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1 ĮVADAS  

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau tekste – MTEP) išlaidų apskaitos 

vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo rekomendacijos (toliau tekste – Rekomendacijos) 

parengtos atsižvelgiant į: 

- MTEP sąvokos traktavimą Lietuvos Respublikos teisės ir normatyviniuose teisės 

aktuose; 

- MTEP išlaidų apskaitos reglamentavimą Lietuvos Respublikos teisės ir normatyviniuose 

teisės aktuose; 

- rekomendacijas dėl MTEP duomenų rinkimo ir teikimo pagal Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Frascati vadovą 2015 „Mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo bei teikimo rekomendacijos“ (angl. 

Frascati Manual 2015, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 

Experimental Development) (toliau – Frascati 2015). 

Rekomendacijų rengimo metodologinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatyme Nr. XI-242 įtvirtintos nuostatos, kad MTEP yra sisteminga kūrybinė gamtos, 

žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas. MTEP apima tris 

veiklos sritis: fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę plėtrą: 

- fundamentiniai moksliniai tyrimai (toliau – FT) – 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 (toliau – MT) – eksperimentiniai ir (arba) teoriniai darbai, 

atliekami norint gauti naujų žinių ir pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams 

tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti;  

- eksperimentinė plėtra (toliau – EP) – 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. 

Įvardintos sąvokos pagal prasmę atitinka Frascati 2015 nuostatas, numatančias, kad MTEP – 

tai kūrybiškas ir sistemingas darbas, atliekamas siekiant plėsti turimas žinias, įskaitant žinias apie 

žmoniją, kultūrą ir visuomenę, ir rasti naujų tokių žinių pritaikymo būdų, apimant tris veiklos rūšis:  

- fundamentiniai moksliniai tyrimas – tai eksperimentiniai arba teoriniai darbai, atliekami 

visų pirma siekiant įgyti naujų žinių apie reiškinio esmę ir stebimus faktus, nenumatant 

jokio konkretaus jų praktinio taikymo ar naudojimo;  

- taikomieji moksliniai tyrimai – tai originalus tyrimas, atliekamas naujoms žinioms įgyti 

ir nukreiptas visų pirma į specifinių praktinių tikslų pasiekimą ar uždavinių 

įgyvendinimą;  

- eksperimentinė plėtra yra tyrimais ir (arba) praktine patirtimi sukauptomis žiniomis 

grindžiami sistemingi darbai, leidžiantys įgyti papildomų žinių, tiesiogiai prisidedančių 

kuriant naujus produktus ar procesus, ar juos tobulinant. 

Šios rekomendacijos integruoja „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų 

apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo rekomendacijų (LIC, MITA, 2014) 

pagrindines nuostatas, MTEP veiklų vykdymo ir MTEP išlaidų apskaitos vedimo praktiką 

Lietuvoje, diegiant praktikoje MTEP etapų (nustatytų „Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650) klasifikaciją. 
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Rekomendacijomis siekiama palengvinti MTEP išlaidų apskaitą ir MTEP projektų 

dokumentavimą planuojant, finansuojant, skatinant bei vertinant MTEP veiklas verslo subjektuose.  

Rekomendacijose detalizuojami MTEP etapai nuo žinių įgijimo iki produkto sukūrimo pagal 

juos atitinkančios veiklos aprašymus ir numatomus veiklos rezultatus bei akcentuojama, kurie 

MTEP požymiai atitinkamame MTEP veiklos etape yra esminiai verslo subjektams, atskiriant ribą 

tarp eksperimentinės plėtros ir su ja susijusių veiklų, vykdant MTEP išlaidų apskaitą bei teikiant 

atitinkamą informaciją LR Statistikos departamentui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai. 

 

Rekomendacijas sudaro 5 dalys: 

- MTEP veiklų ir jų rezultatų dokumentavimo bei įforminimo tvarka; 

- MTEP išlaidų apskaitos vedimo tvarka; 

- MTEP požymių aprašymas bei metodika, pagal kurią patirtos sąnaudos priskiriamos 

MTEP veiklų sąnaudoms; 

- Patikros lapas (angl. Check-list) MTEP veiklų ir sąnaudų pagrindžiančių dokumentų 

identifikavimui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekomendacijos parengtos įgyvendinant projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos 

verslui (InoSpurtas)“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 



5 

 

2 MTEP VEIKLŲ IR JŲ REZULTATŲ DOKUMENTAVIMO BEI 

ĮFORMINIMO TVARKA  

 

2.1 MTEP DOKUMENTAVIMO IR ĮFORMINIMO METODINIS PAGRINDAS 

 

LR Pelno mokesčio įstatymo (2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675)  171 straipsnio ir sąnaudų 

priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo (LR 

Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1183) nuostatos suponuoja, kad: 

- MTEP turėtų būti plėtojama kaip projektinė veikla; 

- MTEP darbai/veiklos ir išlaidos turi būti dokumentuojamos; 

- MTEP turi sietis su vykdoma ar planuojama vykdyti ūkine – komercine veikla. 

Projektinė vadyba – tai vadybos organizavimo forma, kai organizacijos veikla plėtojama 

inicijuojant ir įgyvendinant įvairius projektus. Bendru atveju, projektas apima tarpusavyje susijusių 

darbų kompleksą, kurie atliekami siekiant specifinio tikslo, ribotą laiko tarpą, panaudojant griežtai 

apribotą biudžetą (išlaidų sumą, kuri gali būti apskaičiuojama įvertinus prie projekto dirbantį 

personalą ir kitus jo vykdymui skirtus išteklius).  

MTEP kontekste, projektas apima materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių (žinių, patirties, 

gebėjimų) visumą, skirtą tam tikram moksliniam – techniniam neapibrėžtumui išspręsti, siekiant  

kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius ir (ar) diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas 

ir (ar) iš esmės tobulinti jau sukurtus produktus ar įdiegtus procesus, sistemas ir paslaugas ir (ar) 

kurti, diegti arba iš esmės tobulinti žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinius. Galima 

išskirti šias pagrindines MTEP projekto charakteristikas: 

• aiškūs tikslai (tikslai formuluojami fokusuojantis į pridėtinės vertės grandinę: naujos žinios; 

nauji produktai, procesai, paslaugos; verslo plėtra); 

• laiko apribojimai (galima identifikuoti pradžios ir pabaigos momentus) (rekomenduojama 

ne ilgesnė kaip 3 m. trukmė); 

• išteklių apribojimai (skiriami riboti ištekliai: projekto biudžetas (žmogiškųjų bei kitų resursų 

visuma) ir reikalingi laiko ištekliai nustatomi prieš pradedant projektą); 

• pokyčiai (orientacija į pasikeitimų įgyvendinimą: naujų arba papildomų žinių panaudojimas 

verslo plėtrai); 

• unikalumas (nežiūrint to, kad atskiri projekto procesai gali kartotis, tačiau galutiniai siektini 

projekto rezultatai turi būti unikalūs); 

• kompleksiškumas ir atsiribojimas (įmonės vadovo ar įgalioto asmens/-ų sprendimu ir/ arba 

veiksmais, ar jų visuma suformuota atskira, vientisa kompleksiška sistema su apibrėžtomis 

charakteristikomis - projektas); 

• specifinė projekto organizacija (projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtina sukurti specifinę 

organizacinę struktūrą: projekto vadovas,  tyrėjų vadovas, tyrėjai, pagalbinis personalas ir 

t.t.).  

Konstruojant MTEP projekto struktūrą (koncepciją) rekomenduojama taikyti loginę projektų 

rengimo matricą (1.1. pav.), kuri įgalina įvertinti pridėtinę vertę siektiniems rezultatams, projekto 

struktūrinių dedamųjų kontekste: 

• Bendra problema – nepakankamas verslo efektyvumas/plėtra; 

• Problemos – mokslinis-techninis neapibrėžtumas; 

• Tikslas – verslo plėtra (pajamos); 

• Uždavinys – išspręsti  mokslinį-techninį neapibrėžtumą; 

• Veiklos – priemonių/darbų kompleksas uždavinių sprendimui; 

• Ištekliai – piniginės išlaidos ir darbo laiko sąnaudos; 
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• Laimėjimai – veiklų įgyvendinimo matavimai; 

• Rezultatai – mokslinio-techninio neapibrėžtumo sprendimo išdava (MT – naujos 

žinios; EP – nauji ar patobulinti produktai, procesai, paslaugos);  

• Poveikis – tikslo pasiekimo mastas, sąlygotas rezultatų: verslo plėtra (pajamos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 pav. MTEP projektų rengimo loginė matrica 

Siekiant realizuoti projektinės vadybos nuostatas MTEP veikloje, rekomenduojama MTEP 

veiklų ir jų rezultatų dokumentavimo bei įforminimo procesą skaidyti į 3 etapus (1.2 pav.): 

• Inicijavimas – projekto pradžios formalus ir/ arba faktinis pripažinimas bei projekto plano, 

kuris leistų sėkmingai pasiekti projekto tikslus, įgyvendinimo pradžia. 

• Vykdymas – žmogiškųjų ir kitų išteklių koordinavimas, siekiant įgyvendinti projekto planą; 

projekto įgyvendinimo veiksmų stebėjimas, vertinimas; koreguojančių veiksmų nustatymas. 

• Užbaigimas – formalus ir/ arba faktinis projekto rezultatų priėmimas, užbaigimo 

administravimas, bendras galutinis įvertinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 pav. MTEP veiklų ir rezultatų dokumentavimo ir įforminimo etatai 
 

Remiantis Frascati 2015 nuostatomis, MTEP veikla gali būti pastovi arba atsitiktinė, o jai 

taikomi pagrindiniai penki kriterijai (detaliau žr. 4 skyriuje), ypač naujumo kriterijus, turėtų būti 

adaptuojami pagal verslo sektorių, todėl MTEP projektų dokumentavimas ir jo formalumo lygis 

skirtingose organizacijose dažniausiai yra nevienodas. Pavyzdžiui, universitetuose ir mokslinių 

tyrimų institutuose taikoma projektų dokumentavimo praktika yra nepalyginamai griežtesnė 

1 etapas.  

MTEP projekto inicijavimas 

2 etapas.  

MTEP projekto vykdymas 

3 etapas.  

MTEP projekto užbaigimas 



7 

(formalesnė) nei verslo organizacijose, tuo tarpu verslo įmonėse, ypač mažose ir vidutinėse 

įmonėse, MTEP projektų dokumentavimas yra kur kas mažiau formalizuotas. Todėl identifikuojant 

ir vertinant įmonės turimą projekto inicijavimo dokumentaciją, atitinkamai turėtų būti atsižvelgiama 

į kontekstą, ūkio sektorių ir kitas aplinkybes (pvz., mažose ir vidutinėse įmonėse taikomi 

formalumo reikalavimai yra kur kas mažesni nei stambiose verslo organizacijose ir/ arba mokslo 

institucijose taikoma praktika). Į tai reiktų atsižvelgti dokumentuojant MTEP veiklas visuose 

etapuose: inicijavimas, vykdymas ir užbaigimas 
 

2.2 MTEP INICIJAVIMO ETAPAS 

 

MTEP projekto inicijavimo etape išskirtinos dvi stadijos: 

1. Pasirengimas MTEP projektui; 

2. MTEP projekto inicijavimas (oficiali pradžia). 

Pasirengimo MTEP projektui etape vykdomos tokios veiklos kaip: projekto idėjos 

formulavimas; projekto koncepcijos parengimas; mokslinis-techninis-ekonominis pagrindimas; 

projekto įvertinimas; objektinių sričių planavimas; projekto struktūrinė dekompozicija; darbų ir 

ryšių tarp jų nustatymas; darbų trukmės nustatymas; darbų kalendorinis planavimas; resursų 

planavimas; išlaidų įvertinimas ir projekto biudžeto formavimas; organizacinis planavimas; 

projekto komandos formavimas; projekto rizikų identifikavimas ir įvertinimas; priemonių rizikai 

mažinti parengimas; suvestinio projekto plano sudarymas. Šis etapas dažnai praktikoje vadinamas 

techninės galimybių studijos (TGS) rengimu, siekiant pagrįsti MTEP projekto  mokslinį-techninį-

ekonominį gyvybingumą. 

Šio etapo veiklos ir išlaidos gali būti priskirtos MTEP projektui kaip sudėtinė MTEP dalis 

tik tokiu atveju, jei: 

- tai yra atskiras/savarankiškas projektas (pvz. TGS skirtas MT; TGS skirtas EP; TGS 

skirtas MTEP); 

- projekto rezultatai yra išimtinai (i) skirti pradėti MT veiklas ir jei tai yra kaip 

jungiančioji grandis tarp FT ir MT arba (ii) skirti pradėti EP veiklas, jei tai yra kaip 

jungiančioji grandis tarp MT ir EP; 

- veiklų išlaidos dažniausiai sudaro ne daugiau 10 proc. nuo toliau planuojamų vykdyti 

MTEP veiklų išlaidų sumos. 

Kaip buvo pažymėta, pasirengimo MTEP projektui etapas turi būti įformintas/suformuotas 

kaip atskiras projektas, todėl jo metu vykdomų veiklų ir rezultatų dokumentavimui bei įforminimui 

turi būti taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir MTEP projektui ir todėl detaliau šis etapas toliau 

nebus nagrinėjamas. 

Projekto inicijavimo etapui rekomenduojama ši dokumentacija: 

- įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymas dėl projekto vykdymo (žr. Priedas 2.1). 

Įsakymą gali pakeisti kitas vadovo (jo įgalioto asmens) sprendimas, arba veiksmai arba 

veiksmų visuma, kurie patvirtina, kad projektas faktiškai prasidėjo;  

- potvarkis dėl darbuotojų priskyrimo įgyvendinti projektą (žr. Priedas 2.2). Potvarkį gali 

pakeisti kitas vadovo (jo įgalioto asmens) sprendimas, arba veiksmai, arba veiksmų 

visuma, kurie patvirtina, kad darbuotojai buvo priskirti įgyvendinti projektą; 

- projekto aprašymas (žr. Priedas 2.3). 

 

2.3 MTEP VYKDYMO ETAPAS 

 

MTEP projekto vykdymo eigos dokumentavimui rekomenduojama naudoti įmonėje 

taikomas procedūras bei dokumentų formas. Prioritetas turėtų būti teikiamas „Kokybės vadybos“, 
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„Geros gamybos praktikos“ ir kitų panašių procesų vadybos metodinių nuostatų taikymui 

dokumentuojant atliekamas veiklas/užduotis bei rezultatus. 

 

MTEP vykdymo etapo eigos dokumentavimas turi leisti realizuoti kontrolės mechanizmą, 

siekiant identifikuoti, kokia apimtimi vykdomos MTEP veiklos ir (ar) nėra nukrypimų nuo plano. 

 

MTEP vykdymo etapui rekomenduojama ši dokumentacija: 

- Pavedimų/užduočių aprašymai. Rekomenduojama užduotis rengti 1-3 mėnesių 

laikotarpiui (žr. Priedas 2.4);  

- Pavedimų/užduočių atlikimo ataskaitos (žr. Priedas 2.5); 

- Sprendimai dėl projekto veiklų korekcijos (žr. Priedas 2.6); 

- Tarpinė MTEP projekto vykdymo ataskaita, kuri naudotina tokiu atveju, jei projekto 

pabaiga nesutampa su finansiniais metais, kuriais planuojama deklaruoti išlaidas, 

siekiant pasinaudoti LR Pelno mokesčio įstatymo (2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675)  

171 straipsnio lengvatomis. Tarpinei ataskaitai rengti rekomenduojama taikyti užbaigto 

MTEP projekto ataskaitos formą (žr. Priedas 2.7). 

 

2.4 MTEP UŽBAIGIMO ETAPAS 

 

Projekto užbaigimo etapui rekomenduojama ši dokumentacija: 

- Užbaigto MTEP projekto ataskaita (žr. Priedas 2.7); 

- Sprendimas panaudoti MTEP rezultatus (žr. Priedas 2.8); 

- Buhalterinė pažyma apie gautas pajamas arba padarytas investicijas, susijusias su MTEP 

rezultatų panaudojimu komercinei veiklai (žr. Priedas 2.9); 

- Ekspertinė išvada apie MTEP projekto naujumą (žr. Priedas 2.10). Ši išvada gali būti 

rengiama pabaigus projektą arba projekto inicijavimo stadijoje. 
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3 MTEP IŠLAIDŲ APSKAITOS VEDIMO TVARKA  

 

3.1 MTEP IŠLAIDŲ KATEGORIJOS 

 

Vadovaujantis LR Pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnio nuostatomis MTEP veiklų 

sąnaudoms priskiriama:  

 

1. MTEP veiklose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų 

privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos; 

2. Komandiruočių, tiesiogiai susijusių su MTEP veiklomis ir būtinų MTEP veikloms atlikti, 

sąnaudos; 

3. MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos; 

4. Sąnaudos, patirtos perkant paslaugas (mokslinio pobūdžio konsultacijas, patalpų ir (arba) 

įrengimų nuomos, komunalinių paslaugų, remonto, sandėliavimo, telekomunikacijų ir kitas 

paslaugas), tiesiogiai susijusias su MTEP veiklomis ir būtinas MTEP veikloms atlikti; 

5. Sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP veiklų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo 

vieneto ar fizinio asmens, jeigu tokie įsigyti darbai atlikti Europos ekonominės erdvės 

valstybėje arba valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuria 

Lietuvos Respublika yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir taiko jos 

nuostatas; 

6. Nuo aukščiau išvardintų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės 

vertės mokesčio sumos, kurios neatskaitomos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) nuostatas. 

Kaip buvo minėta anksčiau, MTEP dokumentacija, įskaitant ir MTEP išlaidų apskaitą, 

turėtų būti tvarkoma vadovaujantis projektinio darbo principais, t.y. visos konkretaus MTEP 

projekto įgyvendinimo laikotarpiu patirtos išlaidos turėtų būti kaupiamos 2 klasės specialiai 

konkrečiam MTEP projektui naujai sukurtose buhalterinėse sąskaitose (subsąskaitų grupėse), 

skirtoje tik konkretaus projekto išlaidų apskaitai, arba naudojant esamas sąskaitas (subsąskaitas), 

konkretaus projekto sąnaudų įrašams suteikiant atitinkamus požymius.  

Sąskaitų plano papildymo ir (ar) požymių suteikimo pavyzdys, vykdant MTEP veiklas: 

Sąskaitų kodai(numeriai) – Sąskaitos pavadinimas 
MTEP projektų požymiai 

Projektas 

Nr. 1 

Projektas 

Nr. 2 

Projektas 

Nr. n 

2041 – Suteiktos paslaugos.    

2042 – DU:    

     204201 – Mokėtinas DU;    

     204202 – Mokėtinas PSD;    

     204203 – Mokėtina Garantinio fondo įmoka;    

     204204 – Atostogų rezervas;    

     204209 – Kitos išmokos, susijusios su DU    

2043 – Komandiruočių sąnaudos;    

2044 – MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, 

kito trumpalaikio turto sąnaudos; 

   

2045 – Sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP veiklų sudedamuosius 

darbus; 

   

2049 - Kitos su MTEP veiklomis susijusios išlaidos.    

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=163423


10 

Sąskaitų plano papildymas, susijęs su konkretaus MTEP projekto sąnaudų apskaita turi būti 

įformintas įmonės vadovo įsakymu (žr. Priedas 3.1). 

Atsižvelgiant į tai, kad MTEP projektų formalumo ir dokumentavimo lygis, skirtingose 

organizacijose gali būti nevienodas, todėl išlaidų kaupimas specialiai sukurtose buhalterinėse 

sąskaitose yra rekomendacinio pobūdžio ir įgyvendinamas kiekvienos įmonės pasirinktinai. Jei 

atskiros buhalterinės sąskaitos arba sub-sąskaitos yra nesuformuojamos, MTEP išlaidų apskaita 

turėtų būti vedama pagal įprastą bendrovėje taikomą praktiką, fiksuojant projektui skirtus išteklius, 

kurie leistų apskaičiuoti projekto metu patirtas MTEP sąnaudas.  

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad į MTEP sąnaudas, kurios apskaičiuojant pelno mokestį gali 

būti tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, per kurį patiriamos, nepatenka: 

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos, nors ir buvo patirtos vykdant 

MTEP veiklas;  

- sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP veiklų sudedamuosius darbus iš kito 

apmokestinamojo vieneto ar fizinio asmens, jeigu tokie įsigyti darbai atlikti ne Europos 

ekonominės erdvės valstybėje arba ne valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei 

erdvei, ir su kuria Lietuvos Respublika yra nesudariusi dvigubo apmokestinimo 

išvengimo sutartį ir taiko jos nuostatas. 

Šios sąnaudos atskaitomos iš pajamų tik vieną kartą. 

MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos iš 

pajamų turi būti atskaitomos LR Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka (detaliau 

Skyriuje  3.2.7). 

Ilgalaikio turto įsigijimo ir jo nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitai rekomenduojama 

taikyti tipinį sąskaitų planą „Ilgalaikio turto“ klasėje, priklausomai nuo ilgalaikio turto grupės, jį 

papildant naujomis sąskaitomis (sub-sąskaitomis), atspindint MTEP priskirto ilgalaikio turto tipą, 

pagal jo naudojimo MTEP reikmėms intensyvumą (detaliau žr. Skyriuje 3.2.7).  
 

3.2 IŠLAIDŲ PRISKYRIMO (ALOKAVIMO) MTEP IŠLAIDOMS GAIRĖS  

3.2.1 DARBO UŽMOKESČIO SUMINĖS SĄNAUDOS  

 

MTEP darbo užmokesčio suminėms sąnaudoms priskirtina MTEP veiklose tiesiogiai 

dalyvaujančių darbuotojų: 

- darbo užmokestis (toliau – DU); 

- nuo DU apskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos; 

- nuo DU apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos. 

DU taip pat laikoma per mokestinį laikotarpį: 

- iš DU fondo sukauptos premijos darbuotojams; 

- tiksliai apskaičiuotas atostogų rezervas; 

- visi kiti papildomi uždarbiai darbuotojams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos 

darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569) pateiktą darbo užmokesčio sąvoką. 

MTEP veiklose dalyvaujančius darbuotojus turi paskirti įmonės vadovas potvarkyje dėl 

darbuotojų priskyrimo įgyvendinti MTEP projektą (žr. Priedas 2.2) (potvarkį gali pakeisti kitas 

vadovo (jo įgalioto asmens) sprendimas, arba veiksmai, arba veiksmų visuma, kurie patvirtina, kad 

darbuotojai buvo priskirti įgyvendinti projektą). Minėtų darbuotojų dirbtas laikas, susijęs su MTEP 

projektu, turi būti pateikiamas atskirame tabelyje, kuris yra tvirtinamas įmonės vadovo ir (arba) 

projekto vadovo.  
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MTEP veiklos sąnaudomis laikoma tik ta darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių dalis, kuri 

susijusi tiesiogiai su vykdoma MTEP veikla. T.y. jei atsakingas darbuotojas vykdo ir nesusijusią su 

MTEP veiklą, tai tokia darbo užmokesčio dalis šioms išlaidoms nepriskiriama. 

MTEP darbo užmokesčio suminių sąnaudų pagrindimui rekomenduojama ši dokumentacija: 

Specifinė: 

- Projekto tabeliai (žr. Priedas 3.2) 

- Pažymos dėl MTEP projektui tenkančio darbo užmokesčio sąnaudų (kiekvieną projekto 

mėnesį arba bendra metinė) (žr. Priedas 3.3) 

Pagal įmonėje taikomą praktiką: 

- Darbo sutartys; 

- Darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščiai; 

- Tabeliai. 

3.2.2 KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDOS 

 

MTEP sąnaudų apskaičiavimo kontekste, komandiruote laikomas teisės aktų nustatyta 

tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens siuntimu atlikti darbo funkcijas, tiesiogiai susijusias su MTEP veiklomis ir būtinas MTEP 

veikloms atlikti. 

Siuntimas į komandiruotę, susijusią su MTEP veikla, turi būti įformintas įmonės vadovo (ar 

jo įgalioto asmens) įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodytas komandiruotės tikslas, vieta 

(vietos), komandiruotės trukmė ir numatomos apmokėti išlaidų rūšys/sąnaudos: 

- dienpinigiai; 

- gyvenamojo ploto nuomos išlaidos; 

- faktiškai patirtos komandiruotės kelionės išlaidos visų rūšių transporto priemonėmis; 

- ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos; 

- kitos išlaidos (konferencijos, simpoziumo ar kito renginio registravimosi ar bilietų į 

renginį pirkimo išlaidos). 

Komandiruotės išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, 

patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek įmonės, tiek komandiruojamo asmens vardu, tačiau 

šie dokumentai kiekvienu atveju privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės 

aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus: 

- apskaitos dokumento pavadinimas;  

- ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;  

- apskaitos dokumento data;  

- ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;  

- ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. 

Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi 

būti nurodyti mato vienetai;  

- asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos 

dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), 

parašas (-ai) ir pareigos.  

Komandiruočių sąnaudų pagrindimui rekomenduojama ši dokumentacija: 

Specifinė: 

- Komandiruočių suvestinė pažyma (žr. Priedas 3.4) 

Pagal įmonėje taikomą praktiką: 

- Siuntimas į komandiruotę (įsakymas/potvarkis), kuriame turi atsispindėti: 

o trukmė, vieta; 

o tikslas;  
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o kompensuojamų išlaidų sąrašas; 

o MTEP projektas, iš kurio biudžeto dengiamos išlaidos. 

- Komandiruotės ataskaita, kurioje turi atsispindėti: 

o trukmė, vieta; 

o MTEP projektas, iš kurio biudžeto dengiamos išlaidos; 

o patirtų išlaidų suma; 

o pagrindiniai komandiruotės tikslai/rezultatai, sietini su  vykdoma MTEP veiklai. 

Komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

o dokumentai turi turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų 

nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;  

o išlaidų rūšys turi būti įvardintos siuntime į komandiruotę. 

3.2.3 ŽALIAVŲ IR (AR) MEDŽIAGŲ SĄNAUDOS  

 

MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudoms 

galioja tokie patys pripažinimo principai, kaip ir kitoms su įmonės veikla susijusioms išlaidoms: 

- visos sunaudotos žaliavos, medžiagos, trumpalaikis turtas, turi būti apskaitomi tuo metu, 

kai buvo įsigyti; 

- medžiagos, trumpalaikis turtas turi būti patirti pajamoms (būsimoms pajamoms), 

susijusioms su MTEP, uždirbti; 

- turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, aktais ar pan.) ir 

autorizuoti įgaliotų asmenų. 

Šios sąnaudos turi būti kaupiamos atskiroje MTEP projektų buhalterinių sąskaitų grupėje 

(jei atskira sąskaitų grupė yra suformuota), suteikiant atitinkamo MTEP projekto požymį/kodą 

susijusiems įrašams. 

MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudų 

pagrindimui rekomenduojama ši dokumentacija: 

Pagal įmonėje taikomą praktiką: 

- MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto nurašymo 

aktai * arba žurnalai; 

- Žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto įsigijimo dokumentai, turintys visus 

buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos 

dokumentų rekvizitus. 

* Rekomenduojamas sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto 

nurašymo akto pavyzdys (žr. Priedas 3.5) 

3.2.4 PASLAUGŲ ĮSIGYJIMO SĄNAUDOS  

 

MTEP veiklų sąnaudoms gali būti priskiriamos paslaugos: 

- mokslinio pobūdžio konsultacijos; 

- patalpų ir (arba) įrengimų nuoma; 

- komunalinės paslaugos; 

- remonto paslaugos; 

- sandėliavimo paslaugos; 

- telekomunikacijų, ryšių paslaugos; 

- kitos paslaugos, tiesiogiai susijusios su MTEP veiklomis ir būtinos MTEP veikloms 

atlikti (pavyzdžiui: prisijungimų prie duomenų bazių paslaugos, transporto paslaugos ir 

pan.). 

