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8 priedas 

 

(Strateginio veiklos plano forma) 

 

      PATVIRTINTA 

      __________________________ 

     (pareigų pavadinimas) 

      ____________________ Nr. ________ 

     (teisės akto data, rūšis) 

 

 

LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRAS 

Asignavimų valdytojo kodas – 3055 

 

2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (projektas) 

 
 

I SKYRIUS 

MISIJA 

 
 

Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau – LSMC) misija – kurti ir skleisti aukšto lygio mokslo 

žinias ekonomikos, sociologijos ir teisės mokslų srityse, siekiant jomis grįstų viešosios politikos 

sprendimų ir inovacijų diegimo, stiprinant mokslo, verslo bei visuomenės sanglaudą ir gyventojų gerovę. 

 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI 

 

Lietuvos socialinių mokslų centras toliu esančioje lentelėje pateikia veiklos tikslą ir jo poveikio rodiklį 

bei šio rodiklio reikšmes 2022, 2023 ir 2024 metams. 

 

1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai 

NPP strateginis tikslas arba 

veiklos tikslas ir jo poveikio 

rodiklis 

Pradinė NPP 

nustatyta 

strateginio 

tikslo arba 

veiklos tikslo 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

Veiklos tikslo rodiklio 

reikšmės 

Artimiausio 

paskesnio 

laikotarpio 

faktinė NPP 

strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

NPP strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio reikšmės 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024 

metai 

2025 

m. 

2030 

m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kurti ir skleisti aukšto lygio 

mokslo žinias socialinių mokslų 

srityje 

       

Mokslo straipsnių, paskelbtų 

žurnaluose referuojamuose 

Clarivate Analytics ir(ar) 

SCOPUS  duomenų bazėse bei 

turinčiuose cituojamumo ir(ar) 

citavimo rodiklius, dalies pokytis 

(palyginti su ankstesniais metais), 

proc. 

... 

(bus 

nurodomas 

pagal 2021 m. 

duomenis bei 

LSMC 

finansavimo 

perspektyvas) 

+2 +2 +2    
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III SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 
 

            Lietuvos socialinių mokslų centras įkurtas sujungus Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos 

teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą. 

LSMC veiklos prioritetas – valstybės vystymui svarbių ilgalaikių mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros (MTEP) darbų socialinių mokslų srityje vykdymas – yra apibrėžtas LSMC 

įstatuose numatytomis ir Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės patvirtintomis mokslinės veiklos 

kryptimis: 

1.Visuomenės raida ir socialinė nelygybė;  

2. Socialinė politika, gerovės valstybė ir darbo rinka;  

3. Demografinės struktūros ir procesai;  

4. Regionų socialinė ir ekonominė raida;  

5. Teisinės sistemos darna;  

6. Asmens teisių įgyvendinimas ir apsauga; 

7. Neteisėtas elgesys ir jo kontrolės bei prevencijos priemonės;  

8. Apsirūpinimas maistu ir išteklių ekonomika;  

9. Ekonominė ir žemės ūkio politika;  

10. Kaimo raida ir socialinės inovacijos. 

 
 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS 
 

Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos sritis 12. 

Įgyvendinama viena Funkcijų vykdymo programa 12-001: Socialinių mokslų tyrimai. Tai tęstinė 

programa, kurią suponuoja LSMC įstatai ir įgyvendinama Strateginio veiklos plano rengimo metais, 

analogiškas programas įgyvendino ir iki sujungimo buvusios mokslo institucijos (Lietuvos socialinių 

tyrimų centras, Lietuvos teisės institutas ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas). 

Tęstinės veiklos uždavinys yra orientuotas į vykdomos veiklos tęstinumą:  

Kurti ir tikslingai pritaikyti aukšto lygio mokslo žinias, didinti mokslinių tyrimų kokybę ir jų 

poveikį visuomenei ir ekonomikai. 

Priemonė: 

Vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą socialinių mokslų srityje, gerinti jų kokybę, 

didinti žinių ir patirties sklaidą; kartu su universitetais rengti mokslininkus. 

