo skatinimas; 
4. Lituanistikos darbų leidyba. 
Gautos 62 mokslo ir 112 sklaidos projektų paraiškos. Vyksta paraiškų ekspertinis vertinimas. 
Pagal šią programą 2014 m. vykdyti 58 mokslo ir 80 sklaidos projektų, jiems įgyvendinti 

skirta 1 705 861,9 Eur (5 890 tūkst. Lt). Pateiktos ir įvertintos 42 šios programos mokslo ir 36 
sklaidos projektų ataskaitos.  

Daugiau apie šią programą žr. ataskaitos priede (Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–
2015 metų programos vykdymo grupės 2014 metų ataskaita). 

 
2.2.1.8. Mokslininkų grupių projektai 

Ši Tarybos mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo priemonė – antra pagal skiriamas lėšas 
ir pirma pagal finansuojamų projektų skaičių. Ja siekiama finansuoti mokslinius tyrimus pagal 
mokslininkų pasiūlytas temas visose mokslo srityse, teikiant projektus kartu su projekto 
vykdančiąja Lietuvos mokslo ir studijų institucija, taip pat bendradarbiaujant su Lietuvos ir 
užsienio mokslo ir studijų bei kitomis institucijomis. 5 paveiksle pateiktas straipsnių, parengtų 
vykdant fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslininkų grupių 
projektus, cituojamumas pripažintuose mokslo žurnaluose. 

2014 m. įvertintos 90 tarpinių ir 33 baigiamosios ankstesniais metais pradėtų vykdyti 
projektų ataskaitos. Rudenį paskelbtas VI kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių 
projektams įgyvendinti. Kvietimo metu gautos 652 paraiškos. Pagal mokslininkų grupių projektų 
kryptį 2014 m. vykdyti 305 projektai, kuriems skirta 8 523 604 Eur (29 430,3 tūkst. Lt).  



25 

2014 metais baigti vykdyti Kultūrinės plėtros I kvietimo keturiolika projektų, pradėtų 
vykdyti 2013 metais. 2015 metų pradžioje bus įvertintos 2015 metų sausio mėn. pateiktos jų 
baigiamosios ataskaitos, išanalizuoti pasiekti rezultatai ir jų įtaka šalies kultūrinės plėtros 
procesams. 

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vystyti šalies technologinę plėtrą, dalis mokslininkų 
grupių projektams skirtų lėšų buvo paskirta Mokslininkų grupių technologinės plėtros projektams 
įgyvendinti. Šie projektai buvo atrinkti 2012 m. pagal atskirą kvietimą ir orientuoti į technologinės 
plėtros praktinius rezultatus – bandomojo maketo pagaminimą, maketo testavimą ir maketo 
patikrinimą imitacinėmis sąlygomis. 

2014 metais vykdyta 15 projektų, kuriems tais metais skirta 388 149 Eur (1340,2 tūkst. Lt). 
2014 m. įvertintos dvi baigiamosios projektų ataskaitos, o 2015 m. pradžioje bus įvertintos 13 šių 
projektų baigiamųjų ataskaitų ir išanalizuoti pasiekti rezultatai. 

 
5 pav. Straipsnių, parengtų vykdant fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių 

mokslininkų grupių projektus, cituojamumas pripažintuose mokslo žurnaluose, 2011–2014 m.* 

 
* – šaltinis – duomenų bazė „Thomson-Reuters ISI Web of Science“, 2014 m. lapkričio 10 d. duomenys 

 

2.2.1.9. Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija) 

2014 m. Taryba tęsė projektų, finansuojamų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (toliau – Visuotinės 
dotacijos priemonė), administravimą. 

2014 m. baigti 3 mokslinių tyrimų projektai. Visi 3 projektai – humanitarinių mokslų srities. 
Projektai buvo įgyvendinti tinkamai, pasiekti visi numatyti tyrimų tikslai bei fiziniai veiklų 
įgyvendinimo rodikliai, ekspertai teigiamai įvertino baigiamąsias šių projektų ataskaitas. Šiuo 
metu administruojami likę 103 projektai. Vėliausia projektų veiklų įgyvendinimo pabaigos data – 
2015 m. rugsėjo 30 d.  

Siekiant užtikrinti tinkamą Visuotinės dotacijos priemonės projektų lėšų įsisavinimą, 
2014 m. buvo atlikta 17 planinių patikrų bei 2 neplaninės patikros projektų įgyvendinimo vietose. 

2014 m. vasario mėn. vyko metinių mokslinių projektų vykdymo ataskaitų vertinimas už 
rezultatus, pasiektus 2013 m. Vertinimą atliko Tarybos komitetų paskirti ekspertai. Didžiosios 
dalies projektų mokslinių tyrimų ataskaitos buvo įvertintos teigiamai.  
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Visuotinės dotacijos priemonės projektų vykdytojai 2014 m. paskelbė 315 mokslinių 
publikacijų tarptautiniuose ir Lietuvos moksliniuose leidiniuose, buvo perskaityti 360 mokslinių 
pranešimų įvairiose mokslinėse konferencijose (įskaitant stendinius pranešimus). Taip pat 
2014 m. Visuotinės dotacijos finansavimo dėka buvo parengtos ir apgintos 5 daktaro disertacijos 
bei pateiktos 2 patentinės paraiškos (iki priemonės įgyvendinimo pabaigos šios paraiškos taps 
patentais). 

2014 m. projektų vykdytojams buvo išmokėta 11 539 789,04 Eur (39 844 583,61 Lt). Nuo 
priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2014 m. gruodžio 31 d. projektų vykdytojams išmokėta 29 
105 490,33 Eur (100 495 437,00 Lt).  

Šiuo metu vyksta pasirengimas projektų baigimui – stebimi projektų fizinių veiklų 
įgyvendinimo rodiklių pasiekimai ir Visuotinės dotacijos lėšų įsisavinimo sparta. 

 
2.2.1.10. Ilgalaikė institucinė ekonomikos mokslinių tyrimų programa 

2012 m. pradėta vykdyti Ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų 
programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“. Programa inicijuota 
Švietimo ir mokslo ministerijos ir parengta atsižvelgus į Tarybos ekspertų pateiktas pastabas ir 
pasiūlymus.  

Ši programa patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-
1104, o 2012 m. rugpjūčio 29 d. Taryba pasirašė sutartį su Kauno technologijos universitetu, 
pagrindiniu šios programos vykdytoju, dėl programos įgyvendinimo ir finansavimo nuostatų. 
Kauno technologijos universitetas šią programą įgyvendina kartu su partneriais: Aleksandro 
Stulginskio universitetu, Lietuvos energetikos institutu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademija, Mykolo Romerio universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetu ir Vilniaus universitetu.  

Programoje numatyti šeši pagrindiniai uždaviniai: 
1. nustatyti naujų augančių pasaulio ekonomikos centrų konkurencinę grėsmę 

tradicinėmis technologijomis grindžiamai gamybai Lietuvoje ir pasiūlyti šios grėsmės 
neutralizavimo būdus; 

2. ištirti aukštųjų technologijų ir inovacijų vystymo ir pėtros ūkyje sąveiką su verslo 
aplinka ir pasiūlyti joms palankaus investicinio klimato formavimo priemones; 

3. nustatyti natūralių monopolijų ir galimų oligopolijų kartelinių susitarimų neigiamos 
įtakos, įėjimo į rinkas barjerų ir pasitraukimo iš rinkų valstybinio reguliavimo (bankrotų 
procedūros) tobulinimo būdus; 

4. ištirti kreditų rinkos šoko poveikį, infliacijos valdymo ir valstybės finansų tvarkymo 
gerinimo būdus; 

5. išanalizuoti išteklių skirstymo ir naudojimo viešajame ūkio sektoriuje tobulinimo 
priemones; 

6. nustatyti žmogiškojo kapitalo, darbo išteklių struktūrinius pokyčius, darbo paklausos ir 
pasiūlos lankstumo ūkio sektoriuose ir profesijose didinimo aspektus. 

Tikimasi, kad gautų tyrimų rezultatai leis išsamiau vertinti problemines Lietuvos ūkio sritis, 
atskleisti mažiau tyrinėtus ekonominių reiškinių ryšius, pagrįsti priemones ir rekomendacijas 
didinti ilgalaikį Lietuvos ekonomikos konkurencingumą.  

Taryba stebi ir vertina kaip vykdoma programa, tvirtina jos kasmetines sąmatas, vertina 
programos finansines ir dalykines ataskaitas. 2014 m. pradžioje buvo pateikta 2012–2013 m. 
mokslinė ataskaita, kurią įvertino Tarybos ekspertai. Programos vykdymo ataskaitoje pristatytas 
laikotarpis sudaro pirmąją jos vykdymo dalį. Laiko požiūriu tai sudaro daugiau negu pusę jos 
vykdymo trukmės, tačiau turinio atžvilgiu svarbiausi rezultatai gali ir turi būti pateikti tik vykdymo 
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pabaigoje, atlikus numatytus tyrimus. Ekspertų grupė išreiškė nuomonę, kad programos vykdymą 
buvo tikslinga tęsti, atkreipiant dėmesį į probleminių etapų vykdymą bei atsižvelgiant į ekspertų 
vertinime išsakytus pastebėjimus ir rekomendacijas. 

Programa finansuojama iš LR valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Tarybai. Mokslinių 
tyrimų programai 2014 m. vykdyti išmokėta per 170 296 Eur (588 tūkst. Lt). Bendras programos 
2012–2014 m. biudžetas – beveik 763 728 Eur (2 637 tūkst. Lt). 2015 m. pradžioje bus teikiama 
programos galutinė mokslinė ataskaita, kurią įvertins ekspertų grupė. 

 
2.2.2. Tarptautiniai moksliniai tyrimai  

2.2.2.1. Dalyvavimas ERA-NET programose 

2014 m. Taryba dalyvavo penkiuose ERA-NET projektuose, pagal kuriuos vykdomi 
tarptautiniai kvietimai teikti paraiškas įvairiuose mokslo srityse. 

BiodivERsA2 

Pagal 2013–2014 m. BiodivERsA2 kvietimą pateiktos 54 paraiškos, iš kurių šešias kartu su 
partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Taryba atliko šių paraiškų administracinį 
vertinimą. Po tarptautinio ekspertinio vertinimo finansuojama 10 projektų (Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų tarp finansuojamų projektų partnerių nėra). Finansuojamiems projektams 
numatyta skirti 10,3 mln. eurų. 

2014 m. Taryba aktyviai dalyvavo formuojant tarptautines BiodivERsA2 paraiškų ekspertinio 
vertinimo grupes, potencialių 2015 m. kvietimo temų siūlymo ir atrankos procesuose bei naujo 
BiodivERsA etapo paraiškos rengime. BiodivERsA3 tarptautinė paraiška pateikta Europos 
Komisijai, kuri priėmė sprendimą finansuoti projekto BiodivERsA trečiąjį etapą (BiodivERsA3) nuo 
2015 m. 

Tarybos atstovai vyko į BiodivERsA2 visuotinį susirinkimą, kuriame patvirtinta tolimesnio 
etapo BiodivERsA3 paraiškos struktūra, aptarta BiodivERsA3 artimiausio kvietimo tema, 
BiodivERsA3 paraiškos teikimo procedūros ir partnerių įsitraukimo galimybės. Dalyvauta 
tarptautiniame ekspertinio vertinimo posėdyje, kurio metu parengti apibendrinamieji vertinimai 
ir sudaryta paraiškų reitingo lentelė, taip pat vykta į paraiškų konkurso administravimo komiteto 
susitikimą, kuriame aptartos atlikto ekspertinio vertinimo procedūros, sudarytas finansuojamų 
projektų sąrašas bei pristatyta jų finansavimo tvarka skirtingose konsorciumo šalyse. Tarybos 
atstovas dalyvavo BiodivERsA2 baigiamojoje konferencijoje, kurioje pristatyti svarbiausi 
BiodivERsA2 rezultatai, kvietimų statistika bei parengti metodiniai leidiniai, aptarti strateginiai 
BiodivERsA3 dokumentai ir preliminarus BiodivERsA3 įgyvendinimo kalendorius. 

Mera-Net 

2014 m. birželio 3 d. paskelbtas trečiasis „Nuo medžiagų mokslo ir inžinerijos iki inovacijų 
Europoje“ (toliau – M-ERA.NET) programos kvietimas teikti paraiškas. Spalio–lapkričio mėn. 
Taryboje buvo atliktas 8 išankstinių (trumpųjų) paraiškų, gautų pagal trečiąjį M-ERA.NET 
programos kvietimą, su 9 projekto dalyviais iš Lietuvos administracinis bei biudžeto tinkamumo 
finansuoti vertinimas. Teikti išsamias paraiškas buvo pakviesti tik 7 konsorciumai su 8 Lietuvos 
dalyviais. 

2014 m. rugsėjo 18–19 d. Vilniuje organizuotas 7BP M-ERA.NET projekto darbo grupės 
susitikimas, kuriame dalyvavo 24 tarptautiniai partneriai. 

EuroNanoMed 2 

2014 m. pradėtas finansuoti projektas VOGACORE su Lietuvos dalyviu – Lietuvos sveikatos 
mokslo universitetu, kurio paraiška buvo pateikta pagal 2013 m. kvietimą. 
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2014 m. sausio 16 d. buvo paskelbtas 2014 m. kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams 
mokslinių tyrimų projektams nanomedicinos srityje, o kovo mėn. atlikta 4 paraiškų su 6 projekto 
dalyviais iš Lietuvos, administracinis vertinimas. Atlikus ekspertinį vertinimą, 1 paraiška, su 
Lietuvos dalyviais buvo pripažinta finansuotina, todėl nuo 2015 m. numatoma pasirašyti sutartį 
dėl jo įgyvendinimo.  

