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Apibrėžimai ir santrumpos 
 

Santrumpos ir 

apibrėžimai 

Paaiškinimas 

BBMRI Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructures 

(Biobankų ir biomolekulinių išteklių mokslinių tyrimų infrastruktūra) 

BP Bendroji programa (angl. Framework Programnme) 

CERN European Organization for Nuclear Research – anksčiau Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléair (Europos branduolinių tyrimų 

organizacija, anksčiau – Europos branduolinių tyrimų taryba) 

CESSDA Council of European Social Science Data Archives (Europos socialinių 

mokslų duomenų archyvų taryba) 

CLARIN Common Language Resources and Technology Infrastructure 

Network (Bendras kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūrų tinklas) 

CossyBio Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras 

DARIAH Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities 

(Skaitmeninė menų ir humanitarinių mokslų tyrimų infrastruktūra) 

EGI European Grid Initiative (Europos tinklo iniciatyva) 

EGL European Gemological laboratory (Europos gemologijos laboratorija) 

ELI The Extreme Light Infrastructure (Ekstremalios galios šviesos 

infrastruktūros projektas) 

E-lingua Elektroninių lietuvių kalbos išteklių MTI 

ELIXIR European Life-Science Infrastructure For Biological Information 

(Europos gyvybės mokslų biologinės informacijos infrastruktūra) 

EMBL European Molecular Biology Laboratory (Europos molekulinės 

biologijos laboratorija) 

ES Europos Sąjunga 

ESFRI European Strategy Forum for Research Infrastructures (Europos 

mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumas) 

ESO European Southern Observatory (Europos pietinė observatorija) 

ESS European Spallation Source (Europos neutronų skaidymo centras) 

FTMC Fizinių ir technologijos mokslų centras 

GTC Gamtos tyrimų centras 

HBRC Žmogaus biologinių išteklių centras 

HSM Humanitariniai ir socialiniai mokslai. 
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ILL Institut Laue-Langevin (Europos neutronų spektroskopijos MTI) 

INECOM Metabolominės ekologijos MTI  

INFRAFRONTIER European Infrastructure for Phenotyping and Archiving of Model 

Mammalian Genomes (Europos infrastruktūra žinduolių genomų 

modeliams fenotipuoti ir archyvuoti) 

INSTRUCT An Integrated Structural Biology Infrastructure (Integruota struktūrinės 

biologijos infrastruktūra) 

Integruoti mokslo, 

studijų ir verslo centrai 

(slėniai) 

Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai: mokslinių tyrimų, studijų ir 

imlaus žinioms verslo potencialas (subjektų visuma), sutelktas vienoje 

teritorijoje, turintis bendrą arba susijusią infrastruktūrą ir kryptingai 

prisidedantis prie žinių visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo, Lietuvos 

ūkio konkurencingumo stiprinimo 

Jungtinės tyrimų 

programos (JTP) 
Jungtinė tyrimų programa: rezultatų, kuriuos numatoma pasiekti 

plėtojant atitinkamo sektoriaus mokslinius tyrimus ir ekonominę veiklą ir 

įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus ir 

programas, finansuojamus ES struktūrinių fondų ir nacionalinių fondų 

lėšomis, visuma 

Kelrodis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2011m. išleistas 

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodis, kuriame aptariamos 

nacionalinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtros kryptys 

artimiausiems 10-15 metų 

Konsorciumas / 

paslaugų teikėjas 
Šalys, prisiimančios bendrą atsakomybę už paslaugų teikimą, t. y. UAB 

„Visionary Analytics“ (VA) ir „Technopolis Group Eesti“ OÜ (TG)  

KTU Kauno technologijos universitetas 

LAMMC Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras 

LiDA Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas 

LitGrid-HPC Lietuvos GRID ir našių skaičiavimų tinklas 

LMT Lietuvos mokslo taryba 

LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

LSMU MA Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos krypties studijų 

programos: medicina, odontologija ir farmacija 

LSMU VA Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija 

MAO Molėtų astronomijos observatorija 

MITA Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

MTEP Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 

MTEP infrastruktūra MTEP būtini instituciniai, materialiniai ir informaciniai viešojo sektoriaus 

ištekliai, struktūra, darbo priemonės, įranga ir paslaugos 



7 
 

MTI Mokslinių tyrimų infrastruktūra 

MOSTA Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 

Paslaugų gavėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) 

Perkančioji 

organizacija 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba 

PITI Paveldo ir istorinių tyrimų infrastruktūra 

PRACE Partnership for Advanced Computing in Europe (Europos pažangiojo 

skaičiavimo partnerystė 

Projektas Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose 

galimybių vertinimo studija pagal sutartį MPT-050/S-329 

REIA Eksperimentinių gyvūnų MTI 

Science Metrix Nepriklausoma mokslo vertinimo institucija, kuri specializuojasi mokslo 

ir technologijų vertinime 

Septintoji bendroji 

programa (7BP) 
7BP yra pagrindinis Europos Sąjungos instrumentas moksliniams 

tyrimams ir technologijų plėtrai finansuoti. Šios programos trukmė – 

septyneri metai (2007-2013 m.), o biudžetas viršija 53 mlrd. eurų. 

Slėnis Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras 

Slėnių projektai Esami 20 MTEP infrastruktūros projektai, apibrėžti Slėnių programose, 

kurias sudaro 14 Švietimo ir mokslo ministerijos projektų ir 6 Ūkio 

ministerijos projektai bei kiti projektai, minimi Slėnių programose 

Slėnių stebėsenos 

grupė (SG) 
Organizacinė struktūra, skirta stebėti JTP ir Slėnių programų 

įgyvendinimą. Šiuo sutartyje apibrėžtu laikotarpiu SG funkcijas atliks 

„Technopolis Consulting Group Belgija“ ir „Ernst & Young Baltic“ 

konsorciumas 

SU Šiaulių universitetas 

Sutartis 2012 m. rugpjūčio 6 d. sutartis Nr. MPT-050/S-329 pasirašyta tarp 

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos, Švietimo ir mokslo 

ministerijos  (ŠMM) ir konsorciumo, kurį sudaro UAB „Visionary 

Analytics“ ir „Technopolis Group Eesti“ OÜ  

Šeštoji bendroji 

programa (6BP) 
6BP – tai ES programa, skirtas moksliniams tyrimams ir technologijų 

plėtrai Europoje finansuoti. Programa įgyvendinama: 2002 – 2006 m. 

6BP patvirtino Europos Taryba ir Parlamentas, už jos vykdymą 

atsakinga Europos Komisija. Bendras programos biudžetas – 17, 5 mlrd. 

eurų.  

ŠMM Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija 

TG Technopolis Group Eesti OÜ 

ŪM Lietuvos respublikos ūkio ministerija 

VA UAB „Visionary Analytics“ 
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VDU Vytauto Didžiojo universitetas 

VU Vilniaus universitetas 

VU NST Vilniaus universiteto Našių skaičiavimų tinklas 

 

  



9 
 

Įvadas 
 

Ši ataskaita parengta įgyvendinant 2012 m. rugpjūčio 6 d. pasirašytą tyrimo “Lietuvos 

dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose galimybių vertinimas” 

atlikimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. MPT-050/S-329. Tyrimo 

paslaugų sutarties trukmė trys mėnesiai, t.y. sutartis galioja iki lapkričio 6 d.  

Šiuo tyrimu siekiama įvertinti Lietuvos pasirengimą dalyvauti Lietuvos mokslinių tyrimų 

infrastruktūrų plėtros kelrodyje nurodytose Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrose ir 

pateikti siūlymus dėl to, kuriose infrastruktūrose Lietuvos subjektų dalyvavimui turėtų 

būti skiriamas prioritetas. Vertinimas atliktas, remiantis dešimt kriterijų, dėl kurių buvo 

sutarta įvadinio laikotarpio metu. Trys pagrindiniai kriterijai naudojami infrastruktūrų 

reitingavimui, o likę septyni naudojami kaip papildomi/konteksto rodikliai. Siekiant 

atsižvelgti į mokslo sričių specifiką, humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) 

infrastruktūros vertinamos atskirai nuo biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų 

infrastruktūrų.  

Ataskaitą sudaro šešios dalys. Pirmojoje aptariamas tyrimo kontekstas ir mokslinių 

tyrimų infrastruktūrų problematika ES ir Lietuvoje. Antroji dalis skirta tyrimo tikslų ir 

objekto pristatymui. Trečiojoje dalyje pristatoma tyrimo metodika, vertinimo kriterijai ir 

jų taikymo privalumai bei apribojimai. Ketvirtojoje dalyje pateikiamas HSM 

infrastruktūrų bei potencialo vertinimas remiantis pagrindiniais (4.1 skyrius) ir 

papildomais (4.2 skyrius) rodikliais. Penktojoje dalyje atitinkamai analizuojamos 

biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų infrastruktūros ir potencialas. Paskutinėje, 

šeštojoje, dalyje, pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl to, kuriose 

infrastruktūrose Lietuvos subjektų dalyvavimui turėtų būti skiriamas prioritetas.     
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1. Vertinimo kontekstas 

Aukščiausio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūros (toliau – MTI) 1 yra viena iš svarbiausių 

mokslo konkurencingumo sąlygų. Tačiau šalys (ypač mažosios), kurdamos savo 

tyrimų infrastruktūras, susiduria su svarbiais iššūkiais: 

 Aukščiausio lygio tyrimų infrastruktūros sukūrimo ir išlaikymo kaštai yra labai 

dideli. Mažosios šalys, turinčios ribotus išteklius, negali jų visų koncentruoti tik 

vienoje ar keliose tyrimų šakose.   

 Kyla poreikis sukurti kritinę tyrėjų masę, gebančią pasiekti proveržį atitinkamoje 

mokslo srityje. 

 Kyla poreikis užtikrinti žinojimo sklaidą tarp tyrėjų grupių ir skatinti tyrėjų tinklų 

formavimąsi.  

Bendrųjų Europos tyrimų infrastruktūrų kūrimas yra vienas iš svarbiausių Europos 

mokslo erdvės instrumentų, sprendžiant aukščiausio lygio tyrimų infrastruktūros kūrimo 

problemas. Bendrosios MTI apima: 

 Centralizuotas MTI, kurios egzistuoja konkrečioje fizinėje erdvėje, tačiau ja 

naudojasi (ir prie jų kūrimo ir išlaikymo prisideda) daugelio Europos šalių 

mokslininkai. Dažniausiai centralizuotos MTI apima ypač brangiai kainuojančią 

tyrimų įrangą. Tokio tipo infrastruktūros dažniausiai būdingos fiziniams ir 

technologijos mokslas. 

 Tinklines MTI, kurios į vieną tinklą sujungia moksliniams tyrimams būtinus išteklius, 

egzistuojančius keliose šalyse. Šių MTI pridėtinė vertė yra susijusi su galimybėmis 

dalintis turimais ištekliais ir infrastruktūra, išvengiamas investicijų į MTI 

dubliavimasis.  

 Mobilias MTI, apimančias specialiai moksliniams tyrimams sukurtas transporto 

priemones ir laivus (pvz., tiriamieji laivai, orlaiviai ir t.t.).  

 Virtualias MTI, apimančias tyrimams reikalingus resursus (dažniausiai duomenų 

bazes, archyvus ir kt.), kuriuos tyrėjai galėtų pasiekti iš savo darbo vietų.   

Siekiant spręsti bendrųjų MTI steigimo ir vystymo koordinavimo problemas, 2002 m. 

buvo įkurtas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumas (European 

Strategy Forum for Research Infrastructures – ESFRI). ESFRI siekia parengti Europos 

mokslinių tyrimų infrastruktūrų politikos strategiją ir skatinti bendrų MTI plėtros ir 

geresnio panaudojimo iniciatyvas. 2006 m. ESFRI parengė pirmąjį Kelrodį. Čia 

įvardintos 35 MTI, turinčios didžiausią potencialą ir kurias kuriant bei vystant 

prasmingiausias Europos šalių bendradarbiavimas. 2008 m. prioritetinių MTI sąrašas 

išplėstas iki 44, o 2010 m. paskelbtoje Kelrodžio redakcijoje jau įvardinti 48 prioritetiniai 

MTI projektai. Jų įgyvendinimo kaštai sudarytų apie 20 mlrd. eurų, o išlaikymo (veiklos) 

kaštai sudarytų apie 10 proc. pradinių investicijų kasmet, t.y. apie 2 mlrd. eurų 

kasmet. Dalį reikiamų lėšų numatyta skirti tiesiogiai iš ES biudžeto (pvz., 

parengiamiesiems darbams 7-ojoje Bendrojoje programoje MTI numatyta skirti apie 
                                                           
1 Tyrimų infrastruktūra čia suprantama plačiau nei tik pastatai ar mokslinė įranga ir apima mokslinę 

įrangą, mokslinių tyrimų medžiagą, žinių šaltinius, informacijos ir ryšių technologijomis grindžiamas 

infrastruktūras (pvz., duomenų bazes) ir kitas priemones. Žr.: Tarybos reglamentas Dėl Europos mokslinių 

tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo. (EB) Nr. 723/2009. 
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1.7 mlrd. eurų), tačiau sekančio etapo (statybų ir išlaikymo) išlaidas turėtų padengti 

dalyvaujančios valstybės.  

Lietuva nuo 2004 m. dalyvauja ESFRI veikloje. 2009 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija parengė ir 2011 m. paskelbė Mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį 

(toliau – Kelrodis). Juo siekta nustatyti nacionalinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų 

plėtros kryptis artimiausiems 10 – 15 metų. Kelrodį rengusi darbo grupė įvertino 

dabartinę MTI būklę Lietuvoje ir pateikė pasiūlymus dėl Lietuvos dalyvavimo Europos 

MTI projektuose.  
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2. Tyrimo tikslai ir objektas 

Šio tyrimo tikslas – nustatyti, kuriose Kelrodyje įvardintų Lietuvos MTI dalyvavimo 

potencialas yra didžiausias. Atitinkamai keliami du uždaviniai: 

1. Atsižvelgiant į dabartines Lietuvos investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūras 

apimtis ir kryptis, mokslinių tyrimų potencialą ir dabar egzistuojančius Lietuvos 

mokslinių tyrimų infrastruktūrų tarptautinius ryšius, įvertinti Lietuvos pasirengimą 

dalyvauti Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtros kelrodyje nurodytose 

europinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose. 

2. Sureitinguoti Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtros kelrodyje nurodytas 

europines mokslinių tyrimų infrastruktūras pagal Lietuvos pasirengimą 

artimiausiu metu tapti jų nare. 

 

Tyrimo objektas apima Lietuvos MTI projektų ir juos įgyvendinančių Lietuvos institucijų 

pasirengimą dalyvauti Lietuvos Kelrodyje įvardintose Europos MTI. Lentelėje 1 

aptariamos sąsajos tarp Lietuvos Kelrodyje išskirtų Europos MTI, atitinkamų Lietuvos 

MTI projektų ir juos įgyvendinančių institucijų.  

Lentelė 1. Europos ir Lietuvos MTI. 

Kelrodyje 

įvardintos 

Europos MTI 

Lietuvos MTI projektai 

(dalyvaujantys ar 

potencialiai galintys 

dalyvauti įvardintose 

Europos MTI) 

Lietuvos MTI projektą įgyvendinančios Lietuvos institucijos 

Humanitariniai ir socialiniai mokslai 

CESSDA LiDA (tinklinė 

infrastruktūra) 

KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas 

CLARIN E-lingua (tinklinė 

infrastruktūra) 

VDU Humanitarinių mokslų fakultetas; VDU Informatikos 

fakultetas; VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas; VU 

Filologijos fakultetas; VU Informatikos fakultetas; ŠU 

Humanitarinis fakultetas; Lietuvių kalbos institutas; 

Matematikos informatikos institutas. 

