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Susitikimo santrauka: Susitikimo metu buvo skiriamas nemažas dėmesys 4 darbo grupės veiklų 

diskusijai. Labiausiai susitelkta ties artimiausia užduotimi – savanorių poreikių identifikavimas 

visuomenės įtraukties į mokslinius tyrimus projektuose. Taip pat pristatyti ir kiti galimi tyrimai, 

pvz., apie savanorių motyvus dalyvauti visuomenės įtraukties į mokslinius tyrimus projektuose 

taikant kokybinio tyrimo ir / ar kiekybinio tyrimo strategiją (iniciatorė Liat Levontin); visuomenės 

įtraukties į mokslinius tyrimus projektų rezultatų ir jų poveikio vertinimas (iniciatorė Marisa 

Ponti). Sutarta nuotoliniu būdu (Basecamp platformoje) formuoti kiekvieno tyrimo tyrėjų grupes, 

konkretinti tyrimų etapus. Kitas šios darbo grupės susitikimas planuojamas 2017 m. kovo 13-14 d. 

Vilniuje, Mykolo Romerio universitete. Jame planuojama artėti link tyrimų pabaigos ir tyrimo 

ataskaitos rengimo. 

Susitikimo metu nustatyti kriterijai trumpalaikėms stažuotėms (ne mažiau kaip 5 dienos). Joms 

konkursas bus skelbiamas artimiausiu metu. 

 

Sklaida: straipsnis laikraštyje „Mokslo Lietuva“ apie šį projektą. 
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Jurga Jarusevičienė

Miglei Aurėjai Mickonytei šiemet 
neteko atostogauti, tačiau dėl to 
ji tikrai nesigaili: Kauno techno-

logijos universiteto studentė net dešimt sa-
vaičių praleido stažuotėje JAV Nacionalinės 
aeronautikos ir kosmoso administracijoje 
(NASA). Tokia sėkmė nusišypsojo jai laimė-
jus Mokslo, inovacijų ir technologijų agentū-
ros (MITA) skelbtą konkursą. NASA „Ames“ 
tyrimų centre Kalifornijoje M. A. Mickonytė 
praleido vieną įsimintiniausių gyvenimo lai-
kotarpių. Cheminės technologijos fakulteto 
Maisto mokslo ir technologijų trečiajame 
kurse studijuojanti mergina džiaugėsi gali-
mybe stažuotis bene garsiausioje pasaulyje 
tyrimų laboratorijoje, apie kurią buvo tik 
skaičiusi knygose ar girdėjusi iš universiteto 
dėstytojų. Sužinojusi apie galimybę patekti 
į svajonių vietą, nė akimirkos nedvejojo, o 
netrukus džiaugėsi laimėjusi MITA skelbta-
me konkurse.

„Važiavau norėdama kuo daugiau išmok-
ti ir įgyti patirties. Smalsu pamatyti, kaip 
viskas atrodo iš vidaus.“ Studentė dalyvavo 
projekte „Žmogaus mityba kosmose“, ku-
riame kuriama technologija, leisianti ilgų 
skrydžių metu kosmose pasigaminti maisto 
produktų, turinčių papildomų maistinių 
medžiagų ir vitaminų. Teko padirbėti ir prie 
genų inžinerijos projekto, kurio tikslas – 
pakeisti vieno maisto gamyboje naudojamo 

„Jie tiki, kad skrisime į Marsą“

 KTU studentė vakarėlyje vadovo namuose su bendradarbiais ir praktikantais. Studentės asmeninio archyvo 
nuotr

įgavo tik nedaugeliui prieinamos darbinės 
patirties: „Iš kitų mokslinių centrų NASA 
išsiskiria žmonėmis. Įmantrią įrangą galima 
nusipirkti bet kur, tačiau akis, tikinčias, kad 
skrisime į Marsą, atrodo, galima pamatyti tik 
ten. Nesutikau čia nė vieno, pernelyg susi-
reikšminusio. Jie atlieka tyrimus, turinčius 
didelės įtakos visam pasauliui, bet yra labai 
nuoširdūs ir visada pasirengę padėti. Niekas 
nesakydavo, kad blogai, jei kažko nemoki, 
nežinai ar suklydai. Kolegos noriai dalinosi 
žiniomis ir patarimais.“

