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LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ŽODIS

Džiaugiuosi,	kad	šiandien	Lietuvoje	tu-
rime	 pirmą	 pavykusį	 bandymą	 įvar-
dyti	 ir	 išskirti	 mokslinių	 tyrimų	 in-

frastruktūras.	 Beveik	 prieš	 trejus	 metus	
patvirtinau	 atnaujintą	 ir	 išplėstą	 moksli-
ninkų	 ir	 ekspertų	 darbo	 grupę,	 kuri	 ėmėsi	
šio	reikalingo	ir	atsakingo	darbo.	Dėkoju	už	
skirtą	laiką,	diskusijas,	mintis	ir	idėjas.

Nacionalinis	infrastruktūrų	kelrodis	yra	bū-
tinas	patiems	geriau	suvokti,	kokį	mokslo	ty-
rimų	 potencialą	 turime	 Lietuvoje,	 kuriomis	
kryptimis	 jį	galime	plėtoti.	 Jis	taip	pat	svar-
bus,	nes	Lietuvą	tarsi	įrašo	į	Europos	Sąjun-
gos	ir	pasaulio	infrastruktūrų	žemėlapį.	Nuo	
šiol	 Lietuvos	 moksliniai	 tyrimai	 infrastruk-
tūrų	 prasme	 nebevyks	 niekam	 nežinomoje	
žemėje.

Išskirtinis	faktas	rengiant	Kelrodį	yra	užsie-
nio	ekspertų	indėlis.	Tarptautiniai	ekspertai	
vertino	mažai	 išmanydami	Lietuvos	moksli-

nių	tyrimų	virtuvę,	žiūrėdami	į	tai,	kas	vyks-
ta,	 tarsi	 iš	 šalies.	 Tad	 galime	 sutikti	 ar	 ne-
sutikti	 su	 jų	vertinimais,	 tačiau	negalime	 jų	
įtarti	šališkumu.
Kelrodis	 tam	 tikra	prasme	 laužo	 ir	nusisto-
vėjusius	stereotipus	apie	mokslinius	tyrimus	
ir	 jų	 pagrindus.	 Tradiciškai	 vyravo	 požiū-
ris,	kad	gamtos,	biomedicinos	ir	technologi-
jų	mokslai	yra	būtent	tie,	kurių	plėtrai	reikia	
stiprių	 infrastruktūrų.	Kelrodis	 į	 infrastruk-
tūrų	visumą	įtraukia	ir	humanitarinių	bei	so-
cialinių	mokslų	 infrastruktūras.	 Jis	 taip	 pat	
šiems	mokslams	suteikia	aiškią	kryptį	–	drą-
siau	 peržengti	 nacionalinės	 kultūros	 ribas,	
istorinėmis	ir	dabarties	jungtimis	įsitvirtinti	
Europos	kultūrų	ir	visuomenių	panoramoje.

Šį	 Kelrodį	 vertinu	 kaip	 pirmą	 žingsnį,	 pir-
mą	 mėginimą	 identifikuoti	 ir	 įvertinti	 tai,	
ką	turime	Lietuvoje,	kuo	remdamiesi	galime	
žvelgti	į	ateitį	–	planuojame	dalyvauti	Euro-
pos	mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūrose.	 Ne-
abejotina,	kad	jis	pagyvins	mokslininkų	dis-
kusijas,	kurios	skatins	jį	tikslinti,	atnaujinti	ir	
papildyti.	Kelrodis	taip	pat	skatins	stebėti	ir	
įvertinti	Lietuvos	sėkmę,	pagal	sparčią	tech-
nologijų	 plėtros	 ir	 mokslinių	 idėjų	 krašto-
vaizdžio	kaitą	pasaulyje.

Gintaras Steponavičius
Lietuvos Respublikos  
švietimo ir mokslo ministras
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*	Pagal	TARYBOS	REGLAMENTAS	(EB)	Nr.	723/2009	Dėl	Europos	mokslinių	tyrimų	infrastruktūros	konsorciumo	(ERIC)	
Bendrijos	teisinio	pagrindo.	Europos	Sąjungos	oficialusis	leidinys,	2009	8	8,	p.	4.	

ĮVADAS 

Mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūra	 su-
prantama kaip	priemonės,	 ištekliai	
ir	 su	 jais	 susijusios	 paslaugos,	 ku-

riomis	 naudojasi	mokslo	 bendruomenė,	 at-
likdama	 mokslinius	 tyrimus.	 Tai	 mokslinė	
įranga,	mokslinių	tyrimų	medžiaga,	žinių	šal-
tiniai,	 informacijos	 ir	 ryšių	 technologijomis	
grindžiamos	 infrastruktūros	 bei	 kitos	 prie-
monės,	 kurios	 yra	 svarbiausios	 mokslinei	
kompetencijai	 įgyti*.	 Tokia	 infrastruktūra	
gali	būti	sutelkta	arba	išskaidyta	(tinklinė).

Sutelktos	 arba	 centralizuotos	 MTI	 (teles-
kopai,	 dalelių	 greitintuvai,	 specialios	 pa-
skirties	 laboratorijos	 ir	 pan.)	 būdingos	 fi-
ziniams	 ir	 technologijos	 mokslams.	 Šioms	
infrastruktūroms	 reikia	 didelių	 investicijų.	
Išskaidytos	arba	 tinklinės	MTI	būdingesnės	
humanitarinių	 ir	 socialinių	 mokslų	 sritims,	
taip	pat	aplinkos	ir	biomedicinos	mokslams	
(aplinkos	 tyrimų	 stotys,	 biobankai,	 duome-
nų	 bazės,	 archyvai	 ir	 pan.).	 Šalia	 paminėtų	
materialiųjų	 randasi	 ir	 virtualiosios	 infra-
struktūros.	 Sparčiai	 gausėjančios	 virtualio-
sios	 mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūros	 yra	
tokios,	 kurias	 tyrėjai	 gali	 pasiekti	 tiesiog	 iš	
savo	 darbo	 vietos	 kompiuterinėmis	 ryšio	
priemonėmis.	Virtualieji	infrastruktūros	ele-
mentai	 integruojami	 į	 materialiąsias	 infra-
struktūras.	Sparčiai	plinta	nuotolinių	fizinių	
eksperimentų	 valdymo	 sistemos,	 leidžian-
čios	tyrėjams	iš	savo	darbo	vietos	tvarkyti	ir	

gauti	duomenis	iš	instrumentų,	esančių	kito-
se	šalyse	ar	net	žemynuose.

Pagal	 mokslinių	 tyrimų	 tematiką	 MTI	 gali	
būti	siaurai	specializuotos,	skirtos	vienos	ar	
kelių	artimų	mokslo	krypčių	tyrimams	atlik-
ti	(astronominės	observatorijos,	gamtos	tyri-
mų	stotys	ir	pan.),	ir	tarpdisciplininės,	kurių	
ištekliais	naudojasi	 daugelio	 krypčių	 ar	net	
skirtingų	mokslo	 sričių	 tyrėjai	 (bibliotekos,	
muziejai,	informacijos	ir	komunikacijų	infra-
struktūros	ir	pan.).
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KELRODŽIO pASKIRTIS  
IR TIKSLAI

Naujoje	Europos	Sąjungos	ekonomikos	stra-
tegijoje	 „Europa	 2020“	 numatoma,	 kad	 iki	
2020	m.	Europos	mokslinių	 tyrimų	 erdvėje	
bus	 sukurtos	pasaulinio	 lygio	mokslinių	 ty-
rimų	 infrastruktūros.	Būtent	 tokios	MTI	 tu-
ri	tapti	viena	svarbiausių	inovacijų	varomų-
jų	jėgų.	

Dėl	globalios	konkurencijos	žinių,	technolo-
gijų	 ir	 inovacijų	 srityse	 ir	 dėl	 brangstančių	
MTI	vis	svarbesnės	tampa	ilgalaikės	viešojo	
sektoriaus	 investicijos	 į	MTI	plėtrą.	Mat	na-
cionalinės	mokslinių	tyrimų	infrastruktūros	
kuriamos	ne	vienerius	metus,	ypač	tai	pasa-
kytina	apie	humanitarinius,	socialinius,	bio-
medicinos	 ir	 aplinkos	 mokslus,	 kurių	 duo-
menų	bazės,	archyvai,	biobankai	formuojami	
dešimtmečius.	Be	to,	valstybės	finansiniai	iš-
tekliai	 yra	 riboti,	 todėl	 reikia	 įvertinti,	 ku-
rioms	MTI,	žvelgiant	iš	ilgalaikės	perspekty-
vos,	turėtų	būti	teikiama	pirmenybė.	

Akivaizdu,	kad	dėl	sparčiai	brangstančio	MTI	
kūrimo	ir	palaikymo,	atskirų	mokslo	institu-
cijų	ir	net	valstybės	finansinės	galios	sukur-
ti	ir	užtikrinti	efektyvią	mokslinių	tyrimų	in-
frastruktūrų	 veiklą	 liks	 ribotos.	 Šiandien,	
kaip	 niekada	 anksčiau,	 iškyla	 naujų	 nacio-
nalinių	MTI	 planavimo	 ir	 kūrimo	 būtinybė.	
Reikia	 tokių	mokslinių	 tyrimų	 infrastruktū-
rų,	 kurios	 leistų	maksimaliai	patenkinti	 au-
gančius	tyrėjų	poreikius	sudėtingiems	šiuo-
laikiniams	 instrumentams,	 materialiems	 ir	
virtualiesiems	mokslinių	 tyrimų	 ištekliams,	

skaičiavimo	 ir	 komunikacijos	 priemonėms.	
Nacionalinės	MTI	turi	savo	veiklą	grįsti	atvi-
rosios	prieigos	principais	ir	tarnauti	visiems	
šalies	 tyrėjams.	 Kad	 ir	 kiek	 būtų	 investuo-
jama	į	šalies	MTI,	ambicingi	Lietuvos	tyrėjų	
projektai	 pareikalaus	 tokių	 mokslinių	 tyri-
mų	 infrastruktūrų,	kurių	valstybė	viena	pa-
ti	 negalės	 sukurti.	 Tokiais	 atvejais	 turi	 būti	
sprendžiamas	Lietuvos	dalyvavimo	Europos	
mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūrų	 projektuo-
se	klausimas.	

Lietuvos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	mi-
nisterija	2009	m.	inicijavo	Mokslinių	tyrimų	
infrastruktūrų	 kelrodžio	 rengimą.	 Atsižvel-
giant	 į	mokslinių	 tyrimų	 raidos	 tendencijas	
pasaulyje	ir	Lietuvoje,	Kelrodyje	siekiama:	
•	 apžvelgti	dabartinę	MTI	būklę	Lietuvoje;
•	 įvertinti	 perspektyvius	 nacionalinių	 MTI	
projektus;

•	 pateikti	pasiūlymus	dėl	Lietuvos	dalyvavi-
mo	Europos	MTI	projektuose.	

Kelrodis	 yra	 ilgalaikio	 (10–15	metų)	 ir	 sis-
temingai	atnaujinamo	planavimo	dokumen-
tas,	kurio	paskirtis	–	numatyti	esamų	nacio-
nalinių	 MTI	 tobulinimą	 ir	 naujų	 sukūrimą.	
Mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūrų	 pristaty-
mas	Kelrodyje	dar	nereiškia,	kad	 jos	bus	 fi-
nansuojamos,	 tačiau,	 remiantis	 Kelrodžiu,	
būtų	užtikrintas	efektyviausias	valstybės	lė-
šų	panaudojimas	sprendžiant	dėl	investicijų	
į	konkrečias	MTI.

*	Slėnis	–	mokslinių	tyrimų,	studijų	ir	imlaus	žinių	verslo	potencialas	(subjektų	visuma),	sutelktas	vienoje	teritorijoje,	tu-
rintis	bendrą	arba	susijusią	infrastruktūrą	ir	kryptingai	prisidedantis	prie	žinių	visuomenės	ir	žinių	ekonomikos	kūrimo,	
Lietuvos	ūkio	konkurencingumo	stiprinimo	(Integruotų	mokslo,	studijų	ir	verslo	centrų	(slėnių)	kūrimo	ir	plėtros	kon-
cepcija,	patvirtinta	LR	Vyriausybės	2007	m.	kovo	21	d.	nutarimu	Nr.	321).

INTEgRuOTI MOKSLO, STuDIjų 
IR VERSLO cENTRAI (SLėNIAI)

2007	 m.	 LR	 Vyriausybė	 parengė	 Integruo-
tų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kū-
rimo ir plėtros koncepciją.	 Lietuvos	 mokslo	
ir	 studijų	 institucijos	 bei	 žinių	 imlios	 vers-
lo	įmonės,	dirbdamos	kartu,	parengė	penkių	
slėnių* programas,	 kurias	2008	m.	patvirti-
no	Vyriausybė.	

Slėnių	programos	įgalino	sutelkti	giminingų	
mokslo	krypčių	institucijas	ir	jas	konsoliduo-
ti	sujungiant	išskaidytus	išteklius	–	tyrėjus	ir	
MTI.	Slėnių	programos	2009–2013	m.	finan-
suojamos	ES	struktūrinių	fondų	ir	valstybės	
biudžeto	 lėšomis.	 Tai	 beprecedentės	 inves-
ticijos	(daugiau	nei	1,3	mlrd.	litų)	į	Lietuvos	
MTI.	 Įgyvendintos	slėnių	programos	sukurs	
kokybiškai	naujas	sąlygas	biomedicinos,	fizi-
nių	 ir	 technologijos	mokslų	sričių	 tyrimų	 ir	
studijų	bei	verslo	plėtrai	ir	glaudesnei	sąvei-
kai.

Pagal	 slėnių	 programas	 numatoma	 sufor-
muoti	 penkis	 mokslinių	 tyrimų	 ir	 inovaty-
vaus	verslo	centrus	(slėnius):	du	Vilniuje,	du	
Kaune	ir	vieną	Klaipėdoje.	Vilniuje	Antakal-
nio	rajone	kuriamas	Saulėtekio	slėnis	gyvy-
bės	mokslų,	 lazerių	 ir	 šviesos	 technologijų,	
medžiagotyros	 ir	 nanotechnologijų,	 puslai-
dininkių	 fizikos	 ir	elektronikos	bei	 civilinės	
inžinerijos	mokslo	 ir	 studijų	 bei	 verslo	 po-
tencialui	 telkti.	 Pagrindinės	 Saulėtekio	 slė-
nio	 institucijos:	 Vilniaus	 universitetas,	 Fi-
zinių	 ir	 technologijos	 mokslų	 centras	 bei	
Vilniaus	 Gedimino	 technikos	 universitetas.	

Vilniaus	 Visorių-Santariškių	 rajonuose	 ku-
riamo	 Santaros	 slėnio	 paskirtis	 –	 sutelkti	
mokslo	 ir	 studijų	bei	 verslo	potencialą	bio-
technologijų,	 biofarmacijos,	 molekulinės	
medicinos,	inovatyvių	medicinos	technologi-
jų,	informatikos,	ekosistemų	ir	saugios	aplin-
kos	tyrimų	kryptyse.	

Kauno	 Santakos	 slėnio	 programa	 skir-
ta	 šių	 krypčių	mokslinių	 tyrimų	 infrastruk-
tūroms	 sukurti:	 chemijos	 ir	 biofarmacijos,	
mechatronikos,	 energetikos	 ir	 aplinkos	 in-
žinerijos,	 informacinių	 ir	 telekomunikaci-
nių	 technologijų.	 Kaune	 plėtojamas	 Nemu-
no	slėnis	specializuosis	žemės	ir	miškų	ūkio	
(agrobiotechnologija,	 bioenergetika	 ir	 miš-
kininkystė)	 bei	maisto	 technologijų	mokslo	
kryptyse.

Klaipėdoje	kuriamas	Lietuvos	jūrinio	sekto-
riaus	slėnis	skirtas	 jūrinių	tyrimų	ir	studijų	
bei	verslo	 (jūrų	 transportas,	uostai	 ir	 jų	 in-
frastruktūra,	 kranto	 zonos	 išteklius	 naudo-
janti	pramonė	ir	kt.)	potencialui	plėtoti.	
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EuROpOS MOKSLINIų TyRIMų 
INfRASTRuKTūRų pLėTRA 

Per	pastarąjį	dešimtmetį	Europos	valstybės,	
reaguodamos	 į	 sparčiai	 augančius	 moksli-
nių	tyrimų	išteklių	poreikius	bei	pasaulines	
tendencijas,	 itin	 padidino	dėmesį	MTI	 plėt-
rai.	 Esminis	 postūmis	 šioje	 srityje	 siejamas	
su	 2000	 m.	 įvykusia	 Strasbūro	 konferenci-
ja*,	 kurioje	 mokslo	 bendruomenė	 kartu	 su	
Europos	Komisija	 (toliau	 –	 EK)	 konstatavo,	
kad	mokslinių tyrimų infrastruktūros yra vie-
nas esminių besiformuojančios bendrosios Eu-
ropos mokslinių tyrimų erdvės komponentų.	
Konferencijoje	buvo	sutarta,	kad	MTI	plėtra	
turi	vykti	integruojant	du	procesus:	
a)	mokslo	bendruomenės	generuotų	idėjų	iš-
kėlimą	ir	pagrindimą;	
b)	politinius	 ir	 finansinius	sprendimus	prii-
mančių	 suinteresuotų	 pusių	 veiksmų	 koor-
dinavimą	nacionaliniu	bei	tarptautiniu	lygiu.	

