
„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2018 m.

2018 m. sausį džiaugsmingai pasirašėme sutartį su Europos kosmoso agentūra (ESA). 
Kosmoso agentūra patvirtino mūsų projektą „Promotion of Space Science and Technologies for the 
Youth“. Ėmėmės supažindinti visuomenę su Lietuvos ir Europos mokslininkų darbais kosmoso 
srityje, kosmoso mokslo ir technologijų galimybėmis bei praktiniu pritaikymu. Šį didžiulės apimties
švietimo projektą įgyvendinsime per 2 metus.



2018 metais sukūrėme 32 pažintines „Mokslo sriubos” laidas:

• Naftos perdirbimo gamykla Mažeikiuose (3 dalis) (nr. 119)

• Alkoholio poveikis (nr. 120)

• Apie Fukušimos avariją (nr. 121)

• Apie fobijas (nr. 122)

• Apie elektros sistemos balansavimą (nr. 123)

• KTU chemikai sugalvojo, kaip atpiginti saulės elementus (nr. 124)

• Kosminės Žemės stebėjimo misijos (nr. 125)

• Geologijos paslaptys (nr. 126)

• Linth-Limmern elektrinė Alpėse (nr. 127)

• Apie senovinius dinozaurus (nr. 128)

• Mažų molekulių enciklopedija (nr. 129)

• Trečiasis Lietuvos kosminis palydovas (1 dalis) (nr. 130)

• Lietuvos palydovas Lituanica SAT 2 (2 dalis) (nr. 131)

• Valdovų rūmų archeologija (nr. 132)

• Laida skirta rašinių konkurso nugalėtojams (dirbtinis intelektas, mėsa be skausmo ir kvapų 

pasaulis) (nr. 133)

• Kur panaudoti nuotekų dumblą? (nr. 134)

• Tyrimai Tarptautinėje kosminėje stotyje (nr. 135)

• Kodėl žmonės skursta? (1 dalis) (nr. 136)

• Kaip Lietuvoje sumažinti skurdą? (2 dalis) (nr. 137)

• Apie Rossetą misiją (nr. 138)

• Apie plokščios Žemės sąmokslo teoriją (nr. 139)

• Apie asmenines reaktyvines skraidykles (nr. 140)

• Apie Ignalinos atominę elektrinę (1 dalis) (nr. 141)

• Kelionė į Europos kosmoso agentūrą (1 dalis) (nr. 142)

• Apie Ignalinos atominę elektrinę (2 dalis) (nr. 143)

• Apie sąmoningą sapnavimą (nr. 144)

• Apie Ignalinos atominės elektrinės reaktorių (nr. 145)

• Apie laimę (1 dalis) (nr. 146)

• Koks jausmas dirbti ESA kosmoso agentūroje? (nr. 147)

• Apie Marso tyrimus (nr. 148)

• Apie vabzdžių įvairovę (1 dalis) (nr. 149)

• Laimės tyrimai (nr. 150)



Kūrėme šias rubrikas:

• „Virusų amžius”

• „Moterys moksle”

• „Mikropasaulis”

• „Įdomieji eksperimentai”

• „Piliečių mokslas”

• „Labdien, Latvija”

• „Įdomioji inžinerija”

• „Klausimas astronautui”

• „Žvaigždynai”

Taip pat, atlikome 16 tiesioginių transliacijų, įrašėme 9 podkastus, filmavome reportažus. Visa tai 
rasite mūsų YouTube kanale www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos

Mūsų YouTube kanalo augimas lyginant su 2017 m.:

http://www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos




„Mokslo sriubą” rodo: LRT Plius (LRT Kultūra), Lrt.lt, DelfiTV, 15min.lt/mokslasit, Tv.lrytas.lt, 
Technologijos.lt, Lzinios.lt, Tv3play.lt, Init TV, Anykščių kabelinė televizija ir internetas, Šiaulių 
televizija, Mažeikių regioninė televizija Roventa ir kiti.

Ačiū, kad sekate mus „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/MoksloSriuba
Be mokslo ir technologijų aktualijų, rengėme daugybę kosmines misijas pristatančių žinučių.
Jau turime daugiau nei 23 400 draugų (17 600 – 2017 m.).

Kartu su Konstanta.lt organizavome tradicinį mokslo populiarinimo rašinių konkursą. Sulaukėme 
17 rašinių http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-konkurso-nugaletojai-4/

Vykome į mokyklas ir moksleiviams pasakojome apie kosmosą. Taip pat, organizavome „Café 
Scientifique“ renginius.

http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-konkurso-nugaletojai-4/
https://www.facebook.com/MoksloSriuba


„Mokslo sriubos” finansai

Gautos lėšos:
• Žiūrovai parėmė 3210 EUR;
• Gavome 4962 EUR 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Bayer“ parėmė 2000 EUR;
• Įmonė „Narbutas“ parėmė 2000 EUR;
• Švietimo programa „Akademija@Kauno Tiltai” skyrė 600 EUR;
• Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 

fondas skyrė 4000 EUR.
• Projektas „Promotion of Space Science and Technologies for the Youth“. Europos kosmoso 

agentūra (ESA) skyrė 20000 EUR.

Suma: 36 772 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: 36211 EUR;
• Filmavimo ir montavimo paslaugos: 24744 EUR;
• Įrangos, medžiagų pirkimas: 9966 EUR;
• Reklamos paslaugos: 1801 EUR;



• Kitos paslaugos (transportas, maitinimas, ryšiai ir kt.): 5624 EUR.

Iš viso: 78 346 EUR.

Labai dėkojame mūsų rėmėjams – 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, „Žmogaus 
studijų centrui“.

Kaip sakė Bendžaminas Franklinas - „investicija į žinias moka geriausias palūkanas“. Investuokite į
Mokslo sriubos TV ir mes šviesime!


