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I SKYRIUS 

MISIJA 

 

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

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. 
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III SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

Šio strateginio tikslo bus siekiama, įgyvendinant Socialinių mokslų tyrimų programą, kurioje bus 

atliekami fundamentiniai ir taikomieji socialinių mokslų srities tyrimai.   

Programos tikslas – plėtoti socialinius, ekonominius ir teisinius mokslo tyrimus bei eksperimentinės 

plėtros darbus socialinių mokslų srityje, kurti bei skleisti visuomenėje naujas žinias, teikti šios 

srities paslaugas ir konsultacijas valstybės institucijoms bei verslo subjektams, prisidėti prie 

bendradarbiavimo vykdant tarptautines mokslo programas ir projektus. 

 

Programos tikslo įgyvendinimo uždavinys ir priemonės:  

Uždavinys: 

vykdyti socialinių mokslų srities mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, gerinti jų kokybę, 

didinti žinių ir patirties sklaidą. 

Pagrindinė priemonė: atlikti socialinius, ekonominius ir teisinius mokslinius tyrimus, 

eksperimentinės plėtros darbus valstybės institucijoms ir ūkio subjektams, vykdyti doktorantūrą. 

Subpriemonės: 

publikuoti straipsnius periodiniuose mokslo leidiniuose, rengti mokslo studijas ir 

monografijas, mokslo straipsnių rinkinius, plėtoti tokių mokslo darbų elektroninę leidybą; 

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;  

mokslo straipsnių recenzavimas pagal konkrečių mokslo žurnalų redkolegijų 

nustatytus reikalavimus;  

LSMC STRATEGINIS TIKSLAS 

Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, 

teikti tyrimais pagrįstas rekomendacijas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (01 

kodas). 

01.01 programa: Socialinių mokslų tyrimai 

Asignavimai iš viso – 2 241 tūkst. Eur, iš jų DU – 1 878 tūkst. Eur. 
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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: mokslo darbuotojų ir tyrėjų produktyvumo 

didėjimas; tyrimų kokybės pagerėjimas, kai mokslo straipsnių didesnė dalis įtraukta į pasaulines 

mokslo publikacijų duomenų bazes bei geresnė mokslinių tyrimų rezultatų sklaida; mokslininkų 

rengimas. Be to, 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 

vykdomos šešios 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, universitetais 

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

institucijomis, suteikta nurodytų mokslo krypčių doktorantūros teisė:  

 Sociologijos (05S) mokslo krypties doktorantūros teisę LSMC įgyvendina kartu su Vytauto 

Didžiojo universitetu ir Kauno technologijos universitetu; 

 Ekonomikos (04S) mokslo kryptyje doktorantūros teisę LSMC įgyevndina kartu su Vilniaus 

Gedimino technikos universitetu. 

 

1 lentelė. 2021–2023 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur) 

Ei

lN

r 

Programos 

kodas ir 

pavadinimas 

2021-ųjų metų asignavimai 2022-ųjų metų asignavimai 2023-ųjų metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsigy

ti 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsigy

ti 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsigy

ti 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1. 01 001 

Socialinių 

mokslų 

tyrimai 

2241 2231 1878 10 2241 2231 1878 10 2241 2231 1878 10 

 Iš viso 2241 2231 1878 10 2241 2231 1878 10 2241 2231 1878 10 
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EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Strateginis tikslas vertinamas pagal du efekto vertinimo kriterijus (2 lentelė). Efekto 

vertinimo kriterijai leidžia iš esmės įvertinti LSMC strateginio tikslo įgyvendinimo lygį. Centro 

įgyvendinamų veiklų naudą visuomenei išsamiai atskleidžia produkto rodikliai. 

2 lentelė. Efekto vertinimo kriterijai 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 
2021 m. 2022 m. 2023 m. 