Realizuojant	 Strasbūro	 konferencijoje	 iš-
keltas	idėjas,	2002	m.	buvo	įkurtas	Europos	
mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūrų	 strategijos	
forumas	 (European Strategy Forum for Re-
search Infrastructures arba	 ESFRI).	 Lietuva	
2004	m.,	įstojus	į	ES,	delegavo	savo	atstovus	
į	šį	forumą.	ESFRI	misija	–	parengti	nuosek-
lią	 Europos	 mokslinių	 tyrimų	 infrastruktū-
rų	politikos	strategiją	ir	skatinti	daugiašalių	
MTI	plėtros	ir	geresnio	panaudojimo	inicia-
tyvas	ES	ir	pasaulyje.

ESFRI	 atsiradimą	 lėmė	 objektyvios	 priežas-
tys.	 Daugelyje	 šiuolaikinių	 mokslo	 krypčių	

MTI	 kūrimo,	 atnaujinimo	 bei	 veiklos	 kaštai	
yra	tokie	dideli,	kad	 juos	padengti	 įmanoma	
tik	bendradarbiaujant	tarpvalstybiniu	mastu.	
2006	m.	buvo	parengtas	pirmasis	ESFRI	Kel-
rodis,	kuriame	įvardytos	35	bendraeuropinės	
svarbos	MTI,	apimančios	visas	mokslo	sritis.	
2008	m.	atnaujintas	ESFRI	Kelrodis	 jau	apė-
mė	44	MTI	projektus.	Šiems	projektams	įgy-
vendinti	reikėtų	mažiausiai	20	mlrd.	eurų,	o	jų	
veiklos	sąnaudų	metiniai	kaštai	sudarytų	apie	
10	proc.	pradinių	investicijų.	2010	m.	pabai-
goje	buvo	paskelbta	trečioji	ESFRI	Kelrodžio	
redakcija,	 kurioje	 jau	 yra	 48	 MTI	 projektai,	
atitinkantys	Europos	mokslo	bendruomenės	
poreikius	artimiausiais	dešimtmečiais.	

Nors	pagal	ES	 teisinius	principus	MTI	plėt-
ra	priskiriama	nacionalinio	reguliavimo	sfe-
rai,	ESFRI	Kelrodis	 ir	 jo	sukelti	procesai	 įti-
kina,	 kad	 artimiausiu	 metu	 vis	 daugiau	 ES	
bendrųjų	 finansinių	 išteklių	 bus	 skiriama	
europinėms	 MTI	 kurti,	 atnaujinti	 ir	 palai-
kyti.	 Tai	 patvirtina	 šiuo	 metu	 įgyvendina-
ma	7-oji	Bendroji	programa,	kurioje	moksli-
nių	 tyrimų	 infrastruktūroms	numatyta	apie	
1,7	mlrd.	eurų.	Didžioji	dalis	šių	lėšų	skiria-
ma	MTI	integruoti	ir	atvirajai	prieigai	užtik-
rinti.	Nemaža	šių	lėšų	dalis	skiriama	ir	ESFRI	
Kelrodžio	 projektų	 parengiamajai	 fazei	 fi-
nansuoti.	Tačiau	didžioji	MTI	kūrimo,	atnau-
jinimo	ir	veiklos	kaštų	dalis	tenka	šalims	na-
rėms.	 Investicijų	 į	MTI	 skatinimui	EK	kartu	
su	Europos	investicijų	banku	(EIB)	2007	m.	
pasiūlė	naują	instrumentą	–	Rizikos	pasida-
linimo	finansinę	priemonę	(Risk Sharing Fi-
nancial Facility	 arba	RSFF),	pagal	kurią	EIB	
suteikia	EK	bendrai	finansuojamas	paskolas	

MTI	kuriančioms	organizacijoms	ES	ir	asoci-
juotose	šalyse.	RSFF	priemonė	leidžia	skolin-
tis	 lėšų	 infrastruktūroms	kurti	ar	atnaujinti	
palankesnėmis	 sąlygomis	 nei	 įprastos	 ko-
mercinės	paskolos.

EK	 Mokslinių	 tyrimų	 ir	 Regioninės	 politi-
kos	generaliniai	direktoratai	2010	m.	paren-
gė	„Sinergijos	tarp	7BP	ir	struktūrinių	fondų	
mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūroms“	 doku-
mentą,	 kuriame	 numatoma	 optimizuoti	 vi-
sos	 Europos	MTI	 veiklą	 ir	 ją	 plėtoti	 2007–
2013	m.	

Siekdama	 palankios	 teisinės	 aplinkos	 ska-
tinti	 ES	 nares	 ne	 tik	 aktyviau	 investuoti	 į	
MTI,	 bet	 ir	 dalyvauti	 jų	 integracijoje	 Euro-
pos	mastu,	2009	m.	ES	Taryba	patvirtino	Eu-
ropos	mokslinių	tyrimų	infrastruktūrų	kon-
sorciumo	(European Research Infrastructure 
Consortium	 arba	 ERIC)	 reglamentą.	 Jis	 ska-
tina	 naujas	 tarpvalstybinio	 bendradarbiavi-
mo	iniciatyvas	kurti	ir	atnaujinti	MTI,	sudaro	
palankias	 sąlygas	 ESFRI	 Kelrodyje	 numaty-
tiems	projektams	įgyvendinti.	

Reikšmingas	 ESFRI	 darbo	 rezultatas	 –	 su-
kurtas	 MTI	 plėtros	 proceso	 mechanizmas,	
apimantis	 visus	 etapus	 nuo	 idėjos	 iškėlimo	
iki	projekto	įgyvendinimo.	Šis	mechanizmas	
padeda	 suderinti	 skirtingų	 valstybių,	 orga-
nizacijų	 bei	 mokslo	 bendruomenių	 intere-
sus.	 Lietuvai	 taip	 pat	 tikslinga	 įvardyti	 sa-
vo	 interesus	 ir	 apsispręsti,	 kokiuose	 ESFRI	
MTI	projektuose	ji	norėtų	dalyvauti	narės	ar	
partnerės	 teisėmis.	 ESFRI	 procesas,	 nubrė-
žęs	aiškius	orientyrus,	kurlink	per	artimiau-

sius	 10–20	 metų	 kryps	 Europos	 mokslinių	
tyrimų	 pajėgumai,	 paskatino	 daugelio	 šalių	
vyriausybes	 rengti	 analogiškus	 strateginius	
dokumentus	–	MTI	Kelrodžius.	Europos	vals-
tybių	 MTI	 Kelrodžiuose	 yra	 akcentuojamas	
poreikis	 dalyvauti	 kuriant	 ar	 naudotis	 ku-
riamomis	europinėmis	MTI.	ESFRI	 ir	nacio-
nalinių	Kelrodžių	atsiradimas	iš	esmės	žymi	
svarbius	pokyčius	Europos	mokslinių	tyrimų	
erdvėje	 –	bendras	 ir	 koordinuotas	daugelio	
valstybių	 dalyvavimas	 aukšto	 lygio	 moksli-
nių	 tyrimų	 infrastruktūrų	 veikloje	 suteikia	
kokybiškai	naujų	galimybių	Europai	konku-
ruoti	globalioje	inovacijų	bei	aukštą	pridėti-
nę	vertę	kuriančių	mokslinių	tyrimų	erdvėje.

* Reflections on the role of research infrastructures in the European research area: highlights	from	the	Research	Infras-
tructures	Conference,	held	in	Strasbourg	18–20	September	2000.	Edited	by	Campbell	Warden,	Luxembourg:	Office	for	
Official	Publications	of	the	European	Communities;	Lanham,	Md.,	2001.
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Svarbiausias	 šio	 Kelrodžio	 uždavinys	 –	
įvardyti	 nacionalinių	 mokslinių	 tyri-
mų	infrastruktūrų	plėtros	kryptis	arti-

miausiems	10–15	metų.	Šis	uždavinys	buvo	
sprendžiamas	atsižvelgus	į	MTI	plėtros	pro-
cesus,	šiuo	metu	vykstančius	Lietuvoje	bei	jų	
tendencijas	Europos	Sąjungoje,	kurias	nulė-
mė	ESFRI	Kelrodžio	atsiradimas.	

Darbo	 grupė,	 siekdama	 apibrėžti	 naciona-
linių	 mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūrų	 plėt-
ros	 kryptis,	 atrinko	 perspektyviausius	 MTI	
projektus,	 vadovaudamasi	 nuostatomis,	
kad	nacionalinės	MTI	suteikia	 tyrimų	ištek-
lius	 ir	paslaugas	visiems	Lietuvos	 tyrėjams,	
kuriems	 tokie	 ištekliai	 būtini	 norint	 atlikti	
šiuolaikinius	mokslinius	tyrimus	ir	eksperi-
mentinę	plėtrą.	Atvira	prieiga	turi	būti	priva-
lomas	nacionalinės	MTI	veiklos	bruožas.

Nacionalinių	MTI	kūrimas	turi	vykti	 jų	kūri-
mą	 glaudžiai	 siejant	 su	 šalies	 mokslinių	 ty-
rimų	 ir	 technologijų,	 socialinės	 ir	kultūrinės	
plėtros	 tikslais.	 Naujos	 kuriamos	 arba	 mo-
dernizuojamos	 MTI	 turi	 sudaryti	 galimybes	
vykdyti	 tarptautiniu	mastu	 konkurencingus,	
aukščiausio	lygio	mokslinius	tyrimus,	sudary-
ti	sąlygas	moksliniam	ir	technologiniam	pro-
veržiui,	skatinančiam	šalies	socialinę,	ekono-
minę	 ir	 kultūrinę	 pažangą.	 Naujų	MTI	 idėjų	
vertinimas	turi	būti	skaidrus,	jam	pasitelkiant	
geriausius	užsienio	ir	Lietuvos	ekspertus.	Na-
cionalinės	MTI	 taip	 pat	 turi	 siekti	 dalyvauti	
tarptautinėse,	ypač	ESFRI	Kelrodžio,	moksli-
nių	tyrimų	infrastruktūrose,	leidžiančiose	iš-
plėsti	jų	išteklius	ir	sukurti	papildomą	vertę.

Tam	 tikrų	 mokslų	 sričių	 grupių	 projektus	
siūlė	 ir	 preliminariai	 vertino	 teminiai	 dar-
bo	grupės	pogrupiai	(humanitarinių	ir	socia-
linių,	 biomedicinos,	 fizinių	 ir	 technologijos	
mokslų	 sričių	 grupių	 –	 toliau	 atitinkamai	 –	
HSM,	 BMM,	 FTM),	 bendradarbiaudami	 su	
mokslo	bendruomene.	

Nacionalinių MTI projektų atrankos etapai:
MTI ekspertinė analizė. Buvo atlikta	 pre-
liminari	Lietuvos	MTI	situacijos	analizė,	pa-
naudojant	2007	m.	Nacionalinės	plėtros	ins-
tituto	infrastruktūrų	apklausos	duomenis.	Iš	
pateiktų	pasiūlymų	buvo	atrinkti	infrastruk-

tūrų	projektai,	atitinkantys	nacionalinių	MTI	
sampratą.	

Kvietimas rengti MTI projektus.	 Šalies	
mokslo	 ir	 studijų	 institucijos	buvo	pakvies-
tos	teikti	MTI	projektus.

MTI projektų aprašai.	 Lietuvos	 mokslo	 ir	
studijų	 institucijos	 bei	 jų	 konsorciumai	 pa-
rengė	nacionalinių	MTI	projektų	aprašus,	ku-
riuos	įvertino	užsienio	šalių	ekspertų	grupė.	

Galutinė MTI projektų atranka.	 Apsvars-
čius	 vertinimus	 darbo	 grupėje,	 buvo	 suda-
rytas	galutinis	projektų,	 įtraukiamų	į	Kelro-
dį,	sąrašas.

Siekdama	 užtikrinti	 didesnį	 darbo	 grupės	
veiklos	 efektyvumą	 ir	 viešumą,	 Lietuvos	
Respublikos	 švietimo	 ir	 mokslo	 ministerija	
2009-08-10	 raštu	Nr.	 SR-40-11-338	kreipė-
si	į	mokslo	ir	studijų	institucijas	ir	aukštųjų	
technologijų	įmones,	prašydama	bendradar-
biauti	su	darbo	grupe	ir	padėti	nustatyti	svar-
biausius	Lietuvai	MTI	projektus.	Iki	2009	m.	
spalio	20	d.	Lietuvos	mokslo	ir	studijų	insti-
tucijos	pateikė	20	MTI	projektų	pasiūlymų,	iš	
jų	3	–	HSM,	7	–	BMM	ir	10	–	FTM.	

Užsienio	 šalių	 ekspertai	 atliko	 apibendrina-
mąjį	projektų	vertinimą	ir	suskirstė	MTI	pro-
jektus	 į	 tris	kategorijas:	brandžius,	perspek-
tyvius	 ir	nebrandžius.	Brandžiais	projektais,	
užsienio	ekspertų	nuomone,	laikomi	tie,	kurie	
atitinka	 nacionalinės	 MTI	 reikalavimus,	 tu-
ri	būtinus	žmogiškuosius	išteklius	bei	aiškiai	
suformuluotą	MTI	projekto	įgyvendinimo	vi-
ziją.	Perspektyviais	laikomi	tie	projektai,	ku-
rie	 turi	 visus	nacionalinės	mokslinių	 tyrimų	
infrastruktūros	požymius	ir	svariai	prisidėtų	
stiprinant	Lietuvos	MTEP	erdvę.	Tačiau	jiems	
reikia	papildomos	galimybių	studijos,	kurioje	
būtų	 aiškiai	 suformuluota	mokslinių	 tyrimų	
infrastruktūros	 koncepcija,	 apibrėžti	 poten-
cialūs	 vartotojai,	 galimi	 partneriai	 ir	 finan-
savimo	šaltiniai,	 apibūdinta	MTI	 tarptautinė	
dimensija.	 Galutinį	 konkrečių	 projektų	 pri-
skyrimą	 kategorijoms,	 atsižvelgę	 į	 užsienio	
šalių	ekspertų	vertinimą,	atliko	teminių	dar-
bo	 grupės	 pogrupių	 nariai.	 Į	 Kelrodį	 įtrauk-
ti	tik	brandūs	ir	perspektyvūs	MTI	projektai.

MOKSLINIų TyRIMų 
INfRASTRuKTūRų pROjEKTAI 
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HuMANITARINIAI IR 
SOcIALINIAI MOKSLAI

Ilgą	laiką	humanitariniai	ir	socialiniai	mokslai	
buvo	vertinami	kaip	mokslai,	nereikalaujantys	
sudėtingų	 mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūrų.	
Bet	 laikai	pasikeitė	–	šiuolaikiniai	humanita-
riniai	ir	socialiniai	tyrimai	sunkiai	įsivaizduo-
jami	be	 skaitmeninių	 išteklių,	 kompiuterinių	
programų	 ir	 tinklų,	 duomenų	 bazių,	 kuriose	
yra	 sutelkiami	 anksčiau	 neįsivaizduoti	 duo-
menų	ir	kitokios	 informacijos	masyvai.	Šiuo-
laikiniams	 humanitariniams	 ir	 socialiniams	
mokslams	 tyrimų	 infrastruktūros	ne	mažiau	
svarbios	nei	kitoms	mokslo	sritims.	

Humanitarinių	 ir	 socialinių	 mokslų	 tyrimai	
sietini	 su	 demokratijos	 ir	 pilietinės	 visuo-
menės	 plėtra,	 žinių	 visuomenės	 kūrimu,	 vi-
suomenės	kultūrinės	tapatybės	ir	lygiaverčio	
kultūrų	dialogo	plėtote	šalies,	 regiono	 ir	pa-
saulio	 mastu.	 Šiuolaikiniams	 humanitarinių	
ir	socialinių	mokslų	tyrimams	būdingos	pla-
tesnės	nei	vien	 tik	savo	kultūrinio	arealo	ri-
bos,	didesnė	tyrinėjimų	aprėptis	ir	lyginamie-
ji	metodai,	gerokai	intensyvesnis	nei	anksčiau	
tarptautinis	mokslininkų	bendradarbiavimas.	
Nacionalinės	MTI	humanitariniuose	ir	socia-
liniuose	moksluose	turi	padėti	kurti	žinių	vi-
suomenę,	 tyrinėti	 tautinio	 tapatumo	 išsau-
gojimą	 globalizacijos	 sąlygomis	 bei	 skatinti	
demokratinės,	pilietinės	visuomenės	plėtrą.	

Šiandien	 veikiančias	 humanitarinių mokslų 
nacionalines	mokslinių	tyrimų	infrastruktū-
ras	galima	suskirstyti	į	dvi	pagrindines	gru-
pes:	a)	lietuvių	kalbos	ir	b)	lituanistinio	pa-
veldo.	

