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ĮVADAS

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba), siekdama išplėsti žinias apie 
mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos (toliau – MTPE) pažeidimų vertę, atliko antrą tyrimą apie MTPE 
pažeidimų piniginę vertę pagal tyrėjo sukeliamus nuostolius. Pirmame tyrime atskleidžiama MTPE 
pažeidimų piniginė vertė atšaukus mokslo publikaciją (Tauginienė 2020).

Antrame Tarnybos tyrime, kaip ir pirmajame, laikomasi tos pačios prielaidos – kiekviena paskelbta 
mokslo publikacija gali būti leidėjo, leidinio redaktoriaus ar autoriaus iniciatyva atšaukta nustačius 
MTPE pažeidimą, o vieno tyrėjo atšauktų mokslo publikacijų skaičius dėl MTPE pažeidimų parodo to 
tyrėjo neetiško elgesio sukeliamas pasekmes, t. y. nuostolius.

Tarnyba dėkoja Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjui dr. Eugenijui 
Stumbriui ir Mokslo programų skyriaus vedėjai dr. Vaivai Priudokienei už  siūlymus dėl tyrimo ataskai
tos tobulinimo.

TYRIMŲ APŽVALGA

Vieno tyrėjo dėl MTPE pažeidimų atšauktų mokslo publikacijų sukeliami nuostoliai varijuoja nuo tyrėjo 
produktyvumo sumažėjimo iki žalos sveikatai, visuomenės pasipriešinimo mokslui (mokslo inovaci
joms) sukėlimo (Faria 2018). Be minėtų nuostolių nustatyti MTPE pažeidimai veikia ir tyrėjo pasitikėjimą 
bendradarbiavimu, pvz., kai tenka solidariai prisiimti atsakomybę – MTPE pažeidimą padaro vienas iš 
tyrėjų komandos narių, tačiau MTPE pažeidimas konstatuojamas visai tyrėjų (bendraautorių) koman
dai dėl pastarųjų neapdairumo, netinkamo atsakomybių prisiėmimo. Pagrindiniu tyrėjo prarasto pa
sitikėjimo bendradarbiavimu nuostoliu nurodomas jo ženkliai kritęs mokslinis produktyvumas, pvz., 
57 proc. tyrime dalyvavusių tyrėjų produktyvumas per artimiausius 5 metus nuo MTPE pažeidimo 
paaiškėjimo / nustatymo krito 100 proc., o likusiųjų tyrėjų – 64,6 proc. (mediana) (Mongeon & Larivière 
2016) arba vidutiniškai 92 proc. (Stern et al 2014). 

Kituose tyrimuose analizuoti konkretūs atvejai, sulaukę didelio atgarsio ne tik atitinkamo universiteto ar 
mokslinių tyrimų instituto akademinėje bendruomenėje ir šalies visuomenėje, bet ir pasauliniu mastu. 
Tarp tokių atvejų paminėtinas krūtinės ląstos chirurgo ir regeneracinės medicinos mokslininko Paolo 
Macchiarini atvejis (Rasko & Power 2017) – jis buvo kaltinamas atlikęs eksperimentines operacijas ser
gantiems ir sveikiems pacientams, po kurių panaudojus šio mokslininko sukurtą sintetinės trachėjos 
implantą 7 iš 8 asmenų mirė. Taip pat Paolo Macchiarini nurodė esąs Hanoveryje ir Barselonoje esančių 
universitetų profesoriumi, tačiau tokių pareigų minėtuose universitetuose nevykdė. Asmenys, kurie jį 
pakvietė prisijungti prie jų akademinės bendruomenės, atsistatydino. Dėl sufabrikuotų ir iškreiptų pa
cientų būklės aprašymų ir kitų nustatytų netikslumų buvo atšaukti Paolo Macchiarini su bendraautoriais 
paskelbti du straipsniai ir taip pat buvo siekiama atšaukti visus šešis straipsnius, paskelbtus minėto ty
rimo pagrindu (Gaind 2018). Kitas atvejis susijęs su tyrimo rezultatais apie galimą autizmo ir skiepų ryšį, 
kurie lėmė didelį visuomenės judėjimą prieš vakcinas (Deer 2011). 

Remiantis Retraction Watch duomenų baze (2021 m. birželio 1 d. duomenimis), pirmą kartą tyrėjų, nu
rodžiusių Lietuvos mokslo ir studijų instituciją savo institucine prieskyra, mokslo publikacijos atšauki
mas dėl MTPE pažeidimų taikytas 2012 m. Iš šios duomenų bazės taip pat matyti, kad atšaukimas dėl 
MTPE pažeidimų (pvz., duomenų fabrikavimo / falsifikavimo, plagiato, atsikartojančios publikacijos) 
buvo taikytas 5 mokslo publikacijoms, kuriose 21 tyrėjas nurodė Lietuvos mokslo ir studijų instituciją 
savo institucine prieskyra. 
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METODOLOGINĖ PRIEIGA

DUOMENŲ RINKIMAS. Tyrimui buvo pasirinkti Lietuvos mokslo tarybos valstybės biudžeto lė
šomis finansuojami mokslininkų inicijuoti projektai – Mokslininkų grupių projektai (toliau – MGP), įgy
vendinti 2014–2019 metais. Duomenims apie įgyvendintus MGP surinkti Tarnyba naudojosi Lietuvos 
mokslo tarybos suteikta Lietuvos mokslo tarybos projektų ir ataskaitų informacinėje sistemoje prieiga 
prie 422 per pasirinktą laikotarpį įgyvendintų MGP. Kiekvieno šio projekto detalesni duomenys buvo 
renkami iš kiekvieno MGP baigiamosios ataskaitos apie: 

 MGP vykdyti skirtas lėšas ir tyrėjo darbo užmokestį projekte. Kartu su tyrėjo darbo užmokesčiu 
projekte skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos bei įmokos į Garantinį ir Ilgalaikio darbo išmo
kų fondus (jei tokios buvo mokamos). 

