
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 
 

NUTARIMAS 
DöL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

2007 m. gruodžio 13 d. Nr. X-1378 
Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a : 
1 straipsnis. 
Patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos nuostatus (pridedami). 
 
2 straipsnis. 
Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. balandžio 17 d. nutarimą 

Nr. IX-1515 „D÷l Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 39-1768). 
 
3 straipsnis.  
1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2008 m. vasario 20 d. pateikti Seimui 

tvirtinti kandidatus į Lietuvos mokslo tarybos narius.  
2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti teis÷s aktus, susijusius su 

Lietuvos mokslo tarybos funkcijų pasikeitimu.  
4 straipsnis. 

 Nustatyti, kad Lietuvos mokslo tarybos narių, paskirtų Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. 
rugs÷jo 11 d. nutarimu Nr. IX-1729 „D÷l Lietuvos mokslo tarybos narių paskyrimo“ (Žin., 2003, 
Nr. 88-3978; 2004, Nr. 49-1574; 2005, Nr. 40-1288; 2006, Nr. 12-423; 2007, Nr. 43-1635), 
įgaliojimai, Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus naujus Lietuvos mokslo tarybos narius, 
pasibaigia. 
 
 
 
 
SEIMO PIRMININKAS VIKTORAS MUNTIANAS 
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        PATVIRTINTA  
       Lietuvos Respublikos Seimo  
        2007 m. gruodžio 13 d.  
        nutarimu Nr. X-1378 
 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta 
valstyb÷s biudžetin÷ įstaiga.  

2. Taryba yra viešasis juridinis asmuo, turi antspaudą su Lietuvos valstyb÷s herbu ir savo 
pavadinimu, taip pat sąskaitų banke. Tarybos adresas: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, 
Lietuvos Respublika. 

3. Taryba ir jos programos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto 
l÷šų, skiriamų mokslui ir studijoms, taip pat iš Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos programų 
l÷šų.  

4. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautin÷mis sutartimis, Seimo nutarimais, Respublikos 
Prezidento dekretais, Vyriausyb÷s nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, šiais nuostatais ir 
kitais teis÷s aktais. 

 
II. TARYBOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISöS 

 
5. Pagrindiniai Tarybos uždaviniai yra: 
1) patarti Seimui ir Vyriausybei valstyb÷s mokslo, studijų ir eksperimentin÷s pl÷tros 

politikos ir jos įgyvendinimo klausimais;  
2) nustatyti mokslinių veiklų vertinimo kriterijus, vertinti mokslinę veiklą Lietuvoje, šios 

veiklos veiksmingumą ir atitiktį valstyb÷s reikm÷ms;  
3) pl÷toti mokslinių tyrimų, vykdomų pagal nacionalines ir Europos Sąjungos struktūrin÷s 

paramos programas, finansavimą; 
4) skatinti Lietuvos mokslo išteklių pl÷trą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kelti 

mokslo prestižą;  
5) analizuoti mokslo ir studijų institucijų mokslin÷s veiklos rezultatus, visuomenei, 

Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei teikti pranešimus apie mokslo būklę Lietuvoje. 
6. Įgyvendindama savo uždavinius, Taryba: 
1) rengia, teikia ir vertina siūlymus d÷l Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemos 

pl÷tros strategijos, mokslinių tyrimų prioritetų, koordinuoja patvirtintų prioritetų įgyvendinimą; 
2) rengia ir įgyvendina mokslin÷s kompetencijos centrų pl÷tot÷s ir finansavimo 

programas;  
3) vertina Lietuvoje vykdomą mokslinę veiklą ir rengia siūlymus, kaip šią veiklą pl÷toti; 
4) Vyriausyb÷s nustatyta tvarka rengia ir teikia tvirtinti nacionalines mokslo programas, 

siūlo, kaip jas įgyvendinti;  
5) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tyr÷jų geb÷jimų ugdymo programas;  
6) Vyriausyb÷s pavedimu rengia ir įgyvendina kitas mokslinių tyrimų programas; 
7) teikia siūlymus ir išvadas Seimui ir Vyriausybei d÷l mokslui ir studijoms skiriamų 

valstyb÷s biudžeto asignavimų, mokslinių tyrimų finansavimo tvarkos tobulinimo, programinio ir 
konkursinio finansavimo, skirtų l÷šų naudojimo veiksmingumo; 