Lietuvių kalbos grupė apima	 skaitmeni-
nius	 lietuvių	 kalbos	 išteklius,	 jiems	 kurti,	

papildyti,	 palaikyti	 ir	 analizuoti	 reikalingą	
programinę	 įrangą. Lietuvių	 kalbos	 institu-
te	kaupiama	geoinformacinė	Lietuvos	vieto-
vardžių	duomenų	bazė,	 tarmių	 tekstynas	 ir	
archyvas,	senųjų	raštų	tekstynas,	suskaitme-
ninti	 daugiatomis	 Lietuvių	 kalbos	 žodynas,	
Dabartinės	 lietuvių	 kalbos	 žodynas,	 Lietu-
vos	 vietovardžių	 žodynas,	 kiti	 lietuvių	 kal-
bos	duomenys.	Vytauto	Didžiojo	universitete	
sukurtas	 dabartinės	 lietuvių	 kalbos	 teksty-
nas,	lygiagretieji	lietuvių	ir	kitų	kalbų	(anglų,	
čekų,	 latvių,	 prancūzų,	 vokiečių)	 tekstynai,	
dažninis	 rašytinės	 lietuvių	 kalbos	 žodynas,	
garsynai,	sakytinės	(tarp	jos	–	ir	vaikų)	kal-
bos	tekstynas,	parengtos	lietuvių	kalbos	ana-
lizės,	tekstinės	ir	garsinės	informacijos	išga-
vimo	 bei	 tvarkymo	 priemonės,	 vertimo	 iš	
anglų	 kalbos	 sistema.	 Vilniaus	 universite-
te	 suskaitmeninti	 Lotynų–lietuvių	 ir	 Seno-
sios	 graikų–lietuvių	 kalbų	 žodynai,	 lietuvių	
mokslo	kalbos	tekstynas	ir	lietuvių	žargono	
duomenų	bazė.

Lituanistinio paveldo grupė apima Lietu-
vos	folkloro,	literatūros,	istorijos	paveldo	iš-
teklius.	 Saugomas,	 tiriamas,	 fiksuojamas	 ir	
publikuojamas	 nematerialusis	 lietuvių	 fol-
kloro	 paveldas.	 Folkloro	 ištekliai	 apima	 se-
nųjų	garso	 įrašų,	 liaudies	dainų,	 tautosakos	
rankraščių,	 lietuvių	 patarlių	 ir	 priežodžių,	
liaudies	pasakų,	užkalbėjimų	bei	mįslių	duo-
menų	bazes.	Lituanistikos	paveldas	skaitme-
ninamas	kuriant	informacinę	sistemą	„Aruo-
dai“,	 kurią	 sudaro	 visateksčių	 lituanistikos	
duomenų	saugykla,	vaizdo	ir	garso	archyvai,	
lituanistikos	 terminų	 tezauras,	 geografijos	
duomenų	 ir	 personalijų	 bankas,	 sisteminis	
reikšminių	 žodžių	 vardynas,	 bibliografijos,	
lietuvių	 dainuojamosios	 ir	 pasakojamosios	
tautosakos	 elektroniniai	 katalogai.	 Be	 šio	
skaitmeninio	 archyvo,	 Lietuvoje	 yra	 sukur-
tas	 bibliotekų,	 archyvų	 ir	 muziejų	 suskait-

menintų	 kultūros	 paveldo	 objektų	 duome-
nų	 bankas	 „ePaveldas“,	 kuriame	 sudėta	 per	
3	 mln.	 600	 tūkst.	 suskaitmenintų	 puslapių	
originalių	 rankraščių,	 laikraščių,	 senų	 kny-
gų,	metrikų,	metraščių,	 taip	 pat	 kitų	 didelę	
istorinę	vertę	 turinčių	dokumentų.	Bažnyti-
nių	dokumentų	informacinė	sistema	(BARIS)	
užtikrina	elektroninę	prieigą	prie	bažnyčios	
archyvų.	

Socialinių mokslų	 nacionalinės	 MTI	 yra	
mažiau	 pažengusios	 nei	 humanitarinių	
mokslų.	 Nuo	 2006	 m.	 ES	 struktūrinių	 fon-
dų	 paramos	 pagrindu	 kuriamas	 Lietuvos	
HSM	duomenų	archyvas	(LiDA).	Tai	virtuali	
skaitmeninė	 empirinių	HSM	duomenų	 kau-
pimo,	 tvarkymo	 ir	 sklaidos	 mokslinių	 tyri-
mų	infrastruktūra.	 Joje	kaupiami	duomenys	
teikia	mokslininkams	prieigą	prie	struktūri-
zuotų	Lietuvos	empirinių	duomenų	masyvų.	
Bendradarbiaujant	 su	 panašiomis	 Europos	
ir	 pasaulio	 institucijomis,	 keičiamasi	 duo-
menimis,	darbo	patirtimi,	empirinių	duome-
nų	 kaupimo	 ir	 sklaidos	 metodikomis.	 Nuo	
2009	m.	 septynių	Lietuvos	mokslo	 ir	 studi-
jų	 institucijų	 –	Kauno	 technologijos	univer-
siteto	(KTU),	Vilniaus	universiteto	(VU),	My-
kolo	 Romerio	 universiteto	 (MRU),	 Vytauto	
Didžiojo	universiteto	 (VDU),	Klaipėdos	uni-
versiteto	 (KU),	 Šiaulių	 universiteto	 (ŠU)	 ir	
Lietuvos	 socialinių	 tyrimų	 centro	 (LSTC)	 –	
dėstytojai	 ir	 studentai	 gali	 naudotis	prieiga	
prie	didžiausio	pasaulyje	empirinių	duome-
nų	 archyvo,	 t.	 y.	 Tarpuniversitetinio	 politi-
nių	ir	socialinių	tyrimų	konsorciumo	(Inter-
university Consortium for Political and Social 
Research	arba	ICPSR,	www.icpsr.umich.edu/
icpsrweb/ICPSR).	 Jame	 saugomi	 politologi-
jos,	 ekonomikos,	 sociologijos,	 edukologijos,	
kriminalistikos,	psichologijos,	istorijos	ir	ki-
tų	socialinių	mokslų	srities	krypčių	duome-
nų	rinkiniai.	LiDA,	kaip	reikšminga	Lietuvos	
mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūra,	 įtraukta	 į	
Europos	 mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūrų	
duomenų	bazę	Europos mokslinių tyrimų in-
frastruktūrų portalas.

Lietuvoje	 veikia	 ir	 kelios	 tarpdisciplininės,	
pirmiausia	 informacinės,	MTI,	 svarbios	 ne	
tik	HSM,	bet	ir	kitoms	mokslo	sritims.	Lie-
tuvos	 akademinė	 elektroninė	 biblioteka	
(eLABa)	 turi	 priemonių,	 kuriomis	 naudo-
jantis	 galima	 rengti,	 kaupti,	 ilgą	 laiką	 sau-
goti	 ir	 įvairiais	 išvesties	 būdais	 pateik-
ti	Lietuvos	mokslo	 ir	 studijų	elektroninius	

dokumentus	 interneto	 naudotojams.	 Joje	
duomenys	kaupiami	ir	apie	Lietuvos	moks-
lininkų	publikacijas	 Lietuvoje	 ir	 užsienyje.	
Humanitarinių	 ir	 socialinių	 mokslų	 publi-
kacijos	 ir	 informacija	 apie	 tyrimus,	 kurių	
objektas	 yra	 Lietuvos	 valstybės,	 visuome-
nės,	 kultūros,	 lietuvių	 tautos,	 kalbos	 raida	
ir	dabartis,	kaupiami	tarptautinėje	moksli-
nėje	duomenų	bazėje	„Lituanistika“.

HSM MTI projektai.	Lietuvos	mokslo	ir	stu-
dijų	institucijos	bei	jų	konsorciumai	parengė	
3	humanitarinių	 ir	socialinių	mokslų	nacio-
nalinių	MTI	projektų	aprašus,	kuriuos	įverti-
no	užsienio	ekspertai.	

HSM MTI projektų atranka.	Po	svarstymo	
humanitarinių	 ir	 socialinių	 mokslų	 pogru-
pyje	buvo	pritarta	užsienio	ekspertų	grupės	
išvadoms,	 kad	 „Elektroniniai	 lietuvių	 kal-
bos	 ištekliai	 (E-lingua)“	 ir	 „Lietuvos	 huma-
nitarinių	 ir	 socialinių	mokslų	 duomenų	 ar-
chyvas	 (LiDA)“	projektai	būtų	priskirti	prie	
brandžių,	o	„Paveldo	ir	istorijos	tyrimų	infra-
struktūra	(PITI)“	–	prie	perspektyvių	projek-
tų	grupių.	

Elektroniniai lietuvių kalbos ištekliai 
(E-lingua)

E-lingua	–	tai	kalbinių	išteklių	MTI,	kurią	su-
daro	 tekstynai,	 garsynai,	 elektroniniai	 žo-
dynai	 ir	 kitos	 kalbos	 duomenų	 bazės.	 Šie	
ištekliai	 yra	 daugeliui	 mokslo	 krypčių	 ats-
tovaujančių	 mokslininkų	 duomenų	 šaltinis	
ir	 tyrinėjimo	objektas.	Tokia	MTI	 labiausiai	
suinteresuoti	 lingvistai,	 literatūrologai,	 tau-
tosakininkai,	 istorikai,	 etnologai,	 antropo-
logai,	 sociologai,	 politologai,	 socialiniai	 psi-
chologai.	Kalbos	ištekliai	yra	ir	informatikos	
mokslų	 objektas,	 juos	 pasitelkus	 kuriamas	
dirbtinis	intelektas,	žmogaus	ir	kompiuterio	
sąveiką	palengvinanti	programinė	įranga,	in-
telektualios	 informacijos	paieškos	 ir	 išgavi-
mo,	 automatinės	 tekstų	 ir	 daugialypės	 ter-
pės	archyvų	analizės	ir	apdorojimo	sistemos.	
Humanitarinių	 ir	 informacijos	 mokslų	 san-
kirtoje	 atsirado	 naujų	 tarpdalykinių	 moks-
lo	krypčių	–	natūralios	kalbos	apdorojimas,	
kompiuterinė	lingvistika,	kalbos	technologi-
jos,	kurioms	būtina	kalbinių	išteklių	MTI.

Poreikis. Įsigalėjus	 kompiuterinėms	 tech-
nologijoms	ir	atsiradus	didelių	skaitmeninių	
teksto,	vaizdo	ir	garso	įrašų	sankaupoms,	vi-
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sų	jas	tyrinėjančių	mokslininkų	darbas	tapo	
neįmanomas	be	specialios	programinės	įran-
gos,	padedančios	kaupti,	tvarkyti	ir	tirti	elek-
troninius	 išteklius.	 Šiuo	metu	 Lietuvoje	 yra	
sukaupta	nemažai	lietuvių	kalbos	išteklių	ir	
jiems	 skirtos	 specialios	 programinės	 įran-
gos	instituciniu	lygmeniu,	dalis	 jos	yra	atvi-
ra	visiems	vartotojams.	Tai	–	VLKK	terminų	
bankas	 (terminai.vlkk.lt/),	 Lietuvių	 kalbos	
instituto	skaitmeniniai	žodynai,	 tekstynai	 ir	
leksinės	 duomenų	 bazės	 (www.lki.lt),	 Ma-
tematikos	 informatikos	 instituto	 skaitmeni-
niai	 terminų	 žodynai	 (www.terminynas.lt),	
VDU	tekstynai	ir	mašininio	vertimo	sistema	
(donelaitis.vdu.lt),	VU	elektroniniai	 ištekliai	
(www.flf.vu.lt/).	Tačiau	lietuvių	kalba	smar-
kiai	 atsilieka	 nuo	 kitų	 rečiau	 vartojamų	 ES	
kalbų,	 ypač	 nuo	 estų	 kalbos,	 pagal	 turimos	
programinės	 įrangos	 išteklius	 ir	 siūlomas	
paslaugas	vartotojams.	Iki	šiol	nėra	pareng-
tos	 tekstų	 anotavimo,	 sintaksinės	 analizės,	
semantinės	ir	garso-teksto	sistemos.

Paskirtis. Ši	 kalbinių	 išteklių	mokslinių	 ty-
rimų	 infrastruktūra	 reikalinga	 universite-
tinėms	 studijoms,	 nuotoliniam	mokymui	 ir	
lietuvių	 kalbos	 sklaidai	 pasaulyje.	 MTI	 yra	
svarbi	ne	tik	mokslui	ar	studijoms,	bet	ir	lie-
tuvių	 kalbai	 kompiuterizuoti,	 pritaikyti	 ją	
modernioms	informacinėms	technologijoms	
ir	taip	išsaugoti	ją	ateities	kartoms.

Plėtra.	E-lingua	kūrimas	apimtų	2011–2020	
metų	laikotarpį,	susidedantį	 iš	parengiamo-
jo	etapo	(2010–2011),	infrastruktūros	bazės	
suformavimo	 (2012–2013)	 ir	 funkcionavi-
mo	bei	nuolatinio	atnaujinimo	(2014–2020).
 
Įgyvendinančios institucijos ir tarptauti-
nis bendradarbiavimas.	 Projektą	 įgyven-
dintų	 šios	 institucijos	 ir	 jų	 padaliniai:	 VDU	
Humanitarinių	mokslų	fakultetas,	VDU	Infor-
matikos	 fakultetas,	VDU	Politikos	mokslų	 ir	
diplomatijos	fakultetas,	VU	Filologijos	fakul-
tetas	 ir	 VU	 Informatikos	 fakultetas,	 ŠU	Hu-
manitarinis	 fakultetas,	 Lietuvių	 kalbos	 ins-
titutas,	Matematikos	informatikos	institutas.	
Jos	sudarytų	konsorciumą,	vėliau	pasipildy-
siantį	 kitais	 nariais.	 Konsorciumas	 veiktų	
kaip	nacionalinis	darinys	ESFRI	MTI	projek-
te	 CLARIN	 Europos	 kalbos	 išteklių,	 paslau-
gų	 ir	 programinių	 priemonių	 bei	 standartų	
MTI	 kurti.	 Dalyvaudamas	 bendroje	 CLARIN	
veikloje,	konsorciumas	turės	galimybę	daly-
vauti	standartų	kūrime,	perimti	universalią,	

taigi	 ir	 lietuvių	 kalbai	 tinkančią	 programi-
nę	 įrangą,	 lietuvių	kalbos	 išteklius	padaryti	
prieinamus	tarptautinei	bendruomenei.
 
Lietuvos humanitarinių ir socialinių 
mokslų duomenų archyvas (LiDA)

LiDA	yra	empirinių	humanitarinių	ir	sociali-
nių	mokslų	duomenų	 infrastruktūra,	 analo-
giška	Europos	 šalių	 socialinių	duomenų	ar-
chyvams,	tokiems	kaip	Šveicarijos	socialinių	
mokslų	tyrimo	fondas,	Norvegijos	socialinių	
mokslų	 duomenų	 tarnyba,	 Jungtinės	 Kara-
lystės	duomenų	archyvas	ir	kiti.

Poreikis.	 Lietuvos	 socialinių	mokslų	 atsto-
vams	 trūksta	atvirosios	prieigos	prie	empi-
rinių	duomenų.	LiDA	šiuo	metu	siūlo	beveik	
200	 kiekybinių	 duomenų	 rinkinių.	 Archy-
vo	vartotojų	duomenų	bazėje	užsiregistravę	
daugiau	nei	700	vartotojų.

Paskirtis. Šio	archyvo	tikslas	– kurti	ir	užtik-
rinti	kokybišką	prieigą	prie	Lietuvos	ir	užsie-
nio	empirinių	duomenų	išteklių,	inicijuoti	ir	
vykdyti	 pavyzdinius	 aukščiausio	 tarptauti-
nio	 lygio	empirinius	HSM	tyrimus,	dalyvau-
ti	lavinant	HSM	studentų,	mokslininkų	ir	kitų	
tyrėjų	antrinės	duomenų	analizės	gebėjimus.

Plėtra. LiDA	 buvo	 sukurtas	 vykdant	 ES	
struktūrinių	 fondų	 lėšomis	 finansuojamą	
projektą,	 kurį	 2006–2008	 m.	 įgyvendino	
KTU	Politikos	ir	viešojo	administravimo	ins-
titutas.	Nuo	2009	m.	 ES	 struktūrinių	 fondų	
lėšomis	 įgyvendinamas	naujas	LiDA	plėtros	
etapas.	LiDA	nuolat	papildomas	naujais	duo-
menų	rinkiniais.	2011	m.	pabaigoje	numato-
ma	turėti	daugiau	nei	200	duomenų	rinkinių.	
Intensyviai	 rengiami	 metodologiniai	 moky-
mai,	 atliekamas	 Europos	 socialinis	 tyrimas	
(ESS),	 Europos	 rinkimų	 studija,	 numatoma	
pradėti	kaupti	kokybinių	HSM	duomenų,	is-
torinių	ir	Lietuvos	politinės	sistemos	duome-
nų	archyvą.	Nuolatinis	LiDA	veiklos	finansa-
vimas	reikalingas	nuo	2011	metų.