MTEP veiklų sąnaudomis pripažįstamos paslaugos, jei jos tenkina šiuos reikalavimus: 

- yra įsigytos iš trečiųjų šalių; 
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- buvo patirtos MTEP projekto metu; 

- yra tinkamai dokumentuotos (turi autorizuotą sąskaitą faktūrą, paslaugų 

priėmimo/perdavimo aktą). 

Priklausomai nuo įsigyjamų paslaugų pobūdžio bei jų tiesioginių sąsajų apimties su MTEP 

veiklomis, galimos dvi tipinės situacijos,  kai  įsigyjamos paslaugos yra būtinos MTEP veikloms 

atlikti ir yra: 

- pilna apimtimi susijusios su MTEP veiklomis (pavyzdžiui, mokslinio tyrimo 

konsultacijos ir pan.); 

- nepilna apimtimi susijusios su MTEP veiklomis (pavyzdžiui, komunalinės paslaugos ir 

pan.). 

Esant pirmai tipinei situacijai, paslaugų įsigijimo sąnaudų pagrindimui rekomenduojama ši 

dokumentacija: 

Specifinė: 

- Pažyma dėl MTEP veikloms reikalingų paslaugų įsigijimo (žr. Priedas 3.6). Ši pažyma 

nėra būtina, jei sutartyse ir (arba) sąskaitose faktūrose, ir (arba) priėmimo-perdavimo 

aktuose yra pakankamai informacijos, leidžiančios įsigytas paslaugas susieti su 

konkrečiu MTEP projektu. 

Pagal įmonėje taikomą praktiką: 

- Paslaugų įsigijimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, priėmimo-perdavimo aktai), 

turintys visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus 

apskaitos dokumentų rekvizitus. 

Esant antrai tipinei situacijai, kai tik dalis išlaidų, nurodytų atitinkamame išlaidų pagrindimo 

dokumente, yra tiesiogiai susijusios su MTEP projekto vykdymu ir gali būti priskiriamos MTEP 

projekto išlaidoms, reikia pateikti apskaičiavimą, parodantį, kokia dalis išlaidų yra priskiriama 

MTEP projekto išlaidoms, nurodant metodiką, kurios pagrindu šis apskaičiavimas yra atliktas. 

Esant šiai situacijai rekomenduojama taikyti pro rata principą priskiriant išlaidas MTEP veiklų 

sąnaudoms. Procentinis išlaidų dalies priskyrimas MTEP projekto išlaidoms vadinamas pro rata 

išlaidų priskyrimu. Pro rata principas remiasi prielaida, kad „kažkas, ko neįmanoma nustatyti 

tiksliai, yra proporcingas kažkam, ką galima tiksliai identifikuoti“. 

Pro rata principo praktinis taikymas reiškia, kad turi būti iš anksto (prieš pradedant MTEP 

projektą) apibrėžtas ir deklaruojamas skaičiavimo metodas, kuriuo remiantis apskaičiuojama 

konkrečiam MTEP projektui tenkanti paslaugų išlaidų dalis. Ši dalis privalo būti aiškiai nurodyta ir 

patvirtinta įmonės vadovo įsakymu. 

Konkrečiam MTEP projektui tenkančios paslaugų išlaidų dalies paskaičiavimui siūloma 

taikyti 2 pagrindinius procentinius išlaidų priskyrimo rodiklius, pasirinktinai: 

1. MTEP projekte dirbančių darbuotojų santykis su visais įmonės darbuotojais, 

skaičiuojant pilno etato ekvivalentu; 

2. Projekto MTEP veikloms naudojamo patalpų ploto (pvz. laboratorijos) santykis su visos 

įmonės naudojamu patalpų plotu. 

Esant antrai tipinei situacijai, paslaugų įsigijimo sąnaudų priskyrimo MTEP projektui 

pagrindimui rekomenduojama ši dokumentacija: 

Specifinė: 

- Įsakymas dėl paslaugų įsigijimo sąnaudų priskyrimo MTEP projektui pro rata principu 

(žr. Priedas 3.7) 

- Pažyma dėl paslaugų įsigijimo sąnaudų priskaičiavimo MTEP projektui pro rata 

principu (žr. Priedas 3.8) 

Pagal įmonėje taikomą praktiką: 
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- Paslaugų įsigijimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, priėmimo-perdavimo aktai), 

turintys visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus 

apskaitos dokumentų rekvizitus. 

3.2.5 MTEP PASLAUGŲ (SUDEDAMŲJŲ DARBŲ) ĮSIGYJIMO SĄNAUDOS  

 

MTEP sąnaudoms priskirtinas MTEP paslaugų (sudedamųjų MTEP darbų) įsigijimas iš kito 

juridinio vieneto ar fizinio asmens, jei įmonė įsigyja sudedamuosius MTEP darbus, kuriuos 

panaudos savo pačios vykdomuose MTEP veiklose. Įmonės, perkančios MTEP darbus, pagrindinis 

tikslas turėtų būti toliau techniškai-technologiškai tobulinti produktą, paslaugą ar procesą.  

Be to, jei iš kito vieneto ar fizinio asmens įsigyjami MTEP darbai sukuria intelektinės 

nuosavybės teises (pavyzdžiui, pramoninė, gamybinė informacija, patentai, prekės ženklai, 

autorinės teisės ir panašiai), įsigyjant šiuos darbus, su MTEP darbų rezultatais susijusios 

intelektinės nuosavybės teisės ar jų dalis turi pereiti įmonei.  

Tačiau, jeigu: 

- perkamas MTEP produktas, procesas ar metodas yra iš esmės parengtas, o 

pagrindinis tikslas yra plėtoti rinkas, atlikti ikigamybinį planavimą ar pasiekti, kad 

gamybos ar kontrolės sistema funkcionuotų sklandžiai, toks darbas nelaikomas 

MTEP veikla, todėl tokio MTEP produkto, proceso ar metodo įsigijimo sąnaudos 

nelaikomos MTEP veiklų sąnaudomis; 

- įmonė MTEP darbus perka iš kitų juridinių ar fizinių asmenų ir vėliau juos tik 

perparduoda kitiems asmenims, tokio įsigijimo išlaidos nelaikomos MTEP veiklų 

sąnaudomis. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad įsigyjant MTEP darbus patirtos sąnaudos pagal LR Pelno 

mokesčio įstatymo 171 dalies nuostatas atskaitomos iš pajamų tris kartus tik tuo atveju, jei įsigyti 

MTEP darbai yra atlikti: 

- Europos ekonominės erdvės valstybėje; 

- valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuria Lietuvos 

Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį. 

LR Civilinio kodekso (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864) XXXIV skyriaus nuostatos 

numato dvi MTEP paslaugų sutarčių rūšis: 

- pagal mokslinio tyrimo darbų atlikimo sutartį viena šalis (vykdytojas) įsipareigoja 

pagal kitos šalies (užsakovo) techninę užduotį atlikti mokslinius tyrimus; 

- pagal bandomųjų, konstravimo ar technologinių darbų sutartį viena šalis 

(vykdytojas) įsipareigoja pagal kitos šalies (užsakovo) techninę užduotį parengti 

naujo gaminio pavyzdį arba jo gamybos konstrukcijos dokumentus ar naują 

technologiją. 

MTEP paslaugų (darbų) sutartis su vykdytoju gali būti sudaroma visiems darbams arba tik 

atskiriems jų etapams, įvardintiems „Rekomenduojamame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros etapų klasifikacijos apraše“, patvirtintame LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu 

Nr. 650. 

 Išskirtinos šios specifinės MTEP paslaugų (darbų) sutarčių nuostatos: 

- jeigu sutartis nenustato kitaip, atsitiktinio negalėjimo įvykdyti sutartį rizika tenka 

užsakovui; 

- vykdytojas mokslinio tyrimo darbus privalo atlikti pats. Pasitelkti trečiuosius 

asmenis mokslinio tyrimo darbams pagal sutartį atlikti, vykdytojas turi teisę tik 

gavęs užsakovo rašytinį sutikimą; 
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- atlikdamas bandomuosius, konstravimo ar technologinius darbus, vykdytojas turi 

teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita; 

- jeigu sutartis nenustato kitaip, užsakovas turi teisę naudoti jam perduotus darbų 

rezultatus, o vykdytojas turi teisę naudoti gautus darbų rezultatus savo reikmėms; 

- prieš pradedant darbus, techninė užduotis turi būti suderinta su užsakovu; 

- vykdytojas turi garantuoti užsakovui, kad jam perduodami atliktų darbų rezultatai 

nepažeidžia kitų asmenų išimtinių teisių; 

- užsakovas privalo suteikti vykdytojui sutartyje numatytą būtiną darbams atlikti 

informaciją; 

- jeigu atliekant mokslinio tyrimo darbus ir (ar) bandymus, konstravimo ar 

technologinius darbus paaiškėja, kad norimų rezultatų neįmanoma gauti dėl 

nepriklausančių nuo vykdytojo aplinkybių, užsakovas privalo sumokėti vykdytojui 

už darbus, kurie buvo atlikti iki tokio paaiškėjimo momento, taip pat apmokėti kitas 

protingas išlaidas, kurias rangovas yra padaręs norėdamas įvykdyti šį darbą, bet ne 

daugiau kaip atitinkamą sutartyje nustatytos darbų kainos dalį. 

- vykdytojas atsako užsakovui už sutarties pažeidimą, jeigu neįrodo, kad sutartis buvo 

pažeista ne dėl vykdytojo kaltės. 

MTEP paslaugų (sudedamųjų MTEP darbų) įsigijimo sąnaudų pagrindimui 

rekomenduojama ši dokumentacija: 

Specifinė: 

- Potvarkis dėl įsigytų MTEP paslaugų rezultatų panaudojimo įgyvendinant MTEP 

projektą (žr. Priedas 3.9). Šis potvarkis nėra būtinas, jei sutartyse ir (arba) sąskaitose 

faktūrose, ir (arba) priėmimo-perdavimo aktuose yra pakankamai informacijos, 

leidžiančios įsigytas paslaugas susieti su konkrečiu MTEP projektu. 

Pagal įmonėje taikomą praktiką: 

- Techninė užduotis MTEP darbams (turi būti įvardijanti reikalavimai perkamiems MTEP 

darbams, bei išreikšti visi požymiai privalomi MTEP darbams, detaliau skyriuose: 4.2 - 

4.3); 

- MTEP paslaugų/darbų sutartis (atspindinti LR Civilinio kodekso XXXIV skyriuje 

įvardintas nuostatas); 

- MTEP paslaugų įsigijimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, priėmimo-perdavimo 

aktai), turintys visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus 

privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. 

3.2.6 PVM SĄNAUDOS  

 

Į MTEP veiklos sąnaudas gali būti traukiamos nuo Rekomendacijų 3.2.1 – 3.2.5 punktuose 

išvardintų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos, 

kurios neatskaitomos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, 

Nr. 35-1271) nuostatas. 

Kadangi visais atvejais MTEP veikla (darbai) turi būti susiję su vieneto vykdoma įprastine 

ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė 

nauda, todėl nuo Rekomendacijų 3.2.1 – 3.2.5 punktuose išvardintų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo 

ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos į MTEP sąnaudas gali traukti tik įmonės, 

kurios nėra PVM mokėtojos pagal LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.  

3.2.7 MTEP VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO NUSIDĖVĖJIMO IR  AMORTIZACIJOS 

SĄNAUDOS  

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=163423
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MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto, pavyzdžiui, pastatytų ar įsigytų pastatų, 

įrengimų, kompiuterinės įrangos, licencijų ir panašiai, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos iš 

pajamų atskaitomos vieną kartą, PMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka.  

Jei ilgalaikis turtas yra skirtas naudoti ir naudojamas MTEP veikloje, gali būti taikomas 

sutrumpintas tokio ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpis šioms turto grupėms: 

Ilgalaikio turto grupė Metodas 
Normatyvas 

metais 

Normatyvas metais, jei 

turtas yra skirtas 

naudoti ir naudojamas 

MTEP veikloje 

MATERIALUSIS TURTAS 

Mašinos ir įrengimai Tiesinis arba 

dvigubo 

balanso 

 

5 

2 (išskyrus taikant 

dvigubo balanso 

metodą) 

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) Tiesinis 8 2 

Kompiuterinė technika ir ryšių 

priemonės (kompiuteriai, jų tinklai 

ir įranga) 

Tiesinis arba 

dvigubo 

balanso 

 

3 

2 (išskyrus taikant 

dvigubo balanso 

metodą) 

Kitas anksčiau neišvardintas 

materialusis turtas 

Tiesinis arba 

produkcijos 

4 (išskyrus taikant 

produkcijos 

metodą) 

2 (išskyrus taikant 

produkcijos metodą) 

NEMATERIALUSIS TURTAS 

  

Programinė įranga Tiesinis arba 

dvigubo 

balanso 

3 2 (išskyrus taikant 

dvigubo balanso 

metodą) 

Įsigytos teisės Tiesinis arba 

dvigubo 

balanso 

3 2 (išskyrus taikant 

dvigubo balanso 

metodą) 

Kitas nematerialusis turtas Tiesinis 4 2 

 

Ilgalaikis turtas, skirtas MTEP veikloms vykdyti, turi būti registruojamas atitinkamo turto 

registre, atitinkamoje MTEP ilgalaikio turto grupėje, atsižvelgiant į tokio turto naudojimo paskirtį.  

Jeigu įmonė taiko MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui trumpesnius nusidėvėjimo 

normatyvus, tai informacija apie tokį turtą ir jo nusidėvėjimo sumas ir pan. turi būti fiksuojama 

finansinės atskaitomybės dokumentuose. Jeigu įmonė sąnaudas, susijusias su ilgalaikio turto 

nusidėvėjimu patiria atlikdama ne vien tik MTEP veiklas, MTEP veiklų dokumentacijoje turi būti 

nurodyti nusistatyti pagrįsti kriterijai, pagal kuriuos apmokestinamojo vieneto sąnaudos 

proporcingai priskiriamos MTEP veiklų sąnaudoms. 

Priklausomai nuo ilgalaikio turto naudojimo tiesioginių sąsajų apimties su MTEP veiklomis 

galimos 2 tipinės situacijos nustatant nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpį, kai įsigytas ilgalaikis 

turtas yra būtinas MTEP veikloms atlikti ir yra: 

- pilna naudojimo apimtimi susijęs su MTEP veiklomis; 

- nepilna naudojimo apimtimi susijęs su MTEP veiklomis. 

Siekiant unifikuoti galimą ilgalaikio turto naudojimo apimčių įvairovę MTEP veiklose, 

rekomenduojama  nusidėvėjimo laikotarpio skaičiavimui taikyti šias MTEP ilgalaikio turto grupes: 

1. Pilnos paskirties MTEP ilgalaikio turto tipui, kuriai taikomas 2 metų  nusidėvėjimo 

(amortizacijos) laikotarpis. Šiam įrangos tipui, priklauso įranga, kuri MTEP veiklose 

naudojama 90-100 proc. apimtimi; 



17 

2. Dalinės paskirties MTEP ilgalaikio turto tipui, kuriai taikomas svertinis metų  

nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis (pavyzdžiui, įrenginiams (5+2)/2=3,5 metai). 

Šiam įrangos tipui, priklauso įranga, kuri MTEP veiklose naudojama 50-90 proc. 

apimtimi. 

Jei įranga naudojama tik iki 50 proc. MTEP veikloms, tokiai įrangai nerekomenduojama 

taikyti trumpesnio nusidėvėjimo normatyvo. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų MTEP veikloms (darbams) 

pagrindimui rekomenduojama ši dokumentacija: 

Specifinė: 

- Potvarkis dėl ilgalaikio turto  naudojimo įgyvendinant MTEP projektą (žr. Priedas 3.10; 

3.9); 

- Ilgalaikio turto  naudojimo MTEP veikloms registravimo žurnalas (žr. Priedas 3.11); 

- Pažyma dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų įgyvendinant MTEP 

projektą (žr. Priedas 3.12) 

Pagal įmonėje taikomą praktiką: 

- Ilgalaikio materialaus turto įvedimo į eksploataciją aktai, kuriuose turi būti įvardijamas 

įrangos priskyrimas „Pilnos paskirties MTEP ilgalaikio turto tipui“ ar „Dalinės 

paskirties MTEP ilgalaikio turto tipui“ pagal atitinkamas ilgalaikio turto grupes; 

- Ilgalaikio turto įsigijimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, priėmimo-perdavimo 

aktai), turintys visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus 

privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. 
 

3.3 REKOMENDACIJOS DĖL SĄNAUDŲ APSKAITOS POLITIKOS MTEP VEIKLŲ 

IŠLAIDŲ TIKSLAIS  

 

Įmonės, vykdančios MTEP veiklą, apskaitos politika turi būti sudaryta remiantis Verslo 

apskaitos standartais (VAS) arba Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS). Tai yra, MTEP veiklų  

sąnaudų apskaitai yra taikomi atitinkami apskaitos politikos principai ir nuostatos, kaip ir visoms 

kitoms sąnaudoms. 

Siekiant didinti į MTEP investuojamų išlaidų panaudojimo ir apskaitos efektyvumą, bei 

įvertinus tai, kad MTEP veiklų sąnaudų apskaita siejasi su galimybe pasinaudoti LR Pelno 

mokesčio įstatymo 171 straipsnyje įvardintomis pelno mokesčio lengvatomis ir prievole teikti 

teisingą informaciją LR Statistikos departamentui apie vykdomas MTEP veiklas, įmonės apskaitos 

politiką rekomenduojama papildyti šiomis nuostatomis: 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų (darbų) vykdymas ir MTEP 

veiklų sąnaudų apskaita 

1. MTEP veikla – sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo 

veikla ir jos rezultatų panaudojimas. MTEP apima tris veiklos sritis:  

- 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 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 
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sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų 

sprendinius. 

2. MTEP veikla įgyvendinama projektiniu principu. Turi būti parengta vadovo ar jo įgalioto 

asmens patvirtinta MTEP veiklų dokumentacija, kurioje turėtų būti aprašytos atliekamos 

MTEP veiklos (jų tikslai, vykdymo eiga, kita svarbi informacija). MTEP veiklų 

dokumentacijoje turėtų būti pateikiama: apibūdinimas, kuo pasireiškia MTEP veiklų 

naujumas ir pažanga, mokslinės arba technologinės problemos ar neapibrėžtumo 

sprendimas, kokie metodai, atliekant MTEP veiklas, taikomi, kokie MTEP veiklų vykdymo 

rezultatai, kaip tie rezultatai yra (arba bus) panaudojami įmonės veikloje, kokios sąnaudos 

reikalingos MTEP veikloms atlikti. 

3. MTEP projekto apskaita turi būti tvarkoma atskirai bendroje įmonės apskaitoje, t.y. 

projektui įgyvendinti skirtos operacijos turi būti bendros įmonės apskaitos sudėtinė dalis. 

MTEP projekto apskaitos įrašai turi būti pakankamai aiškiai atskirti nuo kitų, įprastinių 

organizacijos operacijų arba operacijų, susijusių su kitais įmonėje vykdomais projektais ar 

vykdoma veikla, įrašų. 

4. Vykdant MTEP veiklas, įvairiuose apskaitos dokumentuose užfiksuoti duomenys kaupiami 

ir sisteminami apskaitos registruose (ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinėse – 

bendrajame žurnale, didžiojoje knygoje). 

5. Apskaitos registruose (bendrajame žurnale) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys 

registruojami gavus atitinkamus dokumentus apie MTEP projekto (–ų) įgyvendinimą. 

6. MTEP darbų sąnaudos atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, per kurį yra 

patiriamos. 

7. MTEP veiklų sąnaudos nesiejamos su ataskaitinio laikotarpio pajamomis ir priskiriamos 

leidžiamiems atskaitymams ir tais atvejais, kai MTEP veiklos atliekamos tikintis gautus 

rezultatus panaudoti ateities veikloje arba jei tokie gauti veiklų rezultatai neatitinka įmonės 

lūkesčių ir jie nebus panaudoti ekonominėje veikloje, tačiau įgytomis žiniomis bei patirtimi 

įmonė gaus ekonominę naudą (pavyzdžiui, išvengs nuostolių) ateityje. 
 

Kaip buvo paminėta 2.2 poskyryje, MTEP projektų dokumentavimas ir jo formalumo lygis 

skirtingose organizacijose yra nevienodas – verslo įmonėse, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, 

MTEP projektų dokumentavimas yra kur kas mažiau formalizuotas nei universitetuose ir mokslinių 

tyrimų institutuose. Todėl rekomendacija dėl apskaitos politikos papildymo aukščiau paminėtomis 

nuostatomis turi būti taikoma atsižvelgiant į įmonės veiklos ir taikomos apskaitos politikos 

kontekstą, bei MTEP veiklą vykdantį subjektą (universitetas/ mokslinių tyrimų institutas, didelė 

korporacija ar maža/vidutinė įmonė). 
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4 MTEP POŽYMIŲ APRAŠYMAS BEI METODIKA, PAGAL KURIĄ PATIRTOS 

SĄNAUDOS PRISKIRIAMOS MTEP VEIKLŲ SĄNAUDOMS 

 

4.1 MTEP VEIKLŲ IDENTIFIKAVIMO IR VERTINIMO KRITERIJŲ IR POŽYMIŲ  

SISTEMA 

 

MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka naujoms (ir) arba 

papildomoms žinioms įgyti, visuma. MTEP veiklos daugeliu atvejų gali būti grupuojamos pagal 

MTEP projektus. Kiekvieną MTEP projektą sudaro aibė MTEP veiklų. MTEP projektai yra 

organizuojami ir valdomi siekiant konkrečių tikslų. Net žemiausiame MTEP projektų formaliosios 

veiklos lygmenyje numatomi individualūs tikslai ir laukiami rezultatai. 

Kaip minėta anksčiau, yra trys MTEP rūšys: 

• fundamentiniai tyrimai; 

• taikomieji tyrimai; 

• eksperimentinė plėtra. 

MTEP veikloms, nepriklausomai nuo to, kas jas vykdo, yra būdingas tam tikrų bendrų 

bruožų rinkinys. MTEP veikla visada siekiama naujų sprendinių, pagrįstų originaliomis 

koncepcijomis (ir jų interpretacijomis) arba hipotezėmis. Galutiniai MTEP veiklos rezultatai (ar 

bent jiems pasiekti reikalingi laiko ir kiti ištekliai) pasižymi neapibrėžtumu. MTEP veikla yra 

planuojama, turi biudžetą (net jei ją atlieka individualūs asmenys) ir ja siekiama generuoti 

rezultatus, kurie gali būti perduodami arba parduodami rinkoje. Projekto sąmata gali būti 

formalizuota (parengta ir patvirtinta prieš įgyvendinant projektą) ir (arba) įvertinta/ identifikuota 

pagal projekto vykdymui faktiškai alokuotus resursus bei projekto metu faktiškai patirtas sąnaudas. 

Kad veikla būtų pripažinta MTEP veikla, ji turi atitikti penkis pagrindinius kriterijus, tai yra veikla 

turi būti: 

• nauja (originali); 

• kūrybiška; 

• neapibrėžta; 

• sisteminga; 

• perduodama ir (arba) atkartojama. 

MTEP vykdoma veikla (nepriklausomai nuo to, ar ji yra nuolatinė, ar atsitiktinė) visada turi 

bent iš principo tenkinti visus penkis kriterijus. 

Siekiant plėtoti MTEP etapų taikymą praktikoje planuojant ir vykdant bei finansuojant, 

skatinant bei vertinant MTEP veiklas, vykdomas verslo subjektų, siūloma taikyti kompleksinę 

MTEP veiklų identifikavimo ir vertinimo kriterijų ir požymių sistemą (toliau – Kompleksinė 

vertinimo sistema), leidžiančią atskirti MTEP nuo susijusios mokslinės, technologinės, pramoninės 

ir komercinės veiklos (pav. 4.1.). 

Kompleksinę vertinimo sistemą sudaro 4 vertinimo posistemės: 

A. MTEP tipologijos vertinimas – kriterijų ir požymių taikymas visiems MTEP lygiams 

in corpore, siekiant nustatyti takoskyrą tarp fundamentinių tyrimų (1-asis MTEP 

lygis), taikomųjų tyrimų (2-5 MTEP lygiai) ir eksperimentinės plėtros (6-9 MTEP 

lygiai). Jiems priskirtini šie pagrindiniai kriterijai: 

a. Naujumas: 

i. tikslai; 
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ii. mokslinio ir (arba) technologinio neapibrėžtumo egzistavimas ir 

mastas; 

b. Kūrybiškumas: 

i. personalas; 

ii. taikomi metodai; 

c. Neapibrėžtumas; 

i. rezultatų rizika; 

ii. kaštų rizika; 

iii. laiko/terminų rizika 

d. Sistemingumas; 

e. Galimybė perduoti ir(arba) atkartoti;  

f. Finansavimo šaltiniai (pagalbinis kriterijus). 

B. Veiklų atitikimo MTEP paradigmai vertinimas – taikytini 2-9 MTEP lygiams in 

corpore, siekiant eliminuoti susijusias, bet nepriskirtinas MTEP, mokslines, 

technologines, pramonines ir komercines veiklas iš MTEP veiklų komplekso; 

C. MTEP veiklų priežastingumo vertinimas – kriterijų ir požymių taikymas, siekiant 

nustatyti priežastinį ryšį tarp MTEP veiklų ir jų generuojamų rezultatų atskirų MTEP 

lygių kontekste, siekiant eliminuoti pridėtinės vertės negeneruojančias veiklas; 

D. MTEP veiklų kaštų vertinimas – kriterijų ir požymių taikymas, siekiant įvertinti 

išlaidų apimties adekvatumą vykdytoms MTEP veikloms pagal išlaidų kategorijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. pav. Kompleksinė MTEP veiklų ir išlaidų vertinimo sistema 
 

4.2 MTEP TIPOLOGIJOS VERTINIMAS 

 

4.2.1 NAUJUMAS 

Visais atvejais, siekiamas MTEP projekto tikslas turi būti naujos ir (arba) papildomos 

žinios, tačiau žinių naujumo lygis turėtų būti vertinamas, priklausomai nuo konteksto (sektoriaus), 

1. Etapas. MTEP tipologijos vertinimas 

Vertinimo kriterijų seka: naujumas, kūrybiškumas, neapibrėžtumas, sistemingumas, 

perdavimas/atkartojimas  

Pagalbinis kriterijus: finansavimo šaltiniai 

Identifikavimas ir takoskyra: 

MTEP ar kita veikla? 

