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LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLO FONDO 

 

MOKSLO POLITIKOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) Mokslo fondo (toliau 

– Mokslo fondas) Mokslo politikos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, 

teises ir pareigas bei Skyriaus darbo organizavimą. 

2. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Tarybos pirmininkui. 

3. Skyriaus paskirtis – įgyvendinti uždavinius, susijusius su Tarybos patariamąją veikla mokslo 

klausimais Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – LR Seimas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

(toliau – LR Vyriausybė), su mokslinės veiklos vertinimu, analize ir gautų duomenų sisteminimu 

bei viešinimu. 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Tarybos 

nuostatais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais, Tarybos pirmininko įsakymais ir nurodymais. 

5. Skyriaus nuostatus tvirtina, jo darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokesčio dydį 

nustatoTarybos pirmininkas. 

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Skyriaus uždaviniai: 

6.1. rengti Tarybos patarimų, išvadų ir siūlymų LR Seimui, LR Vyriausybei, kitoms valstybės 

institucijoms mokslo politikos ir jos įgyvendinimo klausimais projektus, rengti Tarybos tvirtinamų 

teisės aktų, susijusių su mokslo politika ir jos įgyvendinimu, projektus; 

6.2. organizuoti Tarybai pavestų specifinių funkcijų, susijusių su ekspertine mokslo politikos 

įgyvendinimo veikla, taip pat su mokslinių tyrimų bei mokslo ir studijų institucijų veiklos 

vertinimu, įgyvendinimą; 

6.3. organizuoti Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų 

komitetų (toliau – Komitetai) veiklą;  

6.4. teikti siūlymus, susijusius su Tarybos veiklos plėtra; 

6.5. kaupti ir analizuoti duomenis apie Lietuvos mokslo išteklius (mokslininkus, mokslinę 

veiklą ir jos rezultatus); 

6.6. organizuoti Tarybos viešuosius ryšius, rengti ir skleisti informaciją apie Lietuvos mokslą, 

Tarybos veiklą. 

7. Skyrius, įgyvendindamas 6.1 punkte nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja klausimų, susijusių su mokslo politika ir jos įgyvendinimu, svarstymus bei dėl 

apsvarstytų klausimų rengia siūlymų LR Seimui ir LR Vyriausybei projektus; 

7.2. organizuoja svarstymus dėl naujų mokslo ir studijų institucijų bei infrastruktūros objektų 

steigimo ir įsteigtų restruktūrizavimo bei rengia su tuo susijusių siūlymų LR Seimui ir LR 

Vyriausybei projektus; 

7.3. organizuoja kitų institucijų rengiamų ar parengtų teisės aktų bei tarptautinių sutarčių 

projektų svarstymus ir teikia siūlymus rengėjams; 

7.4. organizuoja mokslo ir studijų raidos strategijų kūrimą, kitų institucijų sukurtų strategijų 

vertinimą; 
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7.5. rengia su mokslo politika ir jos įgyvendinimu susijusių teisės aktų, kuriuos LR Seimas, LR 

Vyriausybė ar Švietimo ir mokslo ministerija yra pavedę tvirtinti Tarybai, projektus. 

8. Skyrius, įgyvendindamas 6.2 punkte nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas: 

8.1. organizuoja svarstymus dėl nacionalinių mokslo programų sąrašo papildymo bei rengia su 

šiuo klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus; 

8.2. organizuoja nacionalinių mokslo bei plėtros programų rengimą; 

8.3. organizuoja su Tarybos veiklomis susijusių tyrėjų mokslinės veiklos etikos klausimų 

nagrinėjimą bei rengia su tuo susijusios teisinės bazės tobulinimą; 

8.4. organizuoja valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos išorinį vertinimą bei rengia su 

šiuo klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus;; 

8.5. organizuoja ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros programų projektų bei patvirtintų programų ataskaitų vertinimą bei rengia su 

šiuo klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus;; 

8.6. organizuoja mokslo ir studijų institucijų dokumentų doktorantūros teisei gauti vertinimą 

bei rengia su šiuo klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus; 

8.7. organizuoja mokslo ir studijų institucijų vykdomų doktorantūrų kokybės ir efektyvumo 

vertinimą bei rengia su šiuo klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus; 

8.8. organizuoja mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimą bei rengia su šiuo 

klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus; 

8.9.organizuoja užsienyje įgytų mokslo (meno) daktaro laipsnių nostrifikavimą bei rengia su 

šiuo klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus; 

8.10. organizuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 

techninių užduočių vertinimą bei rengia su šiuo klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų 

projektus; 

8.11. organizuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros paslaugų 

ir jų vykdytojų parinkimo tvarkos vertinimą bei rengia su šiuo klausimu susijusių dokumentų ir 

teisės aktų projektus; 

8.12. organizuoja diskusijas ir teikia siūlymus dėl mokslo klasifikavimo bei rengia su šiuo 

klausimu susijusių dokumentų ir teisės aktų projektus. 