Įgyvendinančios institucijos ir tarptau-
tinis bendradarbiavimas.	 LiDA	 kuriantis	
KTU	Politikos	ir	viešojo	administravimo	ins-
titutas	bendradarbiauja	 su	analogiškais	Eu-
ropos	 archyvais	 ir	 institucijomis:	 Vokietijos	
socialinių	 mokslų	 infrastruktūros	 tarnyba	
(German Social Science Infrastructure Service 
arba GESIS,	 www.gesis.org),	 Norvegijos	 so-

cialinių	duomenų	 tarnyba	 (Norwegian Soci-
al Science Data Services arba	NSD, www.nsd.
uib.no/english),	Jungtinės	Karalystės	sociali-
nių	duomenų	archyvu	(UK Data Archive arba	
UKDA,	www.data-archive.ac.uk).	Šio	archyvo	
partneris	–	 Jungtinių	Amerikos	Valstijų	 tar-
puniversitetinis	politinių	ir	socialinių	tyrimų	
konsorciumas	 (Inter-university Consortium 
for Political and Social Research arba ICPSR,	
www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR).	 Li-
DA	atstovauja	Lietuvai	Europos	socialinio	ty-
rimo	 ir	Europos	 socialinių	duomenų	archy-
vų	tarybos	veikloje.	ESFRI	jas	pripažino	kaip	
europines	 insfrastruktūras	 ir	 įtraukė	 į	 ESF-
RI	Kelrodį.	

Paveldo ir istorijos tyrimų 
infrastruktūra (PITI)

PITI	 –	 tai	 paveldo	 ir	 istorijos	 tyrimų	 infra-
struktūra.	 PITI	 numatoma	 organizuoti	 kaip	
tinklinę	 paskirstytąją	 MTI.	 Šios	 infrastruk-
tūros	 tinklas	 veiktų	 per	 tinklo	mazgus,	 ku-
rių	 kiekvieną	 sudarytų	 konkreti	 institucija	
su	savo	valdomomis	informacinėmis	ir	tech-
nologinėmis	 priemonėmis.	 Šios	 priemonės	
tampa	 institucijų	 nuosavybe,	 tačiau,	 susi-
jungdamos	 į	 tinklą,	 institucijos	 įsipareigoja	
bendrai	dalintis	turimomis,	tinklui	priskirto-
mis,	informacinėmis	bei	technologinėmis	in-
frastruktūromis	bei	ištekliais.

Poreikis.	Paveldo	ir	istorijos	tyrimus,	moks-
lo	 institucijas	 ir	 jų	 MTI	 Lietuvoje	 kuruoja	
Švietimo	 ir	 mokslo	ministerija,	 o	 atminties	
institucijas	 ir	 svarbiausių	 šaltinių	 (pavel-
do)	 informacines	 infrastruktūras	 –	 Kultū-
ros	ministerija.	Dėl	to	net	ir	tos	pačios	srities	
duomenų	 bazės	 nesiejamos,	 neužtikrinama	
bendra	paieška	skirtingų	institucijų	duome-
nų	 bazėse,	 nekoordinuojamas	 tarptautinis	
bendradarbiavimas,	 mažai	 įsigyjama	 būti-
nų	 technologijų,	 jų	 įsigijimas	 nekoordinuo-
jamas,	dubliuojama	veikla,	neracionaliai	pa-
naudojamos	 lėšos,	 mokslinis	 potencialas	 ir	
kiti	 žmogiškieji	 ištekliai.	 Kuriamas	 tinklas	
gerokai	sumažins	minėtų	problemų	poveikį.	

Plėtra.	Pradiniame	PITI	plėtros	etape	bus	pa-
rengta	įžvalga	su	galimais	raidos	scenarijais,	
vidaus	organizacijos	modeliu	 ir	 tarptautiniu	
įtinklinimu.	 Vėlesnė	 PITI	 projektavimo	 fa-
zė	–	tai	juridinis	MTI	steigimas,	nacionalinių	
mokslinės	informacijos	standartų,	ontologijų,	
tezaurų,	 klasifikatorių	 pritaikymas,	 sukūri-

mas	ir	patvirtinimas,	į	tinklą	jungiamų	infor-
macinių	 infrastruktūrų	 derinimas,	 bendros	
informacijos	 paieškos	 sistemos	 visam	 tink-
lui	sukūrimas	ir	įdiegimas	kiekviename	maz-
ge,	nacionalinių	ir	tarptautinių	ryšių	su	kitais	
tinklais	 projektavimas	 ir	 sukūrimas,	 nuo-
latinė	 tinklo	 infrastruktūros	 ir	 turinio	 plėt-
ra.	Tinklui	sukurti	būtų	skirti	36	mėnesiai,	o	
tinklui	palaikyti	ir	plėsti	–	likęs	laikas	iki	2020	
metų.	

Įgyvendinančios institucijos ir tarptauti-
nis bendradarbiavimas. MTI	 projektą	 pa-
siūlė	VU	Komunikacijos	fakultetas	ir	Lietuvių	
literatūros	ir	tautosakos	institutas.	MTI	kūri-
mą	remia	projekto	„ePaveldas“	darbo	grupė,	
Kultūros	filosofijos	ir	meno	institutas,	Lietu-
vos	 istorijos	 institutas,	VU	 Istorijos	 fakulte-
tas,	KTU	Architektūros	ir	statybos	institutas,	
KU	 biblioteka,	 VDU	 Humanitarinių	 moks-
lų	 fakultetas,	 VDU	 Išeivijos	 studijų	 centras,	
VDU	biblioteka.	Potencialūs	užsienio	partne-
riai	yra	DARIAH,	Europeana,	UNESCO	skait-
meninė	 biblioteka.	 Dalis	 numatomų	 tinklo	
institucijų	mazgų	jau	turi	ryšius	su	užsienio	
partneriais	 ir	 tinklais.	Nuo	2010	m.	vidurio	
Lietuvos	mokslo	 taryba	 finansuoja	projektą	
„Lituanistinių	mokslo	 tyrimų	 ir	 paveldo	 in-
frastruktūrų	 tinklo	 kūrimas:	 projektavimo	
fazė“,	 kurio	 svarbiausias	 tikslas	 –	 parengti	
šios	MTI	galimybių	studiją.
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BIOMEDIcINOS MOKSLAI

Nacionalinės	 biomedicinos	mokslų	 (toliau	 –	
BMM)	 MTI	 yra	 sutelktos	 didžiuosiuose	 ša-
lies	universitetuose	ir	valstybiniuose	mokslo	
institutuose.	Daugiausia	biomolekulinių	tyri-
mų	vykdoma	Gyvybės	mokslo	 centrą	 (GMC)	
sudarančiuose	 VU	 Biotechnologijos	 ir	 VU	
Biochemijos	 institutuose,	 taip	pat	VU	Onko-
logijos	 institute	 ir	 Lietuvos	 sveikatos	moks-
lų	 universitete	 (LSMU).	 Šio	 profilio	 moksli-
nių	tyrimų	išteklių	yra	Inovatyvios	medicinos	
centre	(IMC)	bei	Gamtos	tyrimų	centre.	Dau-
giausia	 šių	MTI	 skirta	minėtų	 institucijų	 ty-
rėjų	programoms	vykdyti	ir	tik	nedaugelis	jų	
atviros	kitiems	tyrėjams.	Tarp	jų	yra	VU	Bio-
technologijos	 instituto	 Sekvenavimo	 ir	 VU	
Biochemijos	 instituto	 Proteomikos	 centrai.	
Kitų	institucijų	tyrėjai	gali	naudotis	biomole-
kulių	spektroskopijos	instrumentiniais	ištek-
liais,	sukauptais	VU	ligoninės	Santariškių	kli-
nikose,	VU	Biochemijos	institute	bei	Fizinių	ir	
technologijos	mokslų	centre	(FTMC).	VU	Bio-
technologijos	institute	šiuo	metu	yra	vieni	di-
džiausių	 bioinformatikos	 išteklių	 Lietuvoje.	
Jų	pagrindą	sudaro	„Linux“	kompiuterių	telki-
nys	–	400	skaičiavimo	branduolių,	kurių	ben-
dras	pajėgumas	yra	didesnis	nei	3	teraflopai,	
bendroji	operatyvinė	atmintis	–	1	TB.	VU	Bio-
technologijos	institute	yra	vienintelė	Baltijos	
šalyse	veikianti	įranga:	„Rigaku“	sukamo	ano-
do	spindulių	generatorius	su	vaizdo	plokštės	
detektoriumi	 ir	 Oksfordo	 kriosistema,	 skir-
ta	biomolekulių	erdvinės	struktūros	analizei.	
VU	Onkologijos	institute	įdiegta	transkripto-
minių	 tyrimų	MTI,	 leidžianti	 automatizuotai	
gryninti	nukleorūgštis	 iš	 įvairiausių	objektų,	
pagaminti	 tyrėjo	 poreikius	 geriausiai	 atitin-
kančią	 DNR	mikrogardelę	 bei	 analizuoti	 ge-
nomo	kopijų	ar	genų	raiškos	skirtumus,	nau-
dojant	 tiek	 laboratorijoje	 pagamintas,	 tiek	

komercines	DNR	mikrogardeles.	Taip	natūra-
liai	formuojasi	tarpinstitucinis	kompiuterinės	
ir	struktūrinės	biologijos	tyrimo	centras,	ku-
ris	kartu	su	Sekvenavimo	ir	Proteomikos	cen-
trais	bei	traksriptomikos	infrastruktūra	galės	
sudaryti	pagrindą	 tinklinei	nacionalinei	bio-
molekulių	MTI.	

IMC	 disponuoja	 eksperimentinių	 gyvū-
nų	 veislynu,	 kuriame	 veisiami	 linijiniai	 bei	
transgeniniai	 gyvūnai	 biomedicininiams	 ty-
rimams.	Vienu	metu	veislyne	auginama	dau-
giau	nei	2000	linijinių	pelių,	apie	300	trans-
geninių	 pelių,	 200	 žiurkių,	 taip	 pat	 triušiai	
bei	 vištos,	 tačiau	 yra	 galimybė	 auginti	 ir	
stambesnius	 gyvūnus.	 IMC	 dirba	 aukštos	
kvalifikacijos,	 atestuotas	 darbui	 su	 ekspe-
rimentiniais	 gyvūnais	 mokslo	 ir	 techninis	
personalas,	 yra	 šiuolaikinė	 įranga	 fiziologi-
niams,	 biocheminiams,	 citologiniams,	 his-
tologiniams	 parametrams	 vertinti.	 Ekspe-
rimentiniais	 gyvūnais	 naudojasi	 Lietuvos	 ir	
užsienio	mokslinių	tyrimų	institucijos.	

LSMU	 Veterinarijos	 akademija	 (LSMU	 VA)	
disponuoja	 viena	 didžiausių	 eksperimenti-
nių	 gyvūnų	 mokslinių	 tyrimų	 infrastruktū-
ra	šalyje.	Čia	atliekami	moksliniai	tyrimai	su	
pelėmis,	 jūrų	kiaulytėmis,	žiurkėmis	 ir	triu-
šiais.	 Mokslinė	 kompetencija	 bei	 LSMU	 VA	
sukaupta	 praktinio	 darbo	 su	 eksperimenti-
niais	gyvūnais	patirtis	leidžia	atlikti	tarptau-
tinio	 lygio	mokslinius	 tyrimus	neurologijos,	
chirurgijos,	genetikos,	transplantacijos,	aler-
gologijos,	gastroenterologijos,	mikrobiologi-
jos,	imunologijos,	farmakologijos,	virusologi-
jos,	parazitologijos	ir	kt.	srityse.	Šie	gyvūnai	
yra	būtini	ne	tik	moksliniams	tyrimams	LS-
MU	VA	 vykdyti;	 jais	moksliniams	 tyrimams	
bei	 studijoms	naudojasi	 ir	LSMU	Medicinos	
akademija	(LSMU	MA),	VDU,	LKKA,	KTU,	VU,	
VU	Onkologijos	institutas.

	LSMU	kartu	su	KTU	kuria	„Santakos“	slėnį,	
kuriame	 biomedicinos	 srities	 moksliniams	
tyrimams	stiprinti	steigiamas	Naujausių	far-
macinių	 ir	 sveikatos	 technologijų	 centras.	
Jame	 bus	 sutelkta	 aparatūra	 funkcinės	 ir	
struktūrinės	genomikos	tyrimams,	įvairiems	
ląstelių	 ir	 audinių	 elektrofiziologiniams	 ty-
rimams,	 gyvų	 ląstelių,	 audinių	bei	 kitų	bio-
loginių	objektų	vaizdinimui	 ir	analizei.	Visa	
tai	sudarys	galimybes	šiuolaikiniams	ląstelių	
biologijos,	 biomolekulių	 struktūros	 ir	 funk-
cinės	genomikos	tyrimams,	 tarp	 jų	moleku-
linės	 kardiologijos,	 gastroenterologijos	 bei	
neurodegeneracinių	 ligų	 etiopatogenezės	
kryptyse.	

2009	m.	 įkurtas	Gamtos	 tyrimų	centras	su-
jungė	tris	mokslo	institutus:	Ekologijos,	Bo-
tanikos	 bei	 Geologijos	 ir	 geografijos,	 todėl	
šiuo	metu	disponuoja	didžiausiais	šalyje	gy-
vosios	 ir	 negyvosios	 gamtos	MTI	 ištekliais.	
Esamos	 ir	 numatomos	 įsigyti	 eksperimen-
tinės	 įrangos	pagrindu	kuriami	 trys	 atviro-
sios	 prieigos	 centrai	 biotaksonominiams,	
ekologiniams	 ir	 ekotoksikologiniams	 bei	
geologiniams	 moksliniams	 tyrimams,	 ku-
rių	aprėptis	–	nuo	ekosistemos,	populiacijos	
ir	 organizmo	 iki	molekulinio	 lygmens.	Van-
dens	 organizmų	 tyrimams	 naudojama	 uni-
kali	akvariuminė	įranga,	sukauptos	tarptau-
tiniu	mastu	svarbios	augalų,	grybų,	vabzdžių	
ir	 mikroorganizmų,	 geologinių	 objektų	 ko-
lekcijos.	Klaipėdos	universiteto	(KU)	Jūrinio	
slėnio	 programoje	 numatytos	 investicijos	
kompleksinei	 MTI,	 skirtai	 vandens	 ekosis-
temų	 moksliniams	 tyrimams:	 įvairių	 orga-
nizmų	 ir	 jų	 grupių	 kiekybinei,	 struktūros,	
fiziologinei	bei	funkcinei	analizei.	Ši	MTI	už-
tikrins	platų	šiuolaikinių	fizikinės	 ir	chemi-
nės	bei	struktūrinės	analizės	metodų	taiky-
mą	 biogeocheminiams	 ir	 toksikologiniams	
tyrimams.	

BMM MTI projektai.	Pogrupyje	buvo	svars-
tyti	 7	MTI	 projektų	pasiūlymai.	 Pasiūlymus	
teikė	 Lietuvos	 universitetai,	 valstybiniai	
mokslo	institutai	ir	įstaigos,	tarp	jų	ir	Sveika-
tos	apsaugos	ministerijai	pavaldus	Valstybi-
nis	patologijos	centras.	

BMM MTI projektų atranka.	Gavus	apiben-
drinamąsias	užsienio	ekspertų	išvadas,	joms	
buvo	 pritarta.	 CossyBio,	 HBRC	 ir	MEDWAN	
projektai	priskirti	brandžių,	o	INECOM,	REIA	
ir	AEROINFRA	–	perspektyvių	projektų	gru-

pėms.	Iš	7	pateiktų	6	projektai	įtraukti	į	Kel-
rodį	.	

Kompiuterinės, struktūrinės 
ir sistemų biologijos centras 
(CossyBio)

CossyBio –	 tai	 tinklinė	 nacionalinė	 MTI,	
skirta	 biomolekulių	 struktūros	 ir	 funkcijos	
bei	biologinių	sistemų	fundamentiniams	bei	
taikomiesiems	tyrimams	 ir	kompiuteriniam	
modeliavimui.	

Poreikis ir paskirtis. Šios	 infrastruktūros	
poreikis	 susijęs	 su	 kritine	 gyvybės	 ir	 svei-
katos	 mokslų,	 farmacijos	 ir	 biotechnologi-
jos	pramonės	priklausomybe	nuo	galimybių	
suprasti	 ir	valdyti	biologinius	procesus	mo-
lekuliniu	 lygmeniu.	 Ši	 tinklinė	 MTI	 apimtų	
kelių	institucinių	partnerių:	VU	Biotechnolo-
gijos	ir	Biochemijos	institutų,	LSMU	Biome-
dicininių	 tyrimų	 instituto	 bei	 VU	Onkologi-
jos	instituto	instrumentinius	ir	kompiuterių	
išteklius,	 kurie,	 koordinuotai	 valdomi,	 galė-
tų	 patenkinti	 sparčiai	 augančius	 šalies	 bio-
medicinos	srities	mokslo	bendruomenės	po-
reikius.	