DARIAH PITI (tinklinė 

infrastruktūra) 

VU Komunikacijos fakultetas ir Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas. 

Biomedicinos mokslai 

INSTRUCT, 

ELIXIR ir EMBL 

CossyBio 

(tinklinė infrastruktūra) 

VU Biotechnologijos ir Biochemijos institutai; LSMU 

Biomedicininių tyrimų institutas; VU Onkologijos institutas. 

BBMRI HBRC 

(tinklinė infrastruktūra) 

LSMU MA (DNR biobankas, smegenų skysčių bankas); 

Kauno universitetinė ligoninė (audinių ir ląstelių biobankas); 

VU Onkologijos institutas (audinių, organizmo skysčių ir 

ląstelių biobankas); VU ligoninės Santariškių klinikos (kraujo ir 

kraujo komponentų, kaulų čiulpų biobankas, DNR 

pavyzdžiai); Valstybinis patologijos centras (audinių 
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biobankas). 

INFRAFRONTIER REIA (tinklinė 

infrastruktūra) 

Inovatyvios medicinos centras; LSMU VA.  

EMBRC INECOM (tinklinė 

infrastruktūra) 

GTC, VDU ir LAMMC laboratorijos. 

Fiziniai ir technologijos mokslai 

ELI Lazerių MTI 

(nacionalinė 

infrastruktūra) 

VU Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedra ir 

Lazerinių tyrimų centras; FTMC.  

EGI ir PRACE LitGrid-HPC 

(nacionalinė 

infrastruktūra) 

VU NST. 

ESO MAO (nacionalinė 

infrastruktūra) 

VU (astronomijos observatorija). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Kelrodžio informacija.  

 

Iš aptartų Lietuvos MTI projektų stipriai išsiskiria HSM infrastruktūros. Pirma, tai 

tarpdisciplininės infrastruktūros, kurios galėtų būti svarbios daugeliui HSM krypčių 

tyrimams. Antra, skiriasi infrastruktūrų pobūdis ir tikėtina, kad jų plėtros sąnaudos bei 

prisijungimo prie Europos MTI kaštai bus gerokai mažesni nei biomedicinos, fizinių ir 

technologinių mokslų MTI atveju. Galiausiai, HSM potencialo vertinimui Lietuvoje 

taikomi kiek kiti kriterijai nei biomedicinos, fiziniams ir technologiniams mokslams. 

Todėl humanitarinių ir socialinių mokslų MTI infrastruktūros bus vertinamos atskirai ir 

lyginamos tik tarpusavyje.  
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3. Vertinimo metodika 

 

Pasirenkant vertinimo metodiką, buvo keliamas objektyvumo ir patikimumo 

reikalavimai. Rezultatai neturėtų priklausyti nuo to, kas atlieka vertinimą (tai 

nepasakytina apie, pavyzdžiui, ekspertinio vertinimo metodus) ir pakartotinai 

atliekant vertinimą pagal tuos pačius kriterijus ir naudojant tuos pačius duomenis 

turėtų būti gautas tas pats rezultatas. Todėl taikoma metodika yra pagrįsta 

kokybiniais ir kiekybiniais kriterijais (rodikliais). Siekiant įvairiapusiškumo, vertinimo metu 

naudojami rodikliai, kuriais siekiama išmatuoti: 

 Skirtos investicijos Lietuvos MTI. Siekiant koncentruoti ribotus viešuosius išteklius, 

būtų racionalu toliau intensyviau plėtoti tas infrastruktūras, kur jau padarytos 

didesnės investicijos. Todėl pastarosios infrastruktūroms turėtų būti 

reitinguojamos aukščiau nei infrastruktūros, kuriose anksčiau buvo investuota 

mažiau.  

 Egzistuojantys Lietuvos MTI ryšiai su Europos MTI. Siekiant investuoti ten, kur jau 

pasiekta didžiausia pažanga, prioritetą reikėtų skirti toms Lietuvos 

infrastruktūroms, kurios jau dalyvauja atitinkamose Europos MTI.  

 Pažangą, kuri buvo padaryta plėtojant Europos MTI. Skirtingos MTI yra ne 

vienodai pažengusios ir išplėtotos. Dalis MTI jau senokai funkcionuoja, o kitos 

dar tik kuriasi. Kaip rodo patirtis, ne visi planai sukurti Europos MTI yra sėkmingai 

realizuojami. Todėl būtų racionalu skatinti Lietuvos MTI dalyvauti tose Europos 

MTI, kurios yra padariusios didžiausią pažangą.  

 

Be šių analizės kriterijų, taip pat pasitelkti papildomi rodikliai, kuriais bus siekiama 

išmatuoti MTEP potencialą (publikacijų skaičių, dažniausiai cituojamų publikacijų dalį, 

sėkmę dalyvaujant Europos Bendrosiose Programose, parengtų doktorantų skaičių, 

kt.). Tai yra papildomi rodikliai, kurie suteiks kontekstą vertinimui, tačiau nebus 

tiesiogiai naudojami reitinguojant MTI. Tokį MTEP potencialo rodiklių vaidmenį lėmė 

keli veiksniai. Pirma, MTEP potencialo rodikliai leidžia išmatuoti arba institucijų  

potencialą, arba MTEP potencialą mokslo kryptyse. Tačiau vertinamos MTI turėtų 

pasitarnauti daugelio institucijų ir daugelyje mokslo krypčių vykdomiems tyrimams, 

t.y. negalima tiesiogiai susieti visų MTI infrastruktūrų su konkrečių institucijų ar atskirų 

mokslo šakų MTEP potencialu. Antra, Kelrodyje įvardintos MTI labai skirtingos. 

Pavyzdžiui, LitGrid-HPC siekia suteikti infrastruktūrą, kuri būtų naudinga daugeliui 

institucijų ir daugeliui mokslo krypčių. Tuo tarpu MAO siekia plėtoti konkrečioje fizinėje 

erdvėje esančią infrastruktūrą, skirtą daugiausiai astronomijos tyrimams. Todėl visų šių 

skirtingų infrastruktūrų negalima vertinti remiantis tais pačiais MTEP veiklos potencialo 

rodikliais, nors šie rodikliai gali būti naudingi kaip vertinimo kontekstas, suteikiantis 

aktualių įžvalgų.  

 

Priede Nr. 1 pateikiamas detalus vertinimo metu naudotų rodiklių aprašymas, jų 

privalumai ir trūkumai bei informacijos šaltiniai.  
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 4. Socialinių ir humanitarinių mokslų pasirengimo dalyvauti 

Europos MTI vertinimas 

4.1. Vertinimas pagal pagrindinius rodiklius 

 

Anksčiau skirtos investicijos  

Lentelėje 2 pateikiama informacija apie anksčiau HSM MTI projektams skirtas lėšas. Iki 

2012 m. daugiausiai (iš viso 2,9 mln. litų) investuota į LiDA, o mažiausiai į E-lingua. 

Investicijos į LiDA buvo skirtos infrastruktūros kūrimui ir buvo finansuotos iš ES paramos. 

Tuo tarpu E-lingua ir PITI gavo paramą iš Lietuvos mokslo tarybos parengiamiesiems 

darbams, skirtiems įsijungti į Europos MTI. 

Lentelė 2. Anksčiau skirtos investicijos HSM MTI. 

Lietuvos MTI 

projektai 

Projektą 

įgyvendinančio

s Lietuvos 

institucijos 

Projektas Gautos 

paramos 

dydis 

(litais) 

Paramos 

skyrimo 

metai 

Finansavimo 

šaltinis 

LiDA (tinklinė 

infrastruktūra) 

KTU Politikos ir 

viešojo 

administravimo 

institutas 

Empirinių 

duomenų ir 

informacijos HSM 

tyrimams 

kaupimas ir 

valdymas: Lietuvos 

HSM duomenų 

archyvas (LiDA) 

1.126.538 2006 2004-2006 m. 

ES parama2 

Lietuvos HSM 

duomenų archyvo 

(LiDA) plėtra 

1.784.826 2009 2007-2013 m. 

ES parama3 

                                                           
2 http://www.esparama.lt/old/en/bpd/sf_projects/map_of_projects/?id=4052&aps=1048&prior=2  

3 http://www.esparama.lt/projektas?id=6167&order=&page=&pgsz=10 

http://www.esparama.lt/old/en/bpd/sf_projects/map_of_projects/?id=4052&aps=1048&prior=2
http://www.esparama.lt/projektas?id=6167&order=&page=&pgsz=10
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E-lingua 

(tinklinė 

infrastruktūra) 

VDU 

Humanitarinių 

mokslų 

fakultetas; VDU 

Informatikos 

fakultetas; VDU 

Politikos mokslų 

ir diplomatijos 

fakultetas; VU 

Filologijos 

fakultetas; VU 

Informatikos 

fakultetas; ŠU 

Humanitarinis 

fakultetas; 

Lietuvių kalbos 

institutas; 

Matematikos 

informatikos 

institutas. 

Lituanistinių 

skaitmeninių 

išteklių 

metaduomenų 

sistemos sukūrimas 

ir suderinimas su 

CLARIN 

69.000 2010 LMT 

finansavimas 

pagal 

nacionalinę 

mokslo  

programą 

„Valstybė ir 

tauta: 

paveldas ir 

tapatumas“4 

PITI 

(tinklinė 

infrastruktūra) 

VU 

Komunikacijos 

fakultetas ir 

Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos 

institutas. 

Lituanistinių mokslo 

tyrimų ir paveldo 

infrastruktūrų tinklo 

kūrimas: 

projektavimo fazė 

294.900 2010 LMT 

finansavimas 

pagal 

nacionalinę 

mokslo 

programą 

„Valstybė ir 

tauta: 

paveldas ir 

tapatumas“5 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 

Interpretuojant šiuos duomenis, reikėtų atsižvelgti į kelis aspektus. Pirma, pateikti 

duomenys atspindi tik investicijas į Kelrodyje išskirtus infrastruktūrų projektus, tačiau 

neapima visų investicijų į aktualias institucijų infrastruktūras. Tai gali iškreipti 

skaičiavimus. Pavyzdžiui, vienas iš E-lingua projekto iniciatorių, VDU, daugiau nei 

penkiolika metų pritraukia investicijas, skirtas kalbinių išteklių skaitmeninimo 

infrastruktūros plėtrai, o nuo 2011 m. įgyvendinamas projektas „Lietuvių kalbos 

sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo 

sektoriaus taikymams“, kurio biudžetas 10,9 mln. litų. Vadinasi, nors naudojamas 

rodiklis leidžia palyginti investicijas į Kelrodyje išskirtus MTI projektus, tačiau neleidžia 

matuoti pasiektos pažangos plėtojant atitinkamas „institucines“ infrastruktūras.  

                                                           
4 Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2010 metų ataskaita, Vilnius, 2011. 

Sutarties numeris VAT29/2010 

5 Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2011 metų ataskaita, Vilnius, 2012. 

Sutarties numeris VAT15/2010 
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Antra, svarbu vertinti ne tik investicijų apimtį, bet ir jų kokybę. Finansuojančios 

institucijos teigiamai įvertino visų, išskyrus PITI, vykdytus projektus. LMT 2011 m. 

ataskaitoje pateikiama tokia išvada dėl PITI skirtų lėšų panaudojimo: „Projekto 

vykdytojams nepavyko sukurti kokybiško modelio, kuris leistų ateityje įgyvendinti 

Paveldo ir istorijos tyrimų infrastruktūrą ar Lituanistinių mokslo tyrimų ir paveldo 

infrastruktūrų tinklą”6.  

Apibendrinant, jau skirtos ženklios investicijos LiDA projekto infrastruktūros kūrimui ir E-

lingua dalyvaujančių institucijų infrastruktūros tobulinimui. Todėl šioms infrastruktūroms 

suteikiamas vienodas aukštas balas. Tuo tarpu atsižvelgiant į LMT ekspertų vertinimus, 

PITI rekomenduojama skirti žemiausią prioritetą.  

Bendradarbiavimo patirtis su Europos MTI 

Lietuvos institucijų bendradarbiavimo su Europos MTI  intensyvumas parodo, kurios 

Lietuvos institucijos/infrastruktūros yra pasiekusios didžiausią pažangą integruojantis į 

Europos MTI. Lentelėje 3 apibendrinta informacija rodo, kad visos HSM infrastruktūros 

dalyvauja atitinkamų Europos MTI infrastruktūrų veikloje kaip partneris, tačiau be 

esminių finansinių įsipareigojimų. Todėl joms visoms suteikiamas vienodas balas (dėl 

rodiklio skaičiavimo žr. Priedą nr. 1).  

Lentelė 3. Lietuvos HSM MTI bendradarbiavimo su Europos MTI intensyvumas.  

Kelrodyje 

įvardintos 

Europos MTI 

Lietuvos MTI 

projektai 

Projektą 

įgyvendinančios 

Lietuvos institucijos 

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir 

Europos MTI dabartinė situacija 

Balas 

CESSDA LiDA (tinklinė 

infrastruktūra) 

KTU Politikos ir viešojo 

administravimo 

institutas 

CESSDA sudaro organizacijos, 

kurios tvarko duomenų bazes ir 

kaupia socialinių mokslų tyrimų 

pirminius duomenis antriniam 

naudojimui. Kiekvienoje šalyje yra 

tik po vieną dalyvį, Lietuvos dalyvis 

yra LiDA. 

0,5 

CLARIN E-lingua 

(tinklinė 

infrastruktūra) 

VDU Humanitarinių 

mokslų fakultetas; 

VDU Informatikos 

fakultetas; VDU 

Politikos mokslų ir 

diplomatijos 

fakultetas; VU 

Filologijos fakultetas; 

VU Informatikos 

fakultetas; ŠU 

Humanitarinis 

fakultetas; Lietuvių 

kalbos institutas; 

Matematikos 

CLARIN projektai yra 36 

konsorciumo partneriai, 199 

dalyvaujančios institucijos ir 218 

dirbančios institucijos 33-jose 

šalyse. VDU Kompiuterinės 

lingvistikos centras yra 

konsorciumo partneris. 

Aštuonios šalys yra pasiruošusios 

steigti CLARIN-ERIC: Austrija, 

Bulgarija, Čekijos Respublika, 

Danija, Estija, Vokietija, Lenkija ir 

Nyderlandai.   

0,5 

                                                           
6 Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ 2011 metų ataskaita, Vilnius, 2012. 

Sutarties numeris VAT15/2010, p. 20. 
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informatikos 

institutas. 

DARIAH PITI 

(tinklinė 

infrastruktūra) 

VU Komunikacijos 

fakultetas ir Lietuvių 

literatūros ir 

tautosakos institutas. 

DARIAH projekto parengiamasis 

etapas pasibaigė 2011 m. vasario 

mėnesį. Sekančio etapo susitarimo 

memorandumą pasirašė dvylika 

šalių, taip pat ir Lietuva.  

0,5 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Europos MTI pateikta informacija.  

 

Pažanga vystant Europos MTI 

Lietuvai prasminga artimiausio laikotarpio investicijas nukreipti integracijai į tas 

Europos MTI, kurios jau veikia arba pradės visapusišką veiklą artimiausiu metu. 

Lentelėje 4 pateikiama informacija apie pažangą vystant Europos HSM MTI. Kol kas 

didžiausia pažanga pasiekta vystant CLARIN infrastruktūrą. Be to, šiuo metu 

svarstoma galimybė CLARIN perimti DARIAH projektą. Tokiu atveju CLARIN dar labiau 

sustiprėtų kitų HSM infrastruktūrų atžvilgiu.   

Lentelė 4. Pažanga vystant Europos HSM MTI.   

