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INFORMACIJA DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS
(SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA MT-02 (METINĖ)
TEISINIS PAGRINDAS Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009
dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos
statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų
statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90).
2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 995/2012, kuriuo
nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB
dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo
taisyklės (OL 2012 L 299, p. 18).
STATISTINIO TYRIMO Atrankinis statistinis tyrimas.
RŪŠIS, APIMTIS IR Statistinę ataskaitą pildo į imtį patekusios valstybės ir savivaldybės įmonės, akcinės
TIKSLAS
ir uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės,

viešosios įstaigos, individualiosios įmonės.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti palyginamą statistinę informaciją apie
darbuotojų, dalyvaujančių MTEP veikloje skaičių, išlaidas MTEP, šių išlaidų
struktūrą ir finansavimo šaltinius.
STATISTINĖS
Spalio mėn. informaciniame pranešime „Mokslo tiriamoji veikla“.
INFORMACIJOS
Statistikos leidinyje „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje“.
PASKELBIMO LAIKAS Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
DUOMENŲ
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
PATEIKIMO PAREIGA darbų programai įgyvendinti.
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
KONFIDENCIALUMAS identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai

statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už
oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir
kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.“
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PAAIŠKINIMAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS
STATISTINEI ATASKAITAI MT-02 (METINEI) PILDYTI
1. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (toliau – MTEP) –
sistemingai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir šio
pažinimo panaudojimas praktinėms reikmėms. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį MTEP atskiriama nuo kitų
veiklos sričių, yra mokslinės ar technologinės (socialinės, kultūrinės) problemos sprendimas. MTEP apima tris
veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę
(socialinę, kultūrinę) plėtrą:
1.1. Moksliniai tyrimai – veikla, kurios rezultatas – žinios, pateikiamos rašytine forma, pvz.,
planuojamo kurti produkto ar technologijos aprašymas (sandara, receptūra, elementai ir jų sąsaja, veikimo
principai, gamybos technologinis procesas ir pan.).
1.2. Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi
sukauptu pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujas medžiagas, produktus ir
įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus, taip
pat kurti, diegti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus
žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius:
1.2.1. Socialinė, kultūrinė plėtra – išsamūs tyrimai, kurių pagrindu atliekama tolesnė socialinių,
kultūrinių sąlygų analizė, projektuojamos tendencijos.
1.2.2. Informacinių technologijų plėtros veikla gali būti programos ir (ar) informacinės sistemos, taip
pat ir atskirų programinių modulių („beta“ versija), kurie gali būti naudojami testuoti, siekiant patikrinti
realias ypatybes ir palyginti jas su tikėtinomis; sukurtos programos ir (ar) informacinės sistemos („beta“
versijos) modifikavimas ar tobulinimas, siekiant pagerinti realias ypatybes, funkcionalumą ir pašalinti
neatitikimus; planų, schemų, brėžinių arba kitos projekto dokumentacijos, kuri apibrėžtų planuojamų gaminti,
tiražuoti naujų programų ir (ar) informacinių sistemų masinės gamybos principus, technologinius elementus
ir pan. kūrimas.
1.2.3. MTEP finansinių paslaugų teikimo veiklose: tyrimai, susiję su finansinės rizikos analize, kredito
rizikos valdymo modelių kūrimas, naujos eksperimentinės programinės įrangos bankininkystei kūrimas,
metodų vartotojo elgsenai tirti ir naujiems sąskaitų ir banko paslaugų tipams tobulinimas, MTEP, susijusi su
e. bankininkyste ir draudimu, e. paslaugomis ir prekyba, naujomis ar gerokai patobulintomis finansinėmis
paslaugomis (naujomis sąskaitų, paskolų, draudimo ir taupymo koncepcijomis), naujų statistinių tyrimų
rengimo metodų ir priemonių kūrimas, maršrutų sudarymo ir sekimo procedūrų (logistika) tobulinimas, naujų
įvertinimo metodų taikymas.
2. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos MT-02 metinės (toliau – ataskaita)
II ir III skyriuje nurodomos visos lėšos, kurias atsiskaitančioji įmonė gavo ar skyrė MTEP savo įmonėje
vykdyti:
2.1. Įmonės MTEP išlaidos (200 eil.) – visos išlaidos MTEP veiklai, neatsižvelgiant į finansavimo
šaltinį, patirtos per ataskaitinį laikotarpį. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) neįtraukiamas.
2.2. Einamąsias išlaidas sudaro darbo apmokėjimo išlaidos, mokėjimai už atliktus MTEP darbus
kitoms įmonėms (įstaigoms) ir kitos išlaidos (medžiagoms, žaliavoms ir paslaugoms įsigyti):
2.2.1. Darbo apmokėjimas (201 eil.) – per ataskaitinį laikotarpį darbuotojams, dalyvaujantiems
MTEP veikloje, apskaičiuotas visų rūšių darbo užmokestis, įskaitant įvairias priemokas, priedus, premijas,
pašalpas, kompensacijas, darbdavio socialinio draudimo įmokas. Netiesiogines paslaugas teikiančių asmenų
duomenys neįtraukiami į duomenis apie personalą (pvz., apsaugos, maitinimo paslaugų darbuotojai), bet jų