2014 m. gruodžio 4 d. paskelbtas 2015 m. kvietimas teikti paraiškas.  
HERITAGE PLUS 
2014 m. Taryba kartu su kitais partneriais tęsė „HERITAGE PLUS“ programos (ES 7-osios 

bendrosios programos ERA-NET Plus projekto įgyvendinimą). Taryboje buvo parengtas ir 
patvirtintas „HERITAGE PLUS“ programos projektų finansavimo tvarkos aprašas. 

Kovo pradžioje buvo paskelbtas „HERITAGE PLUS“ programos kvietimas teikti paraiškas. 
Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 100 tūkst. eurų. Pateiktos 352 trumposios paraiškos, iš kurių 
16 kartu su partneriais pateikė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Taryba atliko trumpųjų ir 
išsamiųjų paraiškų su Lietuvos dalyviais administracinį vertinimą. Atlikus tarptautinį trumpųjų 
paraiškų ekspertinį vertinimą, teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviestas 61 konsorciumas, tarp 
jų 1 su koordinatoriumi iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.  

Tarybos atstovė dalyvavo „HERITAGE PLUS“ programos kvietime dalyvavusių šalių atstovų 
susitikimuose, kuriuose aptarti su kvietimu ir paraiškų vertinimu susiję klausimai.  

HERA 

2014 m. Tarybos atstovai dalyvavo HERA (Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje tinklas) programos narių susitikimuose, skirtuose aptarti einamuosius klausimus ir 
pasirengti dalyvauti HERA „Praeities taikymai“ programoje, kurią numatoma finansuoti pagal 
ERA-NET COFUND schemą. 2014 m. spalio viduryje buvo paskelbtas HERA tinklo kvietimas teikti 
paraiškas dalyvauti programos HERA „Praeities taikymai“ partnerių paieškos renginyje, kuris vyko 
2015 m. sausio pabaigoje. Renginio tikslas – pristatyti šios programos kvietimą teikti paraiškas ir 
paskatinti tarptautinių konsorciumų kūrimąsi. Buvo planuojama, kad iš Lietuvos galės dalyvauti 
ne daugiau kaip 6 mokslininkai. Paraiškas pateikė 12 mokslininkų iš Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijų, iš jų 6 buvo atrinkti dalyvauti renginyje. 

HERA „Praeities taikymai“ programos kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti 
2015 m. pradžioje. 

Tarybos atstovė 2014 m. vyko į HERA programos administratoriams skirtus mokymus, 
kurių tikslas – suteikti žinių apie HERA programos komunikaciją.  

 
2.2.2.2. Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS 

Taryba yra Jungtinę Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programą BONUS 
koordinuojanti, administruojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. 2014 m. buvo pradėti 
finansuoti pirmojo programos kvietimo 2 Lietuvos dalyviai. 2014 m. vyko antrojo programos 
kvietimo metu pateiktų paraiškų tarptautinis vertinimas ir finansuotinų projektų atranka. Taryba 
atliko kvietime dalyvaujančių Lietuvos dalyvių administracinę patikrą ir patvirtino jų tinkamumą. 
Po ekspertinio vertinimo programos Valdymo komitetas patvirtino 8 finansuotinus projektus, 
kuriuose partneriais įtraukti 2 Lietuvos dalyviai, su kuriais 2015 m. pradžioje bus pasirašytos 
projektų finansavimo sutartys. Kasmet Lietuva (Taryba) yra numačiusi skirti 28 962 Eur (100 tūkst. 
Lt) programoje dalyvaujantiems Lietuvos mokslininkams.  

2014 m. liepos 1 d. Lietuva (Tarybos nominuotas atstovas) pagal rotacijos principą vienerių 
metų laikotarpiui perdavė pirmininkavimą programos Valdymo komiteto posėdžiams Lenkijai. 
Tarybos nominuotas atstovas Valdymo komitete aktyviai dalyvavo komiteto posėdžiuose, 
kuriuose buvo svarstyti programos tęstinumo, dalyvavimo, šalių narių finansiniai ir kiti klausimai. 
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2014 m. programos nacionalinis atstovas moderavo vienos iš paraiškų grupinio ekspertinio 
vertinimo (angl. review panel) sesiją. 

 
2.2.2.3. Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ 

2011 m. Taryba kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir viešąja įstaiga Centrine projektų 
valdymo agentūra įgyvendina Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 
bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus 
išsiplėtusioje ES programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“. Taryba, kaip įgyvendinančioji institucija, 
atsakinga už paraiškų konkurso organizavimą ir projektų vykdymo priežiūrą. 

Taryba administruoja 11 bendrų Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų vykdomų mokslinių 
tyrimų projektų įgyvendinimą. 2014 m. buvo antrieji projektų įgyvendinimo metai, metų 
pradžioje buvo teikiamos ir vertinamos pirmosios projektų įgyvendinimo metinės ataskaitos. 
Mokslinių ataskaitų vertinimą atliko Jungtinis atrankos komitetas, kurį sudaro 3 Lietuvos ir 3 
Šveicarijos patyrę mokslininkai. Visos ataskaitos buvo įvertintos teigiamai ir nuspręsta projektų 
įgyvendinimą tęsti.  

Šiems projektams skirta 7 328 172 Eur (25 302 711 Lt): 85 proc. šios sumos sudaro 
Šveicarijos paramos lėšos, 15 proc. – LR valstybės biudžeto lėšos. Vidutiniškai vienam projektui 
skirta 0,66 mln. Eur (2,3 mln. Lt). Iki 2014 m. gruodžio 31 d. projektų vykdytojams buvo pervesta 
(4 820 302 Eur (16 643 540 Lt) suma (įskaitant avansą). 

 
2.2.2.4. Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 

2014 m. Taryboje pagal tarptautinę sutartį toliau buvo įgyvendinama Bendradarbiavimo 
tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos ir 
Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programa (toliau – Lietuvos–
Taivano–Latvijos programa). 

2014 m. paskelbtas Lietuvos–Taivano–Latvijos programos kvietimas teikti paraiškas. 
Suorganizuotas paraiškų administracinis ir ekspertinis vertinimas. Buvo pateikta 17 paraiškų, iš 
kurių po ekspertinio vertinimo nuspręsta finansuoti 4 projektus (nuo 2015 m.). 

2014 m. Taryba finansavo 9 Lietuvos–Taivano–Latvijos programos projektus. Buvo 
organizuoti šių projektų vykdymo 2013 m. ataskaitų ekspertiniai vertinimai. Projektams vykdyti 
2014 m. skirta 128 012 Eur (442 tūkst. Lt).  

Tarybos atstovas dalyvavo Lietuvos–Taivano–Latvijos programos trišalio komiteto Lietuvos 
dalies ir trišalio komiteto posėdyje, kuriame pristatė 2013 m. ataskaitų ekspertinius vertinimus, 
pagrindinius projektuose pasiektus rezultatus bei lėšų panaudojimo statistiką, taip pat pateikė 
informaciją apie 2014 m. kvietimo paraiškų administracinio ir ekspertinio vertinimo procedūras 
bei rezultatus ir siūlymus dėl projektų finansavimo. 

 
2.2.2.5. Bendradarbiavimas su Japonija 

Taryba siekia plėsti dvišalį bendradarbiavimą su aukšto mokslinio lygio užsienio šalimis bei 
su kaimyninėmis šalimis. 2014 m. birželio 10–13 d. įvyko Tarybos atstovų ir Lietuvos mokslininkų 
vizitas į Japoniją. Vizito tikslas – dalyvauti Lietuvos–Japonijos mokslo simpoziume, aptarti abiejų 
šalių interesus ir bendradarbiavimo galimybes, susitikti su Japonijos mokslo bendruomene. 
Simpoziumas surengtas Lietuvos ambasados Japonijoje, Tarybos, Japonijos mokslo finansavimo 
agentūros Japan Society for the Promotion of Science (toliau – JSPS) ir Tsukubos universiteto 
iniciatyva. 
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2014 m. rugsėjo 11 d. Taryba organizavo informacinį renginį „Lietuvos ir Japonijos mokslinio 
bendradarbiavimo skatinimas“, kuriame Lietuvos mokslo bendruomenė buvo supažindinta su 
Japonijos mokslo politika, bendradarbiavimo planais ir mokslininkų galimybėmis vykdyti bendrus 
projektus pagal Lietuvos–Japonijos mokslo projektų finansavimo schemą. Renginyje pranešimą 
skaitė prof. Makoto Asashima, JSPS vykdomasis direktorius. 

2014 m. lapkričio 24 d. Taryba paskelbė pirmąjį paraiškų konkursą Lietuvos tyrėjams gauti 
paramą vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus su Japonijos tyrėjais. Pagal susitarimą su 
JSPS, paraiškų konkursas vyko abiejose šalyse, paraiškos buvo priimamos iki 2015 m. vasario 4 d. 
Taryba šio kvietimo projektams įgyvendinti planuoja skirti 197 tūkst. eurų. Japonijoje projektai 
galės būti finansuojami pagal JSPS laisvos partnerystės projektų ir seminarų schemą arba kitas 
programas. 

Tikimasi, jog intensyvėjant dviejų šalių mokslininkų ryšiams ateityje bus pasirašytas 
tarpinstitucinis susitarimas finansuoti bendrus mokslinių tyrimų projektus. 

 
2.2.2.6.  Dalyvavimas Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo iniciatyvose 

Nuo 2010 m. Taryba dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo iniciatyvose, kurias 
koordinuoja Šiaurės šalių mokslo taryba „NordForsk“. Taryba yra finansuojanti institucija 
Lietuvoje.  

2014 m. paskutinį ketvirtį paskelbtas kvietimas (LILAN) teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos 
šalių bendradarbiavimo projektams, susijusiems su inovacijomis sveikatos ir gerovės srityse. 
Planuojama, kad kvietimo rezultatai bus žinomi 2015 m. II ketvirtį. 

 
2.2.3. Tyrėjų karjera ir mobilumas 

Taryba, kaip ir kasmet, daug dėmesio skyrė tyrėjų karjeros ir mobilumo priemonėms. Tyrėjų 
karjeros ir mobilumo projektų iš valstybės biudžeto lėšų konkursų rezultatai 2014 m. 
apibendrintai pateikti 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. Paramos tyrėjų karjerai ir mobilumui paraiškų konkursų 2014 metais sėkmės rodiklis pagal valstybės 
biudžeto finansavimo priemones. 

Priemonės 
Pateikta 
paraiškų  

Finansuoti 
projektai 

Vidutinis sėkmės 
rodiklis, proc. 

Doktorantų stipendijos už akademinius pasiekimus 689 485 70 

Parama akademinėms asociacijoms 32 29 91 

Parama doktorantų akademinėms išvykoms 189 54 29 

Parama mokslinėms išvykoms 419 132 32 

Parama mokslo renginiams 135 41 30 

Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 21 14 67 

Iš viso: 1485 755 51 

 

2.2.3.1. Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje 

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (projekto Nr. VP1-
3.1-ŠMM-01-V-02-004). Projekto tikslas – įgyvendinti podoktorantūros stažuočių sistemos 
plėtotę, įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus, 
sudaryti jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus, pasirengti mokslinei pedagoginei 
karjerai. Projektas leidžia stažuotojams rengtis savarankiškam tiriamajam darbui, kelti mokslinę, 
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pedagoginę ir akademinės vadybos kvalifikaciją. Stažuotojai gali inicijuoti savo tyrimų temas. Tai 
užtikrina žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir kvalifikacijos plėtrą. 

2014 m. finansuotos 125 podoktorantūros stažuotės, iš kurių 50 baigėsi. 11 stažuotojų –
užsienio piliečiai, tarp kurių daugiausiai mokslininkų iš Ukrainos (5 podoktorantūros stažuotojai). 
Daugiausiai stažuotojų 2014 m. stažavosi Vilniaus universitete (40) bei Kauno technologijos 
universitete (16).  

Mokslininkai stažuotojai per dvejus metus trunkančią podoktorantūros stažuotę turi 
galimybę stažuotis užsienio mokslo centruose ar universitetuose. Stažuotis mokslininkai vyksta į 
įvairius pasaulio universitetus, tokius kaip Harvardo, Kembridžo, Edinburgo, Oksfordo, Milano, 
Kolkatos, Varšuvos, Ciuricho ir kt.  

2014 m. pabaigoje podoktorantūros stažuotojams surengti mokymai, skirti sustiprinti 
mokslinių projektų kūrimo ir valdymo gebėjimus. Šių gebėjimų stiprinimas padeda jauniesiems 
mokslininkams lengviau integruotis tarptautiniuose moksliniuose tinkluose bei leidžia įgyti žinių 
tarptautinių projektų rengime, o tai didina mokslininkų stažuotojų kompetenciją bei kelia 
kvalifikaciją. 

2014 m. įgyvendinant projektą panaudota daugiau kaip 2,4 mln. Eur (8,4 mln. Lt). 
 
2.2.3.2. Tarptautinis mobilumas, vykdomas pagal dvišales tarpvalstybines sutartis 

2014 m. Taryboje pagal tarptautines sutartis ir susitarimus toliau įgyvendinamos penkios 
bendradarbiavimo programos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje (toliau – 
Bendradarbiavimo programos), pagal kurias finansuojamas tyrėjų mobilumas: 

1. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir 
technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa (toliau – 
Lietuvos–Baltarusijos programa); 

3. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos valstybinės mokslo, inovacijų ir 
informatizacijos agentūros bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų srityje 2011–2015 
metų programa (toliau – Lietuvos–Ukrainos programa); 

4. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir 
Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“ (toliau – „Žilibero“ programa); 

5. Lietuvos ir Valonijos–Briuselio dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros srityje programa (toliau – Lietuvos ir Valonijos–Briuselio programa). 