8) teikia siūlymus ir išvadas Seimui ir Vyriausybei d÷l mokslo ir studijų infrastruktūros 
objektų funkcionavimo užtikrinimo, mokslo ir studijų institucijų laboratorin÷s ir eksperimentin÷s 
baz÷s stiprinimo, nacionalinių duomenų bazių pl÷tot÷s, d÷l naujų institucijų ir infrastruktūros 
objektų steigimo; 
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9) analizuoja mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančius teis÷s aktus, jų projektus, 
tarptautinių sutarčių projektus ir teikia siūlymus d÷l jų tobulinimo; 

10) teikia apibendrintas motyvuotas išvadas d÷l mokslo ir studijų institucijų ir 
mokslininkų siūlymų, kurie pagal kompetenciją priklauso Seimui, Vyriausybei ar ministerijoms; 

11) nagrin÷ja mokslininkų profesin÷s ir akademin÷s etikos klausimus; 
12) svarsto kitus mokslin÷s ir mokslo taikomosios veiklos pl÷tot÷s klausimus. 
7. Taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama nustatytas funkcijas, turi 

teisę pagal kompetenciją: 
1) gauti iš valstyb÷s ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, kitų įmonių, 

įstaigų ir organizacijų informaciją, statistinius duomenis ir dokumentus, kurių reikia Tarybos 
uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti; 

2) pasitelkti kitų valstyb÷s ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, tarptautinių organizacijų 
atstovus ir specialistus sprendžiamoms problemoms nagrin÷ti; 

3) kviesti nacionalinius ir užsienio ekspertus vertinti mokslinio tyrimo darbų programas, 
projektus, kitus dokumentus arba dirbti Tarybos formuojamose grup÷se, komisijose ar 
komitetuose;  

4) organizuoti konferencijas, seminarus, kitus renginius Lietuvos Respublikoje ir 
užsienyje; 

5) siūlyti Vyriausybei ir Seimui priimti ar keisti teis÷s aktus studijų, mokslo ir 
taikomosios mokslo pl÷tros klausimais; 

6) naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų teikiamomis 
teis÷mis. 

8. Taryba kasmet teikia Seimui, Vyriausybei ir mokslo visuomenei savo veiklos ataskaitą. 
Taryba leidžia savo informacinius leidinius, organizuoja konferencijas ir spaudos konferencijas.  

 
III. TARYBOS SUDARYMAS 

 
9. Tarybą sudaro Vyriausyb÷s teikimu Seimo patvirtinti 29 nariai. Jie dirba Tarybos:  
1) valdyboje; 
2) Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete; 
3) Gamtos ir technikos mokslų komitete. 
10. Valdyba yra kolegialus Tarybos veiklą koordinuojantis organas. Valdybą sudaro:  
1) Tarybos pirmininkas; 
2) Tarybos pirmininko pavaduotojas – Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 

pirmininkas; 
3) Tarybos pirmininko pavaduotojas – Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas; 
4) Tarybos mokslinis sekretorius; 
5) Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu paskirtas atstovas; 
6) Ministro Pirmininko patar÷jas;  
7) Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu paskirtas atstovas;  
8) Finansų ministerijos teikimu paskirtas atstovas; 
9) Lietuvos mokslų akademijos paskirtas atstovas. 
11. Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetą ir Gamtos ir technikos mokslų 

komitetą (toliau – komitetas) sudaro komiteto pirmininkas ir 10 narių – atitinkamų mokslo 
krypčių mokslininkai. Komitetai pagal mokslo kryptis įgyvendina šiuose nuostatuose komitetų 
kompetencijai priskirtas funkcijas ir teises.  

