
„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2014 m.
Baltijos pažangių technologijų institutas

Sukūrėme 18 pažintinių „Mokslo sriubos” laidų:

• Apie DDoS atakas (nr. 31)

• Apie naujausias aviacijos galimybes (nr. 32)

• Apie klimato kaitą (nr. 33)

• Apie laboratorijose auginamą mėsą (nr. 34)

• Apie lietuviškus elektromobilius (nr. 35)

• Apie supermedžiagą grafeną (nr. 36)

• Apie GMO (nr. 37)

• Apie slėgį ir galvospūdį (nr. 38)

• Apie 3D spausdinimą (nr. 39)

• Apie senėjimą ir jaunystės eliksyrą (nr. 40)

• Apie lietuviškus robotus (nr. 41)

• Apie futuristinį Venus projektą (nr. 42)
• Kokį poveikį mums daro vaizdo žaidimai? (nr. 43)
• Kaip mylėti antrą pusę? (nr. 44)
• Marsaeigio „Curiosity“ misija. Ką naujo sužinojome apie Marsą? (nr. 45)
• Apie odos ląsteles (nr. 46)
• Apie vėžio gydymą (nr. 47)
• Apie pinigus ir euro zoną (nr. 48)

Laidas galite peržiūrėti www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos.

Vidutinis vienos laidos peržiūrų skaičius yra apie 20 000! „Mokslo sriubą” rodo: LRT Kultūra, 
DelfiTV, 15min.lt/mokslasit, Tv.lrytas.lt, Technologijos.lt, Tv3play.lt, Init TV, Cgates video 
katalogas, Anykščių kabelinė televizija ir internetas, Šiaulių televizija, Mažeikių regioninė televizija  
Roventa ir kiti.

Populiariname mokslą „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/LaidaMoksloSriuba. Vidutiniškai 
2 žinutės į dieną. Jau turime apie 7 700 draugų :).

Kuriame mokslo populiarinimo plakatus. Juos galite peržiūrėti www.mokslosriuba.lt galerijoje.

Didelis ačiū Mokslo sriubos rėmėjams! Kartu mes galime daug!

Gautos lėšos:
• Žiūrovai parėmė 12 336 Lt;
• Gavome 6 846 Lt 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Bayer“ parėmė 5 179 Lt;
• Įmonė „Roche“ parėmė 10 000 Lt;
• Atlygis už mokymus Mokslo populiarinimo tinklui: 500 Lt;
• Projektas „Šviečiamosios Mokslo sriubos laidos“. Paramos programa Geridarbai.lt skyrė 5 

000 Lt;

• Projektas „Mokslo populiarinimas socialiniame tinkle Facebook“. Vilniaus miesto 
savivaldybė skyrė 1 000 Lt paramą;

https://www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos
http://www.mokslosriuba.lt/
http://www.facebook.com/LaidaMoksloSriuba


• Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas skyrė 10 000 Lt;

• Projektas „Mokslo populiarinimo laidų apie Lietuvos mokslininkų darbus kūrimas“. ES 
programa „Veiklus jaunimas“ skyrė 2 920 Lt.

Iš viso: 53 781 Lt.

Išlaidos:
• Darbo užmokestis: 15 137 Lt;
• Įrangos, medžiagų pirkimas: 3 035 Lt;
• Įrangos nuoma: 6 727 Lt;
• Filmavimo ir montavimo paslaugos: 10 000 Lt; 
• Patalpų nuoma: 1 375 Lt;
• Kitos paslaugos (mokymai, transportas, maitinimas, ryšiai, spauda, reklama ir kt.): 7 518 Lt.

Iš viso: 43 792 Lt.

Ačiū visiems žiūrovams ir rėmėjams! Didelis ačiū įmonėms „Bayer“ ir „Roche“!

Ačiū parėmusiems prekėmis ir paslaugomis: VU, KTU, „Softex Baltic“, Printshop.lt, leidyklai 
„Šviesa“, Host1plus.lt, „Krinona“, Led-shop.lt, kino teatrui „Pasaka“.

Nuoširdžiai dirbame ir stengiamės tobulėti. Didžiausias iššūkis - komandos motyvacija. Ieškome 
aktyvių žmonių, norinčių kurti Mokslo sriubą. Siekiame susikurti stabilias darbo vietas. Šiuo metu 
Mokslo sriuboje dirba vienas darbuotojas, netrukus bus du. Savanorių komandą sudaro apie 40 
žmonių.

Nuo spalio mėn. Mokslo sriuba rodoma per LRT Kultūros kanalą. Vizija – Mokslo sriubos rodymas 
per LRT 1 kanalą. Siekiame mokslu sudominti kuo daugiau visuomenės!