2. Etapas. Veiklų atitikimo MTEP paradigmai vertinimas 

Vertinimas: eliminavimas sub-veiklų, priskirtinų kitai mokslinei, technologinei, pramoninei ir 

komercinei veikloms 

3. Etapas. MTEP veiklų priežastingumo vertinimas 

Vertinimas: eliminavimas veiklų ir sub-veiklų nekuriančių pridėtinės vertės 

Loginės grandinės: 

1. Problema  uždavinys  veikla  rezultatas  (ne) išspręsta problema 

2. Veikla (a)  rezultatas (a)  veikla (b)  rezultatas (a+bc) 

 

4. Etapas. MTEP veiklų kaštų vertinimas 

Vertinimas: MTEP išlaidų pagrįstumas ir apimtis 
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kuriame yra vykdomas projektas. Pavyzdžiui, universitetuose ar tyrimų institutuose įgyvendinant 

tyrimų projektus yra siekiama išskirtinės pažangos siekiant naujų žinių. Tuo tarpu verslo sektoriuje 

MTEP projektų potencialus naujumas turi būti vertinamas lyginant jį su pramonės sektoriuje 

esamomis žiniomis. MTEP projektų metu gauti nauji sprendiniai turi būti nauji verslui ir iki tol dar 

nenaudoti atitinkamame ūkio sektoriuje (pvz. pagal EVRK2).  MTEP veikla nelaikoma kopijavimo, 

imitavimo ar analizės (pavyzdžiui, nustatant iš ko ir kaip gaminys pagamintas) būdu įgytos žinios, 

kadangi jos nėra laikomos naujomis. 

Naujumas gali atsirasti nustačius potencialius neatitikimus įgyvendinant projektą, kuriuo 

siekiama atkartoti jau egzistuojančius rezultatus. Eksperimentinės plėtros projektai, kurių tikslas – 

kurti žinias, kuriomis būtų grindžiamos naujos koncepcijos ir idėjos naujiems produktams ar 

procesams kurti, yra priskiriami MTEP veiklai. MTEP yra formalus žinių kūrimo būdas, įskaitant 

žinias, kurios yra išreikštos naujuose produktuose, paslaugose ir procesuose, todėl vertinimas turi 

būti nukreiptas į naujas žinias, o ne į naujus arba iš esmės patobulintus produktus ar procesus, 

gautus pritaikius naujas žinias. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad eksperimentinė plėtra apima tik 

vieną galimą produkto kūrimo etapą, kuriame faktiškai patikrinamas bendrų žinių pritaikomumas 

pagal konkrečią paskirtį, reikalingas produkto kūrimo procesui sėkmingai užbaigti. 

 

MTEP projekto naujumą indikuoja (i) siektini tikslai bei (ii) mokslinio ir (arba) 

technologinio neapibrėžtumo egzistavimas ir mastas. 

 

4.2.1.1 MTEP TIKSLAI 
 

MTEP tikslai yra pirminis kriterijus, pagal kurį MTEP metu vykdomas veiklas galima 

priskirti fundamentiniams tyrimams, taikomiesiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 

plėtrai, bei pačią MTEP atskirti nuo kitų su ja susijusių veiklos rūšių. 

Tikslas – siektina situacija pasibaigus MTEP veikloms. Tikslas savyje turi apimti siektinus 

rezultatus pasibaigus MTEP veikloms, bei siektiną poveikį, kurį lemia generuojami rezultatai. 

MTEP tikslų vertinimui rekomenduojama taikyti šiuos požymius: 

 

Tyrimų rūšis 

Požymiai 

Tikėtinas 

rezultatas  

(Taip / ne) 

Tikėtinas 

rezultatų 

atitikimas 

subjekto 

veiklos 

specifikai 

(Taip / ne) 

Tolimesnis rezultatų 

panaudojamumas 

(Taip / ne) 

Rezultatų 

pritaikymo 

laikotarpis 

(taip / ne) 

Rezultatų 

pritaikym

o sričių 

skaičius 

(taip / ne) 

Tikėtinas 

poveikis 

(Taip / ne) 

Fundamentiniai 

tyrimai 

Įgytos naujos 

žinios apie 

reiškinių 

esmę ir (ar) 

stebimą 

tikrovę, 

esamu metu 

neturint tikslo 

konkrečiai 

panaudoti 

gautų 

rezultatų 

Siektini 

rezultatai 

yra susiję 

su subjekto 

vykdoma 

įprastine ar 

numatoma 

vykdyti  

MTEP 

veikla 

atitinkamoj

e mokslo 

kryptyje ar 

srityje 

 Ilgesnis nei 5 

metai ar 

neprognozuoj

amas 

Tiksliai 

nežinomas, 

prognozuoj

amos 

Padidinti 

žinojimo 

lygį 

Taikomieji 

tyrimai 

Gautos naujos 

žinios tyrimus 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatai naudojami 

kuriant naujas 

Per 

artimiausius  

Kelios, 

tiksliai 

Numatyti 

vykdyti 
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vykdančio 

subjekto  

specifiniams 

praktiniams 

tikslams 

pasiekti arba 

uždaviniams 

spręsti 

yra susiję 

su subjekto 

vykdoma 

įprastine ar 

numatoma 

vykdyti 

veikla 

medžiagas, produktus ir 

įrenginius 

ir (ar) diegiant naujus 

procesus, sistemas ir 

paslaugas 

ir (ar)  iš esmės 

tobulinant jau sukurtus 

produktus ar įdiegtus 

procesus, sistemas ir 

paslaugas 

ir (ar) kuriant, diegiant 

arba iš esmės tobulinant 

žmogaus, kultūros ir 

visuomenės problemų 

sprendinius 

5 metus įvardintos  veiklą, iš 

kurios yra 

arba bus 

uždirbamo

s pajamos 

ar 

gaunama 

tiesioginė 

ar 

netiesiogi

nė 

ekonomin

ė nauda 

Eksperimentinė 

plėtra 

Kuriamos 

naujos 

medžiagos, 

produktai ir 

įrenginiai 

ir (ar) 

diegiami nauji 

procesai, 

sistemos ir 

paslaugos 

ir (ar)  iš 

esmės 

tobulinami 

jau sukurti 

produktai ar 

įdiegti 

procesai, 

sistemos ir 

paslaugos 

ir (ar) 

kuriami, 

diegiami arba 

iš esmės 

tobulinami 

žmogaus, 

kultūros ir 

visuomenės 

problemų 

sprendiniai 

Siektini 

rezultatai 

yra susiję 

su subjekto 

vykdoma 

įprastine ar 

numatoma 

vykdyti 

veikla 

Rezultatai leidžia 

gaminti naujas/ 

patobulintas medžiagas, 

produktus ir įrenginius 

ir(ar) diegti naujus/ 

patobulintus procesus 

ir (ar) 

teikti naujas/ 

patobulintas paslaugas  

 

Per 

artimiausius 3 

metu 

(komerciškai 

nepasiteisinus

ių projektų 

atveju šis 

kriterijus 

reiškia, kad 

buvo 

dedamos 

pastangos 

komercializu

oti projekto 

rezultatus). 

Konkrečių 

produktų ar 

jų grupių 

kūrimui 

Numatyti 

vykdyti 

veiklą, iš 

kurios yra 

arba bus 

uždirbamo

s pajamos 

ar 

gaunama 

tiesioginė 

ar 

netiesiogi

nė 

ekonomin

ė nauda 

 Informacijos šaltinis: projekto veiklų aprašymas / projekto ataskaita / gaunamos pajamos/ dedamos 

pastangos siekiant komercializuoti pasiektus rezultatus 

 

MTEP proceso metų gautų rezultatų panaudojimas turi būti nukreiptas į tai, kad būtų pradėta 

gaminti naujas ar iš esmės patobulintas medžiagas, produktus ir įrenginius ir (ar) diegti naujus ar iš 

esmės patobulintus procesus ir (ar) teikti naujas ar iš esmės patobulintas paslaugas tam, kad būtų 

uždirbamos pajamos ar gaunama kita tiesioginė ar netiesioginė ekonominė nauda. 

Pradedant vykdyti MTEP, siekis gaminti naujas ar iš esmės patobulintas medžiagas, 

produktus ir įrenginius ir (ar) diegti naujus ar iš esmės patobulintus procesus ir (ar) teikti naujas ar 

iš esmės patobulintas paslaugas visais atvejais yra hipotetinis, grindžiamas hipoteze pagal formulę – 

“jei bus gauti atitinkami planuojami MTEP rezultatai, bus pradėta gaminti atitinkamas naujas ar iš 

esmės patobulintas medžiagas, produktus ir įrenginius ir (ar)….”. 

Produkto naujumas – tai planuojamo kurti hipotetinio produkto/paslaugos/proceso techninė 

ir (ar) technologinė, ir (ar) funkcinė, ir (ar) vizualinė; ir (ar) ergonominė savybė ar jų kompleksas, 

kuris išskiria planuojamą kurti produktą/paslaugą/procesą iš kitų rinkoje egzistuojančių 
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produktų/paslaugų/procesų bei didžiąja dalimi lemianti vartotojų apsisprendimą pasirinkti 

planuojamą sukurti produktą/paslaugą/procesą. Naujumo vertinimo kontekste rinka suprantama 

kaip atitinkamas vartotojų segmentas atitinkamoje geografinė teritorijoje, kurioje bus realizuojami 

sukurti produktai/paslaugos/procesai. 

Planuojamų gaminti produktų ir (ar) teikti paslaugų ir (ar) diegti procesų naujumui ar 

esminiam patobulinimui rekomenduojama taikyti šiuos požymius: 

 

 
Kriterijus Požymiai 

Įvardintos konkrečios produktų/paslaugų/ 

procesų savybės (techninės ir (ar) technologinės, ir 

(ar) funkcinės, ir (ar) vizualinės; ir (ar) 

ergonominės), kurios skiriasi  nuo analogų ar 

substitutų 

Įvardintos savybės lems vartotojų 

apsisprendimą pasirinkti kuriamą 

produktą/paslaugą/ procesą 

Naujumas ar esminis 

patobulinimas 

 

Taip / ne 

 

Taip / ne 

 Informacijos šaltinis: projekto veiklų aprašymas / projekto ataskaita  

 

4.2.1.2 MOKSLINIO IR (ARBA) TECHNOLOGINIO NEAPIBRĖŽTUMO EGZITAVIMAS 

IR MASTAS 

 

Antrasis  MTEP veiklų naujumo indikatorius, pagal kurį MTEP atskiriama nuo su ja 

susijusių veiklos rūšių, yra tas, kad MTEP būtų apčiuopiamas mokslinio ir (arba) technologinio 

neapibrėžtumo sprendimas, t.y. kai asmeniui, gerai susipažinusiam su visiems prieinamomis 

pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje, problemos sprendimas nėra lengvai matomas. 

Problema gali būti suprantama kaip: (i) situacija, kuri netenkina, tačiau nežinoma kaip ją 

įveikti (spręstinas uždavinys); (ii) sunkiai išsprendžiamas uždavinys (dėl išteklių trūkumo arba 

sprendimo būdo nežinojimo); (iii) uždavinys, iškylantis žmonių tikslingoje veikloje ir reikalaujantis 

teorinio arba praktinio sprendimo. MTEP problema yra klausimas, į kurį dar nėra atsakymo, tačiau 

mokslo metodais siekiama rasti objektyvų, teoriškai ir eksperimentiškai įrodytą atsakymą. 

Planuojant MTEP veiklas, svarbu yra suformuluoti mokslinę – technologinę problemą ir 

pagrįsti jos aktualumą. Tai vienas svarbiausių tyrimo aspektų, reikalaujantis teorinio pagrindimo. 

Todėl, planuojant tyrimą, pagrindinis vaidmuo tenka tyrimo idėjai. Kita vertus, ne kiekviena 

problema reikalauja mokslinio tyrimo. Apskritai mokslinė problema yra ta, kuri apima mokslinį ir 

praktinį elementą. Todėl kai kurioms problemoms išspręsti užtenka praktinių priemonių arba turimų 

žinių.  

Jau pats problemos atsiradimas rodo, jog trūksta informacijos, norint išspręsti naujus 

uždavinius. Prieštaravimai tarp to, kas jau pasiekta, ir to, ko dar nežinome, sudaro probleminę 

situaciją. Tokia situacija moksle susidaro, atradus naujus faktus, kurie negali būti paaiškinti 

turimomis teorinėmis žiniomis. Tai dažniausiai įvyksta kritiniais mokslo raidos laikotarpiais, kai 

nauji tyrimo duomenys verčia kritiškai peržiūrėti visą teorinį arsenalą bei tyrimo metodus.  

Ne mažiau svarbus ir kitas kriterijus – planuojamo tyrimo indėlis į kuriamas naujas (mokslo 

ir (arba) technologines) žinias. Šiuo atveju mokslo ir (arba) technologinės žinios nėra tas pats, kas 

asmeninės žinios. Nors abi šių žinių rūšys yra vertingos, tačiau jos tarnauja skirtingiems tikslams 

bei reikalauja skirtingų standartų. Visų pirma mokslo ir (arba) technologinės žinios yra 

publikuojamos mokslo žurnaluose, mokslo darbų rinkiniuose. Kaupiamos mokslo ir (arba) 

technologinės žinios yra glaudžiai susijusios su tuo, kas jau yra žinoma. Todėl, jeigu tyrėjas savo 

tyrimą grindžia vien asmeniniais interesais, ignoruodamas mokslinę literatūrą, tuomet sunku yra 

spręsti, kiek ir kaip atliktas tyrimas prisideda prie mokslo ir (arba) technologinių žinių turtinimo. 
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Tikslus problemos formulavimas reikalauja tam tikrų išankstinių žinių apie tyrimo objektą. 

Literatūros studijos šiame kontekste yra svarbus argumentas tyrimų problemos pagrindimui. Tai 

yra, vadovaujantis kitų tyrėjų įvardintomis problemomis, jų atskleistu nepilnu pažinimu pasirinktoje 

MTEP tematikoje, formuluojama nepakankamai ištirta mokslinė problema.  

MTEP problema – tai tas, kam apsibrėžtoje tyrimo temoje trūksta atsakymo/sprendimo. 

Mokslinės ir/ arba technologinės problemos formuluotė – tai konkretaus klausimo iškėlimas 

tiriamoje problemiškoje srityje. Problemos formuluotėje turėtų būti konkrečiai pasakyta, kuo 

abejojama konkrečioje mokslo kryptyje ar srityje, arba kokios kliūtys atsiranda realiame objekte ar 

procese ir reikalauja teorinio sprendimo. Paprastai suformuluotos problemos įveikimui nėra 

akivaizdaus teorinio ir praktinio analogo (algoritmo, programos ir pan.). 

Mokslinis ir (arba) technologinis neapibrėžtumas reiškia, kad mokslas nėra atsakęs į 

formuluojamą probleminį klausimą, kad numatomas nagrinėti dar neištirtas bendresnės problemos 

aspektas, kad problema nagrinėjama naujomis sąlygomis, kad, tyrėjo manymu, ankstesni jos 

atsakymai nėra pakankami ir pan. Teorinis reikšmingumas apibūdina problemos sprendimo indėlį į 

mokslo krypties, šakos konceptualiąją raidą; praktinis reikšmingumas – tai indėlis į tiriamojo 

objekto panaudojimą, tobulinimą ir pan. Fundamentinių mokslų problemoms vertinti pakanka 

teorinio reikšmingumo kriterijaus: jei problema nauja ir numatomas atsakymas gali padėti spręsti 

kitas tos krypties ar srities mokslines problemas, mokslininkas gali imtis planuojamai problemai 

spręsti reikalingų darbų. Taikomųjų tyrimų problemos turi būti ne tik naujos ir teoriškai 

reikšmingos, bet ir svarbios žmonių ir (ar) organizacijų veiklai tobulinti. 

MTEP naujumo elemento identifikavimui rekomenduojama taikyti šiuos požymius: 

 
Tyrimų rūšis Požymiai 

Papildo  

teorines 

žinias - gali 

padėti 

spręsti tos 

krypties ar 

srities 

mokslines 

problemas  

Egzistuoja 

problema, 

kurios 

sprendimas 

nėra lengvai 

matomas 

Naujų žinių 

dedamoji 

problemos 

sprendime – 

mokslinis/ 

techninis/ 

technologinis 

neapibrėžtumas 

Naujų žinių 

aktualumas - 

yra didelė 

tikimybė, kad 

rezultatai bus 

naudingi, 

pritaikomi bei 

įdomūs ne tik jų 

siekiančiai 

organizacijai * 

Naujų žinių 

pritaikymas gali 

būti 

pademonstruotas / 

iliustruotas 

Fundamentiniai 

tyrimai 

Taip / ne Taip / ne Naujos žinios gali 

padėti spręsti kitas 

(tikėtinas) tos 

krypties ar srities 

mokslines 

problemas 

 

Taip / ne 

Bus 

publikuojami 

mokslo 

straipsniai 

recenzuojamuose 

leidiniuose 

 

Taip / ne 

 

Taikomieji tyrimai Taip / ne Taip / ne Nėra/nepakanka 

žinių problemos, 

egzistuojančios 

atitinkamame ūkio 

sektoriuje,  

sprendimui 

 

Taip / ne 

Gali būti ar bus 

publikuojami 

mokslo 

straipsniai 

recenzuojamuose 

leidiniuose ir/ar 

patentuojama 

 

Taip / ne 

Taip / ne 

Eksperimentinė 

plėtra 

 Taip / ne Egzistuojančios 

naujos ir (arba) 

papildomos žinios 

ar naujų žinių 

kombinacijos 

nebuvo taikytos 

Gali būti ar bus 

patentuojama 

 

 Taip / ne 

Taip / ne 
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sprendžiant 

problemą, susijusią 

su konkrečių 

produktų ar jų 

grupių kūrimu 

 

Taip / ne 

 Informacijos šaltinis: literatūros šaltiniai (viešieji informacijos šaltiniai / 

projekto aprašymas / projekto ataskaita 

Informacijos 

šaltinis: projekto 

veiklų aprašymas / 

projekto ataskaita 

 Ekspertinis vertinimas (asmuo, gerai susipažinęs su visiems prieinamomis 

pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje) 

 

 * Požymis „Naujų žinių aktualumas“ yra pagalbinis, nėra privalomas ir ne visais atvejais turi būti taikomas, bet jo 

buvimas akivaizdžiai patvirtina naujumo požymį. 

Atliekant ekspertinį vertinimą siekiant nustatyti, ar asmeniui, gerai susipažinusiam su 

visiems prieinamomis pagrindinėmis žiniomis konkrečioje srityje yra akivaizdžiai matomi MTEP 

naujumo elemento identifikavimui reikalingi požymiai, pageidautina, kad vertinimą atliktų 2 

specialistai, turintys ne žemesnį kaip daktaro laipsnį ir (arba) 5 metų MTEP patirtį atitinkamoje 

mokslo kryptyje/srityje arba ūkio sektoriuje, kurie tiesiogiai siejasi su MTEP projekto problematika. 

Dviejų specialistų poreikis grindžiamas tuo, kad dažnai versle plėtojant MTEP yra kuriamos ir 

naudojamos žinios iš ne vienos mokslo krypties/srities ir (arba) ūkio sektoriaus, ir kurios 

reikalingos plėtojant konkretų MTEP projektą.  

 
MOKSLO KRYPTYS 

 

Kodas Mokslo kryptis  Kodas Mokslo kryptis 

 Humanitariniai mokslai   Žemės ūkio mokslai 

01H Filosofija  01A Agronomija 

02H Teologija   02A Veterinarija 

03H Menotyra  03A Zootechnika 

04H Filologija  04A Miškotyra 

05H Istorija    

07H Etnologija    

 Fiziniai mokslai   Socialiniai mokslai 

01P Matematika  01S Teisė 

02P Fizika  02S Politikos mokslai 

03P Chemija  03S Vadyba  

04P Biochemija  04S Ekonomika 

05P Geologija  05S Sociologija 

06P Fizinė geografija  06S Psichologija 

07P Paleontologija  07S Edukologija 

08P Astronomija  08S Komunikacija ir informacija 

09P Informatika    

 Biomedicinos mokslai   Technologijos mokslai 

01B Biologija  01T Elektros ir elektronikos inžinerija 

02B Biofizika  02T Statybos inžinerija 

03B Ekologija ir aplinkotyra  03T Transporto inžinerija 

04B Botanika  04T Aplinkos inžinerija  

05B Zoologija  05T Chemijos inžinerija 

06B Medicina  06T Energetika ir termoinžinerija 
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Kodas Mokslo kryptis  Kodas Mokslo kryptis 

07B Odontologija  07T Informatikos inžinerija 

08B Farmacija  08T Medžiagų inžinerija 

09B Visuomenės sveikata  09T Mechanikos inžinerija 

10B Slauga  10T Matavimų inžinerija 

 

 

4.2.2 KURYBIŠKUMAS  

 

Kaip minėta anksčiau, MTEP projekto tikslas turi būti naujos koncepcijos ar idėjos, 

tobulinančios esamas žinias. Remiantis šiuo kriterijumi, MTEP veikla neapima įprastų produktų ar 

procesų pakeitimų, todėl žmogiškasis indėlis yra neatsiejamas nuo kūrybiškumo vykdant MTEP 

veiklas. Dėl šios priežasties MTEP projektuose būtinas tyrėjų dalyvavimas bei atitinkamų tyrimo 

metodų taikymas, siekiant naujų žinių. 

MTEP veiklų kūrybiškumą indikuoja (i) MTEP personalo ir (ii) taikomų tyrimų metodų 

simbiozė. 

4.2.2.1 MTEP PERSONALAS 

 

MTEP personalui priskirtini MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujantys darbuotojai – 

asmenys, plėtojantys pažinimą, konceptualizuojantys ar kuriantys naujus produktus, procesus, 

metodus ir sistemas arba vadovaujantys MTEP projektams. Pagal atliekamų su MTEP susijusių 

darbų pobūdį MTEP personalas skirstomas į: 

1. Tyrėjus, kurie plečia sukauptas žinias, taiko mokslines ir menines koncepcijas ir teorijas. 

Kompetentingam daugelio šių pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, 

priskiriamų ketvirtajam Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO-08 (toliau 

– ISCO) kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės tyrėjų atliekamos užduotys: analizės ir 

mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant praplėsti tam tikros srities žmogaus žinias, taip 

pat koncepcijų, teorijų ir metodų rengimas, fizinių mokslų, matematikos, inžinerijos ir 

technologijų, gyvosios gamtos mokslų, medicinos ir sveikatinimo paslaugų, socialinių ir 

humanitarinių mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais; žinių perdavimas 

kitiems, sistemų ir mašinų, statybos ir gamybos procesų projektavimas; meno kūrinių 

kūrimas ir atlikimas; mokslo straipsnių ir dokumentų rengimas. 

ISCO ketvirtojo kvalifikacijos lygmens profesijos apima veiklos užduotis, reikalaujančias 

sudėtingų problemų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo ir kūrybiškumo, besiremiančio 

plačiomis teorinėmis ir faktinėmis specializuotos srities žiniomis. Šio kvalifikacijos lygmens 

profesijoms paprastai reikalingas itin aukštas rašymo ir skaičiavimo įgūdžių lygis ir labai 

geri bendravimo įgūdžiai. Jie apima gebėjimą suprasti sudėtingą rašytinę medžiagą, perteikti 

savo mintis knygose, ataskaitose ar žodiniuose pranešimuose. Ketvirtojo kvalifikacijos 

lygmens profesijoms reikalingos žinios ir įgūdžiai paprastai įgyjami baigus 3−6 metų 

trukmės aukštosios mokyklos studijas ir įgijus pirmąjį kvalifikacinį laipsnį ar aukštojo 

mokslo kvalifikaciją (ISCED 1995: 5a ar aukštesnis lygmuo; ISCED 2011: 6 ar aukštesnis 

lygmuo). Kai kuriais atvejais ne mažesnė kaip 3 metų patirtis gali pakeisti formalųjį 

mokymą. Daugeliu atvejų kvalifikacija, įgyta baigus formalųjį mokymą, yra būtina, norinti 

dirbti pagal atitinkamą profesiją. 

Tyrėjai priskiriami antrai profesijų grupei – specialistai (Lietuvos profesijų klasifikatorius 

2012, toliau – LPK 2012). 

Vadovai ir administratoriai, vykdantys tyrėjų atliekamo darbo mokslinių ir techninių 

klausimų planavimą ir jiems vadovaujantys, taip pat priskiriami šiai kategorijai. MTEP 
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vadovai atlieka šias užduotis: MTEP veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai, 

kuriant naujus technologinius procesus, gaminius, žinias ar medžiagų panaudojimo būdus 

arba tobulinant esamus; įmonės MTEP programos planavimas numatant tikslus ir biudžeto 

poreikį; vadovavimas už MTEP atsakingų darbuotojų veiklai ir jos valdymas; MTEP 

biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo 

užtikrinimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; 

darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; atstovavimas įmonei renginiuose, 

seminaruose ir konferencijose, susijusiuose su MTEP. 

MTEP vadovai priskiriami pirmos profesijų grupės pogrupiui Nr. 1223 – mokslinių tyrimų ir 

plėtros vadovai (LPK 2012). MTEP vadovų rangas paprastai yra toks pat ar aukštesnis nei 

asmenų, tiesiogiai einančių tyrėjų pareigas ir dažnai jie yra buvę tyrėjai arba yra tyrėjai, 

dirbantys ne visą darbo dieną. 

2. Technikus ir jiems prilygintinus darbuotojus, kurių pagrindinis darbas reikalauja 

techninių žinių ir patirties vienoje ar keliose inžinerijos, fizikos ir biologijos arba socialinių 

ir humanitarinių mokslų srityse. Jie dalyvauja MTEP veiklose, atlikdami mokslines ir 

technines užduotis, kuriose reikia taikyti koncepcijas ir darbo metodus. Jiems paprastai 

vadovauja tyrėjai.  

Technikai ir jiems prilygstantys darbuotojai atlieka technines ir panašias užduotis, susijusias 

su mokslinių ar meninių koncepcijų ir darbo metodų, valstybinių įstaigų ar verslo 

reglamentuojamųjų dokumentų tyrimais bei taikymu. Kompetentingam daugelio šios 

pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO 

kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės technikų ir jaunesniųjų specialistų atliekamos 

užduotys: techninis darbas, susijęs su fizinių mokslų, įskaitant inžineriją bei technologiją, 

gamtos mokslų, įskaitant ir medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų 

koncepcijų ir metodų tyrimu ir taikymu; įvairių techninių užduočių atlikimas; techninės 

pagalbos teikimas meno ir pramogų srityse; pasirengimas eksperimentams ar tyrimams bei 

jų vykdymas, prototipų kūrimas; tarpinių ir galutinių MTEP projektų ataskaitų rengimas; su 

MTEP darbais susijusios dokumentacijos tvarkymo darbai; bibliografinė paieška ir tiesiogiai 

su tyrimais susijusios medžiagos parinkimas iš archyvų ir bibliotekų; eksperimentų, testų ir 

analizių atlikimas; medžiagų ir prietaisų parengimas eksperimentams, testams ir analizėms; 

matavimų registravimas, skaičiavimas bei diagramų ir lentelių rengimas; statistinių tyrimų 

rengimas, apklausos ir pan. 

ISCO trečiojo kvalifikacijos lygmens profesijoms būdinga veikla apima sudėtingas 

technines ir praktines užduotis, reikalaujančias plačių techninių ir procedūrinių žinių tam 

tikrose specializuotose srityse. Šio kvalifikacijos lygmens profesijoms reikalingi aukšto 

lygio rašymo, skaičiavimo ir bendravimo įgūdžiai. Jie gali apimti gebėjimą suprasti 

sudėtingą rašytinę informaciją, rengti ataskaitas, bendrauti žodžiu sudėtingomis 

aplinkybėmis. Trečiajam kvalifikacijos lygmeniui priskiriamos žinios ir įgūdžiai dažniausiai 

įgyjami baigus vidurinį mokymą ir 1−3 metų trukmės aukštosios mokyklos studijas (ISCED 

1995: 5b lygmuo; ISCED 2011: 5 lygmuo). Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus 

nenustatytas švietimo programų 5-sis lygmuo, todėl technikai ir jiems prilygstantys 

darbuotojai Lietuvoje turi būti įgiję kvalifikaciją pagal švietimo programų 6-ąjį lygmenį. Kai 

kuriais atvejais ne mažesnė kaip 3 metų atitinkamo darbo patirtis gali pakeisti formalųjį 

mokymą. Technikai ir jiems prilyginami darbuotojai priskiriami trečiai profesijų grupei –  

technikai ir jaunesnieji specialistai (LPK 2012). 