CossyBio	būtų	sudarytas	iš	trijų	dalių:	Kom-
piuterinės	 biologijos,	 Struktūrinės	 biologi-
jos	ir	Sistemų	biologijos	centrų.	Kompiuteri-
nės	biologijos	centras	teiktų	didelio	našumo	
kompiuterių	 išteklių	 paslaugas	 augančiai	
bioinformatikų	 bendruomenei,	 bioinforma-
tikos	 metodų	 vartotojams	 ir	 bioinforma-
tikos	 studentams.	 Struktūrinės	 biologijos	
infrastruktūros	centras	užtikrintų	konsulta-
cijas	gryninant	ir	kristalizuojant	baltymus	ir	
jų	kompleksus	bei	nustatant	baltymų	ir	nu-
kleorūgščių	erdvinę	struktūrą	centre	esančia	
rentgeno	spindulių	difrakcijos	ir	branduolio	
magnetinio	rezonanso	įranga.	Sistemų	biolo-
gijos	centras	užtikrintų	tris	eksperimentines	
infrastruktūros	 platformas:	 a)	 DNR	 sekve-
navimo	bei	mikrogardelių	pagrindu	veikian-
čias	genomo	tyrimų	technologijas,	b)	masių	
spektroskopijos	infrastruktūrą	išsamiai	pro-
teominei	 analizei	 ir	 c)	 biologinio	 vaizdini-
mo	infrastruktūrą.	Šis	centras	teiktų	plataus	
spektro	infrastruktūros	išteklių	 ir	konsulta-
cijų	paslaugas	biomedicinos,	biofarmacijos	ir	
klinikinių	tyrimų	srities	tyrėjams.	

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra. 
CossyBio	 bus	 kuriamas	 Saulėtekio,	 Santa-
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ros	 ir	Santakos	slėnių	 instrumentinių	 ištek-
lių	 pagrindu,	 įtraukiant	 jau	 egzistuojančius	
partnerių	 MTI	 elementus.	 CossyBio	 veiktų	
kaip	 atvirosios	 prieigos	 centras,	 suteikian-
tis	 galimybę	 naudotis	 ištekliais,	 pirmiau-
sia	atsižvelgiant	į	projekto	mokslinę	kokybę	
bei	tyrėjų	kompetenciją.	Vartotojas	prisiimtų	
atsakomybę	padengti	 veiklos	kaštus	 iš	 cen-
tralizuotų	MTI	 finansavimo	 šaltinių,	 pavyz-
džiui,	 iš	 finansuojančių	 organizacijų,	 fondų	
lėšų.	 Parengiamasis	 projekto	 etapas,	 kurio	
metu	būtų	sukurtas	partnerių	tinklas	ir	api-
brėžta	 veiklos	 forma,	 galėtų	 prasidėti	 2011	
metais.	 Pirmosios	 centralizuotai	 teikia-
mos	 paslaugos	 gali	 būti	 pradėtos	 2012	m.,	
o	 2012–2013	 m.	 būtų	 pradėta	 įgyvendinti	
CossyBio	plėtra.

Tarptautinis bendradarbiavimas. Cossy-
Bio	tikslinga	formalizuoti	ryšį	su	INSTRUCT	
ir	ELIXIR.	Kompiuterinės	ir	Struktūrinės	bio-
logijos	centrai	galėtų	sudaryti	efektyviai	vei-
kiančias	nacionalines	Europos	MTI	projektų	
ELIXIR	 (Europos	 bioinformatikos	 institu-
tas)	 ir	 INSTRUCT	 šakas.	 Sistemų	 biologijos	
centras	galėtų	funkcionuoti	kaip	besikurian-
čio	bendro	Europos	MTI	 tinklo	ESBI	 (Euro-
pos	sistemų	biologijos	 institutas)	nacionali-
nė	šaka.	

Žmogaus biologinių išteklių centras 
(HBRC)

HBRC	–	tinklinė	biologinių	išteklių	naciona-
linė	MTI,	kurios	pagrindą	sudarys	sveikatos	
priežiūros	 institucijos,	 vykdančios	 moksli-
nius	 tyrimus,	 kaups	 ir	 saugos	 žmogaus	 au-
dinių,	kraujo	ir	kraujo	komponentų,	organiz-
mo	skysčių	 ir	kaulų	 čiulpų	pavyzdžius,	 taip	
pat	 ląstelių	 linijas	 bei	 DNR	 ir	 RNR	 pavyz-
džius.	Kadangi	biologinių	pavyzdžių	kokybė	
priklauso	ne	 tik	nuo	 jų	surinkimo	 ir	saugo-
jimo	sąlygų,	bet	 ir	nuo	klinikinės	pavyzdžių	
anotacijos,	 MTI	 bus	 aprūpinta	 šiuolaikine	
informacine	sistema,	kuri	bus	pajėgi	susieti	
saugomus	biologinius	pavyzdžius	 su	 ligoni-
nių	 ir	 laboratorijų	 informacinėmis	 sistemo-
mis	bei	klinikiniais	ir	gyventojų	registrais.	

Poreikis ir paskirtis. Šiuolaikiniai	 funda-
mentiniai	 ir	 taikomieji	 biomedicininiai	 ty-
rimai	 itin	 priklausomi	 nuo	 kokybiškos	 bio-
loginės	 medžiagos	 –	 žmogaus	 audinių	 ir	
biologinių	skysčių	pavyzdžių,	 ląstelių,	gene-
tinės	medžiagos	ir	biožymenų.	Kartu	su	de-

mografine,	patologine,	klinikine	bei	kita	su-
sijusia	 informacija	 biologiniai	 pavyzdžiai	
turi	 būti	 prieinami	 tyrėjams	 pagal	 aiškiai	
apibrėžtas	taisykles.	Jie	turi	būti	gaunami	iš	
patikimų	 šaltinių,	 užtikrinančių	 aukščiau-
sius	kokybės	standartus.	Ši	MTI	funkcionuo-
tų	kaip	atvirosios	prieigos	centras,	kurio	pa-
vyzdžiai	būtų	atviri	visiems	šalies	tyrėjams.	
Vienas	 svarbiausių	 HBRC	 komponentų	 bus	
biologinių	pavyzdžių	centrų	įdiegtos	ir	palai-
komos,	 tarptautinius	 standartus	 atitinkan-
čios	kokybės	užtikrinimo	sistemos	bei	teisi-
niai	reglamentai.

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra. 
HBRC	tinklą	sudarytų	šios	sveikatos	priežiū-
ros	 ir	 mokslinių	 tyrimų	 institucijos:	 LSMU	
MA	 (DNR	biobankas,	 smegenų	 skysčių	ban-
kas),	Kauno	universitetinė	ligoninė	(audinių	
ir	 ląstelių	 biobankas),	 VU	Onkologijos	 insti-
tutas	(audinių,	organizmo	skysčių	ir	 ląstelių	
biobankas),	 VU	 ligoninės	 Santariškių	 klini-
kos	(kraujo	ir	kraujo	komponentų,	kaulų	čiul-
pų	biobankas,	DNR	pavyzdžiai)	ir	Valstybinis	
patologijos	 centras	 (audinių	 biobankas).	 Ši	
MTI	 būtų	 kuriama	 egzistuojančių	 instituci-
jų	materialinių	 ir	 žmonių	 išteklių	 pagrindu.	
HBRC	 sukūrimas	 apimtų	 egzistuojančių	 iš-
teklių	 (patalpų,	 saugojimo	 plotų,	 personalo	
darbo	vietų)	modernizavimą	ir	optimizavimą	
reikėtų	papildomai	 įsigyti	modernios	 šaldy-
mo	 įrangos	pavyzdžiams	saugoti	 ir	 tvarkyti,	
priemonių	personalo	mokymams	 rengti,	 in-
formacinėms	 ir	 kokybės	 užtikrinimo	 siste-
moms	sukurti,	moderniai	vadybos	sistemai	ir	
teisinei	bazei	įdiegti.	

Tarptautinis bendradarbiavimas. Ši	 MTI	
gali	 tapti	 europinės	 ESFRI	 biobankų	 infra-
struktūros	BBMRI	 (Biobanking	 and	Biomo-
lecular	 Resources	 Research	 Infrastructure)	
dalimi.

Biomedicininių duomenų kaupimo, 
standartizavimo ir analizės MTI 
(MEDWAN) 

MEDWAN –	tai	tinklinė	medicininių	duome-
nų	kaupimo,	saugojimo	 ir	analizės	naciona-
linė	MTI.

Poreikis ir paskirtis. Ji	 užtikrins	 elektro-
ninį	 standartizuotą	 pacientų	 fiziologinės	
stebėsenos,	 diagnostikos	 ir	 gydymo	 duo-
menų	 kaupimą	 nacionaliniu	 ir	 tarptautiniu	

mastu	 centralizuotai	 valdomoje	 medicini-
nių	duomenų	ir	produktyviųjų	žinių	bazėje.	
MEDWAN	 apims	 nemažai	 institucinių	 part-
nerių	–	Vilniaus	universiteto	ligoninių,	Kau-
no	universiteto	klinikų	ir	daugelio	kitų	mies-
tų	ligoninių	instrumentines	bei	intranetines	
infrastruktūras,	kurios	bus	 integruotos	 į	 in-
ternetinę	atvirosios	prieigos	MTI.	MEDWAN	
užtikrins	 didesnį	 Lietuvos	 biomedicinos	 ir	
klinikinės	praktikos	ekonominį	efektyvumą,	
e.	 sveikatos	 sistemos	 plėtrą,	 vertingų	 me-
dicininių	duomenų	kaupimą	 ir	 jų	 tarptauti-
nius	mainus.	Bus	sukurti	žinių	ištekliai	ir	in-
formacinėmis	technologijomis	pagrįsti	tokių	
žinių	analizės	ir	transformacijos	į	inovacijas	
instrumentai.

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra.	Cen-
tralizuotą	 MEDWAN	 valdymą	 ir	 jos	 įrangos	
eksploataciją	užtikrins	KTU	Telekomunikaci-
jų	ir	elektronikos	fakultetas.	MEDWAN	veiks	
kaip	atvirosios	prieigos	MTI	tyrėjams,	inova-
cijų	kūrėjams	bei	gydytojams.	MEDWAN	pa-
rengiamasis	projekto	etapas,	kurio	metu	bus	
sukurtas	partnerių	tinklas	ir	suderintos	vei-
klos	 formos,	 remiantis	ES	MTI	BrainIT	dau-
giamete	 patirtimi,	 galėtų	 prasidėti	 2011	
m.	 Parengiamojo	 etapo	 pabaigoje,	 įkūrus	
MEDWAN	konsorciumą,	bus	parengti	techno-
loginiai	ir	finansiniai	atskirų	MEDWAN	plėt-
ros	etapų	planai.	Vėliau,	2012–2013	m.,	bū-
tų	 sukurti	 investiciniai	 projektai	 MEDWAN	
plėtrai.

Tarptautinis bendradarbiavimas. MEDWAN	
Lietuvoje	jau	pradėta	kurti	–	Vilniaus	univer-
siteto	 Greitosios	 pagalbos	 ligoninėje,	 naudo-
jant	 BrainIT	 vykdomo	 7BP	 projekto	 AVERT-
IT	lėšas,	sukurta	instrumentinė	ir	informacinė	
bazė,	kuri	per	internetinę	prieigą	sujungta	su	
penkiais	neuromokslo	centrais	Didžiojoje	Bri-
tanijoje,	Vokietijoje,	Italijoje,	Švedijoje	ir	Ispa-
nijoje.	Visi	centrai	kartu	kas	minutę	gali	papil-
dyti	pacientų	įvairialypės	stebėsenos,	gydymo	
ir	demografinius	duomenis	bei	sukurti	patiki-
mą	hipotenzijos	epizodų	automatinės	progno-
zės	 informacinę	 technologiją.	 Ši	MTI	 bus	 su-
jungta	su	specializuotomis	ES	MTI,	visų	pirma,	
su	BrainIT,	vėliau	su	EATRIS	ir	BBMRI.

Metabolominės ekologijos MTI 
(INECOM) 

INECOM	–	tai	tinklinė	nacionalinė	MTI,	skir-
ta	metabolomikai,	tiriančiai	gyvų	organizmų	

gaminamas	 chemines	 medžiagas,	 tarpinin-
kaujančias	tarp	organizmų	ir	aplinkos.	

Poreikis ir paskirtis. Ši	MTI	veiks	per	tink-
lo	mazgus,	kurių	kiekvieną	sudarys	dalyvau-
janti	 institucija,	 besispecializuojanti	 meta-
bolitų	cirkuliacijoje	tam	tikroje	ekosistemos	
dalyje	 su	 savo	 valdomomis	 informacinėmis	
ir	 technologinėmis	 infrastruktūromis.	 Insti-
tucijos	valdo	atskirus	MTI	elementus	ir	ben-
drai	 dalijasi	 turimomis	 ir	 tinklui	 priskirto-
mis	infrastruktūromis	bei	kitais	ištekliais.

INECOM	 tikslas	 –	 užtikrinti	 instrumentinius	
resursus	 ir	 tam	 tikrą	 kompetenciją	metabo-
lominiams	tyrimams,	siejant	mokslinius	tyri-
mus,	aplinkos	apsaugą	ir	pramonės	poreikius.	

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra.	Šios	
MTI	centrais	galės	naudotis	Lietuvos	mokslo	
institucijos	ir	mokslininkai,	pirmiausia	GTC,	
VDU	 ir	 LAMMC	 laboratorijos.	 Galimos	 ben-
dradarbiavimo	 sutartys	 su	 Lietuvos	 ir	 ki-
tų	ES	šalių	 farmacijos	pramonės	 įmonėmis.	
Įgyvendinant	projektą	bus	sukurti	2	atviro-
sios	prieigos	MTI	centrai,	skirti	antrinių	me-
tabolitų	 tyrimams	 sausumos	 (VU)	 ir	 van-
dens	 (KU	 Baltijos	 pajūrio	 aplinkos	 tyrimų	
ir	 planavimo	 institute)	 ekosistemose.	 MTI	
apims	 įrangą	 mėginiams	 surinkti,	 fiksuo-
ti	 bei	 cheminėms	medžiagoms	 izoliuoti,	 bi-
ologiniams	objektams	veisti	 ir	eksperimen-
tiniams	 tyrimams	 atlikti,	 įskaitant	 GC-MS,	
GC-EAD,	 HPLC,	 aukštos	 rezoliucijos	MS,	 ol-
faktometrus,	aktometrus,	klimato	įrenginius	
ir	eksperimentinius	akvariumus	su	aplinkos	
kontrolės	sistemomis.	Bus	užtikrinta	prieiga	
prie	biologiškai	aktyvių	cheminių	medžiagų	
duomenų	bazių.	

Tarptautinis bendradarbiavimas.	 INE-
COM	galės	integruotis	į	ESFRI	EMBRC	(Euro-
pos	jūrinių	biologinių	išteklių	centrą)	ir	taps	
EMBRC	atramos	centru	pietų	Baltijoje.	

Eksperimentinių gyvūnų MTI (REIA)

REIA	–	tinklinė	nacionalinė	eksperimentinių	
gyvūnų	MTI,	 kurios	 svarbiausia	 paskirtis	 –	
užtikrinti	 tarptautinius	 standartus	 atitin-
kančius	 eksperimentinių	 linijinių	bei	 trans-
geninių	 pelių,	 žiurkių,	 triušių,	 stambesnių	
žinduolių	ir	paukščių	išteklius,	skirtus	moks-
liniams	tyrimams,	mokymui	ir	pramonės	po-
reikiams.	
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Poreikis ir paskirtis. Daugelyje	 biomedi-
cinos	krypčių	(pvz.,	molekulinė	ir	regenera-
cinė	 medicina,	 farmakologija,	 imunologija,	
genetika,	 onkologija,	 toksikologija,	 biotech-
nologija,	biochemija,	maisto	sauga,	neurolo-
gija,	 chirurgija,	 transplantacija,	alergologija,	
gastroenterologija,	mikrobiologija,	virusolo-
gija,	parazitologija	ir	kt.)	mokslinius	tyrimus	
įmanoma	atlikti	tik	turint	šiuolaikinę	ekspe-
rimentinių	gyvūnų	MTI.	REIA	 turės	 fizinį	 ir	
mokslinį	naujų	technologijų	ir	produktų	kū-
rimo	potencialą,	galės	dalyvauti	naujų	vaistų	
ikiklinikiniuose	 tyrimuose,	 vakcinų	 kompo-
nentų	 imunogeniškumo	 tyrimuose,	 taip	pat	
kuriant	diagnostines	sistemas,	 įskaitant	na-
notechnologijas	 ir	vizualizacijos	technologi-
jas,	kamieninių	ląstelių	regeneracinio	poten-
cialo	tyrimus	ir	terapijos	technologijas.

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra.	REIA	
įgyvendinimo	 metu	 bus	 atnaujinti	 du	 atvi-
rosios	 prieigos	 eksperimentinių	 gyvūnų	 in-
frastruktūros	 centrai:	 transgeninėms	 ir	 lini-
jinėms	 pelėms	 (IMC)	 bei	 linijinėms	 pelėms,	
žiurkėms,	 triušiams,	 taip	 pat	 stambesniems	
gyvūnams	bei	 paukščiams	 (LSMU	VA).	 REIA	
sudarys	įranga	eksperimentiniams	gyvūnams	
laikyti,	 veisti	 ir	 biomedicininiams	 tyrimams	
atlikti.	Šie	tyrimai	apims	ir	organų	transplan-
taciją,	 chirurginių	 intervencijų	modeliavimą,	
osteosintezę,	molekulinę	mediciną,	biofarma-
ciją,	tiriamųjų	vaistų	arba	naujų	vaistų	formų	
farmakokinetinius,	 farmakodinaminius,	 imu-
nogeninius	ir	toksinius	tyrimus.	

