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Adresas

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

Pateikiama iki balandžio 11 d.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
statistinių duomenų konfidencialumą

Pateikia aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos), mokslinių tyrimų
institutai ir kitos valdžios sektoriaus institucijos bei organizacijos, atliekančios
mokslinius tyrimus ir vykdančios eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.

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

Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2, 3 ir 4 priedai)

Prašome pažymėti, ar sutinkate, kad Jūsų įstaigos statistiniai
duomenys, pateikti šioje statistinėje ataskaitoje, būtų skelbiami?

TAIP

NE
5 999406 894397
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Įmonės kodas registre

MDV-01 (metinė)

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.
Jei Jūsų įstaiga nevykdė MTEP veiklos, nurodykite ataskaitos VIII skyriuje eilutėje „Pastabos“

I SKYRIUS. DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ MTEP, SKAIČIUS

M. GRUODŽIO 31 D. PAGAL MOKSLO SRITIS

Mokslo sritis
Eil. Nr.

A
Iš viso (103, 105, 107 eil. suma)
iš jų moterys (104, 106, 108 eil. suma)
Tyrėjai, turintys daktaro laipsnį (mokslininkai)
iš jų moterys
Kiti tyrėjai (be daktaro laipsnio, doktorantai)
iš jų moterys
Kiti MTEP darbuotojai
iš jų moterys

B

Iš viso
(2–8 skl. suma)

humanitariniai
mokslai

1

2

socialiniai
mokslai
3

technologijų
mokslai
4

fiziniai mokslai

5

žemės ūkio
mokslai
6

biomedicinos mokslai
medicinos
7

kiti biomedicinos
mokslai
8

101
102
103
104
105
106
107
108

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.
Mokslininkas – tyrėjas, turintis mokslo (meno) laipsnį (daktaro, habilituoto daktaro).
Kiti MTEP darbuotojai – MTEP veikloje dalyvaujantys darbuotojai: technikai ir jiems prilyginti darbuotojai, kvalifikuoti ir nekvalifikuoti meistrai, sekretoriatų ir kanceliarijų darbuotojai. Į šią grupę turi būti
įtraukti finansų, personalo ir bendrojo administravimo darbuotojai, jei jų darbas tiesiogiai susijęs su mokslo tiriamosios veiklos aptarnavimu. Atkreipiame dėmesį, kad į šią grupę neįtraukiami apsaugos,
remonto, maitinimo ir kitas papildomas paslaugas teikiantys darbuotojai, bet jų darbo apmokėjimas (užmokesčio dalis, sumokėta už veiklą, skirtą MTEP darbuotojams aptarnauti) turi būti įskaitomas.

4 999406 894442
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Įmonės kodas registre
II SKYRIUS. DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ MTEP, SKAIČIUS
Eil. Nr.
A

Iš viso MTEP

B

MDV-01 (metinė)
M. GRUODŽIO 31 D. PAGAL IŠSILAVINIMĄ

iš jų moterys

1

Iš viso (202, 203, 204 eil. suma)

201

Turi daktaro laipsnį

202

Turi aukštąjį išsilavinimą

203

Turi kitą (vidurinį, pagrindinį ir kt.) išsilavinimą

204

Tyrėjai

2

iš jų moterys
3

4

X

X

II skyriaus 201 eil. 1, 2, 3 ir 4 skl. statistiniai duomenys turi sutapti su atitinkamais I skyriaus 1 skl. (101, 102, 103 + 105 ir 104 + 106 eil.) statistiniais duomenimis.

III SKYRIUS. TYRĖJŲ SKAIČIUS

Tyrėjai, turintys daktaro laipsnį (mokslininkai)
iš jų moterys
Kiti tyrėjai (be daktaro laipsnio, doktorantai)
iš jų moterys

Iš viso
(2–7 skl. suma)

B

1

iki 25 metų
2

25–34 metų
3

35–44 metų
4

45–54 metų
5

55–64 metų
6

65 metų ir
vyresni
7

301
302
303
304

III skyriaus 1 skl. 301, 302, 303 ir 304 eil. statistiniai duomenys turi sutapti su atitinkamais I skyriaus 1 skl. 103, 104, 105 ir 106 eil. statistiniais duomenimis.

1 999406 894476

A

Eil. Nr.