3. Kitus aptarnaujančius darbuotojus – kvalifikuotus ir nekvalifikuotus meistrus, 

sekretoriato bei kanceliarijos darbuotojus, dalyvaujančius MTEP projektuose. Kitiems 

aptarnaujantiems darbuotojams priskiriami: ketvirtai profesijų grupei – tarnautojai, šeštai 

profesijų grupei – kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai; aštuntai 

profesijų grupei – įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai (LPK 2012).  
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Tarnautojai registruoja, tvarko, saugo, apdoroja ir suranda informaciją, taip pat atlieka 

įvairias raštinės tarnautojo pareigas, susijusias su piniginių lėšų operacijomis, kelionių 

organizavimu, informacijos prašymais ir susitikimais. Kompetentingam daugumos šios 

pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos 

lygmeniui. Pagrindinės tarnautojų atliekamos užduotys: stenografavimas, darbas su tekstų 

tvarkybos įranga ir panašia biuro technika; duomenų įvedimas į kompiuterius; sekretoriaus 

pareigų atlikimas; skaitinių duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų, gamybos ir 

transporto duomenų apskaita; bibliotekos tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų 

archyvavimas; pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis, atlikimas; spausdinti skirtos 

medžiagos rengimas ir tikrinimas; piniginių lėšų operacijų atlikimas. 

Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai augina įvairius kultūrinius 

augalus, medžius ir krūmus ir nuima jų derlių, renka laukinius vaisius ir augalus, veisia, 

augina, prižiūri ar medžioja gyvūnus, gamina įvairius gyvulininkystės gaminius, augina, 

saugo ir eksploatuoja miškus, veisia ar gaudo žuvis, augina ar renka kitus vandens gyvūnus. 

Daugelio šios pagrindinės grupės profesijų efektyviam darbui reikia įgūdžių, priskiriamų 

antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės kvalifikuotų žemės, miškų ir 

žuvininkystės ūkio darbuotojų atliekamos užduotys: dirvos paruošimas; kultūrinių augalų 

sėjimas, sodinimas, purškimas, tręšimas ir jų derliaus nuėmimas; vaismedžių, kitų medžių ir 

krūmų auginimas; daržovių ir vaisių auginimas; laukinių augalų ir vaisių rinkimas; gyvūnų 

veisimas, auginimas, priežiūra ir medžioklė, dėl mėsos, pieno, šerių, kailių, odos, 

bitininkystės ir kitų produktų; miškų auginimas, saugojimas ir eksploatavimas; žuvų 

veisimas ar gaudymas; kitų vandens gyvūnų auginimas ar gaudymas; pirminis produktų 

perdirbimas ir sandėliavimas. 

Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai valdo ir kontroliuoja pramonės ir žemės ūkio 

įrenginių bei mašinų darbą tiesiogiai jų darbo vietoje arba nuotoliniu valdymu, vairuoja ir 

valdo traukinius, variklines transporto priemones ir kilnojamąsias mašinas ir įrangą, surenka 

produkciją iš sudedamųjų dalių pagal griežtai nustatytas instrukcijas, techninius 

reikalavimus ir procedūras. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų 

darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. 

Paprastai reikia darbo su pramonės ir žemės ūkio įrenginiais ir mašinomis patirties, juos 

išmanyti ir sugebėti dirbti pagal mašinos atliekamų operacijų spartą ir prisitaikyti prie 

technologijos naujovių. Daugumai šios pagrindinės grupės profesijų reikia įgūdžių, 

priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Pagrindinės mašinų ir įrenginių 

operatorių ir surinkėjų atliekamos užduotys: kasybos ir kitų pramonės šakų, metalo, 

mineralų, stiklo, keramikos, medienos, popieriaus ar cheminių medžiagų apdorojimo 

įrenginių ir mašinų valdymas ir kontrolė; mašinų, gaminančių gaminius iš metalo, mineralų, 

cheminių medžiagų, gumos, plastiko, medienos, popieriaus, tekstilės, odos ir kailio, arba 

kuriomis perdirbami maisto ir panašūs produktai, valdymas ir kontrolė; traukinių ir 

variklinių transporto priemonių vairavimas bei valdymas; kilnojamųjų pramonės ar žemės 

ūkio mašinų ir įrenginių vairavimas, valdymas ir kontrolė; produkcijos iš sudedamųjų dalių 

surinkimas pagal griežtai nustatytus techninius reikalavimus ir procedūras. 

Beveik visoms 2 - ojo kvalifikacijos lygmens profesijoms būtinas gebėjimas perskaityti 

informaciją (pvz., darbų saugos instrukciją), aprašyti pabaigtus darbus, atlikti paprastus 

aritmetinius skaičiavimus. Daugeliui šio lygmens profesijų reikia aukštesnio lygio rašymo, 

skaičiavimo ir bendravimo įgūdžių. Kai kurioms profesijoms šie įgūdžiai būtini didžiąją 

darbo laiko dalį. Daugeliui šio kvalifikacijų lygmens profesijų reikalingas rankų judesių 

miklumas. Žinios ir įgūdžiai, reikalingi kompetentingai atlikti antrojo lygmens profesijų 

užduotims, paprastai įgyjami baigus pagrindinį mokymą (ISCED 2011: 2 lygmuo). Kai 

kurioms profesijoms reikalingas vidurinis mokymas (ISCED 2011: 3 lygmuo), į kurį gali 

įeiti specializuotas profesinis mokymas ar praktinis mokymas darbo vietoje. Po vidurinės 

mokyklos kurso gali būti baigiamas tam tikras profesinis mokymas (ISCED 2011: 4 

lygmuo). Kai kuriais atvejais ne mažesnė kaip 3 metų patirtis ir mokymas darbo vietoje gali 

pakeisti formalųjį mokymą. 
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Personalo priskyrimo MTEP personalui identifikavimui rekomenduojama taikyti šiuos 

požymius: 
MTEP 

personalas 

Požymiai 

Vaidmuo MTEP 

projekte 

Atliekamos pareigos 

įmonėje, profesija pagal 

LPK 2012 

Turima 

kvalifikacija pagal 

ISCED 2011 

Skaitlingumas 

vykdant MTEP 

Tyrėjai - MTEP 

vadovai 

MTEP valdymas 1-os profesijų grupės 

pogrupis Nr. 1223 

6-asis lygmuo 

(ne žemesnis kaip 

bakalauras arba jam 

prilygstantis) 

 

Pageidautina – 

turintis mokslo 

laipsnį ar 3 darbo 

MTEP projektuose 

patirties atitinkamoje 

srityje 

Bent vienas  

Tyrėjai MTEP darbai 2 profesijų grupė 6-asis lygmuo 

(ne žemesnis kaip 

bakalauras arba jam 

prilygstantis) 

 

arba 3 metų patirtis 

atitinkamoje srityje 

Didžioji dauguma - ¾  

priskirto personalo 

(skaičiuojant pilno 

etato ekvivalentais)  

Technikai ir jiems 

prilygintinas 

personalas 

Techniniai darbai, 

susiję su MTEP 

3 profesijų grupė 6-asis lygmuo 

(ne žemesnis kaip 

bakalauras arba jam 

prilygstantis) 

 

arba 3 metų patirtis 

atitinkamoje srityje 

 

Kiti 

aptarnaujantys 

darbuotojai 

Pagalbiniai darbai, 

susiję su MTEP 

4, 6, ar 8 profesijų grupė 2-3-4-asis lygmuo 

(bendrasis – vidurinis 

– profesinis, turint 

vidurinį išsilavinimą) 

 

arba 3 metų patirtis 

atitinkamoje srityje 

 

 Informacijos 

šaltinis: projekto 

veiklų aprašymas/ 

vadovo 

paskyrimas atlikti 

atitinkamus 

darbus / projekto 

ataskaita 

Informacijos šaltinis: 

darbo sutartis/pareiginė 

instrukcija 

Informacijos šaltinis: 

išsilavinimą ir patirtį 

patvirtinanti 

informacija, CV 

Informacijos šaltinis: 

projekto veiklų 

aprašymas/ vadovo 

paskyrimas atlikti 

atitinkamus darbus / 

projekto ataskaita 

 

 

4.2.2.2 TAIKOMI METODAI –  NAUJŲ ŽINIŲ GENERAVIMAS IR NAUDOJIMAS MTEP 

VEIKLOSE 

 

MT metu, vykdant eksperimentinius ir (arba) teorinius pažinimo darbus, siekiama visų 

pirma įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę. Todėl žinių gavimui turi būti 

taikomi praktinių arba pažintinių rezultatų gavimo būdai (tyrimų metodai), naudojant įvairias 

priemones. MT veiklų aprašymas turi atskleisti tyrimų metodologiją, realizuojančią bendriausius 

pažinimo principus bei mokslinio pažinimo procesą, metodus ir konkrečių tyrimų metodiką. 

Kiekviena mokslo sritis, o tuo labiau kryptis, turi savitus tyrimo metodus, nors yra ir bendrų tyrimo 

metodų (pavyzdžiui, eksperimentas, matematinė statistika, teorinės analizės, apibendrinimo ir kt.). 
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Nežiūrint tyrimų metodų įvairovės, galima išskirti šiuos dažniausiai praktikoje taikomus 

naujų žinių paieškos metodus: 

• Literatūros šaltinių analizė – neatsiejama mokslinio darbo dalis, kuri tęsiasi per visą 

mokslinio tyrimo procesą, nors prasideda dar prieš konkrečios temos pasirinkimą. 

Literatūros analizė gali būti pagalbinė mokslinio tyrimo priemonė, pavyzdžiui, 

eksperimentiniame tyrime. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali tapti savarankišku 

tyrimo metodu, pavyzdžiui, rašant referato pobūdžio darbą. 

• Stebėjimas – tai empirinis tyrimas, kai, specialiai nemanipuliuojant kintamaisiais, 

užrašomos ar kaip nors kitaip fiksuojamos visos dominančių kintamųjų reikšmės. Tai 

kryptingai organizuotas aplinkos daiktų ir reiškinių suvokimas. Stebėjimo metodas 

dažnai taikomas, kai reikia preliminariai patikrinti kokios nors neseniai iškeltos 

teorijos teiginius ar gauti naujų žinių apie reiškinį. 

• Eksperimentas – tai empirinis tyrimas, tiriamojo reiškinio stebėjimas tiksliai 

apskaičiuotomis sąlygomis, leidžiančiomis stebėti reiškinio savybes, eigą ir, 

pakartojus tas sąlygas, jį vėl atkurti turint tikslą – atrasti nežinomų savybių, patvirtinti 

ar paneigti hipotezes, ankstesnių bandymų rezultatus. Pagrindinis eksperimentinio 

tyrimo bruožas yra tas, kad tyrėjas apgalvotai kontroliuoja ir manipuliuoja sąlygomis, 

kurios lemia dominančius įvykius, tai yra, tyrėjas manipuliuoja pasirinktą 

nepriklausomą kintamąjį, sukeldamas įvairias priklausomo kintamojo variacijas. 

Modeliavimas gali būti eksperimento dedamoji. Modeliavimas – tiriamojo objekto 

savybių pakartojimas kitame objekte (modelyje) norint geriau pažinti tiriamąjį objektą. 

Modeliuojama tada, kai neįmanoma objekto ištirti tiesiogiai arba jį tirti dėl kokių nors 

priežasčių sudėtinga. Modelis turi būti panašus į tiriamąjį objektą fizinėmis arba 

funkcinėmis savybėmis. Šiuo požiūriu modeliavimas susijęs su analogijos metodu. 

Socialiniuose moksluose taikomi idealieji (teoriniai, matematiniai) modeliai. 

• Apklausa – tai empirinių tyrimų metodas, kai respondentai iš esmės tuo pačiu (arba 

artimu jam) metu atsakinėja į raštu (anketoje) ar žodžiu pateiktus klausimus. Šis 

metodas dažniausiai taikomas, kai tyrimo dalyko arba atskirų jo charakteristikų 

neįmanoma pažinti bei ištirti kitais empirinio tyrimo metodais (pvz., eksperimentu 

būdu arba stebėjimo metu), arba kai tyrimo dalykas yra visuomeninės arba 

individualios sąmonės elementai: poreikiai, interesai, motyvacija, nuotaikos, vertybės, 

įsitikinimai ir t.t. Interviu yra viena iš apklausos rūšių. Interviu apibrėžiamas kaip 

tyrėjo inicijuotas dviejų asmenų pokalbis, kurio tikslas – gauti būtiną tyrimo 

uždaviniams informaciją. Pavyzdžiui, informaciją apie įvairius proceso ypatumus, 

ypač naujus, mažai tyrinėtus, apie kurių struktūrą bei ryšius su kitais reiškiniais dar 

mažai žinoma. dažniausiai interviu papildo stebėjimo, ir apklausos metodais gautus 

duomenis. Dažniausiai praktikoje yra taikomi struktūrizuotas interviu (klausimai ir 

visa procedūra numatomi iš anksto, ir interviu eigoje mažai kas keičiama; šiuo atveju 

situacija yra apibrėžta) ir nestruktūrizuotas interviu (be detalaus plano, klausinėjama 

laisva forma; situacija atvira, galinti keistis). 

MT procesą santykinai galima būtų suskirstyti į keturis pagrindinius etapus:  

1. Pasiruošimas tyrimui. Šis etapas susijęs su tyrimo planavimu ir tyrimo aktualumo ir 

poreikio pagrindimu. Jame išskirtinas:  

a) literatūros studijavimas;  

b) temos formulavimas;  

c) tyrimo problemos (tiriamojo klausimo) aptarimas;  

d) tyrimo objekto apibūdinimas;  
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e) hipotezės formulavimas;  

f) tyrimo tikslo ir uždavinių nusakymas.  

2. Tyrimo proceso organizavimas. Šiame etape vyksta tyrimo metodų ir procedūrų aptarimas 

ir jų pasirinkimas.  

3. Empirinių duomenų rinkimas. Šiame etape renkami duomenys, kurie turi patvirtinti arba 

paneigti tyrimo hipotezę.  

4. Tyrimo duomenų apdorojimas. Čia išskirtinas:  

a) statistinis gautų duomenų apdorojimas, jeigu tyrime buvo taikyti kiekybiniai 

tyrimo metodai arba panaudotos skaitmeninės kokybinių tyrimų rezultatų 

reikšmės;  

b) teorinis duomenų apdorojimas;  

c) gautų rezultatų praktinis pritaikymas (siūlomi būdai arba konkrečios 

rekomendacijos, tačiau tik tais atvejais, kai tyrimo rezultatai leidžia tai 

padaryti).  

Įvardinti tyrimo proceso etapai nėra griežtai reglamentuojami. MT praktikoje vieni iš jų gali 

būti labiau išplėsti ir būti svarbūs, kiti – mažiau reikšmingi. Tyrimo procesas gali būti papildytas 

naujais elementais arba kai kurių jo etapų atsisakyta. 

MT veiklų gebėjimų generuoti naujas žinias identifikavimui rekomenduojama taikyti šiuos 

požymius: 

 
Tyrimų rūšis Požymiai 

MT procesas apima 

pagrindines tyrimų etapų 

dedamąsias Taip / ne 

Taikomas bent vienas žinių 

paieškos metodas Taip / ne 

Taikomi žinių paieškos 

metodai  yra būdingi  

planuojamų vykdyti MT 

mokslo sričiai/krypčiai   

Fundamentiniai 

tyrimai 

1. Pasiruošimas tyrimui;  

2. Tyrimo proceso 

organizavimas;  

3. Empirinių duomenų 

rinkimas;  

4. Tyrimo duomenų 

apdorojimas. 

Literatūros šaltinių analizė  

 

ir (ar) stebėjimas,  

 

ir (ar) eksperimentas, 

 

ir (ar) apklausa 

Taip / ne 

Taikomieji tyrimai 1. Pasiruošimas tyrimui;  

2. Tyrimo proceso 

organizavimas;  

3. Empirinių duomenų 

rinkimas;  

4. Tyrimo duomenų 

apdorojimas. 

Literatūros šaltinių analizė  

 

ir (ar) stebėjimas,  

 

ir (ar) eksperimentas, 

 

ir (ar) apklausa 

Taip / ne 

 Informacijos šaltinis: 

projekto veiklų aprašymas 

/ projekto ataskaita 

Informacijos šaltinis: projekto 

veiklų aprašymas / projekto 

ataskaita 

Informacijos šaltinis: MT 

vykdymo praktika (viešieji 

informacijos šaltiniai) 

 

EP metu naujos, jau turimos po anksčiau vykdytų MT veiklų, įsigytos iš išorės ir (ar) 

ankstesnės praktinės patirties metu įgytos žinios panaudojamos specifiniams praktiniams tikslams 

pasiekti arba uždaviniams spręsti – kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius, diegti naujus 

procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus, taip pat kurti, diegti 

arba iš esmės tobulinti MT ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu grindžiamus žmogaus, kultūros 

ir visuomenės problemų sprendinius. 

EP veiklose naudojamų naujų žinių identifikavimui rekomenduojama taikyti šiuos 

požymius: 
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Tyrimų rūšis Požymiai 

Naudojamos naujos žinios * Taip 

/ ne 

Naujos žinios naudojamos praktiniams tikslams 

pasiekti arba uždaviniams spręsti  Taip / ne 

 

Eksperimentinė 

plėtra 

 

Gautos vykdant MT veiklas 

anksčiau 

 

ir (ar) įsigytos iš išorės 

 

ir (ar) įgytos ankstesnės praktinės 

patirties metu 

 

1. Žinios naudojamos siekiant: 

 

Kurti naujas medžiagas, produktus ir įrenginius 

 

ir (ar) diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas 

 

ir (ar) iš esmės tobulinti jau sukurtus produktus ar įdiegtus 

procesus, sistemas ir paslaugas 

 

ir (ar) kurti, diegti arba iš esmės tobulinti žmogaus, 

kultūros ir visuomenės problemų sprendinius 

 

2. Gaunamos papildomos žinios 

 

 Informacijos šaltinis: projekto 

veiklų aprašymas / projekto 

ataskaita 

Informacijos šaltinis: projekto veiklų aprašymas / projekto 

ataskaita 

* Naudojamos žinios atitinka MTEP naujumo elemento identifikavimo požymius būdingus fundamentiniams 

ar taikomiesiems tyrimams (žr. Skyrelį „Taikomi metodai: naujų žinių generavimas ir naudojimas MTEP veiklose“). 

 

4.2.3 NEAPIBRĖŽTUMAS  

 

MTEP būdingas neapibrėžtumas, turintis daug aspektų. Pradėjus įgyvendinti MTEP 

projektą, sunku tiksliai apibrėžti rezultatus ir kaštus (įskaitant veiklai skirtą laiką), reikalingus 

siekiant nustatytų tikslų. Kalbant apie fundamentinius tyrimus, kurių tikslas – išplėsti formaliųjų 

žinių ribas, yra pripažįstama, jog yra galimybė nepasiekti norimų rezultatų. Kalbant apie MTEP 

apskritai, dažnai nėra aišku, kiek tiksliai lėšų ar laiko prireiks norimiems rezultatams pasiekti ir ar iš 

viso yra įmanoma pasiekti išsikeltus tikslus. Pavyzdžiui, neapibrėžtumas yra pagrindinis kriterijus 

siekiant atskirti EP prototipavimo veiklą (modelių, skirtų išbandyti technines koncepcijas ir 

technologijas, turinčias aukštą taikymo nesėkmės riziką) nuo ne EP prototipavimo veiklos 

(bandomosios partijos vienetų, skirtų atlikti techninį arba teisinį sertifikavimą). 

MTEP veiklų neapibrėžtumą indikuoja MTEP projekto rizika trijose dimensijose: (i) 

rezultatų rizika; ir (ar) (ii) kaštų rizika ir (ar) (iii) laiko/terminų rizika. 
Tyrimų rūšis Požymiai 

Egzistuoja 

pakankamai didėlė 

tikimybė, kad vykdant 

veiklas nepavyks gauti 

naujų žinių, reikalingų 

įvardintai problemai 

spręsti 

Egzistuoja 

pakankamai didėlė 

tikimybė, kad vykdant 

veiklas nepavyks gauti 

pakankamos 

kokybės/kiekybės 

naujų žinių, 

reikalingų sukurti 

naujus produktus ar iš 

esmės juos patobulinti 

Egzistuoja 

pakankamai 

didelė tikimybė, 

kad planuotus 

kiekybinius ar 

kiekybinius 

rezultatus nebus 

įmanoma pasiekti 

su planuojamais 

kaštais 

Egzistuoja 

pakankamai didelė 

tikimybė, kad 

planuotus 

kiekybinius ar 

kiekybinius 

rezultatus nebus 

įmanoma pasiekti 

per numatytą 

laikotarpį 

Fundamentiniai 

tyrimai 

Taip / ne  Taip / ne Taip / ne 

Taikomieji tyrimai Taip / ne Taip / ne Taip / ne Taip / ne 

Eksperimentinė 

plėtra 

 Taip / ne Taip / ne Taip / ne 

 Informacijos šaltinis: literatūros šaltiniai (viešieji informacijos šaltiniai / projekto aprašymas / 

projekto ataskaita 

 Ekspertinis vertinimas (asmuo, gerai susipažinęs su visiems prieinamomis pagrindinėmis 

žiniomis konkrečioje srityje) 
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4.2.4 SISTEMATIŠKUMAS  

 

MTEP yra formali, sistemingai vykdoma veikla. Šiame kontekste žodis „sistemingas“ 

reiškia, kad MTEP veikla vykdoma pagal nustatytą planą, dokumentuojant informaciją apie proceso 

eigą ir rezultatus. Todėl yra būtina nustatyti MTEP projekto tikslus ir veiklų finansavimo šaltinius. 

Turima dokumentacija turi atitikti MTEP projektinę veiklą, kuri nukreipta į specifinių poreikių 

tenkinimą ir kuriai skirti atskiri žmogiškieji bei finansiniai ištekliai. Nors tokia (formali) valdymo ir 

atskaitomybės struktūra yra labiau būdinga didelės apimties projektams, ji gali būti taikoma ir 

mažesniems projektams (tačiau nebūtinai), kuriems užtenka vieno ar keleto darbuotojų arba 

konsultantų (su sąlyga, kad yra įtraukti tyrėjai), atsakingų už praktinės problemos konkretaus 

sprendimo parengimą. 

MTEP projekto sistemiškumo vertinimui rekomenduojama taikyti loginę projektų rengimo 

matricą (4.2. pav.), kuri įgalina įvertinti projekto sistemiškumo egzistavimo faktą, tai yra projekte 

turi būti įvardinta (detaliau: 2.1 skyriuje. MTEP dokumentavimo ir įforminimo metodinis 

pagrindas): 

• Bendra problema – nepakankamas verslo efektyvumas/plėtra; 

• Problemos – mokslinis-techninis neapibrėžtumas; 

• Tikslas – verslo plėtra (pajamos); 

• Uždavinys – išspręsti  mokslinį-techninį neapibrėžtumą; 

• Veiklos – priemonių/darbų kompleksas uždavinių sprendimui; 

• Ištekliai – piniginės išlaidos ir darbo laiko sąnaudos; 

• Laimėjimai – veiklų įgyvendinimo matavimai; 

• Rezultatai – mokslinio-techninio neapibrėžtumo sprendimo išdava (MT – naujos 

žinios; EP – nauji ar patobulinti produktai, procesai, paslaugos);  

• Poveikis – tikslo pasiekimo mastas, sąlygotas rezultatų: verslo plėtra (pajamos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 pav. MTEP projekto loginė matrica 

4.2.5 GALIMYBĖ PERDUOTI IR(ARBA) ATKARTOTI 

 

MTEP projektas turi sudaryti galimybes perduoti naujas ir (ar) papildomas žinias, 

užtikrinant jų panaudojimą ir galimybę kitiems tyrėjams atkartoti rezultatus vykdant savo MTEP 

veiklą. Tai apima ir MTEP veiklą, kurios metu gaunami neigiamai rezultatai (kai nepasitvirtina 

pradinė hipotezė arba nepavyksta pagaminti tokio produkto, koks buvo numatytas iš pradžių). 
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Atsižvelgiant į tai, kad MTEP tikslas yra plėsti turimas žinias, rezultatai negali likti neišreikšti 

(pvz., likti tik tyrėjų mintyse), nes šie rezultatai ir su jais susijusios žinios gali būti prarasti. Žinių 

kodifikacija ir sklaida yra įprastos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų praktikos dalis, nors 

tokioms žinioms, kurios gaunamoms vykdant užsakomuosius darbus arba veiklas, kurios yra 

bendradarbiavimo sutarčių dalis, gali būti taikomi apribojimai. Versle rezultatai gali būti saugomi 

numatant konfidencialumo įsipareigojimus arba taikant kitas intelektinės nuosavybės apsaugos 

priemones, tačiau tikimasi, kad procesas ir rezultatai bus dokumentuojami tam, kad jais galėtų 

pasinaudoti kiti tyrėjai. 

 
Tyrimų rūšis Požymiai 

Procesas ir rezultatai 

dokumentuojami  

 

Naujų žinių  sklaida * Naujų žinių pritaikomumas / 

rezultatų tiražavimas   

Fundamentiniai 

tyrimai 

Taip / ne Bus publikuojami mokslo 

straipsniai  

Taip / ne 

Tikėtinas 

 

Taip / ne 

Taikomieji tyrimai Taip / ne Gali būti ar bus publikuojami 

mokslo straipsniai ir/ar 

patentuojama 

 

Taip / ne 

Galimas, sprendžiant 

analogiškas/panašias 

mokslines-technines problemas 

Taip / ne 

Eksperimentinė 

plėtra 

Taip / ne Gali būti ar bus patentuojama 

 

 Taip / ne 

Galimas, kuriant 

analogiškus/panašius produktus 

Taip / ne 

 Informacijos šaltinis: 

projekto veiklų aprašymas 

/ projekto ataskaita 

Informacijos šaltinis: projekto 

veiklų aprašymas / projekto 

ataskaita 

Informacijos šaltinis: MT 

vykdymo praktika (viešieji 

informacijos šaltiniai) 

* Požymis „Naujų žinių sklaida“ yra pagalbinis, nėra privalomas ir ne visais atvejais turi būti taikomas, bet jo buvimas 

akivaizdžiai patvirtina žinių perdavimo ir(arba) atkartojimo požymį. 

 

4.2.6 FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Vertinant veiklų ir išlaidų priskyrimą MTEP, reikia vengti dubliavimo siekiant pasinaudoti 

LR Pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnyje numatyta MTEP lengvata ir deklaruojant išlaidas 

Lietuvos statistikos departamentui, jei tokių veiklų ir išlaidų tinkamumą MTEP pripažino kita 

institucija, administruojanti nacionalinių ar tarptautinių programų (pavyzdžiui, FP7, Horizon2020, 

ES Struktūriniai fondai, EEE finansinis mechanizmas, Norvegijos EEE finansinis mechanizmas ir 

pan.) lėšas, skirtas MTEP projektų įgyvendinimui.  