Tarptautinis bendradarbiavimas.	REIA	in-
frastruktūra	 leis	 Lietuvos	biomedicinos	 sri-
ties	mokslo	 institucijoms	 ir	mokslininkams	
dalyvauti	 ESFRI	 INFRAFRONTIER,	 FELASA	
infrastruktūrose.	 IMC	2010	m.	užmezgė	 ry-
šius	 ir	 pareiškė	 norą	 dalyvauti	 prie	 ESFRI	
INFRAFRONTIER	 infrastruktūroje	 asocijuo-
to	partnerio	teisėmis.

Aerobiologijos MTI (AEROINFRA)

AEROINFRA	 –	 tai	 nacionalinė	 MTI,	 kurios	
pagrindu	 taps	 tarpdisciplininis	 mokslinin-
kų	grupių	tinklas,	užtikrinantis	oro	alergenų	
kilmės	ir	sklaidos	duomenų	kaupimo,	verti-
nimo	bei	modernios	alergenų	prognozavimo	
sistemos	funkcionavimą	Lietuvoje.	

Poreikis ir paskirtis. Ši	MTI	 tarnaus	 dau-
gelio	mokslo	krypčių	tyrėjams	(botanika,	fe-

nologija,	 fitopatologija,	 medicina,	 palinolo-
gija,	 geologija,	 klimatologija,	 meteorologija,	
sociologija	ir	t.	t.),	sutelks	mokslinių	tyrimų	
išteklius	gausiam	viešojo	ir	privataus	sekto-
riaus	tyrėjų	būriui.	Ši	MTI	užtikrins	moksli-
ninkams	 ir	 visuomenei	 kokybišką	 informa-
ciją	apie	aerozolius,	įskaitant	alergenus,	kuri	
svarbi	 visuomenės	 sveikatai,	 žemės	 ūkio	 ir	
pramonės	 plėtrai.	 Informacija	 apie	 aerobi-
ologinę	 situaciją	 naudinga	 visiems,	 sergan-
tiems	alerginėmis	 ligomis,	gydytojams-aler-
gologams,	farmacijos	kompanijoms	ir	kitoms	
suinteresuotoms	 institucijoms.	Oru	plintan-
čių	 patogeninių	 grybų	 sporų	 sklaidos	 pro-
gnozės	yra	svarbios	ūkininkams.	Formuoja-
mas	 nacionalinis	 aerobiologinių	 mokslinių	
tyrimų	 tinklas	 svarbus	 tuo,	 kad	 ši	 MTI	 už-
tikrins	 bendradarbiavimą	 tarp	 skirtingų	
mokslo	šakų	atstovų.	

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra.	AE-
ROINFRA	 žmogiškieji	 ištekliai	 pirmiausia	
apima	ŠU,	VU	ir	LAMMC	tyrėjus.	Šia	MTI	nau-
dosis	 ne	 tik	 projekto	 rengėjai	 ir	 partneriai,	
bet	ir	kitos	mokslo	ir	studijų	institucijos.	Ka-
dangi	projekto	socialinis-ekonominis	povei-
kis	 bei	 potencialūs	 vartotojai	 apima	 ne	 tik	
mokslo	ir	studijų	institucijas,	šios	MTI	sukū-
rimo	ir	eksploatacijos	klausimą	kartu	turėtų	
spręsti	visos	suinteresuotos	ministerijos.	

Tarptautinis bendradarbiavimas.	 AE-
ROINFRA	plėtra	turės	teigiamą	poveikį	tarp-
tautiniams	 ryšiams	 ir	 bendradarbiavmo	
stiprinimui,	be	to,	MTI	bus	prieinama	visų	ES	
šalių	mokslininkams.	

fIzINIAI IR TEcHNOLOgIjOS 
MOKSLAI

Svarbiausios	 fizinių,	 medžiagų	 mokslo	 ir	
technologijų	 MTI	 sutelktos	 didžiuosiuo-
se	 šalies	 universitetuose	 bei	 valstybiniuose	
mokslo	 institutuose.	 VU	 Fizikos	 fakultetas	
disponuoja	plačiu	lazerinių	instrumentų	rin-
kiniu,	skirtu	netiesinės	optikos	reiškinių	ty-
rimams,	 lazerinei	 spektroskopijai,	 medžia-
gotyrai	bei	lazeriniam	medžiagų	apdirbimui.	
Šia	MTI	gali	naudotis	tiek	Lietuvos,	tiek	ir	už-
sienio	tyrėjai.	Ji	yra	Europos	infrastruktūros	
tinklo,	 remiamo	 per	 EK	 7-osios	 bendrosios	
programos	 (7BP)	 projektą	 „LaserLab-Euro-
pe“,	 ir	 tarptautinio	 konsorciumo,	 įgyvendi-
nančio	 vieną	 iš	 ESFRI	 projektų	 –	 „Extreme	
Light	 Infrastructure“	 (ELI),	 partneris.	 Laze-
rių	MTI	plėtra	Lietuvoje	yra	aktuali	ir	akade-
minei	sferai,	ir	plačiam,	sėkmingai	dirbančių	
lazerių	technologijų	įmonių	tinklui.

Nacionalinių	 centralizuotai	 valdomų	 ir	me-
džiagotyrai	skirtų	MTI	centrų	Lietuvoje	šiuo	
metu	 nėra.	 Įvairaus	 sudėtingumo	 instru-
mentų	rinkiniais	disponuoja	Fizinių	ir	tech-
nologinių	 mokslų	 centras	 (FTMC),	 Vilniaus	
universitetas	 (VU)	 bei	 Kauno	 technologi-
jos	universitetas	(KTU).	Pradėta	įgyvendinti	
Saulėtekio	slėnio	programa	numato	sutelkti	
VU	ir	FTMC	instrumentinius	pajėgumus	vie-
name	 laboratorijų	 centre.	 Čia	bus	 sukaupta	
didžioji	dalis	FTMC,	VU	Fizikos	fakulteto	bei	
VU	Medžiagotyros	ir	taikomųjų	mokslų	insti-
tuto	mokslinių	tyrimų	įrangos.

KTU	disponuoja	unikaliais	ultragarso	 testa-
vimo	įrengimų	kompleksais,	leidžiančiais	at-
likti	nedestrukcinius	žmogaus	aplinkos,	tarp	
jų	ir	didelės	rizikos	objektų,	tokių	kaip	che-
mijos	 gamyklų	 įrenginių,	 dujinio	 ir	 skysto	

kuro	vamzdynų,	oro	transporto	ir	kitų	prie-
monių	 tikrinimą	 bei	 bandymus.	 KTU	Ultra-
garso	mokslo	institutas	dalyvavo	ir	dalyvau-
ja	 ES	 finansuojamuose	 projektuose:	 5–7BP	
(šešiolika	projektų),	„Eurostars“	(du).	Ši	MTI	
turi	 didelį	 pramonės	 vartotojų	 potencialą,	
tačiau	iki	šiol	ja	naudojasi	nedaug	išorės	su-
bjektų.	

Molėtų	 astronomijos	 observatorija	 (MAO)	
yra	vienintelė	astronomijos	mokslo	krypties	
MTI	Lietuvoje.	MAO	įkurta	1969	m.	80	km	į	
šiaurę	 nuo	 Vilniaus.	 Ji	 priklauso	 VU.	 Infra-
struktūros	 instrumentinę	 bazę	 sudaro	 trys	
teleskopai	 ir	 didžiausias	 1,65	 m	 „Ritchey-
Chretien“	 tipo	 reflektorius.	 Teleskopai	 su	
CCD	 kameromis,	 greitaveikiais	 daugiakana-
liais	fotometrais	bei	radialinio	greičio	mata-
vimo	instrumentu	CORAVEL.	MAO	atvira	ne	
tik	Lietuvos	astronomams,	bet	ir	tarptautinei	
tyrėjų	 bendruomenei.	 Vykdomi	 bendri	 as-
tronominių	stebėjimų	projektai	kartu	su	JAV,	
Italijos,	Lenkijos,	Latvijos	ir	kitų	šalių	astro-
nomais.	 Čia	 reguliariai	 vyksta	 nacionalinės	
ir	 tarptautinės	 astronomijos	 konferencijos,	
tarptautinės	mokyklos	 astronomijos	magis-
trantams	ir	doktorantams.	

Lietuvos	 informacines	 bei	 komunikacines	
arba	 kompiuterijos	 MTI	 sudaro	 akademi-
nis	interneto	tinklas	„LitNet“,	paskirstytųjų-
lygiagrečiųjų	 skaičiavimų	 tinklas	 „LitGrid“,	
įeinantis	 į	 Baltijos	 šalių	 tinklą	 „BalticGrid“.	
„LitGrid“	yra	Europos	„Grid“	infrastruktūros	
(„European	Grid	Initiativ“)	(EGI)	narys.	„Li-
tNet“	tinklas	suteikia	kokybišką	plačiajuos-
tę	jungtį	visiems	universitetams	ir	valstybi-
niams	mokslo	 institutams	 bei	 kai	 kurioms	
kolegijoms.	 Šiuo	 metu	 „LitGrid“	 suteikia	
mokslininkų	 skaičiavimams	 daugiau	 nei	
500	 procesorių,	 apie	 50	 TB	 duomenų	 sau-
gyklų.	
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FTM MTI projektai.	Pogrupyje	buvo	svars-
tyta	12	MTI	projektų	pasiūlymų,	iš	kurių	dvi	
mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūros	 neatitiko	
nacionalinės	aprėpties	reikalavimo,	todėl	už-
sienio	ekspertams	buvo	perduota	vertinti	10	
MTI	projektų.	Siūlymus	pateikė	Lietuvos	uni-
versitetai	ir	valstybiniai	mokslo	institutai.

FTM MTI projektų atranka.	Gavus	apiben-
drinamąsias	 užsienio	 ekspertų	 grupės	 iš-
vadas,	 buvo	 nutarta	 joms	 iš	 esmės	 pritarti,	
tačiau	projektus	suskirstyti	tik	į	dvi	grupes	–	
perspektyvius	 ir	 nebrandžius.	 Į	 Kelrodį	
įtraukti	6	projektai.	

Didelio intensyvumo ir plataus 
spektro ultratrumpųjų lazerinių 
impulsų MTI (Lazerių MTI) 

Nacionalinės Lazerių MTI	mokslinė	 tema-
tika	 –	 ultratrumpųjų	 šviesos	 impulsų	 ge-
neravimas	 nuo	 vakuuminio	 ultravioleto	 iki	
infraraudonosios	 srities	 bei	 taikymai	 spin-
duliuotės	 ir	medžiagos	 sąveikos,	 netiesinės	
optikos	ir	parametrinių	reiškinių,	ultraspar-
čiųjų	procesų	tyrimuose	bei	lazerinėje	nano-
technologijoje	ir	mikrotechnologijoje.	

Poreikis ir paskirtis. Lazerių	MTI	 sujungs	
dalį	 jau	 egzistuojančių	 VU	 ir	 FTMC	 lazeri-
nių	 padalinių,	 integruos	 Saulėtekio	 slėnyje	
kuriamą	femtosekundinį	lazerinį	kompleksą	
NAGLIS,	mikroapdirbimo	ir	mikroprototipa-
vimo	femtosekundiniais	 ir	pikosekundiniais	
impulsais	bei	 lazerio	 sukeliamų	pažaidų	 la-
boratorijas.	 Ateityje	 bus	 tobulinamos	 laze-
rių	ir	lazerinių	komponentų	metrologijos	bei	
sudėtingų	biologinių	 sistemų	 tyrimo	 lazeri-
niais	metodais	laboratorijos.	Ši	MTI	sudarys	
sąlygas	atlikti	perspektyvius	lazerių	krypties	
fundamentinius	ir	taikomuosius	tyrimus,	už-
tikrins	atvirąją	prieigą,	sudarys	sąlygas	reng-
ti	aukštos	kvalifikacijos	specialistus	ir	padėti	
Lietuvos	įmonėms	diegti	lazerines	technolo-
gijas.	

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra.	 Šia	
MTI,	be	VU	ir	FTMC	lazerinių	padalinių	dar-
buotojų,	naudosis	įvairių	šalies	institucijų	ty-
rėjai,	 taikantys	 pažangius	 lazerinius	 meto-
dus	 sudėtingoms	 biologinėms	 sistemoms	
tirti	ir	naudojantys	mikroprototipų	būdu	su-
kurtas	struktūras	regeneracinėje	medicinoje,	
taip	pat	aukštųjų	 technologijų	 įmonės,	nau-
dojančios	 lazerinę	 nanotechnologiją	 ir	 mi-

kroapdirbimo	 technologiją	 jutikliams	 ir	mi-
kroprietaisams	kurti.	MTI	bus	prieinama	ES	
šalių	tyrėjams	iš	„Laserlab-Europe“	projekto,	
tyrėjams,	 vykdantiems	 mokslinius	 tyrimus	
pagal	dvišalius	susitarimus,	bei	studentams,	
atvykstantiems	pagal	ERASMUS	ar	kitas	stu-
dentų	mainų	 programas.	 Pikosekundinės	 ir	
femtosekundinės	derinimo	bangos	ilgio	laze-
rinės	sistemos	yra	pagrindinė	Lietuvos	laze-
rinių	 įmonių	 užimama	niša	 pasaulyje,	 todėl	
Lazerių	MTI	padės	spręsti	taikomuosius	už-
davinius,	ir	kurti	naujus	produktus.

Tarptautinis bendradarbiavimas.	 VU	 jau	
dabar	 yra	 Europos	 lazerinės	 laboratorijos	
„Laserlab-Europe“	narys,	 todėl	Lazerių	MTI	
plėtra	dar	labiau	sustiprins	Lietuvos	pozici-
jas	šioje	MTI.	Be	to,	VU	dalyvauja	ELI	kūrime,	
todėl	bus	siekiama	aktyviai	bendradarbiau-
ti	ir	su	šia	MTI.	
 
Puslaidininkių technologijų centras 
(PTC)

PTC	 steigimo	 tikslas	 –	 sukurti	 nacionalinę	
MTI,	atitinkančią	tyrėjų	ir	aukštųjų	technolo-
gijų	įmonių,	dirbančių	nanotechnologijų,	fo-
tonikos	ir	energiją	tausojančių	prietaisų	kū-
rimo	srityse,	poreikius.

Poreikis ir paskirtis. Ši	 MTI	 sutelks	 skir-
tingose	 Lietuvos	 mokslo	 institucijose	 dir-
bančius	 puslaidininkių	 fizikos	 ir	 technolo-
gijų	 specialistus	 į	 vieną	 centrą	 Saulėtekio	
slėnyje.	 Sutelktas	vienoje	vietoje	 ir	 atvirąja	
prieiga	 grindžiamas	 PTC	 aprūpins	 moder-
nia	technologine	įranga	visus	puslaidininkių	
fizikos	 srityje	 dirbančius	 Lietuvos	 tyrėjus.	
Centras	 bus	 naudingas	 ir	 gretimų	 mokslo	
krypčių	tyrėjams,	taip	pat	kitoms	MTI,	pvz.,	
Lazerių	MTI,	ULTRATEST.	PTC	pritrauks	ino-
vatyvias	Lietuvos	įmones,	gaminančias	pus-
laidininkinius	 prietaisus	 ir	 prietaisus,	 ku-
riuose	yra	puslaidininkinių	komponentų	bei	
integruotų	 modulių.	 Studentams	 toks	 cen-
tras	padės	įgyti	technologinių	įgūdžių	ir	for-
muoti	 siekį	 mokslinius	 tyrimus	 orientuoti	
taikymų	linkme.	

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra. 
Šios	 infrastruktūros	 plėtrą	 koordinuos	 Vil-
niaus	 universitetas	 ir	 Fizinių	 ir	 technologi-
jos	mokslų	 centras.	 VU	 ir	 FTMC	 skirs	 žmo-
giškuosius	 ir	techninius	 išteklius	MTI	 įkurti	
ir	 palaikyti	 pagal	 Saulėtekio	 slėnio	 progra-

mą.	Planuojamas	įgyvendinimo	laikotarpis	–	
2012–2020	metai.

Tarptautinis bendradarbiavimas.	PTC	įkū-
rimas	suteiks	galimybę	Lietuvos	tyrėjams	da-
lyvauti	didesniame	skaičiuje	europinių	ir	dvi-
šalių	MTEP	projektų.	PTC	technologinė	bazė	
suteiks	galimybę	Lietuvos	kompanijoms	ak-
tyviau	 dalyvauti	 europiniuose	 projektuose,	
skirtuose	 naujiems	 bandomiesiems	 gami-
niams	ir	technologijoms	kurti.	PTC	bus	atvi-
ra	užsienio	gamybinėms	ir	mokslinių	tyrimų	
institucijoms,	ypač	iš	kaimyninių	Baltijos	ša-
lių,	Baltarusijos	ir	Lenkijos,	kur	nėra	sukom-
plektuotų	 puslaidininkinių	 technologijų	 in-
frastruktūros	centrų.	

