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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 597
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei
(socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų
institucijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 76-3103) ir išdėstyti jį
nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS
TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI (SOCIALINEI, KULTŪRINEI) PLĖTRAI IR
MENO VEIKLAI PLĖTOTI VALSTYBINĖMS MOKSLO IR STUDIJŲ
INSTITUCIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 542140) 68 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams,
eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir
studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į mokslinės veiklos vertinimo
rezultatus, Lietuvos Respublikos Vyriausybei gali teikti pasiūlymus dėl moksliniams
tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai (toliau – MTEP) ir meno veiklai
plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms numatytų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų, paskirstomų atsižvelgiant į institucijų mokslo
(meno) veiklos vertinimo rezultatus, paskirstymo mokslo sritims ir menui proporcijų
tikslinimo.
2.2. Rengiant 2012 metų valstybės biudžeto projektą, laikomasi šių nuostatų:
2.2.1. 50 procentų MTEP ir meno veiklai plėtoti numatytų valstybės biudžeto lėšų
institucijoms paskirstoma proporcingai joms 2009 metams MTEP ir meno veiklai plėtoti
skirtoms valstybės biudžeto lėšoms;

2.2.2. 50 procentų MTEP ir meno veiklai plėtoti numatytų valstybės biudžeto lėšų
institucijoms paskirstoma atsižvelgiant į jų 2006– 2008 metų mokslo (meno) veiklos
vertinimo rezultatus.“
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS
TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI (SOCIALINEI, KULTŪRINEI) PLĖTRAI IR
MENO VEIKLAI PLĖTOTI VALSTYBINĖMS MOKSLO IR STUDIJŲ
INSTITUCIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams,
eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir
studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų skyrimą valstybinėms
mokslo ir studijų institucijoms, išskyrus kolegijas (toliau – institucijos), moksliniams
tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai (toliau – MTEP) ir meno veiklai
plėtoti rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą.
2. MTEP ir meno veiklai plėtoti skiriama ne mažiau kaip 62 procentai institucijoms
numatytų valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų.
3. Lėšos MTEP ir meno veiklai plėtoti institucijoms skiriamos tiesiogiai ir per Lietuvos
mokslo tarybos vykdomą priemonę ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams
pagal ūkio subjektų paraiškas remti.
4. Institucijai finansavimas MTEP apskaičiuojamas pagal Aprašo 9 punkte nustatyta
tvarka jai priskirtus norminius etatus ir institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo
rezultatus. Institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai apima mokslo (meno)
darbus, įvertintus vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta metodika, lėšas,
gautas dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose, lėšas, gautas vykdant ūkio
subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus. Norminis etatas – vidutinė mokslo
darbuotojo etatui skiriama lėšų suma, apskaičiuojama remiantis vidutiniais tarnybiniais
mokslo darbuotojų atlyginimais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
balandžio 4 d nutarime Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų,
akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų
tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1582),
darant prielaidą, kad institucijos mokslo darbuotojų kvalifikacinė sudėtis – 10 procentų
vyriausiųjų mokslo darbuotojų, 50 procentų vyresniųjų mokslo darbuotojų ir 40 procentų
mokslo darbuotojų. Finansavimas, skiriamas pagal norminius etatus, nekinta iki kito numatyto
institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo, išskyrus Aprašo 9 punkte numatytus atvejus.
Institucija pati formuoja mokslo darbuotojų etatus pagal turimą finansavimą, įskaitant lėšas,
skiriamas norminiams etatams, ir kitas institucijos lėšas.
5. Valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose (toliau – institutai) norminiai etatai,
skirti ilgalaikėms institucinėms MTEP programoms vykdyti, kiekvieno mokslinių tyrimų
instituto atveju susiejami su konkrečia ilgalaike institucine MTEP programa. Ilgalaikių
institucinių MTEP programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarką nustato
švietimo ir mokslo ministras. Universitetuose norminiai etatai skirti universitetų tvirtinamoms
ilgalaikėms institucinėms MTEP programoms vykdyti.
6. Norminiams etatams paprastai skiriama 50 procentų MTEP ir meno veiklai plėtoti
numatytų lėšų.
7. Norminių etatų skaičių kiekvienai institucijai tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