darbo užmokestis (darbo užmokesčio dalis, sumokėta už veiklą, skirtą MTEP darbuotojams aptarnauti) turi
būti įskaitomas.
2.2.2. Mokėjimai už atliktus MTEP darbus kitoms įmonėms (įstaigoms), autoriniai atlyginimai
(202 eil.) – per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos už MTEP darbus, kuriuos atliko kita įmonė ar įstaiga
(pvz., aukštoji mokykla, valstybiniai ir nevalstybiniai moksliniai tyrimo institutai, įmonės), pagal autorines
sutartis išmokėtos sumos.
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2.2.3. Kitos išlaidos (medžiagoms, žaliavoms ir paslaugoms įsigyti) (203 eil.) – per ataskaitinį
laikotarpį patirtos išlaidos medžiagoms, žaliavoms ir paslaugoms įsigyti, kurių reikia MTEP veiklai vykdyti,
pvz., vanduo, kuras, elektra, knygos, žurnalai, metodinė medžiaga, medžiagos laboratorijoms (chemikalai),
administracinės ir kitos išlaidos (už patalpas, paštą, telekomunikacijas).
2.3. Ilgalaikio turto MTEP veiklai įsigijimai (204–207 eil.) nurodomi per laikotarpį, kuriuo buvo
patirti. Nusidėvėjimo sąnaudos neįrašomos.
3. Ataskaitos IV skyriuje nurodomi finansavimo šaltiniai, t. y. iš kur įmonė gavo lėšų MTEP veiklai.
4. Valdžios sektoriaus lėšos (403 eil.) nurodomos lėšos MTEP veiklai, gautos iš privalomųjų
mokėjimų finansuojamų institucinių vienetų, kurių pagrindinė veikla – ne rinkos paslaugų teikimas ir (ar)
nacionalinių pajamų ir turto perskirstymas. (pvz., gautos lėšos iš valstybinių mokslinių tyrimų institutų,
meteorologinių ir ornitologinių stočių, statistikos, standartizacijos ir metrologijos tarnybų, geologinės tarnybos,
muziejų, ligoninių ir kitų viešųjų ir ne pelno įstaigų, finansuojamų ir kontroliuojamų valstybės ir savivaldybių
institucijų).
5. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos (404 eil.) – Europos Sąjungos struktūrinė
parama, skirstoma remiantis Europos Sąjungos veiksmų programomis, Europos Sąjungos parama žemės
ūkiui, vidaus politika, į kurią įeina Ignalinos programa, Išorės sienų fondo, RAIL Baltica, Europos pabėgėlių
fondo lėšos ir Europos ekonominės erdvės, Šveicarijos ir Norvegijos paramos lėšos (ES paramos priemonės
,,Intelektas LT“, ,,Intelektas LT+“, ,,Inoklaster LT+“, ,,Idėja LT“, ,,PRO LT“, ,,Inočekiai LT“, ,,Inoklaster LT“,
,,Inogeb LT-1“, ,,Inogeb LT-2“, ,,Inogeb LT-3“ ir kitos).
6. Ne pelno institucijų ir privačių asmenų, rėmėjų lėšos (406 eil.) nurodomos lėšos MTEP veiklai,
gautos iš ne pelno institucijų (pvz., profesinės sąjungos ar mokslo draugijos, labdaros ar paramos fondo,
vartotojų asociacijos) ir privačių asmenų (pvz., asmuo paaukojo MTEP veiklai tam tikrą pinigų sumą).
7. Ataskaitos V skyriuje nurodomi MTEP veikloje dalyvaujantys darbuotojai.
8. Tyrėjai (vadovai, specialistai) (502 eil.) – aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys, plėtojantys
pažinimą, konceptualizuojantys ar kuriantys naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba
vadovaujantys MTEP projektams.
9. Kiti MTEP darbuotojai (504 eil.) – technikai ir jiems prilyginti darbuotojai, kvalifikuoti ir
nekvalifikuoti meistrai, vadybininkai, administratoriai ir tarnautojai, dalyvaujantys MTEP darbų projektuose
ar tiesiogiai su jais susiję. Atkreipiame dėmesį, kad į šią grupę neįtraukiami apsaugos, maitinimo paslaugų
darbuotojai, bet jų darbo apmokėjimas (darbo užmokesčio dalis, sumokėta už veiklą, skirtą MTEP
darbuotojams aptarnauti) turi būti įskaitomas.
10. Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentas) (V sk. 5 skiltis) gaunamas
perskaičiavus asmenis, dirbančius MTEP darbus ne visą darbo dieną, į sąlyginius asmenis, dirbančius visą
darbo dieną. Vienu visos darbo dienos ekvivalentu laikomas vienas asmuo per metus. Laikoma, kad visą
darbo dieną užsiima MTEP veikla, kai MTEP darbams skiriama ne mažiau kaip 90 proc. viso darbo laiko, ne
visą darbo dieną užsiima MTEP veikla, kai MTEP veiklai skiriama mažiau kaip 90 proc., bet ne mažiau kaip
10 procentų darbo laiko.
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REKOMENDUOJAMOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS
ETAPŲ KLASIFIKACIJOS APRAŠAS
Rekomendacijos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu
Nr. 650 ,,Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos
aprašo patvirtinimo“.
1. Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) etapų klasifikacijos
aprašas (toliau – aprašas) nustato MTEP etapus nuo žinių įgijimo iki produkto sukūrimo pagal juos
atitinkančios veiklos aprašymus ir numatomus veiklos rezultatus.
2. Vykdant MTEP, atskirų MTEP etapų trukmė (darbų apimtys, lėšų sąnaudos) nevienoda ir priklauso
nuo konkretaus kuriamo produkto (paslaugos). Tam tikrais atvejais (ypač socialinių ir humanitarinių mokslų
ir meno srityse) kai kurie etapai (vienas ar keli) gali būti praleidžiami.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Produktas – moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu pagrįsta technologija,
medžiaga, įrenginys, veislė, gyvūnų linija, procesas, sistema, paslauga, metodas, meno objektas arba
kultūros ir visuomenės problemų sprendinys.
3.2. Technologija – įrankių, mechanizmų, techninių priemonių, gebėjimų, sistemų ar organizacinių
metodų praktinio pritaikymo būdas, paprastai naudojamas materialiam (medžiaga, įrenginys, veislė, gyvūnų
linija), virtualiam (programinė įranga, algoritmai) ar sociokultūriniam (politikos, sporto, mokymo, meno
kūrimo, auklėjimo, gydymo, verslo ir panašūs procesai) objektui sukurti.
4. MTEP etapai pagal juos atitinkančios veiklos aprašymus ir numatomus pasiekti veiklos rezultatus:
Bendroji
sritis