 Paskelbtų MGP publikacijų ir tyrėjo MGP publikacijų skaičių: į paskelbtų mokslo publikacijų 
sąrašą buvo įtraukti visi mokslo straipsniai, knygos (pvz., monografijos, mokslo studijos) ar jų 
dalys; į paskelbtų mokslo publikacijų sąrašą nebuvo įtraukiami tokie mokslinių tyrimų rezul
tatai, kaip skaityti pranešimai, atspausdintos pranešimų santraukos, leidinių redagavimas, at
spausdinti mokslo populiarinimo straipsniai, mokslo publikacijų rankraščiai, priimtos spaudai 
mokslo publikacijos, kviestinio redaktoriaus žodis ir kiti mokslo darbai (pvz., vertimai, duome
nų bazės). Pastarųjų mokslinių tyrimų rezultatų atšaukimo tarptautinė praktika Tarnybai nėra 
žinoma.

 Paskelbtų mokslo publikacijų autorių asmens duomenis: vardą ir pavardę, pareigas projekte.

Atsižvelgiant į išlaidų, susijusių su MTPE pažeidimu, visumą1 (Tauginienė 2020), šiame tyrime įverti
nami tik pirminiai (tiesioginiai) finansiniai nuostoliai, kuriuos sukeltų vieno tyrėjo galimai atšauktos 
mokslo publikacijos nustačius jose MTPE pažeidimą, t. y. išlaidos, skirtos tyrėjo darbo užmokesčiui už 
mokslinio tyrimo atlikimą, mokslo publikacijų rengimą ir paskelbimą. Tyrėju laikomas aukštąjį išsilavi
nimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, proce
sus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams 
(kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 28 dalyje). Atitinkamai 
tyrėju šiame tyrime laikomas MGP tyrimų pagrindu paskelbtų mokslo publikacijų autorius (MGP vyk
dytojas). Duomenys apie kitus tyrėjus, kurie kartu su MGP vykdytojais skelbė mokslo darbus (ir kurių 
tyrimų dalis buvo finansuojama ne Lietuvos mokslo tarybos lėšomis), tačiau nebuvo MGP vykdytojais, 
nebuvo renkami.

DUOMENŲ ANALIZĖ. Įvertinus duomenų apie kiekvieną MGP išsamumą ir tikslumą (pvz., ne
nurodyti autoriai, neatsidaro arba nebegalioja nuoroda), duomenų analizei pasirinkti 33 MGP (8 proc. 
nuo visų MGP) (1 lentelė), kurie atitiko šiuos atrankos kriterijus – 1) informacija apie visas paskelbtas 
MGP publikacijas yra tiksli ir aiški (pvz., publikacijų skaičius ir rūšis, (bendra)autoriai); 2) MGP publi
kacijas skelbė tik visi MGP įgyvendinantys tyrėjai. Kiti MGP neatitiko minėtų atrankos kriterijų, todėl 
nebuvo įtraukti į duomenų analizę, nes neįmanoma apskaičiuoti tyrėjo vidutinio darbo užmokesčio, 
kai projekte yra tik arba ir parengtų, bet nepaskelbtų mokslo darbų (pvz., rankraščiai) (N=64) arba tarp 
projekto rezultatų nurodomi ir patentai, naujos technologijos, nauji gaminiai ar veislės (N=27). Pasta
riesiems atšaukimo dėl MTPE pažeidimų praktika netaikoma. 

1  Išlaidos, susijusios su MTPE pažeidimu: mokslo paraiškos rengimo, finansavimo skyrimo mokslo paraiškai, moks
linio tyrimo atlikimo, mokslinio tyrimo rezultatų skelbimo, galimo MTPE pažeidimo nagrinėjimo, sprendimo pri
ėmimo ir jo įgyvendinimo bei kitų korekcinių veiksmų įgyvendinimo išlaidos.
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Pagal mokslo sričių klasifikatorių, galiojusį MGP paraiškos teikimo metu, MGP pasiskirsto taip:  
15 – humanitarinių mokslų, 9 – socialinių mokslų, 2 – fizinių mokslų ir 1 – biomedicinos mokslų MGP. 6 
iš 33 MGP yra tarpdisciplininio pobūdžio, iš kurių 4 įgyvendinti pasitelkiant socialinius mokslus. Atsi
žvelgiant į mažą imtį, tyrimo rezultatai pagal mokslo sritį nepateikiami.

1 lentelė. Pasirinkti MGP pagal MGP įgyvendinimo pabaigą.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

8 6 7 5 6 1

Duomenys analizuoti taikant aprašomąją statistiką. Atsižvelgiant į tirtą imtį, tyrimo išvados nedarytinos.