12. Tarybos pirmininko, mokslinio sekretoriaus ir pirmininko pavaduotojų – komitetų 
pirmininkų kandidatūras, konsultuodamasis su mokslo organizacijomis ir asociacijomis, parenka 
švietimo ir mokslo ministras. Ministro teikimu Ministras Pirmininkas sudaro dvi mokslininkų 
grupes (toliau – atrankos grup÷s): vieną – Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto nariams 
pasiūlyti, kitą – Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariams pasiūlyti. Kiekvienoje atrankos 
grup÷je yra trys nariai ir švietimo ir mokslo ministro pasiūlytas atitinkamo komiteto pirmininkas. 
Jis vadovauja atrankos grupei.  
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13. Atrankos grup÷s spaudoje paskelbia kvietimą siūlyti kandidatus į Humanitarinių ir 
socialinių mokslų komiteto ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto narius. Siūlyti kandidatus į 
komitetų narius per atrankos grupių nustatytą terminą gali valstyb÷s, mokslo ir studijų 
institucijos, mokslininkų organizacijos ir mokslininkai (jie gali kelti ir savo kandidatūras). Į 
komitetų narius siūlomi nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys 
mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, 
ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, technologijų ir ūkio pl÷tros 
klausimais.  

14. Atrankos grup÷s, įvertinusios gautus siūlymus, atrenka po 20 kandidatų į kiekvieno 
komiteto narius. Iš jų švietimo ir mokslo ministras, konsultuodamasis su asmenimis, numatytais 
skirti valdybos nariais, atrenka po 10 kandidatų į kiekvieno komiteto narius. Kiti atrankos grupių 
pasiūlyti asmenys siūlomi skirti komitetų nariais, jei nepaskiriami ministro atrinkti kandidatai 
arba jei prieš terminą nutrūko paskirtųjų narių kadencija.  

15. Gavęs atrankos grupių siūlymus, švietimo ir mokslo ministras mokslo visuomenei 
suteikia galimybę per dvi savaites pareikšti pastabų d÷l Tarybos komitetų sud÷ties. Apsvarstęs 
gautas pastabas, ministras siūlomų Tarybos narių sąrašą pristato Vyriausybei. Vyriausyb÷ teikia jį 
tvirtinti Seimui.  

16. Tarybos pirmininko, jo pavaduotojų ir mokslinio sekretoriaus, taip pat komitetų narių, 
išskyrus paskirtuosius pagal šiuos nuostatus pirmą kartą formuojant Tarybą, kadencija – penkeri 
metai. Eiti pareigas galima ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eil÷s.  

17. Kasmet ilgiausiai Taryboje dirbę du Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto ir du 
Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariai atšaukiami. Jei narių, kurie turi būti atšaukiami, yra 
daugiau (buvo paskirti komitetų nariais tą pačią dieną), kuriuos narius atšaukti, pasiūlo komitetas. 
Į atšaukiamų narių vietas švietimo ir mokslo ministras Vyriausybei teikia Seimui teikiamus skirti 
kitus atrankos grupių pasiūlytus asmenis. Atšaukiamų narių įgaliojimai pasibaigia tą dieną, kurią 
Seimas patvirtina naujus narius.  

18. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko, kai jis: 
1) nebegali eiti Tarybos nario pareigų d÷l ligos ar miršta;  
2) atsistatydina; 
3) atšaukiamas jį delegavusios ar parinkusios institucijos iniciatyva. 
 

IV. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

19. Tarybos veiklai vadovauja ir jai atstovauja Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininkas 
gali suteikti kitam Tarybos nariui įgaliojimus atstovauti Tarybai konkrečiais klausimais. Kai 
Tarybos pirmininko n÷ra, jo pareigas valdybos nutarimu eina vienas iš pirmininko pavaduotojų.  

20. Tarybos pirmininkas veikia Tarybos vardu, atsako už Tarybos veiklą ir jai įstatymų, 
įstatymų įgyvendinamųjų teis÷s aktų ir šių nuostatų priskirtų uždavinių įgyvendinimą. Tarybos 
pirmininkas atskaitingas Tarybai ir valdybai. 

21. Tarybos pirmininko pavaduotojai ir mokslinis sekretorius yra atskaitingi Tarybos 
pirmininkui. Pirmininko pavaduotojai atsakingi už komitetų, kuriems jie vadovauja, veiklą.  

22. Taryba dirba pagal šiuos nuostatus ir Tarybos patvirtintą reglamentą. Tarybos veiklą 
reglamento nustatyta tvarka organizuoja Tarybos mokslinis sekretorius. 

23. Tarybos pos÷džiai paprastai kviečiami kartą per ketvirtį. Valdybos nutarimu gali būti 
kviečiamas neeilinis Tarybos pos÷dis.  