 

Finansavimo šaltinių įtakos veiklų priskyrimo MTEP identifikavimui rekomenduojama 

taikyti šiuos požymius: 

 
Tyrimų rūšis Požymiai 

Projektas pilnai ar dalinai 

finansuojamas iš 

nacionalinių ar 

tarptautinių programų, 

skirtų MTEP projektų 

finansavimui 

MTEP apima veiklas, kurios 

yra logiškas iš MTEP skirtų 

nacionalinių ar tarptautinių 

programų finansuotų 

projektų tęsinys 

MTEP apima veiklas, kurių 

prielaida buvo MTEP skirtų 

nacionalinių ar tarptautinių 

programų finansuotų 

projektų rezultatai 

Fundamentiniai 

tyrimai 

Taip / ne  

 

Abiem atvejais verslo 

subjektai negali  pasinaudoti 

LR Pelno mokesčio 

įstatymo 171 straipsnyje 

numatyta MTEP lengvata 

Jei „Taip“ 

 

Nevertinamas tik pagal 

kriterijų „Naujumo elementas“ 

 

Taikomieji tyrimai Jei „Taip“ Jei „Taip“ Taip / ne  
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ir (ar) 

eksperimentinė 

plėtra 

 

Vertinamas tik projekto 

išlaidų kategorijų tapatumas 

LR Pelno mokesčio 

įstatymo 171 straipsnyje 

numatytos MTEP lengvatos 

nuostatoms 

 

Nevertinamas tik pagal 

kriterijų „Naujumo elementas“ 

 

Visais atvejais atliekamas 

pilnas vertinimas 

 Informacijos šaltinis: 

projekto dokumentacija 

Informacijos šaltinis: abiejų 

projektų  dokumentacija  

Informacijos šaltinis: abiejų 

projektų  dokumentacija 

 

 

4.3 VEIKLŲ ATITIKIMO MTEP PARADIGMAI VERTINIMAS 

 

Iš MTEP veiklų reikia eliminuoti veiklas, kurios: 

• nevykdomos MTEP tikslais; 

• kuria materialinę bazę pajamų generavimui; 

• generuoja pajamas. 

 

Pagal veikloms būdingus požymius galima išskirti šias MTEP nepriskirtinų veiklų grupes: 

1. Mokymas ir rengimas 

• Mokymas ir personalo parengimas nėra MTEP. Tačiau mokymo veikla gali būti 

priskiriama MTEP tuo atveju, kai ji apima savarankišką mokymąsi, konkrečiai skirtą 

MTEP projektui (knygų skaitymas, dalyvavimas konferencijose ir seminaruose, ir 

pan.) 

2. Kita susijusi mokslinė ir technologinė veikla: 

• Mokslo ir techninės informacijos paslaugos, pavyzdžiui, mokslinės ir techninės 

informacijos rinkimas, kodavimas, klasifikavimas ir skleidimas, analizė, vertinimas, 

mokslinės ir technologinės literatūros vertimas ir redagavimas, statistiniai tyrimai bei 

perspektyvų rengimas, kokybės kontrolė, konsultavimo paslaugos. Tačiau kita 

susijusi mokslinė ir technologinė veikla gali būti priskiriama MTEP tuo atveju, kai ji 

vykdoma išskirtinai ar pirmiausia MTEP tikslais ir yra MTEP dalis, pavyzdžiui, 

pirminės ataskaitos apie MTEP metu gautus duomenis rengimas turėtų būti įtrauktas 

į MTEP veiklą. 

• Bendrosios paskirties duomenų rinkimas nėra MTEP. Pavyzdžiui, įprastinė 

topografinė kartografija, įprastiniai geologiniai, hidrologiniai, okeanografiniai ir 

meteorologiniai tyrimai, astronominiai stebėjimai, kitų duomenų apie socialinius 

ekonominius reiškinius rinkimas nėra priskiriami MTEP veiklai. Duomenys, surinkti 

išimtinai ar pirmiausia kaip MTEP proceso dalis, yra įtraukiami į MTEP. Tokios pat 

taisyklės galioja ir duomenų apdorojimui bei aiškinimui. Kai šie duomenys yra 

specialiai surenkami arba apdorojami MTEP tikslais, šios išlaidos turėtų būti 

įtrauktos į MTEP skirtas išlaidas; į jas įtraukiamos ir duomenų planavimo, 

sisteminimo ir kitos išlaidos. Tačiau duomenys, surinkti kitais arba bendrais tikslais, 

pvz., ketvirtinių duomenų apie nedarbą atranka, neturėtų būti įtraukiami į MTEP, net 

jeigu jie yra naudojami MTEP. Temperatūros arba atmosferos slėgio registravimas 

kiekvieną dieną yra ne MTEP, o meteorologijos tarnybos veikla arba bendrų 

duomenų rinkimas, tuo metu naujų temperatūros matavimo metodų tyrimas yra 

MTEP, kaip ir naujų sistemų ir metodų, skirtų duomenims aiškinti, tyrinėjimas ir 

tobulinimas. 

• Rinkos tyrimai taip pat neturėtų būti įtraukti į MTEP. Rinkos tyrimai, kurie sudaro 

neatskiriamą vykdomo MTEP projekto dalį, ir kurių metu yra vykdomi kryptingi 

moksliniai, technologiniai ar panašus tyrinėjimai, turėtų būti priskiriami prie MTEP. 

• Bandymai, testavimas ir standartizacija, įgyvendinamumo tyrimai, t. y. siūlomų 

inžinerinių projektų tyrimas panaudojant egzistuojančias technologijas tam, kad būtų 
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gauta papildoma informacija prieš nusprendžiant įdiegti. Tačiau, atkreiptinas 

dėmesys, jog pačių MTEP projektų įgyvendinamumo tyrimai yra MTEP dalis. Taip 

pat MTEP yra priskiriami išsamūs bandymai, kurių pagrindu yra atliekamas tolesnis 

projektavimas bei inžinerija. Jeigu pradinė gamybos fazė nelemia tolesnio 

projektavimo ir inžinerijos, ji neturėtų būti laikoma MTEP, kadangi pirminis tikslas 

jau yra ne tolesnis produktų tobulinimas, o gamybos proceso pradžia. Mechanikos 

inžinerijos pramonėje atliekama MTEP veikla dažnai yra artimai susijusi (ir dažnai 

painiojama) su projektavimo ir braižybos darbais. Jei kalkuliacijos, projektai, darbo 

brėžiniai ir eksploatavimo instrukcijos yra sukurti bandomosioms gamykloms ir/ar 

prototipams įrengti bei eksploatuoti, jie turėtų būti priskirti MTEP. Jei jie atliekami 

produkcijos standartizavimui parengti, vykdyti ir prižiūrėti (pvz., technologinė 

įranga staklėms, staklės) arba produktų pardavimui skatinti (pvz., atsarginių dalių 

pasiūlymai, lankstinukai, katalogai), jie neturėtų būti priskirti MTEP. 

Prototipo(-ų) projektavimas, konstravimas ir bandymas paprastai patenka į MTEP, 

tačiau iki tol, kol atliekami visi būtini prototipo(-ų) pakeitimai, bandymas užbaigtas 

sėkmingai, o galutinis MTEP tikslas yra pasiektas. Jeigu prototipas pradedamas 

eksploatuoti vieneto komercinėje veikloje, tai nebelaikoma MTEP. 

Jeigu pagrindinis tikslas yra toliau techniškai tobulinti produktą ar procesą, tai šis 

darbas atitinka MTEP apibrėžtį. Kita vertus, jeigu produktas, procesas ar metodas yra 

iš esmės parengtas, o pagrindinis tikslas yra plėtoti rinkas, atlikti ikigamybinį 

planavimą ar pasiekti, kad gamybos ar kontrolės sistema funkcionuotų sklandžiai, 

toks darbas nebelaikomas MTEP. 

Bandomųjų gamyklų kūrimas ir veikimas yra MTEP dalis tol, kol pagrindinis tikslas 

yra įgyti patirties bei rinkti inžinerinius ir kitus duomenis, kurie bus naudojami: 

• hipotezėms kelti; 

• naujų produktų formulėms sudaryti; 

• naujų produktų specifikacijoms rengti; 

• specialiai įrangai arba konstrukcijoms, reikalingoms naujiems procesams, 

kurti; 

• darbo instrukcijoms ar proceso vadovams rengti. 

Jeigu, pasibaigus eksperimentinei fazei, bandomoji gamykla tampa normaliai 

veikiančia komercinės gamybos įmone, jos veikla nebegali būti priskiriama MTEP. 

• Specializuota sveikatos priežiūra. Pavyzdžiui: medicinos srityje įprastas 

skrodimas, norint nustatyti mirties priežastį, yra medicinos praktika, o ne MTEP. 

Tuo tarpu, specialūs tam tikro mirštamumo tyrimai, siekiant nustatyti šalutinį tam 

tikro vėžio gydymo būdo poveikį, yra MTEP. Panašiai įprasti tyrimai, tokie kaip 

gydytojams paskyrus atliekami kraujo ir bakteriologiniai tyrimai, nėra MTEP, o 

speciali kraujo tyrimų programa pradedant vartoti naują vaistą yra MTEP.  

• Įprastinė programinės įrangos plėtra, visa administracinė bei teisinė veikla, 

susijusi su patentais ir licencijomis. Pažymėtina, kad patentinė veikla, tiesiogiai 

susijusi su MTEP, yra MTEP. Įprastinė programinės įrangos kūrimo veikla apima 

darbą su sisteminiais-specifiniais arba programiniais specifiniais pasikeitimais, kurie 

buvo viešai prieinami prieš pradedant darbą. Techninės problemos, kurios buvo 

išspręstos ankstesniuose projektuose, tose pačiose operacinėse sistemose ir 

kompiuterių architektūroje, taip pat įprasta kompiuterių priežiūra irgi nelaikoma 

MTEP. Toliau pateikiami pavyzdžiai iliustruoja su programine įranga susijusią 

įprastinę veiklą, kuri nelaikoma MTEP: 

• versle naudojama programinė įranga ir informacinių sistemų kūrimas, 

taikant žinomus metodus ir turimas programinės įrangos priemones; 

• esamų sistemų aptarnavimas; 

• kompiuterinių kalbų konvertavimas ir/ar vertimas; 

• taikomųjų programų praturtinimas naujomis vartojimo funkcijomis; 
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• sistemų klaidų suradimas ir pašalinimas; 

• esamos programinės įrangos pritaikymas; 

• vartotojo dokumentacijos parengimas. 

Kad programinės įrangos kūrimo projektas būtų laikomas MTEP, jis turi būti 

užbaigiamas priklausomai nuo mokslinės ir/ar technologinės pažangos, o projekto 

tikslu turi būti laikomas sistemingas mokslinės ir/arba technologinės problemos 

sprendimas. Esamos programos ar sistemos atnaujinimas, papildymas ar pakeitimas 

gali būti laikomas MTEP, jeigu skatina mokslinę ir/arba technologinę pažangą, 

pasireiškiančią žinių gausėjimu. Mokslinė ir arba technologinė pažanga programinėje 

įrangoje gali būti pasiekta net jeigu projektas nėra baigtas, kadangi nesėkmė gali 

suteikti kompiuterinės programinės įrangos kūrėjams žinių, pavyzdžiui, kad tam 

tikras būdas yra nesėkmingas. 

Toliau pateikiami pavyzdžiai iliustruoja su programinės įrangos kūrimu ar plėtra 

susijusią veiklą, kuri yra laikoma MTEP: 

• tyrimai, padedantys kurti naujas teorinės informatikos teoremas ir 

algoritmus; 

• informacinių technologijų plėtra operacinių sistemų, programavimo kalbų, 

duomenų valdymo, komunikacinės programinės įrangos ir programinės 

įrangos kūrimo priemonių lygiu; 

• interneto technologijų kūrimas; 

• programinės įrangos projektavimo, tobulinimo, sklaidos ir palaikymo 

metodų moksliniai tyrimai; 

• programinės įrangos kūrimas, lemiantis pažangą bendrose informacijos 

kaupimo, perdavimo, saugojimo, atkūrimo, valdymo ar vizualizavimo 

srityse; 

• eksperimentinė veikla, siekiant užpildyti programinės įrangos tobulinimo 

technologijos žinių spragas; 

Daugeliu atvejų MTEP pasireiškia per programinę įrangą, kuri yra naujoviška ne 

techninėmis, o savo funkcinėmis galimybėmis. Naujos taikomosios programinės 

įrangos kūrimas, esminis operacinių sistemų patobulinimas priklauso MTEP sričiai. 

3. Kita pramoninė veikla: 

• Inovacinė veikla (žr. Oslo vadovą): visi kiti tolesni moksliniai, techniniai, 

komerciniai ir finansiniai veiklos etapai, būtini naujų arba patobulintų gaminių ar 

paslaugų įdiegimui bei naujų ar patobulintų procesų komerciniam panaudojimui. Ši 

veikla apima technologijos įsigijimą, įrengimą ir pramonės inžineriją, niekur kitur 

nepriskirtą pramoninį projektavimą, kito turto įsigijimą, gamybos paleidimą ir naujų 

bei patobulintų gaminių rinkodarą; 

• Gamyba ar paslaugų teikimas ir su tuo susijusi techninė veikla. Tokia gamybos 

bei su ja susijusi techninė veikla apima pramoninę gamybą ir jos ikigamybinę 

stadiją, prekių ir paslaugų paskirstymą, įvairias giminingas technines paslaugas 

verslo įmonių sektoriuje ir ekonomikoje apskritai, kartu su gimininga veikla 

naudojant socialinių mokslų dalykus, pavyzdžiui, rinkos tyrimus. Pavyzdžiui, prekių 

dekoravimo, etikečių sukūrimo, dizaino ir panaši veikla, susijusi prekių įvedimu į 

rinką, nelaikoma MTEP. 

4. Administravimas ir kita pagalbinė veikla 

•  Administravimas ir kita pagalbinė veikla kuri nėra vykdoma vien tik MTEP 

tikslams. Administravimo ir biuro veikla, vykdoma ne vien tik MTEP, pavyzdžiui, 

centrinių finansų ir personalo departamentų, sandėliavimo, valymo, remonto, 

techninės priežiūros ir apsaugos veikla nelaikoma MTEP. 

 

Veiklų atitikimo MTEP paradigmai identifikavimui rekomenduojama taikyti šiuos 

požymius: 
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TEP veikla 

Požymiai 

Yra tiesiogiai 

įvardintos 

prie MTEP  

nepriskirtinų 

veiklų 

(grupės 

aprašyme) 

Nėra tiesiogiai įvardintos prie MTEP  nepriskirtinų veiklų (grupės 

aprašyme) 

Neprisided

a prie kitų 

MTEP 

veiklų 

plėtojimo 

Nekuria 

tiesioginių 

paskatų (pačių 

žinių ar bazės 

žinių 

generavimui) 

naujų žinių 

atsiradimui 

Prisideda prie 

paslaugų ar 

gamybos 

materialinės 

bazės kūrimo/ 

tobulinimo ar 

proceso derinimo 

Vykdom

a 

rinkodar

os 

tikslais 

Generuoj

a pajamas 

Atskira MTEP 

veikla ar sub-veikla 
Taip / ne 

Taip / ne Taip / ne Taip / ne 
Taip / ne Taip / ne 

 Informacijos šaltinis: projekto dokumentacija 

 

Esant bent vienam „Taip“, vertinant konkrečią veiklą, vertinama veikla turėtų būti 

eliminuota iš MTEP veiklų. 

 

4.4 MTEP VEIKLŲ PRIEŽAST INGUMO VERTINIMAS 

 

Vykdant MTEP veiklas, atskirų MTEP etapų trukmė bei darbų apimtys yra nevienodos ir 

priklauso nuo konkretaus kuriamo produkto (paslaugos, proceso, technologijos ar kt.), taip pat nuo 

MTEP veiklos masto, nuo MTEP veiklos vykdytojo veiklos srities ir verslo subjekto dydžio bei kitų 

aplinkybių. Tam tikrais atvejais (ypač socialinių ir humanitarinių mokslų ir meno srityse) kai kurie 

MTEP etapai (vienas ar keli) gali būti eliminuoti. Nepaisant to MTEP veiklų priežastingumo 

vertinime galima naudoti tipinius MTEP etapų apibūdinimus. 

MTEP veiklų etapiškumas visumoje įgalina konstruoti MTEP veiklų generuojamą pridėtinės 

vertės grandinę sprendžiant atitinkamas problemas, sietinas su moksliniu-techniniu neapibrėžtumu. 

MTEP veiklų etapiškumo pagrindą pridėtinės vertės grandinėje apsprendžia šios loginės sekos: 

• Problema  uždavinys  veikla  rezultatas  (ne) išspręsta problema; 

• Veikla (a)  rezultatas (a)  veikla (b)  rezultatas (a+bc). 

Projektuojant ir modeliuojant  MTEP veiklas, rekomenduojama taikyti MTEP etapų 

apibūdinimus, įvardintus „Rekomenduojamame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų 

klasifikacijos apraše“, patvirtintame LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650. 

Vadovaujantis aprašu galima išskirti tipinius MTEP veiklų etapus nuo žinių įgijimo iki produkto 

sukūrimo: 

1. MTEP tipas: fundamentiniai tyrimai 

1 etapas. Fundamentinių žinių įgijimas. Pirminis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros etapas. Šiuo etapu baigiama fundamentinių mokslinių tyrimų fazė ir pradedama 

taikomųjų mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros fazė. 

2. MTEP tipas: taikomieji moksliniai tyrimai 

2 etapas. Žinių taikymo koncepcijos formulavimas. Koncepcija formuluojama teoriniu 

lygmeniu, grindžiama mokslinių tyrimų rezultatų analize. Nėra konkrečių koncepcijos 

įgyvendinamumą pagrindžiančių įrodymų. 

3 etapas. Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas. Vykdomi teoriniai ir 

eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai ir jų rezultatais įrodomos / patvirtinamos 

prielaidos dėl atskirų produkto elementų. 

4 etapas. Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas. Veikla apima 

skirtingų (ir esminių) būsimo produkto sudedamųjų dalių integraciją, siekiant patvirtinti 
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jų sisteminį veikimą laboratorinėmis sąlygomis. Maketas (modelis), meno objekto 

projektas dar labai tolimas nuo numanomo galutinio produkto. Maketo (modelio), meno 

objekto projekto testavimas paprastai parodo, kad reikia papildomų taikomųjų mokslinių 

tyrimų. Šiame etape gali atsirasti eksperimentinės plėtros elementų. 

5 etapas. Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas, meno objekto 

projekto pristatymas visuomenei. Šio lygio maketas (modelis) labai priartėjęs prie 

galutinio produkto. Į maketą (modelį) integruota daugiau sudedamųjų dalių. Siekiant 

patvirtinti faktinį veikimą, jis išbandomas laboratorinėmis arba kitomis bandymo 

sąlygomis imituojant realią aplinką ar stebimas tam tikroje socialinėje aplinkoje; meno 

objekto projektas pateikiamas ir derinamas su suinteresuotais asmenimis jo 

įgyvendinamumui ir įgyvendinimo tikslingumui nustatyti. Šiame etape gali atsirasti 

eksperimentinės plėtros elementų. 

3. MTEP tipas: eksperimentinė plėtra 

6 etapas. Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas. Kuriamas konkretus produkto 

prototipas daug pažangesnis, nei nurodyta 5 MTEP etape. Jam suteikta reikiama 

konfigūracija, turinys, išvaizda ar kitos savybės; jo veikimą patvirtina laboratorinės arba 

kitos bandymo sąlygos (tam tikroje socialinėje aplinkoje). Šiame etape gali kilti poreikis 

atlikti papildomus taikomuosius mokslinius tyrimus. Tokio poreikio tikimybė mažėja 

vėlesniuose etapuose. 

7 etapas. Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas. Labai artimas galutiniam 

produktui prototipas (bandomoji versija) išbandomas ir demonstruojamas realioje 

veikimo aplinkoje. Šiame etape gali kilti poreikis atlikti papildomus taikomuosius 

mokslinius tyrimus. Tokio poreikio tikimybė mažėja vėlesniuose etapuose. 

8 etapas. Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas). Parengiama 

įranga, sukaupiami ištekliai galutinio produkto bandomosios partijos gamybai. 

Pagaminama bandomoji produkto partija. 

9 etapas. Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto 

pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo). Įvertinama produkto kokybė ir išeiga. 

Produktas pristatomas potencialiems vartotojams. 

Pastaba: ypatingas dėmesys 7 – 9 MTEP etapuose turi būti kreipiamas į tai, kad nebūtų 

pažeista takoskyra tarp MTEP ir kitų mokslinių, technologinių, pramoninių ir komercinių veiklų 

(detaliau 4.3 skyriuje). Praktikoje labai dažnai pažeidžiama takoskyra, kai atliekama prototipo ar 

bandomosios partijos gamyba, bandymas ir demonstravimas. Demonstravimas ir testavimas MTEP 

veiklų kontekste apima visas pastangas, kurių reikia siekiant įvertinti naują gaminį paslaugą ar 

procesą kuo realesnėje veikiančioje aplinkoje, kad būtų galima įvertinti kuriamų produktų, paslaugų 

ar procesų charakteristikas ir jei bandymo ir demonstravimo pagrindinis tikslas yra toliau techniškai 

tobulinti produktą ar procesą. Testavimas – procesas, kurio metu siekiama rasti kuriamos produkto 

ar proceso klaidas ir įrodyti, kad kuriamas produktas ar procesas tenkina reikalaujamą kokybę. 

Testavimo metu siekiama rasti klaidas testuojamame objekte. Testavimo objektu gali būti – 

modulis, sistema, prietaisas, mechanizmas, dokumentacija. Testuojant tikrinama, ar testuojamas 

objektas daro tai, ką ji turi daryti ir nedaro to, ko neturi daryti. Testavimas apima kitus du procesus 

– verifikavimą ir validavimą. Verifikavimas – tai veikla, kuria siekiama įsitikinti, kad tam tikra 

funkcija vykdoma korektiškai (atsako į klausimą, ar teisingai veikia kuriamas produktas, procesas, 

paslauga). Validavimas – veikla, kuria siekiama įsitikinti, kad funkcija atitinka reikalavimus (atsako 

į klausimą, ar kuriamas teisingas produktas, procesas, paslauga). Kita vertus, jeigu produktas, 

procesas ar metodas yra iš esmės parengtas, o pagrindinis tikslas yra plėtoti rinkas, atlikti 

ikigamybinį planavimą ar pasiekti, kad gamybos ar kontrolės sistema funkcionuotų sklandžiai, toks 

darbas nebelaikomas MTEP. Be to, MTEP nelaikoma ir inovacinė veikla – kai sumontuojama ir 

suderinama įranga, sutelkiami ištekliai masinei produkto (gaminio, sistemos, naujos medžiagos, 

įrenginio) gamybai, produktas pristatomas potencialiems vartotojams, visuomenė (potencialūs 
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vartotojai) informuojama apie naujos paslaugos (technologijos, proceso ar žmogaus, kultūros ar 

visuomenės problemų sprendinio) sukūrimą, ar kuriamas meno objektas.  

MTEP veiklų priežastingumo ir vietos naujų žinių formavimo taikymo pridėtinės vertės 

kūrimo grandinėje vertinimui rekomenduojama taikyti šiuos požymius: 

 
MTEP 

etapai 

Požymiai 

Ar etapo veiklos prisideda prie konkretaus 

uždavinio/problemos sprendimo? 

Problema  uždavinys  veikla  rezultatas 

 (ne) išspręsta problema 

Ar etapo veiklos naudoja ankstesnių etapų rezultatus 

ir ar kuriama pridėtinė vertė rezultatams? 

Veikla (a)  rezultatas (a)  veikla (b)  rezultatas 

(a+bc) 

2 Taip / ne  Taip / ne  

3 Taip / ne  Taip / ne  

4 Taip / ne  Taip / ne  

5 Taip / ne  Taip / ne  

6 Taip / ne  Taip / ne  

7 Taip / ne  Taip / ne  

8 Taip / ne  Taip / ne  

9 Taip / ne  Taip / ne  

 Informacijos šaltinis: projekto dokumentacija 

/ ataskaita 

Informacijos šaltinis: projekto dokumentacija / ataskaita 

 

Vertinant konkrečią veiklą ir esant bent vienam „Ne“, vertinama veikla gali būti eliminuota 

iš MTEP veiklų, jei ji ar jos generuojami rezultatai nekuria pridėtinės vertės MTEP veiklų 

komplekse. 

 

 

4.5 MTEP VEIKLŲ KAŠTŲ VERTINIMAS 

 

MTEP veiklų išlaidų vertinimui rekomenduojama taikyti šiuos požymius: 

 

P
o

žy
m

ia
i 

Patenka į LR Pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnyje numatyta MTEP lengvatos 

nuostatose įvardintas išlaidų kategorijas 

Taip / ne 

In
fo

rm
a

ci
jo

s 
ša

lt
in

is
: 

p
ro

je
kt

o
 d

o
ku

m
en

ta
ci

ja
, 

fi
n

a
n

si
n

ės
 

a
ts

ka
it

o
m

yb
ės

 d
o

ku
m

en
ta

i 

Aiškiai susietos su MTEP veiklomis Taip / ne 

Būtinos MTEP veiklų plėtojimui Taip / ne 

Patirtos remiantis rinkos kainomis Taip / ne 

Yra dokumentuotos Taip / ne 

Yra realios, t. y. faktiškai patirtos projekto vykdytojo tiesiogiai, o ne per 

tarpininkus 

Taip / ne 

Patirtos tik po oficialaus ūkio subjekto vadovo nurodymo pradėti MTEP veiklas. 

Oficialų nurodymą (įsakymą, potvarkį, pan.) gali pakeisti kitas vadovo (jo įgalioto 

asmens) sprendimas arba veiksmai, ar veiksmų visuma, kurie patvirtintų, kad 

projektas faktiškai prasidėjo 

Taip / ne 

 Nėra patirtos įsigyjant prekes iš asmenų, su kuriais pasirašyta jungtines veiklos 

sutartis dėl MTEP veiklu vykdymo tame pačiame MTEP projekte 

Taip / ne 

Nebuvo finansuotos (apmokėtos) iš LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, 

kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES fondų, 

ES finansinės paramos priemonių, kitų Bendrijos finansinių priemonių ar kitos 

tarptautinės paramos lėšų 

Taip / ne 

Neapima pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumų, kurios gali 

būti atskaitomos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

(Žin., 2002, Nr. 35-1271) nuostatas 

Taip / ne 

 

Detalios MTEP veiklų išlaidų vertinimo ir išlaidų priskyrimo (alokavimo) MTEP išlaidoms 

gairės pateiktos anksčiau (žr. Skyriuje 3). 

http://172.16.0.250/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=53693&BF=1
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5 PATIKROS LAPAS (ANGL. CHECK-LIST) MTEP VEIKLŲ IR SĄNAUDŲ 

PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IDENTIFIKAVIMUI   

 

5.1 MTEP VEIKLŲ DOKUMENTAVIMUI REKOMENDUOJAMŲ DOKUMENTŲ 

SĄRAŠAS  

 

Remiantis Frascati 2015 nuostatomis, MTEP veikla gali būti pastovi arba atsitiktinė, o jai 

taikomi pagrindiniai penki kriterijai (detaliau žr. 4 skyriuje), ypač naujumo kriterijus, turėtų būti 

adaptuojami pagal verslo sektorių, todėl MTEP projektų dokumentavimas ir jo formalumo lygis 

skirtingose organizacijose dažniausiai yra nevienodas. Pavyzdžiui, universitetuose ir mokslinių 

tyrimų institutuose taikoma projektų dokumentavimo praktika yra nepalyginamai griežtesnė 

(formalesnė) nei verslo organizacijose, tuo tarpu verslo įmonėse, ypač mažose ir vidutinėse 

įmonėse, MTEP projektų dokumentavimas yra kur kas mažiau formalizuotas. Todėl identifikuojant 

ir vertinant įmonės turimą projekto inicijavimo ir vykdymo dokumentaciją, atitinkamai turėtų būti 

atsižvelgiama į kontekstą, ūkio sektorių ir kitas aplinkybes (pvz., mažose ir vidutinėse įmonėse 

taikomi formalumo reikalavimai yra kur kas mažesni nei stambiose verslo organizacijose ir/ arba 

mokslo institucijose taikoma praktika). 