Studentė iš Lietuvos dirbo laboratorijoje, 
kur augino ir tyrinėjo mikroorganizmus, da-
lyvavo darbiniuose susirinkimuose ir kituose 
renginiuose. Praktikantę sužavėjo lankstus 
darbo grafikas. Čia visas dėmesys sutelktas 
ne į laiką, kada ir kiek atliekama viena ar 
kita užduotis, bet į galutinį rezultatą. Kaip 
ir kitiems tyrimų centro darbuotojams, M. 
A. Mickonytei kiekvieną savaitę teko ruoštis 
susirinkimams ir pristatyti savo darbus ko-
legoms. Drauge jie tardavosi ir planuodavo 
tolesnius veiksmus maksimaliems rezulta-
tams pasiekti.

Vasarą NASA „Ames“ tyrimų centre 
vyko daug renginių, paskaitų ir kitų mokslui 
bei darbui aktualių iniciatyvų. Daugumą jų 
vedė garsiausiame pasaulyje tyrimų centre 
dirbantys mokslininkai, pristatę savo tyrimų 
sritis ir skatinę studentus nebijoti eksperi-
mentuoti. „NASA yra valstybinė agentūra, 
todėl čia dirbti gali tik Amerikos piliečiai. 
Užsienio studentų čia yra labai nedaug. 
Iš trijų šimtų vasaros praktikantų tik apie 
dešimt buvo iš svetur“, – pasakojo studentė.  

Kol kas didelių planų savo gyvenimą 
sieti su NASA M. A. Mickonytė nepuoselėja, 
bet tiki, kad įgyta patirtis pravers ateityje. 
NASA yra viena žinomiausių mokslinių 
tyrimų institucijų, turinti septynis testavimo 
ir tyrimų centrus. Šioje organizacijoje dirba 
apie 18 tūkst. darbuotojų, kurių dauguma – 
inžinieriai ir mokslininkai. Didelė dalis čia 
atliekamų tyrimų ir inovacijų vėliau pritai-
koma ne tik vykdant kosmoso misijas, bet ir 
kasdieniame gyvenime.                                M. A. Mickonytė NASA „Ames“ centre

Dr. Loreta Tauginienė

2016 m. Europos inovacijų diegimo 
rezultatų suvestinės, Regionų inova-
cijų diegimo rezultatų suvestinės ir 

apklausos „Innobarometer“ duomenimis, 
Lietuva įvardijama tarp sparčiausiai augan-
čių novatorių. Inovacijų (ypač technologi-
nių) diegimo sparta padidėjo pastaraisiais 
dešimtmečiais. Nemažai dėmesio sulaukia 
verslo sektoriaus inovacijos, mokslo ir stu-

Visuomenė ir socialinės inovacijos

Valdymo komiteto narių susitikimas Briuselyje 2016 m. rugsėjo 21 d. Valentinos Vignoli nuotr.

dijų institucijų bei verslo įmonių bendra-
darbiavimo efektyvumo vertinimas. Tačiau 
visoje Europoje jaučiamas informacijos apie 
socialines inovacijas ir jų poveikio vertinimą 
įvairių sektorių suinteresuotosioms šalims 
(sprendimų priėmėjams, mokslininkams, 
nevyriausybinėms organizacijoms) stygius. 

Šių metų rugsėjo mėnesį Mykolo Ro-
merio universitetas prisijungė prie COST 
programos finansuojamo projekto „Visuo-
menės įtraukties tyrimai, skatinant kūry-
biškumą, mokslinį raštingumą ir inovacijas 
Europoje“ (angl. Citizen Science to promote 
creativity, scientific literacy, and innovation 

 Nukelta į 9 p.

mikroorganizmo genomą, kad šis gamintų 
reikiamus baltymus.

Nors daugelio galvoje NASA atrodo lyg 
vieta iš fantastinių filmų, kur darbuotojai 
dėvi specialius kostiumus ir naudojasi nema-
tytais prietaisais, už Atlanto vasarą praleidusi 
KTU studentė patikino, kad tikrovėje vaiz-
das skiriasi: „Pastebėjau, kad žmonės daug 
ką hiperbolizuoja ir lengvai patiki filmų 
kurtais scenarijais.“ JAV kosmoso tyrimų 
agentūroje viskas vyksta tik pagal iš anksto 
suderintą planą, kad nebūtų pažeisti aukšti 
saugumo reikalavimai. Pagal tarptautinę 
programą stažuotę atliekantiems studentams 
buvo ribojama judėjimo laisvė tyrimų centro 
teritorijoje. Pirmąsias dvi savaites, kol buvo 
tikrinama informacija, ar studentė iš Lietu-
vos yra nepriekaištingos reputacijos, jai buvo 
priskirta palyda. 