24. Pos÷dis yra teis÷tas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pus÷ Tarybos narių. Tarybos 
nutarimai priimami bendru sutarimu arba kai už juos balsuoja dauguma pos÷džio dalyvių, tarp jų 
ne mažiau kaip po tris kiekvieno komiteto narius.  

25. Tarybos pos÷džiai yra atviri.  
26. Taryba pos÷džiuose: 
1) svarsto Seimui ir Vyriausybei teikiamus siūlymus ir išvadas;  
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2) svarsto siūlymus ir išvadas d÷l mokslo politikos krypčių ir jos įgyvendinimo 
priemonių, mokslinių tyrimų ir eksperimentin÷s pl÷tros prioritetų, tikslinio ir programinio 
konkursinio finansavimo pl÷tot÷s;  

3) tvirtina komitetų siūlymus d÷l mokslo ir studijų institucijų mokslin÷s veiklos vertinimo 
kriterijų ir tvarkos; 

4) tvirtina komitetų siūlymus d÷l Lietuvos mokslin÷s kompetencijos centro statuso 
pripažinimo mokslo ir studijų institucijoms ar jų padaliniams; 

5) svarsto komitetų siūlymus d÷l nacionalinių mokslo programų tematikos ir projektų, 
teikia juos tvirtinti Vyriausyb÷s nustatyta tvarka, svarsto ir tvirtina komitetų išvadas ir 
rekomendacijas d÷l programų įgyvendinimo; 

6) tvirtina komitetams ir jų įgyvendinamoms programoms skiriamas l÷šas ir jų naudojimo 
prioritetus;  

7) tvirtina Tarybos darbo reglamentą; 
8) tvirtina Tarybai teikiamų prašymų skirti finansavimą pri÷mimo, nagrin÷jimo, 

tvirtinimo, ataskaitų teikimo ir jų vertinimo tvarkos aprašus; 
9) svarsto išvadas ir siūlymus d÷l mokslo ir studijų institucijų mokslin÷s veiklos rezultatų, 

jų vertinimo, veiksmingumo ir atitikties valstyb÷s reikm÷ms; 
10) tvirtina ekspertų, kviečiamų vertinti programų projektus, kvalifikacinius reikalavimus 

ir skyrimo tvarką; 
11) sprendžia kitus klausimus, kuriuos Tarybai teikia Seimas, Vyriausyb÷ ir ministerijos, 

Tarybos ar komitetų pirmininkai.  
 

V. VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

27. Valdybos pos÷džiai paprastai rengiami kartą per m÷nesį. Neeilinis valdybos pos÷dis 
gali būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių arba Tarybos pirmininkas. 
Pos÷dis yra teis÷tas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pus÷ visų valdybos narių. Valdybos 
pos÷džiuose be balso teis÷s gali dalyvauti Tarybos administracijos vadovas. Valdybos nutarimai 
priimami bendru sutarimu. 

28. Valdyba: 
1) siūlo Tarybos pos÷džių darbotvarkes;  
2) rengia ir teikia Tarybai svarstyti ir tvirtinti Tarybos svarbiausių darbų programą; 
3) rengia Tarybai siūlymus d÷l l÷šų paskirstymo komitetams, jų įgyvendinamoms 

programoms; 
4) teikia Tarybai siūlymus d÷l nacionalinių mokslo programų rengimo, tvirtinimo ir 

įgyvendinimo ir išvadas d÷l komitetų pasiūlytos šių programų tematikos, rengimo ir valdymo 
grupių sud÷ties; 

5) teikia Tarybai siūlymus d÷l ekspertų, kviečiamų vertinti programų projektus ir 
prašymus finansavimui skirti, kvalifikacinių reikalavimų ir skyrimo tvarkos;  

6) tvirtina mokslininkų profesin÷s ir akademin÷s etikos klausimų nagrin÷jimo tvarkos 
aprašą ir sudaro komisijas mokslininkų profesin÷s ir akademin÷s etikos klausimams nagrin÷ti; 

7) svarsto kitus klausimus, kuriuos teikia valdybos nariai, komitetai, švietimo ir mokslo 
ministras, Tarybos administracijos direktorius.  