Subpriemonės: 

  publikuoti straipsnius periodiniuose mokslo leidiniuose, rengti mokslo studijas ir monografijas, 

mokslo straipsnių rinkinius, plėtoti tokių mokslo darbų elektroninę leidybą; 
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  pristatyti tyrimų rezultatus moksliniuose pranešimuose tarptautinėse ir nacionalinėse 

mokslinėse bei praktinėse konferencijose suinteresuotų institucijų atstovams ir visuomenei;  

  kartu su universitetais toliau įgyvendinti doktorantūros procesus; vykdyti ūkio subjektų ir kitų 

užsakovų užsakymus, prisidėti prie bendradarbiavimo, vykdant tarptautines mokslo programas ir 

projektus. 

Numatomos mokslinės veiklos rezultatų kokybės tiesioginės užtikrinimo priemonės:  

 veiklų planavimas, įskaitant numatomų vykdyti tyrimų pagrindimus;   

 studijų/monografijų (pagal poreikį) aptarimas, jas rengiant; studijos ir monografijos recenzuojamos 

ne mažiau kaip 2 išorės recenzentų; jų skelbimui pritaria Centro mokslo taryba ar jos sudarytos komisijos.  

 Papildoma priemonė: tyrimų tarpinių rezultatų pagal poreikį Centro darbuotojams pristatymai.  

     Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai: tyrimų kokybės pagerėjimas ir rezultatų skelbimas, 

kai mokslo straipsnių didesnė dalis įtraukiama į pasaulines mokslo publikacijų duomenų bazes (Clarivate 

Analytics, SCOPUS) bei geresnė mokslinių tyrimų rezultatų sklaida; mokslo darbuotojų ir tyrėjų 

produktyvumo nuoseklus didėjimas; mokslininkų rengimas. Be to, pagal poreikį bus atliekami analitiniai 

ekspertiniai darbai, kurių pagrindu bus teikiamos išvados ir rekomendacijos valstybės valdymo, kitoms 

institucijoms ir verslo subjektams. Prie to prisidės ir įgyvendinamos projektinės veiklos, tačiau, esant 

poreikiui, gali tekti kofinansuoti dalį išlaidų, panaudojant valstybės biudžeto lėšas. 

 Siekiant užtikrinti nuoseklius, planingus, kryptingus bei turinčius ilgalaikį poveikį ir reikalingus 

valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti MTEP darbus, LSMC (projekto rengimo 

laikotarpiu) vykdomos septynios ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

programos. 

 Siekiant išlaikyti aukštą fundamentinių ir taikomųjų tyrimų lygį bei aukštą LSMC mokslinę 

kompetenciją bendradarbiaujama su užsienio partneriais, vykdant bendrus projektus, su universitetais 

rengiant sociologijos ir ekonomikos krypčių mokslininkus. LSMC, drauge su partnerinėmis 

institucijomis, suteikta nurodytų mokslo krypčių doktorantūros teisė:  

• Sociologijos (S 005) mokslo krypties doktorantūros teisę LSMC įgyvendina kartu su Vytauto 

Didžiojo universitetu ir Kauno technologijos universitetu; 

• Ekonomikos (S 004) mokslo kryptyje doktorantūros teisę LSMC įgyvendina kartu su Vilniaus 

Gedimino technikos universitetu. 
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2 lentelė. 2021-2024 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)  

Eil. 

Nr. 

Valstybės veiklos srities 

pavadinimas, programos 

kodas ir pavadinimas 

Patvirtinti 2021 metų asignavimai 2022 metų asignavimai 2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 

Valstybės veiklos sritis: 

Švietimas, mokslas ir 

sportas 12 

2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10 

1.1. 

12-001 funkcijų vykdymo 

programa: Socialinių 

mokslų tyrimai 

2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10 

                  

                  

IŠ VISO 2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10 

Iš jų pažangos ir regioninių 

pažangos priemonių 
    

            

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10 

Iš jų pervedimų priemonių                 

Iš jų Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžetas (įskaitant 

Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos 

lėšas) 

    

            

Iš jų kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

    

            

Asignavimų pokytis, palyginti su 

ankstesniais metais 

    
159 159 99          

Iš jų pažangos ir regioninių 

pažangos priemonių 

    
            

Iš jų tęstinės veiklos priemonių     159 159 99          

Iš jų pervedimų priemonių                 
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1 grafikas. 2021–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 

 

 
 

Valstybės veiklos srities 12 programa 12-001 Socialinių mokslų tyrimai 

 

LSMC strateginio tikslo įgyvendinimo programa parengta atsižvelgiant į LR Vyriausybės 

programos principus. Programa aprėpia LSMC įstatuose nurodytas mokslinės veiklos kryptis ir glaudžiai 

siejasi su LSMC ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programomis, 

patvirtintomis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.  