Kelrodyje 

įvardintos 

Europos MTI 

Lietuvos MTI 

projektai 

Pažanga vystant Europos MTI Balas 

CESSDA LiDA (tinklinė 

infrastruktūra) 

Kai kurios Europos šalys yra pasirašiusios supratimo 

memorandumą teikiant finansinę ir politinę paramą kuriant 

CESSDA. Infrastruktūra bus sukurta Norvegijos socialinių 

mokslų duomenų tarnyboje (NSD). Norvegijos mokslinių 

tyrimų taryba skyrė lėšas CESSDA-ERIC paruošimui 

10.10.2011 - 31.12.2012 laikotarpiu. 

0,25 

CLARIN E-lingua 

(tinklinė 

infrastruktūra) 

CLARIN gavo ERIC statusą 2012 m. vasario 29 d. 

Tai buvo tik antra MTI Europoje, kuri gavo ERIC statusą. 

0,5 

DARIAH PITI 

(tinklinė 

infrastruktūra) 

DARIAH projekto parengiamasis etapas pasibaigė 2011 m. 

vasario mėnesį. 

0,25 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Europos MTI pateikta ir kita viešai prieinama informacija. 

 

 

 

 

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1253971221261&pagename=ForskningsradetNorsk/Hovedsidemal&p=1181730334233
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1253971221261&pagename=ForskningsradetNorsk/Hovedsidemal&p=1181730334233
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4.2. Vertinimas pagal papildomus / konteksto rodiklius 

 

Publikacijų skaičius 

Publikacijos yra vienas svarbiausių mokslinės veiklos produktų. Jų skaičius atspindi toje 

mokslo kryptyje dirbančių tyrėjų produktyvumą ir iš dalies parodo mokslo krypties 

potencialą Lietuvoje. Pav. 1 pateikiamas socialinių ir humanitarinių mokslų 

publikacijų skaičius 2000 – 2011 m., o pav. 2 pateikiamas vidutinis citatų skaičius, 

tenkantis šioms publikacijoms. Pateikti duomenys atspindi ne visas mokslo 

publikacijas, o tik tas, kurios išspausdintos leidiniuose įtrauktuose į Scopus duomenų 

bazę. Mokslo šakų išskyrimas remiasi Scopus duomenų bazės klasifikacija.  

Pav. 1. Humanitarinių ir socialinių mokslų 

publikacijų skaičius 2000  2011 m. 
Pav. 2. Vidutinis citatų skaičius, tenkantis vienai 

humanitarinių ir socialinių mokslų publikacijai 

(2000  2011 m.). 

  
Šaltinis: Scopus. Šaltinis: Scopus. 

 

Pav. 1 ir 2 pateikti duomenys nėra labai naudingi šio tyrimo kontekste. Pirma, mokslo 

šakų klasifikacija nėra pakankamai detali, o išskirtos šakos yra nevienodo „svorio“. 

Tad nėra korektiška lyginti, pavyzdžiui, psichologijos ir visų humanitarinių mokslų 

publikacijų skaičius. Antra, Scopus duomenų bazėje publikacijos priskiriamos tam 

tikrai krypčiai remiantis tuo, kokioms mokslo kryptims priskiriamas periodinis mokslo 

leidinys, kuriame pasirodė atitinkamas straipsnis. Kadangi daugelis leidinių priskiriami 

daugiau nei vienai krypčiai, tai duomenų bazėje gausu dubliavimų (tas pats 

straipsnis priskirtas kelioms kryptims), o publikacijų priskyrimas tam tikrai mokslo 

krypčiai neretai kelia abejonių. Pavyzdžiui, 141 straipsnis, priskirtas verslo vadybos ir 

apskaitos krypčiai, buvo publikuotas penkiuose tekstilei skirtuose žurnaluose (Fibres 

and Textiles in Eastern Europe, Tekstil, International Journal of Clothing Science and 

Technology, Textile Magazine, Textile Asia). Toks abejotinas priskyrimas stipriai 

iškreipia rezultatus.  

Atsižvelgiant į šiuos trūkumus, Scopus pateikiami duomenys buvo pertvarkyti. Buvo 

išskirti didžiausią poveikį (bent 5 kartus cituoti) turėję straipsniai, iš analizės pašalintos 

besidubliuojančios ir ne tai krypčiai priskirtos publikacijos, o likusios priskirtos mokslo 
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kryptims, remiantis Lietuvoje naudojama mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacija7. 

Gauti rezultatai pateikiami pav. 3. Duomenys rodo, kad publikacijų gausa išsiskiria 

socialinių mokslų srities kryptys ir ypač ekonomikos krypties ekonometrijos ir finansų 

mokslų šakos. Tuo tarpu humanitarinių mokslų srities publikacijų Scopus duomenų 

bazėje yra gerokai mažiau. Šiuos rezultatus, be abejo, reikėtų interpretuoti atsargiai: 

Lietuvoje leidžiamų humanitarinių mokslų leidinių neįtraukimas į Scopus duomenų 

bazę savaime nerodo žemo šios mokslo srities potencialo.  

Pav. 3. Bent 5 kartus cituotos 2000 - 2011 m. HSM publikacijos.  

 
Šaltinis: Scopus; skaičiavimai autorių.  

 

Dažniausiai cituojamos publikacijos 

Publikacijų dalis, patenkanti tarp 10 proc. pasaulyje dažniausiai cituojamų 

publikacijų, parodo publikacijų žinomumą ir naudojamumą pasaulio akademinėje 

bendruomenėje. Šis rodiklis taip pat leidžia įvertinti, ar lyginant su užsienio tos mokslo 

krypties publikacijomis, šalyje parengta didesnė (jei viršija 10 proc.) ypač dažnai 

cituojamų publikacijų dalis. Todėl šis rodiklis neretai naudojamas kaip mokslo 

produkcijos kokybės ar šalies tarptautinio konkurencingumo kriterijus. Pav. 4 pateikti 

2000 – 2011 m. vidurkiai rodo, kad net 15,9 proc. ekonomikos, ekonometrijos ir finansų 

mokslų krypties (pagal Scopus klasifikaciją) publikacijų yra ypač dažnai cituojamos. 

Psichologijos mokslų kryptis taip pat išsiskiria, kadangi beveik siekia 10 proc. ribą. Tuo 

tarpu kitų krypčių rodikliai yra gerokai prastesni.  

                                                           
7 Žr. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo“, 2011 m. vasario 14 d. Nr. V-231. 
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Pav. 4. Humanitarinių ir socialinių mokslų publikacijų (straipsnių) 2000 - 2011 m. dalis (proc.), kuri 

pakliūna tarp 10 proc. pasaulyje dažniausiai cituojamų publikacijų (straipsnių), pagal Scopus taikomą 

klasifikaciją. 

 
Šaltinis: Scopus. 

 

Tarptautinių bendrų mokslo publikacijų skaičius 

Tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų (straipsnių) skaičius yra svarbus rodiklis, 

siekiant įvertinti bendradarbiavimo su užsienio tyrėjais mastus ir rezultatus. Rodiklis 

matuoja, kiek publikacijų 2000 – 2011 m. Lietuvos institucijose dirbantys tyrėjai 

parengė kartu su užsienyje dirbančiais kolegomis. Pateikti duomenys atspindi ne visas 

mokslo publikacijas, o tik tas, kurios išspausdintos leidiniuose įtrauktuose į Scopus 

duomenų bazę.  

Pav. 5 ir 6 tarptautinės bendrosios mokslinės humanitarinių ir socialinių mokslų 

publikacijos yra suskirstytos pagal Scopus taikytą klasifikaciją. Pav. 5 rodo tarptautinių 

bendrų mokslinių publikacijų skaičių pagal mokslo šakas/kryptis, o pav. 6 rodo 

tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų procentinę dalį (%) nuo visų humanitarinių ir 

socialinių mokslų publikacijų pagal mokslo kryptis. Vertinant absoliučiais skaičiais, 

daugiausiai publikacijų parengta verslo, vadybos ir apskaitos kryptyje. Tuo tarpu 

vertinant tarptautinių bendrų publikacijų dalį (proc. visų publikacijų), daugiausiai jų 

parengta psichologijos kryptyje.  

0,76

1,35

5,94

5,98

9,73

15,92

0 10

Sprendimų mokslai

Socialiniai mokslai

Verslas, vadyba ir apskaita

Menai ir humanitariniai mokslai

Psichologija

Ekonomika, ekonometrija ir finansai

Lietuvos mokslo publikacijų dalis (proc.), patenkanti tarp 
10% pasaulyje dažniausiai cituojamų publikacijų 



22 
 

Pav. 5. Tarptautinių bendrų HSM mokslinių 

publikacijų skaičius 2000 - 2011 m. 
Pav. 6. Tarptautinių bendrų HSM mokslinių 

publikacijų procentinė dalis nuo visų humanitarinių 

ir socialinių mokslų publikacijų 2000 - 2011 m. 

  
Šaltinis: Scopus. Šaltinis: Scopus. 

 

Kaip plačiau jau aptarta mokslinių publikacijų rodiklio poskyryje, Scopus klasifikacija 

nėra itin naudinga taikomai analizei, nes mokslo šakų klasifikacija nėra pakankamai 

detali, išskirtos šakos yra nevienodo „svorio“, o publikacijos Scopus duomenų bazėje 

dubliuojasi. Atsižvelgiant į šiuos trūkumus, Scopus pateikiami duomenys buvo 

pertvarkyti išskiriant didžiausią poveikį (bent 5 kartus cituoti) turėjusius straipsnius ir 

pašalinant besidubliuojančias ir ne tai krypčiai priskirtos publikacijas, o likusias 

priskiriant mokslo kryptims, remiantis Lietuvoje naudojama mokslo sričių, krypčių ir 

šakų klasifikacija8. 

Pertvarkyti duomenys rodo, kad bent 5 kartus cituotų tarptautinių bendrų publikacijų 

skaičių neviršija 10 nei vienoje HSM kryptyje. Intensyviausiu bendradarbiavimu su 

užsienio tyrėjais rengiant dažnai cituojamas publikacijas išsiskiria edukologijos, 

sociologijos ir psichologijos mokslo kryptys (žr. pav. 7). Nors ekonometrijos ir finansų 

šakose ir ekonomikos (be ekonometrijos ir finansų), vadybos ir administravimo 

kryptyse 2000 – 2011 m. buvo parengta daug dažnai cituotų publikacijų (žr. pav. 4), 

bendrų publikacijų su užsienio tyrėjais dalis šiose kryptyse/šakose yra gana maža. 

Scopus duomenų bazėje nėra nei vienos iš aštuonių HSM krypčių publikacijos, kuri 

būtų bent 5 kartus cituota ir parengta bendradarbiaujant su užsienio kolegoms. Šios 

kryptys apima: komunikaciją ir informaciją, teisę, istoriją, filosofiją, filologiją, teologiją, 

menotyrą ir etnologiją. 

                                                           
8 Žr. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo“, 2011 m. vasario 14 d. Nr. V-231. 
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Pav. 7. 2000 - 2011 m. parengtų tarptautinių bendrų HSM mokslo publikacijų dalis (proc.) visų bent 5 

kartus cituotų publikacijų. 

 
Šaltinis: Scopus; skaičiavimai autorių.  

 

Doktorantų rengimas 

2006 – 2011 metais disertacijas apsigynusių asmenų skaičius (pav. 8) parodo, kuriose 

mokslo kryptyse labiausiai auga tyrimų potencialas. Tai taip pat atspindi, kurioms 

kryptims valstybė teikė prioritetą finansuodama doktorantūros vietas (kadangi 

didžioji dalis doktorantūrų vietų yra finansuojamos valstybės). Tuo tarpu dabartinis 

doktorantų skaičius (pav. 9) parodo, kuriose kryptyse šiuo metu auga mokslo 

potencialas, o valstybės 2011 m. finansuotų doktorantūros studijų vietų skaičius (pav. 

10) leidžia kalbėti apie valstybės prioritetus rengiant ateities tyrėjus.  

Įvardinti trys rodikliai leidžia išskirti 5 humanitarinių ir socialinių mokslų kryptis: 

edukologija, vadyba ir administravimas, teisė, filologija ir ekonomika. Šiose kryptyse 

2006 – 2011 m. buvo apginta daugiausiai disertacijų ir šiuo metu daugiausiai 

rengiama doktorantų. Mažiausiai disertacijų 2006 – 2011 m. buvo apginta ir 

mažiausiai doktorantų studijuoja teologijos ir etnologijos kryptyse.  
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Pav. 8.  2006 – 2011 m. disertacijas apgynusių asmenų skaičius pagal HSM kryptis. 

 
Šaltinis: Lietuvos mokslo taryba. Pastaba: LMT apgintų disertacijų duomenų bazėje pateikiami netikslūs 

duomenys. Pirma, ši duomenų bazė nėra atnaujinta. LMT skelbia, kad ženkli dalis 2011 m. gintų 

disertacijų buvo neapgintos, nors iš tikrųjų jos yra apgintos. Antroji problema kilo dėl LMT duomenų 

bazėje susidubliavusio duomens. Tai paaiškina vieno skaitmens skirtumą tarp šioje analizėje naudojamo 

apsiginusių mokslų daktaro laipsnį skaičiaus ir LMT duomenų.  

 

2011 – 2012 m. šalies universitetuose ir mokslo institutuose studijavo 2.875 

doktorantūros studentai, iš kurių 1.248 studijavo humanitarinius ir socialinius mokslus 

(žr. pav. 9). 

Pav. 9. 2011 – 2012 m. studijavusių doktorantų skaičius pagal HSM kryptis. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Pastaba: duomenys apie doktorantus universitetuose surinkti 

pagal mokslo metus, o mokslo institutuose – pagal kalendorinius metus. 

 

2011 m. valstybė9 skyrė finansavimą 479 pirmojo kurso doktorantūros vietoms 

universitetuose ir mokslo institutuose, iš kurių 190 teko humanitariniams ir socialiniams 

                                                           
9 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1391 (pataisytas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 17 d. įsakymu V-1651) 
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mokslams. Pav. 10 pateikiami duomenys apie 2011 m. finansuojamas humanitarinių ir 

socialinių mokslų doktorantų vietas pagal mokslo kryptis.  

Pav. 10. 2011 m. valstybės finansuotos pirmojo kurso doktorantūros studijų vietos pagal HSM kryptis. 

 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1391 

(pataisytas 2011 m. rugsėjo 17 d. įsakymu V-1651). Pastaba: siekiant išlaikyti šioje analizėje taikomą 

suskirstymą į mokslo kryptis, prie menotyros krypties priskirtos 2 muzikos (W300), 2 dailės (W100) ir 2 dizaino 

(W200) finansuojamos doktorantūros studijų vietos. 
 

Dalyvavimas šeštojoje ir septintojoje Bendrosiose programose 

Dalyvavimas Bendrosiose programose (angl. Framework Programme – BP) parodo, 

kokiu mastu Lietuvos mokslininkai bendradarbiauja su partneriais užsienio šalyse 

įgyvendinant bendrus tyrimų projektus. Čia aptariami du svarbiausi dalyvavimo 

šeštojoje ir septintojoje bendrosiose programose (BP6 ir BP7) rodikliai: sutarčių skaičius 

ir sutarčių vertė (mln. eur.).  

Analizuojant Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų dalyvavimą BP6 ir BP7 

(žr. pav. 11), verta išskirti šioms sritimis aktualiausias BP tematinėse srityse: Piliečiai ir 

valdymas žinių visuomenėje (BP6) ir Socio-ekonominiai ir humanitariniai mokslai (BP7). 

