
„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2020 m.

2020 m. kilo pasaulinė COVID-19 pandemija, bet mums pavyko susidoroti su iškilusiais 
iššūkiais. Taip pat, 2020 m. šventėme NASA Apollo astronautų išsilaipinimų Mėnulyje, Hablo 
kosminio teleskopo, astronautų nenutrūkstamo gyvenimo Tarptautinėje kosminėje stotyje jubiliejus, 
sukūrėme paskyrą socialiniame tinkle „TikTok“, o eteryje startavo pažintinė nuotaikinga rubrika 
„Dabar žinai” (kūrėja Rūta Bulotaitė, vedėja Beatričė Vasiliauskaitė).

2020 metais sukūrėme 39 pažintines „Mokslo sriubos” laidas:

• Apollo 11 skrydis į Mėnulį (nr. 180)

• Apie ungurius (nr. 181)

• Apie SGD paskirstymo stotį (nr. 182)

• Ungurių tyrimai (nr. 183)

• Apie sprogstamąsias medžiagas (nr. 184)

• Apollo 11 išsilaipinimas ant Mėnulio (nr. 185)

• Apie karinius sprogmenis (nr. 186)

• Ignalinos AE pirmojo LR energetikos ministro akimis (nr. 187)

• Kaip vyko nykstančios rūšies perkėlimas į Žuvintą? (nr. 188)

• Apie virusus ir vakcinas (nr. 189)

• Ignalinos AE dar galėjo dirbti (nr. 190)

• Apie vakcinų sudėtį (nr. 191)

• Kaip Lietuvoje auginami itin reti paukščiai? (nr. 192)

• Apie COVID-19 pandemiją (nr. 193)



• Mėnulyje vaikščiojo 12 žmonių (nr. 194)

• Apie COVID-19 pandemiją (2 dalis) (nr. 195)

• Apie išminavimą (nr. 196)

• Apie 5G ryšio technologiją (1 dalis) (nr. 197)

• KTU mokslininkai kuria naują medžiagą lėktuvams ir vėjo jėgainėms (nr. 198)

• 5G poveikis sveikatai (nr. 199)

• Kokios buvo Ignalinos AE avarijų tikimybės? (nr. 200)

• Apie Apollo ir Artemis programas (nr. 201)

• Apie naująjį NASA marsaeigį „Perseverance“ (nr. 202)

• Gyvybės pėdsakų Marse paieškos (nr. 203)

• Kaip veikia didžiausias dalelių greitintuvas pasaulyje? (1 dalis) (nr. 204)

• Kaip CERN'e daužomos subatominės dalelės? (2 dalis) (nr. 205)

• Hablo kosminiam teleskopui - 30 metų (1 dalis) (nr. 206)

• Įdomiausi „Hubble“ teleskopo atradimai (nr. 207)

• Kokia CERN tyrimų praktinė nauda? (nr. 208)

• Žmonių misija į Raudonąją planetą (nr. 209)

• Įdomiausi „Hubble“ teleskopo atradimai (2 dalis) (nr. 210)

• 20 metų gyvenimo Tarptautinėje kosminėje stotyje (1 dalis) (nr. 211)

• Apie horoskopus (1 dalis) (nr. 212)

• Lietuvos vėliava Tarptautinėje kosminėje stotyje (nr. 213)

• Kodėl dalis žmonių tiki horoskopais? (nr. 214)

• Vandenilis - ateities nafta? (nr. 215)

• Apie termobranduolinę sintezę (1 dalis) (nr. 216)

• Kokias vandenilio technologijas kuria mūsų mokslininkai? (nr. 217)

• Vakcinos nuo koronaviruso (1 dalis) (nr. 218)



Kūrėme šias rubrikas:

• „Fizika prie kavos”

• „Dabar žinai”

• „Moterys moksle”

• „Klausimas astronautui”

• „Kelionė į kvantinį pasaulį”

• „Mikropasaulis”

• „Žvaigždynai”

• „Piliečių mokslas”

• Apie 3D spausdinimą



Taip pat, įrašėme 26 „Visiškas kosmosas” epizodus, 20 podkastų, tiesiogiai transliavome robotų 
varžybas „Robotų intelektas 2020”, suorganizavome 4 klausimų atsakymų apie CERN tiesiogines 
transliacijas, sukūrėme įvairiausių reportažų. Žiūrėkite mūsų YouTube kanale: 
www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos

Mūsų YouTube kanalo žiūrimumas 2020 m.:

„Mokslo sriubą” rodė bei viešino LRT Plius, Lrt.lt, Delfi.lt, 15min.lt/mokslasit, Technologijos.lt ir 
kiti.

Mūsų „Facebook“ paskyroje jau turime daugiau nei 26 700 draugų:  
https://www.facebook.com/MoksloSriuba

„TikTok“ paskyroje – daugiau nei 10 000 sekėjų:
https://www.tiktok.com/@mokslosriuba? 

http://www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos
https://www.facebook.com/MoksloSriuba
https://www.tiktok.com/@mokslosriuba?


Mūsų savanorės iliustratorės Linos Sasnauskaitės plakatas skirtas rubrikai „Moterys moksle“.



Fizikų šventėje „FiDi 52“ įrengėme Mokslo sriubos stendą ir pasakojome apie MS TV.



„Mokslo sriubos” finansai

Gautos lėšos:
• Žiūrovai parėmė 2164 EUR;
• Gavome 10438 EUR 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Brolis Semiconductors“ parėmė 1500 EUR;
• Įmonė „Narbutas“ parėmė 500 EUR;
• Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 

fondas skyrė 4600 EUR.
• Projektas „Pažintis su žaliuoju Vilniumi pasitelkiant žiniasklaidos priemones“. Vilniaus 

miesto savivaldybė skyrė 1560 EUR.

Suma: 20 762 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: 20466 EUR;
• Filmavimo ir montavimo paslaugos: 33036 EUR;
• Įrangos, medžiagų pirkimas: 3867 EUR;
• Reklamos paslaugos: 490 EUR;
• Kitos paslaugos (transportas, maitinimas, ryšiai ir kt.): 1976 EUR.

Iš viso: 59 835 EUR.

Labai dėkojame mūsų rėmėjams – visiems Jums - žiūrovams ♥.

Ačiū už suteiktą finansinę paramą įmonėms „Brolis Semiconductors“ ir „Narbutas“ ♥.

Dėkojame Vilniaus universitetui, VU SA FF, VU FF SMD, FiDi, „Technarium“, KTU SMD ♥.

Investuokite į Mokslo sriubos TV ir mes populiarinsim mokslą ryškiau!


