Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose
statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS
(SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA MDV-01 (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
Ištisinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS,
Statistinę ataskaitą pildo aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos), mokslinių
APIMTIS IR TIKSLAS tyrimų institutai ir kitos valdžios sektoriaus institucijos bei organizacijos, atliekančios

mokslinius tyrimus ir vykdančios eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą (toliau –
MTEP).
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
INFORMACIJOS
PASKELBIMO
LAIKAS IR VIETA

Birželio ir spalio mėn. informaciniame pranešime „Mokslo tiriamoji veikla“.
Spalio mėn. leidinyje „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje“.
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

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 AUKŠTOJO
MOKSLO IR VALDŽIOS SEKTORIUOSE STATISTINEI ATASKAITAI
MDV-01 (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. MTEP apima tris veiklos sritis: fundamentinius mokslinius
tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą:
1.1. Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai pažinimo darbai,
atliekami siekiant visų pirma įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę, tuo metu neturint
tikslo konkrečiai panaudoti gautų rezultatų.
1.2. Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint
gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.
1.3. 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.
2. Humanitariniai mokslai: filosofija, teologija, menotyra, filologija, istorija, etnologija.
3. Socialiniai mokslai: teisė, politikos mokslai, vadyba, ekonomika, sociologija, psichologija,
edukologija, komunikacija ir informacija.
4. Technologijų mokslai: elektros ir elektronikos inžinerija, statybos inžinerija, transporto inžinerija,
aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija, energetika ir termoinžinerija, informatikos inžinerija, medžiagų
inžinerija, mechanikos inžinerija, matavimų inžinerija.
5. Fiziniai mokslai: matematika, fizika, chemija, biochemija, geologija, fizinė geografija,
paleontologija, astronomija, informatika.
6. Žemės ūkio mokslai: agronomija, veterinarija, zootechnika, miškotyra;
7. Biomedicinos mokslai: medicinos mokslai: medicina, odontologija, farmacija, visuomenės sveikata,
slauga; kiti biomedicinos mokslai: biologija, biofizika, ekologija ir aplinkotyra, botanika, zoologija.
8. Valstybės biudžeto lėšos (502 eil.): tiesioginiai asignavimai, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir kitų valstybės
institucijų lėšos, skirtos MTEP veiklai ir infrastruktūros kūrimui bei atnaujinimui:
8.1. Tiesioginiai asignavimai (503 eil.), gauti iš valstybės biudžeto mokslui ir studijoms ir skirti tik
MTEP, apskaičiuojami sudedant:
8.1.1. MTEP darbuotojų ir mokslo aptarnaujančio personalo darbo užmokestį ir socialinio draudimo
įmokas;
8.1.2. 33 proc. pedagoginio personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (meno
mokyklų – atitinkamai 11 proc.);
8.1.3. 10 proc. mokymo pagalbinio personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (meno
mokyklų – atitinkamai 11 proc.);
8.1.4. 33 proc. kito aptarnaujančio ir ūkio personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų
(meno mokyklų – atitinkamai 11 proc.);
8.1.5. 87 proc. doktorantų stipendijų;
8.1.6. kitą MTEP tenkančią asignavimų išlaidoms dalį, kuri nustatoma proporcingai MTEP tenkančiam
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. I ir II pakopos ir rezidentūros studentų stipendijoms skirtos
lėšos MTEP finansavimui nepriskiriamos;
8.1.7. asignavimus turtui įsigyti, kuriuos ataskaitą teikianti institucija priskiria MTEP finansavimui
pagal investicijų projekto paskirtį (pvz., MTEP įrangos įsigijimui ar MTEP skirto pastato statybai). Jei
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investicijų projekto paskirtis mišri, MTEP tenkanti asignavimų turtui įsigyti dalis nustatoma proporcingai
MTEP tenkančiam darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
8.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos (504 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 (lėšos, skirtos projektų
kofinansavimui (iš valstybės biudžeto, paprastai 15 proc.) nurodomos 506 eil.). Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose MDV-01 statistinę ataskaitą teikianti
institucija Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšas MTEP finansavimui priskiria vadovaudamasi
8.1.7 punkto nuostatomis. Paprastai MTEP finansavimui priskiriama 100 proc. lėšų, gautų pagal:
8.2.1. 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą ,,Tyrėjų gebėjimų
stiprinimas“;
8.2.2. 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą ,,Ūkio konkurencingumui
ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“;
8.2.3. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetą;
8.2.4. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
9.3 investicinio prioriteto 9.3.3 konkretų uždavinį.
