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INFORMACIJA DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS
AUKŠTOJO MOKSLO IR VALDŽIOS SEKTORIUOSE STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA MDV-01 (METINĖ)
TEISINIS
2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1608/2003/EB dėl
STATISTINIO
Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros (OL 2004 m. specialusis
TYRIMO PAGRINDAS leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 443).

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 TIKSLAS,
RŪŠIS, IR APIMTIS

Statistinio tyrimo tikslas – rengti ir skelbti palyginamą mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros statistinę informaciją.
Ištisinis statistinis tyrimas – aukštojo mokslo įstaigose.
Tikslinės atrankos – valdžios sektoriaus įstaigose.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinę ataskaitą pildo aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos), mokslinių
tyrimų institutai ir kitos valdžios sektoriaus institucijos bei organizacijos, atliekančios
mokslinius tyrimus ir vykdančios eksperimentinę plėtrą.

STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO
LAIKAS IR VIETA

Spalio mėn. informaciniame pranešime „Mokslo tiriamoji veikla“.
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato,
DUOMENŲ
kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų
PATEIKIMO PAREIGA nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens

duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal
kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai fiziniai asmenys
privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių
kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar
netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba
įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS
DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS
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PAAIŠKINIMAI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS AUKŠTOJO
MOKSLO IR VALDŽIOS SEKTORIUOSE STATISTINEI ATASKAITAI
MDV-01 (METINEI) PILDYTI
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.
2. Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint
gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.
3. Eksperimentinė plėtra – moksliniais tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptu pažinimu
grindžiama nuosekli, papildomų žinių teikianti veikla, kurios tikslas – kurti naujus produktus ar procesus arba
tobulinti jau sukurtus produktus ar procesus, taip pat kurti arba iš esmės tobulinti moksliniais tyrimais ir (arba)
praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius.
4. Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 ,,Dėl Rekomenduojamos
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.
5. Valstybės biudžeto lėšos (502 eil.): tiesioginiai asignavimai, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir kitų
valstybės institucijų lėšos, skirtos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklai ir
infrastruktūros kūrimui bei atnaujinimui.
6. Tiesioginiai asignavimai (503 eil.), gauti iš valstybės biudžeto mokslui ir studijoms ir skirti tik
MTEP, apskaičiuojami remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktomis rekomendacijomis:
6.1. MTEP darbuotojų ir mokslo aptarnaujančio personalo darbo užmokestį ir socialinio draudimo
įmokas;
6.2. 33 proc. pedagoginio personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (meno mokyklų –
atitinkamai 11 proc.);
6.3. 10 proc. mokymo pagalbinio personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (meno
mokyklų – atitinkamai 11 proc.);
6.4. 33 proc. kito aptarnaujančio ir ūkio personalo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų
(meno mokyklų – atitinkamai 11 proc.);
6.5. 87 proc. doktorantų stipendijų;
6.6. 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;
6.7. asignavimus turtui įsigyti, kuriuos ataskaitą teikianti institucija priskiria MTEP finansavimui
pagal investicijų projekto paskirtį (pvz., MTEP įrangos įsigijimui ar MTEP skirto pastato statybai). Jei
investicijų projekto paskirtis mišri, MTEP tenkanti asignavimų turtui įsigyti dalis nustatoma proporcingai
MTEP tenkančiam darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.
7. 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.
8. Europos Sąjungos lėšos (513 eil.) nurodomos iš Europos Sąjungos tiesiogiai (ne per biudžetą)
gautos lėšos (be lėšų, pateiktų 504 eil.) (pvz., iš 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
programos, iš programos Horizon2020 ir kt.);
9. Darbo apmokėjimas (atlygis) (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.
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10. 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.
11. 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, gyvūnai ir pan.), administracinės bei kitos išlaidos
(už patalpas, paštą, telekomunikacijas), išlaidas, kompiuterių programinei įrangai, licencijas, naudojamai
MTEP veiklos vykdymui vienus metus ar trumpiau, 87 proc. doktorantų stipendijų.
12. Žemė, pastatai ir statiniai (607 eil.) apima žemę, įsigytą vykdyti MTEP veiklai (pvz., žemė
bandymams, sklypai laboratorijoms ir eksperimentinėms gamykloms) bei MTEP vykdymo tikslais pastatyti
ar įsigyti pastatai, įskaitant svarbius patobulinimus, pakeitimus ir remonto darbus.
13. Kompiuterinė ir programinė įranga (609 eil.) – apima išlaidas kompiuterių programinei įrangai,
kuri yra naudojama MTEP veiklai vykdyti daugiau nei vienerius metus. Tai apima ilgalaikes licencijas arba
galimos atskirai identifikuoti programinės įrangos įsigijimą, įskaitant programų aprašymus ir pagalbinę
medžiagą, skirtus tiek sisteminei, tiek taikomajai programinei įrangai. Turi būti nurodomos įmonės viduje
sukurtos programinės įrangos gamybos (pvz., darbo ir medžiagų) išlaidos.
14. Intelektinės nuosavybės ir kitos išlaidos MTEP (610 eil.) – apima išlaidas nupirktiems
patentams, ilgalaikėms licencijoms arba kitam materialiajam turtui, naudojamam MTEP veikloje ilgiau nei
vienus metus.