Šia programa LSMC prisideda prie XVIII Vyriausybės programos nuostatų, pagrindinių iniciatyvų 

ir projektų įgyvendinimo. 

 

2 grafikas. Socialinių mokslų tyrimų programa ir jos uždaviniai 
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2021, 2022, 2023, 2024 metų asignavimų pasiskirstymas 

programai 

Valstybės veiklos srityje:                                       

Švietimas, mokslas ir sportas, tūkst. eurų

2021

2022

2023

2024

12 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos sritis

12-001 Socialinių mokslų tyrimai

12-001-11-02 Funkcijų vykdymo uždavinys:

Kurti ir tikslingai pritaikyti aukšto lygio mokslo 
žinias, didinti mokslinių tyrimų kokybę ir jų poveikį 

visuomenei ir ekonomikai
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   Progama įgyvendinama per LSMC vykdomas (projekto rengimo metu) septynias 

ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas:  

• Socialinių ir ekonominių pokyčių įtakos darbo rinkai ir atskirų gyventojų grupių 

užimtumui tyrimai;  

• Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai, keliant jų gerovę: šeima, būstas, pajamos, 

socialinės paslaugos (baigiama vykdyti); 

• Lietuvos visuomenės socialinės diferenciacijos procesai ir integracijos prielaidos 

(baigiama vykdyti); 

• Lietuvos kaimo raida žinių visuomenėje (baigiama vykdyti); 

• Tvaraus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje (baigiama vykdyti); 

• Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir 

priemonių tyrimai (2019–2023); 

• Asmens teisių įgyvendinimo iššūkiai modernioje visuomenėje: naujų ir besikeičiančių 

teisių dilemos (2021–2025). 

   Strateginio veiklos plano projekto rengimo laikotarpiu ŠMSM nustatyta tvarka yra derinamos dvi 

LSMC naujai inicijuojamos ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos: 

Žemės ūkio ir kaimo transformacijos bei Socialiniai iššūkiai gerovės visuomenei technologinės ir 

demografinės kaitos kontekste. 

   Pagal ŠMSM pateiktus numatomus asignavimų limitus, valstybės biudžeto asignavimai 2022–

2023 metų planuojamam laikotarpiui didėja tik 7 proc., dėl šios priežasties paaiškinimai neteikiami, o 

2024 metams – numatyta žymiai sumažinti. Reikia pažymėti, kad realūs poreikiai yra žymiai didesni, jų 

netenkinimas nesudaro pakankamai prielaidų racionaliai institucijos veiklai, o planuojamo laikotarpio 

pabaigoje neišvengiamai reikės priimti sprendimus dėl grupinio darbuotojų atleidimo. 

   Programa yra testinė, todėl ji orientuota į neribotą terminą. 

   Programą vykdys LSMC visų trijų institutų – Sociologijos, Teisės bei Ekonomikos ir kaimo 

vystymo – mokslo darbuotojai, tyrėjai ir doktorantai. Programos koordinatorius: Virgilijus Skulskis, 

direktoriaus pavaduotojas mokslui, tel. (8~5) 261 8147 , virgilijus.skulskis@laei.lt.  
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3 lentelė. 2021–2024 metų programos (nurodomas programos numeris ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) 

Valstybės 

veiklos 

srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2021 metų 

asignavimai 
2022 metų asignavimai 

Numatomi 2023 metų 

asignavimai 

Numatomi 2024 metų 

asignavimai 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

12-001-11-

02 (T) 

Uždavinys: kurti ir tikslingai pritaikyti 

aukšto lygio mokslo žinias, didinti 

mokslinių tyrimų kokybę ir jų poveikį 

visuomenei ir ekonomikai 

2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10 NPP 1.2.1. 

NPP 1.1.1.

  

  

 

 
12-001-11-

02-01 (TP) 

Priemonė: vykdyti mokslinius tyrimus, 

eksperimentinę plėtrą socialinių mokslų 

srityje, gerinti jų kokybę, didinti žinių ir 

patirties sklaidą;  kartu su universitetais 

rengti mokslininkus. 

2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10 NPP 1.2.1. 

NPP 1.1.1. 

