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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA
Remiantis fundamentinių ir taikomųjų tyrimų vienove, analizuoti socialinius ekonominius,
politinius ir demografinius procesus, siekiant naujomis mokslo žiniomis grįstų sprendimų, glaudžiai
bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, valdžios, mokslo ir studijų institucijomis bei
socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Tyrimais prisidėti prie viešosios politikos tikslų ir
priemonių pagrindimo bei pasekmių vertinimo.
VEIKLOS PRIORITETAI
Lietuvos socialinių tyrimų centro veiklos prioritetai 2018-2020 metais:
1. Žmogaus socialinės raidos tyrimai;
2. Socialinės gerovės tyrimai;
3. Sociodemografiniai tyrimai;
4. Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai;
5. Etnosocialiniai tyrimai.
Pagrindiniai 1 veiklos prioriteto „Žmogaus socialinės raidos tyrimai“ darbai, numatomi atlikti
2018-2020 metais:
 socialinių pokyčių, gerovės ir identiteto raidos tyrimai;
 socialinių ekonominių, kultūrinių pokyčių ir jų pasekmių įvertinimas;
 socialinės integracijos tyrimai Lietuvoje; įvairių socialinių grupių, visuomeninių
judėjimų bei jų įtakos socialiniams ekonominiams procesams bei pilietinės
visuomenės raidai tyrimai;
 žmogiškųjų išteklių vertinimas.
RODIKLIAI: pagal 1 veiklos prioritetą 2018-2020 metais numatoma rengti leidinius ir mokslinius
straipsnius, teikti informaciją žiniasklaidai bei tikslinėms grupėms, viešinti tyrimų medžiagą
konferencijose.
Pagrindiniai 2 veiklos prioriteto „Socialinės gerovės tyrimai“ darbai, numatomi atlikti 2018-2020
metais:
 gerovės visuomenės plėtros tyrimai;
 socialinės pagalbos suderinamumo su ekonominiais, darbo rinkos ir demografiniais
pokyčiais problemos.
RODIKLIAI: pagal 2 veiklos prioritetą 2018-2020 metais numatoma rengti leidinius ir mokslinius
straipsnius, viešinti tyrimų medžiagą konferencijose, teikti informaciją žiniasklaidai bei tikslinėms
grupėms, rengti rekomendacijas atitinkamoms valstybės valdymo institucijoms.
Pagrindiniai 3 veiklos prioriteto „Sociodemografiniai tyrimai“ darbai, numatomi atlikti 2018-2020
metais:
 sociodemografinės raidos ypatumų Lietuvos teritorijoje tyrimas;
 regionalizacijos ir periferizacijos reiškinių tyrimai;
 šeimos, gimstamumo ir mirtingumo pokyčių analizė;
 migracinių procesų tyrimas ir vertinimas.
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RODIKLIAI: pagal 3 veiklos prioritetą 2018-2020 metais numatoma rengti leidinius ir mokslinius
straipsnius, teikti informaciją žiniasklaidai bei tikslinėms grupėms, viešinti tyrimų medžiagą
konferencijose.
Pagrindiniai 4 veiklos prioriteto „Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai“ darbai, numatomi atlikti
2018-2020 metais:
 užimtumo politikos efektyvumo vertinimas;
 situacijos darbo rinkoje stebėsena;
 užimtumo ir darbo rinkos politikos pokyčių poveikio atskiroms gyventojų grupėms
vertinimas;
 socialinio dialogo ir kolektyvinių darbo santykių raidos analizė bei darbo sąlygų ir
darbo santykių pokyčių vertinimas.
RODIKLIAI: pagal 4 veiklos prioritetą 2018-2020 metais rengti leidinius ir mokslinius straipsnius,
viešinti tyrimų medžiagą konferencijose, teikti informaciją žiniasklaidai bei tikslinėms grupėms,
rengti rekomendacijas atitinkamoms valstybės valdymo institucijoms bei dalyvauti darbo grupėse;
konsultuoti Lietuvos vyriausybės darbuotojus bei Lietuvos Seimo narius (jų atstovus).
Pagrindiniai 5 veiklos prioriteto „Etnosocialiniai tyrimai” darbai, numatomi atlikti 2018-2020
metais:
 Istorinės atminties procesų poveikio šiuolaikinių etninių identitetų formavimuisi
tyrimai;
 Etninės struktūros kaitos, įvertinant migracijos ir demografijos pokyčių įtaką,
analizė;
 Etninių grupių adaptacijos procesų poveikio etninei struktūrai ir šiuolaikiniam
etninio identiteto formavimuisi analizė;
 Lietuvos visuomenės nuostatų ir socialinės distancijos socialinių grupių atžvilgiu
dinamikos vertinimas;
 Etniškumo, migracijos, šeimos politikos ir lyčių lygybės dimensijų įtakos socialinio
teisingumo įgyvendinimui tyrimai.
RODIKLIAI: pagal 5 veiklos prioritetą 2018-2020 metais numatoma rengti leidinius ir mokslinius
straipsnius, viešinti tyrimų medžiagą konferencijose, teikti informaciją žiniasklaidai bei tikslinėms
grupėms, rengti rekomendacijas atitinkamoms valstybės valdymo institucijoms.
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VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
2018-2020 metais siekiant didinti veiklos efektyvumą LSTC numato:

didinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, nacionalinės, regioninės bei
vietos valdžios institucijomis;

aktyviau bendradarbiauti (rengiant bendrus mokslo projektus, konferencijas,
seminarus ir pan.) su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis;

efektyvinti mokslinio darbo organizavimą;

didinti bendradarbiavimą tarp padalinių;

efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius;

atnaujinti kompiuterinę ir programinę įrangą.

gerinti LSTC informacinę komunikaciją Lietuvoje ir užsienyje.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
LSTC pagrindiniai strateginiai tikslai orientuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
(MTEP) apima socialinės ekonominės raidos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus,
konkretizuojamus 5-iose Centro mokslo darbų kryptyse, kurios yra patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės:
- Žmogaus socialinės raidos tyrimai;
- Socialinės gerovės tyrimai;
- Sociodemografiniai tyrimai;
Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai;
- Etnosocialiniai tyrimai.
Vykdant mokslo darbų kryptį – Žmogaus socialinės raidos tyrimai – siekiama šių tikslų:
- Reikšmingai prisidėti prie teorinių ir empirinių debatų, aiškinančių šiuolaikinės visuomenės
kaitą, prisidėti prie inovatyvių socialinių metodų kūrimo ir aktualių socialinių problemų
sprendimo būdų paieškos bei jų įgyvendinimo.
- Kurti Lietuvos socialinės ekonominės raidos procesų strateginio modeliavimo teorinius ir
taikomuosius pagrindus.
- Sociologiniu požiūriu tirti socialinius ekonominius, kultūrinius ir kt. pokyčius ir pasekmes,
vykdyti socialinių pokyčių monitoringą.
- Teikti Lietuvos valstybės institucijoms siūlymus dėl socialinių procesų valdymo ir
prognozavimo.
Vykdant mokslo darbų kryptį – Socialinės gerovės tyrimai – siekiama šių tikslų:
- Tirti pajamų diferenciaciją, skurdo ir socialinės atskirties paplitimą Lietuvoje, juos įtakojančius
veiksnius ir pasekmes.
- Tirti taikomas socialinės ir ekonominės politikos priemones, jų efektyvumą bei poveikį įvairių
socialinių grupių bei krašto socialinei gerovei Europos integracijos ir globalizacijos sąlygomis.
- Dalyvauti viešose diskusijose, teikti Lietuvos valstybės institucijoms siūlymus dėl socialinės
atskirties mažinimo politikos tobulinimo.
Vykdant mokslo darbų kryptį – Sociodemografiniai tyrimai – siekiama šių tikslų:
- Tirti sociodemografinių procesų (gimstamumo, šeimos transformacijos, mirtingumo,
regionalizacijos, socialinių teritorinių sistemų transformacijų, migracijų) ir jų veiksnių
ypatumus bei pasekmes Lietuvos teritorijoje.
- Tirti taikomų gyventojų bei regioninės politikos priemonių veiksmingumą ir kurti jų
konceptualiuosius pagrindus, atitinkančius šalies gyventojų poreikius, šalies galimybes.
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Vykdant mokslo darbų kryptį – Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai – siekiama šių tikslų:
- Tirti Lietuvos gyventojų užimtumo tendencijas, darbo jėgos pasiūlą bei paklausą, darbo sąlygas
ir darbo santykius, darbo praradimo veiksnius bei pasekmes, darbuotojų elgsenos darbo rinkoje
nuostatas ir motyvus, darbo rinkos politikos priemones, socialinių partnerių bendradarbiavimą
bei darbo, kaip valstybės ir asmens gerovę sąlygojančio veiksnio, panaudojimą postindustrinėje
visuomenėje.
- Kurti gyventojų užimtumo politikos konceptualiuosius pagrindus, atitinkančius gyventojų
poreikius bei šalies galimybes.
- Teikti suinteresuotoms institucijoms rekomendacijas bei konsultacijas dėl darbo rinkos
reguliavimo, tenkinant nacionalinio ūkio poreikius bei užtikrinant darbo jėgos pasiūlos ir
paklausos pusiausvyrą, derinant Lietuvos darbo rinkos reguliavimą prie ES standartų bei
gerosios praktikos pavyzdžių.
Vykdant mokslo darbų kryptį – Etnosocialiniai tyrimai – siekiama šių tikslų:
- Atskleisti visuomenės etninės struktūros pokyčius: analizuoti etninio identiteto ir etninės
struktūros kaitą, vertinant istorinės atminties, ES plėtros ir adaptacijos procesų poveikį
šiuolaikinių etninių identitetų formavimuisi; analizuoti migracijos ir demografijos pokyčių įtaką
visuomenės etninės struktūros raidai.
- Analizuoti etninio nepakantumo formų ir apraiškų kaitą, atliekant žiniasklaidos stebėseną ir
visuomenės nuostatų dinamikos empirinius tyrimus.
- Tirti, kaip etniškumo ir migracijos patirčių dimensija sąlygoja visuomenės socialinę nelygybę
atskirose socialinėse srityse ir bendrame socialinės gerovės kontekste.