2014 m. paskelbti Lietuvos–Baltarusijos programos ir „Žilibero“ programos kvietimai teikti 
paraiškas. Administruojant šiuos kvietimus atnaujinta elektroninė paraiškų priėmimo sistema, 
surengti informaciniai renginiai Lietuvos mokslo bendruomenei. Lietuvos–Baltarusijos, „Žilibero“ 
ir Lietuvos ir Valonijos–Briuselio programose organizuotas paraiškų administracinis ir ekspertinis 
vertinimas. Pagal Lietuvos–Baltarusijos programos kvietimą pateiktos 35 paraiškos, iš jų 15 
atrinkta finansuoti (nuo 2015 m.). Pagal Lietuvos ir Valonijos–Briuselio programos kvietimą 
pateikta 1 paraiška, ją nuspręsta finansuoti (nuo 2014 m. birželio 1 d.). 

2014 m. Taryba finansavo 33 mobilumo projektus, įgyvendinamus pagal Bendradarbiavimo 
programas (Lietuvos–Baltarusijos programos – 15, Lietuvos–Ukrainos programos – 5, „Žilibero“ 
programos – 12 ir Lietuvos ir Valonijos–Briuselio programos – 1). Jiems vykdyti 2014 m. skirta 145 
389 Eur (502 tūkst. Lt).  

2014 m. taip pat buvo organizuoti šie Bendradarbiavimo programų projektų vykdymo 
2013 m. ataskaitų ekspertiniai vertinimai: „Žilibero“ programos (12 ataskaitų), Lietuvos– 
Baltarusijos programos (15 ataskaitų) ir Lietuvos–Ukrainos programos (12 ataskaitų). 

Dalyvauta Lietuvos–Baltarusijos programos Lietuvos dalies komisijos ir dvišalės komisijos 
posėdžiuose, kuriuose pristatyti 2013 m. ataskaitų ekspertiniai vertinimai bei 2014 m. kvietimo 
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paraiškų administracinio ir ekspertinio vertinimo procedūros ir rezultatai, taip pat siūlymai dėl 
projektų finansavimo. Tarybos atstovai dalyvavo „Žilibero“ programos dvišalio komiteto Lietuvos 
dalies posėdyje ir vyko į dvišalio komiteto posėdį, kuriuose pristatė 2014 m. kvietimo paraiškų 
ekspertinio vertinimo rezultatus ir siūlymus dėl projektų finansavimo bei Tarybos taikomas 
administracinio ir ekspertinio vertinimo procedūras. 

 
2.2.3.3. Šveicarijos stipendijų fondas (Sciex-NMSch) 

2014 m. Taryba kaip koordinuojanti institucija tęsė Šveicarijos stipendijų fondo 
administravimą Lietuvoje. Taryba platino informaciją apie Šveicarijos tyrėjų mainų programos 
(Sciex-NMSch) paskelbtą paskutinį kvietimą teikti paraiškas, kuriame galėjo dalyvauti jaunieji 
tyrėjai iš Lietuvos, organizavo informacinį renginį ir aktyviai konsultavo potencialius pareiškėjus 
dalyvavimo programoje klausimais. Tarybos atstovė dalyvavo programos administratoriams 
skirtuose renginiuose Šveicarijoje. 

Pagal paskutinį kvietimą Lietuvos jaunieji tyrėjai pateikė 17 paraiškų. Įvertinus paraiškas, 
tinkamomis finansuoti pripažintos 10 doktorantų ir 2 mokslo daktarų paraiškos. Jiems paskirta 
665 666 Šveicarijos frankų (CHF) parama. Taryba atliko paraiškų su Lietuvos dalyviais 
administracinį ir pirmojo etapo ekspertinį vertinimą. 

 
2.2.3.4. Europos Kosmoso agentūros programa 

2014 m. birželį pradėti darbai, skirti sutarties su Europos Kosmoso Agentūra pasirašymui. 
Pasirašius sutartį, planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas stažuotėms Europos Kosmoso 
Agentūroje.  

 
2.2.3.5. Parama mokslinėms išvykoms 

Šią veiklą Taryba vykdo vadovaudamasi 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. Parama 
skirta dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms, dalyvavimui 
mokslinėse konferencijose užsienyje ir dėstymui užsienio mokslo ir studijų institucijose finansuoti. 

2014 m. paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas dėl paramos mokslinėms išvykoms. 
Gauta 419 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma siekė 484 698,7 Eur (16 73567,71 Lt). 
Po paraiškų ekspertinio vertinimo parama skirta 128 mokslinėms išvykoms už 141 276,6 Eur 
(487,8 tūkst Lt). Parama suteikta 53 fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų ir 
75 humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų sričių tyrėjų mokslinėms išvykoms. Paramos 
lėšomis galėjo pasinaudoti 43 mokslinį laipsnį turintys bei 10 mokslinio laipsnio neturinčių fizinių, 
biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių tyrėjų; 70 mokslinį laipsnį turintys ir 5 
mokslinio laipsnio neturintys humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų sričių tyrėjai. 2014 m. 
daugiausiai (82,0 proc.) buvo išvykų į užsienyje vykstančias mokslines konferencijas; 11,7 proc. 
sudarė išvykos, skirtos atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje; 6,3 proc. – 
dalyvavimas užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje.  

2014 m. parama mokslinėms išvykoms buvo teikiama ir vykdant ES struktūrinių fondų 
projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (žr. 2.2.3.6 poskyrį). 

 
2.2.3.6. Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas 

Projektas „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ įgyvendinamas pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų 
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Šią veiklą Taryba pradėjo administruoti vadovaudamasi Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1134 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos 
doktorantams ir meno aspirantams tvarkos“ pakeitimo“. Taryba doktorantų stipendijas už akademinius 
pasiekimus ir doktorantų akademines išvykas administravo vadovaudamasi 2011 m. lapkričio 21 d. Tarybos 
nutarimu Nr. VII-84 patvirtintu Doktorantų stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantų 
akademinėms išvykoms skyrimo tvarkos aprašu. Aprašo pakeitimas, patvirtintas Tarybos 2013 m. spalio 7 d. 
nutarimu Nr. VIII-6, įteisino maitinimo išlaidų padengimą į akademinę išvyką vykstantiems doktorantams, kurie 
nėra susiję darbo santykiais su savo institucija. 

stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų 
mokslinių darbų skatinimas“. Projektas pradėtas įgyvendinti dar 2009 m. 2014 m. projektas 
pratęstas iki 2015 m. rugsėjo 16 d. 

Pagrindiniai projekto tikslai: stiprinti išvykusių ir užsienyje dirbančių mokslininkų ryšius su 
Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, tyrimų institutais, kitomis mokslinius tyrimus vykdančiomis 
įstaigomis ir įmonėmis, taip keliant jų vykdomų mokslinių tyrimų lygį, padėti pasirengti aukšto 
lygio užsienio mokslininkų pritraukimui į Lietuvą bei išvykusių iš jos mokslininkų reintegracijai, 
taip pat Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams sudaryti sąlygas dalyvauti tarptautiniuose mokslo 
renginiuose. Lietuvos mokslininkų išvykos yra viena iš tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir 
socialinio dialogo stiprinimo galimybių. 

Išskiriamos dvi mokslininkų ir tyrėjų grupės – atvykstantys ir išvykstantys – kurios dalyvauja 
penkiose vizitų kategorijose. Trys iš jų skirtos į Lietuvą atvykstantiems tyrėjams, sudarant jiems 
galimybę atlikti mokslinius tyrimus, skaityti paskaitas, pravesti seminarus ar jų ciklus, taip pat 
dalyvauti doktorantūros procese. Kitos dvi vizitų kategorijos, skirtos išvykstantiems tyrėjams, 
sudarant jiems palankias galimybes dalyvauti tarptautinėse mokslo konferencijose bei vykdyti 
mokslinius tyrimus užsienyje. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įvykdyti 998 mokslininkų ir 
tyrėjų trumpalaikius vizitus. 

2014 m. vasario 4 d. Taryba pasirašė papildomą susitarimą dėl projekto papildomo 
finansavimo, kuriuo projektui buvo skirta 289 614,8 Eur. Papildomas finansavimas suteikė 
galimybę Lietuvos tyrėjams išvykti į užsienio studijų ir mokslo įstaigas, kuriose jie atlieka su jų 
moksline veikla ar studijomis susijusį darbą. 2014 m. lapkričio 4 d. Taryba pasirašė papildomą 
susitarimą dėl projekto papildomo finansavimo, kuriuo projektui buvo skirta 126 477,06 Eur. Šis 
papildomas projekto finansavimas suteikė galimybę ne tik išlaikyti vizitų tęstinumą, bet ir didinti 
mokslininkų potencialą mokslinių tyrimų ir technologijų srityse, kas suteiktų socialinę ir 
ekonominę naudą šalies mastu.  

2014 m. panaudota 465 637,12 Eur (1 607 751,85 Lt). 
Nuo projekto pradžios jau įvyko 936 vizitai: iš jų 83 vizitai mokslininkams dalyvaujant 

doktorantūros procese, 209 vizitai pasikviečiant aukšto lygio mokslininkus paskaitoms, 
seminarams ar jų ciklams skaityti, 62 vizitai vykdyti mokslinius tyrimus, 582 vizitai mokslininkams 
vykstant į tarptautines mokslines konferencijas užsienio šalyse.  

 
2.2.3.7. Doktorantų stipendijos ir parama doktorantų akademinėms išvykoms 

2014 metais doktorantams buvo mokamos 485 stipendijos, išmokėta 761 208,3 Eur(2 628,3 
tūkst. Lt). Parama 2014 m. I pusmečio akademinėms išvykoms pasinaudojo 23 doktorantai, 
parama II pusmečio išvykoms – 31 doktorantas. Paremta doktorantų akademinių išvykų už 48 
974,7 Eur (169,1 tūkst. Lt). 

2014 m. spalį buvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas gauti doktoranto stipendiją 2015 m. 
ir išvykti į akademinę išvyką 2015 m. I pusmetį. Iki 2014 m. lapkričio 17 d. gauta 110 prašymų 
skirti paramą doktorantų akademinėms išvykoms. Atlikta šių prašymų administracinė patikra, 
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Ši remiamos veiklos kryptis buvo 
administruojama pagal 2010 m. 
gruodžio 20 d. Tarybos nutarimu Nr. VII-
57 patvirtintą Paramos mokslo 
renginiams skyrimo tvarkos aprašą. 

prašymus vertina atnaujinta nuolatinė Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo 
komisija. Iki 2014 m. gruodžio 15 d. Tarybai pateikti 679 prašymai doktoranto stipendijai. Jų 
administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas tęsis 2015 m. 

 
2.2.3.8. Aukštos kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimas konkursinėje doktorantūroje 

Taryba pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto 
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V „Mokslininkų ir kitų 
tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ nuo 2011 m. kovo 29 d. vykdo projektą 
„Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – 
NKPDOKT“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001). Projekto veiklos orientuotos į aukštos 
kvalifikacijos specialistų (doktorantų) rengimą mokslo kryptyse, kurios yra glaudžiai susijusios su 
nacionalinių kompleksinių programų tematika. 

Projektą Taryba įgyvendina kartu su 17 partnerių – Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis. 
Nuo projekto pradžios veiklose dalyvavo 216 doktorantų. Projekto veikloms skirta 6 509 677,48 
Eur (22 476 614,39 Lt), iš jų 4 643 236,16 Eur (16 032 165,8 Lt) – ES fondų lėšos. 2014 m. 
pabaigoje 63 iš 86 pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais priimtų doktorantų sėkmingai baigė 
doktorantūros studijas, buvo apgynę ar pasirengę ginti daktaro disertacijas. Veiklų įgyvendinimui 
iki 2014 m. pabaigos panaudota 4 733 270,19 Eur (16 343 035,31 Lt) projekto lėšų. 

Spartus biotechnologijų, medžiagotyros, nanotechnologijų vystymasis lemia didėjantį 
aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį. Šalies ekonomikos augimui ir pramonės 
konkurencingumui užtikrinti, įmonių produktyvumui ir tarptautiniam konkurencingumui didinti 
turi būti rengiami specialistai, gebantys proveržio kryptyse spręsti aktualias mokslo problemas ir 
įgytas žinias pritaikyti verslo poreikiams. 2014–2020 m. ES paramos etape Švietimo ir mokslo 
ministerija yra numačiusi skirti lėšų projekto veiklų tęstinumui užtikrinti, o 2014 m. Taryba, 
įgyvendindama jau naujojo ES paramos etapo projektą, iš 202 gautų konkursinės doktorantūros 
paraiškų atrinko 100 doktorantūros tematikų ir doktorantūros vadovų. Projekto tikslinė grupė bus 
doktorantai, o pagrindinis rezultatas – teigiamas poveikis doktorantams, leisiantis įgyti 
kompetencijų, būtinų MTEP uždavinių sprendimui ir skatinančių mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą. 

 
2.2.3.9. 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. 

2014 m. paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas 
paramai mokslo renginiams gauti. Pateiktos 132 paraiškos, parama paskirta 41 mokslo renginiui. 
Paramai skirta 107 507 Eur (371,2 tūkst. Lt). 

 
2.2.3.10. Parama paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas 

Ši 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 (ji) dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos 
pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai. Ši veikla buvo administruojama vadovaujantis 
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Taryba šią paramos kryptį 
administruoja vadovaudamasi 
Paramos akademinėms asociacijoms 
skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Tarybos 2014 m. balandžio 7 d. 
nutarimu Nr. VIII-20. 

Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Tarybos 2012 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VII-107, dalinai pakeistu Tarybos 2014 m. gruodžio 
17 d. nutarimu Nr. VIII-33. Prašymus galima teikti nuolat.  

2014 m. apsvarstytas 21 prašymas, tarp jų 2 prašymai skirti paramą knygai išspausdinti. 
Parama buvo skirta pagal 14 prašymų (visi – paramai paskelbti mokslinį straipsnį), jiems skirta 15 
784,3 Eur (54,5 tūkst. Lt). Pagrindinė paramos neskyrimo priežastis – neatitikimas svarbiausiems 
prašymams keliamiems reikalavimams 

 
2.2.3.11. Parama akademinėms asociacijoms 

Taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 66 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. 

2014 m. paskelbus kvietimą teikti paraiškas akademinėms asociacijoms, gauti 32 paraiškos 
projektams finansuoti. Akademinių asociacijų 30 projektų 
įgyvendinti panaudota 43 529,9 Eur (150,3 tūkst. Lt). 
Parama paskirstyta konkrečiai akademinių asociacijų 
veiklai, susijusiai su mokslo ir studijų sistemai keliamais 
tikslais ir jų įgyvendinimu, mokslo bei studijų plėtrai 
svarbių problemų sprendimu, atsižvelgta į organizacijos 
patirtį įgyvendinant projektus, pateiktos paraiškos kokybę, 
lėšų poreikį ir jų pagrįstumą, taip pat į akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse 
organizacijose, jų veiklos apimtis ir žinomumą. 

 
2.2.3.12. Studentų mokslinės veiklos skatinimas 

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 
prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (projekto Nr. VP1-
3.1-ŠMM-01-V-01-002). Studentų mokslinės veiklos skatinimo projekto tikslas – skatinti 
akademinį jaunimą domėtis moksliniais tyrimais ir atskleisti mokslininko karjeros perspektyvas. 
Projektu suteikiama galimybė atlikti individualius tyrimus pasinaudojant pačia moderniausia 
mokslinių tyrimų įranga bei šiuolaikiniams tyrimams būtinais mokslinės literatūros ištekliais, 
siekiama skatinti akademinio jaunimo mobilumą tarp skirtingų mokslo ir studijų institucijų. 

Tai trijų dalių projektas, kurį sudaro studentų mokslinė praktika, studentų moksliniai tyrimai 
semestro metu ir doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose. Studentų moksliniams 
darbams vadovauja aukščiausios kvalifikacijos Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai. Projekte 
dalyvaujantiems studentams mokama nustatyto dydžio stipendija. Pirmasis projekto etapas 
vykdytas 2009–2011 m. Projekto veiklose dalyvavo 711 pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų 
pakopų studentų iš Lietuvos bei ES aukštųjų mokyklų, o jų vykdytų veiklų finansavimui buvo 
panaudota 1 196 070 Eur (4 129,79 tūkst. Lt). 

Pratęsus finansavimo ir administravimo sutartį, 2011–2015 m. vykdomas antrasis etapas. 
Antrojo projekto etapo veiklose dalyvavo: studentų mokslinėje praktikoje – 588 studentai (iš jų 
2014 m. sutartis pasirašė ir praktiką pradėjo 200 studentų), studentų moksliniuose tyrimuose 
laisvu nuo studijų metu – 1150 studentų (iš jų 2014 m. sutartis pasirašė ir tyrimus pradėjo 250 
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studentų), sutartis stažuotėms į užsienio mokslo centrus pasirašė 117 doktorantų (iš jų 2014 m. 
sutartis pasirašė 17 doktorantų).  

2014 m. vykusiai studentų mokslinei praktikai panaudota 261 376 Eur (902,48 tūkst. Lt).  
2014 m. vykusiems studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu panaudota 

224 957 Eur (776,73 tūkst. Lt).  
2014 m. doktorantų besistažuojančių užsienio mokslo centruose stipendijoms panaudota 

87 016 Eur (300,45 tūkst. Lt), o jų kelionių išlaidoms (nuvykti ir į stažuotės vietą ir grįžti) 
kompensuoti panaudota 9 650 Eur (33,32 tūkst. Lt). 

2014 m. įvyko dvi konferencijos, kuriose buvo aptarti studentų vykdytų mokslinių tyrimų 
semestro metu ir studentų mokslinių praktikų rezultatai. Konferencijose dalyvavo 471 dalyvis, tai 
yra dvigubai daugiau nei planuota. Konferencijų pranešimų medžiaga išleista atskirais leidiniais. 

 
2.2.4. Kiti finansavimo instrumentai 

2.2.4.1. Parama rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas 

Taryba, siekdama paskatinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 2020“) Lietuvos dalyvius, paskelbė 
kvietimą teikti paraiškas paramai, rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas, gauti. Paraiškas pagal 
kvietimą buvo galima teikti nuo 2014 m. spalio 1 d. iki spalio 31 d. Parama skiriama vadovaujantis 
Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems H2020 – Europos Sąjungos bendrosios mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos – paraiškas, tvarkos aprašu, patvirtintu 2014 m. rugsėjo 15 d. 
Tarybos nutarimu Nr. VII-24. Pagal šį kvietimą 14 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų pateikė 55 
paraiškas Tarybai dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas. 
Joms finansuoti paskirstyta 84,569 Eur (292 tūkst. Lt). 

 

2.2.4.2. 7BP projektų PVM kompensavimas 

2014 m. ir toliau buvo kompensuojamas 7BP projektų pridėtinės vertės mokestis (toliau – 
PVM), nes pagal nustatytas 7BP dalyvavimo taisykles, projektų metu sumokėtas PVM yra 
netinkamos išlaidos, kurių Europos Komisija nekompensuoja. Siekiant Lietuvos mokslininkams ir 
tyrėjams sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti 7BP, Taryba 2014 m. rugsėjo 10 d. ir lapkričio 
13 d. skelbė kvietimus, pagal kuriuos 7BP projektus vykdančios institucijos galėjo pateikti 
dokumentus PVM dydžio išlaidoms apmokėti. Lėšos apmokėti PVM dydžio išlaidas buvo skiriamos 
vadovaujantis Projektų finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų pridėtinės vertės mokesčio dydžio 
išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. VII-47. 
Su 14 pareiškėjų sudarytos 40 PVM kompensavimo sutarčių bei paskirta 252 389,1 Eur (871,449 
tūkst. Lt).  

 
2.2.4.3. Atstovų Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse darbo grupėse finansavimas 

Taryba tęsė atstovų, deleguotų į įvairias Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo 
grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra 
finansavimo veiklą.  

2014 m. buvo sudaryta 16 trišalių sutarčių dėl atstovų veiklos įvairiose ES ir kitose 
tarptautinėse darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kt. finansavimo. Pagal šias sutartis 
išmokėta 12 478,4 Eur (43 085,33 Lt), iš jų 2 902,6 Eur (10022,21 Lt) skirta Lietuvos atstovų ir 
ekspertų programos „Horizontas 2020“ komitetuose veiklos išlaidoms apmokėti. Atstovai 
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dalyvavo 26 įvairiuose darbo grupių posėdžiuose, iš jų 9 kartus jie dalyvavo „Horizontas 2020“ 
programų komitetų posėdžiuose.  

 
 

2.3. Dalyvavimas tarptautinės mokslinių tyrimų erdvės kūrime 

Taryba koordinuoja ir administruoja Europos mokslinių tyrimų erdvės programas, skatina 
konkurencingą Lietuvos mokslininkų dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų programose bei 
plėtoja ryšius su mokslo politiką formuojančiomis ir konkursinį finansavimą vykdančiomis 
organizacijomis užsienyje. 

Taryba, atsižvelgdama į ESF pastebėjimą, jog tarptautiškumo skatinimas yra svarbus visai 
Lietuvos mokslo ir studijų bei inovacijų sistemai, 2014 m. lapkričio 3 d. surengė konferenciją 
„Mokslo tarptautiškumas Lietuvos mokslo kokybei gerinti“. Konferencijoje dalyvavo šalies mokslo 
politiką įgyvendinančių institucijų vadovai ir atstovai, užsienyje dirbantys Lietuvos mokslininkai, 
Lietuvos mokslo bendruomenė. Pranešimus apie galimybes stiprinti mokslo kokybę skaitė 
Tarybos pirmininkas, ūkio viceministras, švietimo ir mokslo viceministras, Mokslo ir studijų 
stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) 
vadovai, užsienio universitetuose dirbantys mokslininkai. 

Tarptautiškumo skatinimui 2014 m. itin daug dėmesio buvo skirta Tarybos nuolat vykdytose 
ir naujai inicijuotose veiklose. 

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

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo naujoji Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendroji programa „Horizontas 2020“). Programa vyks septynerius metus, o jos 
įgyvendinimui bus skirta 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; 
 Jungtinis tyrimų centras. 
Sritį „Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika“ 

Taryba administruoja kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – MITA), o sritį 
„Kosmoso technologijos“ – kartu su MITA ir Lietuvos inovacijų centru. 

Taryba dalyvauja Europos Komisijos sukurtame „Horizonto 2020“ nacionalinių atstovų 
(angl. National Contact Points, NCP) tinkle, kuris apima visas ES valstybes nares, asocijuotas 
Horizonto 2020 šalis ir trečiąsias šalis. NCP tinklus šalyse sudaro „Horizonto 2020“ teminių sričių 
NCP, teikiantys kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams. Taryboje NCP funkcijas 
vykdo keturi darbuotojai. 2014 m. NCP dalyvavo septyniuose Europos Komisijos organizuotuose 
NCP posėdžiuose. 

Taryboje dirbantys NCP, administruodami programą „Horizontas 2020“, atlieka šias 
funkcijas: 
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 Informuoja ir siekia didinti programos žinomumą: 
- Bendradarbiauja su „Horizonto 2020“ atstovais informacijai Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijose, verslo įmonėse bei valstybinėse įstaigose;  
- Organizuoja informacinius renginius (2014 m. organizuota bei dalyvauta skaitant 

pranešimus 18 renginių); 
- Rengia ir skelbia informaciją apie programą 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 NCP siekiant sėkmingesnio Lietuvos dalyvavimo 

„Horizonto 2020“ bei siekiant efektyviau organizuoti Lietuvos NCP veiklą (dalyvaujama įvairiuose 
„Horizonto 2020“ NCP projektuose) 

 Renka, sistemina ir analizuoja Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistinę 
informaciją; 

 Teikia paramą rengusiems „Horizontas 2020“ paraiškas (žr.  poskyrį 2.2.4.1.). 
2014 m. spalio 6 d. Europos Komisijos duomenimis Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 135 

„Horizonto 2020“ paraiškas, kuriose buvo 160 dalyvių iš Lietuvos, iš jų 23 – teikė paraiškas kaip 
koordinatoriai. Lietuvos dalyvių skaičius finansuotinose „Horizonto 2020“ paraiškose – 15, iš kurių 1 –
 koordinatorius, o sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 9,38 proc. (6 pav.). Visiems šiems 
projektams planuojama skirti 50 415 443 Eur, iš kurių Lietuvos dalyviams – 2 552 829 Eur. 

Nepaisant to, kad ES 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos programa (toliau – 7BP) pasibaigė, pradėti projektai tęsiasi. 2014 m. ir 
toliau buvo kompensuojamas 7BP projektų pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) (žr. 
poskyrį2.2.4.2) 

Taryba taip pat yra delegavusi atstovus į „Horizonto 2020“ programų komitetus, kurie 
atstovauja Lietuvai ir dalyvauja rengiant darbo programas ir kitus dokumentus. 

 
6 pav. Pirmieji Lietuvos institucijų dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ rezultatai 
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2014 m. Tarybos pirmininkas dalyvavo programos „Horizontas 2020“ specifinės 
programos komiteto „Strateginė konfigūracija“ susitikimuose. Šiuose susitikimuose daug 
diskutuota apie priemonę „Komandų kūrimas“ (angl. Teaming; žr. 2.3.2. poskyrį), kuri neturi būti 
skirta visam inovacijų ciklui, nes ši programa turi būti nukreipta į ekscelencijos centrų veiklą. Šios 
programos pagrindinis tikslas – naujų žinių gavimas, bet ne naujų kompanijų kūrimas, inovacijų 
kūrimas ir jų industrializavimas. Taip pat posėdžiuose buvo nuolat atkreipiamas dėmesys dėl 
doktorantų svarbos priemonei „Komandų kūrimas“, nes iki šiol šis aspektas likdavo nuošalyje. 
Daug šalių narių siūlo bent laikytis pusiausvyros tarp tyrimų ekscelencijos ir inovacijų.  

 
2.3.2. „Horizontas 2020“ priemonė „Komandų kūrimas“ (WIDESPREAD-1-2014: 
TEAMING) 

2014 m. balandžio 1 d. Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ 
priemonę „Komandų kūrimas“ (WIDESPREAD-1-2014: TEAMING). Priemonės „Komandų kūrimas“ 
tikslas – skatinti ekscelencijos centrų (angl. Centres of Excellence) atsiradimą ar esminį 
atnaujinimą regionuose su žemais mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų 
vykdymo rodikliais.  

Kadangi priemonė „Komandų kūrimas siejama su Lietuvos ilgalaikiais strateginiais ir 
finansiniais įsipareigojimais bei Sumaniosios specializacijos strategija, Švietimo ir mokslo 
ministerija 2014 m. gegužės 13 d. paskelbė kvietimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, 
siekiančioms įkurti ekscelencijos centrus, pateikti išankstines paraiškas. Vykdant šį kvietimą 
išankstinėms paraiškoms teikti, buvo siekiama ekspertinio vertinimo būdu atrinkti Lietuvos 
dalyvius, kurie turėtų teisę dalyvauti pagal minėtą Europos Komisijos kvietimą ir sėkmės atveju 
gautų ne tik Europos Komisijos paramą, bet ir papildomą finansinę paramą Lietuvoje. 

