
„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2017 m.

„Mokslo sriuba“ – geriausia LRT KULTŪROS laida

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija jau septynioliktą kartą nusilenkė tiems, kurių darbu
didžiuojasi, tiems, kurie savo kūrybingumu ir profesionalumu puošia visuomeninio transliuotojo 
eterį. LRT bitutes rinko ne tik komisija, bet ir žiūrovai. LRT.lt portale buvo renkamas stipriausias 
LRT TELEVIZIJOS debiutas ir ryškiausia LRT KULTŪROS televizijos laida.

Daugiausiai simpatijų portalo lankytojai atidavė LRT KULTŪROS laidai „Mokslo sriuba“ bei LRT
TELEVIZIJOS debiutui „Gimę ta pačią dieną“. Ačiū Jums labai!



2017 metais sukūrėme 32 pažintines „Mokslo sriubos” laidas:

• Apie virtualią realybę (nr. 87)

• Kokiose srityse naudojamos terahercinės bangos? (nr. 88)

• Apie keleivinių lėktuvų pilotavimą (nr. 89)

• Apie žvaigždžių fabrikus (nr. 90)

• Apie ką mąsto filosofai? (nr. 91)

• Kaip Lietuvoje gaminami saulės elementai? (nr. 92)

• Saulės energetikos proveržis (nr. 93)

• Apie ką mąsto filosofai? (2 dalis) (nr. 94)

• Migruojantys paukščiai su siųstuvais (nr. 95)

• Kaip tampama astronautu? (nr. 96)

• Kokius polimerus sintetina VU chemikai? (nr. 97)

• Kaip valomos Vilniaus ir Šiaulių miestų nuotekos? (nr. 98)

• Kaip apdorojamas miestų dumblas? (nr. 99)

• 100-oji laida arba kaip Žemėje galima patirti nesvarumą (nr. 100)

• Džeimso Vebo kosminis teleskopas (nr. 101)

• Geriamo vandens technologijos (nr. 102)

• Europos kosmoso agentūroje dirbantys lietuviai (nr. 103)

• Apie medicinines kanapes (nr. 104)

• Kaip astronautai jaučiasi kosmose? (nr. 105)

• Apie vaizdo atpažinimo technologijas (nr. 106)

• Kaip Lietuvoje gaminamas cementas? Akmenės cemento gamyklos darbas (nr. 107)

• Apie Černobylio avariją ir naująjį gaubtą (nr. 108)

• Apie smegenų tyrimus (nr. 109)

• Apie Astravo atominės elektrinės pavojus 1 dalis (nr. 110)

• Kaip organizuojamas Vilniaus viešasis transportas? (nr. 111)

• Naftos perdirbimo gamykla Mažeikiuose (1 dalis) (nr. 112)

• Apie Astravo AE pavojus (2 dalis) (nr. 113)

• Ar į Lietuvą pateks Astravo AE elektra? (nr. 114)

• Naftos perdirbimo gamykla Mažeikiuose (2 dalis) (nr. 115)

• Apie Antarktidos tyrimų stotis (nr. 116)

• Savivaldžiai automobiliai (nr. 117)

• Apie Antarktidos tyrimų stotis (2 dalis) (nr. 118)





Pradėjome kurti ir rodyti naujas rubrikas:

• „Virusų amžius”

• „Moterys moksle”

• „Mikropasaulis”

• „Įdomieji eksperimentai”

• „Piliečių mokslas”

Padarėme 24 tiesiogines transliacijas, filmavome įdomius reportažus.

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

http://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, 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
17 600 draugų. Vidutiniškai per dieną parašėme po 2 mokslo populiarinimo žinutes.

Kartu su Konstanta..lt organizavome tradicinį mokslo populiarinimo rašinių konkursą. Sulaukėme 
19 rašinių http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-konkurso-nugaletojai-3/ 

„Mokslo sriubos” finansai

Gautos lėšos:
• Žiūrovai parėmė 1400 EUR;
• Gavome 3746 EUR 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Bayer“ parėmė 2000 EUR;
• Įmonė „Narbutas“ parėmė 1300 EUR;
• Švietimo programa „Akademija@Kauno Tiltai” skyrė 600 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 6000 EUR.

Suma: 16 046 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: 10510 EUR;
• Filmavimo ir montavimo paslaugos: 12087 EUR;
• Įrangos, medžiagų pirkimas: 3611 EUR;
• Reklamos paslaugos: 328 EUR;
• Kitos paslaugos (transportas, maitinimas, ryšiai ir kt.): 1162 EUR.

Iš viso: 27 698 EUR.

Ačiū mūsų rėmėjams – visiems žiūrovams, organizacijoms, įmonėms!

Ypač didelis ačiū už suteiktą finansinę paramą įmonėms „Bayer“ ir „Narbutas“.

Ačiū parėmusiems prekėmis ir paslaugomis. Dėkojame Vilniaus universitetui, VU SA FF, VU FF 
SMD, „Technarium“, „Softex Baltic“, leidyklai „Vaga“, Vilniaus Keistuolių Teatrui, Printshop.lt.

Mes augame ir siekiame mokslu sudominti ir įkvėpti kuo daugiau visuomenės. Ačiū Jums visiems, 
kurie mus žiūrite, palaikote ir remiate. Mes galime daugiau!

http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-konkurso-nugaletojai-3/
https://www.facebook.com/MoksloSriuba