8. Norminių etatų skaičius 2011 metais apskaičiuojamas ir tvirtinamas 50 procentų
institucijai MTEP ir meno veiklai plėtoti 2011 metams tenkančių lėšų sumos padalijus iš
norminiam etatui tenkančių lėšų sumos.
9. Nuo 2013 metų norminių etatų skaičius tvirtinamas pagal 2010+3n (čia n – 1, 2, 3... –
sveikasis teigiamas skaičius) metais apskaičiuotą ir viešai paskelbtą norminių etatų skaičių.
Norminių etatų skaičius institucijai 2010+3n metais apskaičiuojamas 2010+3n metams
50 procentų institucijai MTEP ir meno veiklai plėtoti skirtų lėšų sumos dalijant iš norminiam
etatui tenkančių lėšų sumos. Jeigu apskaičiuotas norminių etatų skaičius institute mažiau nei
25 procentais mažesnis už tuo metu vykdomoms ilgalaikėms institucinėms MTEP
programoms patvirtintą norminių etatų skaičių, jis patvirtinamas pasibaigus vykdomai
programai. Jeigu apskaičiuotas norminių etatų skaičius institute daugiau kaip 25 procentais
mažesnis už tuo metu vykdomoms ilgalaikėms institucinėms MTEP programoms patvirtintą
norminių etatų skaičių, švietimo ir mokslo ministras inicijuoja neeilinį institute vykdomų
ilgalaikių institucinių MTEP programų vertinimą, siekdamas sumažinti jų apimtį ar sustabdyti
vykdymą institute. Jeigu apskaičiuotas norminių etatų skaičius institute didesnis už tuo metu
vykdomoms ilgalaikėms institucinėms MTEP programoms patvirtintą norminių etatų skaičių,
jis patvirtinamas numatant vykdomų ilgalaikių institucinių MTEP programų plėtros ar naujų
ilgalaikių institucinių MTEP programų patvirtinimo galimybes. Norminių etatų skaičius
universitetuose tvirtinamas 2010+3n metais pagal apskaičiuotą norminių etatų skaičių.
10. 2010+3n, 2011+3n ir 2012+3n metams MTEP ir meno veiklai plėtoti numatytos
valstybės biudžeto lėšos institucijoms paskirstomos pagal patvirtintą norminių etatų skaičių ir
jų 2009+3n metais atlikto mokslo (meno) 3 metų (2006+3n, 2007+3n ir 2008+3n) veiklos
vertinimo rezultatus.
11. 13 procentų MTEP numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų atsižvelgiant į
institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, skiriama MTEP humanitarinių mokslų
sričiai, iš jų:
11.1. ne mažiau kaip 5 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų dalyvaujant
tarptautinių humanitarinių programų projektuose, sumoms;
11.2. ne daugiau kaip 10 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant
ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus humanitarinių mokslų srityse, sumoms;
11.3. ne mažiau kaip 5 procentai lėšų skiriama numatomiems ūkio subjektų taikomųjų
mokslinių tyrimų užsakymams institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas kofinansuoti;
11.4. ne daugiau kaip 80 procentų lėšų paskirstoma pagal mokslo (meno) darbų
vertinimo rezultatus.
12. 12 procentų MTEP numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų atsižvelgiant į
institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, skiriama MTEP socialinių mokslų
sričiai, iš jų:
12.1. ne mažiau kaip 10 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų dalyvaujant
tarptautinių socialinių mokslų programų projektuose, sumoms;
12.2. ne daugiau kaip 5 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant
ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus socialinių mokslų srityse, sumoms;
12.3. ne mažiau kaip 5 procentai lėšų skiriama numatomiems ūkio subjektų taikomųjų
mokslinių tyrimų užsakymams institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas kofinansuoti;
12.4. ne daugiau kaip 80 procentų lėšų paskirstoma pagal mokslo (meno) darbų
vertinimo rezultatus.
13. 4 procentai MTEP ir meno veiklai numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų
atsižvelgiant į institucijų meno veiklos vertinimo rezultatus, skiriama meno veiklai plėtoti.
14. 25 procentai MTEP ir meno veiklai numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų
atsižvelgiant į institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, skiriama MTEP fizinių
mokslų sričiai, iš jų:
14.1. ne mažiau kaip 15 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų dalyvaujant
tarptautinių fizinių mokslų programų projektuose, sumoms;

14.2. ne daugiau kaip 25 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant
ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus fizinių mokslų srityje, sumoms;
14.3. ne mažiau kaip 5 procentai lėšų skiriama numatomiems ūkio subjektų taikomųjų
mokslinių tyrimų užsakymams institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas kofinansuoti;
14.4. ne daugiau kaip 55 procentai lėšų paskirstoma pagal mokslo darbų vertinimo
rezultatus.
15. 19 procentų MTEP ir meno veiklai numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų
atsižvelgiant į institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, skiriama MTEP
biomedicinos mokslų sričiai, iš jų:
15.1. ne mažiau kaip 15 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų dalyvaujant
tarptautinių biomedicinos mokslų programų projektuose, sumoms;
15.2. ne daugiau kaip 25 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant
ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus biomedicinos mokslų srityje, sumoms;
15.3. ne mažiau kaip 5 procentai lėšų skiriama numatomiems ūkio subjektų taikomųjų
mokslinių tyrimų užsakymams institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas kofinansuoti;
15.4. ne daugiau kaip 55 procentai lėšų paskirstoma pagal mokslo darbų vertinimo
rezultatus.
16. 6 procentai MTEP ir meno veiklai numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų
atsižvelgiant į institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, skiriama MTEP žemės
ūkio mokslų sričiai, iš jų:
16.1. ne mažiau kaip 15 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų dalyvaujant
tarptautinių technologijos mokslų programų projektuose, sumoms;
16.2. ne daugiau kaip 35 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant
ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus technologijos mokslų srityje, sumoms;
16.3. ne mažiau kaip 10 procentų lėšų skiriama numatomiems ūkio subjektų taikomųjų
mokslinių tyrimų užsakymams institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas kofinansuoti;
16.4. ne daugiau kaip 40 procentų lėšų paskirstoma pagal mokslo darbų vertinimo
rezultatus.
17. 21 procentas MTEP ir meno veiklai numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų
atsižvelgiant į institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, skiriama MTEP
technologijos mokslų sričiai, iš jų:
17.1. ne mažiau kaip 20 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų dalyvaujant
tarptautinių technologijos mokslų programų projektuose, sumoms;
17.2. ne daugiau kaip 35 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant
ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus technologijos mokslų srityje, sumoms;
17.3. ne mažiau kaip 10 procentų lėšų skiriama numatomiems ūkio subjektų taikomųjų
mokslinių tyrimų užsakymams institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas kofinansuoti;
17.4. ne daugiau kaip 35 procentai lėšų paskirstoma pagal mokslo darbų vertinimo
rezultatus.
18. Lėšas numatomiems ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams
kofinansuoti institucijoms pagal ūkio subjektų paraiškas paskirsto Lietuvos mokslo taryba
laikydamasi švietimo ir mokslo ministro nustatytos tvarkos.
_________________