Nr. Dokumento pavadinimas Patikra 

Taip Ne 

 INICIJAVIMO FAZĖ   

1.  Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymas dėl projekto vykdymo (žr. 

Priedas 2.1). Įsakymą gali pakeisti kitas vadovo (jo įgalioto asmens) sprendimas, 

veiksmai arba veiksmų visuma, kurie patvirtina, kad projektas faktiškai 

prasidėjo. 

  

2.  Potvarkis dėl darbuotojų priskyrimo įgyvendinti projektą (žr. Priedas 2.2). 

Potvarkį gali pakeisti kitas vadovo (jo įgalioto asmens) sprendimas, veiksmai 

arba veiksmų visuma, kurie patvirtina, kad darbuotojai buvo priskirti įgyvendinti 

projektą.  

  

3.  Projekto aprašymas (žr. Priedas 2.3)   

4.  Darbuotojų priskirtų vykdyti MTEP veiklas gyvenimo aprašymai (CV)   

5.  Darbuotojų priskirtų vykdyti MTEP veiklas pareiginės instrukcijos   

6.  Ekspertinė išvada apie MTEP projekto naujumą (žr. Priedas 2.10).   

    

 VYKDYMO FAZĖ   

7.  Pavedimų/užduočių aprašymai (žr. Priedas 2.4) (kiekis koreliuoja su projekto 

aprašymu) 

  

8.  Pavedimų/užduočių atlikimo ataskaitos (žr. Priedas 2.5) (kiekis – proporcingai 

pavedimų/užduočių skaičiui) 

  

9.  Sprendimai dėl projekto veiklų korekcijos (žr. Priedas 2.6) (pagal faktą)   

10.  Tarpinė MTEP projekto vykdymo ataskaita (žr. Priedas 2.7) (viena per 

finansinius  metus) 

  

    

 UŽBAIGIMO ETAPAS   

11.  Užbaigto MTEP projekto ataskaita (žr. Priedas 2.7)   

12.  Sprendimas panaudoti MTEP rezultatus (žr. Priedas 2.8)   

13.  Buhalterinė pažyma apie gautas pajamas arba padarytas investicijas, susijusias 

su MTEP rezultatų panaudojimu komercinei veiklai  (žr. Priedas 2.9) (jei jau 

buvo padaryta) 

  

14.  Ekspertinė išvada apie MTEP projekto naujumą (žr. Priedas 2.10) (jei nebuvo 

parengta projekto inicijavimo stadijoje) 
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5.2 MTEP SĄNAUDŲ PAGRINDIMUI REKOMENDUOJAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS  

 

 
Nr. Dokumento pavadinimas Patikra 

Taip Ne 

 BENDROJI INFORMACIJA   

1.  Apskaitos politika   

2.  Įsakymas, dėl sąskaitų plano papildymo sąskaitų plano papildymo (žr. Priedas 

3.1) 

  

3.  Sąskaitų planas   

4.  Išrašas iš buhalterinės apskaitos (informacija apie su MTEP projektu 

susijusiuose sąskaitose sukauptas/apskaitytas sąnaudas)  

  

    

 SU DARBO UŽMOKESČIU SUSIJUSIOS SĄNAUDOS   

5.  Projekto tabeliai (žr. Priedas 3.2)   

6.  Pažymos dėl MTEP projektui tenkančio darbo užmokesčio sąnaudų (žr. Priedas 

3.3) 

  

7.  Darbo sutartys (įm. taikoma praktika)   

8.  Darbo užmokesčio priskaičiavimo žiniaraščiai (įm. taikoma praktika)   

9.  Tabeliai (įm. taikoma praktika)   

    

 KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDOS   

10.  Komandiruočių suvestinė pažyma (žr. Priedas 3.4)   

11.  Įsakymas/potvarkis dėl siuntimo į komandiruotę (įm. taikoma praktika)   

12.  Komandiruotės ataskaita (įm. taikoma praktika)   

13.  Komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai (įm. taikoma praktika)   

    

 ŽALIAVŲ IR (AR) MEDŽIAGŲ SĄNAUDA   

14.  Sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto nurašymo aktai 

(žr. Priedas 3.5) 

  

15.  Žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto įsigijimo dokumentai (įm. 

taikoma praktika) 

  

    

 PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS   

16.  Pažyma dėl MTEP darbams reikalingų paslaugų įsigijimo (žr. Priedas 3.6). Ši 

pažyma nėra būtina, jei sutartyse ir (arba) sąskaitose faktūrose, ir (arba) 

priėmimo-perdavimo aktuose yra pakankamai informacijos, leidžiančios įsigytas 

paslaugas susieti su konkrečiu MTEP projektu. 

  

17.  Įsakymas dėl paslaugų įsigijimo sąnaudų priskyrimo MTEP projektui pro rata 

principu (žr. Priedas 3.7) 

  

18.  Pažyma dėl paslaugų įsigijimo sąnaudų priskaičiavimo MTEP projektui pro rata 

principu (žr. Priedas 3.8) 

  

19.  Paslaugų įsigijimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, priėmimo-

perdavimo aktai) (įm. taikoma praktika) 

  

    

 MTEP PASLAUGŲ (SUDEDAMŲJŲ DARBŲ) ĮSIGYJIMO IŠLAIDOS   

20.  Potvarkis dėl įsigytų MTEP paslaugų rezultatų panaudojimo įgyvendinant 

MTEP projektą (žr. Priedas 3.9). Potvarkis nėra būtinas, jei sutartyse ir (arba) 

sąskaitose faktūrose, ir (arba) priėmimo-perdavimo aktuose yra pakankamai 

informacijos, leidžiančios įsigytų MTEP paslaugų rezultatus susieti su konkrečiu 

MTEP projektu. 

  

21.  Techninė užduotis MTEP darbams (įm. taikoma praktika)   

22.  MTEP paslaugų/darbų sutartis (įm. taikoma praktika)   

23.  MTEP paslaugų įsigijimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, priėmimo-   
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perdavimo aktai) (įm. taikoma praktika) 

    

 MTEP VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO NUSIDĖVĖJIMO 

(AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS  

  

24.  Potvarkis dėl ilgalaikio turto  naudojimo įgyvendinant MTEP projektą (žr. 

Priedas 3.10) 

  

25.  Ilgalaikio turto  naudojimo MTEP darbams registravimo žurnalas (žr. Priedas 

3.11) 

  

26.  Pažyma dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų įgyvendinant 

MTEP projektą (žr. Priedas 3.12) 

  

27.  Ilgalaikio materialaus turto įvedimo į eksploataciją aktai    

28.  Ilgalaikio turto įsigijimo dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, priėmimo-

perdavimo aktai) 
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6 PRIEMONĖS IR PASIŪLYMAI DĖL REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO   

 

Siekiant sudaryti realias paskatas, kad šių “Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

išlaidų apskaitos vedimo ir MTEP projektų dokumentavimo rekomendacijų“ (toliau tekste – 

Rekomendacijos) taikymas palengvintų MTEP išlaidų apskaitą ir MTEP projektų dokumentavimą 

bei būtų diegiama praktikoje MTEP etapų (nustatytų „Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650) klasifikacija (detalizuojant MTEP skirstymą į etapus pagal 

veiklos pobūdį ir siekiamus rezultatus) planuojant, finansuojant, skatinant bei vertinant MTEP 

veiklas verslo subjektuose, tame tarpe besinaudojančiuose LR Pelno mokesčio įstatymo 171 

straipsnyje numatyta MTEP lengvata ir deklaruojančiuose MTEP išlaidas Lietuvos statistikos 

departamentui, siūloma įgyvendinti šias priemones: 

1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai taikyti Rekomendacijas, vertinant ir teikiat 

ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP ūkio 

subjektui ar mokesčių administratoriui; 

2. Verslo subjektams taikyti šias Rekomendacijas vykdant MTEP išlaidų apskaitą ir 

dokumentuojant MTEP veiklas.  
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7 PRIEDAI  

 

1 PRIEDAS. MTEP ETAPŲ (TPL) PAVYZDŽIAI  

 

1. pavyzdys. MTEP etapai projekte baldų gamybos sektoriuje 
MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių įgijimas, panaudojant 

publikuojamus mokslinių tyrimų rezultatus 

sekančiose tematikose: apkrovos į kūno atramos 

taškus įtaka fizinei ir psichologinei būsenai; 

laikysenos, sėdimo darbo metu, įtaka 

produktyvumui; kompozicinės medžiagų savybės. 

Gautų fundamentinių mokslinių tyrimų 

rezultatų pagrindu, suformuluota jų 

taikymo (naudojimo) idėja - sukurti 

ergonomiškų bei produktyvumą 

skatinančių ofiso kėdžių kolekciją. 

2 Medicinos ir medžiagotyros mokslų žinių – 

apkrovos į kūno atramos taškus įtaka fizinei ir 

psichologinei būsenai; laikysenos, sėdimo darbo 

metu, įtaka produktyvumui; kompozicinės 

medžiagų savybės – taikymo  koncepcija 

formuluojama teoriniu lygmeniu, grindžiama 

mokslinių tyrimų rezultatų analize. 

Suformuluota ergonomiškų bei 

produktyvumą skatinančių ofiso kėdžių 

kolekcijos kūrimo koncepcija, 

akumuliuojanti žinias apie: apkrovos į 

kūno atramos taškus įtaka fizinei ir 

psichologinei būsenai; laikysenos, 

sėdimo darbo metu, įtaka 

produktyvumui; kompozicinės medžiagų 

savybės panaudojimo galimybės. 

3 Vykdomi teoriniai taikomieji moksliniai tyrimai 

modeliuojant individų fizinių charakteristikų 

parametrus bei  apkrovas į atraminius taškus sėdint, 

bei prognozuojant statistiškai tikėtiną poveikį 

profesiniam nuovargiui, kai didėja kaklinės stuburo 

dalies raumenų įtampa bei užpakalinės kaklo dalies 

raumenų ir raiščių įtampą. Formuluojami atramos 

taškų išsidėstymo bei apkrovų į juos pasiskirstymo 

algoritmai. 

Modeliavimo metu teoriškai įrodytas 

ergonomiškų bei produktyvumą 

skatinančių ofiso kėdžių kolekcijos 

sukūrimo koncepcijos 

įgyvendinamumas. 

  

4 Sukuriamas kėdžių modeliavimo stendas, kuriame 

keičiant konstrukcinius elementus bei įvairias 

kompozicines medžiagas, imituojant individų 

fizinės kompleksijos parametrus, atliekamas 

poveikio jėgų matavai į atramos taškus bei poveikio 

individo stuburo ir kaklo slankstelių, bei raumenų 

įtampos matavimai. 

Veikiantis kėdžių modeliavimo stendas, 

realizuojant matavimų ir imitavimo 

sistemas skirtas kėdžių „darbo po 

apkrova“ matavimams atlikti. 

5 Sukuriamas kėdės maketas su aibe fizinių apkrovų 

matavimo daviklių. Maketo funkcionavimas 

tikrinamas imituojant realias sąlygas (įvairių 

kompleksijų subjektų sėdėjimą bei judesius darbo 

metu). Vertinamas kėdės medžiagų ir konstrukcinių 

elementų kompensacinis atsakas į išorinius 

imitacinius poveikius. Kuriamas kėdžių dizainas. 

Ergonomiškos bei produktyvumą 

skatinančios ofiso kėdės maketas, 

leidžiantis pasiekti atitinkamus 

kokybinius parametrus imituojant realias 

sąlygas. 

Sukurtas dizainas. Dalis medžiagų 

pakeistos kitomis. 

6 Pagal dizaino brėžinius pagaminami 3 (pagal 

skirtingos kompleksijos individų kategorijas) 

prototipai: suteikta reikiama konfigūracija, išvaizda 

ar kitos savybės. Ant prototipų sumontuojama 

„kėdės darbo“ fiksavimo indikatorių sistema. 

Pagaminti 3 prototipai skirti bandymui ir 

testavimui. 

7 3 prototipai išbandomi įmonės 

specialistų/darbuotojų, naudojant prototipus 

Išbandyti 3 ergonomiškų bei 

produktyvumą skatinančių ofiso kėdžių 
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

kasdieninėje veikloje bei fiksuojant bandymų 

duomenis.  

prototipai, pagal bandymų rezultatus 

atliktos dizaino bei konstrukcinės 

korekcijos. 

8 Pagaminama bandomoji partija ergonomiškų bei 

produktyvumą skatinančių ofiso kėdžių (3x10 vnt.) 

panaudojant įmonės gamybinius pajėgumus.  

Pagaminta bandomoji partija - 30 vnt. 

ergonomiškų bei produktyvumą 

skatinančios ofiso kėdžių. 

9 3 mėn. naudojimasis kėdėmis bandytas 

projektavimo, konsultavimo bei viešojo 

administravimo  paslaugas teikiančių organizacijų 

darbuotojų. Bandymų metu periodiškai vertinami 

kokybiniai ir kiekybiniai parametrai. 

Įvertinta ergonomiškų bei produktyvumą 

skatinančių ofiso kėdžių bandomoji 

partija. Patvirtintos jų funkcijos ir 

kiekybiniai bei kokybiniai parametrai. 

– Modifikuojama technologinė linija, sumontuojama 

papildoma  įranga, suderinama gamybinė įranga, 

sutelkiami ištekliai (medžiagų tiekimas, 

darbuotojai) masinei ergonomiškų bei 

produktyvumą skatinančių ofiso kėdžių gamybai. 

Produktas pristatomas potencialiems vartotojams, 

vykdoma reklama. 

Ergonomiškas bei produktyvumą 

skatinančias ofiso kėdes galima įsigyti 

specializuotose baldų parduotuvėse. 

 

2. pavyzdys. MTEP etapai projekte lingvistikos sektoriuje 
MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių įgijimas, panaudojant 

publikuojamus mokslinių tyrimų rezultatus 

sekančiose tematikose: skirtingų kalbų sąveika ir 

dėsningumai; bendrinės kalbos teorijos;  normos 

teorijos;  kodifikacijos teorijos; globalizacijos įtaka 

kalbų sąveikai; Lietuvių kalbos norminimas 

istoriniu aspektu (standartologija). 

Gautų fundamentinių mokslinių tyrimų 

rezultatų pagrindu, suformuluota jų 

taikymo (naudojimo) idėja - sukurti 

naujų skolinių norminimo ir 

kodifikacijos modelį/metodiką. 

2 Lietuvių kalbos ir lingvistikos fundamentinių 

mokslų žinių taikymo  koncepcija, siekiant sukurti 

naujų skolinių norminimo ir kodifikacijos 

modelį/metodiką, formuluojama teoriniu lygmeniu, 

grindžiama mokslinių tyrimų rezultatų analize ir 

hipotezėmis. 

 

 

Suformuluota naujo skolinių norminimo 

ir kodifikacijos modelio/metodikos 

kūrimo koncepcija, akumuliuojanti 

žinias apie skolinių sluoksnio, jo 

sisteminius ir funkcinius raiškios 

požymius Lietuvių kalbos sistemoje ir 

naujų kodifikacijos algoritmų 

panaudojimo galimybės. 

3 Vykdomi teoriniai taikomieji moksliniai tyrimai 

modeliuojant žinias apie skolinių sluoksnio, jo 

sisteminius ir funkcinius raiškios požymius 

Lietuvių kalbos sistemoje ir naujų kodifikacijos 

algoritmų panaudojimo galimybės, atsižvelgiant į 

globalizacijos procesus visuomenėje, bei 

prognozuojant statistiškai tikėtiną skolinių raišką 

pagal formą ir turinį.  

Modeliavimo metu teoriškai įrodytas 

naujų skolinių norminimo ir 

kodifikacijos modelio/metodikos 

sukūrimo koncepcijos 

įgyvendinamumas. 

  

4 Skolinių vartosenos Lietuvoje tyrimas 

globalizacijos procesų kontekste 

Aprašytas (apibendrintas) naujųjų 

skolinių funkcionavimas ir dėsningumai 

vartosenoje pagal etapus: 

a) naujovių fiksavimas; 

b) stebėsena ir ryšių su kitais sistemos 

elementais nustatymas; 

c) būdingiausių vartojimo sričių ir 

kontekstų nustatymas; 
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

d) kilmės ir kitų kalbinių požymių 

(darybos, kaitybos, adaptacijos laipsnio, 

stilistinių požymių ir kt.) nustatymas; 

e)  vartojimo dažnumo tyrimas; 

f) apibrėžties formulavimas. 

5 Vartotojų kalbinių nuostatų tyrimas (apklausų 

metodas, tiesioginės vartotojų nuostatų stebėsenos 

metodas ir kt.) 

Apibendrintos vartotojų kalbinės 

nuostatos dėl skolinių norminimo ir jų 

atitikmenų perspektyvos (palaikymas ar 

atmetimas) bendrinėje kalboje. 

Remiantis kodifikacijos principais ir 

kriterijais aprašytas kodifikacijos 

teorinis algoritmas. 

6 Naujų skolinių norminimo ir kodifikacijos 

modelio/metodikos (priemonės) kūrimas  

Aprašytas naujų skolinių norminimo ir 

kodifikacijos modelis/metodika. 

Remiantis kodifikacijos principais ir 

kriterijais įvertinami konkretūs skoliniai 

ir jų atitikmenys ir pateikiama pirminė 

kodifikacija (parengiama rekomendacija 

kalbos vartotojams). Inicijuojamas 

kodifikacijos poveikio stebėsenos 

vartosenai procesas. 

7 

8 Skolinių norminimo ir kodifikacijos 

modelio/metodikos paveikumo stebėsena ir 

galutinės kodifikacijos sprendimo priėmimas 

Įvertintas skolinių norminimo ir 

kodifikacijos modelio/metodikos 

paveikumas/rezultatyvumas. Patvirtinti 

paveikumo kiekybiniai bei kokybiniai 

parametrai. 

9 

– Skolinių norminimo ir kodifikacijos 

modelio/metodikos diegimas vartosenoje 

Skolinių norminimo ir kodifikacijos 

modelis/metodika taikoma švietimo 

sistemoje (įtraukiama į mokymo 

priemones). 

 
3. pavyzdys. MTEP etapai projekte biotechnologijų pramonės sektoriuje 

MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių įgijimas: mokslinių 

publikacijų, susijusių su biologinių objektų 

atšaldymu-atšildymu ir  atšaldytų - atšildytų ląstelių 

gyvybingumo mokslinių tyrimų analizė. 

 

Įvertinus atšaldytų - atšildytų ląstelių 

gyvybingumo mokslinių tyrimų metu 

gautas žinias, sprendžiant technologines 

problemas sietinas greito šaldymo 

taikymo poveikio (suardomos ląstelės 

dėl susidarančių ledo kristalų) bei 

pasireiškiančio „Leidenfrost“ efekto,   

suformuluota žinių taikymo idėja sukurti 

ląstelių supergreito šaldymo 

technologiją (metodą), skirtą krio 

ląstelių bankams medicinoje. 

2 Teorinių žinių pagrindu formuluojama ląstelių 

supergreito šaldymo metodo sukūrimo koncepcija, 

modeliuojami ir indentifikuojami sistemos 

komponentai ir architektūra, sudarantys prielaidas 

ląstelių šaldymo metodo realizavimui. Vykdoma 

šaldymo metodų „State of the art“  apžvalga 

(patentai, publikacijos).   

Suformuluota žinių taikymo, kuriant 

ląstelių supergreito šaldymo metodą, 

koncepcija. Metodo realizavimo 

pagrindas - šaldymui panaudojant 

šaldančios medžiagos (skystojo azoto 

purškimą). 
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

3 Atliekami teoriniai, eksperimentiniai  ir 

laboratoriniai tyrimai, nustatant fizikinius greito 

šaldymo principus, siekiant  parodyti, kad įmanoma 

hyper-sparti ir  pakankamai didelio masto 

vitrifikacija, paremta purškiamu šaldymo agentu. 

Šaldant glicerolio tirpalus, modeliuojami ir 

laboratorinių tyrimų metu nustatomas šaldymo 

tempas, įgalinantis pašalinti „Leidenfrost“ efektą.  

Atliekama analitinės sistemos komponentų studija 

bei nustatomi reikalavimai sistemai. 

 

Įrodytas ląstelių supergreito šaldymo 

metodo sukūrimo koncepcijos 

įgyvendinamumas, eksperimentiškai 

patvirtinant, kad: 

- skirtingam ląstelių tipui šaldyti 

reikia savito šaldymo metodo, terpės 

ir įrangos; 

- nesusidaranti  ledo vitrifikacija yra 

gera alternatyva lėtam šaldymui - 

taip galima išlaikyti atšaldytų 

ląstelių gyvybingumą; 

- „State of the art“ apžvalga rodo kad 

metodas, grindžiamas koncepcija, 

yra naujas, išradimo lygio. 

Laboratorijoje patvirtinti fizikiniai 

supergreito šaldymo principai, 

parodantys, kad įmanoma hyper-sparti ir  

didelio masto vitrifikacija, paremta 

purškiamu šaldymo agentu.  

4 Kuriamas ląstelių supergreito šaldymo sistemos 

modelis (maketas). Kūrimo procesas apima 

skirtingų (ir esminių) būsimos sistemos sudedamųjų 

dalių integraciją, siekiant patvirtinti jų sisteminį 

veikimą laboratorinėmis sąlygomis, realizuojant 

šaldymo agento purškimą ląstelių atšaldymui. 

Sukurtas ląstelių supergreito šaldymo 

sistemos modelis, kuriuo pasiekta labai 

praskiestų glicerolio vandens tirpalų 

vitrifikacija. Nustatytas šaldymo tempas 

atitinka 600,000 K/min. Patvirtinta, kad 

sistema gali labai greitai atšaldyti 

objektus. 

5 Ląstelių supergreito šaldymo sistemos modelis 

patikrinimas imituojant realias sąlygas: liečiami 

biologiniai objektai, testuojami šaldymo rėžimai 

priklausomai nuo ląstelių tipo. Matuojamas ląstelių 

išgyvenamumas kartojant užšaldymo-atšildymo 

ciklus. 

Sistemos modelis patikrintas šaldant du 

klinikinėje praktikoje svarbius ląstelių 

tipus – spermatozoidus ir embrionų 

kamienines ląsteles. Patvirtintas ląstelių 

išgyvenamumas (apie 80-90%). 

Nustatyta, kad greito šaldymo sistemą  

reikia kitaip suprojektuoti, kad  būtų 

komerciškai patrauklesnė ir užšaldymo-

atšildymo procesas būtų pilnai 

automatizuotas. 

Tyrimų rezultatų pagrindu 

patentuojamas greito šaldymo metodas, 

šaldymui panaudojant šaldančios 

medžiagas (skystojo azoto purškimą). 

6 Vadovaujantis ląstelių supergreito šaldymo 

sistemos modelio (maketo) bandymo rezultatais, 

projektuojamas ir gaminamas patobulintos 

konstrukcijos supergreito šaldymo sistemos 

prototipas. Kuriant prototipą atliekami būtini 

patobulinimai. Prototipui suteikiama reikiama 

konfigūracija, išvaizda ar kitos savybės; jo veikimas 

patikrinamas laboratorinėmis arba kito bandymo 

sąlygomis. 

Pagaminamas ląstelių supergreito 

šaldymo automatizuotos sistemos 

prototipas (įrenginys). 

7 Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas. 

Atliekami ląstelių supergreito šaldymo 

automatizuotos sistemos prototipo (įrenginio) 

bandymai klinikinėmis sąlygomis. Vykdomas 

bandymų rezultatų vertinimas. 

Ląstelių supergreito šaldymo 

automatizuotos sistemos prototipas 

(įrenginys) išbandytas embrionų 

kamieninėms ląstelėms šaldyti 

molekulinės genetikos ir 
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

 biotechnologijos laboratorijoje. 

Išryškėjo poreikis tobulinti ląstelių 

supergreito šaldymo sistemos 

automatizuoto valdymo algoritmams ir 

atskiriems inžinieriniams sprendimams. 

8 Atliekamas ląstelių supergreito šaldymo sistemos 

automatizuoto valdymo algoritmų ir atskirų 

inžinierinių sprendimų tobulinimas. Pagaminama 

bandomoji partija – 3 vienetai ląstelių supergreito 

šaldymo automatizuotų įrenginių. Parengiamas 

vadovas naudotojams.  

3 ląstelių supergreito šaldymo 

automatizuoti įrenginiai. 

9 3 ląstelių supergreito šaldymo automatizuoti 

įrenginiai 6 mėn. bandomi trijose skirtingose 

laboratorijose: molekulinės genetikos ir 

biotechnologijos laboratorijoje, kamieninių ląstelių 

banke ir medicinos universiteto biotechnologijų 

laboratorijoje. Atliekamas sistemos funkcionavimo 

ir patikimumo vertinimas. 

Įvertinta supergreito šaldymo 

automatizuotų įrenginių bandomoji 

partija. Validuotas įrenginių 

efektyvumas ir kokybiniai bei 

kiekybiniai parametrai. 

– Pateikiami komerciniai pasiūlymai potencialiems 

klientams. 

Rinkoje prieinami produktai (pagal 

individualius užsakymus). 

 

4. pavyzdys. MTEP etapai projekte lazerių technologijų sektoriuje 
MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių įgijimas, susipažinimas su 

šviesolaidinio lazerio išradimu, įgyjamos žinios 

apie šviesos impulsų generavimo sąlygas, galimus 

bangos ilgius, galią, šviesolaidžio savybes, 

mėlynosios šviesos lazerius ir pan. 

Gauti fundamentinių mokslinių tyrimų 

rezultatai šviesolaidinio lazerio veikimo 

srityje, suformuluota jų taikymo 

(naudojimo) idėja – sukurti 

okeanografinį vietovės skenavimo 

prietaisą, panaudojant didelės galios 

mėlynos šviesos lazerį. 

2 Žinių taikymo koncepcijos formulavimas. 

Okeanografinio vietovės skenavimo technologijos 

ir prietaiso kūrimo koncepcija, panaudojant didelės 

galios mėlynos šviesos lazerio  funkcionavimo 

principus, formuluojama teoriniu lygmeniu ir 

grindžiama mokslinių tyrimų rezultatų analize šioje 

srityje.  

Suformuluota didelės galios mėlynos 

šviesos srauto naujausių žinių taikymo 

koncepcija, sprendžiant okeanografinės 

vietovės skenavimo technologijos 

sukūrimui esant atsparumo, patikimumo, 

kompaktiškumo ir galios apribojimams 

bei aplinkos veiksnių kintamiesiems.    

3 Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / 

patvirtinimas: pagamintas šviesolaidinio lazerio 

stendas, vykdomi teoriniai ir eksperimentiniai 

taikomieji moksliniai tyrimai siekiant pasiekti, 

aukštos galios mėlynos šviesos srauto generavimą, 

bei stabilizuoti šviesos srauto atspindį, esant 

atsparumo, patikimumo, kompaktiškumo ir galios 

apribojimams bei aplinkos veiksnių kintamiesiems. 

