
„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2021 m.

2021 m. vasarą su geologu prof. Andrej Spiridonov leidomės į mokslo populiarinimo 
ekspediciją Islandijoje. Filmavome tuo metu besiveržiantį Fagradalsfjalio ugnikalnį, Mýrdalsjökull 
ledyną, rūkstančias fumaroles, geizerius, geotermines elektrines. Pradėjome įrašinėti geologinių ir 
paleontologinių aktualijų podkastą „Planeta ant delno“, eteryje startavo rubrika „Gyvybės 
paradoksas” (vedėja Elizabet Beržanskytė). LMA mokslo populiarinimo projektų apdovanojimuose 
savo kategorijoje pelnėme 3 vietą. Šventėme „Space Shuttle“ 40 metų jubiliejų, „Perseverance“ 
nusileidimą Marse ir Džeimso Vebo kosminio teleskopo paleidimą.

2021 m. sukūrėme 37 pažintines „Mokslo sriubos” laidas:

• Vakcinos nuo koronaviruso (2 dalis) (nr. 219)

• Kaip ultragarsas gali padėti išvengti nelaimių? (nr. 220)

• Termobranduolinė sintezė ir Wendelstein 7-X stelaratorius (nr. 221)

• Space Shuttle - 40 metų (1 dalis) (nr. 222)

• „Space Shuttle Challenger“ katastrofa (nr. 223)

• Kaip reikšmingai padidinti derlių? (nr. 224)

• Pandemija yra vaikų darželis, palyginus su klimato kaita (1 dalis) (nr. 225)



• Kaip lietuviai prisidėjo prie Burano erdvėlaivio kūrimo? (nr. 226)

• Kaip komunikuoja augalai? (nr. 227)

• Palangos paplūdimys gali būti po vandeniu 2060 m. (nr. 228)

• Lietuvos kariuomenės orlaivis Spartan (1 dalis) (nr. 229)

• Apie Space Shuttle Columbia katastrofą ir naujus JAV erdvėlaivius (nr. 230)

• Kaip remontuojami Lietuvos kariuomenės Spartanai? (nr. 231)

• Kaip vyksta Ignalinos AE ardymas? (nr. 232)

• Apie laivų projektavimą (nr. 233)

• Pandemijos ateitis (1 dalis) (nr. 234)

• Pandemijos ateitis (2 dalis) (nr. 235)

• Apie elektronines cigaretes (nr. 236)

• Uodai ir erkės atidunda (nr. 237)

• Laivų statykla Klaipėdoje (nr. 238)

• Trąšų gamykla Kėdainiuose (1 dalis) (nr. 239)

• Kėdainių „Alpės“, trąšų gamyba ir riboti Žemės ištekliai (nr. 240)

• Kelionė prie Islandijos ugnikalnio (1 dalis) (nr. 241)

• Fagradalsfjalio ugnikalnis Islandijoje (nr. 242)

• Didžiausios vėjo jėgainės Lietuvoje (1 dalis) (nr. 243)

• Kaip veikia šiuolaikinės vėjo jėgainės? (nr. 244)

• Kodėl Žemės gelmėse taip karšta? (nr. 245)

• Apie klimato krizę (1 dalis) (nr. 246)

• Apie sraigtasparnius (1 dalis) (nr. 247)

• Klimato krizė - grėsmė nacionaliniam saugumui (nr. 248)

• Gelbėjimo sraigtasparnis AS365 Dauphin (nr. 249)

• Apie vieną didžiausių Islandijos ugnikalnių (nr. 250)

• Kaip išimti CO2 iš Žemės atmosferos? (nr. 251)

• Apie Džeimso Vebo kosminį teleskopą (1 dalis) (nr. 252)



• Kodėl Džeimso Vebo teleskopas bus nepaprastai šaltas? (nr. 253)

• Apie tektonines plokštes (nr. 254)

• Apie laivų remontą Klaipėdos uoste (nr. 255)

Kūrėme šias rubrikas:

• „Fizika prie kavos”

• „Dabar žinai”

• „Gyvybės paradoksas”

• „Po bangom”

• „Klausimas astronautui”

• „Viskas apie maistą”

• „Karštom pėdom”



Įrašėme 26 „Visiškas kosmosas” epizodus, 24 podkastus, sukūrėme daugybę reportažų. 

Žiūrėkite mūsų YouTube kanale: www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos

Mūsų YouTube kanalo žiūrimumas 2021 m.:

Peržiūros Žiūrėjimo laikas (valandomis) Prenumeratoriai

1.9 mln. 267.0 tūkst. +4,9 tūkst.

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

Mūsų „Facebook“ paskyroje jau turime daugiau nei 29 100 draugų:  
https://www.facebook.com/MoksloSriuba

„TikTok“ paskyroje – daugiau nei 24 000 sekėjų:
https://www.tiktok.com/@mokslosriuba

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


Su stendu dalyvavome renginiuose „Karklė 2.0“ ir „FiDi 53“.

„Mokslo sriubos” finansai

Gautos lėšos:
• Žiūrovai parėmė 3831 EUR;
• Gavome 12663 EUR 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Narbutas“ parėmė 1000 EUR;
• Įmonė „Vandens harmonija“ parėmė 600 EUR.
• Įmonė „Grota“ parėmė 600 EUR.
• Įmonė „Omnisend“ parėmė 280 EUR;



• Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas skyrė 5600 EUR.

Suma: 24 574 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: 23916 EUR;
• Filmavimo ir montavimo paslaugos: 37402 EUR;
• Įrangos, medžiagų pirkimas: 5174 EUR;
• Reklamos paslaugos: 971 EUR;
• Kitos paslaugos (transportas, maitinimas, ryšiai ir kt.): 6056 EUR.

Iš viso: 73 519 EUR.

Dėkojame mūsų rėmėjams – visiems Jums - žiūrovams ♥.

Ačiū už suteiktą finansinę paramą įmonėms „Narbutas“, „Vandens harmonija“, „Grota“, 
„Omnisend“ ♥.

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

Investuokite į Mokslo sriubos TV ir mes populiarinsim mokslą ryškiau!