 
VI. KOMITETŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
29. Komitetų pos÷džiai rengiami paprastai kartą per m÷nesį. Neeilinis komiteto pos÷dis 

gali būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių, Tarybos arba komiteto 
pirmininkas. Pos÷dis yra teis÷tas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pus÷ komiteto narių ir 
komiteto pirmininkas. 

30. Nutarimai priimami, jei jiems pritaria daugiau kaip pus÷ visų komiteto narių. 
Komitetų pos÷džiuose be balsavimo teis÷s gali dalyvauti Tarybos pirmininkas, valdybos nariai ir 
administracijos direktorius.  
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31. Komitetai: 
1) apibendrina komiteto kompetencijai priklausančių mokslų sričių ir krypčių mokslinių 

tyrimų rezultatus, vertina jų veiksmingumą ir atitiktį valstyb÷s reikm÷ms, rengia siūlymus d÷l 
tyrimų pl÷tot÷s; 

2) svarsto ir tvirtina savo mokslo sričių mokslo ir studijų institucijų (jų padalinių) 
mokslin÷s veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, skiria ekspertų komisijas mokslo ir studijų 
institucijoms vertinti ir tvirtina vertinimo rezultatus; 

3) rengia ir teikia Tarybai siūlymus d÷l Lietuvos mokslin÷s kompetencijos centro statuso 
pripažinimo mokslo ir studijų institucijoms ar jų padaliniams ir d÷l šių centrų finansavimo; 

4) rengia ir teikia valdybai siūlymus d÷l nacionalinių mokslo programų tematikos ir 
projektų, šių programų rengimo ir valdymo grupių sud÷ties, jų darbo rezultatų ir rekomendacijų;  

5) atsižvelgdami į savo paskirtų ekspertų išvadas, neviršydami komitetui skirtų l÷šų, skiria 
subsidijas projektams, parengtiems pagal tyr÷jų geb÷jimų ugdymo ir kitas programas; 

6) sudaro specialistų grupes, kurios rengtų studijas, skirtas tam tikroms mokslo ir studijų 
sistemos problemoms analizuoti ir siūlymams parengti, svarsto ir priima jų parengtus projektus;  

7) svarsto nutarimų ir kitų Tarybai ir valdybai teikiamų dokumentų projektus;  
8) svarsto ir sprendžia kitus klausimus, susijusius su komiteto kuruojama mokslo krypčių 

veikla. 
32. Komitetų sprendimai, priimti pagal Tarybos reglamente apibr÷žtą jų kompetenciją, yra 

galutiniai.  
 

VII. TARYBOS ADMINISTRACIJA 
 

33. Tarybos administracija yra padalinys, atliekantis Tarybos organizacinį, informacinį ir 
parengiamąjį darbą. Jos struktūrą ir etatų sąrašą tvirtina Taryba. Tarybos administracijos 
tarnautojų etatų skaičių valdybos teikimu nustato Seimo valdyba. Administracijos tarnautojai 
negali būti skiriami Tarybos nariais. 

34. Tarybos administracijos vadovus – direktorių, jo pavaduotoją ir skyrių vadovus į 
pareigas Valstyb÷s tarnybos įstatymo nustatyta tvarka viešo konkurso būdu skiria valdyba. 
Direktorius yra pavaldus ir atskaitingas valdybai ir Tarybos pirmininkui. Jeigu direktoriaus 
laikinai n÷ra, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.  

35. Direktorius:  
1) veikia Tarybos administracijos vardu, yra atsakingas už Tarybos administracijos 

personalo veiklą ir Tarybos, valdybos bei komitetų nutarimų įgyvendinimą;  
2) užtikrina, kad Tarybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 

Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kad būtų vykdomi 
Respublikos Prezidento dekretai, Vyriausyb÷s nutarimai, kiti teis÷s aktai; 

3) teikia Tarybai tvirtinti administracijos struktūrą ir etatų sąrašą; 
4) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teis÷s aktais, tvirtina administracijos tarnautojų 

ir kitų darbuotojų pareigines instrukcijas, priima į darbą ir atleidžia iš jo valstyb÷s tarnautojus ir 
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, nustato jų darbo užmokestį, priedus ir priemokas, 
skiria jiems nuobaudas ir juos skatina; 