Žvelgiant platesniame kontekste, Lietuvos tyrėjų dalyvavimo Piliečiai ir valdymas žinių 

visuomenėje tematinėje srityje rodikliai yra šiek tiek aukštesni už visų BP6 tematinių 

sričių vidurkius. Tuo tarpu dalyvavimas BP7 Socio-ekonominiai ir humanitariniai 

mokslai tematinėje srityje yra gana nesėkmingas: rodikliai gerokai žemesni už 

Bendradarbiavimo specifinės programos vidurkius, o iš 166 teiktų paraiškų, 

finansavimas skirtas tik 9. 
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Pav. 11 Dalyvavimo BP6 tematinėje srityje Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje ir BP 7 tematinėje 

srityje Socio-ekonominiai ir humanitariniai mokslai sėkmės rodikliai.  

 
Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, 2012 ir MOSTA, Lietuvos mokslas skaičiais 2009, Vilnius, 

2009 m. Pastaba: dalyvavimo BP 7 rodikliai apima duomenis iki 2012 m. birželio 19 d.  
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5. Biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų pasirengimo 

dalyvauti Europos MTI vertinimas  

5.1. Vertinimas pagal pagrindinius rodiklius 

 

Anksčiau skirtų investicijų apimtys 

Rezultatyviam dalyvavimui tinklinėse Europos MTI būtina turėti gerai išvystytas 

atitinkamas nacionalines infrastruktūras. Be to, planuojant tolesnį infrastruktūrų 

modernizavimą, prasminga išteklius koncentruoti ir nukreipti į tas sritis, kuriose jau 

atliktos ženklios investicijos. Todėl vertinant, kurios Lietuvos MTI yra labiau 

pasirengusios dalyvauti Europos MTI, svarbu atsižvelgti į jau skirtų investicijų apimtis.  

Iki šiol didžiausios investicijos į Lietuvos MTEP infrastruktūrą buvo numatytos 

įgyvendinant Slėnių programą. Lentelėje 5 pateikiami duomenys apie Slėnių projektų 

investicijų apimtis ir kryptis. Šiuos projektus tiesiogiai susieti su Kelrodyje įvardintomis 

MTI yra keblu, nes investicijos numatytos konkrečioms institucijoms ir dažnai apima 

tyrimų kryptis, kurios nevisiškai sutampa su Kelrodyje įvardintų infrastruktūrų tyrimų 

objektu. Taip pat dalis numatytų investicijų (pavyzdžiui, technologijų parko kūrimas) 

apskritai nėra tiesiogiai susijusios su Kelrodžio MTI infrastruktūromis. Atsižvelgiant į šias 

problemas, Slėnių investicijos buvo priskiriamos Kelrodžio MTI remiantis šiais principais: 

a) Slėnių investicijos turi būti skirtos tai pačiai institucijai, kuri dalyvauja Kelrodžio MTI ir; 

b) toms tyrimų kryptims, kurias įvardins Kelrodžio įvardintos MTI.  
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Lentelė 5. Finansavimas, skirtas pagal Slėnių projektus.  

Nr. 
Projekto 

pavadinimas 
Slėnis JTP 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto 

partneriai 

Atsakinga 

ministerija 

Finansavi

mas (LTL) 
Siektini rezultatai 

Galimas ryšis su ESFRI 

projektais 

1.1. Jūrinio slėnio 

branduolio 

sukūrimas ir studijų 

infrastruktūros 

atnaujinimas (Jūra) 

Jūrinis Gamtos 

išteklių ir 

žemės ūkio 

Klaipėdos 

universitetas 

(KU) 

Gamtos 

tyrimų 

centras 

(GTC) ir 

Lietuvos 

aukštoji 

jūreivystės 

mokykla 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

89.181.000  Pastatytas mokslinių laboratorijų 

pastatas; 

 Pastatytas daugiafunkcinis 

laivas; 

 Atnaujinta bendrųjų ir 

specializuotų auditorijų studijų 

įranga; 

 Renovuotos ir pritaikytos 

studijoms Gamtos tyrimų centro 

Pajūrio biologijos stotis; 

 Atnaujinta Lietuvos aukštosios 

jūreivystės mokyklos studijų 

įranga 

EMBRC – ESFRI 

paskirstyta mokslinių 

tyrimų infrastruktūra (RI), 

kuri nukreips 13 jūrų 

stočių aštuoniose 

valstybėse, siekiant įkurti 

Europoje vieningą 

prieigą prie aukščiausios 

kokybės mokslinių tyrimų 

paslaugų, platformų, 

informacijos ir 

ekspertizių. 

 

1.2. Inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo 

komunikacijų 

įrengimas bei 

Klaipėdos mokslo ir 

technologijų parko 

infrastruktūros plėtra 

jūriniame slėnyje 

Jūrinis Nepriklauso 

nė vienai JTP, 

bet 

tematiškai 

siejasi su 

Gamtos 

išteklių ir 

žemės ūkio 

JTP 

Klaipėdos 

universitetas 

(KU) 

Klaipėdos 

mokslo ir 

technologijų 

parkas 

Ūkio ministerija 17.927.014  Nutiesti Jūrinio slėnio teritorijoje 

vidaus inžineriniai tinklai ir 

komunikacijos; 

 Pastatytas technologijų verslo 

įmonių inkubatorius 

Atskirai, kaip projektas, 

EMBRC dalyvauti 

negalės. Tačiau galės 

sustiprinti projekto 1.1 

infrastruktūrą, kas gali 

būti naudinga šiam 

projektui dalyvaujant 

EMBRC. 

2.1. Agrobiotechnologijų

, miškininkystės, 

biomasės 

energetikos, 

vandens ir 

biosistemų inžinerijos 

MTEP centrų, 

aukštojo mokslo 

studijų ir susijusios 

infrastruktūros plėtra 

bei mokslo ir studijų 

institucijų 

Nemun

as 

Gamtos 

išteklių ir 

žemės ūkio 

Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

(ASU) 

Lietuvos 

agrarinių ir 

miškų mokslų 

(LAMMC) 

centro 

institutai:  

Miškų 

institutas; 

Sodininkystės 

ir 

daržinininkyst

ės institutas; 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

80.289.000 Įgyvendinant projektą numatoma 

rekonstruoti bei suremontuoti ASU 

pastatų patalpas, pritaikant jas 

naujos įrangos įdiegimui, institutų 

integracijai ir studijų proceso 

vykdymui 

Vienas iš šio Slėnio 

projekto dalyvių 

(LAMMC) dalyvauja 

INECOM (tinklinė 

infrastruktūra) projekte.  

Lietuvos mokslinių 

infrastruktūrų kelrodyje 

numatyta, kad 

“INECOM 

galės integruotis į ESFRI 

EMBRC (Europos 

jūrinių biologinių išteklių 

http://www.gamtostyrimai.lt/lt/
http://www.gamtostyrimai.lt/lt/
http://www.gamtostyrimai.lt/lt/
http://www.lmc.lt/
http://www.lmc.lt/
http://www.lmc.lt/
http://www.lmc.lt/
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Nr. 
Projekto 

pavadinimas 
Slėnis JTP 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto 

partneriai 

Atsakinga 

ministerija 

Finansavi

mas (LTL) 
Siektini rezultatai 

Galimas ryšis su ESFRI 

projektais 

reorganizavimas Žemdirbystės 

institutas 
centrą) ir taps 

EMBRC atramos centru 

pietų Baltijoje.” 

2.2. Gyvūnų 

sveikatingumo, 

mitybos ir gyvūninių 

žaliavų mokslo ir 

studijų infrastruktūros 

plėtra 

Nemun

as 

Gamtos 

išteklių ir 

žemės ūkio 

Lietuvos 

sveikatos 

mokslų 

universitetas 

(Lietuvos 

veterinarijos 

akademija) 

Nėra Švietimo ir 

mokslo ministerija 

30.303.000 Projekto įgyvendinimo metu bus 

sukurta infrastruktūra: 

 Laboratorijos; 

 Gyvūnų mitybos ir 

biotechnologijų centras 

LSMU Veterinarijos 

akademija dalyvauja 

REIA (tinklinė 

infrastruktūra) projekte. 

Kelrodyje paminėta, 

kad “REIA infrastruktūra 

leis Lietuvos 

biomedicinos srities 

mokslo institucijoms ir 

mokslininkams 

dalyvauti ESFRI 

INFRAFRONTIER, FELASA 

infrastruktūrose.” 

 

2.3. Maisto mokslo ir 

technologijų MTEP 

infrastruktūros plėtra 

ir mokslinio 

potencialo 

konsolidacija 

Nemun

as 

Gamtos 

išteklių ir 

žemės ūkio 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

(KTU) 

Lietuvos 

agrarinių ir 

miškų mokslų 

centro 

(LAMMC) 

Sodininkystės 

ir 

daržininkystės 

institutas 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

8.433.000 Projekto įgyvendinimo metu bus 

sukurta infrastruktūra: 

 Rekonstruotas KTU pastatas, 

(Radvilėnų pl. 19, Kaunas), 

pritaikant jį projekto reikmėms; 

 Išplėsta 5 laboratorijų mokslinių 

tyrimų materialinė bazė; 

 Įsigyjami įrangos komplektai 

laboratorijoms 

Tematiškai netinka nei 

vienam iš šio projekto 

rėmuose nagrinėjamų 

Europinių infrastruktūros 

projektų 

2.4. Komunikavimo ir 

technologijų 

perdavimo centro 

(toliau – KTPC) ir jo 

infrastruktūros 

sukūrimo I etapas: 

atviros prieigos vaisių 

ir daržovių 

perdirbimo 

Nemun

as 

Nepriklauso 

nė vienai JTP, 

bet 

tematiškai 

siejasi su 

Gamtos 

išteklių ir 

žemės ūkio 

Lietuvos 

agrarinių ir 

miškų mokslų 

centro 

Sodininkystės 

ir 

daržininkystės 

institutas 

Nėra Ūkio ministerija 3.150.187  Suprojektuoti ir pastatyti 

(rekonstruoti) vaisių ir daržovių 

perdirbimo technologijų 

modeliavimo atviros prieigos 

laboratorijų pastatai (1900 kv. 

m); 

 Įsigyta bazinė laboratorinė 

įranga ir laboratoriniai 

technologiniai baldai 

Kaip inkubatoriaus 

projektas, vargu, ar galės 

prisidėti prie Europos 

infrastruktūrinių projektų. 
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Nr. 
Projekto 

pavadinimas 
Slėnis JTP 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto 

partneriai 

Atsakinga 

ministerija 

Finansavi

mas (LTL) 
Siektini rezultatai 

Galimas ryšis su ESFRI 

projektais 

technologijų 

modeliavimo 

laboratorijos 

steigimas 

JTP 

2.5. KTPC ir jo 

infrastruktūros 

sukūrimo II etapas: 

KTPC infrastruktūros ir 

materialinės bazės 

formavimas 

Nemun

as 

Nepriklauso 

nė vienai JTP, 

bet 

tematiškai 

siejasi su 

Gamtos 

išteklių ir 

žemės ūkio 

JTP 

ASU Nėra Ūkio ministerija 7.197.959  Suprojektuoti slėnio plėtrai 

skirtos teritorijos lauko inžineriniai 

ir komunikacijų tinklai bei KTPC 

pastatas; 

 Į slėnio plėtros teritoriją nutiesti ir 

išvedžioti lauko inžineriniai tinklai 

bei komunikacijos; 

 LŽŪU Mokslo ir technologijų 

parko (toliau – MTP) bazėje 

įsteigtas KTPC (160 kv. m); 

 Pastatytas ir įrengtas MTP 

priestatas (1300 kv. m), kuriame 

bus verslo inkubatoriaus, KTPC ir 

technologijų parko plėtrai ir 

technologinėms laboratorijoms 

reikalingos patalpos, jos 

aprūpintos reikiama 

organizacine technika, įranga, 

baldais 

Kaip inkubatoriaus 

projektas, vargu, ar galės 

prisidėti prie Europos 

infrastruktūrinių projektų. 

3.1. Nacionalinio atviros 

prieigos MTEP centro 

sukūrimas Kauno 

technologijos 

universitete 

Santak

a 

1) 

Biomedicinos 

ir 

biotechnolog

ijos 2) 

Inžinerijos ir 

informacinių 

technologijų 

3) Medžiagų 

mokslo, 

fizikinių ir 

cheminių 

technologijų 

KTU Nėra Švietimo ir 

mokslo ministerija 

119.775.284 Įkurtas Nacionalinis atviros prieigos 

MTEP centras 

KTU nedalyvauja nei 

viename šio projekto 

rėmuose nagrinėjamų 

Lietuvos ar Europinių 

infrastruktūros projektų. 

Tačiau tematiškai šio 

Slėnio infrastruktūra gali 

sudalyvauti INSTRUCT, 

ELIXIR, EMBL. 
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Nr. 
Projekto 

pavadinimas 
Slėnis JTP 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto 

partneriai 

Atsakinga 

ministerija 

Finansavi

mas (LTL) 
Siektini rezultatai 

Galimas ryšis su ESFRI 

projektais 

3.2. Naujausių farmacijos 

ir sveikatos 

technologijų centro 

sukūrimas 

Santak

a 

Biomedicinos 

ir 

biotechnolog

ijos 

Lietuvos 

sveikatos 

mokslų 

universitetas 

(LSMU) 

Nėra Švietimo ir 

mokslo ministerija 

53.000.000 Pastatyti naujas, MTEP veikloms 

vykdyti 

pritaikytas pastatas bei įsigyta MTEP 

veikloms reikalinga įranga 

LSMU dalyvauja 

CossyBio (tinklinė 

infrastruktūra) projekte.  

Lietuvos Kelrodyje 

paminėta, kad “Cossy- 

Bio tikslinga formalizuoti 

ryšį su INSTRUCT 

ir ELIXIR.” 

Tematišai taip pat 

siejasi su EMBL 

projektu. 

3.3. Nacionalinio atviros 

prieigos Ateities 

energetikos 

technologijų mokslo 

centro sukūrimas 

Santak

a 

1) Inžinerijos ir 

informacinių 

technologijų 

2) Gamtos 

išteklių ir 

žemės ūkio 3) 

Medžiagų 

mokslo, 

fizikinių ir 

cheminių 

technologijų 

Lietuvos 

energetikos 

institutas (LEI) 

Nėra Švietimo ir 

mokslo ministerija 

22.500.000 Įsigyta būtiniausia 

eksperimentinė įranga ir skaitinės 

programos 

Tematiškai netinka 

nevienai iš šio projekto 

rėmuose analizuojamų 

Europinių infrastruktūrų 

3.4. Slėnio „Santaka“ 

technologijų 

perdavimo ir verslo 

inkubatoriaus bazės 

įkūrimas 

Santak

a 

Nepriklauso 

nė vienai JTz, 

bet 

tematiškai 

siejasi su 

visomis JTP 

KTU KTU 

Regioninis 

mokslo 

parkas ir 

Kauno 

aukštųjų ir 

informacinių 

technologijų 

parkas 

Ūkio ministerija 23.625.453  Įrengti išorinius ir vidinius tinklus 

bei komunikacijas slėnio 

„Santaka“ teritorijoje (0,3080 

ha); 

 pastatyti bei įrengti 

technologijų perdavimo ir 

jaunimo verslumo ugdymo  

centrą (apie 4500 kv. m). 

Kaip inkubatoriaus / 

technologijų parko 

projektas, vargu, ar galės 

prisidėti prie Europos 

infrastruktūrinių projektų. 

4.1. Jungtinio Gyvybės 

mokslų centro 

Santara Biomedicinos 

ir 

Vilniaus 

universitetas 

Vilniaus 

Gedimino 

Švietimo ir 125.370.000  Pastatytas Jungtinis Gyvybės 

mokslų centras; 

 Įsigyti reikalingi baldai; 

VU dalyvauja CossyBio 

(tinklinė infrastruktūra) 
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Nr. 
Projekto 

pavadinimas 
Slėnis JTP 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto 

partneriai 

Atsakinga 

ministerija 

Finansavi

mas (LTL) 
Siektini rezultatai 

Galimas ryšis su ESFRI 

projektais 

sukūrimas biotechnolog

ijos 

(VU) technikos 

universitetas 

(VGTU) ir 

Vilniaus 

universiteto 

Onkologijos 

institutas 

mokslo ministerija  Įsigyta dešimt MTEP reikalingų 

įrangos komplektų 

projekte.  