2014 m. birželio 4 d. Švietimo ir mokslo ministerija perdavė Tarybai 14 Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų išankstinių priemonės „Komandų kūrimas“ paraiškų, prašydama atlikti 
ekspertinį jų vertinimą, įskaitant suderinamumą su Lietuvos sumaniosios specializacijos strategija. 
2014 liepos 4 d. Taryba pateikė išankstinių paraiškų apibendrintas ekspertinio vertinimo išvadas. 
Atsižvelgus į ekspertinio vertinimo išvadas, buvo atrinktos dvi išankstinės paraiškos, kurių 
rengėjams buvo rekomenduota teikti išsamias priemonės „Komandų kūrimas“ paraiškas Europos 
Komisijai.  

Kauno technologijos universiteto išsami paraiška „Centre of Excellence in Science and 
Technology for Healthy Ageing (HEALTH-TECH)“ ir Fizinių ir technologijos mokslų centro išsami 
paraiška „Organization of Advanced Science and Technology for Innovative Industry (ASTINO)“ 
buvo teiktos Tarybos ekspertiniam įvertinimui, ir atsižvelgus į ekspertų pastabas, pateiktos 
Europos Komisijai pagal priemonės „Komandų kūrimas“ kvietimą teikti paraiškas.  

Taryba taip pat oficialiai informavo Europos Komisiją, jog planuojami įgyvendinti projektai 
atitinka Lietuvos sumaniosios specializacijos strategiją bei yra svarbūs Lietuvos mokslo ir inovacijų 
potencialo plėtrai. 

 

2.3.3. Jungtinio programavimo iniciatyvos 

Lietuva dalyvauja šiose Jungtinio programavimo iniciatyvose (angl. Joint programming 
initiative, JPI). 

„Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (angl. Cultural Heritage 
and Global Change: a new challenge for Europe). 2014 m. Taryboje buvo pasirašyta sutartis dėl 
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projekto finansavimo su Lietuvos dalyviu pagal JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – 
nauji iššūkiai Europai“ programos 2013 m. bandomąjį kvietimą.  

2014 m. Taryba kartu su kitais partneriais tęsė „HERITAGE PLUS“ programos (7BP ERA-NET 
Plus projekto įgyvendinimą). Taryboje buvo parengtas ir patvirtintas „HERITAGE PLUS“ programos 
projektų finansavimo tvarkos aprašas, taip pat dalyvauta kovo pradžioje paskelbtame „HERITAGE 
PLUS“ programos kvietime teikti paraiškas (žr. poskyrį 2.2.2.1). 

„Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ (angl. Healthy and Productive Seas and 
Oceans). 2014 m. Tarybos atstovas dalyvavo JPI „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ 
vykusiuose vykdomosios tarybos susirinkimuose (kovą Osle, spalį Briuselyje ir gruodį – Trieste). 
Pagrindinis 2014 m. pasiekimas – baigta rengti ir pateikta susiderinimui strateginė tyrimų 
darbotvarkė. Lietuva turėjo pateikti nuomonę dėl identifikuotų prioritetinių veiklų ir pareikšti 
palaikymą šaliai svarbiausioms veikloms. Apklausus suinteresuotas Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijas bei po diskusijų Tarybos Gamtos ir technikos komitete, identifikuotos kelios 
pagrindinės veiklų kryptys. Paskutinio posėdžio Trieste metu sudarytas preliminarus veiklų 
planas, atsižvelgiant į šalių narių interesus. Lietuvos identifikuotos prioritetinės veiklos pateko po 
veiklų grupe „Mokslo parama pakrančių ir jūrų planavimui bei valdymui“ (angl. Science support to 

coastal and maritime planning and management). 2015 m. numatoma patikslinti veiklų planą ir tęsti 
įgyvendinimą. Strateginė tyrimų darbotvarkė turėtų būti kas dvejus metus peržiūrima, taip pat ir 
šalys narės galės inicijuoti jo peržiūrą ir atnaujinimą. 

2014 m. taip pat daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su Europos Komisija, tai pat su 
trečiosiomis šalimis, ypač su Šiaurės Amerika. Šiaurės Amerika (JAV ir Kanada) jau išreiškė stiprų 
norą bendradarbiauti ir ne tik Horizonto 2020 rėmuose, bet turėti ilgalaikį bendradarbiavimo 
planą. JPI „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ turėtų aktyviau dalyvauti ir planuojant 
veiklas atsižvelgti į sinergiją su kitų šalių prioritetais (85 proc. numatomų veiklų jau sutampa). 

 
2.3.4. COST veiklos 

Taryba yra Europos bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje COST 
koordinuojanti ir finansuojanti institucija Lietuvoje. Siekiant užtikrinti tinkamą programos 
administravimą, Taryba atstovauja Lietuvą COST asociacijos aukšto lygio pareigūnų komiteto 
veikloje: 2014 m. dalyvauta 5 COST aukšto lygio pareigūnų posėdžiuose, kuriuose buvo 
patvirtintos naujos COST veiklos, svarstyti COST programos valdymo ir turinio reorganizavimo ir 
kiti aktualūs programos klausimai. Taip pat 2014 m. dalyvauta COST programos nacionalinių 
koordinatorių susitikime. 

2014 m. Taryba, atsižvelgusi į Lietuvos mokslo bendruomenės siūlymus, išplėtė dalyvavimo 
COST veiklose galimybes: nuo šiol Lietuvos atstovas (ir pavaduojantis atstovas) galės dalyvauti 
dviejų COST veiklų valdymo komitetuose (vietoj buvusio apribojimo dalyvauti tik viename). Dėl to 
atitinkamai buvo pakeistas dalyvavimo COST programoje aprašas. 

2014 m. Taryba toliau sėkmingai įgyvendino nuolatinį kvietimą teikti paraiškas dėl 
dalyvavimo COST programos veiklose. Suorganizuotos 5 paraiškų surinkimo ir ekspertinio 
vertinimo sesijos, o į veiklų valdymo komitetus paskirtas didžiausias Lietuvos atstovų skaičius per 
visą šalies dalyvavimo programoje laikotarpį. 2014 m. Taryba iš 18 Lietuvos institucijų priėmė 101 
dalyvavimo COST programoje paraišką. Po ekspertinio vertinimo 81 Lietuvos atstovas buvo 
nominuotas į 63 COST veiklos valdymo komitetus. Lietuvos institucijos aktyviausiai dalyvauja 
COST programos „Individų, visuomenės, kultūros ir sveikatos“ (24 veiklos), „Medžiagų, fizikos ir 
nanomokslų“ (19 veiklų), „Tarpdalykinėje“ (18 veiklų) ir „Miškų, jų produktų ir paslaugų“ (17 
veiklų) mokslinėse srityse. Lietuvos atstovai buvo paskirti ir į 3 vykdomas COST programos 
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strategines veiklas, skirtas mokslo politikai sustiprinti: genderSTE (Gender, Science, Technology 
and Environment), Sci-GENERATION (Generation of Young Scientist: towards a contemporary 
spirit of R&I) ir BESTPRAC (The voice of research administrators - building a network of 
administrative excellence). 

 
2.3.5. Europos mokslo fondas ir Science Europe  

Europos mokslo fondas (toliau – ESF) įkurtas 1974 m., siekiant skatinti bei remti aukšto lygio 
mokslo plėtrą Europoje. ESF ilgą laiką buvo viena įtakingiausių Europos Sąjungos institucijų, 
koordinuojanti bendrus mokslinius tyrimus, rengianti mokslo plėtros analizes, tarptautines 
mokslines konferencijas ir metodologinius seminarus, vykdanti mokslo ir institucijų ekspertizę. 
Taryba dalyvauja ESF veikloje nuo 2009 m. 2014 m. lapkričio mėn. vykusioje generalinėje 
asamblėjoje buvo pristatyti du ESF ateities modelius: uždarymo ir reorganizacijos, steigiant naują 
organizaciją. Yra keli galimi investuotojai į naujos organizacijos kūrimą. Ar vykstančios derybos 
bus sėkmingos, paaiškės 2015 m. birželį atlikus situacijos vertinimą. Jei paaiškės, kad ESF patirtį 
perimančios organizacijos įkurti nepavyks, bus grįžta prie ESF visiškos likvidacijos plano. 
Sprendimą dėl vieno ar kito modelio ESF nariai taip pat išsakys ir balsuodami dėl 2015 m. ESF 
biudžeto. Planuojama, kad ESF Finansų ir audito komitetas pateiks savo rekomendacijas ESF 
tarybai 2015 m. gegužę, o ESF taryba susirinks patvirtinti pateiktų išvadų 2015 m. birželį. Kilusiose 
diskusijose buvo išsakytos nuomonės, kad naujos organizacijos steigėjai ir investuotojai turėtų 
prisiimti visas liksiančias ESF veiklų rizikas. Taip pat nauja organizacija turėtų būti visiškai kitokia 
nei Mokslo Europa (angl. Science Europe), kuri įkurta 2011 m. spalio 21 d. Berlyne vykusioje 
nacionalinių tyrimus finansuojančių ir vykdančių institucijų asamblėjoje. 

2014 m. Tarybos atstovas dalyvavo dvejuose Mokslo Europos infrastruktūrų darbo grupės 
posėdžiuose. 2014 m. birželio mėn. vykusiame posėdyje buvo aptariama Mokslo Europos vykdyta 
narių apklausa dėl mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) strategijų ir finansavimo nacionaliniu 
mastu. Respondentų atsakymai parodė, kad strateginius prioritetus MTI srityje turi beveik visos 
apklaustos šalys (Lenkija juos kuria, Ispanija neturi). Institucijos, kurios šalyse formuoja 
strateginius prioritetus, yra skirtingos: LR Vyriausybė, ministerijos, mokslo tarybos, kitos tyrimus 
finansuojančios organizacijos. MTI finansavimo srityje visos šalys teigia, kad atsižvelgiama į 
strateginius prioritetus, tačiau finansavimo instrumentai mažiau aiškūs ir apibrėžti.  

Rugsėjo mėn. vykusiame posėdyje buvo pristatyta Mokslo Europos mokslo, technologijų ir 
inovacijų strategija. Taip pat vyko diskusija apie ERA politikos peržiūrą. Pristatytas naujas ERA 
kelrodis 2014–2015 m., jo įgyvendinimui ES šalys narės turėtų rengti nacionalines reformų 
programas. Kadangi naujuose strateginiuose dokumentuose vyrauja politikos programavimas „iš 
viršaus į apačią“ principu, tai Mokslo Europa rekomenduoja susieti nacionalinius mokslo, 
technologijų ir inovacijų kelrodžius, sumažinti finansinius, vadybinius ir politinius barjerus MTI 
vystymui. Taip pat susitikime diskutuota apie ESFRI kelrodį 2016 m. Informuota, kad 2014 m. 
rugsėjo mėn. buvo paskelbtos ESFRI kelrodžio atnaujinimo taisyklės. 2015 m. pradžioje numatytas 
kvietimas teikti paraiškas naujoms tarpvalstybinėms ir Europos svarbos infrastruktūroms įtraukti į 
ESFRI kelrodį. Numatoma, kad galėtų būti atrinkta apie 10 naujų infrastruktūrų. 

Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė dalyvauja kitos Mokslo 
Europos darbo grupės – Prieiga prie mokslinių tyrimų duomenų (angl. Access to Data) – veikloje. 
Ji dalyvavo dviejuose darbo grupės posėdžiuose bei naujos Mokslinių duomenų asociacijos (angl. 
Research Data Association, RDA) plenariniame posėdyje Amsterdame. Be to, drauge su 
Nyderlandų mokslinių duomenų archyvo DANS direktoriumi Peter Doorn ji parengė mokslinių 
duomenų terminų žodynėlį, kuris bus įtrauktas į RDA taksonomiją. 
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Tarybos mokslinė sekretorė Brigita Serafinavičiūtė rugsėjo 18–19 d. Briuselyje dalyvavo 
Mokslo Europos seminare „Disciplinų konvergencija“. Pastebėta, kad konvergencija istoriškai 
buvo būdinga vakarų civilizacijai, kuomet siekta holistinio požiūrio. Nepavykus šio požiūrio 
efektyviai pritaikyti, prasidėjo specializacija. Dabar vėl tarsi bandoma grįžti prie to, kas prarasta. 
Fakultetų ir katedrų sujungimas ar iš viso panaikinimas – vienas iš būdų paskatinti disciplinų 
susiliejimą. Drastiškai sumažėjusi genų sekvionavimo procedūros kaina po to, kai instrumentuotei 
patobulinti buvo pritaikyti puslaidininkių srities išradimai, galėtų būti pateikiama kaip viena iš 
sėkmingų disciplinų suartėjimo išdavų. Disciplinų konvergencijos rezultatas gali būti ir naujos 
disciplinos, pvz., sintetinė biologija. Tačiau tai turėtų būti natūralus procesas. Kituose 
pranešimuose nagrinėtas mokslo finansavimo klausimas. Manoma, kad turėtų būti išlaikytas 
daugmaž vienodas balansas tarp mokslininkų inicijuotų tyrimų ir mokslą finansuojančių institucijų 
nustatytų temų. Pabrėžta, kad konvergencija yra daugiau nei mokslas – apima ir švietimą, ir 
pramonę, ir pan. Reikia ilgalaikio finansavimo (5–10 m.), svarbus ir tarptautiškumas. Kitas svarbus 
komponentas – tyrėjų rengimas. Mokymas, pagrįstas problemų sprendimu, kuris turėtų vykti 
bakalauro antroje pusėje ir magistrantūroje (projektas, kurį vykdo studentai, vadovaujami 
mokslininko). Geras pavyzdys – IMBL (angl. interdisciplinary post-doc) sistema, kur paskiriami du 
vadovai, kurie turi skirtingų disciplinų kompetencijas, o tokio podoktorantūros projekto trukmė 
siekia 3 metus. 