E-01-01 
Mokslo straipsnių skaičius, tenkantis vienam 

mokslo darbuotojui;  
1,3 1,3 1,3 

E-01-02 
Monografijų ir mokslo studijų autorinių lankų 

skaičius, tenkantis vienam mokslo darbuotojui. 
0,3 0,3 0,3 

  

Iš esmės šie efekto vertinimo kriterijai orientuojami į ekonominės, socialinės raidos ir teisės 

tyrimų plėtrą bei sklaidą.  

 

 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MTEP 

PROGRAMOS 

 

Veiklos kontekstas 

Daugelis Lietuvoje vykstančių socialinių procesų reikalauja mokslo žiniomis grįstų 

sprendimų. Tokie paminėti procesai gali kelti grėsmę šalies darniai raidai, būtini politiniai 

sprendimai, o jų taiklumas, veiksmingumas ir įvykdymas laiku grindžiamas tikslinių 

tarpdisciplininių tyrimų rezultatais, naujomis mokslo žiniomis apie šiuos procesus ir daugialypes jų 

pasekmes.  

LSMC aplinka analizuojama, naudojantis strateginio planavimo instrumentu ir atliekant 

stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių (SSGG) analizę. 

STIPRYBĖS Aukšta mokslinių tyrimų kultūra. LSMC – unikalus valstybinis mokslinių tyrimų 

institutas, nuosekliai vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ir 

ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.  

Tarpdisciplininių žinių koncentracija. Centro išskirtinumas yra pagrįstas 

tarpdisciplininiais procesų tyrimais, besiremiančiais sociologijos, ekonomikos, vadybos, 

demografijos, socialinės politikos, visuomenės geografijos, antropologijos ir teisės 

1 strateginis tikslas: Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei 

eksperimentinę plėtrą, teikti tyrimais pagrįstas rekomendacijas valstybės institucijoms ir 

kitiems subjektams (kodas – 01) 
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žiniomis.  

Mokslo personalo lankstumas, gebėjimas prisitaikyti ir didelis atsinaujinimo 

potencialas. Centre dirba dargiau nei 100 mokslo darbuotojų, gebančių prisitaikyti prie 

kintančių sąlygų, studijuoja 27 doktorantai. 

Nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų vadybos kompetencija. LSMC vykdomi 

nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo projektai. Centras intensyviai dalyvauja 

konkursiniame mokslo finansavime (nacionaliniame ir tarptautiniame).  

LSMC tyrimų krypčių atitikimas valstybės politikai. Prioritetinių LSMC tyrimų 

krypčių įgyvendinimas apima aktyvų dalyvavimą nacionalinėse mokslo programose: 

Gerovės visuomenė, Modernybė Lietuvoje, Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui, 

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, kurių tikslas – spręsti valstybei ir visuomenei 

reikšmingas problemas, stiprinti Lietuvos mokslo tarptautiškumą.   

Tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo patirtis. LSMC yra tarptautinių organizacijų 

– (Eoropean Consortium for Sociological Research (ECSR), Trade Union related 

Research Institutes (TURI) network) – narys. LSMC mokslo darbuotojai ir tyrėjai yra 

profesinių tinklų (COST, Eurofound) ekspertai, tarptautinių mokslo organizacijų – (ESA, 

ISA, EAPS, EBES, NSD, IFCN,  SRRNet ir kt.) nariai. 

Glaudus bendradarbiavimas su valstybės valdymo institucijomis. Palaikomas platus 

bendradarbiavimo tinklas keičiantis sukurtomis mokslo žiniomis su valstybės valdymo 

institucijomis, socialinių partnerių organizacijomis, NVO ir vietos savivaldos 

institucijomis. LSMC turi bendradarbiavimo susitarimą su NATO pajėgų integravimo 

vienetu (NFIU).  

SILPNYBĖS Nepakankamas socialinių mokslų finansavimas valstybės biudžeto lėšomis nesukuria 

pakankamų prielaidų stiprinti atliekamų tyrimų kokybę ir tarptautiškumą.   