Apibrėžti esminiai parametrai 

okeanografiniam vietovės skenavimo 

technologijai ir prietaisui, pasiekta, kad 

šviesolaidinis lazeris generuotų mėlyną 

šviesą bei apibrėžtas atspindžio 

fiksavimo algoritmas. 

 

4 Panaudojant didelės galios mėlynos šviesos lazerio 

veikimo technologines žinias, sukurtas 

okeanografinio vietovės skenavimo prietaiso 

modelis bei vykdomas jo testavimas, siekiant 

patikrinti būsimo produkto sudedamųjų dalių 

integraciją bei  patvirtinti jų sisteminį veikimą 

Sukonstruotas modelis, galintis 

generuoti didelės galios mėlynos šviesos 

lazerio impulsus. Pademonstruotos 

mėlynos šviesos  lazerio galimybės 

generuoti plačiame modų diapazone; 

pademonstruota galimybė gauti didelės 
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

laboratorinėmis sąlygomis. 

 

galios vienos modos impulsus ir juos 

stiprinti. 

5 Vykdomas modelio patikrinimas imituojant realias 

sąlygas: modeliuojami atsparumo, patikimumo, 

kompaktiškumo ir galios apribojimai bei aplinkos 

veiksnių kintamieji. Imituojamas modelio veikimas 

lėktuve (skraidymo objekte), generuojant ir 

priimant signalus okeanografinio vietovės 

skenavimo procese. 

Išbandytas keičiamo bangos ilgio 

mėlynos spalvos šviesolaidinis lazeris, 

turintis esminius komponentus, 

reikalingus numatytam taikymui lėktuve 

(skraidymo objekte): visi veidrodžiai 

pakeisti šviesolaidžių gardelėmis, 

pridėtas moduliuotas kokybės keitiklis 

(Q-switch) ir t.t. 

6 Sukurtas integruotos lazerinės sistemos prototipas, 

artimas tam, kuris gali būtų montuojamas lėktuve. 

Atlikti atsparumo, temperatūros pokyčiams, 

vibracijai, drėgmei ir pan. bandymai, imituojant 

sąlygas lėktuve skrydžio metu. 

Sukurtas integruotos lazerinės sistemos 

prototipas. Išspręstos identifikuotos 

problemos: aktyvios terpės foto 

degradavimas bei šviesolaidžio galo 

pažeidimo problema generuojant didelės 

galios impulsus. 

7 Lazerinio okeanografinios vietovės skenavimo 

prototipo demonstravimas. Lazeris integruojamas į 

okeanografinę vietovės skenavimo sistemą.  

Prototipas išbandomas lėktuve. Nustatomi realūs 

veikimo parametrai įvairiomis sąlygomis. 

Identifikuojamos ir sprendžiamos problemos 

susijusios su  realiomis veikimo sąlygomis.  

Sukurtas galutinis prototipas - 

okeanografinis vietovės skenavimo, 

naudojant didelės galios mėlynos 

šviesos lazerį, prietaisas su galimybe 

montuoti lėktuve. 

8 Pagaminami 3 bandomieji okeanografinio vietovės 

skenavimo, naudojant didelės galios mėlynos 

šviesos lazerį, prietaisai. Atliekami jų bandymai 

laboratorijoje. 

Pagaminta galutinio produkto 

bandomoji partija, atliktas testavimas. 

9 Sukurtų naujų okeanografinio vietovės skenavimo, 

naudojant didelės galios mėlynos šviesos lazerį, 

prietaisų kokybės ir patikimumo vertinimas 

realiomis sąlygomis. Produktų funkcionavimas 

bandomas juos testuojant 3 skirtinguose lėktuvuose, 

atliekančiuose okeanografį vietovės skenavimą 

skirtingomis gamtinėmis sąlygomis žiemos-vasaros 

sezonu.  

Ištestuotos ir validuotos okeanografinio 

vietovės skenavimo, naudojant didelės 

galios mėlynos šviesos lazerį, prietaiso 

savybės, sistemą naudojant oro 

pajėgų/žvalgybos darbuotojams. 

– Įsigyta įranga masinei gamyba ir pradėta įvairių 

modifikacijų produktų gamyba. Produktas 

pristatytas rinkoje, vykdoma reklama. 

Rinkoje galima įsigyti produktus iš 

plataus okeanografinio vietovės 

skenavimo, naudojant didelės galios 

mėlynos šviesos lazerį, prietaisų spektro. 

 

5. pavyzdys. MTEP etapai projekte meno (muzikos) sektoriuje 

MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių įgijimas, panaudojant 

publikuojamus mokslinių tyrimų rezultatus 

sekančiose tematikose: neuromuzikologija; muzikos 

psichologija;  muzikos terapija; muzikos kūrimo ir 

atlikimo technologijos. 

Gautų fundamentinių mokslinių tyrimų 

rezultatų pagrindu, suformuluota jų 

taikymo (naudojimo) idėja - sukurti 

naują muzikos neurologinio paveikumo 

modelį/metodiką, taikytiną kuriant 

muzikos kūrinius. 

2 Formuluojama neuromuzikologijos, muzikos 

psichologijos ir  muzikos terapijos fundamentinių 

mokslų žinių taikymo  koncepcija, siekiant sukurti 

Suformuluota naujo muzikos 

neurologinio paveikumo 

modelio/metodikos kūrimo koncepcija, 
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etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

naują muzikos neurologinio paveikumo 

modelį/metodiką, formuluojama teoriniu lygmeniu, 

grindžiama mokslinių tyrimų rezultatų analize ir 

hipotezėmis. 

akumuliuojanti žinias apie 

neuromuzikologiją, muzikos 

psichologiją ir  terapiją, muzikos 

sisteminius ir funkcinius raiškios ir 

paveikumo požymius, naujų muzikinės 

raiškos formų ir algoritmų panaudojimo 

galimybe. 

3 Vykdomi teoriniai taikomieji moksliniai tyrimai 

modeliuojant žinias apie neuromuzikologiją, 

muzikos neurologinį paveikumą, muzikos 

psichologiją), muzikos sisteminius ir funkcinius 

raiškios ir paveikumo požymius ir naujų muzikinės 

raiškos formų ir algoritmų panaudojimo galimybes, 

prognozuojant statistiškai tikėtiną 

neuropsichologinį paveikumą individui.  

Modeliavimo metu teoriškai įrodytas 

naujos muzikos neurologinio paveikumo 

modelio/metodikos sukūrimo 

koncepcijos įgyvendinamumas. 

  

4 Teksto ir garsų dermės muzikos kūriniuose tyrimas 

(muzikos kalba, akustika, garso technologijos ir 

sintezė, interpretacija, improvizacija muzikos įrašų 

režisūrą, garso ir vaizdo projektavimas ir kt.)  

Aprašytas (apibendrintas) teksto ir garsų 

dermės muzikos kūriniuose 

funkcionavimas ir dėsningumai,  

muzikos kūrinimo technologija (etapai) 

5 Muzikos kūrinio komponentų (tekstas, garsas) 

modeliavimas, muzikos neurologinio paveikumo 

individams tyrimas. 

Apibendrintos muzikos neurologinio 

paveikumo individams, identifikuoti 

paveikumo dėsningumai. Remiantis 

muzikologijos ir neurologijos  principais 

ir kriterijais aprašytas muzikos  

neurologinio paveikumo teorinis 

algoritmas. 

6 Muzikinio kūrinio (prototipo) kūrimas (teksto ir 

muzikos kūrimas, aranžuotė, masteringas) 

Sukurtas muzikinio kūrinio prototipas 

skirtas muzikos neurologinio paveikumo 

modelio/metodikos bandymui. 

7 Muzikinio kūrinio (prototipo) demonstravimas 

tikslinei grupei (muzikologai, psichologai ir kt.), 

peržiūrėjimas, koregavimas 

Įvertintas muzikiniame kūrinyje taikytos 

muzikinių garsų neurologinio 

paveikumo technologijos efektyvumas. 

Atliktos korekcijos. 

8 Muzikinio kūrinio pristatymas visuomenei (tikslinei 

auditorijai),  kontroliuojamais 

kanalais/priemonėmis. Vertinami kokybiniai ir 

kiekybiniai muzikinio kūrinio poveikio parametrai, 

refleksija. 

Įvertinta muzikinio kūrinio planuotas 

paveikumas. Patvirtintas sukurtos ir 

muzikiniame kūrinyje taikytos 

technologijos paveikumas 

auditorijai/subjektams, vertinant 

kiekybiniai bei kokybiniai parametrai. 

Patvirtinti paveikumo kiekybiniai bei 

kokybiniai parametrai. 

9 

– Muzikinio kūrinio  parengimas pateikti į rinką Parengtos platinimo 

laikmenos/platformos, parinkti 

platinimo kanalai, paruoštos rinkodaros 

priemonės ir pan. 

 

6. pavyzdys. MTEP etapai informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus projekte 
MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių (dirbtinio intelekto 

matematinis modeliavimas bei imperatyvaus, 

Dirbtinio intelekto matematinio 

modeliavimo žinių bei  imperatyvaus, 
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etapo 

numeris 
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objektinio, funkcinio bei loginio programavimo 

paradigmos) įgijimas. 

objektinio, funkcinio bei loginio 

programavimo paradigmų pagrindu 

suformuluota idėja - sukurta 

daugiabučio namo sumanaus valdymo 

IT sistema.  

2 Kuriamas teorinis daugiabučio namo sumanaus 

valdymo IT sistemos algoritmas. Aprašomi 

kritiniai/esminiai funkciniai ryšiai, modeliuojamos 

sistemos veikimo sąlygos, ieškoma galimybių 

realizuoti dirbtinio intelekto teorinio modeliavimo 

žinias informacijos apdorojimo efektyvumo 

uždaviniui spręsti ir daugiabučio namo 

infrastruktūrai valdyti. 

Suformuluota dirbtinio intelekto 

matematinio modeliavimo žinių taikymo 

koncepcija (daugiabučio namo 

sumanaus valdymo IT sistemos 

sukūrimo koncepcija) 

3 Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / 

patvirtinimas. Realizuojami programiniai 

sprendimai, patvirtinantys prielaidas dėl atskirų 

sistemos elementų, formuojama programinių kodų 

sistema sistemos funkcionalumui realizuoti. 

 

Nustatyti esminiai parametrai, 

apibrėžiantys daugiabučio namo 

sumanaus valdymo IT sistemos 

funkcionalumą ir integralumą, įrodytas 

suformuotos koncepcijos 

įgyvendinamumas, veikia pirminis 

matematinis modelis, imituojantis 

sistemos funkcionavimą. 

4 Maketo (modelio)  kūrimas ir testavimas.  

Kuriamos pagrindinės daugiabučio namo sumanaus 

valdymo IT sistemos dalys/moduliai, integruojami 

ir realizuojami pagrindiniai funkcionalumai – 

kuriama sistemos alfa versija. Atliekamas alfa 

versijos testavimas laboratorinėmis sąlygomis, 

stebimas sistemos veikimas keičiant duomenų 

srautus, informacijos kodavimo bei apdorojimo 

algoritmus, identifikuojamos kritinės vietos, 

ieškoma žinių identifikuotų problemų sprendimui. 

Sukurtas maketas/prototipas -  

daugiabučio namo sumanaus valdymo 

IT sistemos alfa versija (patvirtintos 

pagrindinės funkcijos) 

 
5 

6 Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas. 

Kuriamas daugiabučio namo sumanaus valdymo IT 

sistemos prototipas – beta versija. IT sistemos 

prototipe realizuojama/sukuriama visa reikiama 

konfigūracija, turinys, išvaizda ar kitos planuotos 

savybės; beta versijos veikimas tikrinamas  

laboratorinėmis sąlygomis (modeliuojami 

periferiniai informacijos srautai: online input-output 

rėžimas). Atsižvelgiant į bandymų rezultatus 

padaromos atitinkamos korekcijos. 

Sukurtas prototipas -  daugiabučio namo 

sumanaus valdymo IT sistemos beta 

versija (patvirtintos bazinės savybės) 

7 Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas. 

Daugiabučio namo sumanaus valdymo IT sistemos 

prototipas išbandomas ir demonstruojamas realioje 

veikimo aplinkoje, prijungiant prie egzistuojančių 

informacijos gavimo/valdymo taškų daugiabutyje. 

Esant poreikiui eliminuojami galimi trukdžiai dėl 

periferinių linijų specifikos (kontaktai, mazgai, ir 

pan.)  

Sukurtas galutinis prototipas -  

daugiabučio namo sumanaus valdymo 

IT sistemos versija, su patvirtintomis 

veikimo savybėmis realiomis sąlygomis 

8 Sukurto naujo produkto įvertinimas. Parengiama 

visa IT sistemos dokumentacija, įskaitant 

specifikacijas, vartotojo ir diegimo instrukcijas, 

SPR duomenų bazę ir t.t. Daugiabučio namo 

sumanaus valdymo IT sistema įdiegiama objekte, 

Išbandyta ir validuota galutinė 

daugiabučio namo sumanaus valdymo 

IT sistemos versija 

9 
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etapo 
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pagal savybes maksimaliai artimame potencialių 

klientų specifikai, atliekami bandymai vasaros-

žiemos cikle. Įvertinama sistemos kokybė, 

patikimumas. 

– Įdiegimas į rinką (ruošiamos rekomendacijos dėl 

daugiabučio namo sumanaus valdymo IT sistemos 

diegimo, pateikiami ekonominiai efektyvumo 

pagrindimai, produktas pristatomas potencialiems 

vartotojams) 

Sistemą galima įsigyti 

 

7. pavyzdys. MTEP etapai kūrybinių industrijų (nauja mokymo programa) sektoriaus 

projekte 
MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

1 Fundamentiniai tyrimai (disertacija) - moksleivių 

socialinės struktūros ir profesinės savirealizacijos 

bei profesinio  mobilumo, mokymo programų ir 

metodų, lemiančių profesinį orientavimąsi ir 

savirealizaciją ir pan., tyrimai  

Gauti fundamentinių mokslinių tyrimų 

rezultatai sociologijos, psichologijos  

edukologijos srityse, suformuluota jų 

taikymo (naudojimo) idėja – pamėginti 

pritaikyti minėtų tyrimų žinias, siekiant 

skatinti moksleivių kūrybiškumą. 

2 Sociologijos, psichologijos edukologijos žinių 

taikymo koncepcijos, siekiant didinti vidurinio 

lavinimo mokyklų moksleivių kūrybiškumą 

šiuolaikinėmis visuomenės transformacijos 

sąlygomis, formulavimas. Koncepcija 

formuluojama teoriniu lygmeniu, grindžiama 

moksleivių socialinės struktūros ir profesinės 

savirealizacijos bei profesinio  mobilumo, mokymo 

programų ir metodų, lemiančių profesinį 

orientavimąsi ir savirealizaciją ir pan., tyrimų 

rezultatų analize.  

Suformuluota sociologijos, 

psichologijos ir edukologijos žinių 

taikymo koncepcija moksleivių 

kūrybiškumui skatinti 

3 Vykdomi Lietuvos vidurinių mokyklų moksleivių 

elgsenos tyrimai, analizuojami ir vertinami 

veiksniai, sąlygojantys moksleivių kūrybiškumo 

dimensijų pokyčius, tiriama vizualinių ir 

pedagoginio poveikio priemonių įtaka asmenybės 

formavimuisi kūrybiškos asmenybės kontekste, 

patvirtinamos/atmetamos prielaidos dėl atskirų 

kūrybiškumo skatinimo modelio elementų. 

Nustatyti esminiai parametrai 

kūrybiškumo skatinimo modeliui, 

įrodytas koncepcijos įgyvendinamumas 

4 Teorinio kūrybiškumo formavimo ir skatinimo 

modelio  kūrimas ir testavimas. Modeliuojama 

įvairių socialinių grupių moksleivių elgsena, 

įvardijami ir apibrėžiami priežastiniai ryšiai tarp 

socialinių ir psichologinių poveikio priemonių,  

moksleivių atsako bei kūrybiškumo dimensijų. 

Sukurto kūrybiškumo skatinimo modelio atskiri 

elementai patikrinami imituojant realias sąlygas 

ekspertinėse grupėse. 

Kūrybiškumo skatinimo modelio, skirto 

vidurinio lavinimo mokyklų moksleivių 

kūrybiškumui formuoti ir skatinti 

aprašymas 

5 

6 Bandomosios mokymo programos kūrimas 

kūrybiškumo skatinimo modelio pagrindu. 

Mokymo programai suteikiamas vizualinis 

apipavidalinimas, modelyje aprašytas procesas 

Parengta bandomoji mokymo programa, 

skirta vidurinio lavinimo mokyklų 

moksleivių kūrybiškumui formuoti  
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

užpildomas dalykiniu turiniu. 

7 Bandomosios mokymo programos, skirtos vidurinio 

lavinimo mokyklų moksleivių kūrybiškumui 

formuoti, demonstravimas. Mokymo programa 

išbandoma ir demonstruojama realioje veikimo 

aplinkoje (keliose vidurinio lavinimo mokyklose). 

Atliekamas moksleivių kūrybiškumo dimensijų 

pokyčių tyrimas. Tikrinamas programos elementų 

suderinamumas ir papildomumas. 

Mokymo programos, skirtos vidurinio 

lavinimo mokyklų moksleivių 

kūrybiškumui formuoti ir skatinti 

bandymas. 

8 Mokymo programos, skirtos vidurinio lavinimo 

mokyklų moksleivių kūrybiškumui formuoti ir 

skatinti,  koregavimas. Korekcijų padarinių ir 

poveikio vertinimas, validavimas. 

Sukurta mokymo programa, skirta 

vidurinio lavinimo mokyklų moksleivių 

kūrybiškumui formuoti, išbandyta 

galutinė versija, gautas patvirtinimas 

(validacija). 

9 

– Įdiegimas į rinką (ruošiamos rekomendacijos dėl 

mokymo programos taikymo,  produktas 

pristatomas potencialiems vartotojams) 

Rinkoje prieinamas produktas – 

mokymo programa, skirta  vidurinio 

lavinimo mokyklų moksleivių 

kūrybiškumui formuoti 

 

8. pavyzdys. MTEP etapai kūrybinių industrijų (produkto naujas dizainas) sektoriaus 

projekte 
MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių apie kultūrinius / socialinius 

visuomenės bei vartotojų elgsenos pokyčių 

tendencijas ir dėsningumus, naujas technologijas ir 

medžiagas, įsigijimas. 

Fundamentinių mokslinių tyrimų 

pagrindu suformuluota idėja – sukurti 

produkto naują dizainą, reaguojant į 

vartotojų elgsenos pokyčių tendencijas ir 

dėsningumus bei į naujų medžiagų 

kompozicinį panaudojamumą.   

2 Produkto naujo dizaino koncepcijos formuluojamos 

teoriniu lygmeniu, grindžiant anksčiau atliktų 

naujausių tyrimų rezultatais socialinių mokslų ir 

medžiagotyros srityje, modeliuojant koncepcijų 

alternatyvas šiose dimensijose: forma, funkcija, 

struktūra, medžiagos, kompozicija ir kt. 

Suformuluotos 4-ios žinių taikymo, 

koncepcijos siekiant sukurti produkto 

naują dizainą, reaguojant į vartotojų 

elgsenos pokyčių tendencijas ir 

dėsningumus bei į naujų medžiagų 

kompozicinį panaudojamumą. 

3 Teoriniais ir eksperimentiniais taikomaisiais 

moksliniais tyrimais ir jų rezultatais patvirtinamas 

koncepcijų įgyvendinamumas, vertinant  pagal šias 

dedamąsias: 

- medžiagų savybės (medžiagų savybių 

tyrimas); 

- medžiagų apdirbimo technologijos 

(technologijų tyrimas medžiagų formos, 

struktūros ir galimų kompozicijų 

formavimo kontekste); 

- vizualinis adekvatumas (vartotojų elgsenos 

modeliavimas: fokus grupės, interviu). 

Patvirtinamas patvirtinamos/paneigiamos prielaidos 

dėl atskirų produkto dizaino aspektų ir elementų. 

Įrodytas koncepcijų įgyvendinamumas,  

pasirenkama konkreti produkto naujo 

dizaino kūrimo koncepcija, nustatyti 

esminiai parametrai produkto dizainui 

kurti (funkciniai ir techniniai parametrai, 

vizualizacija: brėžiniai, eskizai, 

piešiniai).  

 

4 Produkto dizaino (modelio) – produkto sąlyginio 

(alfa) prototipo – kūrimas/gaminimas.  Vykdomas 

produkto sąlyginio (alfa) prototipo vizualinio 

Sąlyginis produkto (alfa) prototipas.  

Rekomendacijos dėl tobulinimo. 

 Alfa prototipas gali būti pagamintas iš 
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos aprašymas Veiklos rezultatas 

adekvatumo ir technologinio įgyvendinamumo 

testavimas (ekspertinis vertinimas).  Rengiamos 

rekomendacijos dėl tobulinimo (tolimesnė produkto 

prototipo versija). 

sąlyginių medžiagų, mažesnio mastelio, 

gali būti imituojamos technologijos arba 

nepilnai veikti visos funkcijos 

(priklausomai nuo produkto) 

5 Produkto dizainas (modelis) – produkto sąlyginis 

(alfa) prototipo – patikrinimas, imituojant realias 

sąlygas: formuojamos fokus ir technologų ekspertų 

grupės, atliekamas vizualinio adekvatumo ir 

technologinio įgyvendinamumo vertinimas. 

Pagal galimybes ir poreikį atliekamas modelio 

techninis testavimas (priklausomai nuo modelio ir 

produkto) bei pristatymas visuomenei  (pvz. 

parodose). 

Produkto dizainas (modelis) – produkto 

sąlyginis (alfa) prototipas į vertintas 

imituojant realias (vartotojų elgsenos ir 

technologinio įgyvendinamumo) 

sąlygas.   

Paruoštas produkto naujo dizaino 

prototipo gamybos projektas (funkciniai 

ir techniniai parametrai, vizualizacija: 

brėžiniai, eskizai, piešiniai). 

6 Sukuriamas/pagaminamas produkto naujo dizaino 

(beta versija) prototipas. Jam suteikiama reikiama 

konfigūracija, turinys, išvaizda ar kitos savybės. 

Atliekamas prototipo techninis testavimas 

laboratorinėse sąlygose (esant poreikiui atliekamos 

korekcijos). 

Galutinis produkto naujo dizaino (beta 

versija) prototipas. Patvirtintas techninis 

adekvatumas laboratorinėse sąlygose. 

Beta prototipas – realus produkto 

maketas/bandomoji produkto versija. 

7 Galutinis produkto naujo dizaino (beta versija) 

prototipas demonstruojamas tam tikroje socialinėje 

aplinkoje (pvz. parodose ir/ar viešoje erdvėje) 

Patikrintas naujo dizaino (beta versija) 

prototipo  adekvatumas vartotojų 

elgsenos pokyčių tendencijoms ir 

dėsningumams (ataskaita). 

8 Pagaminama naujo dizaino produktų bandomoji 

partija (10 vnt.). Pasinaudojama subjektų, teikiančių  

mažatiražės gamybos paslaugas, paslaugomis.  

Įvertinami tiražavimo technologiniai aspektai, bei 

jų įtaka produkto savybėms. 

Naujo dizaino produkto bandomoji 

partija (10 vnt.). Tiražavimo įtakos 

produkto parametrams vertinimo 

ataskaita. 

– Identifikuojamas gamintojas. Modifikuojama 

technologinė linija, sumontuojama papildoma  

įranga, suderinama gamybinė įranga, sutelkiami 

ištekliai (medžiagų tiekimas, darbuotojai) masinei 

naujo dizaino produktų gamybai. Produktas 

pristatomas potencialiems vartotojams, vykdoma 

reklama. 

Naujo dizaino produktai rinkoje 
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2 PRIEDAS. MTEP VEIKLŲ IR JŲ REZULTATŲ DOKUMENTAVIMO BEI ĮFORMINIMO 

DOKUMENTŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI  

2.1. ĮSAKYMO DĖL PROJEKTO  ĮGYVENDINIMO FORMA  (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

ĮSAKYMAS 

  

DĖL PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) ĮGYVENDINIMO 

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

 

Pradėti projekto (projekto pavadinimas, Nr.)  (toliau – Projektas) įgyvendinimą nuo (data) dienos. 

 

Projekto išlaidas dengti iš (lėšų šaltinis) lėšų. 

 

 

PRIDEDAMA: 

 

1. Projekto aprašymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė   

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data)    
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2.2. POTVARKIO DĖL DARBUOTOJŲ PRISKYRIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ 

FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

POTVARKIS 

  

DĖL DARBUOTOJŲ PRISKYRIMO DIRBTI PROJEKTE (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) 

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

 

Skiriu nuo 201_ m. _______ ____ d. projekte (projekto pavadinimas, Nr.) dirbti šiuos darbuotojus: 

 

Eil.

Nr. 

Darbuotojo 

vardas, pavardė 

Darbuotojo pareigos 

projekte 

Numatomos 

preliminarios darbo 

laiko apimtys projekte 

(etato dalis ar val.)* 

Darbuotojo darbo 

užmokestis 

     

     

     

     

     

     

     
* faktinės darbo laiko apimtys įgyvendinant  projekto veiklas fiksuojamos projekto laikaraščiuose. 

 

PRIDEDAMA: 

 

1. Projekto darbuotojų CV. 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

Parengė   

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data)    
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2.3. PROJEKTO APRAŠYMO FORMA (PAVYZDYS) 

 

 

(PROJEKTO PAVADINIMAS) 

(pavadinimas turi glaustai ir tiksliai atspindėti MTEP esmę ir paskirtį) 

 

1. Projekto tikslas 

 

 

2. Aktualumas verslo plėtrai 

 

 

 

3. Mokslinis-techninis neapibrėžtumas ir rizikos 

 

 

 

 

 

4. Planuojami kurti (hipotetiniai) produktai, procesai, paslaugos 

 

 

 

5. Uždaviniai 

Uždavinys Veikla (pavadinimas) 

  

  

  

  

  

  

6. Tyrimų metodika (jei buvo vykdyta MT) 

 

 

 

7. Planuojamos naudoti naujos žinios, technologijos, įrankiai, metodai (jei bus vykdyta EP) 

 

 

 

 

8. Veiklos 

MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos pavadinimas (aprašymas) Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių įgijimas (aprašant Planuojami pasiekti bendri veiklos 
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos pavadinimas (aprašymas) Veiklos rezultatas 

detalizuojama, ką planuojama atlikti: sub-

veiklos/darbai/ užduotys, siekiami rezultatai)  

 

rezultatai ir laimėjimai, generuojami 

atskirų veiklų/darbų/užduočių 

atlikimo; rezultatų panaudojamumas 

kitose/sekančiose veiklose 

2 Žinių taikymo koncepcijos formulavimas  

........ 

........ 

........ 

........ 

3 Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / 

patvirtinimas  

........ 

........ 

........ 

........ 

4 Maketo (modelio), meno objekto projekto 

kūrimas ir testavimas   

........ 

........ 

........ 

........ 

5 Maketo (modelio) patikrinimas imituojant 

realias sąlygas, meno objekto projekto 

pristatymas visuomenei 

........ 

........ 

........ 

........ 

6 Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas  

........ 

........ 

........ 

........ 

7 Prototipo (bandomosios versijos) 

demonstravimas 

........ 

........  

........ 

........ 

8 Bandomosios partijos gamyba (versijos 

galutinis išbandymas)  

........ 

........ 

........ 

........ 

9 Sukurto naujo produkto įvertinimas 

(bandomieji sukurto naujo produkto 

pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) 

užsakovo)  

........ 

........ 

........ 

........ 

– Įdiegimas į rinką, meno objekto kūrimas   

........ 