2014 m. lapkričio 20 d. Tarybos dalyvavo asociacijos Mokslo Europa generalinės 
asamblėjos posėdyje, kuriame aptarta šios asociacijos 2015 m. planuojama veikla ir biudžetas, 
įskaitant ir asociacijos mokesčių skaičiavimo metodiką bei asociacijos plėtrą. Šiame posėdyje taip 
pat aptarta pažanga, sudarant ERA kelrodį, pažangą įvairiuose specializuotose komitetuose, 
tyrėjų migracijos problemą, „pinigai seka tyrėjus“ principo įgyvendinimo Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje (ERA) problema. Apžvelgtas skatinimas dvišalių susitarimų tarp finansuojančių 
organizacijų, pabrėžti tyrimais grįstų inovacijų privalumai, mokslinių tyrimų tarptautiškumo ir 
daugiadiscipliniškumo poreikis. Baigiantis asamblėjai buvo diskutuojama apie „Mokslo Europa“ 
asociacijos stojimą į įvairias asociacijas bei apie San-Francisko DORA deklaraciją (žr. 
http://am.ascb.org/dora/) dėl mokslinių tyrimų vertinimo. Taryba taip pat yra pasirašiusi šią 
deklaraciją. 

 
2.3.6. Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklas EURAXESS 

2014 m. Taryba tęsė Lietuvos nacionalinių EURAXESS centrų koordinatoriaus funkcijų 
vykdymą ir toliau vykdė 2013 m. pradėtą įgyvendinti 7BP programos projektą „EURAXESS TOP II“, 
kuris yra skirtas geresniam EURAXESS tinklo funkcionavimo užtikrinimui. Už projektą atsakingi 
Tarybos darbuotojai tęsė nacionalinės interneto svetainės turinio atnaujinimą ir turinio valdymo 
sistemos keitimo darbus.  

Tarybos atstovė taip pat dalyvavo nacionaliniams EURAXESS centrų koordinatoriams ir 
nacionalinių EURAXESS interneto svetainių administratoriams skirtuose renginiuose.  
 

2.3.7. Kitos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos  

2014 m. Taryba kartu su Šiaurės šalių ministrų taryba, Estijos švietimo ir mokslo ministerija, 
Estijos mokslo taryba, Latvijos švietimo ir mokslo ministerija, Latvijos mokslo taryba ir NordForsk 
organizavo ir dalyvavo aukšto lygio konferencijoje „Baltijos – Šiaurės šalių bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų srityje stiprinimas“, kuri vyko 2014 m. gegužės 21–23 d., Tartu, Estijoje. 
Konferencija buvo skirta aptarti Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje 
galimybes, ypatingą dėmesį skiriant prieigai prie bendro naudojimo mokslinių tyrimų 

http://am.ascb.org/dora/
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infrastruktūros ir regionų bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje finansavimo galimybėms. 
Renginyje dalyvavo Baltijos ir Šiaurės šalių mokslo politikai, mokslinius tyrimus finansuojančiųjų 
institucijų atstovai, mokslinių tyrimų koordinatoriai, kiti suinteresuoti asmenys. Konferencijos 
metu pasikeista Šiaurės-Baltijos šalių regiono tarptautinių mokslinių tyrimų bendradarbiavimo 
koordinavimo ir finansavimo mechanizmų patirtimi bei nuomonėmis, akcentuota studentų ir 
tyrėjų mobilumo svarba, nustatytas Šiaurės-Baltijos šalių bendradarbiavimo mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų srityje galimybių potencialas. 

Tarybos pirmininkas D. H. Pauža 2014 m. lapkričio 13–14 d. dalyvavo Europos mokslinių 
tyrimų tarybos (angl. European Reseach Council, ERC) Briuselyje organizuotame praktiniame 
seminare apie geriausias praktikas, finansuojant mokslinius tyrimus. Šio seminaro tikslai buvo: 1) 
ištirti esamas tendencijas mokslinių tyrimų finansavimo srityje ir 2) mokytis vieniems iš kitų 
patirties bei galimai nustatyti geriausią praktiką atvirai pasitariant mokslinius tyrimus 
finansuojančioms įstaigoms. Seminare buvo plačiai apžvelgta ERC ir JAV bei ERC ir Pietų Korėjos 
dvišaliai susitarimai, jų privalumai ir trūkumai, taip pat kitos Europos mokslinių projektų 
finansavimo schemos, pagal kurias Europoje yra remiami moksliniai projektai, kai daliai gerai 
įvertintų projektų pritrūksta ERC lėšų. Taip pat seminare labai daug dėmesio skirta mokslinių 
projektų tarptautiškumui bei pastarojo svarbai mokslo darbų matomumui, ekspertinio vertinimo 
kokybei bei kontrolei, nedubliavimui, nekonkuravimui, finansavimo principo „pinigai seka tyrėją“ 
svarbai. 

2014 m. birželio 11 d. dr. Brigita Serafinavičiūtė kaip pakaitinė Lietuvos atstovė dalyvavo 
21 Europos mokslinių tyrimų erdvės Iniciatyvinės grupės žmogiškųjų išteklių ir mobilumo 
klausimais posėdyje (angl. ERA Steering Group on Human Resources and Mobility, SGHRM). 
Diskutuota dėl Euraxess centrų perspektyvų. Viskas labai priklauso nuo pačių Euraxess centrų. 
Pabrėžta, kad praktiškai nėra tokių, kurie atlieka vien tik šią funkciją. Atlikus apklausą, nustatyta, 
kad trūksta pasitenkinimo dėl to, kaip skelbiamos laisvos darbo vietos (Lietuvoje taip pat). 
Teisiškai sąlygos sudarytos, bet praktiškai tai įgyvendinti gana sunku. Yra ir kalbos barjeras. 
Institucijų autonomija gali padėti, bet gali ir trukdyti atviresnės įdarbinimo sistemos sukūrimui. 
Pakeisti tradicijoms ir mąstymui reikia daug laiko. Taip pat svarbu ne tik bendra kultūra, bet ir 
visos šalies mokslo sistemos išsivystymo lygis. Pateiktos trys rekomendacijos: I. Institucijos turėtų 
peržiūrėti savo įdarbinimo politikas ir praktiką; II. Europos Komisija turėtų įkurti darbo grupę 
atviro įdarbinimo klausimais; III. Reikia sukurti kokybinių ir kiekybinių rodiklių sistemą, kuri 
padėtų stebėti atviro įdarbinimo duomenis. Taip pat diskutuota apie SGHRM darbo grupių 
rengiamus dokumentus, skirtus inovatyviai doktorantūrai, atviram priėmimui į darbą, tyrėjų 
profesinei karjerai bei stebėsenai. 

 
 

2.4. Kiti Tarybos projektai 

 

2.4.1. Duomenų bazė „Lituanistika“ 

2014 m. baigtas įgyvendinti 3 metų projektas „Duomenų bazė „Lituanistika“ (Nr. VP1-3.1-
ŠMM-02-V-01-001). Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-
02-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas“. Darbai, kuriant ir 
plėtojant tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“, pradėti 2006 m. Šiuo projektu siekta 
įgyvendinti vieną iš valstybės strateginių prioritetų, deklaruotų Nacionalinėje lituanistikos plėtros 
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2009–2015 metų programoje. Projekto metu išplėtota nacionalinės reikšmės teminė, aukštus 
mokslo kokybės reikalavimus atitinkanti ekspertinė, tarptautinė, atvirosios prieigos, bibliometrinė 
duomenų bazė „Lituanistika“ (LDB), kurioje sukaupti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai 
apie Lietuvos valstybę, visuomenę, tautos ir kalbos praeitį bei dabartį. 

Kokybės požiūriu duomenų bazėje įvertinta per 46 tūkst. kūrinių, pateiktų humanitarinių ir 
socialinių mokslų sričių mokslininkų. Iš jų į duomenų bazę pateko beveik 36 tūkst. lituanistikos 
kūrinių. Projekto laikotarpiu įvertinta 18500 kūrinių: iš jų 15303 teigiamai įvertinti dviejų 
ekspertų, neigiamai dviejų ekspertų įvertinta 3197 kūrinių. Projekto ekspertai buvo parinkti iš 36 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (parengtos 45373 ekspertinės išvados).  

Duomenų bazėje sukaupta 21 tūkst. (projekto metu – 13 tūkst.) kūrinių, kurie pagal su 
leidėjais sudarytas licencines sutartis atvirai prieinami internete. Projekto metu užtikrinta prieiga 
prie LDB pasauliniuose atviros prieigos talpyklų registruose (angl. Registy of Open Access 
Repositories, ROAR, http://roar.eprints.org/; Directory of Open Access Repositories, OpenDOAR, 
http://www.opendoar.org). 

Duomenų bazės tarptautiškumas užtikrina globalus mokslinės lituanistikos informacijos 
rinkimas ir kaupimas, sukurta pažangia LDB infrastruktūra, atitinkanti tarptautinius keitimosi 
informacija standartus, tarptautinė lituanistikos tyrimų ir šioje srityje dirbančių mokslininkų 
sklaida, sukurtas LDB interneto portalas (lituanistikadb.lt), dvikalbystės (lietuvių ir anglų k.) 
užtikrinimas ne tik kūrinių aprašuose (santraukos, reikšminiai žodžiai), bet ir LDB portale, kitose 
sukurtose bei atnaujintose vartotojo aplinkose, t.y. virtualioje LDB bibliotekoje (vb.lituanistika.lt), 
Web OPAC‘e (lituanistika.library.lt). 

LDB struktūroje sukurta pirmoji Lietuvoje bibliometrinė duomenų bazė 
(http://citavimas.lituanistikadb.lt), teikianti galimybę skaičiuoti lituanistinės tematikos kūrinių ir 
autorių citavimo rodiklius taip, kaip pasaulyje žinomose duomenų bazėse (pvz., 
administruojamose „Scopus“, „Thomson Reuters“ ir pan.). Parengta per 386 tūkst. citavimo įrašų. 

Sukurtos visateksčių kūrinių talpinimo, archyvinio saugojimo bei paieškos kūrinio tekste 
paslaugos. Paieška kūrinio tekste ypač naudinga kitakalbiams vartotojams, nes žymiai išplečia 
galimybes surasti reikiamą informaciją tekstuose įvairiomis kalbomis. Duomenų bazės aktualumą, 
naudojimo poreikį ir panaudą, jos tęstinumą užtikrina ir skatina Lietuvos valstybės lituanistikos 
prioritetas, LR Vyriausybės patvirtintos lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų 
kryptys. Lietuvos ir užsienio mokslininkai, kiti tyrėjai, studentai, atlikdami naujus mokslinius 
lituanistikos tyrimus, ieškodami kokybiškos mokslinės informacijos, siekdami savo kompetencijų 
plėtotės, ieškantys literatūros kuria nors lituanistikos tema ar siekdami naudotis akademinių 
lituanistikos tekstų tekstynu, turi galimybę naudotis sukurta duomenų baze. LDB kaip 
humanitarinių ir socialinių mokslų vertinimo priemonę naudoja kelios Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijos. 

2014 m. buvo tęsiami 2013 m. pradėti vykdyti mokymai tyrėjams ir studentams „Socialinių 
ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė“. Juose 
pateikta naujausia informacija apie šiuolaikinės mokslinės komunikacijos pokyčius, atvirąją 
prieigą prie mokslo žinių, duomenų bazę „Lituanistika“, mokslinio straipsnio ir akademinio teksto 
rengimą ir kita aktuali informacija. Mokymai vykdyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. 
Mokymuose 2013–2014 m. dalyvavo 425 tyrėjai ir studentai. 2014 m. rugpjūčio 20 d. 
suorganizuota baigiamoji konferencija, kurios metu buvo išanalizuotos ir aptartos projekto 
veiklos ir rezultatai. Viešinimo bei mokymų ir kita medžiaga sukaupta LDB portale. 

Projekto veikloms įgyvendinti 2014 m. panaudota 511 388 Eur (1 765,7 tūkst. Lt). Per visą 
projekto veiklą buvo panaudota 2 386 120 Eur (8 238, 8 tūkst. Lt). 

 

http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
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2.4.2. 7BP projektas „Politikos priemonių efektyvinant ekonomiką per taupų išteklių 
naudojimą parengimas“ (SPREE) 

2014 m. Taryba kartu su 10 partnerių iš 7 valstybių (Jungtinės Karalystės, Švedijos, 
Nyderlandų, Ispanijos, Lietuvos, Suomijos ir Izraelio) tęsė trejų metų trukmės 7BP projektą 
„Politikos priemonių efektyvinant ekonomiką per taupų išteklių naudojimą parengimas“ (angl. 
Servicizing Policy for Resource Efficient Economy, SPREE). Šio projekto tikslas – sukurti galimus 
politikos priemonių paketus, siekiant įsteigti sistemas, kurios pagreitintų perėjimą nuo produktų 
pardavimo iki paslaugų teikimo. SPREE projektas modeliuojamas trijuose sektoriuose: vandens 
išteklių, mobilumo ir žemės ūkio. Taryba yra šio projekto koordinatorė. 

Įgyvendinant projektą, pagal parengtą metodologiją užbaigti tyrimai partnerių šalyse. 
Tarybos darbuotojai kartu su Ispanijos tyrėjais atliko tyrimus žemės ūkio sektoriuje – ispanai tyrė 
kliūtis ir paskatas plačiau naudotis paslaugomis vynuogininkystėje, o lietuviai – auginant rapsus. 