MTEP
etapo
eilės
numeris

MTEP etapo
pavadinimas

Veiklos aprašymas

Veiklos rezultatas

Fundamentiniai
moksliniai
tyrimai

1

Fundamentinių žinių Pirminis MTEP etapas. Šiuo etapu baigiama
įgijimas
fundamentinių mokslinių tyrimų fazė ir
pradedama taikomųjų mokslinių tyrimų ir
(ar) eksperimentinės plėtros fazė.

Gauti fundamentinių
mokslinių tyrimų rezultatai,
suformuluota jų taikymo
(naudojimo) idėja.

Taikomieji
moksliniai
tyrimai

2

Žinių taikymo
koncepcijos
formulavimas

Koncepcija formuluojama teoriniu
lygmeniu, grindžiama mokslinių tyrimų
rezultatų analize. Nėra konkrečių
koncepcijos įgyvendinamumą
pagrindžiančių įrodymų.

Suformuluota žinių
taikymo, kitaip – produkto
sukūrimo, koncepcija.

3

Koncepcijos
įgyvendinamumo
įrodymas ir (ar)
patvirtinimas

Vykdomi teoriniai ir eksperimentiniai
taikomieji moksliniai tyrimai ir jų rezultatais
įrodomos ir (ar) patvirtinamos prielaidos dėl
atskirų produkto elementų.