TYRIMO REZULTATAI

Per pasirinktą laikotarpį įgyvendintų 33 MGP tyrimų pagrindu mokslo publikacijas paskelbė 87 ty
rėjai, projekte užėmę specialisto, projekto vadovo (kartu ir tam tikras mokslo darbuotojo pareigas)  
ir įvairias mokslo darbuotojų pareigas. Minėtuose MGP paskelbtos 144 mokslo publikacijos  
(vidurkis – 4,4 MGP publikacijos, mediana – 4 MGP publikacijos). Vienam MGP įgyvendinusiam tyrėjui 
vidutiniškai tenka 2,8 publikacijos (mediana – 2 MGP publikacijos). Daugiau kaip pusę (60 proc.) moks
lo publikacijas skelbusių tyrėjų sudarė moterys.

TYRĖJO VISŲ MGP PUBLIKACIJŲ PINIGINĖ VERTĖ PAGAL TYRĖJO AUTORINĮ 
INDĖLĮ. Vertinant tyrėjo visų MGP publikacijų piniginę vertę2 pagal tyrėjo autorinį indėlį (1 pav.), ma
tyti, kad 21 proc. tyrėjų visų MGP publikacijų piniginė vertė pagal tyrėjo autorinį indėlį yra lygiavertė 
jo darbo užmokesčiui projekte (žr. priedą). Toks lygiavertiškumas būdingas tiems MGP, kuriuose ty
rėjas skelbė MGP publikacijas be bendraautorių. Šių tyrėjų visų MGP publikacijų piniginė vertė svy
ravo nuo 2,9 tūkst. eurų iki 60,3 tūkst. eurų. Kitais MGP atvejais tyrėjo visų MGP publikacijų piniginė 
vertė pagal tyrėjo autorinį indėlį buvo mažesnė už jo darbo užmokestį projekte dėl bendraautorys
tės. Skirtumas tarp tokio tyrėjo visų MGP publikacijų piniginės vertės ir jo darbo užmokesčio projek
te sudarė nuo 0,9 tūkst. eurų iki 20,9 tūkst. eurų (vidurkis – 7,3 tūkst. eurų, mediana – 6,0 tūkst. eurų).

2  Tyrėjo visų MGP publikacijų piniginė vertė apskaičiuota tyrėjo darbo užmokestį projekte padalinant iš tyrėjo visų 
MGP publikacijų skaičiaus ir padauginant iš jo autorinio indėlio į tas MGP publikacijas. Tyrėjo autorinis indėlis į 
MGP publikacijas apskaičiuotas taip: nustatytas tyrėjo mokslo publikacijų projekte skaičius ir tyrėjo bendraau
torių tose mokslo publikacijose skaičius; vienos mokslo publikacijos visų bendraautorių indėlių suma lygi 1; va
dovautasi Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) taikomu principu – pagal nutylėjimą autorinis 
indėlis aritmetiškai apskaičiuotas dalinant 1 iš autorių skaičiaus, t. y. į lygias dalis tarp autorių; tokiu būdu dalinant 
autorinį indėlį, pirmajam autoriui priskirta didesnė dalis, jei indėlis dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu auto
riams nesidalina po lygiai.
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1 paveikslas. Tyrėjo visų MGP publikacijų piniginė vertė (tūkst. eurų).

tūkst. eurų

tyrėjai

70

60

50

40

30

20

10

0
1 11 21 31 41 51 61 71 81

60,3

0,8

Vertinant projekto vadovo (vyriausiojo mokslo darbuotojo) visų MGP publikacijų pinigines vertes pa
gal tyrėjo autorinį indėlį (2 pav.), matyti, kad 5 vyriausieji mokslo darbuotojai (N=12) prisidėjo prie visų 
MGP publikacijų kaip bendraautoriai, o 3 vyriausieji mokslo darbuotojai skelbė visas MGP publikacijas 
be bendraautorių. 4 vyriausieji mokslo darbuotojai skelbė su bendraautoriais tik dalį MGP publikacijų, 
kurios sudarė nuo 25 proc. iki 50 proc. MGP publikacijų, tačiau šių vyriausiųjų mokslo darbuotojų au
torinis indėlis (žr. 2 išnašą) paskelbtose MGP publikacijose svyravo nuo 25 proc. iki 89 proc.

Vertinant projekto vadovų (vyresniųjų mokslo darbuotojų) visų MGP publikacijų pinigines vertes pa
gal tyrėjo autorinį indėlį (3 pav.), matyti, kad 4 vyresnieji mokslo darbuotojai (N=16) prisidėjo prie visų 
MGP publikacijų kaip bendraautoriai, o 9 vyresnieji mokslo darbuotojai skelbė visas MGP publikacijas 
be bendraautorių. Vyresnieji mokslo darbuotojai, skelbę MGP publikacijas su bendraautoriais, prisidė
jo prie daugiau negu pusės visų MGP publikacijų – nuo 50 proc. iki 100 proc., tačiau jų autorinis indėlis 
paskelbtose MGP publikacijose svyravo nuo 25 proc. iki 67 proc. 

Lyginant projekto vadovų (vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir vyresniųjų mokslo darbuotojų) indėlį į vi
sas MGP publikacijas ir jų autorinį indėlį paskelbtose MGP publikacijose, matyti, kad vyresnieji mokslo 
darbuotojai prisideda prie daugiau MGP publikacijų, bet su mažesniu autoriniu indėliu negu vyriau
sieji mokslo darbuotojai.