Netvarus dalyvavimas tarptautinių mokslinių tyrimų projektuose. Dalyvavimas 

tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose vis dar nėra nuolatinis, per mažai darbuotojų 

dalyvauja tarptautiniuose tinkluose.   

Menkos darbuotojų mokymosi galimybės. Nepakanka lėšų tikslinių išlaidų darbuotojų 

mokymui ir kompetencijų didinimui, todėl apsiribojama vidinio potencialo panaudojimu – 

dalijimusi patirtimi. 

Nepakankamai atnaujinama infrastruktūra. Daugelį metų mažas, palyginti su kitų 

sričių mokslais, valstybės biudžeto finansavimas neleidžia tinkamai atnaujinti tyrimams 

reikalingos infrastruktūros. Nėra kuriama atviros prieigos socialinių mokslų infrastruktūra.  

„Distancija“ tarp socialinių mokslų institucijų ir verslo įmonių. Stokojama prasmingo 

verslo ir socialinių mokslų atstovų bendradarbiavimo formatų.  

LSMC įvaizdis. Kuriant naujos įstaigos įvaizdį, žiniasklaidos priemonių ir socialinių 

tinklų potencialo išnaudojimas, skleidžiant informaciją apie LSMC mokslinius tyrimus. 

GALIMYBĖS Mokslo tyrimams skirtų esamų finansinių priemonių išnaudojimas siekiant mokslinių 

tyrimų tikslų (EU Horizon 2020, Horizon Europe, Eurofound, COST, Cross Border 

Cooperation, dvišaliais susitarimais tarp Lietuvos ir Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kt. 

šalių paremti kvietimai teikti paraiškas).  

Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų pritraukimas iš Lietuvos ir užsienio institucijų, 

pasinaudojant įvairiais instrumentais: podoktorantūros stažuotėmis, stipendijomis 

podoktorantūros studentams, tarptautinės vasaros mokyklos doktorantams kvietimais. 

Poreikio moksliniams argumentams didėjimas įgyvendinant įrodymais grįstą 

(socialinę) politiką. Aštrėjančios šalies socialinės ir demografinės problemos suteikia 

galimybę išplėsti taikomųjų tyrimų lauką, o dauguma valstybinių institucijų ir 

savivaldybių jaučia didėjantį poreikį patikimai informacijai apie socialines problemas ir jų 

sprendimo būdus. 

GRĖSMĖS  Žemas ir nenuoseklus mokslinių tyrimų, ypač socialinių mokslų srityje, 
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finansavimas. Nereguliarus ir nenuspėjamas kvietimų teikti paraiškas mokslinių tyrimų 

finansavimui kalendorius, socialinių mokslų periferizavimas. Mažėjantis ES struktūrinių 

fondų finansavimas ateityje (nuo 2021 m.). 

Darbo vietos neužtikrintumas ir nesaugumas – ilgalaikės nacionalinės mokslo politikos 

stoka kelia dažnų ir nepagrįstų mokslinius tyrimus vykdančių institucijų reformų grėsmę. 

Tokia riboja institucijos ilgalaikį planavimą ir darbuotojų ilgalaikės ateities perspektyvas, 

kelia darbuotojams psichologinę įtampą ir riboja žmogiškųjų išteklių pritraukimą. 

Didelė biurokratinė našta. Reikšminga mokslo darbuotojų darbo laiko dalis yra 

iššvaistoma diegiant nereikšmingus procesus, pildant įvairias ataskaitas (kurių formos 

dažnai yra keičiamos), renkant įvairius asmens veiklą praeityje patvirtinančius 

dokumentus ir pan. 

Nesubalansuoti ir sunkiai nuspėjami valstybinių tyrimų institutų vertinimo kriterijai 

(fundamentiniai, taikomieji tyrimai ir eksperimentinė plėtra, nacionalinė problematika ir 

mokslo internacionalizacija).  

Protų nutekėjimas. Aukštos kvalifikacijos mokslininkai (taip pat institucijos parengti) 

dėl nekonkurencingo LSMC darbo užmokesčio pereina dirbti į kitas institucijas, taip pat ir 

tarptautines. 