Nustatyti esminiai
parametrai produktui kurti,
įrodytas koncepcijos
įgyvendinamumas.

4

Maketo (modelio),
meno objekto
projekto kūrimas ir
testavimas

Veikla apima skirtingų (ir esminių) būsimo
produkto sudedamųjų dalių integraciją
siekiant patvirtinti jų sisteminį veikimą
laboratorinėmis sąlygomis. Maketas
(modelis), meno objekto projektas dar labai
tolimas nuo numanomo galutinio produkto ir
jo testavimas paprastai parodo, kad reikia
papildomų taikomųjų mokslinių tyrimų.
Šiame etape gali atsirasti eksperimentinės
plėtros elementų.

Veikiantis pirminis maketas
(proceso, paslaugos ir kt.
modelis), parengtas meno
objekto projektinis
siūlymas.
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Bendroji
sritis

Eksperimentinė
plėtra

Inovacijos

MTEP
etapo
eilės
numeris

MTEP etapo
pavadinimas

Veiklos aprašymas

Veiklos rezultatas

5

Maketo (modelio)
patikrinimas
imituojant realias
sąlygas, meno
objekto projekto
pristatymas
visuomenei

Šio lygio maketas (modelis) labai priartėjęs
prie galutinio produkto. Į maketą (modelį)
integruota daugiau sudedamųjų dalių.
Siekiant patvirtinti faktinį veikimą, jis
išbandomas laboratorinėmis arba kitomis
bandymo sąlygomis imituojant realią aplinką
ar stebimas tam tikroje socialinėje aplinkoje;
meno objekto projektas pateikiamas ir
derinamas su suinteresuotais asmenimis jo
įgyvendinamumui ir įgyvendinimo
tikslingumui nustatyti. Šiame etape gali
atsirasti eksperimentinės plėtros elementų.

Realioje veiklos aplinkoje
veikiantis maketas
(modelis), paruoštas meno
objekto projektas.

6

Prototipo
(bandomosios
versijos) kūrimas

Kuriamas konkretus produkto prototipas
daug pažangesnis, nei nurodyta 5 MTEP
etape, jam suteikta reikiama konfigūracija,
turinys, išvaizda ar kitos ypatybės; jo
veikimą patvirtina laboratorinės arba kitos
bandymo sąlygos (tam tikroje socialinėje
aplinkoje). Šiame etape gali kilti poreikis
atlikti papildomų taikomųjų mokslinių
tyrimų. Tokio poreikio tikimybė mažėja
vėlesniuose etapuose.

Prototipas (prototipai,
bandomosios proceso,
sistemos, paslaugos,
žmogaus, kultūros ar
visuomenės problemų
sprendinio versijos).

7

Prototipo
(bandomosios
versijos)
demonstravimas

Šiuo lygmeniu labai artimas galutiniam
produktui prototipas (bandomoji versija)
išbandomas ir demonstruojamas realioje
veikimo aplinkoje. Šiame etape gali kilti
poreikis atlikti papildomų taikomųjų
mokslinių tyrimų. Tokio poreikio tikimybė
mažėja vėlesniuose etapuose.

Galutinis prototipas
(galutinė proceso, sistemos,
paslaugos, žmogaus,
kultūros ar visuomenės
problemų sprendinio
versija).
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Bandomosios
partijos gamyba
(versijos galutinis
išbandymas)

Parengiama įranga, sukaupiami ištekliai
galutinio produkto bandomosios partijos
gamybai. Pagaminama bandomoji produkto
partija.

Pagaminta galutinio
produkto bandomoji partija,
išbandyta galutinė versija

9

Įvertinama produkto kokybė ir išeiga.
Sukurto naujo
produkto įvertinimas Produktas pristatomas potencialiems
(bandomieji sukurto vartotojams.
naujo produkto
pavyzdžiai, įvertinti
vartotojo ir (arba)
užsakovo)

Įvertinta galutinio produkto
bandomoji partija.

–

Įdiegimas į rinką,
meno objekto
kūrimas

Rinkoje prieinami
produktai, paslaugos arba
sukurtas meno objektas.

Sumontuojama ir suderinama įranga,
sutelkiami ištekliai masinei produkto
(gaminio, sistemos, naujos medžiagos,
įrenginio) gamybai. Produktas pristatomas
potencialiems vartotojams. Visuomenė
(potencialūs vartotojai) informuojama apie
naujos paslaugos (technologijos, proceso ar
žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų
sprendinio) sukūrimą, kuriamas meno
objektas.