Lietuvos Kelrodyje 

paminėta, kad “Cossy- 

Bio tikslinga formalizuoti 

ryšį su INSTRUCT ir ELIXIR.” 

Tematišai taip pat siejasi 

su EMBL projektu. 

4.2. Jungtinio inovatyvios 

medicinos centro 

įsteigimas 

Santara Biomedicinos 

ir 

biotechnolog

ijos 

Valstybinis 

mokslinių 

tyrimų 

institutas 

Inovatyvios 

medicinos 

centras (IMC) 

Vilniaus 

universiteto 

ligoninės 

Santariškių 

klinikos ir 

Vilniaus 

universiteto 

vaikų ligoninė 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

51.229.361  Pastatytas Jungtinis inovatyvios 

medicinos centras; 

 Įsigyti reikalingi baldai; 

 Įsigyta aštuoni MTEP reikalingi 

įrangos komplektai 

Inovatyvios medicinos 

centras dalyvauja REIA 

(tinklinė infrastruktūra) 

projekte. Kelrodyje 

paminėta, kad “REIA 

infrastruktūra 

leis Lietuvos 

biomedicinos srities 

mokslo institucijoms ir 

mokslininkams 

dalyvauti ESFRI 

INFRAFRONTIER, FELASA 

infrastruktūrose. IMC 

2010 m. užmezgė ryšius 

ir pareiškė norą 

dalyvauti prie ESFRI 

INFRAFRONTIER 

infrastruktūroje 

asocijuoto 

partnerio teisėmis.” 

Taip pat tematiškai šio 

projekto dalyviai galėtų 

prisidėti prie INSTRUCT, 

ELIXIR ir EMBL. 

4.3. Jungtinio gamtos 

tyrimų centro (JGTC) 

Santara Gamtos 

išteklių ir 

Gamtos 

tyrimų 

VU Švietimo ir 

mokslo ministerija 

15.030.000  Pastatyta JGTC mokslinių 

laboratorijų sekcija; 

 Sukurti trys atviros prieigos 

GTC dalyvauja INECOM 

(tinklinė infrastruktūra) 
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Nr. 
Projekto 

pavadinimas 
Slėnis JTP 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto 

partneriai 

Atsakinga 

ministerija 

Finansavi

mas (LTL) 
Siektini rezultatai 

Galimas ryšis su ESFRI 

projektais 

įkūrimas žemės ūkio centras 

(GTC) 

centrai projekte.  

Lietuvos Kelrodyje 

paminėta, kad 

“INECOM 

galės integruotis į ESFRI 

EMBRC (Europos 

jūrinių biologinių išteklių 

centrą) ir taps EMBRC 

atramos centru pietų 

Baltijoje.” 

4.4. Informacinių 

technologijų atviros 

prieigos centro 

sukūrimas 

Santara Inžinerijos ir 

informacinių 

technologijų 

VU Nėra Švietimo ir 

mokslo ministerija 

5.400.000  Įrengta IT laboratorija – centras 

skirta MTTP veiklai vykdyti ir 

studijų procesui modernizuoti; 

 Įsigyta reikalinga kompiuterinė ir 

programinė įranga 

Galės dalyvauti EGI ir 

PRACE infrastruktūrose 

4.5. Informacinių ir 

komunikacijų 

technologijų (toliau – 

IKT) ir 

biotechnologijų, 

inovatyvių 

medicinos 

technologijų ir 

farmacijos (toliau– 

BIO) technologijų 

parkų ir įmonių plyno 

lauko investicijų 

teritorijos inžinerinių 

tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų 

įrengimas bei IKT 

verslo inkubatoriaus 

ir technologijų 

centro statyba ir 

įrengimas 

Santara Nepriklauso 

nė vienai JTP, 

bet 

tematiškai 

siejasi su 

Inžinerijos ir 

informacinių 

technologijų 

ir 

Biomedicinos 

ir 

biotechnolog

ijos JTP 

Visorių 

informacinių 

technologijų 

parkas 

Nėra Ūkio ministerija 22.940.123  Įrengti inžineriniai tinklai ir 

susisiekimo komunikacijos plyno 

lauko investicijoms bei IKT verslo 

inkubatoriui ir technologijų 

centrui (6,90 ha); 

 Suprojektuotas, pastatytas ir 

įrengtas IKT verslo inkubatorius ir 

technologijų centras (7300 kv. 

m). 

Kaip inkubatoriaus / 

technologijų parko 

projektas, vargu, ar galės 

prisidėti prie Europos 

infrastruktūrinių projektų. 

4.6 BIO technologijų 

parko verslo 

inkubatoriaus 1-os ir 

Santara Nepriklauso 

nė vienai JTP, 

bet 

Valstybinis 

mokslinių 

tyrimų 

Vilniaus 

universiteto 

ligoninės 

Ūkio ministerija 10.158.223  Suprojektuota, pastatyta 

(rekonstruota) ir įrengta BIO 

technologijų parko verslo 

Kaip inkubatoriaus 

projektas, vargu, ar gales 

prisidėti prie Europos 
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Nr. 
Projekto 

pavadinimas 
Slėnis JTP 

Projekto 

pareiškėjas 

Projekto 

partneriai 

Atsakinga 

ministerija 

Finansavi

mas (LTL) 
Siektini rezultatai 

Galimas ryšis su ESFRI 

projektais 

2-os sekcijų 

pastatymas ir 

įrengimas 

tematiškai 

siejasi su 

Biomedicinos 

ir 

biotechnolog

ijos JTP 

institutas 

Inovatyvios 

medicinos 

centras 

santariškių 

klinikos ir 

Inovatyvios 

medicinos 

technologijų 

ir 

biofarmacijos 

asociacija 

inkubatoriaus 1-a sekcija (1500 

kv. m); 

 Suprojektuoti ir įrengti inžineriniai 

tinklai BIO technologijų parko 

verslo inkubatoriaus 2-ai 

sekcijai; 

 Pastatyta (rekonstruota) ir 

įrengta BIO technologijų parko 

verslo inkubatoriaus 2-a sekcija 

(1500 kv. m); 

 Įsigyta ir instaliuota BIO 

technologijų parko verslo 

inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų 

įranga 

infrastruktūrinių projektų. 

5.1. Nacionalinio fizinių ir 

technologijos mokslų 

centro (FTMC) 

sukūrimas 

Saulėte

kis 

Medžiagų 

mokslo, 

fizikinių ir 

cheminių 

technologijų 

VU VGTU,  Fizikos 

institutas, 

Chemijos 

institutas, 

Puslaidininkių 

fizikos 

institutas 

Švietimo ir 

mokslo ministerija 

200.300.000  Sukurtas Nacionalinis fizinių ir 

technologijos mokslų centras; 

 Įsigyta reikalinga kompiuterinė ir 

programinė įranga; 

 Įsigyti reikalingi baldai; 

 

FMTC dalyvauja lazerių 

MTI (nacionalinė 

infrastruktūra) ir dirba su 

Europine ELI 

infrastruktūra 

5.2. VGTU Civilinės 

inžinerijos mokslo 

centro plėtra 

Saulėte

kis 

Inžinerijos ir 

informacinių 

technologijų 

VGTU Nėra Švietimo ir 

mokslo ministerija 

18.900.000  Įsigyta reikalinga įranga Tematiškai netinka nei 

vienam iš šio projekto 

rėmuose nagrinėjamų 

Europinių infrastruktūros 

projektų 

5.3 Tarptautinės prieigos 

lazerinio komplekso 

„NAGLIS“ sukūrimas 

Saulėte

kis 

Medžiagų 

mokslo, 

fizikinių ir 

cheminių 

technologijų 

VU Nėra Švietimo ir 

mokslo ministerija 

11.430.000  Esančio pastato antstato 

statyba ir pritaikymas; 

 Bendros infrastruktūros 

atnaujinimas; 

 Laboratorinės įrangos įsigijimas 

keturioms laboratorijoms 

“Naglis” dalyvauja lazerių 

MTI (nacionalinė 

infrastruktūra) ir dirba su 

Europine ELI infrastruktūra 

Šaltiniai:  individualių projektų finansavimo ir administravimo sutartys; Medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų jungtinė tyrimų programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 9 d.  įsakymu Nr. ISAK-2363; Biomedicinos ir biotechnologijos jungtinė tyrimų programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-2364; Inžinerijos ir informacinių technologijų jungtinė tyrimų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro 2009 m. lapkričio 19 d.  įsakymu Nr. ISAK-2362; Gamtos išteklių ir žemės ūkio jungtinė tyrimų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2377. Potencialių ryšių su ESFRI projektais analizė 

atlikta autorių.   
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Lentelėje 6 pateikiama apibendrinta lentelės 5 informacija. Skiriant balus duomenys 

buvo normalizuoti, kai daugiausiai investicijų gavusiai infrastruktūrai skirta 1, 

mažiausiai 0, o likusios išsidėstė atitinkamais atstumais. Gauti rezultatai rodo, kad 

CossyBio ir Lazerių MTI, turės galimybę potencialiai naudoti infrastruktūra, kuriai skirta 

daugiausiai lėšų. Infrastruktūros, kuriomis galėtų naudotis kiti MTI projektai, sulaukė 

gerokai mažiau investicijų.   

Lentelė 6. Skirtas finansavimas infrastruktūroms, kuriomis galėtų pasinaudoti biomedicinos, fizinių ir 

technologijos mokslų MTI projektai.  

Kelrodyje įvardintos 

Europos MTI 

Lietuvos MTI 

projektai 

Susijusių Slėnių 

projektų nr. 

Skirtas finansavimas: 

viso (LTL) 

Balas  

Biomedicinos mokslai 

INSTRUCT; EMBL; 

ELIXIR 
CossyBio 1.1;  1.2; 3.2; 4.1 285.478.014 1 

BBMRI 

HBRC 

 
-  0 

INFRAFRONTIER REIA 2.2; 4.2 81.532.361 0,29 

EMBRC INECOM 2.1; 4.3 95.319.000 0,33 

Fiziniai ir technologijos mokslai 

ELI Lazerių MTI 5.1; 5.3 211.730.000 0,74 

EGI; PRACE LitGrid-HPC 4.4 5.400.000 0,02 

ESO MAO -  0 

Šaltinis: sudaryta autorių.  

2012 m. vasario mėn. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu10 buvo numatytas 

papildomas finansavimas šiems infrastruktūrų projektams: Metabolominės ekologijos 

tyrimų infrastruktūros (INECOM) kūrimas (2.880.000 litų); Saulėtekio technologijos 

slėnio našių mokslinių skaičiavimų infrastruktūros vystymas (HPC Saulėtekis) (3.200.000 

litų); Astronominių mokslinių tyrimų infrastruktūros Molėtų astronomijos observatorijoje 

sukūrimas (MTI MAO) (3.899.174 litų). Kadangi šie projektai kol kas nėra pradėti 

įgyvendinti (tikėtina pradžia – 2013 m.), jie nebuvo įtraukti į skaičiavimus lentelėje 6.   

Bendradarbiavimo patirtis su Europos MTI 

Lietuvos institucijų bendradarbiavimo su Europos MTI  intensyvumas parodo, kurios 

Lietuvos institucijos/infrastruktūros yra pasiekusios didžiausią pažangą integruojantis į 

                                                           
10 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-2205 „Dėl valstybės 

projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir 

ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-06-V priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir 

kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Nr. V-319; 2012 m. 

vasario 22 d.  
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Europos MTI. Lentelėje 7 apibendrinta informacija rodo, kad kol kas daugiausiai 

pasiekta integruojantis į INSTRUCT, EGI ir ELI infrastruktūras.  

Lentelė 7. Lietuvos biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų MTI bendradarbiavimo patirtis su 

atitinkamomis Europos MTI.  

Kelrodyje 

įvardintos 

Europos MTI 

Lietuvos MTI 

projektai 

Projektą 

įgyvendinančios 

Lietuvos 

institucijos 

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir 

Europos MTI dabartinė situacija 

Balas 

Biomedicinos mokslai 

INSTRUCT CossyBio 

 

VU 

Biotechnologijos ir 

Biochemijos 

institutai, LSMU 

Biomedicininių 

tyrimų institutas 

bei VU 

Onkologijos 

institutas 

Nuo 2008 metų, kai buvo paleista 

programa, 27 Europos šalys įsitraukė į 

Instruct. Lietuva turi vieną 

dalyvaujančią instituciją - VU 

Biotechnologijos institutą. Detalesnė 

informacijos analizė leidžia išskirti ir 

kitas institucijas – MITA, Spronk NMR 

Konsultacijas ir VU Biotechnologijos 

institutą. Tačiau Lietuva neturi 

INSTRUCT centrų. 

0,5 

ELIXIR CossyBio 

 

VU 

Biotechnologijos ir 

Biochemijos 

institutai, LSMU 

Biomedicininių 

tyrimų institutas 

bei VU 

Onkologijos 

institutas 

ELIXIR projekte 13 šalių ir EMBL 

pasirašė susitarimo memorandumą 

(Lietuvos šiame sąraše nėra): Danija, 

Estija, Suomija, Izraelis, Italija, 

Nyderlandai, Norvegija, Slovėnija, 

Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė 

Karalystė ir Čekijos Respublika. 

Artimiausiu laikotarpiu šių šalių veikla 

bus nukreipta į teisiškai privalomo 

Tarptautinio susitarimo konsorciumo 

vystymą (ICA), kuris, kaip tikimasi, 

įsigalios 2013 m.  

0 

EMBL CossyBio 

 

VU 

Biotechnologijos ir 

Biochemijos 

institutai, LSMU 

Biomedicininių 

tyrimų institutas 

bei VU 

Onkologijos 

institutas 

EMBL susidedanti iš 20 dalyvių. 

Lietuvos šiame sąraše nėra.  
0 

BBMRI HBRC 

 

LSMU MA (DNR 

biobankas, 

smegenų skysčių 

bankas); Kauno 

universitetinė 

ligoninė (audinių ir 

ląstelių 

biobankas); VU 

2011 m. pabaigoje BBMRI projekte 

buvo 54 dalyviai ir 225 asocijuoti 

nariai, tačiau Lietuvos organizacijų 

tarp dalyvių nebuvo rasta.  

 

0 
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Onkologijos 

institutas (audinių, 

organizmo skysčių 

ir ląstelių 

biobankas), VU 

ligoninės 

Santariškių klinikos 

(kraujo ir kraujo 

komponentų, 

kaulų čiulpų 

biobankas, DNR 

pavyzdžiai) ir 

Valstybinis 

patologijos 

centras (audinių 

biobankas). 

 

INFRAFRONTIER REIA  Inovatyvios 

medicinos 

centras; LSMU VA. 

INFRAFRONTIER projekte Lietuvos 

institucijos nebuvo paminėtos. 

2012 m. gegužės mėnesį penkios 

Europos šalys pasirašė INFRAFRONTIER 

supratimo memorandumą: Vokietija, 

Graikija, Suomija, Čekijos Respublika ir 

Prancūzija. Supratimo 

memorandume pasirašančios šalys 

išreiškė ketinimą įsteigti 

INFRAFRONTIER mokslinių tyrimų 

infrastruktūrą. Tai sujungtų visos 

Europos mokslinių tyrimų veiklą 

koordinuojančio juridinio asmens 

įsteigimą ir nacionalinių priemonių 

finansinės paramos mokslinių tyrimų 

infrastruktūroms teikimą. 

