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MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS
M. STATISTINĖ ATASKAITA
MT-02 (METINĖ)
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Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės, įstaigos kodas registre

Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Pateikiama iki gegužės 9 d.

Pateikia valstybės ir savivaldybės įmonės, akcinės ir uždarosios akcinės
bendrovės, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, viešosios
įstaigos, individualiosios įmonės.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 ir 3 priedai)

9 999406 895185

2

Įmonės kodas registre

MT-02 (metinė)

I SKYRIUS. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS, ĮSTAIGOS VEIKLĄ
metais Jūsų įmonė, įstaiga (toliau – įmonė) vykdė eksperimentinės plėtros (produktų tobulinimo,
medžiagų pritaikymo ir kt.) darbus ar atliko mokslinius tyrimus (toliau – MTEP)?

Ar

Atsakymus žymėkite
Taip



II sk.



Ne

X

VII sk.

Jei Jūsų įmonėje MTEP išlaidų apskaita nėra tvarkoma, prašome apytiksliai įvertinti šias išlaidas.

II SKYRIUS. MTEP IŠLAIDOS ĮMONĖJE
(Nurodomos visos MTEP išlaidos įmonėje, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinius, be PVM)
Eil. Nr.
A
ĮMONĖS MTEP IŠLAIDOS

1

metais, iš viso (201–207 eil. suma)

Einamosios išlaidos

1

200

,

darbo apmokėjimas, įskaitant įvairias priemokas, priedus,
kompensacijas ir darbdavio socialines draudimo įmokas

201

,

mokėjimai už atliktus MTEP darbus kitoms įmonėms
(įstaigoms), autoriniai atlyginimai

202

,

kitos išlaidos (medžiagoms, žaliavoms ir paslaugoms įsigyti)

203

,

žemė, pastatai ir statiniai, įgyti MTEP vykdyti

204

,

205

,

206

,

206a

,

207

,

mašinos, įrenginiai ir kita įranga, įsigyti MTEP veiklai vykdyti
Ilgalaikio turto MTEP veiklai įsigijimai
(pirkimai ir (ar) įsigijimai be PVM) – metinės kompiuterinė ir programinė įranga, naudojama MTEP vykdyti
bendrosios išlaidos pagrindinėms priemo(įsigyta ar savo jėgomis sukurta)
nėms, naudojamoms MTEP veikloje
iš jų savo jėgomis sukurta
kitos išlaidos MTEP vykdyti
1

B

Tūkst. eurų

Neįskaitomos faktinės išlaidos, kurias sudaro išmokos kitoms institucijoms už užsakytus MTEP projektus, t. y. kai Jūsų įmonė yra tik užsakovė,
bet pati MTEP veiklos nevykdo.

III SKYRIUS. IŠLAIDOS PAGAL MTEP DARBŲ POBŪDĮ ĮMONĖJE
(Rekomendacijos MTEP darbų klasifikacijai pateiktos 3 priede)

A
Iš viso (301–303 eil. suma)

300 eilutė = II sk. 200 eil.

Eil. Nr.

Tūkst. eurų

B

1

300

,

301

,

302

,

303

,

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
Taikomieji moksliniai tyrimai:
eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami
specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti
Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra:
medžiagų, įrenginių, produktų (prekių ar paslaugų) kūrimas ar tobulinimas; procesų, sistemų ar paslaugų
kūrimas ar tobulinimas; kiti plėtros darbai, tiesiogiai nesusiję su produktais ar technologiniais procesais,
pvz., naujovių realizavimas valdymo ir vertinimo tikslais

6 999406 895232
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Įmonės kodas registre

MT-02 (metinė)

IV SKYRIUS. MTEP DARBŲ, ATLIKTŲ ĮMONĖJE PER ATASKAITINIUS METUS, FINANSAVIMAS
(Įmonės finansinių lėšų dalis, panaudota MTEP darbams per ataskaitinius metus atlikti)
Eil. Nr.
A

Tūkst. eurų

B

1

Iš viso (401–403, 405–407, 409–411 eil. suma) 400 eil. = II skyriaus 200 eil.

400

,

Nuosavos lėšos

401

,

Kitų verslo įmonių lėšos

402

,

Valdžios sektoriaus lėšos (taip pat įtraukiamos lėšos, gautos iš dotacijų, nacionalinių paramos,
plėtros programų)

403

,

iš jų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (be įmonės dalies)

404

,

Aukštųjų mokyklų (universitetų, kolegijų) ir jų tiesiogiai valdomų ar administruojamų įstaigų lėšos

405

,

Ne pelno institucijų ir privačių asmenų, rėmėjų lėšos

406

,

Užsienio įmonių lėšos

407

,

408

,

Europos Sąjungos lėšos (be lėšų, pateiktų 404 eil.)