KTU atstovė džiaugėsi sėkmingai įsi-
traukusi į ten dirbusio kolektyvo veiklą, kur 

JAUNŲJŲ TYRĖJŲ PUSLAPIS
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throughout Europe). Projektą koordinuoja 
Berlyne esančio Gamtos mokslų muziejaus 
mokslo programos „Visuomenės įtrauktis į 
mokslą“ direktorė dr. Katrin Vohland. Jame 
dalyvauja įvairių mokslo krypčių tyrėjai 
iš daugiau kaip 30 valstybių. Per ketverius 
projekto įgyvendinimo metus bus tiriamas 
visuomenės įtraukties poveikis socialiniams 
iššūkiams ir politikai, plėtojamas jos dalyva-
vimas, stiprinamas mokslo, kaip viešosios 
vertės, suvokimas.

Mykolo Romerio universitetas aktyviai 
įsitraukė į Visuomenės įtraukties skatinimo 
tyrimų darbo grupę, kuriai kartu su Lon-
dono universiteto (Jungtinė Karalystė) at-
stove dr. Artemis Skarlaidou vadovaus doc. 
dr. Loreta Tauginienė. Šios darbo grupės 
nariai analizuos savanoriškai projektuose 
dalyvaujančių asmenų motyvus ir poreikius, 
parengs visuomenės įtraukties tyrimų pro-
jektų rekomendacijas, apžvelgs savanorių 
dalyvavimo praktiką. Pirmasis projekto 
valdymo komiteto narių susitikimas įvyko 
rugsėjo 21 d. Briuselyje esančioje COST 
asociacijos būstinėje.

Lietuvos mokslo taryba į projekto veiklų 
valdymo komitetą paskyrė šiuos Lietuvos 
atstovus: pirmąja atstove – doc. dr. Loretą 
Tauginienę (pavaduojančiu atstovu – prof. 
dr. Alvydą Baležentį) iš Mykolo Romerio 
universiteto, antrąja atstove – doc. dr. Eglę 
Butkevičienę (pavaduojančiu atstovu – doc. 
dr. Eglę Vaidelytę) iš Kauno technologijos 
universiteto. Besidomintys šia tyrimų sritimi 
gali kreiptis elektroniniu paštu lotaugi@
mruni.eu. Autorė yra MRU Politikos ir vadybos 
fakulteto Vadybos instituto docentė                       

Visuomenė ir  
socialinės inovacijos
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mažesnės nei ES vidurkis ir neatitinka sek-
toriaus svarbos, siekiant rezultatų pritaiky-
mo rinkos poreikiams, ir mokslinių tyrimų 
kokybės. Tai menkina tiesioginių užsienio 
investicijų pritraukimo mastą ir strateginių 
Lietuvos universitetų bei mokslinių tyrimų 
institutų partnerysčių tarptautinėje erdvėje 
galimybes.

Dėl nekonkurencingų atlyginimų moks-
lininko karjera Lietuvoje nėra patraukli, 
todėl dažnai gabus jaunimas jos Lietuvo-
je nesirenka. Siekiant didinti tarptautinį 
konkurencingumą, būtina rasti papildomų 
valstybės biudžeto išteklių investicijoms į 
mokslą: doktorantų stipendijoms, tyrėjų 
atlyginimams, įsitraukimui į tarptautinius 
mokslo tinklus, paramai atžalinėms įmo-
nėms, įsteigtoms komercinti mokslinių ty-
rimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus.

Švietimo ir mokslo ministerija ne kartą 
siūlė kelti mokslininkų atlyginimus, tačiau 
šie siūlymai iki šiol įgyvendinti nebuvo. 
Spalio 26 d. nagrinėjant valstybės biudžeto 
2017 m. projektą, Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komitetas pritarė Švietimo ir 
mokslo ministerijos siūlymui mokslininkų 
atlyginimams papildomai skirti daugiau nei 
6 mln. eurų. Ministerija tikisi, kad tokiam 
siūlymui pritars ir Seimas.

