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2019-05-23  

Renginys (diskusija) su socialiniais  

ir ekonominiais partneriais,  

suinteresuotomis institucijomis 

 

PASIŪLYMAI DĖL 2021-2027 M. ŠMSM PLANUOJAMŲ FINANSUOTI MOKSLO INTERVENCIJŲ 

 

1 prioritetas „PAŽANGESNĖ LIETUVA“ (mokslas) 

 

Institucija Siūloma finansuoti 

Lietuvos mokslininkų 

sąjunga 

 

1. Investicijos į mokslo savivaldą nuo MSI padalinių iki nacionalinio lygmens; 

2. Investicijos, susijusios su mokslo ir studijų reforma ir reikalingos MSI veiklai užtikrinti; 

3. Investicijos į mokslininkų patirties išsaugojimą dėl galimo jų skaičiaus mažėjimo (atleidimo); 

4. Investicijos visoms veikloms turėtų būti siejamos su inovatyvumu; 

Pastaba: nesiūlome finansuoti infrastruktūrą ir pastatus 

 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

1. Investicijos į HSM sritį ir socialines inovacijas; 

2. Investicijos į HSM sklaidą visuomenėje; 

3. Investicijos į jaunųjų mokslininkų projektinę veiklą; 

4. Tarptautinių MT (pvz., mažųjų ES tautų) iniciavimas; 

5. Investicijos į įrangą (šiuo metu turima kompiuterinė įranga yra per sena naudotis informacinėmis sistemomis). 

 

Lietuvos jaunųjų 

mokslininkų sąjunga 

1. MSI institucinis (valdymo/savivaldos) finansavimas; 

2. Mokslinių asociacijų veiklos finansavimas. 

 

Akademinės etikos ir 

procedūrų 

kontrolieriaus tarnyba 

 

1. Su tarnyba susijusios veiklos finansavimas; 

2. Investicijos į akademinės etikos kompetencijų plėtrą; 

3. Finansavimas prieigai prie duomenų bazių. 

4. Piliečių įtraukimas į mokslinių tyrimų atlikimą, “citizen science” 

 

Gamtos tyrimų 

centras 

1. Finansavimas prieigai prie tarptautinių duomenų bazių (lygių informacinių galimybių sudarymas visiems Lietuvos 

mokslininkams); 
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 2. Finansavimas mokslo populiarinimo leidybai, periodikai; 

3. Mokslo sritys finansuojamos atsižvelgiant į visuomenės intereso, socialinės atsakomybės principus. 

 

LMA 

 

 

1. Investicijų tąsa – slėnių ir ATP įveiklinimas; 

2. Investicijos į mokslo-verslo bendradarbiavimą; 

3. Finansavimas asociacijų veiklai jų veiklos tarpusavio koordinavimui; 

4. Finansavimas prieigai prie duomenų bazių (pačios MSI lėšų prenumeratai neturi). 

 

LSMU, Lietuvos 

universitetų rektorių 

konferencija 

1. Investicijos į infrastruktūros palaikymą ir plėtrą, neatsisakant racionaliai pagrįsto statybų ar rekonstrukcijos 

finansavimo); svarbus kompleksinis požiūris atsižvelgiant į infrastruktūros kelrodį; 

2. Investicijos į mokslininkų kvalifikacijos kėlimą (doktorantūra, podoktorantūra); 

3. Orientacija į mokslo kokybę - kokybės (ekscelencijos) centrų kūrimas; 

4. Bioinformacijos plėtotė (IT plėtotė, debesų technologijos, duomenų bazių analitika); 

5. Neatsisakyti investicijų į fundamentinius MT. 

 

KU 

 

 

 

 

 

1. Finansavimas publikacijoms; 

2. Finansavimas prieigai prie duomenų bazių; 

3. Investicijos į įrangos atnaujinimą; 

4. Mokslo regioniškumo akcentas (plėtoti mokslą regionuose). 

Lietuvos inovatyvių 

profesinių rengimo 

įstaigų asociacija 

1. Mokslo studijų ir verslo sinergija, žiedinė ekonomika. 

 

VGTU 1. Investicijos į infrastruktūros palaikymą (turimi omeny ne grandioziniai projektai, o reikiamos infrastuktūros 

atnaujinimas); 

2. Investicijos į mokslininkų kvalifikaciją; 

3. Mokslo verslo-bendradarbiavimas (t. p. ministerijų koordinuoti veiksmai, siekiant paskatinti MSI juose dalyvauti); 

4. Mokslas ir kultūra sinergija, tarp ŠMSM ir KM. 

 

VU 1. Investicijų planavimas derinant su kitomis Europinėmis programomis; Lietuvos dalyvavimo jose stiprinimas; 

2. Investicijos į talentų pritraukimą; 

3. Finansavimas podoktorantūrai; 

4. Tapdiscipliniškumo akcentas; 
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5. Mokslo pritaikomumas (didesnis dėmesys kuo aukštesniam TRL lygiui); 

6. Verslo integracija į mokslo aktualijas (pramoninė doktorantūra). 

 

LMT 1. MT finansavimas pagal sumanią specializaciją; 

2. MT finansavimas nesiejant su sumania specializacija (dabartinė visuotinė dotacija pagal 9 prioritetą); 

3. Investicijos į HSM sritį; 

4. Finansavimas podoktorantūrai, mokslininkų mobilumui, studentų praktinei veiklai (tęsiamos 9 prioriteto LMT 

administruojamos veiklos, jas tobulinant). 

 

Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslo centras 

1. Investicijos į talentų palaikymą (ilgalaikės stažuotės į užsienį nuo pusės metų, metų ir ilgiau). 

VU, BASNET 

forumas 

1. Finansavimas integracijai į Europos mokslinių tyrimų erdvę; sinergija su europiniais strateginiais dokumentais, 

laikantis ten įvardijamų prioritetų); 

2. Lyčių lygybės akcentas (moksle kaip socialinė inovacija); 

3. Humanitarinė sritis kaip prioritetas 

 

Lietuvos verslo 

konfederacija 

1. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas 

2. Ekonominės analizės centro sukūrimas, kaštų naudos analizė (LMA finansavimas, kad išgrynintų  ir prioretizuotų 

pasiūlymus) 

 

VU profesinė sąjunga 1. Naujas mokslų tyrimų institutas (centras), pavaldus ŠMSM 

 

LSU 1. Ne tik biomokslų, bet ir sveikatinimo (sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo) mokslo svarba. 

 

Patikslinti instituciją 

(neprisistatė) 

1. Duomenų mokslo veiklos (lingvistikos duomenų mokslas, sinergija tarp mokslų) 

 

 


