
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ 
IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ 
STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-02-V PRIEMONĘ „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ 

KVALIFIKACIJOS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS (MOKSLO DUOMENŲ 
BAZĖS, E-DOKUMENTAI)“, SĄRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

                              2008 m. lapkričio 7 d. Nr. ISAK-3094     
Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 
2008,  Nr.4-132),  8.2  punktu  ir  Valstybės  projektų  planavimo  tvarkos  aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. 
įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr. 44-1665), 

t  v i  r  t  i  n  u Valstybės  projektų,  finansuojamų pagal  2007–2013 m. 
Žmogiškųjų  išteklių  plėtros  veiksmų  programos  3  prioriteto  „Tyrėjų  gebėjimų 
stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-02-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos 
ir  kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės,  e-dokumentai)“  sąrašą Nr.  1 
(pridedama).

Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius



                                                                                  PATVIRTINTA   
Lietuvos Respublikos švietimo

       ir mokslo ministro
2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu
Nr. ISAK-3094

VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. 
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 

PRIORITETO „TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ VP1-3.1-ŠMM-02-V 
PRIEMONĘ „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ KVALIFIKACIJOS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS (MOKSLO DUOMENŲ BAZĖS, E-
DOKUMENTAI)“, SĄRAŠAS NR. 1

1 PROJEKTAS

Projekto pavadinimas eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai

1.1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 Pareiškėjas Pareiškėjo 
pavadinimas

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija

Pareiškėjo 
kodas

125712273

Buveinės 
adresas:
gatvė, namo 
numeris, pašto 
indeksas, 
vietovė

Gedimino pr. 51
LT-01504 Vilnius

tel. 8~5 2398653

faks. 8~5 2398653

el. p. adresas lmba@lnb.lt

1.2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ

Ar projektas turi 
partnerį (-ius)

 taip
x ne     Jei pažymima „Ne“, kita lentelė nepildoma.

Partnerio Nr. (...) 
rekvizitai

Partnerio 
pavadinimas
Subjekto kodas



1.3. PROJEKTO APRAŠYMAS:

Trumpas projekto esmės aprašymas (nurodant projekto pagrindinį tikslą,  
uždavinius, siektinus rezultatus)

Projektu siekiama skatinti tęstinį Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų profesinį 
tobulinimąsi visuose karjeros etapuose, užtikrinant jiems prieigą prie periodinių ir 
kitų mokslo leidinių elektroninių duomenų bazių, apmokant mokslininkus ir kitus 
tyrėjus naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, keliant bibliotekininkų-
duomenų bazių administratorių kvalifikaciją.

Tikslas:
- skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų profesinį tobulinimąsi visuose karjeros 
etapuose.

Uždaviniai:
- užtikrinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieigą prie elektroninių periodinių 
ir kitų mokslo leidinių duomenų bazių, jas prenumeruojant; 
- apmokyti Lietuvos mokslininkus ir kitus tyrėjus naudotis prenumeruojamomis 
elektroninėmis duomenų bazėmis;
- kelti bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių kvalifikaciją.
Siektini rezultatai (iki 2013 m.): 
100 užprenumeruotų elektroninių duomenų bazių;
2000 apmokytų mokslininkų ir kitų tyrėjų;
60 bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių, pakėlusių kvalifikaciją.

1.4. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ

Preliminari projekto 
vertė (litais)

 30 000 000 Lt

1.5. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Finansavimo šaltinio pavadinimas
Suma, Lt (su 

PVM)
1. ES fondų lėšos 25 500 000
2. Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos 4 500 000
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0
3.1. Valstybės biudžeto lėšos 0
3.2. Savivaldybių biudžetų lėšos 0
3.3. Nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0
4. Kiti lėšų šaltiniai 0
5. Iš viso 30 000 000
Projekto pajamos 0



1.6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia (metai,  
mėnuo)

2009 m. vasario mėn.

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga (metai,  
mėnuo)

2012 m. vasario mėn.

Preliminarus projekto 
laikotarpis (mėnesiais)

36 mėnesiai

1.7. PROJEKTO PARENGTUMAS

Atlikti 
parengiamieji 
projekto darbai 
iki projekto 
aprašymo 
pateikimo

_________

1.8. PROJEKTO PARAIŠKOS PATEIKIMAS
Numatoma 
projekto paraiškos 
pateikimo 
įgyvendinančiajai 
institucijai data

2008 m. gruodžio 22 d.

2. PROJEKTAS

Projekto pavadinimas Lituanistika



2.1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 Pareiškėjas Pareiškėjo 
pavadinimas

Lietuvos mokslo taryba

Pareiškėjo 
kodas

188716281

Buveinės 
adresas:
gatvė, namo 
numeris, pašto 
indeksas, 
vietovė

Gedimino pr. 3, 01003 Vilnius

tel. (8-5) 2124 933

faks. (8-5) 2618 535

el. p. adresas violaMT@ktl.mii.lt

2.2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ

Ar projektas turi 
partnerį (-ius)

þ taip
 ne     Jei pažymima „Ne“, kita lentelė nepildoma.

Partnerio Nr. (1) 
rekvizitai

Partnerio 
pavadinimas

Kauno technologijos universitetas

Subjekto kodas  111950581

Partnerio Nr. (2) 
rekvizitai

Partnerio 
pavadinimas

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

Subjekto kodas  191379828

2.3. PROJEKTO APRAŠYMAS:

Trumpas projekto esmės aprašymas (nurodant projekto pagrindinį tikslą,  
uždavinius, siektinus rezultatus)

Pagrindinis tikslas
Tolesnė Lietuvoje ir užsienyje vykdomų lituanistikos tyrimų sklaida per tarptautinę 
mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“ ir humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjų 
kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas.

Uždaviniai

Tolesnis tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ pildymas naujais 2007 m. 
duomenimis ir jos technologinis palaikymas.
Tolesnis socialinių ir humanitarinių veikalų kokybinis ekspertinis vertinimas.
Tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ reikšminių žodžių, kaip socialinių ir 
humanitarinių mokslų terminų, tezauro modelio kūrimas ir įgyvendinimas.
Siektini rezultatai
6000 veikalų, kuriems atliktas ekspertinis vertinimas, 3400 parengtų ir išverstų anglų 
kalbą ir į bazę įtrauktų santraukų; parengtas tezauro modelis, pradėtas rengti tezauras 
(200 terminų), 160 apmokytų naudos gavėjų (tyrėjų).

mailto:violaMT@ktl.mii.lt


2.4. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ

Preliminari projekto 
vertė (litais)

3 000 000 Lt

2.5. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

Finansavimo šaltinio pavadinimas
Suma, Lt (su 

PVM)
1. ES fondų lėšos 2 550 000
2. Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos 450 000
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0
3.1. Valstybės biudžeto lėšos 0
3.2. Savivaldybių biudžetų lėšos 0
3.3. Nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 0
4. Kiti lėšų šaltiniai 0
5. Iš viso 3 000 000
Projekto pajamos 0

2.6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia (metai,  
mėnuo)

2008 m. gruodžio mėn.

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo pabaiga (metai,  
mėnuo)

2010 m. gruodžio mėn.

Preliminarus projekto 
laikotarpis (mėnesiais)

24 mėnesiai

2.7. PROJEKTO PARENGTUMAS

Atlikti 
parengiamieji 
projekto darbai 
iki projekto 
aprašymo 
pateikimo

_________

2.8. PROJEKTO PARAIŠKOS PATEIKIMAS
Numatoma 
projekto paraiškos 
pateikimo 
įgyvendinančiajai 
institucijai data

2008 m. lapkričio mėn. 17 d.
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