Vertinant projekto vadovų (vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir vyresniųjų mokslo darbuotojų) vidutines 
visų MGP publikacijų pinigines vertes pagal tyrėjo autorinį indėlį (2 ir 3 pav.), jų ženklių skirtumų ne
pastebima.
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Vertinant kitų projekto tyrėjų – jaunesniųjų mokslo darbuotojų (N=15) ir mokslo darbuotojų (N=11) 
– visų MGP publikacijų pinigines vertes pagal tyrėjo autorinį indėlį (4 ir 5 pav.), matyti, kad tik 1 jau
nesnysis mokslo darbuotojas skelbė MGP publikacijas be bendraautorių. Tuo tarpu kitų jaunesniųjų 
mokslo darbuotojų autorinis indėlis į visas MGP publikacijas, paskelbtas su bendraautoriais, svyravo 
nuo 25 proc. iki 67 proc. Mokslo darbuotojų autorinis indėlis į visas MGP publikacijas, paskelbtas su 
bendraautoriais, siekė nuo 25 proc. iki 90 proc. Šią tendenciją parodo ir tyrėjų paskelbtų MGP publi
kacijų vidurkis – 2,5 mokslo publikacijos jaunesniajam mokslo darbuotojui ir 3,3 mokslo publikacijos 
mokslo darbuotojui, t. y. mažėjant tyrėjo autoriniam indėliui į visas MGP publikacijas, jo MGP publika
cijų skaičius taip pat buvo mažesnis. Tokie rezultatai suponuoja, kad minėti tyrėjai greičiau buvo linkę 
stiprinti tyrimų kompetenciją kartu su kitais MGP tyrėjais atliekant mokslinius tyrimus bei skelbiant jų 
rezultatus ir tokiu būdu įgyti reikšmingos patirties mokslininko akademinei karjerai.

2 paveikslas. Projekto vadovo (vyriausiojo moks
lo darbuotojo) visų MGP publikacijų piniginė vertė 
(tūkst. eurų). 

3 paveikslas. Projekto vadovo (vyresniojo moks
lo darbuotojo) visų MGP publikacijų piniginė vertė 
(tūkst. eurų).

tūkst. eurų

tyrėjai

70

60

50

40

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

59,2

2,2

tūkst. eurų

tyrėjai

70

60

50

40
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0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

60,3

2,6

5 paveikslas. Mokslo darbuotojo visų MGP publikaci
jų piniginė vertė (tūkst. eurų).

4 paveikslas. Jaunesniojo mokslo darbuotojo visų 
MGP publikacijų piniginė vertė (tūkst. eurų).

tūkst. eurų

tyrėjai

16

14

12

10

8

6

4

2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13,4

0,8

tūkst. eurų

tyrėjai

16

14

12

10

8

6

4

2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13,0

1,2



8

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PUBLIKAVIMO ETIKOS PAŽEIDIMŲ PINIGINĖ VERTĖ: TYRĖJO SUKELIAMI NUOSTOLIAI

Atgal į turinį



9

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PUBLIKAVIMO ETIKOS PAŽEIDIMŲ PINIGINĖ VERTĖ: TYRĖJO SUKELIAMI NUOSTOLIAI

Atgal į turinį

TYRĖJO, PASKELBUSIO VIENĄ MGP PUBLIKACIJĄ, GALIMI PIRMINIAI FINAN-
SINIAI NUOSTOLIAI3. Vertinant tyrėjo, paskelbusio vieną MGP publikaciją, galimus pirminius 
finansinius nuostolius4 (6 pav.), pastebima, kad jie svyruoja nuo 2,1 tūkst. eurų iki 56,7 tūkst. eurų (darbo 
užmokesčio projekte vidurkis – 19,9 tūkst. eurų, mediana – 14,5 tūkst. eurų). Vėlgi tyrėjo, paskelbusio 
vieną MGP publikaciją, galimi pirminiai finansiniai nuostoliai yra tapatūs tyrėjo visų MGP publikacijų 
piniginei vertei pagal autorinį indėlį tais atvejais, kai tyrėjas MGP paskelbė tik vieną MGP publikaciją 
be bendraautorių (N=6). Tokių tyrėjų galimi pirminiai finansiniai nuostoliai sudarytų nuo 2,9 tūkst. eurų 
iki 56,7 tūkst. eurų. 5 iš 19 tyrėjų paskelbė vieną MGP publikaciją kaip vienas iš trijų bendraautorių ir 6 
iš 19 tyrėjų – kaip vienas iš keturių bendraautorių. 

6 paveikslas. Tyrėjo, paskelbusio vieną MGP publikaciją, galimi pirminiai finansiniai nuostoliai (tūkst. eurų).

tūkst. eurų

tyrėjai

60

50
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56,7

2,1

TYRĖJO, PASKELBUSIO DVI MGP PUBLIKACIJAS, GALIMI PIRMINIAI FINANSI-
NIAI NUOSTOLIAI. Tyrėjų, paskelbusių dvi MGP publikacijas (N=29), galimi vienos MGP publika
cijos pirminiai finansiniai nuostoliai svyruoja nuo 0,6 tūkst. eurų iki 8,3 tūkst. eurų (darbo užmokesčio 
projekte vidurkis – 12,4 tūkst. eurų, mediana – 11,4 tūkst. eurų) (7 pav.). 16 iš 29 tyrėjų paskelbtose dve
jose MGP publikacijose autorinio indėlio dalis siekia nuo 25 proc. iki 50 proc.