Projekte yra 12 Europos šalių 

partneriai ir Kanada; 19 mokslinių 

partnerių iš 14 šalių; 14 administracinių 

partnerių (t.y. ministerijos ir mokslinių 

tyrimų tarybos) iš 8 šalių. 

0 

EMBRC INECOM  GTC, VDU ir 

LAMMC 

laboratorijos 

EMBRC projekte dalyvauja 13 

europinių infrastruktūrų, tačiau 

Lietuvos dalyvių nėra. 

0 

Fiziniai ir technologijos mokslai 

ELI Lazerių MTI  VU Fizikos 

fakulteto 

Kvantinės 

elektronikos 

katedra ir Lazerinių 

tyrimų centras ir 

FTMC. 

Į ELI projektą įtrauktos beveik 40 

mokslo ir akademinių institucijų iš 13 

Europos valstybių, o Lietuvai 

atstovauja VU Lazerinių mokslinių 

tyrimų centras „Naglis“. 

0,5 
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EGI LitGrid-HPC  VU NST EGI infrastruktūra jungia apie 330 

išteklių tiekėjų, kurie yra suskirstyti į dvi 

kategorijas (Nacionalinės Grid 

iniciatyvos ir Europos vidinės mokslinių 

tyrimų organizacijos).  

LitGrid-HPC atstovauja Lietuvą kaip 

išteklio tiekėjas. 

0,5 

 PRACE LitGrid-HPC  VU NST PRACE projekto dalyvių sąraše 

Lietuvos nėra. 

Keturiolika PRACE narių 

bendradarbiavo Paruošiamojo etapo 

(PRACE-PP) projekte: Vokietija, 

Prancūzija, Jungtinė Karalystė, 

Ispanija, Suomija, Šveicarija, 

Nyderlandai, Austrija, Švedija, Italija, 

Lenkija, Graikija, Norvegija, 

Portugalija. 

Dvidešimt PRACE narių 

bendradarbiavo Pirmojo diegimo 

etapo (PRACE-1IP) projekte, kuris 

sukomplektavo nacionalines 

investicijas siekiant paspartinti PRACE 

paslaugų diegimą mokslo ir industrijos 

vartotojams. Airija, Turkija, Kipras, 

Bulgarija, Čekijos Respublika, Serbija 

prisijungė prie jau esančių partnerių. 

Dvidešimt vienas PRACE narys 

dalyvauja PRACE-2IP, kuris plečia ir 

komplektuoja darbus, pradėtus 

PRACE-1IP. Vengrija prisijungė prie jau 

esančio 21 partnerio. 

PRACE RI turi dviejų formų narius: 

Nariai – vyriausybinė organizacija 

arba juridinis asmuo, atstovaujantis 

vyriausybinę organizaciją. PRACE RI 

priima tik vieną narį iš Europos 

Sąjungos valstybės narės arba iš 

asocijuotos šalies, kaip tai numatyta 

Europos Bendrijos Sutarties 217 

straipsnyje.   

Hostingo nariai yra nariai, įsipareigoję 

finansuoti ir teikti PRACE RI 

skaičiavimo ir informacijos valdymo 

išteklius, mažiausiai 100 mil. eurų 

penkerių metų laikotarpiu.  

0 

ESO MAO  VU (astronomijos ESO yra tarpvalstybinė institucija, 

turinti 15 šalių narių. Lietuvos sąraše 

0 
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observatorija); nėra.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Europos MTI pateikta ir kita viešai prieinama pateikta informacija. 

 

Pažanga vystant Europos MTI 

Europos biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų MTI nėra tolygiai išplėtotos. Kai 

kurios yra jau senai įsteigtos ir veikia ilgiau nei 5 metus, o kitos tėra tik kūrimo ir 

projektavimo stadijoje. Dalyvavimas jau veikiančiose MTI yra paprastesnis (aiškiai 

apibrėžtos naujų narių įsitraukimo taisyklės ir finansiniai įsipareigojimai). Tai taip pat 

leistų greičiau pasiekti apčiuopiamų tyrimų rezultatų. Tuo tarpu dalyvavimas 

tebesikuriančiose MTI yra rizikingas, nes dalis jų gali nebūti įsteigtos, o sėkmės atveju 

nauda Lietuvos MTEP pasireikštų per ilgesnį laikotarpį. Lentelėje 8 pateikiama 

informacija apie pažangą vystant Europos biomedicinos, fizinių ir technologinių 

mokslų MTI. Kol kas didžiausia pažanga pasiekta vystant INSTRUCT, EMBL, EGI, PRACE 

ir ESO infrastruktūras.  

 

Lentelė 8. Pažanga vystant Europos biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų MTI.   

Kelrodyje 

įvardintos 

Europos MTI 

Lietuvos MTI 

projektai 

Pažanga vystant Europos MTI Balas 

Biomedicinos mokslai 

INSTRUCT CossyBio 

 

Šiuo metu INSTRUCT yra nepriklausomai finansuojamas iš 

narių mokesčių. 

Veiklos etapas prasidėjo ceremonijos, vykusios 2012 metų 

vasario 23 d. Briuselyje, metu pasirašius susitarimą tarp 

esančių INSTRUCT dalyvių narių (Čekijos Respublikos, 

Prancūzijos, Vokietijos, Izraelio, Italijos, Nyderlandų, 

Portugalijos ir Jungtinės Karalystės), EMBL ir Koordinacinės 

kompanijos, Instruct Academic Services Limited. Pasiruošimo 

etape buvo svarstoma dėl galimų teisinių formų: Belgijos 

tarptautinės ne pelno siekiančios asociacijos ("Internationale 

Vereniging Zonder Winstoogmerk); Europos tyrimų 

infrastruktūros ("ERIC") ir Europos molekuliarinės biologijos 

laboratorijos (EMBL) „specialaus projekto". Tarp visų 

galimybių finansuojančios institucijos įvertino ne pelno 

siekiančią kompaniją, o teisininkai pripažino ją labiausiai 

tinkama šiame projekto etape. Galimybė ateityje kreiptis dėl 

ERIC vis dar egzistuoja. 

0,75 

ELIXIR CossyBio 

 

ELIXIR‘s ES finansuojamo pasiruošimo etapo projekto 

pabaiga yra 2012 m. gruodžio mėnuo. Tikėtina, kad  ERIC‘o 

statuso nesieks (panašiai į INSTRUCT).  

0 

EMBL CossyBio EMBL nėra infrastruktūros projektas, bet seniai veikianti ne 1 
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 pelno siekianti organizacija.  

BBMRI HBRC 

 

Paraiška dėl ERIC statuso suteikimo pateikta 2012 m. 

rugpjūčio 9 d. 

0,25 

INFRAFRON

TIER 

REIA  Infrafrontier juridinio asmens steigimą šiuo metu ruošia 

Infrafrontier tarpministerinė darbo grupė. Šią grupę sudaro 

ministerijų ir pagrindinių finansuojančių organizacijų atstovai 

iš Vokietijos, Prancūzijos, Čekijos Respublikos, Graikijos, 

Suomijos, Ispanijos, Švedijos, Italijos ir Europos molekuliarinės 

biologijos laboratorijos (EMBL). Jis veikia nuo 2010 metų spalio 

mėnesio. 

0,25 

EMBRC INECOM  Projekto pradžia – 2011 m. vasario mėnuo, kai prasidėjo 3 

metų pasiruošimo etapas (ppEMBRC), todėl yra per anksti 

kalbėti apie paraišką ERIC. 

0 

Fiziniai ir technologijos mokslai 

ELI Lazerių MTI  Parengiamoji stadijoje, tačiau dar neaišku ar sieks ERIC 

statuso. 

0,25 

EGI LitGrid-HPC  Europos tinklo infrastruktūra (EGI) yra paslaugų tiekėjų 

federacija, įsteigta siekiant užtikrinti darnių, integruotų ir 

saugių skaičiavimo paslaugų teikimą Europos mokslininkams 

ir jų tarptautiniams partneriams. 

EGI.eu yra organizacija, įsteigta 2010 m. vasario 8 d. siekiant 

koordinuoti ir valdyti infrastruktūrą (EGI) savo dalyvių vardu: 

Nacionalinės tinklo iniciatyvos (NGIs) ir Europos 

tarvyriausybinės mokslinių tyrimų organizacijos (EIROs). EGI.eu 

yra fondas, pripažįstamas olandų teisė.  

0,75 

PRACE LitGrid-HPC  PRACE mokslinių tyrimų infrastruktūra tapo juridiniu asmeniu 

2010 m. balandžio mėnesį. PRACE RI yra įkurta kaip 

tarptautinė ne pelno siekianti asociacija, reziduojanti 

Briuselyje.  

0,75 

ESO MAO  ESO yra seniai veikianti (nuo 1962 m.) tarpvalstybinė 

institucija astronomijos srityje, jungianti 15 šalių narių. 

1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Europos MTI pateikta ir kita viešai prieinama pateikta informacija. 

 

5.2. Vertinimas pagal papildomus / konteksto rodiklius 

 

Publikacijų skaičius 

Publikacijos yra vienas svarbiausių mokslinės veiklos produktų, kurių skaičius atspindi 

toje kryptyje dirbančių tyrėjų produktyvumą ir iš dalies parodo mokslo krypties 

potencialą Lietuvoje. Pav. 12 pateikiamas fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir 

technologijų mokslų publikacijų skaičius 2000 – 2011 m., o pav. 13 pateikiamas 
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vidutinis citatų skaičius, tenkantis šioms publikacijoms. Pateikti duomenys atspindi ne 

visas mokslo publikacijas, o tik tas, kurios išspausdintos leidiniuose įtrauktuose į Scopus 

duomenų bazę. Mokslo šakų išskyrimas remiasi Scopus duomenų bazės klasifikacija.  

Pav. 12. Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslų publikacijų skaičius 2000 - 2011 m. 

 
Šaltinis: Scopus. 

 

Duomenys rodo, kad publikacijų gausa išsiskiria fizikos ir astronomijos, ir inžinerijos 

mokslo kryptys. Tuo tarpu odontologijos, slaugos ir visuomenės sveikatos mokslų 

kryptys 2000 – 2011 m. laikotarpyje parengė mažiausiai publikacijų. Tačiau bendras 

publikacijų skaičius dar neparodo visų šių publikacijų kokybės, t.y. kokią įtaką tam 

tikras straipsnis padarė kitoms publikacijoms / tyrimams šioje srityje. Iš dalies tai galima 

pamatyti lyginant mokslų kryptis pagal vidutinį citatų skaičių, tenkantį vienai mokslų 

publikacijai. Aukščiausiais rezultatais išsiskiria 5 mokslų kryptys: neuromokslai, 

imunologija ir mikrobiologija, biochemija ir genetika, odontologija ir medicina.  

Pav. 13. Vidutinis citatų skaičius, tenkantis vienai fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų 

mokslų publikacijai (2000 - 2011 m.). 

 
Šaltinis: Scopus. 
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Dažniausiai cituojamos publikacijos 

Pav. 14 pateikiami duomenys, atspindintys, kokia 2000 – 2011 m. parengtų 

publikacijų dalis, pateko tarp 10 proc. dažniausiai pasaulyje cituojamų tos mokslo 

krypties publikacijų. Šis rodiklis leidžia nustatyti, kuriose mokslo kryptyse, lyginant su 

atitinkamos krypties publikacijomis pasaulyje, parengiama didesnė (jei viršija 10 

proc.) labai dažnai cituojamų publikacijų dalis.  Duomenys rodo, kad slaugos ir 

odontologijos kryptyse 2000 – 2011 m. buvo parengta daugiau nei 10 proc. 

publikacijų, kurios pateko tarp 10 proc. dažniausiai pasaulyje cituojamų publikacijų. 

Šiuos rezultatus lėmė tai, kad šiose kryptyse 2000 – 2011 m. bendras parengtų 

straipsnių skaičius, lyginant su kitomis kryptimis, buvo labai mažas, o keli straipsniai 

buvo labai gausiai cituojami. Vertinant absoliučiais skaičiais, daugiausiai straipsnių, 

kurie pateko tarp 10 proc. dažniausiai cituotų publikacijų,  2000 – 2011 m. buvo 

parengta fizikos ir astronomijos, žemės ir planetų mokslų, agronomijos ir biologijos ir 

matematikos kryptyse.  

Pav. 14. Fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslų publikacijų (straipsnių) 2000 - 2011 m. 

dalis (proc.), kuri pakliūna tarp 10 proc. pasaulyje dažniausiai cituojamų publikacijų (straipsnių), pagal 

Scopus taikomą klasifikaciją. 

 
Šaltinis: Scopus.  

 

Tarptautinių bendrų mokslo publikacijų skaičius 

Rodiklis, matuojantis tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų (straipsnių) skaičių 

dažnai naudojamas siekiant įvertinti bendradarbiavimo su užsienio tyrėjais mastus ir 

rezultatus. Remiantis Scopus duomenimis, pav. 15 ir pav. 16 pateikiama informacija, 

kiek publikacijų 2000 – 2011 m. Lietuvos tyrėjai parengė kartu su užsienyje dirbančiais 

kolegomis.  
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Pav. 15. Tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų skaičius 2000 - 2011 m. pagal fizinių, žemės ūkio, 

biomedicinos ir technologijų mokslų kryptis. 

 
Šaltinis: Scopus. 

 

Vertinant absoliučiais skaičiais (žr. pav. 15), daugiausiai tarptautinių bendrų 

publikacijų parengta fizikos ir astronomijos mokslo kryptyje. Taip pat išsiskiria 

medžiagų mokslų, chemijos ir inžinerijos kryptys. Tuo tarpu vertinant tarptautinių 

bendrų publikacijų dalį (proc. visų publikacijų), išsiskiria odontologijos bei fizikos ir 

astronomijos mokslų kryptys. Aukštas odontologijos pozicijas lėmė tai, kad bendras 

publikacijų skaičius šioje kryptyje yra labai mažas.  

 

Pav. 16 Tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų procentinė dalis nuo visų fizinių, žemės ūkio, 

biomedicinos ir technologijų mokslų publikacijų 2000 - 2011 m. 

 
Šaltinis: Scopus. 
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Doktorantų rengimas 

2006 – 2011 kalendoriniais metais disertacijas apsigynusių asmenų skaičius (pav. 17) 

parodo, kuriose mokslo kryptyse labiausiai auga tyrimų potencialas. Tai taip pat 

atspindi, kurioms kryptims valstybė teikė prioritetą finansuodama doktorantūros 

vietas (kadangi didžioji dalis doktorantūrų vietų yra finansuojamos valstybės). Tuo 

tarpu dabartinis doktorantų skaičius (pav. 18) parodo, kuriose kryptyse šiuo metu 

auga mokslo potencialas, o valstybės 2011 m. finansuotų doktorantūros studijų vietų 

skaičius (pav. 19) leidžia kalbėti apie valstybės prioritetus rengiant ateities tyrėjus.  

Įvardinti trys rodikliai leidžia išskirti tris fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų 

mokslų kryptis: medicina, fizika ir chemija. Šiose kryptyse 2006 – 2011 m. buvo apginta 

daugiausiai disertacijų ir šios kryptys pirmauja tiek pagal rengiamų doktorantų 

skaičių, tiek pagal 2011 m. valstybės finansuojamų pirmojo kurso doktorantūros 

studijų vietas. Išsiskiria dar 2 kryptys – biologija ir odontologija. Odontologijos tyrimų 

potencialas yra sparčiai augantis, o biologijos nežymiai atsilieka nuo 3 pirmaujančių 

mokslo krypčių. Net 7 fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslų kryptyse 

2011 m. nebuvo valstybės finansuojamų pirmojo kurso doktorantūros vietų: 

astronomijos, paleontologijos, botanikos, fizinės geografijos, zootechnikos, zoologijos, 

ir aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos.  