Šį projektą numatyta užbaigti 2015 m. vasarą. 
 
2.4.3. 7BP projektas „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos 
Sąjungos tyrėjams“ (PASTEUR4OA) 

2014 m. vasario mėn. Taryba kartu su dar 15 organizacijų iš įvairių ES šalių pradėjo projekto 
„Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ (angl. Open 
Access Policy Alignment Strategies For European Union Research, PASTEUR4OA) įgyvendinimą. 
Projekto tikslas – paskatinti ES plėtoti bendrą atvirosios prieigos ir atvirų duomenų politiką pagal 
EK 2012 m. liepos 17 d. rekomendaciją ir programos „Horizontas 2020“ nuostatas dėl prieigos 
prie EK finansuojamų mokslinių tyrimų. Tikimasi, kad PASTEUR4OA padės sukurti ir sustiprinti 
atvirosios prieigos strategiją nacionaliniu lygiu ir palengvinti bendros politikos koordinavimą 
visose valstybėse narėse. 

Projektas PASTEUR4OA vykdomas į jį įtraukiant pagrindinius šalių narių nacionalinės 
politikos formuotojus bei mokslą finansuojančių organizacijų ir mokslinių tyrimų institucijų 
atstovus, formuojančius politiką. 

Projekto PASTEUR4OA trukmė – 2014 m. sausis–2016 m. liepa. Šiuo laikotarpiu numatyta 
pasiekti šių rezultatų: 

 Sukurti koordinuotą specializuotų nacionalinių centrų bendradarbiavimo tinklą „Žinių 
tinklas“, padėsiantį koordinuotai formuoti atvirosios prieigos politiką Europoje. Specializuoti 
centrai veiks projekte dalyvaujančiose valstybėse ir stebės situaciją kaimyninėse šalyse; 

 Parengti tipologiją, tinkančią klasifikuoti atvirosios prieigos teisines nuostatas. Siekiant 
pokyčių šioje itin aktualioje prieigos prie mokslinės informacijos ir jos saugojimo srityje, pagal 
tipologiją bus atlikta šalių narių patirties analizė ir įvertintas vykdomos politikos efektyvumas; 

 Papildyti ir iš esmės atnaujinti atvirosios prieigos talpyklų archyvavimo nuostatų 
registrą (angl. Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies, ROARMAP), 
skirtą registruoti privalomąsias mokslo darbų ir duomenų saugojimo atvirosios prieigos talpyklose 
nuostatas; 

 Parengti politikos formuotojams atvirąją prieigą pristatančią medžiagą; 
 Identifikuoti ir įtraukti politikos formuotojus į judėjimą už atvirąją prieigą; 
 Surengti politikos formuotojams dešimt regioninių seminarų; 
 Surengti tarptautinę konferenciją, kurioje dalyvautų visos svarbiausios 

suinteresuotosios Europos šalių organizacijos.  
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2014 m. identifikuoti 7 dokumentai Baltijos regione, kuriais bus papildytas atvirosios 
prieigos talpyklų archyvavimo nuostatų registras ROARMAP (1 iš Latvijos, 3 iš Estijos ir 3 iš 
Lietuvos). 

Tarybos atstovės 2014 m. dalyvavo projekto pirmajame darbiniame susitikime bei 
seminare, skirtame pradėti Žinių tinklo atvirosios prieigos klausimais (angl. Knowledge Net) 
veiklą. Informacija apie projektą ir atvirąją prieigą pateikta Tarybos puslapyje, susitikime su 
Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovais bei konferencijoje, vykusioje Tartu. 
Atvirosios prieigos tema paskelbta pora publikacijų lietuvių ir anglų kalbomis. Glaudžiai 
bendradarbiaujama su Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. 

 
2.4.4. Techninė parama Visuotinės dotacijos įgyvendinimui 

2009 m. rugpjūčio 31 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-283 „Dėl Visuotinės dotacijos 
valdytojo paskyrimo“ (su vėlesniais pakeitimais) Taryba paskirta visuotinės dotacijos valdytoju, 
kuriam pavesta visuotinės dotacijos būdu įgyvendinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“. Siekiant tinkamai 
įgyvendinti Visuotinės dotacijos priemonę, Taryba ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra yra 
pasirašiusios dvi sutartis dėl projektų „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai 
(visuotinė dotacija), vykdymas“ (Nr. VP1-5.1-FM-01-V-02-001) bei „Visuotinės dotacijos 
priemonės informavimas ir viešinimas“ (Nr. VP1-5.2-FM-01-V-02-001) įgyvendinimo. Šių 
techninės paramos projektų tikslas – užtikrinti tinkamas finansines, technines administravimo bei 
viešinimo ir informavimo sąlygas įgyvendinant Visuotinės dotacijos priemonę. 

Techninės paramos projektui įgyvendinti 2014 m. paskirta 440 222,4 Eur (1 520 tūkst. Lt), iš 
jų darbo užmokesčiui – 235 461,1 Eur (813 tūkst. Lt). 2014 m. panaudota 426 610,3 Eur (1 473 
tūkst. Lt). 

Siekiant užtikrinti Visuotinės dotacijos priemonės valdymą ir įgyvendinimą, sudarytos 
palankios darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos darbuotojams, atliekantiems funkcijas, susijusias su 
programinio konkursinio finansavimo įgyvendinimu: sukurta 17 darbo vietų, darbuotojai kėlė 
kvalifikaciją, patobulintos jų profesinės žinios ir gebėjimai Lietuvos bei užsienio mokymo 
centruose. 

2015 m. asignavimai Techninės paramos projektui padidinti iki 477 873 Eur (1 650 tūkst. Lt). 
Padidėjimas susijęs su Tarybai skirtais asignavimais veiksmų programos Visuotinės dotacijos 
priemonės informavimu ir viešinimu – informuoti pareiškėjus, projektų vykdytojus ir visuomenę 
apie struktūrinės paramos panaudojimą, šios paramos teikiamą naudą ir rezultatus. 

 
 

3. Tarybos organizacinė struktūra 

Tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas 
ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – bei Tarybos Mokslo fondas (toliau – Mokslo fondas) (7 
pav.). Tarybos komitetai turi teisę priimti sprendimus klausimais, susijusiais su jų kuruojamų mokslo 
sričių problemomis. Tarybos valdyba, kurios veikloje dalyvauja Tarybos pirmininkas, komitetų 
pirmininkai, mokslinis sekretorius, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu paskirtas 
atstovas, Ministro Pirmininko, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų, Lietuvos mokslų 
akademijos deleguoti atstovai, rengia plenarinių posėdžių darbotvarkes, tvirtina komitetų siūlomas 
ekspertų grupes ir nagrinėja kitus klausimus. 
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2014 m. įvyko 7 Tarybos posėdžiai (1 iš jų – elektroninis), 14 valdybos posėdžių (tarp jų 3 – 
elektroniniai). Priimta 16 Tarybos nutarimų ir 85 valdybos nutarimai. 

Tarybos Mokslo fondo funkcijos – įgyvendinti Tarybos priimtus sprendimus, administruoti 
kvietimus teikti paraiškas, organizuoti ekspertinio vertinimo procesą, asistuoti įvairių Taryboje 
veikiančių komisijų bei darbo grupių posėdžiuose, rengti Tarybos veiklų įgyvendinimo tvarkos 
aprašus bei kitas procedūrų taisykles, organizuoti Tarybos veiklą, rengti kitus dokumentus valstybės 
bei ES struktūrinės paramos lėšoms, skirtoms skatinti mokslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros veiklai, administruoti. Įgyvendinant Tarybos strateginius uždavinius, toliau buvo plėtojama 
bei užtikrinama Mokslo fondo administracinė veikla, personalo bei Tarybos narių kvalifikacijos 
kėlimas, tvarkoma finansinė apskaita, tobulinamas teisinis reglamentavimas.  

Mokslo fondą iki 2014 m. lapkričio 10 d. sudarė 7 skyriai (struktūra patvirtinta 2013 m. 
rugsėjo 9 d. Tarybos valdybos nutarimu Nr. 8V-7). Lapkričio mėn. Mokslo fondo struktūra papildyta 
trimis skyriais: ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriumi, ES struktūrinės 
paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriumi ir ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriumi (7 
pav.). Šie papildymai priimti ruošiantis ES struktūrinės paramos naujajam etapui, nes nauji skyriai 
vykdys funkcijas, kurios siejamos su Tarybai pavestų 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų 
administravimo funkcijų vykdymu. 

 

7 pav. Tarybos struktūra, patvirtinta 2013 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos mokslo tarybos valdybos nutarimu Nr. 8V-7 
„Dėl Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo struktūros patvirtinimo“ (Lietuvos mokslo tarybos valdybos 2014 m. 
lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 8V-116 redakcija) ir papildyta 2013 m. lapkričio 4 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 
įsakymu Nr. 381 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos struktūros patvirtinimo“. 

 

 
 
Nuo 2012 m. LR Seimo valdybos vasario 1 d. sprendimu Nr. SV-S-1463 Mokslo fondo bendras 

didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius – 62 
pareigybės (iš jų 17 pareigybių finansuojamų ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės 
paramos lėšomis). LR Seimo valdyba nenustato didžiausio leistino ES struktūrinių fondų projektų 
lėšomis bei Šveicarijos paramos lėšomis finansuojamų pareigybių skaičiaus. 

2014 m. Mokslo fonde buvo 80 pareigybių: 45 finansuojamos iš valstybės biudžeto 
asignavimų, 17 – iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų, 12 – iš ES 
struktūrinių fondų projektų bei 6 pareigybės finansuojamos Šveicarijos paramos lėšomis (5 lentelė).  
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5 lentelė. 2014 m. pareigybių skaičius Taryboje. 

Pareigybės Taryboje 2014 m. 

Tarybos nariai: 29 

Tarybos Mokslo fondo darbuotojai: 

– pareigybės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų: 45 

– pareigybės, finansuojamos iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos 
lėšų (pareigybės Visuotinės dotacijos priemonėje): 17 

– pareigybės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų (pareigybės kituose ES 
struktūrinių fondų projektuose): 12* 

– pareigybės, finansuojamos iš Šveicarijos paramos lėšų: 6* 

* – pareigybės, neįeinančios į didžiausią leistiną pareigybių skaičių (žr. tekstą). 
 
LR Seimo valdybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. SV-S-878 „Dėl Lietuvos mokslo 

tarybos administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“, Tarybos administracijos bendras didžiausias leistinas 
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš 
ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų, skaičius padidintas iki 44 pareigybių. 
17 pareigybių, finansuojamų iš ES ir tarptautinės finansinės paramos techninės paramos lėšų, 
kurios buvo patvirtintos 2012 m., nuo 2015 m. bus toliau finansuojamos 2007–2013 m. ES 
struktūrinių fondų periodo lėšomis, o 27 naujos pareigybės bus finansuojamos 2014–2020 m. ES 
struktūrinių fondų periodo lėšomis. Nuo 2016 m., pasibaigus 2007–2013 m. periodui, visos 44 
pareigybės bus finansuojamos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų periodo techninės paramos 
lėšomis. 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, 
esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų 
tvarkos aprašo 2, 9.2, 11 punktais ir atsižvelgiant į tai, kad Tarybos panaudos teise valdomose 
patalpose nėra galimybių skirti pakankamai patalpų, reikalingų Tarybos administraciniams 
padaliniams, atliekantiems ES struktūrinės paramos administravimo funkcijas, nutarta 
išsinuomoti papildomas patalpas, esančias ne toliau 1 km atstumu nuo Tarybos panaudos teise 
valdomų patalpų Gedimino pr. 3. Antroje 2014 m. pusėje Visuotinės dotacijos skyrius buvo 
perkeltas į patalpas adresu Palangos g. 4. Šiose patalpose veiks ir 3 naujai sudaryti ES paramai 
administruoti skirti skyriai. 

 
 

4. Tarybos veiklos viešinimas  

Taryba nuolat informuoja Lietuvos mokslininkus, mokslo ir studijų institucijas bei 
žiniasklaidą apie kvietimus ir prasidedančias programas bei jų teikiamas galimybes 
mokslininkams, pristatomi konkursų rezultatai bei konkursinio finansavimo statistika. 

Siekdama supažindinti pareiškėjus bei projektų vykdytojus su konkursų nuostatomis bei 
reikalavimais vykdomiems projektams, Taryba keletą kartų per metus organizuoja susitikimus su 
akademine bendruomene. Paprastai šie renginiai vyksta prieš paskelbiant kvietimus teikti 
paraiškas pagal atitinkamas Tarybos remiamos veiklos kryptis arba juos paskelbus. Mokslo 
visuomenė aktyviai dalyvauja šiuose renginiuose. Tokie renginiai naudingi ne tik pareiškėjams ar 
projektų administratoriams, finansininkams, bet pačiai Tarybai, nes jų metu užduodami klausimai 
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dažnai parodo silpnąsias projektų administravimo vietas ar priverčia naujai apgalvoti būsimų 
kvietimų nuostatas. 

2014 m. Taryba surengė daugiau kaip 20 renginių pareiškėjams ir apskritai Lietuvos mokslo 
bendruomenei svarbiais konkursinio finansavimo klausimais (konsultacijos, informacinės dienos, 
diskusijos).  

Tarybos svetainės naujienas prenumeruoja daugiau kaip 2500 prenumeratorių. Per metus 
paskelbta beveik 200 įvairių pranešimų. Dauguma jų susiję su kvietimais, konkursų rezultatais bei 
konkursinio finansavimo priemonėmis, taip pat skiriamas dėmesys tarptautiniams įvykiams, kurie 
gali būti aktualūs Lietuvai, nušviečiamos kitos Tarybos veiklos. 