3 Plačiau apie pirminius finansinius nuostolius žr. Tauginienė 2020.
4 Tyrėjo, paskelbusio vieną MGP publikaciją, galimi pirminiai finansiniai nuostoliai apskaičiuoti tyrėjo visų MGP 

publikacijų piniginę vertę padalinant iš tyrėjo MGP publikacijų skaičiaus.
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TYRĖJO, PASKELBUSIO TRIS MGP PUBLIKACIJAS, GALIMI PIRMINIAI FINANSI-
NIAI NUOSTOLIAI. Tyrėjų, paskelbusių tris MGP publikacijas (N=13), galimi vienos MGP publika
cijos pirminiai finansiniai nuostoliai svyruoja nuo 0,3 tūkst. eurų iki 8,2 tūkst. eurų (darbo užmokesčio 
projekte vidurkis – 12,4 tūkst. eurų, mediana – 9,5 tūkst. eurų) (8 pav.). 9 iš 13 tyrėjų paskelbtose trijose 
MGP publikacijose autorinio indėlio dalis siekia nuo 25 proc. iki 50 proc. Lyginant tyrėjų, paskelbusių 
dvi ir tris MGP publikacijas, galimus vienos MGP publikacijos pirminius finansinius nuostolius, matyti, 
kad didžiausi pirminiai finansiniai nuostoliai reikšmingai nesiskiria, tačiau tų tyrėjų, kurie paskelbė tris 
MGP publikacijas,  mažiausi pirminiai finansiniai nuostoliai yra du kartus mažesni už tų tyrėjų, kurie 
paskelbė dvi MGP publikacijas. 

TYRĖJO, PASKELBUSIO KETURIAS IR DAUGIAU MGP PUBLIKACIJŲ, GALI-
MI PIRMINIAI FINANSINIAI NUOSTOLIAI. Tyrėjų, paskelbusių keturias MGP publikacijas 
(N=14), galimi vienos MGP publikacijos pirminiai finansiniai nuostoliai svyruoja nuo 0,3 tūkst. eurų 
iki 15,1 tūkst. eurų (darbo užmokesčio projekte vidurkis – 20,0 tūkst. eurų, mediana – 16,1 tūkst. eurų)  
(9 pav.). 5 iš 14 tyrėjų paskelbtose keturiose MGP publikacijose autorinio indėlio dalis siekia nuo  
25 proc. iki 50 proc. Tuo tarpu tyrėjų, paskelbusių penkias ir daugiau MGP publikacijas (N=12), galimi 
vienos MGP publikacijos pirminiai finansiniai nuostoliai svyruoja nuo 0,6 tūkst. eurų iki 11,8 tūkst. eurų 
(darbo užmokesčio projekte vidurkis – 22,0 tūkst. eurų, mediana – 19,6 tūkst. eurų) (10 pav.). 5 iš 12 
tyrėjų paskelbtose penkiose ir daugiau MGP publikacijų autorinio indėlio dalis siekia nuo 43 proc. iki 
50 proc.

tūkst. eurų

tyrėjai
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0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

8,3

0,6

7 paveikslas. Tyrėjo, paskelbusio dvi MGP publikaci
jas, galimi vienos mokslo publikacijos pirminiai finan
siniai nuostoliai (tūkst. eurų). 

8 paveikslas. Tyrėjo, paskelbusio tris MGP publikaci
jas, galimi vienos mokslo publikacijos pirminiai finan
siniai nuostoliai (tūkst. eurų).

tūkst. eurų

tyrėjai
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8,2

0,3
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DARBO UŽMOKESČIO IR MGP PUBLIKACIJŲ SANTYKIS. Vertinant tyrėjų darbo už
mokesčio projekte ir MGP publikacijų santykį (11 pav.), pastebima, kad apie pusę (46 proc.) tyrėjų kaip 
(bendra)autoriai prisidėjo prie visų MGP publikacijų. Kitų tyrėjų MGP publikacijų dalis, lyginant su vi
somis MGP publikacijomis, svyravo nuo 14 proc. iki 86 proc. Tuo tarpu tyrėjo darbo užmokesčio dalis 
projekte sudarė nuo 7 proc. iki 79 proc. viso MGP skirto finansavimo. 

Teisingas apmokėjimas už darbą laikytinas vienu iš darbo santykių teisinio reglamentavimo principų 
(Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 2016). Atsižvelgiant į minėtą darbo santykių teisinio reglamen
tavimo principą, darbuotojo darbo rezultatai ir darbo užmokestis už juos turėtų būti proporcingi. Kel
tinas klausimas, kaip minėtas principas pasireiškia įgyvendinant MGP kūrybinės veiklos aspektu, t. y. 
lyginant tyrėjo darbo užmokestį pagal kompetenciją ir pareigas projekte su MGP rezultatais (tyrėjo 
MGP publikacijomis).

Tyrimo rezultatai rodo, kad tik vieno tyrėjo MGP publikacijų dalis yra lygiavertė jo gaunamo darbo už
mokesčio daliai projekte, o 85 iš 87 tyrėjų MGP publikacijų dalis yra didesnė negu jų gaunama darbo 
užmokesčio dalis projekte (2 lentelė). 