Spektrometrinio medžiagų 
ir elektroninių/molekulinių 
vyksmų charakterizavimo centras 
(SPECTROVERSUM)

Nacionalinės	 MTI SPECTROVERSUM	 tiks-
las	 –	 molekuliniame	 lygmenyje	 apibūdinti	
medžiagas,	jų	sudėtį	ir	vyksmus,	jose	panau-
dojant	plataus	spektro	intervalo	elektroma-
gnetinę	spinduliuotę	nuo	vakuuminio	ultra-
violeto	iki	mikrobangų.	

Poreikis ir paskirtis. Gamtos	 moksliniuo-
se	 tyrimuose,	 taip	 pat	 kuriant	 medžiagas	
bei	 konstruojant	 prietaisus,	 būtina	 supras-
ti	medžiagos	organizaciją	 ir	vyksmus	mole-
kuliniame	 lygmenyje.	 Tik	 tuomet	 atsiranda	
galimybė	 tuos	 procesus	 kontroliuoti	 ir	 nu-
matyti	 naujas	 medžiagų	 savybes.	 Šiuo	 po-
žiūriu	 spektroskopija	 –	 informatyviausias	
ir	universaliausias	medžiagos	 tyrimo	meto-
das.	Siekiant	apibūdinti	medžiagą	tenka	nau-
doti	ne	vieną,	bet	keletą	spektrinių	metodų	
skirtingose	 elektromagnetinės	 spinduliuo-
tės	 spektro	 srityse.	 Atskiros	 tyrėjų	 grupės,	
laboratorijos	 ir	 net	 institucijos	 nėra	 pajė-
gios	 įsigyti	 ir	eksploatuoti	visos	reikalingos	
ir	tarpusavyje	suderintos	spektrinės	įrangos.	
Todėl	 tokios	 vienoje	 vietoje	 sutelktos	 MTI	
įkūrimas	išspręstų	daugelį	medžiagų	charak-
terizavimo	ir	molekulinio	lygio	vyksmų	tyri-
mo	problemų.	

SPECTROVERSUM	 sujungs	 šiuo	metu	 išsklai-
dytas	 tiesinės	 ir	 netiesinės	 spektroskopijos	
mokslinių	tyrimų	infrastruktūras	(BMR	–	bran-
duolio	magnetinio	 rezonanso,	 ESR	 –	 elektro-
nų	 sukinių	 rezonanso,	 IR,	 vibracinę	 apskriti-

minio	 dichroizmo,	 mikrobangę,	 terahercinę,	
Ramano,	 suminio	 dažnio	 generacijos,	 masės	
spektroskopijos	 ir	 ultrasparčiosios	 sugerties	
bei	 liuminescencijos	 spektroskopijos)	 į	 vieną	
branduolį	 Saulėtekio	 slėnyje.	 MTI	 teiks	 įvai-
rias	 spektrinių	 tyrimų	 paslaugas:	 a)	medžia-
gų	nustatymo	ir	struktūros	tyrimai	(polimerai,	
dangos,	puslaidininkinės	medžiagos,	biomole-
kulės,	 vaistinės	medžiagos),	 b)	 inertinėje	du-
jų	 matricoje	 izoliuotų	 nestabilių	 junginių	 ty-
rimai,	 c)	 biomolekulių	 antrinės	 struktūros	 ir	
funkcijų	 tyrimai	 IR	 ir	 Ramano	 spektroskopi-
jos	metodais,	d)	anglies	dangų	analizė	Ramano	
spektroskopijos	metodais,	e)	laidžiųjų	polime-
rų	ir	fazių	riboje	absorbuotų	molekulių	spek-
troelektrocheminiai	 tyrimai,	 f)	 ultrasparčiųjų	
vyksmų	kinetikos	tyrimai,	g)	medžiagų	sudė-
ties	 tyrimai,	 h)	 ypač	 mažų	 priemaišų	 kiekių	
nustatymas,	 i)	kultūros	vertybių	tyrimai	IR	ir	
Ramano	spektroskopijų	metodais,	k)	nanome-
džiagų	ir	biostruktūrų	vaizdinimas	virpesinės	
spektroskopijos	metodais.	

Potencialūs	MTI	naudotojai	yra	tyrėjai	 iš	 fi-
zikos,	 medžiagotyros,	 biochemijos	 sričių.	
Be	 to,	 mokslininkai	 ir	 praktikai,	 dirbantys	
chemijos	 pramonėje,	 vaistinių	 medžiagų	 ir	
aplinkos	 apsaugos	 laboratorijose,	 biotech-
nologijos	ir	biomedicinos	įmonėse.	

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra.	Už	
šios	 infrastruktūros	 sukūrimą	 ir	 veiklą	 bus	
atsakingas	 Vilniaus	 universiteto	 Fizikos	 fa-
kultetas	 kartu	 su	 Fizinių	 ir	 technologijos	
mokslų	 centru.	 SPECTROVERSUM	branduo-
lį	sudarys	mokslinių	grupių,	dirbančių	VU	Fi-
zikos	 fakultete,	 FTMC,	 VU	 Biochemijos	 ins-
titute,	 lazerinių	 sistemų	 gamybos	 įmonėje	
UAB	„Ekspla“,	žmogiškasis	potencialas	ir	tu-
rima	mokslinių	tyrimų	įranga,	kuri	bus	orga-
niškai	papildyta	iš	Saulėtekio	slėnio	progra-
mos	lėšų.	

Tarptautinis bendradarbiavimas. 
SPECTROVERSUM	glaudžiai	bendradarbiaus	
su	 kitomis	 Lietuvoje	 kuriamomis	 MTI,	 taip	
pat	 su	 ES	medžiagotyros	mokslinių	 tyrimų	
infrastruktūromis.

Ultragarsinių neardomųjų bandymų, 
matavimų ir diagnostikos centras 
(ULTATEST)

Nacionalinės	MTI ULTRATEST	veikla	apims	
ultragarsinių	neardomųjų	bandymų	įrangos	
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kūrimo	 ir	 panaudojimo	 mokslines	 proble-
mas.	

Poreikis ir paskirtis. Ultragarsiniai	 near-
domieji	 bandymai	 yra	 viena	 iš	 pagrindinių	
priemonių	stebėti	žmogaus	aplinkai,	kurioje	
yra	įvairių	itin	pavojingų	technologijų	ir	inži-
nerinių	konstrukcijų.	Neardomieji	bandymai	
garantuoja	 saugią	 tokių	 objektų	 eksploata-
ciją	 ir	 užtikrina	 žmonėms	 saugų	 gyvenimą.	
Kuriami	ultragarsinių	neardomųjų	bandymų	
metodai	 ir	 ULTRATEST	 paslaugos	 būtinos	
saugiai	 eksploatuojant	naftos	 ir	dujų	vamz-
dynus	bei	talpyklas,	energetikos	ir	cheminės	
pramonės	 įmones,	 laivų	 statyklas,	 geležin-
kelius	ir	tiltus,	dideles	aviacijos	ir	kosminės	
technikos	 inžinerines	 konstrukcijas.	 Ši	 MTI	
suteiks	galimybę	kurti	naujus	inovacinius	ul-
tragarso	 neardomųjų	 bandymų	 metodus	 ir	
sistemas	 panaudojant	 nukreipiamąsias	 ul-
tragarsines	bangas	bei	specialius	ultragarsi-
nius	keitiklius,	skirtus	matuoti	ekstremalio-
mis	sąlygomis.

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra. 
KTU	Ultragarso	mokslo	 institutas	 bus	 atsa-
kingas	 už	 didelio	 nuotolio	 ultragarsinių	 ty-
rimų	centro	ULTRATEST	įkūrimą	ir	eksploa-
taciją	slėnyje	„Santaka“.	Planuojama	projektą	
įgyvendinti	2013–2020	metais.

Tarptautinis bendradarbiavimas.	 Dide-
lio	nuotolio	ultragarsinių	tyrimų	centras	UL-
TRATEST	galėtų	 tapti	dalimi	sistemos,	skir-
tos	neardomųjų	bandymų	metodams	taikyti	
pasaulinėje	praktikoje.	Šios	sistemos	 inicia-
toriai	yra	kompanijos	„TWI“	ir	„Plant	Integri-
ty“	(Jungtinė	Karalystė).

Molėtų astronomijos observatorija 
(MAO)

Nacionalinės MTI MAO	 projektas	 skirtas	
esamai	 astronomijos	 observatorijai	 atnau-
jinti	 ir	parengti	 ją	Galaktikos	struktūros	bei	
žvaigždžių	evoliucijos	procesų	tyrimui	tarp-
tautiniu	lygmeniu.	

Poreikis ir paskirtis. Ši	 MTI	 pirmiausiai	
tenkins	VU,	FTMC	ir	VPU	mokslininkų	porei-
kius,	prieiga	prie	šios	MTI	bus	atvira	ir	kitų	
Lietuvos	 bei	 užsienio	mokslo	 institucijų	 ty-
rėjams.	Numatoma	iki	60	proc.	teleskopo	lai-
ko	atviro	konkurso	būdu	skirti	mokslinių	ty-
rimų	 programoms,	 kurių	 paraiškas	 vertins	

tarptautinis	 1,65	 m	 teleskopo	 laiko	 skirs-
tymo	komitetas.	Be	atvirosios	prieigos	pro-
gramų,	MTI	 bus	 vykdomos	 kelios	 ilgalaikės	
mokslinių	 tyrimų	 programos,	 kurioms	 rei-
kia	daug	teleskopo	laiko.	Dėl	konkursinio	te-
leskopo	 laiko	 skirstymo	 ypatumų	 ilgalaikių	
programų	praktiškai	neįmanoma	vykdyti	už-
sienio	 observatorijose.	 Atnaujinta	 MAO	 už-
tikrins	 aukščiausio	 lygio	 mokslinių	 tyrimų	
plėtrą	Lietuvoje.	Šioje	MTI	numatoma	vykdy-
ti	plačią	studentų	mokslinių	tyrimų	progra-
mą,	rengti	astronomus	ir	fizikos	specialybės	
studentus.	

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra.	Šios	
MTI	plėtrą	vykdys	Vilniaus	universitetas.	Sie-
kiant	sėkmingai	įgyvendinti	minėtus	tikslus,	
būtina	iš	esmės	atnaujinti	esamos	MTI	tech-
ninę	bazę,	ypač	akcentuojant	1,65	m	telesko-
po	galimybių	plėtrą.	Numatoma	įsigyti	ypač	
efektyvų	 daugiaobjektį	 spektrografą	 ir	 pla-
taus	lauko	CCD	kamerą.

Tarptautinis bendradarbiavimas. Atnau-
jinta MAO	atitiks	aukščiausio	lygio	reikalavi-
mus,	 keliamus	 analogiškoms	 tarptautinėms	
astronominių	tyrimų	infrastruktūroms,	ir	in-
tegruosis	į	Europos	ir	pasaulio	astronominių	
MTI	 tinklą.	 Tarptautinė	 integracija	 ir	 ben-
dradarbiavimas	 bus	 plėtojamas	 stiprinant	
dabartinius	glaudžius	ryšius	su	užsienio	ša-
lių	astronomijos	observatorijomis	bei	akcen-
tuojant	 tarptautinių	mokyklų	 organizavimo	
svarbą	MTI	bazėje.	

Lietuvos GRID ir našių skaičiavimų 
tinklas (LitGrid-HPC)

LitGrid-HPC	–	tai	nacionalinė	MTI,	komplek-
siškai	ir	efektyviai	teikianti	vartotojams	rei-
kalingas	skaičiavimų	galimybes	ir	susijusias	
paslaugas	 (vartotojų	 identifikavimo,	 moky-
mo,	 saugumo,	programų	 inžinerijos	 ir	kitos	
procedūros)	bei	užtikrinanti	įvairiapusį	duo-
menų	saugyklų	funkcionalumą.	

Poreikis ir paskirtis. LitGrid-HPC	yra	būti-
nas,	 siekiant	 palengvinti	 skaičiavimus	 įvai-
riose	mokslo	kryptyse,	ypač	biologijoje,	me-
dicinoje,	 biochemijoje,	 spektroskopijoje,	
astrofizikoje,	 elementarių	 dalelių	 fizikoje,	
termobranduolinės	sintezės	ir	inžineriniams	
uždaviniams	 spręsti.	 Potencialūs	 naudo-
tojai	 Lietuvoje	 –	 tai	 pirmiausia	 Saulėtekio,	
Santaros	ir	Santakos	slėnių	institucijos,	vie-

šojo	 sektoriaus	 (sveikatos	 apsaugos,	 infor-
macinių	 technologijų	 ir	 kt.)	 įstaigos,	 aukš-
tųjų	 technologijų	 įmonės,	 įsikursiančios	
mokslo	ir	technologijų	parkuose,	kitos	vers-
lo	įmonės.

Įgyvendinančios institucijos ir plėtra.	Šią	
infrastruktūrą	koordinuos	Vilniaus	universi-
tetas. Lietuvos	GRID,	debesų	kompiuterijos,	
našių	 ir	 lygiagrečių	skaičiavimų	tinklui	kur-
ti	Lietuvoje	sąlygos	palankios.	 Įkurtas	 jung-
tinis	Santaros	ir	Saulėtekio	slėnių	atvirosios	
prieigos	centras	–	VU	našių	skaičiavimų	tink-
las	(VU	NST).	Šis	tinklas	apims	daugiau	kaip	
3000	 branduolių	 turinčius	 klasterius,	 teiks	
vartotojams	didesnės	nei	1	PB	apimties	dis-
kų	saugyklas,	kitas	technines	ir	programines	
priemones.	VU-NST	klasteriai	bus	orientuo-
ti	 į	 lygiagrečiuosius	 skaičiavimus	 (Saulėte-
kio	slėnyje),	juose	veiks	centriniai	GRID	ser-
visai	(Santaros	slėnyje),	į	bendrą	tinklą	juos	
sujungs	bei	prie	jų	patogią	ir	saugią	vartoto-
jo	bei	taikomųjų	uždavinių	prieigą	realizuos	
debesų	kompiuterijos	technologijos.

Tarptautinis bendradarbiavimas. LitGrid-
HPC	 tinklas	 bus	 integruotas	 į	 tarptautinę	
mokslinių	tyrimų	ir	skaičiavimų	aplinką:	jau	
dabar	„LitGrid“	tinklas	tikrojo	nario	teisėmis	
dalyvauja	Europos	GRID	iniciatyvoje.	Ši	MTI	
bendradarbiaus	su	žymiais	mokslo	centrais,	
tokiais	 kaip	 CERN,	 EMBL	 ir	 kitais,	 su	 našių	
skaičiavimų	Europos	iniciatyvomis	DEISA	ir	
PRACE.	
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Europos	 socialinių	mokslų	duomenų	 archy-
vų	taryba	(Council of European Social Scien-
ce Data Archives, CESSDA;	www.cessda.org)	–	
tai	 tinklinė	 MTI,	 kurios	 tikslas	 –	 užtikrinti	
tyrėjams	ir	studentams	prieigą	prie	Europos	
šalių	socialinių	mokslų	duomenų	archyvų.

Bendras	 kalbos	 išteklių	 ir	 technologijų	 in-
frastruktūrų	 tinklas	 (Common Langua-
ge Resources and Technology Infrastructure 
Network,	CLARIN;	www.clarin.eu)	–	tai	ben-
droji	kalbų	išteklių,	paslaugų	ir	technologijų	
MTI.	Jos	tikslas	–	sudaryti	visų,	ypač	HSM,	sri-
čių	Europos	tyrėjams	galimybes	 lengvai	pa-
siekti	 įvairaus	pobūdžio	tekstynus	ir	kalbos	
duomenų	bankus,	spausdintinius	ir	rankraš-
tinius	 dokumentus,	 garso,	 vaizdo	 archyvus,	
taikyti	 naujausias	 informacines	 technologi-
jas	humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	sričių	
moksliniuose	tyrimuose.	

Skaitmeninė	menų	ir	humanitarinių	mokslų	
tyrimų	 infrastruktūra	 (Digital Research Inf-
rastructure for the Arts and Humanities,	DA-
RIAH;	 www.dariah.eu)	 –	 tai	 Europos	 skait-
meninė	menų	ir	humanitarinių	mokslų	MTI,	
kurios	pirminė	paskirtis	–	suteikti	 tyrėjams	
prieigą	 prie	 meno	 ir	 humanitarinių	 moks-
lų,	tarp	jų	–	ir	istorinio	bei	kultūros	paveldo	
skaitmeninių	šaltinių,	ypač	vaizdo	ir	garso.	

LIETuVA IR EuROpOS MOKSLINIų 
TyRIMų INfRASTRuKTūROS

Šioje	kelrodžio	dalyje	pateikiamos	nuo-
rodos	 į	 tas	 Europos	mokslinių	 tyrimų	
infrastruktūras,	į	kurias	būtų	verta	įsi-

traukti	 Lietuvos	 subjektams.	 Dalis	 Lietuvos	
MTI	 Kelrodžio	 projektų,	 tiek	 užsienio,	 tiek	

šalies	ekspertų	nuomone,	gali	sparčiai	ir	sėk-
mingai	integruotis	į	besiplečiančias	Europos	
mokslinių	 tyrimų	 infrastruktūras	 (žr.	1	 len-
telę).	
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Europos socialinis tyrimas (European Social Sur-
vey, ESS; www.europeansocialsurvey.org) – tai 
itin griežtus metodologinius standartus atitinkan-
tis, kas dveji metai įgyvendinamas Europos šalių 
socialinių nuostatų ir vertybių tyrimas. Pagrin-
dinis ilgalaikis projekto tikslas – fiksuoti ir pa-
aiškinti besikeičiančių politinių, ekonominių ir 
socialinių nuostatų, įsitikinimų bei elgsenos mo-
delių skirtingose Europos populiacijose sąveiką. 