9. Ne pelno institucijų, privačių asmenų, rėmėjų lėšos (508 eil.) nurodomos lėšos MTEP veiklai,
gautos iš ne pelno institucijų (pvz., profesinės sąjungos, vartotojų asociacijos, profesinės ar mokslo draugijos)
ir privačių asmenų (pvz., asmuo paaukojo MTEP veiklai tam tikrą pinigų sumą).
10. Aukštųjų mokyklų lėšos (509 eil.) nurodomos aukštųjų mokyklų lėšos, skirtos MTEP veiklai
(pvz., aukštoji mokykla skyrė kitai aukštajai mokyklai lėšų MTEP veiklai).
11. Savos lėšos (511 eil.) nurodomos lėšos, gautos už patalpų nuomą, pardavus produkciją (pvz.,
leidinius, sukurtas medžiagas ir pan.) ar paslaugas (pvz., įmokos už mokslą, kvalifikacijos kėlimo kursus), ir
skirtos MTEP veiklai.
12. Europos Sąjungos lėšos (513 eil.) nurodomos iš Europos Sąjungos gautos lėšos (be lėšų,
pateiktų 504 eil.) (pvz., iš 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos, iš
programos Horizon2020 ir kt.);
13. Tarptautinių organizacijų lėšos (514 eil.) nurodomos lėšos, gautos ne tik iš užsienyje, bet ir iš
šalyje veikiančių tarptautinių organizacijų (be lėšų, pateiktų 504 eil.).
14. Išlaidos MTEP (601 eil.) – visos per ataskaitinius metus patirtos išlaidos, skirtos MTEP
neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį. Išlaidos, skirtos kitoms institucijoms už MTEP projektų vykdymą
(nesusijusių su vidine MTEP veikla), netraukiamos į MTEP išlaidas.
15. Darbo apmokėjimas (603 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 teikiantys asmenys, (pvz.,
apsaugos, maitinimo paslaugų darbuotojai) neįtraukiami į duomenis apie personalą, bet jų darbo užmokestis
(darbo užmokesčio dalis, sumokėta už veiklą, skirtą MTEP darbuotojams aptarnauti) turi būti įskaitomas.
16. Mokėjimai už atliktus MTEP darbus kitoms įmonėms (įstaigoms), autoriniai atlyginimai
(604 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.
17. Kitos išlaidos (605 eil.) – per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos medžiagoms, žaliavoms ir
paslaugoms įsigyti, kurių reikia MTEP veiklai vykdyti (pvz., vanduo ir kuras, elektra, knygos, žurnalai,
metodinė medžiaga, medžiagos laboratorijoms (chemikalai), administracinės bei kitos išlaidos (už patalpas,
paštą, telekomunikacijas), 87 proc. doktorantų stipendijų.
18. Ilgalaikio turto MTEP veiklai įsigijimas (606 eil.) nurodomas per laikotarpį, kurį jis buvo
patirtas. Nusidėvėjimo sąnaudos neįrašomos.