2 lentelė. Tyrėjų skaičius pagal MGP publikacijų ir darbo užmokesčio skirtumą (proc. punktai).

Proc. punktai 0> 0–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 90<

Tyrėjų sk. 1 9 11 15 10 3 9 7 13 8 1

Taip pat pastebima, kad projekto vadovų (vyriausiųjų mokslo darbuotojų) MGP publikacijų dalies 
ir darbo užmokesčio dalies projekte skirtumas svyruoja nuo 1 iki 76 procentinių punktų, o projek
to vadovų (vyresniųjų mokslo darbuotojų) – nuo 0 iki 76 procentinių punktų. Tuo tarpu didesnis  

tūkst. eurų

tyrėjai
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0
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15,1

0,3

9 paveikslas. Tyrėjo, paskelbusio keturias MGP publi
kacijas, galimi vienos mokslo publikacijos pirminiai 
finansiniai nuostoliai (tūkst. eurų).

10 paveikslas. Tyrėjo, paskelbusio penkias ir daugiau 
MGP publikacijas, galimi vienos mokslo publikacijos 
pirminiai finansiniai nuostoliai (tūkst. eurų).

tūkst. eurų

tyrėjai
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0
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11,8

0,6



12

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PUBLIKAVIMO ETIKOS PAŽEIDIMŲ PINIGINĖ VERTĖ: TYRĖJO SUKELIAMI NUOSTOLIAI

Atgal į turinį

atotrūkis pastebimas vertinant jaunesniųjų mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų (ne projekto va
dovų) MGP publikacijų dalies ir darbo užmokesčio dalies projekte skirtumą, atitinkamai nuo 5 iki 93 
procentinių punktų ir nuo 5 iki 78 procentinių punktų.

11 paveikslas. Tyrėjų darbo užmokesčio ir MGP publikacijų dalių santykis (proc.).

proc.

tyrėjai

120
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80

60

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

100

79

7

60

   Darbo užmokesčio dalis           MGP publikacijų dalis

Tokie tyrimo rezultatai suponuoja, kad, viena vertus, tyrėjai, konkuruodami dėl finansavimo moks
liniams tyrimams, yra linkę teikdami mokslo projekto paraišką savo valia įsipareigoti pasiekti kuo 
daugiau mokslo projekto rezultatų, pvz., kuo daugiau mokslo publikacijų. Kita vertus, įsipareigojant 
paskelbti kuo daugiau mokslo publikacijų, tikėtina, kad tam įtakos gali turėti tyrėjų motyvacija, t. y. 
siekiama užtikrinti akademinės karjeros stabilumą įgyvendinant pastarųjų 5 metų mokslinio produk
tyvumo reikalavimą ir tokiu būdu išsaugojant tas pačias pareigas ar siekiant aukštesnių pareigų, tačiau 
gali būti menkinama mokslinio (tiriamojo) darbo paskirtis ir vertė5. Iš tiesų, moksline veikla turėtų būti 
siekiama rinkti ir analizuoti tyrimo duomenis, kurti mokslo žinias gilinant supratimą apie pasirinktą 
reiškinį, o vėliau tyrimo rezultatus – skleisti (pvz., skaityti pranešimus, dalyvauti mokslinėse disku
sijose). Be abejo, mokslo sklaidos sudedamosiomis laikytinas ir tyrimo rezultatų publikavimas, kurį 
prašoma tyrėjų aprašyti, t. y. ką jie projekto įgyvendinimo metu planuoja paskelbti. Visapusiška tyrimo 
rezultatų sklaida leidžia kitiems tyrėjams ir visuomenei susipažinti su tyrimo rezultatais, juos palyginti 
su kitų tyrimų rezultatais ir / ar dalytis naujomis žiniomis, taip stiprinant tyrėjo kompetenciją, užmez
gant akademinius ryšius ir siekiant akademinio pripažinimo. 

5 Šiai prielaidai pagrįsti būtini išsamesni tyrimai.
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VIETOJ IŠVADŲ

Tyrimo rezultatai rodo, kad pagal autorinį indėlį projekte tyrėjų visų MGP publikacijų piniginė vertė va
rijavo nuo 0,8 tūkst. eurų iki 60,3 tūkst. eurų. Vidutinė pagal autorinį indėlį projekto vadovų (vyriausiųjų 
mokslo darbuotojų) visų MGP publikacijų piniginė vertė sudarė 21,1 tūkst. eurų, o projekto vadovų 
(vyresniųjų mokslo darbuotojų) – 20,4 tūkst. eurų. Tuo tarpu vidutinė pagal autorinį indėlį jaunesniųjų 
mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų visų MGP publikacijų piniginė vertė buvo 4 kartus mažesnė, 
atitinkamai 5,4 tūkst. eurų ir 6,0 tūkst. eurų. Tokį skirtumą gali lemti mokslo krypties / srities tyrimuose 
susiklosčiusios mokslinės veiklos ir mokslo sklaidos praktikos ir skirtingas tyrėjų kompetencijos lygis, 
kuriam įtakos turi ir valandinis darbo įkainis, tačiau tokio ženklaus skirtumo nepastebima vertinant mi
nėtų tyrėjų MGP publikacijų dalį: projektų vadovų (vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir vyresniųjų moks
lo darbuotojų) MGP publikacijų dalis sudarė 62 proc. (89 iš 144 visų MGP publikacijų), o jaunesniųjų 
mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų (ne projekto vadovų) MGP publikacijų dalis – 51 proc. (73 iš 
144 visų MGP publikacijų).