M. GRUODŽIO 31 D. PAGAL AMŽIŲ

Įmonės kodas registre

MDV-01 (metinė)

4
IV SKYRIUS. DARBUOTOJŲ UŽIMTUMAS MTEP VEIKLOJE

M. PAGAL MOKSLO SRITIS

Tyrėjai

A
Iš viso

Kiti MTEP darbuotojai

Eil.
Nr.

visą darbo dieną
užsiimantys
MTEP

ne visą darbo
dieną užsiimantys
MTEP

B

1

2

sąlyginis MTEP
darbuotojų skaičius

visą darbo dieną
užsiimantys
MTEP

3

4

ne visą darbo
dieną užsiimantys
MTEP
5

sąlyginis MTEP
darbuotojų skaičius
6

401

,

,

402

,

,

Humanitariniai mokslai

403

,

,

Socialiniai mokslai

405

,

,

Technologijos mokslai

407

,

,

Fiziniai mokslai

409

,

,

Žemės ūkio mokslai

411

,

,

Medicinos

413

,

,

Kiti biomedicinos mokslai

415

,

,

(403, 405, 407, 409, 411, 413, 415 eil. suma)

Biomedicinos
mokslai

iš jų moterys

Darbuotojų užimtumas MTEP veikloje: IV skyriaus 1, 2, 4, ir 5 skiltyse nurodomas visą darbo dieną ir ne visą darbo dieną MTEP dirbančių asmenų skaičius. Visą darbo dieną užsiima MTEP veikla – kai mokslinei veiklai skiriama
ne mažiau kaip 90 proc. viso savo darbo laiko. Ne visą darbo dieną užsiima MTEP veikla – kai mokslinei veiklai skiriama mažiau kaip 90 proc., bet ne mažiau kaip 10 proc. savo darbo laiko.
Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius IV skyriaus 3 ir 6 skiltyse (visos darbo dienos ekvivalentas) gaunamas perskaičiavus asmenų, dirbančių mokslinį darbą ne visą darbo dieną, skaičių į sąlyginį asmenų, dirbančių mokslinį darbą
visą darbo dieną, skaičių. Apskaičiuojant sąlyginį darbuotojų skaičių (visos darbo dienos ekvivalentą) ataskaitos IV skyriuje nurodyti tyrėjai dėstytojai (t. y. tie, kuriuos jų institucijų nustatyti jų pareigybių kvalifikaciniai reikalavimai
įpareigoja dirbti mokslinį darbą) įskaičiuojami kaip turintys ne mažesnį kaip 0,33 koeficientą, dėstytojams menininkams atitinkamai taikomas koeficientas 0,11, doktorantams – 0,87.
Pavyzdys:
Asmenys

Darbo dienos trukmė

Metinė darbo laiko trukmė Darbo laikas, skirtas MTEP Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius

1

Visa darbo diena 100 proc. (1)

12 mėn. atitinka 1

100 proc. atitinka 1

1,0 x 1,0 x 1,0 = 1

1

Visa darbo diena 100 proc. (1)

12 mėn. atitinka 1

33 proc. atitinka 0,33

1,0 x 1,0 x 0,33 =0,33

1

Visa darbo diena 100 proc. (1)

6 mėn. atitinka 0,5

100 proc. atitinka 1

1,0 x 0,5 x 1,0 = 0,5

1

Ne visa darbo diena 50 proc. (0,5) 6 mėn. atitinka 0,5

80 proc. atitinka 0,8

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

1

Ne visa darbo diena 80 proc. (0,8) 10 mėn. atitinka 0,8

30 proc. atitinka 0,3

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

5

Iš viso: 2,23 (asmens per metus)
2 999406 894505
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Įmonės kodas registre

MDV-01 (metinė)
VII SKYRIUS. MTEP IŠLAIDOS

V SKYRIUS. MTEP FINANSAVIMO ŠALTINIAI

M.

SOCIALINIUS EKONOMINIUS TIKSLUS

Pildoma sveikaisiais skaičiais
Eil. Nr.
A

B

Iš viso (502, 507–515 eil. suma)

M. PAGAL

Pildoma sveikaisiais skaičiais; Socialinių ekonominių tikslų
paaiškinimai 3 priede.

Tūkst. eurų
1

A

501

Eil. Nr.