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SOCIALINIAI EKONOMINIAI TIKSLAI (SET)
1. Žemės ir atmosferos tyrinėjimas (702 eil.) apima mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
(toliau – MTEP), susijusius su žemės plutos ir mantijos, jūrų, vandenynų ir atmosferos tyrimais bei jų
panaudojimu moksliniams tyrimams. Taip pat apima klimato ir meteorologinius mokslinius tyrimus,
poliarinius tyrinėjimus, naudingųjų iškasenų, naftos ir gamtinių dujų žvalgymą, jūros dugno tyrimą ir
išnaudojimą, hidrologiją. Į 1 socialinių ekonominių tikslų (toliau – SET) skyrių neįtraukiamas taršos tyrimas
(įtraukiamas į 2 SET), dirvožemio kultūrinimas (įtraukiamas į 4 SET), žemės naudojimas ir žuvininkystė
(įtraukiami į 8 SET).
2. Aplinka (703 eil.) apima MTEP, susijusius su taršos kontrolės tyrimais, kurių tikslas yra identifikuoti
ir analizuoti taršos šaltinius bei jų priežastis, taip pat visus teršalus, įskaitant jų pasklidimą aplinkoje, poveikį
žmogui, biologinėms rūšims (faunai, florai, mikroorganizmams) ir biosferai, stebėsenos įrangą visų rūšių taršai
matuoti, šalinti visų formų taršą ir vykdyti prevenciją visų rūšių aplinkoje ir tobulinti. Taip pat įeina: atmosferos
ir klimato apsauga, aplinkos oro apsauga, kietosios atliekos, aplinkos vandens apsauga, dirvožemio ir gruntinio
vandens apsauga, triukšmo ir vibracijos, rūšių ir arealo apsauga, apsauga nuo gamtos nelaimių, radioaktyvios
taršos.
3. Kosminės erdvės tyrinėjimas (704 eil.) apima visus civilinius kosminės erdvės MTEP, taikomąsias
tyrimų programas, paleidimo sistemas, kosminės erdvės laboratorijas ir kosminius skrydžius. Į šį SET neįeina
MTEP gynybos srityje (įtraukiama į 13 SET). Civiliniai kosminės erdvės MTEP tyrimai paprastai nėra susiję
su konkrečiais tikslais, jie dažnai turi specifinių tikslų, pvz., kelti bendrą žinių lygį (pvz., astronomijos), arba
yra susiję su konkrečiu pritaikymu (pvz., ryšių palydovais).
4. Transportas, ryšiai ir kita infrastruktūra (705 eil.) apima MTEP, susijusius su infrastruktūra ir
žemės plėtra, įskaitant ir pastatų statybą, bendruoju žemės naudojimo (žemėnaudos) planavimu, apsauga nuo
kenksmingo poveikio planuojant miestus ir kaimus, bet neapima kitų rūšių taršos tyrimų (įtraukiama į 2 SET).
Taip pat apima transporto sistemas, ryšių sistemas, statybą ir pastatų projektavimą, civilinę inžineriją, vandens
tiekimą.
5. Energetika (706 eil.) apima MTEP, susijusius su visų formų energijos gamyba, akumuliavimo,
pernešimo, skirstymo ir racionalaus naudojimo tyrimus. Taip pat apima procesų, skirtų energijos gamybos ir
skirstymo efektyvumui didinti, MTEP tyrimus, racionalaus energijos išteklių panaudojimo tyrimus bei
energijos tvermės tyrimus. Energijos efektyvumo, CO2 surinkimo ir saugojimo, energijos šaltinių atnaujinimo,
atomo branduolio dalijimosi ir branduolinės sintezės, vandenilio ir kuro elementų, kitų energijos ir saugojimo
technologijų tyrimus. Į šį SET neįtraukiami su žvalgomaisiais darbais susiję MTEP (įtraukiama į 1 SET),
transporto priemonių ir variklių varomosios galios MTEP (įtraukiama į 6 SET).
