
„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2016 m.

Pristatėme naują iniciatyvos logotipą bei laidos vinjetę. Naujame ženkle pavaizdavome 
Marsą ir du natūralius jo palydovus Fobą ir Deimą. Vis drąsiau kalbame apie žmogaus išsilaipinimą
Marse. „SpaceX“ skrydis su įgula planuojamas 2022 m. NASA astronautus Marse planuoja 
išlaipinti trečiame šio amžiaus dešimtmetyje. Su šiuo žmonijos tikslu nusprendėme susieti mūsų 
iniciatyvos ženklą. Žmonių misija į Marsą parodo žmonijos techninę pažangą.

Šiais metais sukūrėme 22 pažintines „Mokslo sriubos” laidas:

• Kaip valdomi traukiniai? (nr. 65)

• Kodėl kyla ekonominės krizės? (nr. 66)

• Kaip kuriami lietuviški lazeriai? (nr. 67)

• Apie levitaciją ir superlaidininkus (nr. 68)

• Kaip išmaintinti žmoniją? (nr. 69)

• Kvantinės fizikos keistumai (nr. 70)

• Kas lemia genialumą? (nr. 71)



• Kvantiniai kompiuteriai (nr. 72)

• Molėtų teleskopai ir gravitacinių bangų atradimas (nr. 73)

• Kaip mokslininkai siekia įveikti vėžį? (nr. 74)

• Kaip vyko robotų varžybos „Robotų intelektas 2016“? (nr. 75)

• Kaip Klaipėdoje deginamos atliekos? (nr. 76)

• Dangoraižiai iš arti (1 dalis) (nr. 77)

• Kaip Lietuvoje tyrinėjami asteroidai? (nr. 78)

• Kokį pavojų lėktuvams kelia paukščiai ir dronai? (nr. 79)

• Dangoraižiai iš arti (2 dalis) (nr. 80)

• Apie VU biochemikų atrastas DNR žirkles (1 dalis) (nr. 81)

• Apie VU biochemikų atrastas DNR žirkles (2 dalis) (nr. 82)

• Kaip veikia oro uostai? (nr. 83)

• Lietuvių kalbos kilmė ir unikalumas (nr. 84)

• Nematomos bangos aplink mus (elektormagnetinės, terahercinės) (nr. 85)

• Kodėl ateityje kasime asteroidus? (nr. 86)

Taip pat, sukūrėme 10 „Įdomiosios inžinerijos” rubrikų, 13 reportažų bei 4 tiesiogines transliacijas.

Visa tai galite peržiūrėti www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos



Vidutinis vienos laidos peržiūrų skaičius yra apie 25 000. „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.

Ačiū, kad sekėte mus „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/MoksloSriuba. Turime apie
11 800 draugų. Vidutiniškai per dieną parašėme po 2 mokslo populairinimo žinutes.

Kūrėme mokslo populiarinimo plakatus. Juos galite pamatyti mūsų svetainės galerijoje 
www.mokslosriuba.lt 

Kartu su Konstanta..lt organizavome mokslo populiarinimo rašinių konkursą. Sulaukėme 24 rašinių 
http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-konkurso-nugaletojai-2/ 

„Mokslo sriubos” finansai

Gautos lėšos:
• Žiūrovai parėmė 1665 EUR;
• Gavome 3146 EUR 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Bayer“ parėmė 2000 EUR;
• Įmonė „Narbutas“ parėmė 700 EUR;

• Paramos programa Geridarbai.lt skyrė 1600 EUR;

• Švietimo programa „Akademija@Kauno Tiltai” skyrė 1400 EUR;

• Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 1000 
EUR paramą;



• Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas skyrė 4000 EUR.

Suma: 15 511 EUR.

Taip pat, laidų kūrimui finansavimą skyrė Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Deja, 
pagal sutartį ši suma yra konfidenciali ir jos nurodyti negalime.

Išlaidos:
• Darbo užmokestis: 7250 EUR;
• Filmavimo ir montavimo paslaugos: 6875 EUR;
• Įrangos, medžiagų pirkimas: 2112 EUR;
• Reklamos paslaugos: 1320 EUR;
• Kitos paslaugos (transportas, maitinimas, ryšiai, spauda ir kt.): 1743 EUR.

Iš viso: 19 300 EUR.

Ačiū visiems mūsų rėmėjams – žiūrovams, organizacijoms, įmonėms!

Didelis ačiū už finansinę paramą įmonėms „Bayer“ ir „Narbutas“.

Ačiū parėmusiems prekėmis ir paslaugomis. Dėkojame Vilniaus universitetui, 7gone.com, „Softex 
Baltic“, leidyklai „Šviesa“, Skypic.lt, Nepabexit.lt, Vilniaus kameriniam teatrui, Printshop.lt.

Mes augame, tobulėjame ir siekiame mokslu sudominti kuo daugiau visuomenės. Ačiū, kad mus 
žiūrite, palaikote ir remiate. Kartu mes galime daugiau!