Tūkst. eurų

B

1

502

Iš viso
(702–713, 720 eil. suma)

701

tiesioginiai asignavimai

503

Žemės ir atmosferos
tyrinėjimas

702

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšos (be institucijos nuosavos dalies lėšų)

504

Aplinka

703

Kosminės erdvės tyrinėjimas

704

Transportas, ryšiai ir kita
infrastruktūra

705

Energetika

706

Pramoninė gamyba ir technologijos

707

Sveikata

708

Žemės ūkis

709

Švietimas

710

Kultūra, poilsis, religija ir
žiniasklaida

711

Politinė ir socialinė sistema,
jos struktūra ir raida

712

Bendra pažinimo plėtra
(714–719 eil. suma) (MTEP)

713

Valstybės biudžeto lėšos (503–506 eil. suma)

programinis konkursinis MTEP finansavimas (išskyrus Europos
505
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas)
kitos biudžeto lėšos (iš kitų valstybės įstaigų (be aukštųjų
mokyklų), įstaigos įnašas į Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektą ir kt.)
Savivaldybių biudžetų lėšos

506

507

Ne pelno institucijų, privačių asmenų, rėmėjų lėšos

508

Aukštųjų mokyklų lėšos

509

Verslo įmonių lėšos

510

Savos lėšos (lėšos iš ūkinės, komercinės veiklos)

511

užsienio verslo įmonių lėšos

512

Europos Sąjungos lėšos (be lėšų, pateiktų 504 eil.)

513

Užsienio
finansavimo
tarptautinių organizacijų lėšos (be lėšų, pateiktų
šaltiniai
504 eil.)
kiti šaltiniai (kitų valstybių biudžetų, aukštųjų
mokyklų, ne pelno institucijų lėšos ir kt.)

VI SKYRIUS. MTEP IŠLAIDOS
Pildoma sveikaisiais skaičiais

514
515

M. PAGAL EKONOMINĘ IŠLAIDŲ
KLASIFIKACIJĄ
Eil. Nr.

A

B

Tūkst. eurų
1

susijusi su gamtos (fiziniais ir
kitais biomedicinos) mokslais

714

susijusi su technologijos
(technikos) mokslais

715

susijusi su medicinos
mokslais

716

susijusi su žemės ūkio
mokslais

717

susijusi su socialiniais
mokslais

718

susijusi su humanitariniais
mokslais

719

1

601

Einamosios išlaidos (603–605 eil. suma)

602

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

603

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

604

kitos išlaidos (prekėms ir paslaugoms, medžiagoms
įsigyti, 87 proc. doktorantų stipendijų)

605

Ilgalaikio turto MTEP veiklai įsigijimas
(607–610 eil. suma)

607

mašinos, įrenginiai, inventorius

608

kompiuterinė ir programinė įranga (įsigyta ir savo
jėgomis sukurta)

609

kitos išlaidos

720

VII skyriaus 701 eil. turi būti lygi VI skyriaus 601 eil.

606

žemė, pastatai ir statiniai

iš jų savo jėgomis sukurta

Gynyba

5 999406 894571

Išlaidos MTEP , iš viso (602, 606 eil. suma)

609a
610

1

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

6

Įmonės kodas registre
VIII SKYRIUS. MTEP IŠLAIDOS

MDV-01 (metinė)

M. PAGAL MOKSLO SRITIS

Pildoma sveikaisiais skaičiais; MTEP veiklos rūšių klasifikavimo rekomendacijos pateiktos 4 priede
Eil. Nr.
A

Iš viso, tūkst. eurų
(2–4 skl. suma)

B

Iš viso (802–807 eil. suma)

801

Humanitariniai mokslai

802

Socialiniai mokslai

803

Technologijų mokslai

804

Fiziniai mokslai

805

Žemės ūkio mokslai

806

Biomedicinos mokslai (808–809 eil. suma)

807

medicinos

808

kiti biomedicinos mokslai

809

Fundamentiniai
moksliniai tyrimai

1

Taikomieji moksliniai
tyrimai

Eksperimentinė
(socialinė, kultūrinė) plėtra

3

4

2

VIII skyriaus 801 eil. 1 skl. turi būti lygi VI skyriaus 601 eil.
Pastabos:

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

val.

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įstaigos 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 1465, 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) 310 529, 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. mdv-01-metine@stat.gov.lt.

6 999406 894617