6. Pramoninė gamyba ir technologijos (707 eil.) apima MTEP, susijusius su pramoninės gamybos
ir technologijų tobulinimu, produktų ir jų gamybos procesais. Taip pat apima ekonominio efektyvumo ir
konkurencingumo didinimą, atliekų antrinį (metalų ir ne metalų) perdirbimą. Į šį SET neįtraukiami pramonės
produktų ir jų gamybos procesų tyrimai, kai jie sudaro neatsiejamą kitų siekių dalį (pvz., gynybos, aeronautikos,
energetikos, žemės ūkio).
7. Sveikata (708 eil.) apima MTEP, kurių tikslas yra žmogaus sveikatos apsauga, palaikymas ir
gydymas, apimant mitybos ir maisto produktų higieninius aspektus. Aprėpia profilaktinę mediciną, įskaitant
visus medicininio ir chirurginio gydymo būdus, taikomus tiek pavieniams žmonėms, tiek jų grupėms, ligonių
gydymą ligoninėje ir slaugą namuose bei MTEP tyrimus socialinės medicinos, pediatrijos bei geriatrijos
srityse. Taip pat apima užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų profilaktiką ir priežiūrą, sveikatos būklės stebėjimą,
sveiko gyvenimo būdo skatinimą, teisės aktus ir reglamentus, susijusius su visuomenės sveikata, visuomenės
sveikatos vadybą, specifines visuomenės sveikatos paslaugas, pažeidžiamų ir didelės rizikos žmonių grupių
asmens sveikatos priežiūrą.
8. Žemės ūkis (709 eil.) apima MTEP, susijusius su žemės ūkiu, miškininkyste, žuvininkyste ir maisto
produktų gamyba, cheminių trąšų, biocidų, biologinių pesticidų kontrole ir žemės ūkio mechanizavimu, žemės
ūkio ir miškininkystės veiklos poveikiu aplinkai, maisto produktų gamybos našumo ir technologijų plėtra.
Taip pat apima gyvulininkystės ir pienininkystės mokslus, veterinarijos mokslus ir kitus žemės ūkio mokslus.
Į šį SET neįtraukiami MTEP, susiję su taršos mažinimu (įtraukiama į 2 SET), kaimo vietovių plėtra, pastatų
statyba ir planavimu, poilsio ir pramogų kaimo vietovėse patogumų gerinimu bei žemės ūkio aprūpinimu
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vandeniu (įtraukiama į 4 SET), energijos taupymo priemonėmis (įtraukiama į 5 SET), maisto pramone
(įtraukiama į 6 SET).
9. Švietimas (710 eil.) apima MTEP, susijusius su bendruoju ugdymu, įskaitant mokymą, pedagogiką,
didaktiką, specialiuoju mokymu (mokymu, skirtu gabiems bei mokymosi negalią turintiems asmenims).
Tiriamos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos ir
pagalbines paslaugas švietimui teikiančios įstaigos.
10. Kultūra, poilsis, religija ir žiniasklaida (711 eil.) apima MTEP, susijusius su socialiniais
reiškiniais kultūros, religijos ir laisvalaikio srityse, siekiant apibrėžti jų įtaką gyvenimui visuomenėje, taip pat
su rasine ir kultūrine integracija bei socialiniais ir kultūriniais pasikeitimais šiose srityse. Sąvoka ,,kultūra“
apima sociologijos mokslus, religiją, meną, sportą ir laisvalaikį, taip pat apima, inter alia, MTEP tyrimus
žiniasklaidoje, kalbų mokėjimą ir socialinę integraciją, bibliotekas, archyvus ir užsienio kultūros politiką.
Taip pat apima pramogų ir sporto, kultūros, transliacijos ir leidybos, religines ir kitas bendruomenės paslaugas.
