Bendradarbiavimo tarp
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos,
Kinijos Respublikos (Taivanis) Nacionalinės mokslo tarybos ir
Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
bendrų lėšų programos gairės
I. PRIELAIDOS
Latvijos ir Taivanio bei Lietuvos ir Taivanio mokslinis bendradarbiavimas buvo pradėtas
1997 m. dvišalių mokslinių mainų programomis tarp Latvijos ir Lietuvos mokslų akademijų bei
Nacionalinės mokslo tarybos. Šis bendradarbiavimas buvo sustiprintas Nacionalinės mokslo tarybos
pirmininko dr. Jenn-Tai Hwang vizitu į Rygą ir Vilnių 1998 m. bei Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro p. Kornelijaus Platelio vizitu į Taivanį 1999 m. Be to, Latvijos Respublikos
švietimo ir mokslo ministras p. Karlis Greiškalns ketina aplankyti Taivanį 2000 m. spalio mėn.
Visos trys šalys ketina bendromis pastangomis ir bendromis lėšomis remti ir plėtoti mokslinį
bendradarbiavimą.
II. PROGRAMOS TIKSLAI
Bendros lėšos pirmiausia yra skirtos moksliniam bendradarbiavimui tarp trijų šalių. Kartu
mes esame tvirtai įsitikinę, kad mokslinis bendradarbiavimas dėl spartaus ūkio bei technologijų
vystymosi, taip pat dėl pastoviai didėjančio visų gyvenimo sričių kompleksiškumo galų gale suteiks
naują postūmį ekonomikos ir visuomenės plėtrai. Ši programa turėtų skatinti savitarpio supratimą
tarp trijų šalių. Programos tikslai yra šie:
1. Inicijuoti ir remti bendrus mokslinių tyrimų projektus, kuriuose dalyvauja visų trijų
šalių tyrėjai. Bendri mokslinių tyrimų projektai turi apimti ir mobilumo programą. Pastaroji
programa skirta jauniems tyrėjams. Jiems turėtų būti sudarytos sąlygos bendro mokslinių tyrimų
projekto rėmuose dirbti partnerių šalių institucijose. Be to, bendri mokslinių tyrimų projektai turėtų
sudaryti galimybes užmegzti pramoninius ryšius trijose šalyse.
2. Remti bendras konferencijas. Jos padės pasikeisti informacija apie mokslinių tyrimų
padėtį konkrečiose srityse. Bendros konferencijos turėtų padėti mokslininkams rasti partnerius
būsimam bendradarbiavimui bendruose mokslinių tyrimų projektuose. Pramonės atstovai kviečiami
dalyvauti bendrose konferencijose, tačiau jie patys turi padengti tokio dalyvavimo išlaidas.
3. Remti kviestines paskaitas, kurios skirtos abipusiam regionų mokslo supratimo
plėtojimui. Pavyzdžiui, remiamos kultūros, ekonomikos, politikos ir socialinių mokslų paskaitos
Rygoje ir Vilniuje apie Taivanį ir Rytų Aziją. Iš kitos pusės remiamos kultūros, ekonomikos,
politikos ir socialinių mokslų paskaitos Taivanyje apie Baltijos valstybes.
III. ĮGYVENDINIMAS IR KOORDINAVIMAS
1. Bendrų mokslinių tyrimų projektų pasiūlymai turi būti pateikiami ir pasirašomi visų
juos rengiant dalyvavusių institucijų. Mokslininkai gali naudoti dvišalius susitarimus dėl
pasikeitimo programų tarp mokslų akademijų ir Nacionalinės mokslo tarybos, kad aplankytų vienas
kitą ir paruoštų bendro projekto pasiūlymą. Siekiant palengvinti partnerių paiešką ir kontaktus tarp
mokslininkų Vilniuje bus sukurtas internetinis tinklapis, kuriame bus patalpinta bendradarbiavimui
būtina informacija bei bendradarbiavimu suinteresuotų mokslininkų skelbimai. Pasiūlymai bus
nepriklausomai peržiūrimi ir įvertinami trijų šalių ekspertų. Vertinimo rezultatai bus aptariami
metinėse komiteto, kuris priims galutinius sprendimus, konferencijose.
2. Kviestinių lekcijų pasiūlymus turi pateikti lektoriai. Sprendimai dėl kviestinių lekcijų,
prasidedančių kitais metais, pasiūlymų priėmimo bus priimami per komiteto metines konferencijas.

3. Vasario 28 d. yra paskutinė pasiūlymų priėmimo diena. Gegužės mėnesį komitetas
surengia savo metinį posėdį. Projektai pradedami vykdyti tų metų rugpjūčio 1 d.
4. Pasiūlymų surinkimą ir vertinimą bei komiteto metinius posėdžius koordinuos
Nacionalinės mokslo tarybos Bonos būstinė.
IV. FINANSAVIMAS
Bendromis lėšomis bus padengiamos patvirtintų bendrų projektų vykdymo išlaidos, taip
pat bus padengiamos išlaidos medžiagoms, pagalbiniam personalui ir mobilumo programų
įgyvendinimui. Bus padengiamos kviestinių lektorių kelionės ir pragyvenimo išlaidos.
Bendrų konferencijų administracinės išlaidos kaip ir kelionių bei pragyvenimo išlaidos
taip pat bus dengiamos bendromis lėšomis.
Sudedamąja šių gairių dalimi yra priedas, kuris nustato bendrų lėšų sudarymą bei komiteto
sudarymą ir jo funkcijas.
2000 m. rugpjūtis
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PRIEDAS
1. Metinė bendrų lėšų, skirtų moksliniam bendradarbiavimui, suma sudaro 200 000 USD.
Nacionalinė mokslo tarybos, Taipėjus indėlis sudaro 150 000 USD per metus. Latvijos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos indėliai
sudaro po 25 000 USD per metus. Institucijos ir mokslininkai, kurie dalyvauja vykdomuose
projektuose, ir kviestiniai lektoriai gaus lėšas iš susitariančių ministerijų bei Nacionalinės mokslo
tarybos. Kiekvienos institucijos, mokslininko ir kviestinio lektoriaus išlaidų padengimo būdai bus
nustatyti komiteto konferencijoje. Institucijoms ir mokslininkams lėšos turi būti pervestos ne vėliau
kaip iki kitų metų sausio 31 d. Galutinis lėšų pervedimo simpoziumų rengėjams ir kviestiniams
lektoriams terminas bus nustatytas komiteto konferencijoje.
2. Komitetas yra bendras lėšas administruojanti institucija. Komitetas susideda iš devynių
narių, po tris iš kiekvienos dalyvaujančios šalies. Iš pradžių Nacionalinės mokslo tarybos Bonos
būstinė koordinuos komiteto sudarymą. Komiteto metiniai posėdžiai vyks pakartotinai Rygoje,
Vilniuje ir Taipėjuje. Jo uždaviniu bus pasiūlymų atrinkimas ekspertų apžvalgų pagrindu. Jis taip
pat nustatys vykdytinus projektus ir paskirstys jų finansavimą tarp susitariančių ministerijų ir
Nacionalinės mokslo tarybos. Galutinės projektų ataskaitos ir mokslinių tyrimų rezultatai bus
pateikiami komitetui. Be to, komitetas nagrinės pasiūlymus dėl šių gairių papildymo ir pateiks
išvadas susitariančioms ministerijoms ir Nacionalinei mokslo tarybai.