Nepakankamas pasirengimas socialinių tyrimų institutų reformai (įsteigiant LSMC)  

didina darbuotojų neužtikrintumą ir mažina motyvaciją tęsti socialinių mokslų 

mokslininko karjerą. 

 

 

LSMC vykdomos šešios ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros programos: 

• 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; 

• Lietuvos visuomenės socialinės diferenciacijos procesai ir integracijos prielaidos; 

• Lietuvos kaimo raida žinių visuomenėje; 

• Tvaraus žemės ūkio kūrimas Lietuvoje; 

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

priemonių tyrimai.  
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Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 

 

 

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. 

 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Programos tikslas (01-01) – plėtoti socialinius, ekonominius ir teisinius mokslo tyrimus bei 

eksperimentinės plėtros darbus socialinių mokslų srityje, kurti bei skleisti visuomenėje naujas 

žinias, teikti paslaugas ir konsultacijas valstybės institucijoms bei verslo subjektams šioje srityje, 

prisidėti prie bendradarbiavimo vykdant tarptautines mokslo programas ir projektus. 

Programos pagrindinis uždavinys: 

01-01 vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą socialinių mokslų srityje, gerinti jų 

kokybę, didinti žinių ir patirties sklaidą; 

01-01-02  kartu su universitetais rengti mokslininkus; 

 

Programos įgyvendinimui vertinti numatomi rezultato ir proceso vertinimo kriterijai: 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

R-01-01-01-01 Mokslo straipsnių skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais), proc. 

R-01-01-01-02 Parengta mokslo daktarų lyginant su doktorantų skaičiumi, proc. 

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

P-01-01-01-01-01 Monografijų, mokslo studijų skaičius, vnt. 

P-01-01-01-01-02 Mokslo straipsnių mokslo leidiniuose skaičius, vnt. 

P-01-01-01-01-03 Pranešimų konferencijose ir kituose mokslo renginiuose skaičius, vnt. 

P-01-01-01-01-04 Mokslo žinių sklaidos straipsnių, interviu skaičius, vnt. 

P-01-01-01-01-05 Suteiktų konsultacijų (dalyvavimas darbo grupėse), nuomonių, pasiūlymų ir 

išvadų dėl viešosios politikos tobulinimo, skaičius, vnt. 

Pagrindinės priemonės kryptys: užtikrinti mokslinius tyrimus, skatinti mokslininkų 

bendradarbiavimą ir mokslinių publikacijų leidybą.  

Programa yra tęstinė. Programos vykdytojai yra visi LSMC mokslo darbuotojai, tyrėjai, 

doktorantai.  

 

Programos koordinatorius: Virgilijus Skulskis, direktoriaus pavaduotojas mokslui, tel. (8~5) 261 

8147 , virgilijus.skulskis@laei.lt 

 

 

 

 

mailto:virgilijus.skulskis@laei.lt
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3 lentelė. 2020–2023 m. metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. Eur) 

Tikslo, 

uždavi-

nio, 

priemonė

s kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

2020-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2021-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2022-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2023-ųjų 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 

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 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 

Tikslas – plėtoti socialinius, ekonominius 

ir teisinius mokslo tyrimus bei 

eksperimentinės plėtros darbus socialinių 

mokslų srityje, kurti bei skleisti 

visuomenėje naujas žinias, teikti paslaugas 

ir konsultacijas valstybės institucijoms bei 

verslo subjektams šioje srityje, prisidėti 

prie bendradarbiavimo vykdant 

tarptautines mokslo programas ir 

projektus. 

    

2154 2154 1824  2154 2154 1824  2154 2154 1824  

01-01 

Uždavinys: vykdyti mokslinius tyrimus, 

eksperimentinę plėtrą socialinių mokslų 

srityje, gerinti jų kokybę, didinti žinių ir 

patirties sklaidą. 