Siekiant, kad valstybėje augtų moks-
liniais tyrimais ir eksperimentine plėtra 
grįstos inovacijos, reikia, kad šalyje būtų 
pakankamai mokslui imlaus verslo, turinčio 
atitinkamą žmogiškąjį ir finansinį kapitalą. 

Šiuo metu tokio verslo pajėgumai Lietuvoje 
yra menki. Norint didinti mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą, efektyviausias kelias – 
auginti Lietuvoje mokslui imlaus verslo sek-
torių. Todėl ypač svarbu skatinti studentus 
ir tyrėjus komercinti mokslo žinias, o uni-
versitetams ir mokslinių tyrimų institutams 
padėti ugdyti žinių ir technologijų perdavi-
mo gebėjimus. Tai leistų ne tik suintensyvinti 
verslo investicijas į mokslinius tyrimus, bet 
ir generuotų tiesioginių užsienio investicijų 
pritraukimą. Atsirastų didesnės galimybės 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms 
efektyviau vystyti strategines partnerystes, 
o tyrėjams rezultatyviau dalyvauti tarptau-
tinėse mokslinių tyrimų programose.

Būtina didinti mokslininkų atlygini-
mus ir doktorantų stipendijas. Svarstant 
2017 m. valstybės biudžetą Švietimo ir moks-
lo ministerija siūlo didinti mokslininkų atly-
ginimus ir doktorantų stipendijas. Šių metų 
birželio mėnesį ministerija buvo Vyriausybei 
pateikusi siūlymą nuo 2017 m. valstybiniuo-
se mokslinių tyrimų institutuose dirbančių 
mokslininkų atlyginimų apatines ribas di-
dinti iki 702,9 euro. Šiuo metu mokslo dar-
buotojų ir tyrėjų apatinės atlyginimų ribos 
sudaro 468,6 euro, tad pakiltų 50 proc., o 
vyresniųjų mokslo darbuotojų – 553,8 euro, 
tad didėtų 27 proc. Tokiam mokslininkų algų 
kėlimui 2017 m. iš valstybės biudžeto būtų 
reikėję 3,09 mln. eurų. 

Sprendimas kelti mokslininkų algas siū-
lytas siekiant subalansuoti mokslo ir studijų 
institucijų darbuotojų ir doktorantų atlygi-
nimų bei stipendijų sistemą. 2015 m. padi-

dinus stipendijas doktorantams, atitinkamai 
turėtų augti ir jaunų mokslininkų algos, kad 
gabūs jaunuoliai būtų motyvuoti Lietuvoje 
įgyti mokslo laipsnį ir pradėti mokslininko 
karjerą. Nuo 2015 m. spalio mėnesio dokto-
rantų stipendijos didėjo ketvirtadaliu: dabar 
pirmųjų metų doktorantai gauna 395,2 euro 
stipendiją, o vėlesniais studijų metais – 456 
eurus.

 Ministerijos manymu, doktorantų sti-
pendijas reikėtų didinti ir toliau. Po pa-
kėlimo stipendijos vis dar nesiekia neto 
vidutinio darbo užmokesčio (584,8 euro – 
2015 m.). Tokia padėtis neskatina gabių ir 
ambicingų, magistro laipsnį įgijusių asme-
nų rinktis mokslininko karjerą, o tai kelia 
grėsmę per pastaruosius metus padarytų 
investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūrą 
prasmingumui ir šalies konkurencingumui. 
Gegužės mėnesį ministerija siūlė nuo 2017 
m. padidinti doktorantų stipendijas 20 proc.: 
pirmųjų metų doktorantų stipendijas – nuo 
10,4 iki 12,5 BSI, antrųjų, trečiųjų ir ke-
tvirtųjų metų doktorantams – nuo 12 iki 
14,4 BSI. Projektui įgyvendinti 2017 m. iš 
valstybės biudžeto reikėtų skirti per 2 mln. 
eurų papildomų lėšų. Taip pat siūlyta vėles-
niais metais, atsižvelgiant į šalies finansines 
galimybes, doktorantų stipendijas laipsniškai 
didinti taip, kad jos susilygintų su šalies neto 
vidutiniu darbo užmokesčiu.