 

Pav. 17. 2006 – 2011 m. disertacijas apgynusių asmenų skaičius fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir 

technologijų mokslų kryptyse. 

 
Šaltinis: Lietuvos mokslo taryba. Pastabos: LMT apgintų disertacijų duomenų bazėje pateikiami netikslūs 
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duomenys. Pirma, ši duomenų bazė nėra atnaujinta. LMT skelbia, kad ženkli dalis 2011 m. gintų 

disertacijų buvo neapgintos, nors iš tikrųjų jos yra apgintos. Antroji problema kilo dėl LMT duomenų 

bazėje susidubliavusio duomens. Tai paaiškina vieno skaitmens skirtumą tarp šioje analizėje naudojamo 

apsiginusių mokslų daktaro laipsnį skaičiaus ir LMT duomenų. Pav. nėra naudojama paleontologijos 

mokslo kryptis, kadangi neturi apsigynusių mokslo daktarų laipsnį asmenų. Rezidentūros absolventai į 

skaičiavimus neįtraukti.  

 

2011 – 2012 m. šalies universitetuose ir mokslo institutuose studijavo 2.875 

doktorantūros studentai, iš kurių 1.627 studijavo fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir 

technologijų mokslų studijas.  

Pav. 18. 2011 – 2012 m. studijavusių doktorantų skaičius pagal fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir 

technologijų mokslų kryptis. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Pastabos: pav. nėra naudojamos paleontologijos ir 

astronomijos mokslo kryptys, kadangi neturi studijuojančių doktorantūrą asmenų. Duomenys apie 

doktorantūros studentus universitetuose surinkti pagal mokslo metus, o mokslo institutuose – pagal 

kalendorinius metus. Nuo 2009 m. rezidentūros studijos yra priskiriamos prie laipsnio nesuteikiančių studijų 

ir todėl rezidentų skaičius šiame grafike neatsispindi.   
 

2011 m. valstybė11 skyrė finansavimą 479 pirmojo kurso doktorantūros vietoms 

universitetuose ir mokslo institutuose, iš kurių 289 teko fizinių, žemės ūkio, biomedicinos 

ir technologijų mokslams. Pav. 19 pateikiami duomenys apie 2011 m. finansuojamas 

fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslų doktorantų vietas pagal 

mokslo kryptis. 

 

                                                           
11 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1391 (pataisytas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 17 d. įsakymu V-1651) 
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Pav. 19. 2011 m. valstybės finansuotos pirmojo kurso doktorantūros studijų vietos pagal fizinių, žemės 

ūkio, biomedicinos ir technologijų mokslų kryptis. 

 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1391 

(pataisytas 2011 m. rugsėjo 17 d. įsakymu V-1651). Pastabos: pav. nėra naudojamos astronomijos, 

paleontologijos, botanikos, fizinės geografijos, zootechnikos, zoologijos, ir aplinkos inžinerijos ir 

kraštotvarkos mokslo kryptys, kadangi doktorantūros studijoms šiose kryptyse nebuvo skirtas 

finansavimas. Nuo 2009 m. rezidentūros studijos yra priskiriamos prie laipsnio nesuteikiančių studijų ir 

todėl rezidentų skaičius šiame grafike neatsispindi.   

 

 

Dalyvavimas šeštojoje ir septintojoje Bendrosiose programose 

Dalyvavimas Bendrosiose programose (BP) parodo, kokiu mastu Lietuvos mokslininkai 

bendradarbiauja su partneriais užsienio šalyse įgyvendinant bendrus tyrimų projektus.  

Pav. 20 ir 21 pateikiamas Lietuvos tyrėjų dalyvavimo sėkmės šeštojoje ir septintojoje 

bendrosiose programose (BP6 ir BP7) palyginimas pagal rodiklius: sutarčių skaičių ir 

vertę (mln. eur.). BP6 sėkmingiausiai dalyvauta Informacinės visuomenės 

technologijų, darnaus vystymosi, globalių pokyčių ir ekosistemų bei maisto kokybės ir 

saugos tyrimų srityse. Tuo tarpu BP7 sėkmingiausiai dalyvauta sveikatos, transporto ir 

energetikos tematinėse srityse.   
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Pav. 20. Dalyvavimo BP6 tematiniuose 

prioritetuose sėkmės rodikliai. 
Pav. 21. Dalyvavimo BP 7 tematinėse srityse 

sėkmės rodikliai. 

  
Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, 2012 m. ir MOSTA, Lietuvos mokslas skaičiais 2009, 

Vilnius, 2009 m. Pastaba: dalyvavimo BP 7 rodikliai apima duomenis iki 2012 m. birželio 19 d. 
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6. Išvados ir rekomendacijos 
 

6.1 Išvados ir rekomendacijos dėl HSM MTI 

 

Kuriant tyrimų infrastruktūras reikėtų atsižvelgti į tai, kur egzistuoja didžiausias tyrimų 

potencialas. Todėl pagal papildomus rodiklius buvo vertinamos HSM mokslinės 

produkcijos (publikacijų skaičius) apimtys, cituojamumas (proc. publikacijų tarp 10 

proc. dažniausiai pasaulyje cituotų publikacijų), tarptautinis bendradarbiavimas 

(bendrų publikacijų su užsienio tyrėjais skaičius), būsimų tyrėjų skaičius (2006 – 2011 m. 

apgintų disertacijų skaičius, 2011 m. doktorantų skaičius) ir dalyvavimas Bendrosiose 

programose. Svarbiausios analizės išvados yra tokios: 

 Apskritai geriausių rezultatų pasiekta vadybos ir administravimo, ekonomikos, 

sociologijos, psichologijos ir edukologijos mokslo kryptyse.  

 Ekonometrijos ir finansų šakose (priklauso ekonomikos krypčiai) parengtų 

publikacijų skaičiaus ir cituojamumo rodikliai yra labai aukšti ir geresni nei 

daugelio HSM krypčių rodikliai. 

 Iš humanitarinių mokslų geriausių rezultatų pasiekta filologijos kryptyje. Tačiau 

apskritai visi humanitarinių mokslų rodikliai yra gerokai prastesni nei socialinių 

mokslų. Galima sutikti, kad tarptautinė Scopus duomenų bazė, kuria remiantis 

buvo atliekama bibliometrinė analizė, „diskriminuoja“ lietuviškas Lietuvos 

humanitarų publikacijas ir todėl šie duomenys nėra palyginami su atitinkamais 

socialinių mokslų (ir kitų mokslo sričių) rodikliais. Tačiau, atotrūkis tarp socialinių 

ir humanitarinių mokslų yra ženklus ir kitose srityse. Pavyzdžiui, 2006 – 2011 m. 

vienai apgintai humanitarinių mokslų disertacijai teko 2,2 socialinių mokslų 

disertacijos.  

LiDA ir E-lingua infrastruktūros įvertintos geriausiai pagal visus pagrindinius kriterijus (žr. 

lentelę 9). Nors E-lingua surinko didžiausią balų skaičių, tačiau tai lėmė šiais metais 

pasiekta pažanga vystant CLARIN infrastruktūros projektą (ERIC statusas suteiktas 

2012 m. pradžioje). Tikėtina, kad 2013 m. CESSDA taip pat bus suteiktas ERIC statusas, 

tad skirtumai tarp LiDA (CESSDA) ir E-lingua (CLARIN) infrastruktūrų tėra laikini. Todėl 

galima daryti išvadą, kad LiDA ir E-lingua yra vienodai gerai pasirengusios dalyvauti 

Europos MTI. Siekiant atrinkti tik vieną iš jų, tektų remtis kitais, t.y. politiniais, motyvais.  

Pagal daugelį rodiklių, PITI yra panaši į kitas dvi HSM MTI. Tačiau šios infrastruktūros 

projektavimo fazei skirtos lėšos neleido pasiekti lauktų rezultatų. Todėl negalima 

teigti, kad PITI yra pakankamai pasiruošusi dalyvauti Europos MTI. Be to, šiuo metu 

diskutuojama apie tai, kad DARIAH projektas turėtų būti prijungtas prie sėkmingiau 

plėtojamo CLARIN projekto. Jei taip atsitiktų, CLARIN projektas sustiprėtų, tačiau 

nebūtų prasmės siekti dalyvauti DARIAH.  
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Lentelė 9. HSM MTI vertinimo pagal pagrindinius rodiklius rezultatai.  

Vertinimo kriterijus HSM MTI skirti balai (1= geriausias vertinimas; 0=blogiausias vertinimas) 

LiDA (CESSDA) E-lingua (CLARIN) PITI (DARIAH) 

Anksčiau skirtos investicijos  1 1 0 

Bendradarbiavimo patirtis su 

Europos MTI 

0,5 0,5 0,5 

Pažanga vystant Europos MTI 0,25 0,5 0,25 

Šaltinis: sudaryta autorių. Pastaba: Skliausteliuose pateiktos Europos MTI, kuriose Lietuvos Mokslinių tyrimų 

infrastruktūrų kelrodis rekomendavo dalyvauti.   

 

6.2 Išvados ir rekomendacijos dėl biomedicinos, fizinių ir technologinių 

mokslų MTI 

 

Renkantis, į kurias Europines MTI investuoti svarbu atsižvelgti i tai, kur per pastarąjį 

dešimtmetį susitelkė Lietuvos mokslinis potencialas. Kiekviena iš nagrinėjamų MTI 

galima priskirti tam tikroms mokslo kryptims: CossyBio, HBRC, REIA, INECOM – 

biologijos ir medicinos kryptys; lazeriu MTI – fizikos; LitGrid-HPC - informatika; MAO – 

astronomijos. MTEP potencialo vertinime šios kryptys buvo įdomiausios. Tyrimo 

rezultatai rodo, kad: 

 Fizikos ir astronomijos kryptys 2000 – 2011 m. pasižymėjo aukštu mokslinės 

veiklos produktyvumu ir tarptautiškumu: šiose kryptyse, vertinant absoliučiais 

skaičiais, buvo parengtas didžiausias kiekis mokslinių straipsnių (įtrauktų į 

Scopus duomenų bazę) ir daugiausiai publikacijų, kurios pateko tarp 10 proc. 

dažniausiai cituotų publikacijų, 2000 – 2011 m. fizikos ir astronomijos kryptys 

taip pat išsiskyrė dideliu tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų skaičiumi. 

Fizikos (bet ne astronomijos) kryptyje taip pat sparčiai auga žmogiškasis 

mokslinis potencialas: šioje kryptyje 2006 – 2011 m. buvo apginta daug 

disertacijų ir fizika išliko viena populiariausių tarp 2011 m. studijavusių 

doktorantų (apgintų disertacijų ir studijuojančių doktorantų skaičių fizika 

nusileido tik medicinai). Slėnių programa taip pat skyrė didžiausias investicijas 

būtent fizikos kryptyje. Apibendrinant, turimi duomenys rodo, kad šioje kryptyje 

pasiekti vieni geriausių rezultatų ir sukauptas didžiulis MTEP potencialas. Todėl 

fizikos kryptį verta ir toliau plėtoti. Be abejo, tai yra labai plati tyrimų kryptis ir 

turimi statistiniai duomenys neparodo situacijos atskirose fizikos srityse, pvz. 

lazeriai, nanotechnologijos ir pan. 

 Biomedicinos ir su ja susieti mokslai (biologija, chemija ir biochemija, 

imunologija ir mikrobiologija) yra kita mokslo kryptis, turinti dideli potencialą 

Lietuvoje. Vertinant šias atskiras kryptis kartu, jos pirmauja pagal parengtų 

publikacijų skaičių, vidutinį citatų skaičių; turi aukštą cituojamumą,  

tarptautiškumą ir disertacijas apsigynusių mokslo daktarų skaičių. Silpnoji šių 

krypčių vieta yra dalyvavimas BP6 ir BP7. Viena vertus, tai galima paaiškinti 

didele konkurencija šioje tematikoje. Kita vertus, galima kelti hipotezę, kad 
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Lietuvos institucijos neturėjo galimybių dalyvauti visuose projektuose dėl žemo 

lygio infrastruktūros. Ženklios Slėnių programos investicijos į įvairias su šiomis 

kryptimis susijusias institucijas ir infrastruktūras turėtų padėti išspręsti mažo  

dalyvavimo tarptautinėse programose problemą.   

 

Remiantis pagrindiniais vertinimo kriterijais, geriausiai įvertintos (žr. lentelę 10) šios 

Lietuvoje steigiamos MTI (prioriteto tvarka): CossyBio, Lazerių MTI ir LitGrid-HPC. 

Skatinant jų dalyvavimą Europos MTI, prioritetą derėtų skirti toms Europos 

infrastruktūroms, su kuriomis jau bendradarbiaujama, t.y. CossyBio ir INSTRUCT, Lazerių 

MTI ir ELI, LitGrid-HPC ir EGI.  

Kitų infrastruktūrų (HBRC, REIA, INECOM ir MAO) atranka priklausytų nuo to, kuriems 

vertinimo kriterijams suteikiamas didesnis svoris. Jei siekiama koncentruoti lėšas ir 

toliau vystyti tuos MTI projektus, kurie galėtų naudotis daugiausiai lėšų pareikalavusia 

MTEP infrastruktūra, prioritetų sąrašas atrodytų taip: INECOM, REIA, MAO 

(atsižvelgiant į numatytas, tačiau dar nepradėtas investicijas) ir HBRC. Kita vertus, jei 

siekiama skatinti integraciją į jau veikiančias Europos MTI, prioritetą reikėtų skirti MAO 

(ESO), HBRC (BBMRI) ir REIA (INFRAFRONTIER) bei INECOM (EMBRC).   

Lentelė 10. Biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų MTI vertinimo pagal pagrindinius rodiklius 

rezultatai. 

 Biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų MTI skirti balai ((1= geriausias vertinimas; 

0=blogiausias vertinimas) 
 CossyBio HBRC REIA INECOM Lazerių 

MTI 

LitGrid-HPC MAO 

 INSTRUCT ELIXIR EMBL BBMRI INFRA 

FRONTIER 

EMBRC ELI EGI PRACE ESO 

Anksčiau 

skirtos 

investicijos  

1 1 1 0 0,29 0,33 0,74 0,02 0,02 0 

Bendradarbiav

imo patirtis su 

Europos MTI 

0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 

Pažanga 

vystant 

Europos MTI 

0,75 0 1 0,25 0,25 0 0,25 0,75 0,75 1 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 

6.3 Diskusija  

 

Svarstant, kuriems Lietuvos MTI projektams skirti prioritetą (ir papildomą finansavimą) 

dalyvaujant Europos MTI, verta įvertinti šį klausimą platesniame kontekste ir 

sprendimus priimti remiantis ne tik į kiekybiniais rodikliais pagrįstos analizės išvadomis. 

Todėl toliau aptariami keturi svarbūs aspektai, kurie nebuvo įtraukti į šio tyrimo 

techninę užduotį ir todėl detaliai nenagrinėti.  
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Pirma, svarbu atsižvelgti į Lietuvos MTI dalyvavo Europos MTI kaštus. Investicijų suma, 

be abejo, skirsis, tačiau visais atvejais bus ženkli. Kiekvienu atveju tai bus skirtingos 

investicijos. Pavyzdžiui, ESO atveju šalių finansinių įsipareigojimų dydis 2011m. svyravo 

nuo 1.616.000 eurų (Čekija) iki 28.218.000 eurų (Vokietija). ELIXIR projekto atveju 

regioninių ELIXIR mazgų sukūrimui ir išlaikymui dalyvaujančios šalys numatė per 

artimiausius 3 metus tokias investicijas: Jungtine Karalyste – 12 m. eurų; Suomija – 6.85 

m. eurų; Danija – 5 m. eurų; Švedija – 1.7 m. eurų ir Ispanija – 1.7 m. eurų per metus 3 

metams. Šios šalys siūlo įsteigti ELIXIR regioninius mazgus jau dabar veikiančiuose 

centruose, kas sumažina investicijų poreikį.  Daugelis kitų Europos MTI kol kas yra dar 

tik kuriasi, todėl nėra nustačiusios, kokias investicijas dalyvaujančios šalys turėtų atlikti 

(kadangi nėra duomenų apie visas infrastruktūras, šis rodiklis nebuvo įtrauktas į 

analizę).  