Taip pat tyrimo rezultatai rodo, kad 98 proc. tyrėjų MGP publikacijų dalis yra didesnė negu jų gaunama 
darbo užmokesčio dalis projekte. Keltinas klausimas, ar neproporcinga  tyrėjų MGP publikacijų dalis 
darbo užmokesčio daliai nepadidina rizikos ir pažeisti MTPE.
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PRIEDAS 

TYRIMO DUOMENYS

Eil. 
Nr.

Projekto 
pabaigos 

metai

Pareigos 
projekte

Darbo 
užmo
kestis 
(tūkst. 
eurų)

Projekto 
(ne tyrėjo) 
publikaci

jų sk.

Autoriaus 
publikacijų 

skaičius 
projekte

Auto
riaus 

indėlio 
dalis*

Tyrėjo visų MGP 
publikacijų pini
ginė vertė pagal 

autorinį indėlį  
(tūkst. eurų)

1 2018 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

60,259 4 4 4 60,3

2 2019 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

59,191 5 5 5 59,2

3 2018 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

56,67 1 1 1 56,7

4 2018 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

40,928 1 1 1 40,9

5 2017 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

38,743 1 1 1 38,7

6 2018 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

36,03 1 1 1 36,0

7 2015 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

35,105 9 4 3,34 29,3

8 2018 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

30,224 19 7 6,25 27,0

9 2015 vyriausiasis mokslo 
darbuotojas

32,4 9 4 3,33 27,0

10 2016 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

26,906 1 1 1 26,9

*  Apvalinant skaičių, gautą padalinus iš 1, pirmam autoriui skirta 0,01 balo daugiau.
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Eil. 
Nr.

Projekto 
pabaigos 

metai

Pareigos 
projekte

Darbo 
užmo
kestis 
(tūkst. 
eurų)

Projekto 
(ne tyrėjo) 
publikaci

jų sk.

Autoriaus 
publikacijų 

skaičius 
projekte

Auto
riaus 

indėlio 
dalis*

Tyrėjo visų MGP 
publikacijų pini
ginė vertė pagal 

autorinį indėlį  
(tūkst. eurų)

11 2017 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

24,606 3 3 3 24,6

12 2014 projekto vadovas 
(mokslo darbuotojas)

23,485 6 6 6 23,5

13 2014 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

23,256 4 4 4 23,3

14 2015 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

16,595 4 2 2 16,6

15 2018 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

30,083 6 6 3,01 15,1

16 2014 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

14,553 4 4 4 14,6

17 2018 vyriausiasis mokslo 
darbuotojas

15,868 19 7 6,25 14,2

18 2014 vyriausiasis mokslo 
darbuotojas

13,708 5 1 1 13,7

19 2017 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

34,271 3 3 1,17 13,4

20 2018 mokslo darbuotojas 16,056 19 4 3,25 13,0

21 2018 mokslo darbuotojas 16,056 19 4 3,25 13,0

22 2017 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

25,789 6 6 3 12,9

23 2014 projekto vadovas 
(mokslo darbuotojas)

18,722 5 2 1,33 12,5

24 2014 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

12,106 2 2 2 12,1
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Eil. 
Nr.

Projekto 
pabaigos 

metai

Pareigos 
projekte

Darbo 
užmo
kestis 
(tūkst. 
eurų)

Projekto 
(ne tyrėjo) 
publikaci

jų sk.

Autoriaus 
publikacijų 

skaičius 
projekte

Auto
riaus 

indėlio 
dalis*

Tyrėjo visų MGP 
publikacijų pini
ginė vertė pagal 

autorinį indėlį  
(tūkst. eurų)

25 2014 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

17,051 5 2 1,34 11,4

26 2015 projekto vadovas 
(mokslo darbuotojas)

10,716 2 2 2 10,7

27 2016 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

15,902 4 2 1,34 10,7

28 2014 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

31,148 2 2 0,66 10,3

29 2014 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

21,122 7 6 2,83 10,0

30 2015 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

23,798 4 4 1,67 9,9

31 2014 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

18,037 7 7 3,84 9,9

32 2016 vyriausiasis mokslo 
darbuotojas

14,526 4 2 1,33 9,7

33 2016 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

20,926 16 4 1,84 9,6

34 2017 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

23,434 3 3 1,16 9,1

35 2016 mokslo darbuotojas 9,301 16 5 4,5 8,4

36 2014 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

23,358 2 2 0,67 7,8

37 2014 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

11,367 5 2 1,33 7,6

38 2016 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

11,296 4 2 1,33 7,5
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Eil. 
Nr.

Projekto 
pabaigos 

metai

Pareigos 
projekte

Darbo 
užmo
kestis 
(tūkst. 
eurų)

Projekto 
(ne tyrėjo) 
publikaci

jų sk.