Mokslinius tyrimus vykdančių mokslo 
ir studijų institucijų darbuotojų atlyginimai 
nebuvo didinami nuo 2008 m. Parengta 
pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Komu-
nikacijos skyriaus pranešimus

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS PRANEŠIMAI
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PROF. KAZIMIERO RAGULSKIO JUBILIEJUI

Kauno technologijos universiteto pro-
fesoriaus, Lietuvos Mokslų akademi-
jos akademiko, habil. dr. Kazimiero 

Ragulskio sukurta precizinės vibromecha-
nikos ir vibrotechnikos mokslinė moky-
kla pelnė pasaulinį pripažinimą. Jo įkurtas 
mokslo centras „Vibrotechnika“ šiandien 
būtų vadinamas garsiojo JAV Silicio slėnio 
atitikmeniu. Jubiliejaus proga KTU muziejus 
parengė virtualią parodą „Kazimieras Ra-
gulskis – vibrotechnikos mokslo Lietuvoje 
pradininkas“, kuri atskleidžia šio žymaus 
mokslininko gyvenimo kelią. Parodoje pa-
naudotos fotografijos iš akademiko šeimos 
archyvo ir KTU muziejaus fondų. 

Vibrotechnikos mokslo mokyklos išta-
kos – 1963 m. Kauno politechnikos institute 
(dabar – KTU) įkurta laboratorija „Vibro-
technika“. K. Ragulskis važinėjo po įvairius 
mokslinio tyrimo institutus ir konstruktorių 
biurus, megzdamas mokslinius ryšius. Jų 
dėka užsakymų skaičius augo ir laboratorija 
tapo mokslo centru. Mokslininkas už žymius 
mokslo ir išradybos pasiekimus bei inovacijų 
kūrimą yra gavęs apie 100 įvairių premijų bei 
apdovanojimų. Kaip autorius ir bendraauto-
ris jis parengė apie 500 mokslo publikacijų, 
1750 išradimų ir patentų, sukūrė beveik 100 
inovacijų, kaip mokslinis vadovas parengė 
apie 300 daktarų ir habilituotų daktarų. 

Vieno iš prof. K. Ragulskio mokinių, 
KTU Mechatronikos instituto direktoriaus 

Kaune veikė „Silicio slėnio“ atitikmuo

Prof. Kazimieras Ragulskis skaito pranešimą konferencijoje (1979 m.)

Pirmieji pasaulyje pjezoelektriniai robotai 
sukurti Kauno politechnikos institute (dabar – 
KTU) 1980 m. 

prof. habil. dr. Vytauto Ostaševičiaus tvir-
tinimu, „Vibrotechnika“ to meto Sovietų 
Sąjungoje buvo tikslus to meto JAV „Silicio 
slėnio“ (angl. Silicon Valley) atitikmuo, nors 
toks palyginimas tuo metu būtų laikomas ne 
tik nepriimtinas, bet ir ideologiškai kenks-

Centre pradėtus precizinės mikromechatro-
nikos dinaminių sistemų krypties tyrimus 
tęsė prof. Ramutis Petras Bansevičius, o 
rezonansinių vibracinių technologijų – 
V. Ostaševičius. Kai kurie mokslininkai 
sėkmingai dirba privačiame versle. Preci-
zinės vibromechanikos ir vibrotechnikos 
mokslo pasiekimai buvo pritaikyti įvairiose 
srityse: mokslo įrenginiuose, mašinų ir 

prietaisų pramonėje, aerokosminėje tech-
nikoje, laivyne, medicinoje, biologijoje ir 
net muzikoje.

Virtualią parodą „Kazimieras Raguls-
kis – vibrotechnikos mokslo Lietuvoje pradi-
ninkas“ galima pamatyti čia: http://muziejus.
ktu.lt/paroda/kazimieras-ragulskis-vibro-
technikos-mokslo-lietuvoje-pradininkas 

mingas. Paradoksas, bet Lietuva nė neįtarė 
turinti savąjį Kalifornijos slėnį Kaune, kur 
aktualiausias technikos mokslo problemas 
sėkmingai sprendė „Vibrotechnika“ – aukš-
tos kvalifikacijos mokslininkų ir inžinierių 
susivienijimas. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir 
subyrėjus Sovietų Sąjungai, „Vibrotechni-
ka“ neteko užsakymų ir buvo likviduota. 
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