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SPECIALIOJI MOKSLO PL öTOJIMO PROGRAMA 
 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 
Biudžetiniai metai 2006-ieji 
Asignavimų valdytojas  Vilniaus universiteto 

Teorin÷s fizikos ir 
astronomijos institutas 

Kodas 90 900 1601 

 
Programos kodas 88.08 
 
Programos parengimo argumentai 
Programa susijusi su strateginiu tikslu „Vykdyti tarptautinio lygio fundamentinius teorin÷s 
fizikos ir astronomijos tyrimus ir užtikrinti šalies mokslin÷s kompetencijos išlaikymą šiose 
mokslo kryptyse“. Ji yra tęstin÷, prad÷ta vykdyti 2000 m. ir iki 2003 m. Švietimo ir mokslo 
ministerijos vadinta „MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ SPECIALIOJI PROGRAMA“, 
kodas 10.04. 
 
Vyriausyb÷s prioritetas (-ai)  stiprinti šalies intelektualinį 

potencialą siekiant švietimo 
ir mokslo kokyb÷s ir 
veiksmingumo; 
pl÷toti informacinę ir žinių 
visuomenę, skatinti 
visuomen÷s teisinį švietimą; 

Kodas 1.8. 
 
 
 
1.9. 

Kodas Programos tikslo pavadinimas 

01 Pl÷toti savarankišką mokslinę, akademinę ir ūkinę veiklą 
Tikslo įgyvendinimo aprašymas 
(aprašomi uždaviniai, priemon÷s, rezultato ir produkto kriterijai) 

Uždavinys – remti instituto veiklą savarankiškai užsidirbamomis l÷šomis. L÷šos iš įvairių 
užsakovų gaunamos kaip atlyginimas už paslaugas, jos pervedamos Finansų ministerijai ir v÷l 
atgaunamos jau kaip biudžetinis finansavimas, galimas naudoti tyrimų infrastruktūros 
palaikymui, mokslo žinių skleidimui. 
Priemon÷s - naudoti visus įmanomis resursus papildomam finansavimui iš fizinių ir juridinių 
asmenų gauti, kadangi valstyb÷s tiesiogiai skiriamų l÷šų (žr. 01.01 programą) nepakanka 
tyrimų infrastruktūrai palaikyti. Tai yra:  

1. vykdyti tarptautines ir tarpvalstybines mokslo programas;  

2. vykdyti tarptautines ir tarpvalstybines studijų programas;  

3. bendradarbiauti sutarčių pagrindu su Vilniaus universitetu ir kitomis aukštosiomis 
mokyklomis bei valstybin÷mis įstaigomis atliekant mokslinius tyrimus, suteikiant 
mokslinę bazę aukštųjų mokyklų mokslininkams ir specialistams rengti, taip pat 
d÷stytojų mokslinei kvalifikacijai kelti;  

4. vykdyti mokslinių tyrimų, mokslinių žinių sklaidos, užsakomuosius darbus ir kitą 
veiklą pagal sutartis su nebiudžetiniais Lietuvos ir užsienio subjektais. 

Vertinimo kriterijai – vykdomų tarptautinių ir tarpvalstybinių mokslo ir studijų programų 
kiekis, informacinių seansų moksleiviams ir visuomenei kiekis. 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas  
   Savarankiškai užsidirbtos l÷šos, naudojamos instituto reikm÷ms. 



Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų) 
Asignavimai biudžetiniams 
2006-iesiems metams Ekonomin÷s 

klasifikacijos grup÷s 

Asignavimai 
2005-iesiems 
metams bazinis 

biudžetas 
pakeitimai/ 
naujas 

iš 
viso 

Projektas 
2007-
iesiems 
metams 

Projektas 
2008-
iesiems 
metams 

1. Iš viso 
asignavimų  

734 780   780 780 

išlaidoms 694 740   740 740 
iš jų darbo 
užmokesčiui 

      

turtui įsigyti 40 40   40 40 
2. Finansavimo 
šaltiniai 

734 780   780 780 

2.1. Lietuvos 
Respublikos 
valstyb÷s biudžetas  

734 780   780 780 

iš jo: 
bendrojo 
finansavimo l÷šos 

      

ES l÷šos       
kitos specialiųjų 
programų l÷šos 

      

2.2. Kiti šaltiniai        
Etatų skaičius 
programai 

25 25   25 25 

 
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai 
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teis÷s aktai 
Biudžeto sandaros įstatymas, Mokslo ir studijų įstatymas, Aukštojo mokslo įstatymas 
Patvirtintos Vyriausyb÷s programos įgyvendinimo priemon÷s, susijusios su aprašoma 
programa 
Kita svarbi informacija 
 
 
 
Direktor÷        Gražina Tautvaišien÷ 
 
Data 2006 02 14 
 