Autoriaus 
publikacijų 

skaičius 
projekte

Auto
riaus 

indėlio 
dalis*

Tyrėjo visų MGP 
publikacijų pini
ginė vertė pagal 

autorinį indėlį  
(tūkst. eurų)

39 2015 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

9,483 9 3 2,33 7,4

40 2018 vyriausiasis mokslo 
darbuotojas

14,504 6 1 0,5 7,3

41 2015 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

7,112 4 2 2 7,1

42 2016 projekto vadovas 
(mokslo darbuotojas)

20,984 1 1 0,33 6,9

43 2017 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

13,844 6 2 1 6,9

44 2016 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

6,588 16 4 4 6,6

45 2016 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

25,501 1 1 0,25 6,4

46 2016 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

14,507 10 5 2,166 6,3

47 2016 mokslo darbuotojas 9,301 16 6 3,83 5,9

48 2016 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

8,74 10 4 2,667 5,8

49 2017 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

11,442 6 2 1 5,7

50 2017 mokslo darbuotojas 11,442 6 2 1 5,7

51 2016 mokslo darbuotojas 9,301 16 3 1,83 5,7

52 2016 mokslo darbuotojas 15,665 1 1 0,34 5,3

53 2016 mokslo darbuotojas 20,055 1 1 0,25 5,0

54 2017 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

16,944 2 2 0,59 5,0

55 2015 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

19,452 2 2 0,5 4,9
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Atgal į turinį

Eil. 
Nr.

Projekto 
pabaigos 

metai

Pareigos 
projekte

Darbo 
užmo
kestis 
(tūkst. 
eurų)

Projekto 
(ne tyrėjo) 
publikaci

jų sk.

Autoriaus 
publikacijų 

skaičius 
projekte

Auto
riaus 

indėlio 
dalis*

Tyrėjo visų MGP 
publikacijų pini
ginė vertė pagal 

autorinį indėlį  
(tūkst. eurų)

56 2016 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

8,74 10 3 1,666 4,9

57 2017 vyriausiasis mokslo 
darbuotojas

13,558 3 2 0,67 4,5

58 2018 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

11,845 6 4 1,5 4,4

59 2017 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

12,708 2 1 0,33 4,2

60 2014 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

12,459 2 2 0,66 4,1

61 2018 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

11,845 6 3 0,99 3,9

62 2015 (jaunesnysis) mokslo 
darbuotojas

9,726 4 3 1,16 3,8

63 2016 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

11,096 1 1 0,33 3,7

64 2016 (jaunesnysis) mokslo 
darbuotojas

7,173 10 5 2,166 3,1

65 2015 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

12,127 2 2 0,5 3,0

66 2015 projekto vadovas 
(mokslo darbuotojas)

2,918 1 1 1 2,9

67 2014 projekto vadovas 
(vyresnysis mokslo 

darbuotojas)

10,509 5 3 0,746 2,6

68 2015 specialistas (tyrėjas) 9,726 2 2 0,5 2,4

69 2015 specialistas (tyrėjas) 6,17 4 3 1,17 2,4

70 2016 (jaunesnysis) mokslo 
darbuotojas

7,173 10 2 0,666 2,4

71 2014 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

6,919 7 1 0,33 2,3
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Atgal į turinį

Eil. 
Nr.

Projekto 
pabaigos 

metai

Pareigos 
projekte

Darbo 
užmo
kestis 
(tūkst. 
eurų)

Projekto 
(ne tyrėjo) 
publikaci

jų sk.

Autoriaus 
publikacijų 

skaičius 
projekte

Auto
riaus 

indėlio 
dalis*

Tyrėjo visų MGP 
publikacijų pini
ginė vertė pagal 

autorinį indėlį  
(tūkst. eurų)

72 2016 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

8,897 1 1 0,25 2,2

73 2016 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

8,897 1 1 0,25 2,2

74 2016 projekto vadovas 
(vyriausiasis mokslo 

darbuotojas)

8,737 2 2 0,5 2,2

75 2017 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

8,472 2 1 0,25 2,1

76 2017 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

8,472 2 1 0,25 2,1

77 2016 vyriausiasis mokslo 
darbuotojas

7,465 2 2 0,5 1,9

78 2016 specialistas (tyrėjas) /  
jaunesnysis mokslo 

darbuotojas

5,515 10 2 0,666 1,8

79 2014 (vyresnysis) mokslo 
darbuotojas

5,979 5 4 1,007 1,5

80 2016 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

5,805 2 2 0,5 1,5

81 2016 vyresnysis mokslo 
darbuotojas

5,805 2 2 0,5 1,5

82 2017 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

4,449 2 2 0,58 1,3

83 2015 vyriausiasis mokslo 
darbuotojas

4,863 2 2 0,5 1,2

84 2014 mokslo darbuotojas 4,643 5 4 0,996 1,2

85 2014 mokslo darbuotojas 4,643 5 3 0,747 1,2

86 2014 mokslo darbuotojas 4,643 5 3 0,746 1,2

87 2014 jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

3,204 5 3 0,746 0,8



Tyrimo ataskaita yra laisvai prieinama 
Tarnybos interneto svetainėje 

https://etikostarnyba.lt (žr. Analitinės apžvalgos). 

Citavimas:  Harvardo stilius  

Tauginienė, L 2021, ‘Mokslinių tyrimų ir publikavimo 
etikos pažeidimų piniginė vertė: tyrėjo sukeliami nuostoliai’, 

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, Vilnius.   

Turint klausimų dėl tyrimo ataskaitos ir (ar) jos naudojimo, 
kreipkitės el. paštu info@etikostarnyba.lt.