9. Skyrius, įgyvendindamas 6.3 punkte nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas: 

9.1. organizuoja Komitetų posėdžius; 

9.2. rengia Komitetų posėdžių protokolus; 

9.3. rengia Komitetų posėdžių nutarimų ir sprendimų projektus; 

9.4. tvarko Komitetų ir jų sudarytų darbo grupių, susijusių su Skyriaus veikla, dokumentaciją. 

10. Skyrius, įgyvendindamas 6.4 punkte nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas: 

10.1. dalyvauja rengiant Tarybos strateginį veiklos planą bei teikia siūlymus dėl jo; 

10.2. teikia siūlymus dėl Tarybos vykdomo konkursinio finansavimo tvarkos tobulinimo; 

10.3. teikia siūlymus dėl Tarybos narių ir Mokslo fondo darbuotojų interesų konflikto 

prevencijos; 

10.4. organizuoja mokslo ir plėtros programose nurodytų uždavinių įvykdymo vertinimą; 

10.5. analizuoja Tarybos ir Mokslo fondo vykdomo konkursinio mokslo finansavimo 

efektyvumą ir rengia susijusias prognozes; 

10.6. sistemina mokslo politikos įgyvendinimo patirtį užsienyje ir teikia siūlymus dėl jos 

taikymo Lietuvoje. 

11. Skyrius, įgyvendindamas 6.5 punkte nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas: 

11.1. administruoja Lietuvos mokslo, mokslininkų ir mokslo darbų duomenų bei Lietuvos 

mokslo tarybos ekspertų duomenų bazes; 

11.2. analizuoja duomenis apie Lietuvos mokslo išteklius (mokslininkus, jų mokslinę veiklą ir 

mokslinės veiklos rezultatus). 

12. Skyrius, įgyvendindamas 6.6 punkte nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas: 
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12.1. organizuoja Tarybos ryšių su visuomene ir mokslo bendruomene strategijos rengimą ir 

koordinuoja jos įgyvendinimą; 

12.2. prižiūri su viešaisiais ryšiais susijusią Tarybos vidinę komunikaciją; 

12.3. pagal kompetenciją administruoja Tarybos internetinį tinklalapį. 

 

III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

13. Skyriaus darbuotojai turi teisę: 

13.1. gauti iš Tarybos valdybos, Komitetų, Mokslo fondo padalinių ir kitų tarybos organų 

informaciją ir dokumentų kopijas, reikalingus skyriaus uždaviniams įgyvendinti, funkcijoms ir 

pavedimams vykdyti; 

13.2.  tobulinti kvalifikaciją valstybės ir Europos Sąjungos specialiųjų programų lėšomis;13.3.  

dalyvauti Lietuvoje bei užsienyje vykstančiuose su mokslo politika, jos analize ir Tarybos veiklų 

viešinimu susijusiuose renginiuose. 

13.4. suderinus su Mokslo fondo padalinių vadovais, pasitelkti jų darbuotojus Skyriui 

pavestiems uždaviniams įgyvendinti; 

13.5. turėti tinkamas darbo sąlygas ir kitas teisės aktais nustatytas garantijas. 

14. Skyriaus darbuotojai privalo: 

14.1. savo veikloje laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių; 

14.2.  tinkamai ir laiku atliktių pareigybės apraše nustatytas funkcijas, laikytis Lietuvos mokslo 

tarybos Mokslo fonde nustatytos darbo tvarkos; 

14.3. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Mokslo fondo padaliniais, Tarybos 

valdyba, Komitetais ir kitais Tarybos organais; 

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

15. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 

16. Skyriaus vedėjas: 

16.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 

16.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą; 

16.3. atsiskaito Tarybos pirmininkui už Skyriaus veiklą; 

16.4. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui Skyriaus kompetencijos klausimais; 

16.5. kolegialiai bendrauja ir bendradarbiauja su Mokslo fondo direktoriumi ir skyrių vedėjais; 

16.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarybos pirmininko pavedimus. 

17. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai organizuoja savo darbą vadovaudamiesi 

pareigybių aprašais, šiais nuostatais, kitais teisės aktais. 

18. Skyriaus darbuotojai vykdo Skyriaus vedėjo pavedimus. 

19. Kai Skyriaus vedėjas laikinai negali eiti pareigų arba nusišalina nuo jų, vengdamas interesų 

konflikto, jį pavaduoja kitas jo paties arba Tarybos pirmininko paskirtas Skyriaus darbuotojas. 

 

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į Tarybos veiklos pokyčius.  

_______________________ 