Svetainėje nuolatos skelbiama kitų institucijų informacija apie konkursus ir renginius, kurie 
yra svarbūs ar įdomūs mokslo bendruomenei. 2014 m. paskelbti 33 tokie pranešimai. Svetainė yra 
tapusi vartais, leidžiančiais Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms rasti informaciją apie 
konkursus eiti pareigas mokslo ir studijų institucijose bei Lietuvoje ginamas disertacijas. 
Disertacijų gynimų duomenų bazėje iki 2014 m. gruodžio 31 d. sukauptas 2951 įrašas. 

Netrukus svetainės lankytojai galės operatyviau ir išsamiau susipažinti su konkursų 
rezultatais. Pradėta rengti bendra visoms programoms konkursų rezultatų elektroninė paieškos 
sistema, palengvinsianti konkursų rezultatų paiešką pareiškėjams ir leisianti interneto 
vartotojams susipažinti su mokslinių tyrimų rezultatais, pasiektais vykdant Tarybos finansuojamus 
projektus. Ji planuojama pristatyti 2014 m. I pusmetį. Nuolat tobulinama elektroninė paraiškų ir 
ataskaitų pateikimo bei ekspertinio vertinimo sistema. 

Taip pat, siekiant kuo skaidresnės viešosios atskaitomybės, 2014 m. buvo toliau vystoma 
Lietuvos mokslo tarybai įteiktų paraiškų, įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų duomenų bazė, 
kurioje talpinama informacija apie Tarybos finansuotus ir finansuojamus mokslinių tyrimų 
projektus bei paraiškas. Taip siekiama, nepažeidžiant pareiškėjų ir vykdytojų teisių, suteikti 
visuomenei daugiau aiškumo ir skaidrumo apie paraiškų atrankos eigą ir vykdomų bei vykdytų 
mokslinių tyrimų projektų turinio esmę. 

2014 m. Finansų ministerijos organizuotuose „Europos burės 2014“ projektų rinkimuose 
išrinkti ir įvertinti didžiausią naudą žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei teikiantys ES fondų 
investicijų Lietuvoje projektai ir jų vykdytojai. Du Tarybos vykdomi projektai pripažinti geriausiais 
2007–2013 m. ES fondų investicijų projektais Lietuvoje. 

„Europos burės 2014“ už galimybę dirbti jaunimui atiteko projektui „Studentų mokslinės 
veiklos skatinimas“ (žr. 6.1.6. poskyrį). Projektas suteikia galimybę akademiniam jaunimui 
išbandyti tyrėjo profesiją. Atlikti mokslinę praktiką vasaros atostogų laikotarpiu arba vykdyti 
mokslinius tyrimus laisvu nuo studijų metu pagal individualią kelių mėnesių programą 
vadovaujant aukštos kvalifikacijos tyrėjui – tokia galimybė atsivėrė daugiau kaip 1700 bakalauro ir 
magistro studijų studentų, norėjusių patirti tyrėjo profesijos ypatumus. Norą dirbti mokslininku ir 
išbandyti tokios karjeros perspektyvas kasmet išreiškia per 1400 studentų. Iš jų konkurso būdu 
moksliniam darbui atrenkama per 500 studentų. Jiems Lietuvos mokslo ir studijų institucijose 
sukuriamos darbo vietos, sudaromas kelių mėnesių mokslinio darbo planas, mokama stipendija, 
supažindinama su Lietuvos mokslininkų grupėmis ir jose vykdomais tyrimais, gilinamos dalykinės 
žinios ir suteikiami kasdieniai tiriamojo darbo įgūdžiai. 

„Europos burės 2014“ už inovacijas atiteko projektui „Podoktorantūros stažuotės 
Lietuvoje“ (žr. 6.1.4. poskyrį). Šiuo projektu Lietuva įsiliejo į valstybių, vykdančių podoktorantūros 
programas, žemėlapį – prasidėjo pirmosios stažuotės. Jauniesiems mokslininkams iš Lietuvos ir 
užsienio ES struktūrinės paramos lėšomis atvertos galimybės dvejus metus savarankiškai atlikti 
tyrimus pasirinktoje Lietuvos mokslo institucijoje ar tyrimus vykdančioje įmonėje. Per 5 metus jau 
įvyko 225 stažuotės – tiek atlikta savarankiškų mokslinių tyrimų nuo idėjos iki rezultatų 
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paskelbimo. Stažuotojai įsisavina naujus tyrimų metodus, įgyja patirties savarankiškai paversti 
savo sumanymą mokslinių tyrimų planu ir jį valdyti, turi palankias sąlygas pasitobulinti 
pripažintuose mokslinių tyrimų centruose. Baigę stažuotes jaunieji mokslininkai papildo mokslo 
projektams vadovaujančių mokslininkų gretas ir gali sėkmingai pretenduoti vadovauti tyrimams 
pagal Lietuvoje, Europoje ar kitose šalyse vykdomas mokslo programas. 

2014 m. „Europos burių“ nominacijoms buvo pateikta 176 projektai, iš kurių vertinimo 
komisija atrinko 27 įdomiausius, geriausius ir naudingiausius projektus. Tarp šių projektų be jau 
paminėtų dviejų pateko dar vienas Tarybos vykdomas projektas – „Duomenų bazė ,,Lituanistika“ 
(žr. 6.1.3. poskyrį) „Europos burių“ nominacijoje už atvirą komunikaciją. 

„Europos burių“ nugalėtojus 9 apdovanojimų kategorijose rinko Lietuvos piliečiai. Už 
vertingiausius 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintus projektus balsavo 
daugiau nei 35 tūkst. žmonių. 

 
 

5. Biudžetiniai asignavimai ir lėšų panaudojimas 

2014 m. asignavimų planas – 31 735 113 Eur (109 575 tūkst. Lt). Pagal patvirtintas 
programas duomenų pasiskirstymas pateiktas 6 lentelėje. 

 

6 lentelė. Tarybai skirti asignavimai 2014 metais. 

Pro-
gra-
mos 

kodas 

Finan-
savimo 
šaltinio 
kodas 

Priemonės pavadinimas 

Ataskaitinio 
laikotarpio 

planas, 
įskaitant 

patikslini-
mus, 
Eur 

(tūkst. Lt) 

Panau-doti 
asignavi-

mai, 
Eur 

(tūkst. Lt) 

Nuokrypis 
(5–4), 

Eur 
(tūkst. Lt) 

Įvyk-
dymo 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.001 1.1.1.1.1. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos 
plėtra (valstybės biudžeto lėšos) 

18 144 694 
(62650,0) 

17 839 753 
(61597,1) 

304 941 
(1052,9) 

98,3 

1.001 
1.2.3.1.23/
1.3.3.1.24 

Šalies mokslo ir studijų sistemos 
plėtra (Šveicarijos programa) 

117 296 
(405,0) 

96 183 
(332,1) 

21 113 
(72,9) 

82,0 

1.001 1.3.2.3.1. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos 
plėtra (Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšos) 

13 032 901 
(45000,0) 

11 539 794 
(39844,6) 

1 493 107 
(5155,4) 

88,5 

1.001 1.3.2.3.2. 
Šalies mokslo ir studijų sistemos 
plėtra (Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų techninės paramos lėšos) 

440 220 
(1520,0) 

426 610  
(1473,0) 

13 612 
(47,0) 

96,9 

  Iš viso: 
31 735 113 
(109575,0) 

29 902 340 
(103246,8) 

1 832 773 
(6328,2) 

94,2 

 

Priemonėje Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (valstybės biudžeto lėšos) (valdymo 
išlaidos ir mokslo finansavimas) neįsisavintos lėšos sudarė 304 941 Eur (1 052,9 tūkst. Lt). 
Didžiausią valstybės biudžeto neįsisavintų lėšų dalį, t. y. 292 776 Eur (1 010,9 tūkst. Lt) sudarė 
lėšos, skirtos mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimui. Šių lėšų dalinio įsisavinimo pagrindinė 
priežastis – viešieji pirkimai. Dėl užsitęsusių procedūrų lieka neįsisavintos ne tik ilgalaikio 
materialaus turto lėšos, bet ir lėšos, numatytos paslaugoms ar prekėms pirkti. Be to, 2014 m. 
gruodį pasibaigė daugiau kaip pusė nuo 2012 m. finansuotų projektų, todėl dalis projektų 
įgyvendinimui skirtų lėšų, kurios buvo sutaupytos vykdant projektą, buvo grąžintos į biudžetą. 
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Kitos valstybės biudžeto sutaupytos lėšos susidarė dėl neįvykusių komandiruočių, neatliktų 
planuotų ekspertinių vertinimų bei kitų paslaugų. 

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria 
siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, 
nepanaudotos lėšos sudaro 21 113 Eur (72,9 tūkst. Lt). Dalis programai „Moksliniai tyrimai ir 
plėtra“ skirtų lėšų nepanaudota dėl to, kad kanceliarinės prekės, skirtos viešinimui, buvo 
nupirktos pigiau nei planuota, dalis paslaugoms skirtų lėšų sutaupyta neprireikus vertimo 
paslaugos. Ne visi Jungtinio atrankos komiteto nariai ir projektų vykdytojai galėjo atvykti į tarpinį 
atsiskaitomąjį renginį, taip pat kelionės bilietai bei viešbutis buvo nupirkti pigiau nei planuota. 
Šveicarų ekspertai metines ataskaitas įvertino vieno susitikimo metu ir antrojo susitikimo 
neprireikė. Taip pat buvo atsisakyta ekspertų dalyvavimo patikrose, todėl sutaupytos lėšos 
autoriniams atlyginimams. 

Priemonėje Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (Europos Sąjungos lėšos) Visuotinė 
dotacija (ES struktūrinių fondų lėšos) programai skirtos lėšos nepilnai įsisavintos, nes jos buvo 
skirtos projektų, finansuojamų pagal III kvietimą, pirkimų išlaidoms apmokėti. Dėl užsitęsusių 
pirkimų procedūrų projektų vykdytojai šių išlaidų 2014 m. nepatyrė. Nepanaudotos lėšos sudarė 
1 493 107 Eur(5 155,4 tūkst. Lt). 

Priemonėje Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra (Techninė parama) (Europos Sąjungos 
lėšos) nepanaudotos lėšos sudaro 13 612 Eur (47,0 tūkst. Lt). Didžiausią sutaupytų lėšų dalį, t. y. 
8804 Eur (30,4 tūkst. Lt) sudaro lėšos skirtos atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms. Kita 
dalis sutaupymų – dėl paslaugų, įsigytų mažesnėmis kainomis, negu buvo numatyta viešųjų 
pirkimų plane.  

Tarybos 2014 m. išlaidų panaudojimas pateiktas 7 lentelėje. Valdymo išlaidos sudarė 
5,6 proc. nuo suplanuotų Tarybos asignavimų. 

 
7 lentelė. Tarybos 2014 m. Išlaidų pasiskirstymas pagal straipsnius. 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 

Asignavimų 
planas, 
suma, 

Eur 
(tūkst Lt) 

Panaudota 
asignavimų, 

suma, 
Eur 

(tūkst Lt) 

Nepanaudota, 
suma, 

Eur 
(tūkst Lt) 

1 2 3 4 5 (3–4) 

1.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 
934 025 
(3225,0) 

927 016 
(3200,8) 

7 009 
(24,2) 

1.2. Socialinio draudimo sąnaudos 
290 692 
(1003,7) 

287 882 
(994) 

2 810 
(9,7) 

1.3. Ryšių sąnaudos 
8 109 
(28,0) 

7 472 
(25,8) 

637 
(2,2) 

1.4. Komandiruočių sąnaudos 
74 346 
(256,7) 

70 928 
(244,9) 

3 418 
(11,8) 

1.5. Spaudiniai 
724 

(2,5) 
463 

(1,6) 
261 

(0,9) 

1.6. Transporto paslaugos 
5 735 
(19,8) 

5735 
(19,8) 

 

1.7. Autorinės sutartys 
679 767 
(2347,1) 

672 556 
(2322,2) 

7 211 
(24,9) 

1.8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 
31 829 
(109,9) 

31 771 
(109,7) 

58 
(0,2) 

1.9. Kitų paslaugų sąnaudos 
206 383 
(712,6) 

186 371 
(643,5) 

20 012 
(69,1) 



52 

1.10. Kitos prekės 
39 272 
(135,6) 

35 826 
(123,7) 

3 446 
(11,9) 

1.11. Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (2.8 str. institucijoms) 
16 377 751 

(56549,1) 
16 084 975 

(55538,2) 
292 776 
(1010,9) 

1.12. Socialinė parama (išeitinės pašalpos) 
7 298 
(25,2) 

6 487 
(22,4) 

811 
(2,8) 

1.13. 
Einamiesiems tikslams (pervedamos Europos Sąjungos, 
kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo 
finansavimo lėšos) (2.9. str. institucijoms) 

13 032 901 
(45000,0) 

11 539 794 
(39844,6) 

1 493 107 
(5155,4) 

1.14. Ilgalaikis turtas 
46 281 
(159,8) 

45 065 
(155,6) 

1 216 
(4,2) 

 Iš viso: 
31 735 113 

(109575) 
29 902 340 
(103246,8) 

1 832 773 
(6328,2) 

 

Per metus kitų pajamų suma sudarė 9 934 Eur (34,3 tūkst. Lt). 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų sąskaitoje pinigų likutis buvo 0 Eur (0 Lt).  
Lėšų likutis kitos veiklos sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 1 019,47 Eur 

(3520,02 Lt). 
Specialiųjų programų lėšų Taryba neturėjo.  
 

Tarybos pirmininkas     prof. Dainius H. Pauža 
 

2015 m. vasario 28 d. 