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas, iš viso 
2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10  

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
2154 2154 1824  2313 2313 1929  2313 2313 1929  2013 2013 1629   

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos                  
 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 
                 

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 
87 77 54 10 87 77 48 10 87 77 48 10 87 77 48 10  

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams                  
 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti 

ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant 

atskirus šaltinius) 

                 

 Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 

                 

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 

                 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
                 

 Iš viso programos tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms finansuoti 
2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10  
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 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės 

veiklos ir pervedimų priemonėms 

                 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms 
                 

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 2241 2231 1878 10 2400 2390 1977 10 2400 2390 1977 10 2100 2090 1677 10  

 

Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės pateikiamos 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių 

pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo planas, 

NPP, PP) 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

 Kurti ir tikslingai pritaikyti aukšto lygio 

mokslo žinias, didinti mokslinių tyrimų kokybę 

ir jų poveikį visuomenei ir ekonomikai 

    NPP 1.2.1.  

NPP 1.1.1. 

 Vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinę 

plėtrą socialinių mokslų srityje, gerinti jų kokybę, 

didinti žinių ir patirties sklaidą;  kartu su 

universitetais rengti mokslininkus. 

    NPP 1.2.1.  

NPP 1.1.1. 

E-12-001-11-02-01 Mokslo straipsnių, paskelbtų žurnaluose 

referuojamuose Clarivate Analytics ir(ar) 

SCOPUS  duomenų bazėse bei turinčiuose 

cituojamumo ir(ar) citavimo rodiklius, dalies 

pokytis (palyginti su ankstesniais metais), proc. 

         ...  

(bus 

nurodomas 

pagal 2021 m. 

duomenis bei 

LSMC 

finansavimo 

perspektyvas) 

+2 +2 +2  

R-12-001-11-02-01-01  Mokslo straipsnių skaičiaus pokytis (palyginti su 

ankstesniais metais), proc. 

NEKINTANTIS NEKINTANTIS NEKINTANTIS NEKINTANTIS  

R-12-001-11-02-01-02 Parengta mokslo daktarų, lyginant su doktorantų 

skaičiumi, proc. 

20 20 20 20 NPP 1.1.1.  

V-12-001-11-02-01-01 Mokslo straipsnių skaičius, tenkantis vienam 1,3 1,3 1,3 1,3  
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mokslo darbuotojui; 

V-12-001-11-02-01-02 Monografijų ir mokslo studijų autorinių lankų 

skaičius, tenkantis vienam mokslo darbuotojui. 

0,3 0,3 0,3 0,3  

P-12-001-11-02-01-01 Monografijų, mokslo studijų skaičius, vnt. 5 5 5 5  

P-12-001-11-02-01-02 Mokslo straipsnių mokslo leidiniuose skaičius, 

vnt. 

93 93 93 93  

P-12-001-11-02-01-03 Pranešimų konferencijose ir kituose mokslo 

renginiuose skaičius, vnt. 

73 73 73 73  

P-12-001-11-02-01-04 Mokslo žinių sklaidos straipsnių, interviu 

skaičius, vnt. 

75 75 75 75  

P-12-001-11-02-01-05 Suteiktų konsultacijų (dalyvavimas darbo 

grupėse), nuomonių, pasiūlymų ir išvadų dėl 

viešosios politikos tobulinimo, skaičius, vnt. 

50 50 50 50  
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VI SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Informacija apie LSMC žmogiškuosius išteklius ir asignavimus jiems išlaikyti pateikiama 5 lentelėje. 

 

 5 lentelė. Informacija apie įstaigos žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas 

2021 metai 2022 metai 2023 metai 2024 metai 

Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i Pareigybių skaičius 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
Lietuvos socialinių 

mokslų centras 
140  1824 135  1929 135  1929 135  1629 

2.              

3.              

4.              

              

Iš viso  140 
 

1824 135  1929 135  1929 135  1629 

 

Strateginio veiklos plano projekto rengimo metu LSMC jau dirbo mažiau 140 darbuotojų. Reorganizavimo viena iš pasekmių, kad yra sumažėjęs 

finansavimas (kuris buvo gaunamas iš Žemės ūkio ministerijos), todėl tenka priminėti sprendimus dėl darbuotojų atleidimų arba jų įdarbinimo tik dalimi 

etato. Tokia tendencija išliks ir 2022 metais, laikotarpio pabaigoje – neišvengiamai reikės priimti sprendimą dėl grupinio darbuotojų apleidimo. 

 
 