11. Politinė ir socialinė sistema, jos struktūra ir raida (712 eil.) apima MTEP, susijusius su
visuomenės politine struktūra, viešuoju administravimu ir ekonomine politika, kraštotyra ir įvairių lygmenų
valdymu, socialine kaita, socialiniais procesais ir socialiniais konfliktais, socialinės apsaugos ir socialinės
paramos sistemų plėtojimu, darbo organizavimo socialiniais aspektais. Taip pat apima lyčių socialines studijas,
įskaitant diskriminaciją, kovos su skurdu vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu metodų vystymą, specifinės
gyventojų kategorijos apsaugą socialiniu lygmeniu (imigrantai, nusikaltėliai, iš mokyklų ar kitų įstaigų pašalinti
asmenys), sociologiniu lygmeniu, t. y. atsižvelgiant į gyvenimo būdą (jauni žmonės, suaugusieji, pensininkai,
neįgalieji), ir ekonominiu lygmeniu (vartotojai, ūkininkai, žvejai, šachtininkai, bedarbiai), socialinės paramos
teikimo būdus, įvykus netikėtiems pasikeitimams (gamtiniams, technologiniams ar socialiniams) visuomenėje.
Į šį SET neįtraukiami MTEP, susiję su sveikata darbe, bendruomenių sveikatos kontrole organizaciniu ir
socialiniu medicininiu požiūriu, tarša darbo vietoje, nelaimingų atsitikimų darbe prevencija bei nelaimingų
atsitikimų darbe priežasčių medicininiais aspektais (įtraukiama į 7 SET).
12. Bendra pažinimo plėtra (MTEP veikla):
12.1. MTEP, susijusi su gamtos mokslais (714 eil.), apima MTEP matematikos, kompiuterių ir
informatikos mokslų, fizikos mokslų, chemijos mokslų, žemės ir su gamtos apsauga susijusių mokslų, biologijos
mokslų (medicinos mokslai įtraukiami į 12.3 SET, o veterinarijos mokslai įtraukiami į 12.4 SET) ir kitų gamtos
mokslų srityse.
12.2. MTEP, susijusi su technologijų mokslais (715 eil.), apima MTEP statybos, elektros ir elektronikos,
informatikos, mechanikos, chemijos, medžiagų, medicininės, aplinkos, aplinkos biotechnologijų, pramonės
biotechnologijų, nanotechnologijų ir kitose inžinerijos ir technologijų srityse.
12.3. MTEP, susijusi su medicinos mokslais (716 eil.), apima MTEP tyrimus pagrindinės medicinos,
klinikinės medicinos, sveikatos mokslų, medicininės biotechnologijos ir kitų medicinos mokslų srityse.
12.4. MTEP, susijusi su žemės ūkio mokslais (717 eil.), apima MTEP žemės ūkio (agronomijos)
mokslų, miškininkystės, žuvininkystės, gyvulininkystės ir pienininkystės mokslų, veterinarijos mokslų, žemės
ūkio biotechnologijos mokslų ir kitų žemės ūkio mokslų srityse.
12.5. MTEP, susijusi su socialiniais mokslais (718 eil.), apima MTEP psichologijos, ekonomikos ir
verslo, edukologijos mokslų, sociologijos, teisės, politikos mokslų, socialinės ir ekonominės geografijos,
žiniasklaidos ir komunikacijos ir kitų socialinių mokslų srityse.
12.6. MTEP, susijusi su humanitariniais mokslais (719 eil.), apima MTEP istorijos ir archeologijos,
kalbos ir literatūros, filosofijos, etikos ir religijos, meno (menai, meno istorija, muzika, scenos meno rūšys) ir
kitų humanitarinių mokslų srityse.
13. Gynyba (720 eil.). MTEP, susijusi su kariniais tikslais, gynybos institucijų finansuojamais
fundamentiniais moksliniais tyrimais, branduoliniais ir kosminiais moksliniais tyrimais. Į šį SET neįeina
gynybos institucijų finansuojami civiliniai MTEP, pvz., meteorologijos, telekomunikacijų ir sveikatos srityse –
jie turėtų būti klasifikuojami atitinkamuose SET.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose
statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės)
4 priedas

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
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.

2

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).

8

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.