Europos	 molekulinės	 biologijos	 laboratori-
ja	 (European	 Molecular	 Biology	 Laboratory,	
EMBL;	www.embl.org)	–	viena	priešakinių	pa-
saulio	mokslinių	tyrimų	organizacijų.	Sukurta	
1974	m.	tarpvyriausybinio	susitarimo	pagrin-
du,	 šiuo	metu	 veikia	 remiama	20	 šalių-narių	
lėšomis.	EMBL	atlieka	pažangius	molekulinės	
biologijos	fundamentinius	tyrimus,	kuria	mo-
lekulinės	biologijos	instrumentus,	metodus	ir	
technologijas,	 vykdo	 doktorantūros	 studijas	
bei	mokymus.

Biobankų ir biomolekulinių išteklių mokslinių 
tyrimų infrastruktūra (Biobanking and Biomole-
cular Resources Research Infrastructures, BBM-
RI; www.bbmri.eu) – tai Europos biobankų ir bi-
omolekulinių išteklių MTI, integruojanti esamus 
ir naujus žmonių biologinės medžiagos bankus.

Europos infrastruktūra žinduolių genomų mode-
liams fenotipuoti ir archyvavuoti (The Europe-
an Infrastructure for Phenotyping and Archiving 
of Model Mammalian Genomes, INFRAFRON-
TIER; www.infrafrontier.eu) – tai Europos eks-
perimentinio pelės modelio MTI, kuri remiasi 
egzistuojančiomis ir planuojamomis sukurti ar 
atnaujinti pelės modelio klinikomis ir biologi-
niais archyvais. 

Integruota	 struktūrinės	 biologijos	 infrastruk-
tūra	 (An Integrated Structural Biology Infras-
tructure,	INSTRUCT;	www.instruct-fp7.eu)	–	tai	
nauja	kuriama	 tinklinė	struktūrinės	biologijos	
MTI,	 kurią	 sudarys	 pagrindiniai	 bei	 asocijuoti	
mokslinių	 tyrimų	centrai,	disponuojantys	šiuo	
metu	moderniausiais	instrumentų	kompleksais	
struktūrinės	biologijos	tyrimams.	

Europos gyvybės mokslų biologinės infor-
macijos infrastruktūra (European Life-Scien-
ce Infrastructure For Biological Information, 
ELIXIR; www.elixir-europe.org) – tai tinklinė 
specializuotų molekulinės biologijos duomenų 
MTI, kurios centrinis elementas yra Europos 
bioinformatikos institutas (European Bioinfor-
matics Institute, EBI; www.ebi.ac.uk), EMBL 
padalinys.

Europos branduolinių tyrimų organizacija, 
anksčiau – Europos branduolinių tyrimų tary-
ba (European Organization for Nuclear Rese-
arch – anksčiau Conseil Européen pour la Re-
cherche Nucléair, CERN; www.cern.ch) buvo 
įkurta 1954 metais. Ji veikia tarpvyriausybinių 
susitarimų pagrindu ir šiuo metu vienija 20 ša-
lių narių. Pagrindinė CERN mokslinių tyrimų 
sritis – fundamentalūs dalelių, iš kurių sudaryta 
medžiaga, bei sąveikos jėgų tyrimai.

Europos neutronų spektroskopijos MTI (Insti-
tut Laue-Langevin, ILL; www.ill.eu) – tai tar-
pvyriausybinių susitarimų pagrindu veikianti 
mokslinių tyrimų institucija, disponuojanti vie-
nu intensyviausiu pasaulyje neutronų, generuo-
jamų branduoliniame reaktoriuje, šaltiniu.

Europos neutronų skaidymo centras (European 
Spallation Source, ESS www.ess-scandinavia.eu) – 
tai naujas europinis projektas, kurio tikslas – sukur-
ti atomų skaidos pagrindu veikiantį neutronų šalti-
nį, savo intensyvumu pralenkiantį visus šiuo metu 
pasaulyje egzistuojančius šaltinius. 

Ekstremalios galios šviesos infrastruktūra (The 
Extreme Light Infrastructure, ELI; 
www.extreme-light-infrastructure.eu) – tai 
nauja kuriama MTI. Tikimasi sukurti lazerinės 
spinduliuotės generavimo įrangą, apie milijoną 
kartų intensyvumu pralenkiančią šių dienų gali-
mybes, šviesos ir medžiagos sąveikai tirti. 
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pRIEDAI

1 pRIEDAS.  
LIETuVOS MTI KELRODŽIO  
uŽSIENIO ŠALIų EKSpERTAI
MTI	projektams	vertinti	buvo	sudaryta	
tarptautinė	ekspertų	grupė	iš	žymių	
mokslininkų	ir	MTI	plėtros	specialistų:
Johanness	Andersen	(Danija)
Ingmars	Eglitis	(Latvija)
Jacek	Gierlinski	(Lenkija)
Eeva	Ikkonen	(Suomija)
Bente	Maegard	(Danija)
Karl-Eric	Magnusson	(Švedija)
Andres	Metspalu	(Estija)
Ekkehard	Mochmann	(Vokietija)
Taina	Pihlajaniemi	(Suomija)
Jan-Eric	Solheim	(Norvegija)
Dalia	Varanka	(JAV)
Richard	Wagner	(Prancūzija)
John	Wood	(Jungtinė	Karalystė)
Kenneth	Wärnmark	(Švedija)

Europos pažangiojo skaičiavimo partnerystė 
(Partnership for Advanced Computing in Euro-
pe, PRACE; www.prace-project.eu) – tai šiuo-
laikinių itin našių skaičiavimų MTI, veikianti 
partnerystės tarpnacionalinių superkompiuterių 
centrų pagrindu. Šioje nacionalinių centrų aso-
ciacijoje yra 20 narių. 

Europos pietinė observatorija (European Sout-
hern Observatory, ESO; www.eso.org) – tai di-
džiausia Europos astronomijos observatorija. 
Organizacija įkurta 1969 m. ir šiuo metu jun-
gia 14 Europos valstybių, kurios kartu valdo te-
leskopų bazes Čilėje, La Silla ir Cerro Paranal 
vietovėse. ESO veiklą koordinuoja observatori-
jos valdyba, įsikūrusi Garchinge prie Miunche-
no, Vokietijoje. 

1 lentelė. Kelrodyje rekomenduotų MTI ir Europos MTI dermė
LIETUVOS MTI PROjEKTAI GALIMA NARySTė EUROPOS MTI
LiDA CESSDA
E-lingua CLARIN
PITI DARIAH
CossyBio INSTRUCT,	ELIXIR	ir	EMBL
HBRC BBMRI
RIEA INFRAFRONTIER
INECOM EMBRC
Lazerių	MTI ELI
LitGrid-HPC EGI	ir	PRACE
MAO ESO
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2 pRIEDAS.  
LIETuVOS MTI KELRODŽIO DARBO gRupėS NARIAI
Gintaras	Valinčius	 VU	(grupės	vadovas)
Vytautas	Ruolia	 Nacionalinės	plėtros	institutas	(grupės	vadovo	padėjėjas)
Giedrius	Viliūnas	 LR	Švietimo	ir	mokslo	ministerija	(grupės	koordinatorius)

Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) pogrupis
Algis	Krupavičius	 KTU	(pogrupio	vadovas)
Eglė	Butkevičienė	 KTU
Danguolė	Kiznienė	 LR	Švietimo	ir	mokslo	ministerija
Mindaugas	Kvietkauskas		 Lietuvių	literatūros	ir	tautosakos	institutas
Marius	Lanskoronskis		 ISM	Vadybos	ir	ekonomikos	universitetas
Rimas	Laužikas		 VU
Liudvika	Leišytė	 Olandija,	Tventės	(Twente)	universitetas
Rūta	Marcinkevičienė		 VDU
Aušra	Maslauskaitė	 Socialinių	tyrimų	institutas
Paulius	Subačius	 Lietuvių	katalikų	mokslo	akademija
Irena	Vaišvilaitė	 VU

Biomedicinos mokslų (BMM) pogrupis
Daiva	Rastenytė		 LSMU	(pogrupio	vadovė)
Vilmantė	Borutaitė	 LSMU
Vincas	Būda		 VU
Zita	Gasiūnaitė	 KU
Arvydas	Janulaitis		 VU	Biotechnologijos	institutas
Algimantas	Juozapavičius		 VU
Saulius	Petkevičius		 LSMU
Arminas	Ragauskas	 KTU
Kęstutis	Sužiedelis	 VU	Onkologijos	institutas
Virginijus	Šikšnys	 VU
Česlovas	Venclovas	 VU
Rytas	J.Vilgalys	 JAV,	Djuko	(Duke)	universitetas

Fizinių ir technologijos mokslų (FTM) pogrupis
Vladas	Vansevičius	 VU	(pogrupio	vadovas)
Kęstutis	Jasiūnas	 UAB	„Ekspla“
Eimutis	Juzeliūnas	 FTMC
Rymantas	Kažys	 KTU
Gediminas	Motuza	 VU
Gediminas	Niaura	 FTMC
Darius	Sabaliūnas	 JAV,	„Procter&Gamble“
Valdas	Sirutkaitis	 VU
Gintautas	Tamulaitis	 VU
Vidmantas	Tomkus	 UAB	„Arcus	Novus“
Ramūnas	Valiokas	 FTMC
Antanas	Žilinskas	 VU	

ANgLų KALBOS ŽODŽIų  
juNgINIų SANTRuMpOS
AEROINFRA	–	Aerobiological	Research	Infrastructure	
BBMRI	–	Biobanking	and	Biomolecular	Resources	Research	Infrastructures
BRAINLIFE	–	E-infrastructure	for	Neurooncology	and	Brain	Tumours
BS	–	Biomedical	Sciences
CESSDA	–	Council	of	European	Social	Science	Data	Archives
CLARIN	–	Common	Language	Resources	and	Technology	Infrastructure	
CossyBio	–	Center	for	Computational,	Structural	and	Systems	Biology	
CREST	–	Consortium	for	Research	Excellence,	Support	and	Training	
DARIAH	–	Digital	Research	Infrastructure	for	the	Arts	and	Humanities
EGI	–	the	European	Grid	Initiative
EHR	–	Electronic	Health	Record	
EIB	–	European	Investment	Bank	
eLABa	–	Lithuanian	Academic	Electronic	Library	
ELI	–	Laser	Research	Facility
E-lingua	–	Electronic	Resources	of	the	Lithuanian	Language	
ELIXIR	–	European	Life	Sciences	Infrastructure	for	Biological	Information
EMBL	–	European	Molecular	Biology	Laboratory
EMBRC	–	European	Marine	Biological	Resource	Center
ERA	–	European	Research	Area
ERIC	–	European	Research	Infrastructure	Consortium
ESFRI	–	European	Strategy	Forum	on	Research	Infrastructures
ESO	–	European	Southern	Observatory
FELASA	–	the	Federation	of	Laboratory	Animal	Science	Associations
FORS	–	Swiss	Foundation	for	Social	Research
FORTH	–	Institute	of	Computer	Science	of	the	Foundation	for	Research	and	Technology-Hellas	
GEMSS	–	Grid-infrastructure	for	Medical	Service	Provision
GESIS	–	German	Social	Science	Infrastructure	Service
GRID	–	Grid	computing	is	a	term	referring	to	the	combination	of	computer	resources	from	
multiple	administrative	domains	to	reach	a	common	goal
HBRC	–	Human	Biological	Resource	Center	
HPC	–	high-performance	computing
ICPSR	–	Inter-university	Consortium	for	Political	and	Social	Research,	Michigan,	USA
IMEC	–	a	company	in	Belgium	for	research	in	nano-electronics
INECOM	–	Infrastructure	for	Ecological	Metabolomics	
INFRAFRONTIER	 –	 the	 European	 Infrastructure	 for	 Phenotyping	 and	 Archiving	 of	Model	
Mammalian	Genomes
INSTRUCT	–	an	Integrated	Structural	Biology	Infrastructure
ISBER	–	International	Society	for	Biological	and	Environmental	Repositories
Laser RI	–	High-Intensity	and	Broad	Spectral	Range	Ultrashort	Pulse	Laser	
LASERLAB-EUROPE	–	the	Integrated	Initiative	of	European	Laser	Research	Infrastructures	in	
the	7th	Framework	Programme	of	the	European	Union
LiDA	–	Lithuanian	Data	Archive	for	Humanities	and	Social	Sciences	
LitGrid	–	Lithuanian	Network	of	Distributed	and	Parallel	Computing	and	E-services
LitGrid-HPC	–	Lithuanian	Grid	Infrastructure	for	High-performance	Computing
LitNet	–	the	Information	and	Communication	System	of	Lithuania	
LVB	–	Lithuanian	Virtual	Library
MAO	–	Molėtai	Astronomical	Observatory	
MARS	–	a	Network	of	the	European	Marine	Research	Stations	
MEDGRID	–	a	Network	of	Research	Institutions	for	the	Processing	of	Medical	Information
MedPix	–	Medical	Images	Database	
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LIETuVIų KALBOS ŽODŽIų  
juNgINIų SANTRuMpOS

7BP	–	Europos	Komisijos	7-oji	bendroji	programa
BP	–	Europos	Komisijos	bendroji	programa
BMM	–	Biomedicinos	mokslai
EIB	–	Europos	investicijų	bankas
EK	–	Europos	Komisija
eLABa	–	Lietuvos	akademinė	elektroninė	biblioteka
E-lingua	-	kalbinių	išteklių	mokslinių	tyrimų	infrastruktūra	
ES	–	Europos	Sąjunga
FTM	–	Fiziniai	ir	technologijos	mokslai
FTMC	–	Fizinių	ir	technologinių	mokslų	centras
GMC	–	Gyvybės	mokslų	centras
GTC	–	Gamtos	tyrimų	centras
HSM	–	Humanitariniai	ir	socialiniai	mokslai
IMC	–	Inovatyvios	medicinos	centras
KTU	–	Kauno	technologijos	universitetas
KU	–	Klaipėdos	universitetas
LAMMC	–	Lietuvos	agrarinių	ir	miškų	mokslų	centras
LiDA	–	Lietuvos	humanitarinių	ir	socialinių	mokslų	duomenų	archyvas
LKKA	–	Lietuvos	kūno	kultūros	akademija
LMT	–	Lietuvos	mokslo	taryba
LSMU	–	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas
LSMU VA	–	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	Veterinarijos	akademija
MAO	–	Molėtų	astronomijos	observatorija
MTI	–	mokslinių	tyrimų	infrastruktūra
MTEP	–	moksliniai	tyrimai	ir	eksperimentinė	plėtra
MRU	–	Mykolo	Romerio	universitetas
PTC	–	puslaidininkių	technologijų	centras
PITI	–	Paveldo	ir	istorijos	tyrimų	infrastruktūra
ŠMM	–	Švietimo	ir	mokslo	ministerija
ŠU	–	Šiaulių	universitetas
VDU	–	Vytauto	Didžiojo	universitetas
VLKK	–	Valstybinė	lietuvių	kalbos	komisija
VGTU	–	Vilniaus	Gedimino	technikos	universitetas
VPU	–	Vilniaus	pedagoginis	universitetas
VU –	Vilniaus	universitetas	
VU FF	–	Vilniaus	universiteto	Fizikos	fakultetas
VU NST	–	Vilniaus	universiteto	Našių	skaičiavimų	tinklas

MEDWAN	–	Biomedicine	Data	Warehousing,	Standardization	and	Analysis	Research	Infras-
tructure	
NeuGRID	–	a	Grid-based	e-Infrastructure	for	Data	Archiving	Communication	and	Computa-
tionally	Intensive	Applications	in	the	Medical	Sciences
NSD	–	Norwegian	Social	Science	Data	Services	
Open EHR	–	standardized	electronic	health	records	development
OpenMolGrid	–	GRID	network	for	molecular	research	and	development	of	medicines	
PITI	–	Heritage	and	History	Research	Infrastructure	
PRACE	–	Partnership	for	Advanced	Computing	in	Europe
PST	–	Physical	Sciences	and	Technologies	
PTC	–	Center	of	Semiconductor	Technology	
R&D	–	Research	and	Development
RI	–	Research	Infrastructure
RIEA	–	Research	Infrastructure	of	Experimental	Animals	
RSFF	–	Risk	Sharing	Finance	Facility
RTDI	–	Research,	Technological	Development	and	Innovation	
SPECTROVERSUM	–	Center	of	Spectroscopic	Characterization	of	Materials	and	Electronic/
Molecular	Processes	
SSH	–	Social	Sciences	and	Humanities
Tubafrost	–	the	European	Human	Tumor	Frozen	Tissue	Bank	
UKDA	–	UK	Data	Archive	
ULTRATEST	–	Ultrasonic	Non-destructive	Testing,	Measurement	and	Diagnostics	Center	
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