Antra, vertinimo metu buvo atsižvelgta tik į tas Lietuvos ir Europines MTI, kurios buvo 

įvardintos Techninėje Specifikacijoje. Tuo tarpu MTI situacija Europos mastu nuolat 

kinta. Atsiranda nauji MTI projektai, rengiami: (a) naujų dalyvių; (b) dalyvių, kurie jau 

turi patirties kitose MTI; arba (c) seniai veikiančių dalyvių (tokių kaip EMBL), kurie turi 

daug patirties steigiant ir valdant MTI. Taigi, prieš priimant sprendimus remiantis šioje 

ataskaitoje pateiktomis išvadomis, būtina atsižvelgti į visus MTI projektus Europoje.  

Trečia, svarbu skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Europos Komisija ragina ne tik 

šalis dalyvauti Europos MTI, bet ir siekia paspartinti bendradarbiavimą tarp atskirų 

šalių. Tai ypatingai svarbu mažoms valstybėms kaip Lietuva. Dažnai minimas Estijos 

pavyzdys – Estija nusprendė dirbti kartu su Suomija statant dalelių greitintuvą  

naujame MTI projekte Max-Lab IV, ESS,  Švedijoje. Tokiu būdu Estija gauna prieigą 

prie moderniausios infrastruktūros, bet investuoja mažiau nei kuriant atskirą 

nacionalinę infrastruktūrą ir skatina Estijos tyrimų integraciją su Suomijos tyrėjais.   

Ketvirta, sprendimas dėl investicijų neturėtų remtis vien kiekybinės analizės metu 

pateiktomis išvadomis ir turėtų atsižvelgti į bendras valstybės strategines kryptis ir 

prioritetus, t.y. kuria linkme turi eiti Lietuva MTEP srityje. Taigi, šios ataskaitos išvadas ir 

rekomendacijas galima naudoti nustatant prioritetus, tačiau analizė neturėtų 

pakeisti proceso (pavyzdžiui, Įžvalgos), kuriuo metu siekiama konsensuso dėl 

prioritetų.  

Penkta, sprendžiant į kurias Europos MTI investuoti, reikėtų atsižvelgti į šių investicijų 

socialinę ir ekonominę naudą, t.y. kurios iš dabar egzistuojančių, kuriamų ir 

planuojamų infrastruktūrų atneš daugiausiai naudos ne tik mokslinei, bet ir plačiajai 

visuomenei. Akivaizdu, kad nei Europos, nei Lietuvos visuomenė negalės finansuoti 

visų infrastruktūrų. Jos (kaip ir visos kitos struktūros) konkuruos tarpusavyje ir pirmenybė 

turėtų būti skirta investicijoms pasižyminčioms geriausiu kaštų ir naudos santykiu. 
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Priedas 1: pagrindiniai MTI projektų vertinimo kriterijai 
 

Rodiklis investicijų į HSM MTI infrastruktūras vertinimui 

Rodiklis Nr. 1.1 Skirtų investicijų apimtys (mln. litų)  

Rodiklių grupė Skirtų investicijų į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūras apimtys  

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo jau prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir iš dalies parodo infrastruktūrų 

išplėtojimo apimtis 

Duomenų šaltinis LMT ataskaitos, ES paramos stebėsenos sistemos informacija apie skirtą paramą 

pagal priemones: žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir 

inovacijų srityje (BPD); Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų 

tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e – dokumentai) VP1-3.1-ŠMM-02-V;  

Skaičiavimo metodas Pagal įvairias priemones skirtų investicijų suma 

Skaičiavimo 

laikotarpis  

2004 – 2012 m. 

Rodiklio privalumai Parodo jau turimas investicijas į Lietuvos MTI 

Rodiklio apribojimai Tik iš dalies atskleidžia, kokiu mastu yra išplėtotos MTI; jei investicijos skirtos MTI 

projekte dalyvaujančios institucijos infrastruktūros tobulinimui, nėra aišku, kaip 

šia infrastruktūra galės naudotis MTI projektas.  

 

Rodiklis investicijų į biomedicinos, fizinių ir technologinių mokslų MTI infrastruktūras vertinimui 

Rodiklis Nr. 1.2 Skirtų investicijų apimtys (mln. litų) pagal Slėnių projektus ir Jungtines tyrimų 

programas (JTP) 

Rodiklių grupė Skirtų investicijų į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūras apimtys ir kryptys 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo valstybinio finansavimo mastus ir sąsajas su Slėnių ir JTP projektais 

Duomenų šaltinis Slėnių projektų finansavimo ir administravimo sutartys iš „Integruotų mokslo, 

studijų ir verslo centrų (slėnių) bei Jungtinių tyrimų programų įgyvendinimo 

stebėsena“ projekto 

Skaičiavimo metodas Skirtų investicijų suma 

Skaičiavimo 

laikotarpis  

2009 – 2013 m. 

Rodiklio privalumai Parodo jau turimas investicijas į Lietuvos MTI ir investicijas pagal JTP  (t.y. tam 

tikros mokslinės sritys ar specializacijos). Slėnių projektų investicijos buvo 

didžiausios investicijos į infrastruktūrą dabartinio programavimo laikotarpiu 
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Rodiklio apribojimai Neparodo kitų infrastruktūrų ar institutų finansavimo, kurie nėra įtraukti į Slėnių 

projektus; jei investicijos skirtos MTI projekte dalyvaujančios institucijos 

infrastruktūros tobulinimui, nėra aišku, kaip šia infrastruktūra galės naudotis MTI 

projektas. 

 

 

Rodiklis Nr. 2 Bendradarbiavimo patirtis su Europos MTI 

Rodiklių grupė Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų tarptautinė integracija 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Padeda įvertinti Lietuvos patirtį su Europos MTI ir sureitinguoti europines mokslinių 

tyrimų infrastruktūras pagal Lietuvos pasiruošimą 

Duomenų šaltinis Europinių MTI internetiniai puslapiai 

Skaičiavimo metodas Nedalyvauja -- 0; dalyvauja stebėtojo teisėmis – 0,25; dalyvauja kaip aktyvus 

partneris, bet be didelių įnašų – 0,5; dalyvauja kaip aktyvus partneris su dideliais 

įnašais – 0,75; Europos MTI narys – 1.  

Skaičiavimo 

laikotarpis  

Nuo Lietuvos MTI infrastruktūros atsiradimo iki dabartinio laikotarpio 

Rodiklio privalumai Parodo realias Lietuvos galimybes dalyvauti tam tikrose europinėse mokslinių 

tyrimų infrastruktūrose; parodo dabartinę situaciją 

Rodiklio apribojimai Rodiklio interpretacija gali būti subjektyvi; palyginti bendradarbiavimą tarp 

atskirų infrastruktūrų gali būti sudėtinga 

 

Rodiklis Nr. 3 Pažanga vystant Europos MTI  

Rodiklių grupė Pažanga vystant Europos MTI 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Leidžia įvertinti, ar Europos infrastruktūros, kuriose planuoja dalyvauti Lietuvos 

MTI yra pakankamai išvystytos 

Duomenų šaltinis DG RTD, European Research Infrastructure Consortium (ERIC) pateikiama 

informacija 

Skaičiavimo metodas Jau įsteigtos ir bent 5 metus veikiančios infrastruktūros – 1; įsteigtos, tačiau 

mažiau nei 5 metus veikiančios infrastruktūros – 0.75; MTI patvirtintos ERIC – 0,5; 

Parengiamojoje stadijoje (rengia paraišką pati ERIC) – 0,25; Dar nepradėta 

parengiamoji stadija – 0.  

Skaičiavimo 

laikotarpis  

Naudojami 2012 m. duomenys 

Rodiklio privalumai Leidžia nustatyti Europos MTI brandą ir pažangą vystant MTI projektus.  

Rodiklio apribojimai Rodiklis pagrįstas formaliais kriterijais, neatspindi „realios“ pažangos.  
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Papildomi vertinimo kriterijai, skirti MTEP potencialo vertinimui 

Rodiklis Nr. 4.1 Parengtų publikacijų (straipsnių) skaičius pagal mokslo kryptis 

Rodiklių grupė MTEP potencialas 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo mokslinį potencialą ir įdirbį (turimus rezultatus) 

Duomenų šaltinis Scopus 

Skaičiavimo metodas Bendras parengtų publikacijų skaičius pagal mokslo kryptis 

Skaičiavimo 

laikotarpis  

Duomenys apima 2000 – 2011 m. 

Rodiklio privalumai Parodo mokslo produkcijos apimtis.  

Rodiklio apribojimai Scopus naudoja kitokią mokslo krypčių klasifikaciją nei ta, kuri yra taikoma 

Lietuvoje. Duomenų bazėje viena publikacija gali būti priskirta daugiau nei 

vienai mokslo krypčiai (publikacijos dubliuojasi). 

 

Rodiklis Nr. 4.2 Parengtų publikacijų (straipsnių) skaičius tarp 10 proc. pasaulyje tos mokslo 

krypties dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų (straipsnių) 

Rodiklių grupė MTEP potencialas 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo publikacijų kokybę tarptautiniu mastu 

Duomenų šaltinis Science Metrix/ Scopus 

Skaičiavimo metodas Bendras parengtų publikacijų skaičius tarp 10 proc. pasaulyje dažniausiai 

cituojamų mokslo publikacijų  

Skaičiavimo 

laikotarpis  

Duomenys apima 2000 – 2011 m. 

Rodiklio privalumai Parodo publikacijų kokybę ir žinomumą pasaulyje 

Rodiklio apribojimai Parodo tik cituojamumą, tačiau ne bendrą dažnai cituojamų publikacijų 

skaičių.  

 

Rodiklis Nr. 4.3 Tarptautinių bendrų mokslinių publikacijų (straipsnių) skaičius (pagal mokslo 

kryptis) 

Rodiklių grupė MTEP potencialas 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo bendradarbiavimo su užsienio tyrėjais mastus ir rezultatus  

Duomenų šaltinis Science Metrix / Scopus 
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Skaičiavimo metodas Bendrų su užsienio mokslo ir studijų institucijose dirbančiais tyrėjais tais metais 

publikuotų publikacijų skaičius  

Skaičiavimo 

laikotarpis  

Duomenys apima 2000 – 2011 m.  

Rodiklio privalumai Parodo Lietuvos MTI bendradarbiavimo dinamiką  

Rodiklio apribojimai Rodiklio vertinimas gali būti netikslus, nes nevertinama publikacijų kokybė. Taip 

pat kai kurios mokslinės sritys turės daugiau publikacijų negu kitos. Pvz., 

socialinių mokslų srityje autorių sąrašas paprastai yra trumpesnis negu tiksliųjų 

mokslų, tokia praktika dirbtinai padidina publikacijų skaičių 

 

Rodiklis Nr. 4.4 Parengtų doktorantų skaičius (pagal mokslo kryptis) 

Rodiklių grupė MTEP potencialas 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo doktorantų skaičiaus kitimą per laikotarpį 

Duomenų šaltinis LMT 

Skaičiavimo metodas Toje mokslo kryptyje parengtų doktorantų skaičiaus suma 

Skaičiavimo 

laikotarpis  

Duomenys apima 2006 – 2011 m. 

Rodiklio privalumai Parodo, kuriose kryptyse turimas ir būsimas žmogiškųjų išteklių potencialas yra 

didžiausias 

Rodiklio apribojimai Doktorantūros vietų skaičių nustato valstybė, todėl šis rodiklis neparodo, kuris 

institutas ar universitetas turi gebėjimų paruošti doktorantus. Pvz., Lietuvos 

energetikos institutas gali paruošti didesnį skaičių doktorantų, tačiau jiems 

neužtenka valstybinio finansavimo.   

Neparodo, koks yra doktorantų našumas, ar jie pasilieka dirbti Lietuvoje ar 

išvyksta dirbti kitur 

 

Rodiklis Nr. 4.5 Dabartinis doktorantų skaičius (pagal mokslo kryptis) 

Rodiklių grupė MTEP potencialas 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo dabartinę situaciją (turint omenyje, kad doktorantų vietos yra 

nustatomos valstybės ir svyruoja kiekvienais metais) 

Duomenų šaltinis ŠMM, LMT, Lietuvos statistikos departamentas  

Skaičiavimo metodas Toje mokslo kryptyje studijuojančių doktorantų skaičius 

Skaičiavimo 

laikotarpis  

2011 – 2012 m. 

Rodiklio privalumai Parodo dabartinę situaciją rengiant doktorantus 
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Rodiklio apribojimai Neparodo kitų studijų pakopų studentų skaičiaus; nenurodo koks skaičius 

doktorantų šiuo metu yra atostogose (praktika rodo, kad dauguma jų negrįžta 

iš atostogų ir nebaigia doktorantūros studijų) 

 

Rodiklis Nr. 4.6 Projektų skaičius šeštojoje ir septintojoje Bendrosiose programose 

Rodiklių grupė MTEP potencialas 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo Lietuvos institucijų bendradarbiavimą ir tarptautiškumą bei gebėjimą 

pritraukti finansavimą iš tarptautinių finansavimo šaltinių 

Duomenų šaltinis MITA ir MOSTA duomenys 

Skaičiavimo metodas Per skaičiavimo laikotarpį sudarytų sutarčių skaičiaus suma 

Skaičiavimo 

laikotarpis  

Duomenys apima 2003 – 2012 m. 

Rodiklio privalumai Parodo institucijų gebėjimus pritraukti tarptautinį finansavimą; padeda suprasti, 

kurios institucijos yra aktyvesnės tarptautiniu mastu bei parodo projektų 

skaičiaus pokytį 

Rodiklio apribojimai Šis rodiklis nepateikia duomenų apie kitas finansavimo programas; geresnis 

rodiklis yra „Pajamos (mln. litų) iš dalyvavimo šeštojoje ir septintojoje Bendrosiose 

programose”, nes parodo dalyvavimo programų naudą. Šiose programose 

dalyvauja pakankamai mažas institucijų skaičius, todėl bus kelios institucijos, 

kurios dalyvauja dažniausiai 

 

Rodiklis Nr. 4.7 Pajamos (mln. litų) iš dalyvavimo šeštojoje ir septintojoje Bendrosiose 

programose 

Rodiklių grupė MTEP potencialas 

Pasirinkimo 

pagrindimas 

Parodo, koks yra septintos ir šeštos Bendrųjų programų finansavimo 

pasinaudojimo mastas ir skirtumas; parodo institucijų aktyvumą tarptautiniu 

mastu ir finansinę to aktyvumo išraišką  

Duomenų šaltinis MITA ir MOSTA duomenys 

Skaičiavimo metodas Per skaičiavimo laikotarpį sudarytų sutarčių verčių suma 

Skaičiavimo 

laikotarpis  

2003 – 2012 m. 

Rodiklio privalumai Parodo finansavimo pokytį (finansinė išraiška) per pastaruosius metus ir leidžia 

daryti tam tikras išvadas dėl potencialaus ateities finansavimo  

Rodiklio apribojimai Neparodo, koks yra finansavimas iš kitų programų ir kaip efektyviai jis buvo 

įsisavintas; neparodo santykinės išraiškos 

 