    

2154 2154 1824  2154 2154 1824  2154 2154 1824 

 

01-01-

01 

Pagrindinė priemonė: atlikti socialinius, 

ekonominius ir teisinius mokslinius 

tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus 

valstybės institucijoms ir ūkio subjektams, 

vykdyti doktorantūrą. 

    

2154 2154 1824  2154 2154 1824  2154 2154 1824 

 

 1. Iš viso LR valstybės biudžetas      2154 2154 1824  2154 2154 1824  2154 2154 1824  
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 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 
                

 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 
                

 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 
    

87 77 54 10 87 77 54 10 87 77 54 10 

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti ir 

kitos teisėtai gautos lėšos) 

                

 Iš viso programai finansuoti (1+2)     2241 2231 1878 10 2241 2231 1878 10 2241 2231 1878 10 
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4 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas  
2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

 Tikslas – plėtoti socialinius, ekonominius ir teisinius 

mokslo tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus 

socialinių mokslų srityje, kurti bei skleisti visuomenėje 

naujas žinias, teikti paslaugas ir konsultacijas valstybės 

institucijoms bei verslo subjektams šioje srityje, prisidėti 

prie bendradarbiavimo, vykdant tarptautines mokslo 

programas ir projektus. 

     

R-01-01-01-01 Mokslo straipsnių skaičiaus pokytis (lyginant su 

ankstesniais metais), proc. nekintantis 
 NEKINTANTIS NEKINTANTIS NEKINTANTIS  

R-01-01-01-02 Parengta mokslo daktarų, lyginant su doktorantų 

skaičiumi, proc. 
 20 20 20  

 Uždavinys: vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinę 

plėtrą socialinių mokslų srityje, gerinti jų kokybę, didinti 

žinių ir patirties sklaidą. 

     

P-01-01-01-01-01 Monografijų, mokslo studijų skaičius, vnt.  5 5 5  

P-01-01-01-01-02 Mokslo straipsnių mokslo leidiniuose skaičius, vnt.  93 93 93  

P-01-01-01-01-03 Pranešimų konferencijose ir kituose mokslo renginiuose 

skaičius, vnt. 
 73 73 73  

P-01-01-01-01-04 Mokslo žinių sklaidos straipsnių, interviu skaičius, vnt.  75 75 75  

P-01-01-01-01-05 Suteiktų konsultacijų (dalyvavimas darbo grupėse), 

nuomonių, pasiūlymų ir išvadų dėl viešosios politikos 

tobulinimo, skaičius, vnt. 

 50 50 50  
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IV SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS 

 

Informacija apie LSMC žmogiškuosius išteklius ir asignavimus jiems išlaikyti pateikiama 

5 lentelėje. 

 

5 lentelė. Informacija apie LSMC žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo 

išlaidas (tūkst. Eur) 

Eil. 

Nr. 

In
st

it
u

ci
jo

s 
 a

r 
įs

ta
ig

o
s 

p
av

ad
in

im
as

 

2021 metai 2022 metai 2023 metai 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o
s 

d
ar

b
o

 

u
žm

o
k
es

či
u
i 

V
al

d
y
m

o
 i

šl
ai

d
o
s*

 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o
s 

d
ar

b
o

 

u
žm

o
k
es

či
u
i 

V
al

d
y
m

o
 i

šl
ai

d
o
s*

 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o
s 

d
ar

b
o

 

u
žm

o
k
es

či
u
i 

V
al

d
y
m

o
 i

šl
ai

d
o
s*

 

iš
 v

is
o
 

iš
 j

ų
 v

al
st

y
b

ės
 

ta
rn

au
to

ja
i 

iš
 v

is
o
 

iš
 j

ų
 v

al
st

y
b

ės
 

ta
rn

au
to

ja
i 

iš
 v

is
o
 

iš
 j

ų
 v

al
st

y
b

ės
 

ta
rn

au
to

ja
i 

1. LSMC 140  1878  140  1878  140  1878  

              

Iš viso  140  1878  140  1878  140  1878  

* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu 

Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. 

Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede. 

 

 

Strateginio plano rengimo metu LSMC dirbo 140 darbuotojų, buvo 31 doktorantas (24 

sociologijos mokslo krypties ir 7 ekonomikos mokslo krypties doktorantai). 

 

 

 



 
 

 

V SKYRIUS 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

Informacija dėl veiklos efektyvumo didinimo pateikiama 6 lentelėje. 

 

6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrosios veiklos 

sritis 
Planuojami atlikti darbai 

Laukiamas 

rezultatas 

Įgyvendinimo 

terminas 

Mokslinių tyrimų 

tarptautiškumo 

didinimas 

Numatoma: 

 skatinti LSMC mokslininkus 

rengti aukšto lygio tarptautines 

mokslo publikacijas; 

 skatinti mokslo darbuotojus  

įsitraukti į tarptautinius tyrimų 

tinklus, mokslo projektus ir 

tarptautines profesines ir mokslo 

vadybos institucijas; 

• stiprinti tyrimų atitiktį mokslinių 

tyrimų etikai. 

Bus prisidėta ne tik 

prie LSMC, bet ir prie 

Lietuvos mokslo 

tarptautinės sklaidos, 

didės mokslo 

rezultatų nauda ir 

sklaida tarptautinei 

akademinei 

bendruomenei ir 

visuomenei. 

2021–2023 m. 

LSMC 

informacinės 

sistemos ir 

komunikacijos 

sistema 

Numatoma: 

 gerinti LSMC struktūrų veiklos 

efektyvumą, plečiant bei 

tobulinant bendrą informacinę 

sistemą, Centro išorinių ir vidinių 

dokumentų valdymą; 

 atnaujinti kompiuterinę ir 

programinę įrangą (įskaitant 

apsaugą nuo kibernetinių 

grėsmių); 

 stiprinti LSMC informacinę 

komunikaciją Lietuvoje ir 

užsienyje. 

Įgyvendinus 

numatytas veiklas, 

LSMC dokumentų bei 

informacijos 

valdymas taps 

efektyvesnis; 

sustiprėjus 

informacijos sklaidai, 

išaugs Centro 

žinomumas. 

2021–2023 m. 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021–2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Mokslo straipsnių skaičius, tenkantis vienam mokslo 

darbuotojui  
E-01-01 

 

1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio vertinimo 

sistema ir leidžia vertinti kiekybinį mokslo darbuotojų 

aktyvumą ir produktyvumą 

4. Skaičiavimo metodas  
(
𝑀𝑝𝑠

𝐸
) 

Šioje formulėje: 

Mps – LSMC mokslo straipsnių skaičius n-taisiais 

metais; 

E – mokslo darbuotojų pagal visos darbo dienos 

atitikmenį skaičius LSMC n-taisiais metais 

5. Duomenų šaltinis LSMC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABa 

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

 

  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021-2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Monografijų ir mokslo studijų autorinių lankų skaičius, 

tenkantis vienam mokslo darbuotojui. 
E-01-02 

 

1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio vertinimo 

sistema ir leidžia įvertinti kiekybinį mokslo darbuotojų 

aktyvumą ir produktyvumą 

4. Skaičiavimo metodas  
(
𝑀𝑝𝑙

𝐸
) 

Šioje formulėje: 

Mpl – LSMC monografijų ir mokslo studijų apimties 

autoriniais lankais skaičius n-taisiais metais; 

E – mokslo darbuotojų pagal visos darbo dienos 

atitikmenį skaičius LSMC n-taisiais metais 

5. Duomenų šaltinis LSMC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABa  

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

 

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021–2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Mokslo straipsnių skaičiaus pokytis (palyginti su 

ankstesniais metais), proc. 
R-01-01-01-01 

 

1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema ir leidžia įvertinti kiekybinį mokslo 

darbuotojų aktyvumą ir produktyvumą 

4. Skaičiavimo metodas  Procentais 

(
𝑀𝑝𝑠𝑛

𝑀𝑝𝑠(𝑛 − 1)
∗ 100%) 

Šioje formulėje: 

Mpsn – LSMC mokslo straipsnių skaičius n-taisiais 

metais; 

Mps(n-1) – LSMC mokslo straipsnių skaičius (n-1) 

taisiais metais. 