5) skiria administracijos tarnautojus medžiagai rengti, Tarybos, valdybos ir komitetų 
pos÷džiams organizuoti ir protokoluoti, jų dokumentacijai tvarkyti; 

6) vadovaudamasis Tarybos reglamentu, valdybos ir komitetų nutarimais, sudaro darbo 
apmok÷jimo sutartis su Tarybos nariais, ekspertais, programų, studijų ir kitų dokumentų projektų 
rengimo grupių nariais ir kitais Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais 
asmenimis, kurių paslaugų reikia Tarybos funkcijoms atlikti; 

7) organizuoja tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; 
8) pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 
9) organizuoja Tarybos finansin÷s veiklos auditą, teikia Finansų ministerijai ir kitoms 

institucijoms jų nustatyta tvarka l÷šų naudojimo apyskaitas; 
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10) atsako už Tarybos, kaip asignavimų valdytojos, l÷šų naudojimą pagal patvirtintas 
programas ir sąmatas; 

11) atlieka kitas teis÷s aktų jam pavestas funkcijas. 
 

VIII. TARYBOS LöŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMAS 
 

36. Tarybos l÷šas sudaro Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto asignavimai, skirti 
Tarybos vykdomoms programoms finansuoti ir Tarybos veiklai administruoti (Tarybos narių, 
ekspertų, tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbui apmok÷ti, analitinių 
studijų ir dokumentų projektų rengimo, leidybos ir kitoms Tarybos veiklos išlaidoms padengti, 
materialinei bazei atnaujinti ir pl÷toti). Taryba taip pat disponuoja Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos, skirtos mokslinių tyrimų sistemos žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir tyr÷jų geb÷jimų 
ugdymo programoms, l÷šomis. Ji gali dalyvauti ir kitų fondų, ministerijų ir valstyb÷s institucijų 
finansuojamose programose ir gauti l÷šų joms vykdyti. 

37. Tarybos administracija finansinę veiklą ir buhalterinę apskaitą organizuoja ir 
atskaitomybę tvarko vadovaudamasi teis÷s aktų reikalavimais. 

38. Tarybos pirmininkui, jo pavaduotojams, moksliniam sekretoriui ir nariams mokamas 
atlyginimas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstyb÷s politikų, teis÷jų ir valstyb÷s pareigūnų 
darbo apmok÷jimo įstatymu. Jie gali dirbti mokslo ir studijų institucijose ir gauti atlyginimą už 
mokslinį ar pedagoginį darbą, taip pat honorarus. 

39. Tarybos administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui mokamą atlyginimą ir jo 
priedus, vadovaudamasi Valstyb÷s tarnybos įstatymu, nustato valdyba.  

40. Tarybos nariams ir kviečiamiems ekspertams iš Tarybai skirtų valstyb÷s biudžeto 
asignavimų mokami honorarai už parengtas studijas, pranešimus ir ekspertizes kaip už autorinį 
darbą, taip pat atlyginamos atvykimo į pos÷džius ir darbo juose išlaidos.  

 
IX. TARYBOS ATSAKOMYBö IR ATSKAITOMYBö 

 
41. Taryba yra atskaitinga Seimui ir Vyriausybei. Tarybos pirmininkas kasmet pateikia 

Seimui ir Vyriausybei metinę Tarybos veiklos ataskaitą. 
42. Taryba yra atsakinga už ekspertizei valstyb÷s institucijų pateiktų teis÷s aktų ir kitų 

dokumentų projektų laiku parengtas argumentuotas išvadas ir rekomendacijas.  
43. Taryba yra atsakinga už tinkamą jai pavestų mokslinių tyrimų ir kitų programų 

parengimą ir įvykdymą.  
44. Taryba turi savo internetinę svetainę www.lmt.lt. Joje skelbiami svarstomi projektai, 

parengtos studijos, Tarybos nutarimai ir kiti dokumentai.  
 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

45. Taryba gali būti likviduota, reorganizuota arba pertvarkyta steig÷jo sprendimu, 
laikantis teis÷s aktų nustatytos tvarkos. 

46. Likvidavus, reorganizavus arba pertvarkius Tarybą, nepanaudotų l÷šų naudojimo ir 
Tarybos įsipareigojimų vykdymo tvarką nustato steig÷jas. 

 
 

 