........ 

........ 

........ 

9. Personalas 

 Vaidmuo 

MTEP 

projekte 

Darbuotojo 

pareigos įmonėje, 

profesija pagal 

LPK 2012 

Turima 

kvalifikacija 

pagal ISCED 

2011 

Darbo laiko 

sąnaudos (D.D.) 

vykdant veiklas 

Tyrėjai - MTEP vadovai 

(vardas, 

pavardė) 
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Tyrėjai 

(vardas, 

pavardė) 

    

(vardas, 

pavardė) 

    

Technikai ir jiems prilygintinas personalas 

(vardas, 

pavardė) 

    

(vardas, 

pavardė) 

    

Kiti aptarnaujantys darbuotojai 

(vardas, 

pavardė) 

    

(vardas, 

pavardė) 

    

10. MTEP paslaugų pirkimas 

Nr. Pirkimo objektas Paslaugos aprašymas ir nauda (pridėtinė vertė) veiklai 

1.   

2.   

3.   

11. Biudžetas 

 

Nr. Išlaidų kategorija Suma (Eur) 

1 Darbo užmokestis (įskaitant su tuo susijusius darbdavio 

mokamus mokesčius) 

 

2 Komandiruotės  

3 MTEP paslaugų pirkimas  

4 Žaliavos ir medžiagos, kitos trumpalaikio turto sąnaudos  

5 Paslaugos (reikalingos MTEP)  

 VISO  

12. Planuojami finansavimo šaltiniai 
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2.4. PAVEDIMO/UŽDUOTIES FORMA (PAVYZDYS) 

 

 

PAVEDIMAS/UŽDUOTIS NR.__ 

  

DĖL PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) VEIKLŲ VYKDYMO  

 

201_ m. _______ ____ d.  

 

 

Veiklos Nr., pavadinimas (pagal 

projekto parašymą) 

................................................................ 

Užduoties/darbo pavadinimas ................................................................ 

Užduoties/darbo aprašymas ................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

Atsakingas vykdytojas (vardas, 

pavardė) 

................................................................ 

Priskirtinas personalas (vardai, 

pavardės) 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

Naudotini ištekliai (medžiagos, 

įranga, ir t.t.) 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

Užduoties/darbo atlikimo terminas ................................................................ 

Pastabos ................................................................ 

................................................................ 

 

 

 

MTEP vadovas                     (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 
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2.5. PAVEDIMO/UŽDUOTIES ATLIKIMO ATASKAITOS FORMA (PAVYZDYS) 

 

PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.)  

PAVEDIMO/UŽDUOTIES NR.__ 

ĮVYKDYMO ATASKAITA 

201_ m. _______ ____ d.  

 

Veiklos Nr., pavadinimas (pagal 

užduotį) 

................................................................ 

Užduoties/darbo pavadinimas (pagal 

užduotį) 

................................................................ 

Vykdyti darbai ................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

Rezultatai ................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

Išlaidos darbams atlikti  (VISO), tame 

tarpe*: 

................................................................ 

 

Darbo užmokestis (įskaitant su tuo 

susijusius darbdavio mokamus 

mokesčius), Eur 

................................................................ 

 

Komandiruotės , Eur ................................................................ 

MTEP paslaugų pirkimas , Eur ................................................................ 

Žaliavos ir medžiagos, kitos 

trumpalaikio turto sąnaudos , Eur 

................................................................ 

Paslaugos (reikalingos MTEP) , Eur ................................................................ 

 

Pastabos 

................................................................ 

................................................................ 
* Informaciją pateikia buhalterija 

 

 
 

Atsakingas vykdytojas   (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

DARBUS PRIĖMĖ 

 

MTEP vadovas                     (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 
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2.6. SPRENDIMO DĖL PROJEKTO VEIKLŲ KOREKCIJOS  FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

ĮSAKYMAS 

  

DĖL PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) KOREGAVIMO  

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

 

Papildyti projekto veiklą (veiklos pavadinimas) papildomais darbais: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

 

 

arba 

 

Pratęsti (veiklos pavadinimas) įgyvendinimą iki (data).  

 

 

arba 

 

Atsisakyti (veiklos pavadinimas) įgyvendinimo, įsigyjant MTEP paslaugas, reikalingas naujų žinių - 

medžiagų/ apdirbimo metodų -  gavimui. 

 

arba 

........... 

 

PRIDEDAMA: 

 

1. (Veiklos pavadinimas) veiklos aprašymas 

 

 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

Parengė   

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 
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2.7. UŽBAIGTO MTEP PROJEKTO ATASKAITOS FORMA (PAVYZDYS) 

 

(Projekto pavadinimas) ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Periodas: 201_.__.__ - 201_.__.__ 

 

 

1. Projekto tikslas 

 

 

2. Mokslinis-techninis neapibrėžtumas 

 

 

 

 

 

3. Uždaviniai 

Uždavinys Veikla (pavadinimas) 

  

  

  

  

  

  

4. Tyrimų metodika (jei buvo vykdyta MT) 

 

 

 

5. Panaudotos naujos žinios, technologijos, įrankiai, metodai (jei buvo vykdyta TP) 

 

 

 

 

6. Vykdytos veiklos 

MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos pavadinimas (aprašymas) Veiklos rezultatas 

1 Fundamentinių žinių įgijimas (aprašant 

detalizuojama kas atlikta: sub-

veiklos/darbai/ užduotys, pasiekti rezultatai)  

 

Pasiekti bendri veiklos rezultatai ir 

laimėjimai, generuojami atskirų  

veiklų/darbų/užduočių atlikimo; 

rezultatų panaudojamumas 

kitose/sekančiose veiklose 

2 Žinių taikymo koncepcijos formulavimas.  

........ 

........ 

........ 

........ 
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MTEP 

etapo 

numeris 

Veiklos pavadinimas (aprašymas) Veiklos rezultatas 

3 Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / 

patvirtinimas  

........ 

........ 

........ 

........ 

4 Maketo (modelio), meno objekto projekto 

kūrimas ir testavimas   

........ 

........ 

........ 

........ 

5 Maketo (modelio) patikrinimas imituojant 

realias sąlygas, meno objekto projekto 

pristatymas visuomenei  

........ 

........ 

........ 

........ 

6 Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas  

........ 

........ 

........ 

........ 

7 Prototipo (bandomosios versijos) 

demonstravimas 

........ 

........  

........ 

........ 

8 Bandomosios partijos gamyba (versijos 

galutinis išbandymas)  

........ 

........ 

........ 

........ 

9 Sukurto naujo produkto įvertinimas 

(bandomieji sukurto naujo produkto 

pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) 

užsakovo)  

........ 

........ 

........ 

........ 

– Įdiegimas į rinką, meno objekto kūrimas   

........ 

........ 

........ 

........ 

7. Veiklas vykdęs personalas 

 Vaidmuo 

MTEP 

projekte 

Darbuotojo 

pareigos įmonėje, 

profesija pagal 

LPK 2012 

Turima 

kvalifikacija 

pagal ISCED 

2011 

Dirbto laiko 

sąnaudos (D.D.) 

vykdant veiklas 

Tyrėjai - MTEP vadovai 

(vardas, 

pavardė) 

    

Tyrėjai 

(vardas, 

pavardė) 

    

(vardas, 

pavardė) 

    

Technikai ir jiems prilygintinas personalas 

(vardas,     
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pavardė) 

(vardas, 

pavardė) 

    

Kiti aptarnaujantys darbuotojai 

(vardas, 

pavardė) 

    

(vardas, 

pavardė) 

    

8. MTEP paslaugų pirkimas 

Nr. Pirkimo objektas Tiekėjas, šalis Paslaugos aprašymas ir nauda 

(pridėtinė vertė) veiklai 

1.    

2.    

3.    

9. Išlaidos 

 

Nr. Išlaidų kategorija Suma (Eur) 

1 Darbo užmokestis (įskaitant su tuo susijusius darbdavio 

mokamus mokesčius) 

 

2 Komandiruotės  

3 MTEP paslaugų pirkimas  

4 Žaliavos ir medžiagos, kitos trumpalaikio turto sąnaudos  

5 Paslaugos (reikalingos MTEP)  

 VISO  

10. Finansavimo šaltiniai 

 

 

11. Projekto pakeitimai dėk pasireiškusių rizikų 

 

 

12. Pasiekti rezultatai 

 

 

13. Rezultatų naujumas ir panaudojamumas verslo plėtrai 
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2.8. SPRENDIMO PANAUDOTI MTEP REZULTATUS FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

ĮSAKYMAS 

  

DĖL PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) REZULTATŲ PANAUDOJIMO 

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

 

Pavesti gamybos skyriaus direktoriui (vardas, pavardė), vadovaujantis projekto (projekto 

pavadinimas, Nr.) ataskaita, parengti projektinę dokumentaciją naujos kartos (įvardijamas 

produktas) serijinei gamybai pradėti.  Pavedimą atlikti iki (data) dienos. 

 

 

arba 

 

Pavesti technikos direktoriui (vardas, pavardė), vadovaujantis projekto (projekto pavadinimas, Nr.) 

ataskaita, parengti projektinę dokumentaciją naujos kartos (įvardijamas produktas) prototipo 

kūrimo projektui.  Pavedimą atlikti iki (data) dienos. 

 

 

PRIDEDAMA: 

 

2. Užbaigto projekto atskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

Parengė   

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data)    
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2.9. BUHALTERINĖS PAŽYMOS  APIE GAUTAS PAJAMAS, SUSIJUSIAS SU 

MTEP REZULTATŲ PANAUDOJIMU KOMERCINEI VEIKLAI, FORMA  

(PAVYZDYS)  

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

BUHALTERINĖ PAŽYMA 

  

DĖL PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) REZULTATŲ PANAUDOJIMO 

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

 

201_.__.__ – 201_.__.__  periodu, projekto (projekto pavadinimas, Nr.) rezultatų panaudojimo  

dėka į rinką pateiktas naujas produktas – (produkto pavadinimas). Pardavimų apimtys pasiekė __ 

(suma) eurų. 

 

 

arba 

 

 

201_.__.__ – 201_.__.__  periodu, projekto (projekto pavadinimas, Nr.) rezultatų panaudojimo  

dėka pradėtas (gaminio pavadinimas) prototipo kūrimas. Investicijos į prototipo kūrimą sudarė___ 

(suma) eurų. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė   

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data)    
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2.10. EKSPERTINĖS IŠVADOS APIE MTEP NAUJUMĄ FORMA (PAVYZDYS)  

 

EKSPERTINĖ IŠVADA APIE MTEP PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) 

NAUJUMĄ 

 

201_ m. _______ ____ d.  

Ekspertas: 
Vardas, pavardė  

Mokslo vardas, laipsnis  

Mokslo sritis, kryptis  

Patirtis MTEP vykdymo srityje (trukmė metais)  

Susipažinęs su MTEP projekto (projekto pavadinimas, Nr.) dokumentacija konstatuoju, kad 

projektas: 

1. Apima šias mokslo sritis: 
Humanitariniai mokslai □ Žemės ūkio mokslai □ 

Socialiniai mokslai □ Biomedicinos mokslai □ 

Fiziniai mokslai □ Technologijos mokslai □ 

2. Pasižymi šiais naujumo požymiais: 

Veiklų rūšys Požymiai 
Papildo  teorines 

žinias - gali padėti 

spręsti tos krypties 
ar srities mokslines 

problemas  

Egzistuoja 

problema, kurios 

sprendimas nėra 
lengvai matomas 

Naujų žinių 

dedamoji problemos 

sprendime – 
mokslinis/ techninis/ 

technologinis 

neapibrėžtumas 

Naujų žinių 

aktualumas - yra 

didelė tikimybė, kad 
rezultatai bus 

naudingi, pritaikomi 

bei įdomūs ne tik jų 
siekiančiai 

organizacijai  

Naujų žinių 

pritaikymas gali būti 

pademonstruotas / 
iliustruotas 

Fundamentiniai 

tyrimai 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

 

Taikomieji tyrimai Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Eksperimentinė 

plėtra 

 Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

3. Pasižymi šiomis rizikomis: 
Tyrimų rūšis Požymiai 

Egzistuoja pakankamai didėlė 

tikimybė, kad vykdant veiklas 

nepavyks gauti naujų žinių, 
reikalingų įvardintai problemai 

spręsti 

Egzistuoja pakankamai didėlė 

tikimybė, kad vykdant veiklas 

nepavyks gauti pakankamos 
kokybės/kiekybės naujų žinių, 

reikalingų sukurti naujus 

produktus ar iš esmės juos 
patobulinti 

Egzistuoja pakankamai 

didelė tikimybė, kad 

planuotus kiekybinius 
ar kiekybinius 

rezultatus nebus 

įmanoma pasiekti su 
planuojamais kaštais 

Egzistuoja pakankamai 

didelė tikimybė, kad 

planuotus kiekybinius ar 
kiekybinius rezultatus 

nebus įmanoma pasiekti 

per numatytą laikotarpį 

Fundamentiniai 

tyrimai 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

 Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taikomieji tyrimai Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Eksperimentinė 

plėtra 

 Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

Taip / ne 

(pagrindimas) 

 

Išvada (pažymėti vieną): 

 

MTEP turi esminius naujumo elementus ir egzistuoja rizika  

 

MTEP neturi esminių naujumo elementų ir neegzistuoja rizika 

 

 

Data . . . . . . . . . . .  

Ekspertas: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Parašas)   (Vardas, pavardė) 
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3 PRIEDAS. MTEP IŠLAIDŲ DOKUMENTAVIMO BEI ĮFORMINIMO DOKUMENTŲ 

FORMŲ PAVYZDŽIAI  

 

3.1. ĮSAKYMO DĖL SĄSKAITŲ  PLANO PAPILDYMO FORMA (PAVYZDYS)  

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

ĮSAKYMAS 

  

DĖL BUHALTERINIO SĄSKAITŲ PLANO PAPILDYMO IR  

POŽYMIŲ MTEP PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) SĄNAUDOMS 

SUTEIKIMO 

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

MTEP projekto  (projekto pavadinimas) sąnaudų apskaitai vykdyti papildyti buhalterinį 

sąskaitų planą sąskaitomis: 

 

2041 – Suteiktos paslaugos. 

2042 – DU: 

204201 – Mokėtinas DU; 

204202 – Mokėtinas PSD; 

204203 – Mokėtino Garantinio fondo įmoka; 

204204 – Atostogų rezervas; 

204209 – Kitos išmokos, susijusios su DU. 

2043 – Komandiruočių sąnaudos; 

2044 – MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto 

sąnaudos; 

2045 – Sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP darbų sudedamuosius darbus; 

2049 - Kitos su MTEP veikla susijusios išlaidos. 

 

MTEP projekto (projekto pavadinimas) sąnaudoms suteikti požymį „MTEP Nr. X0-000“, 

fiksuojant sąnaudas buhalterinėje apskaitoje.  

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 



3.2. PROJEKTO TABELIO FORMA (PAVYZDYS)  
 
 

(įmonės, pavadinimas) 
 

 (Projekto pavadinimas, Nr.) 

201__ METŲ _________________ MĖN. DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. Nr. 
Tabe-
lio Nr. 

Vardas, pavardė 

Profesija  
(pareigos), 
kvalifikacinė 
kategorija 

Darbo 
grafiko 
numeris 

N
u

st
at

yt
as

 d
ar

b
o

 v
al

an
d

ų
 s

ka
ič

iu
s 

 

p
er

 m
ėn

es
į 

Dienos 

Faktiškai dirbta per mėnesį Neatvykimas į 
darbą    valandų     

   iš jų        

d
ie

n
ų

 

iš
 v

is
o

 

n
ak

tį
 

vi
rš

va
la

n
d

ži
ų

 

n
u

kr
yp

im
ai

 n
u

o
 n

o
rm

al
ių

 

d
ar

b
o

 s
ąl

yg
ų

 

b
u

d
ėj

im
as

 n
am

u
o

se
 

b
u

d
ėj

im
as

 d
ar

b
e 

p
o

ils
io

 d
ie

n
o

m
is

 

šv
en

či
ų

 d
ie

n
o

m
is

 

su
ta

rt
in

is
 ž

ym
ėj

im
as

 

d
ie

n
ų

 s
ka

ič
iu

s 

va
la

n
d

ų
 s

ka
ič

iu
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31             

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

           
  
           
  
    

 MTEP projekto vadovas-tyrėjas   (Parašas)   Vardas, pavardė 
   

 

 

TVIRTINU: Įmonės vadovas, arba įgaliotas asmuo  (Parašas)  Vardas, pavardė  



72 

 

3.3. PAŽYMOS DĖL MTEP PROJEKTUI TENKANČIŲ DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ FORMA (PAVYZDYS)  

   

 
(Įmonės pavadinimas) 

 

           

 

  
 

 
(Projekto pavadinimas, Nr.) 

 

           

 

PAŽYMA DĖL DARBO UŽMOKESČIO  
 

           

  

                            už 201__ m. _________________ mėn. 
 

(PASTABA: kasmėnesines pažymas gali pakeisti viena metinė pažyma)  

           

Vardas, pavardė 

Priskaityta MTEP projektui tenkančios dalies apskaičiavimas 

Priskaitytas 
pareiginis 
mėnesinis 

darbo 
užmokestis 

(Eur) 

Kiti 
priskaitymai 
(premijos, 

priedai ir kt.) 
(Eur)  

Tame tarpe 

Darbdavio 
socialinio 

draudimo įmoka 
(Eur) 

Įmoka į garantinį 
fondą (Eur) 

Darbo užmokestis 
su mokesčiais  
(Eur) (2+3+6+7) 

Darbo  valandų 
skaičius, viso 

Vienos 
darbo 

dienos/ 
valandos 

įkainis 
(8:10) (Eur) 

Darbo 
dienų/ 

valandų 
skaičius 
projekte 

Darbo užmokestis 
(su mokesčiais) už 

darbą projekte ( 
išlaidos) (Eur) 
(11arba12*13) 

Pajamų 
mokestis 

(Eur) 

Darbuotojo 
socialinio 
draudimo 
įmoka (Eur) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 

   
nebūtina nebūtina 

       
   

nebūtina nebūtina 
       

   
nebūtina nebūtina 

       Viso: 

           
             

                 Vyr. finansininkas   
 
__________________________ 

     
Įmonės vadovas  _______________ 

 



3.4. KOMANDIRUOČIŲ SUVESTINĖS PAŽYMOS FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

BUHALTERINĖ PAŽYMA 

  

DĖL MTEP PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) ĮGYVENDINIMO TIKSLAIS 

VYKDYTŲ KOMANDIRUOČIŲ 

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 
 

Nr. Vardas, pavardė 

Komandiruotė Sąsaja su vykdytu MTEP projektu 
Suma 

(Eur) 
Data  

(nuo-iki) 
Vieta 

Vykdyta projekto 

veikla (Nr.) 

Pasiektas 

tikslas/nauda 

       

       

       

       

       

       

       

     VISO:  

 
 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė   

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data)    



74 

3.5. ŽALIAVŲ, MEDŽIAGŲ IR  TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO AKTO 

FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

ŽALIAVŲ, MEDŽIAGŲ IR TRUMPALAIKO TURTO NURAŠYMO AKTAS NR.____ 

  

MTEP PROJEKTAS (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.)  

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

 

 

Periodas: 201_. __.__ - 201_. __.__ 

 

Įsigijimo 

data 

PVM 

sąskaita 

faktūra 

Materialinės vertybės 

Kaina Kiekis Suma 

Pastabos 

(vykdyta 

veikla/užduotis 

projekte) 

Sunaudotų vertybių pavadinimas, 

rūšis, dydis, markė ir pan. 

Mat. 

vnt. 

        

        

        

        

        

        
 
 

 

 

MTEP projekto vadovas-tyrėjas                    (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

Vyr. finansininkas                            (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

TVIRTINU:  

Įmonės vadovas, arba įgaliotas asmuo      (Parašas)  (Vardas, pavardė ) 
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3.6. PAŽYMOS DĖL MTEP DARBAMS REIKALINGŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO 

FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

BUHALTERINĖ PAŽYMA 

  

DĖL PROJEKTO (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) MTEP VEIKLOMS REIKALANGŲ 

PASLAUGŲ ĮSIGYJIMO 

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

 

Periodas: 201_. __.__ - 201_. __.__ 

 

Įsigijimo 

data 

PVM 

sąskaita 

faktūra 

Paslaugos 

Kaina Kiekis Suma 

Pastabos 

(reikalinga 

vykdyt 

veiklą/užduotį 

projekte) 

Paslaugų apibūdinimas 
Mat. 

vnt. 

        

        

        

        

        

        
 
 

 

 

MTEP projekto vadovas-tyrėjas                    (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

Vyr. finansininkas                            (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

TVIRTINU:  

Įmonės vadovas, arba įgaliotas asmuo      (Parašas)  (Vardas, pavardė ) 
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3.7. ĮSAKYMO DĖL PASLAUGŲ  ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ PRISKYRIMO PRO RATA 

PRINCIPU  METODIKOS MTEP PROJEKTUI FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PASLAUGŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO PRO RATA PRINCIPU ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ (PROJEKTO PAVADINIMAS) METODIKOS  

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

Tvirtinu paslaugų, būtinų MTEP veikloms atlikti, bet nepilna apimtimi susijusių su MTEP 

veiklomis, priskyrimo projekto (projekto pavadinimas) sąnaudoms pro rata principu metodiką. 

Pro rata metodika grindžiama nuostata, kad yra akivaizdus ryšys, tarp MTEP projekte 

dirbančių darbuotojų santykio su visais įmonės darbuotojais, skaičiuojant pilno etato ekvivalentu ir 

tarp MTEP projektui reikalingų paslaugų kiekio santykio su visomis organizacijos poreikiams 

reikalingomis panašaus pobūdžio paslaugomis. 

Procentinis paslaugų išlaidų daliai apskaičiuoti projekte (projekto pavadinimas) taikyti  

koeficientą: 

K = ROUND(Dpr /  D), 

kur  Dpr – MTEP projekte dirbančių darbuotojų planinis vidutinis kiekis, skaičiuojant pilno 

laiko ekvivalentu, per mėn. projekte, 

 D – vidutinis mėnesinis darbuotojų kiekis įmonėje, skaičiuojant pilno laiko 

ekvivalentu, buvęs įmonėje ketvirtį prieš projekto pradžią; 

ROUND – apvalinimo funkcija iki 2 skaitmenų po kablelio. 

Koeficientas K = 7,5 / 35 = 0,21 turi būti taikomas apskaičiuojant paslaugų išlaidų dalį projekte: 

- per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; 

- šioms išlaidoms: 

- patalpų ir (arba) įrengimų nuoma; 

- komunalinės paslaugos; 

- remonto paslaugos; 

- sandėliavimo paslaugos; 

- informacinių sistemų aptarnavimo paslaugos; 

- telekomunikacijų, ryšių paslaugos; 

- transporto paslaugos. 
 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 
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3.8. PAŽYMOS, DĖL PASLAUGŲ ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ PRISKAIČIAVIMO 

MTEP PROJEKTE PRO RATA PRINCIPU, FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

  

PAŽYMA 
     

         

DĖL PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDŲ PRISKAIČIAVIMO PROJEKTE (PROJEKTO 

PAVADINIMAS) PRO RATA PRINCIPU 

         201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

         Periodas: 201_. __.__ - 201_. __.__ 

       

         Paslaugų  išlaidų dalies skaičiavimo pagrindas – direktoriaus įsakymas Nr. X0-000 „Dėl pro rata 

metodikos patvirtinimo“ 

         

Dokumento Nr., 

data 
Paslaugų pavadinimas Suma 

Projektui tenkančios paslaugų 

išlaidos 

Pro rata koef. Suma su PVM 

      

     

     

      

   VISO:  

 

 

 

 

Vyr. Finansininkas _____________ (vardas, pavardė) 

  
         Direktorius 

 

_____________ (vardas, pavardė) 

           
          



78 

3.9. POTVARKIO DĖL ĮSIGYTŲ  MTEP PASLAUGŲ REZULTATŲ 

PANAUDOJIMO ĮGYVENDINANT MTEP PROJEKTĄ  FORMA (PAVYZDYS) 

 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

POTVARKIS 

  

DĖL MTEP PASLAUGŲ REZULTATŲ PANAUDOJIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

(PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.)  

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

Įvertinęs MTEP paslaugų įsigijimo pagal 201_ m. _______ ____ d.  sutartį Nr.00 rezultatus, pavedu 

(projekto vadovo-tyrėjo vardas, pavardė) juos panaudoti tęsiant projekto (projekto pavadinimas) 

veiklą (veiklos pavadinimas). 

 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė   

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data)    
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3.10. POTVARKIO DĖL ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO ĮGYVENDINANT 

MTEP PROJEKTĄ FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

 

POTVARKIS 

  

DĖL ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ (PROJEKTO 

PAVADINIMAS, NR.)  

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

Nuo 201_ m. _______ ____ d.  projekto (projekto pavadinimas) veiklų įgyvendinimui pavedu: 

1 . Naudoti šį ilgalaikį turtą: 

Eil.

Nr. 

Turto 

invetor. 

Nr. 

Turto pavadinimas Turto grupė Turto tipas Planuojamas naudojimo 

intensyvumas projekte 

(proc.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2. MTEP projekto (projekto pavadinimas) vadovui fiksuoti ilgalaikio turto faktinį panaudojimą 

įgyvendinant projekte numatytas veiklas. 

3. Vyr. finansininkui užtikrinti ilgalaikio turto naudojimo (amortizacijos) sąnaudų MTEP 

projekte fiksavimą buhalterinėje apskaitoje. 

 

 

 

Direktorius                      (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

Susipažinau: 
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3.11. ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO MTEP DARBAMS REGISTRAVIMO 

ŽURNALO FORMA (PAVYZDYS) 

 

 

ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO MTEP DARBAMS REGISTRAVIMO ŽURNALAS  

 

Ilgalaikis turtas (ar turto aibė/komplektas, kuris naudojamas MTEP veiklose kompleksiškai ir 

priklauso tam pačiam turto tipui) : 

Eil.

Nr. 

Turto 

inventor. 

Nr. 

Turto pavadinimas Turto tipas 

    

   

   

 

Ilgalaikio turto naudojimas: 

 

Eil.

Nr. 

Nuo 

(data) 

Iki 

(data) 

Naudojimo 

intensyvumas 

(proc.) 

MTEP 

projekto 

akronimas 

Vykdyta MTEP 

veikla/rezultatai 

Atitinkamo 

MTEP projekto 

vadovo parašas 
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3.12. PAŽYMOS DĖL ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDŲ 

ĮGYVENDINANT MTEP PROJEKTĄ FORMA (PAVYZDYS) 

 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(Įmonės duomenys) 

 

BUHALTERINĖ PAŽYMA 

  

DĖL ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDŲ ĮGYVENDINANT 

PROJEKTĄ (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.)  

 

201_ m. _______ ____ d. Nr. X0-000 

(Vieta) 

 

 

Periodas: 201_. __.__ - 201_. __.__ 

 

 

Eil.

Nr. 

Turto 

inventor. 

Nr. 

Turto pavadinimas Turto 

grupė 

Turto 

tipas 

Faktinio 

naudojimo 

intensyvumas 

projekte (proc.) 

Priskaityta 

nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

sąnaudų suma 

projekte, Eur. 

       

       

       

       

       

       

       

     VISO:  

 

 

 

 

 

MTEP projekto vadovas-tyrėjas                    (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

Vyr. finansininkas                            (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 

 

 

TVIRTINU:  

Įmonės vadovas, arba įgaliotas asmuo      (Parašas)  (Vardas, pavardė ) 
 