5. Duomenų šaltinis LSMC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABa, 

Strateginio veiklos plano ataskaitos 

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

 

 

 

  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021-2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Parengta mokslo daktarų lyginant su doktorantų 

skaičiumi, proc. 
R-01-01-01-02 

 

1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema; doktorantūros vietų pagal 

konkrečias institucijas apskaičiavimo metodika 

4. Skaičiavimo metodas  Procentais 

5. Duomenų šaltinis LSMC Doktorantūros komisijos, Studentų ir 

Pedagogų registrų duomenys 

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

 

  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021–2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Monografijų, mokslo studijų skaičius, vnt. P-01-01-01-01-01 

 

1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema, parodo mokslo darbuotojų 

mokslingumą, produktyvumą ir mokslo tyrimų 

rezultatų sklaidos lygį. 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetais 

5. Duomenų šaltinis LSMC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABa 

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

 

  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021–2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Mokslo straipsnių mokslo leidiniuose skaičius, vnt. P-01-01-01-01-02 

 

1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema, parodo mokslo darbuotojų 

mokslingumą, produktyvumą ir mokslo tyrimų 

rezultatų sklaidos lygį. 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetais 

5. Duomenų šaltinis LSMC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABa 

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

 

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021–2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Pranešimų konferencijose ir kituose mokslo 

renginiuose skaičius, vnt. 
P-01-01-01-01-03 

 

1. Apibrėžimas Pranešimai konferencijose ir kituose mokslo 

renginiuose – pranešimai nacionalinėse ir 

tarptautinėse konferencijose, kongresuose, forumuose, 

seminaruose ir kt. mokslo renginiuose 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema, parodo mokslo darbuotojų 

mokslingumą, produktyvumą ir mokslo tyrimų 

rezultatų sklaidos lygį. 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetai 

5. Duomenų šaltinis LSMC padalinių ir individualios ataskaitos 

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

 

 

  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021–2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Mokslo žinių sklaidos straipsnių, interviu skaičius, 

vnt. 
P-01-01-01-01-04 

 

1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema ir LR Vyriausybės programa 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetai 

5. Duomenų šaltinis LSMC padalinių ir individualios ataskaitos, eLABa 

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

 

  

mailto:moksline.sekretore@lstc.lt


21 
 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2021–2023 metai 

 

Pavadinimas Kodas 

Lietuvos socialinių mokslų centras 3055 

Strateginis tikslas – vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius 

tyrimus bei eksperimentinę plėtrą, rengti tyrimais pagrįstas rekomendacijas 

valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (kodas – 01)  

01 

Programa – Socialinių mokslų tyrimai (kodas – 01.01) 01.01 

Vertinimo kriterijus – Suteiktų konsultacijų (dalyvavimas darbo grupėse), 

nuomonių, pasiūlymų ir išvadų dėl viešosios politikos tobulinimo skaičius, 

vnt. 

P-01-01-01-01-05 

 

1. Apibrėžimas Suprantamas iš kriterijaus formuluotės. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus? Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus susietas su mokslo įstaigų išorinio 

vertinimo sistema ir LR Vyriausybės programa 

4. Skaičiavimo metodas  Vienetai 

5. Duomenų šaltinis LSMC padalinių ir individualios ataskaitos 

6. Duomenų auditas Centro administracija 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metinis 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Sandra Krutulienė, mokslinė sekretorė, 

moksline.sekretore@lstc.lt, tel. (8 5) 210 2071 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 
– 

  

 

 

–––––––––––––––––––– 
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