409

,

Tarptautinių organizacijų lėšos (be lėšų, pateiktų 404 eil.)

410

,

Kitų šaltinių lėšos (kitų valstybių valdžios, ne pelno institucijų, aukštųjų
mokyklų lėšos)

411

,

Užsienio
finansavimo
šaltiniai

iš jų įmonių grupės, kuriai priklauso Jūsų įmonė, lėšos

V SKYRIUS. MTEP DARBUOTOJŲ SKAIČIUS PAGAL IŠSILAVINIMĄ
Eil. Nr.

Turi daktaro
laipsnį

Turi aukštąjį
išsilavinimą

Turi kitą (vidurinį,
pagrindinį ir kt.)
išsilavinimą

Iš viso
(1–3 skl. suma)

Sąlyginis MTEP
darbuotojų skaičius

B

1

2

3

4

5

A
Iš viso (502, 504 eil. suma)
iš jų moterys
(503, 505 eil. suma)
Tyrėjai (vadovai, specialistai)
iš jų moterys
Kiti MTEP darbuotojai
iš jų moterys

500

,

501

,

502

X

,

503

X

,

504

,

505

,

V skyriaus 4 skl. 500, 501, 502 ir 503 eil. statistiniai duomenys turi sutapti su VI skyriaus 7 skl. 600, 601, 602 ir 603 eil. statistiniais duomenimis.

Pateikiame pavyzdį, kaip skaičiuoti sąlyginį MTEP darbuotojų (tyrėjų ir kitų MTEP darbuotojų) skaičių.
darbo dienos trukmė

1 asmuo

visa darbo diena 100 % (1)

12 mėn. atitinka 1

1 asmuo

visa darbo diena 100 % (1)

12 mėn. atitinka 1

1 asmuo

visa darbo diena 100 % (1)

6 mėn. atitinka 0,5

1 asmuo

ne visa darbo diena 50 % (0,5)

6 mėn. atitinka 0,5

80 % atitinka 0,8

0,5 x 0,5 x 0,8 = 0,2

1 asmuo

ne visa darbo diena 80 % (0,8)

10 mėn. atitinka 0,8

30 % atitinka 0,3

0,8 x 0,8 x 0,3 = 0,2

5 asmenys

metinė darbo laiko trukmė darbo laikas, skirtas MTEP
100 % atitinka 1
60 % atitinka 0,6
100 % atitinka 1

sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius
1x1 x1=1
1 x 1 x 0,6 = 0,6
1 x 0,5 x 1 = 0,5

Iš viso: 2,5 (asmens per metus)

1 999406 895275

asmenys

MT-02 (metinė)

4

Įmonės kodas registre

VI SKYRIUS. MTEP DARBUOTOJŲ SKAIČIUS PAGAL AMŽIŲ
Eil.
Nr.

iki 25 metų

25–34 metų

35–44 metų

45–54 metų

55–64 metų

65 metų ir
vyresni

Iš viso
(1–6 skl. suma)

B

1

2

3

4

5

6

7

A
Iš viso

600

iš jų moterys

601

Tyrėjai (vadovai, specialistai)

602

603

iš jų moterys

VI skyriaus 600, 601, 602 ir 603 eil. 7 skilties statistiniai duomenys turi būti lygūs atitinkamiems V skyriaus 500, 501, 502 ir 503 eil. 4 skilties statistiniams
duomenims.

VII SKYRIUS. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS PLANUOJAMĄ VEIKLĄ
Ar

metais Jūsų įmonė numato skirti ir (ar) gauti lėšų MTEP veiklai?



Taip

Įvertinkite planuojamą MTEP veiklai skirti sumą

,

tūkst. EUR

Ne

Pastabos:

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)
Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1428, faks. (8 5) 219 7172, 236 1424, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, V. Krėvės pr. 116, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel.: (8 37) 410 629, 311 020; faks. (8 37) 312 348; el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 345 700, faks. (8 46) 340 812, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 468 701, faks. (8 45) 463 941, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 033, faks. (8 41) 525 010, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius; tel. (8 5) 236 4673, 236 4621, faks. (8 5) 236 4872,
el. p. mt-02-metine@stat.gov.lt.

9 999406 895307