1 strateginis tikslas:
VYKDYTI LIETUVOS SOCIALINĖS EKONOMINĖS RAIDOS MOKSLINIUS
TYRIMUS IR KURTI LIETUVOS SOCIALINĖS POLITIKOS GAIRES, RENGTI
MOKSLININKUS

1 programa: Mokslo plėtojimas
Asignavimai, iš viso: 702 tūkst. Eur
Iš jų DU: 472 tūkst. Eur
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI
Finansiniai ištekliai. Centras iš biudžeto gauna lėšų, kurių užtenka tik daliai mokslininkų ir
kitų darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti (daugumą Centro mokslininkų tenka samdyti tik 0,2-0,5
etato). Už gaunamas lėšas mokslininkai tegali parengti mokslinio tyrimo metodiką, programą,
analizuoti agreguotus statistinius duomenis, kurie teikia paviršutinišką informaciją. Lėšos
empiriniams sociologiniams tyrimams (anketinėms apklausoms) atlikti gaunamos epizodiškai. Vieno
empirinio reprezentatyvaus tyrimo kaštai, nesant tokiems tyrimams sukurtos bazės, kainuoja apie 1115 tūkst. eurų (interviuotojų darbo apmokėjimas, anketų tiražai, kodavimas, duomenų suvedimas ir
t.t.), o empirinių tyrimų savo bazės išlaikymas pareikalautų dar didesnių finansinių sąnaudų.
Visi asignavimai (702 tūkst. Eur) skirti 1 programai – „Mokslo plėtojimas“.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Centre dirbantys mokslo daktarai, parengti Lietuvoje ir užsienyje, turintys aukštą kvalifikaciją,
yra gerai įsisavinę teorines žinias ir šiuolaikinius tyrimų socialiniuose moksluose metodus. LSTC
mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose (dalyvauta ir dalyvaujama 6-osios
ir 7-osios bendrųjų programų projektuose, BPD projektuose bei kituose Europos Komisijos iniciatyvos
projektuose), bendradarbiauja su įvairių šalių moksliniais centrais ir įvairiomis tarptautinėmis
organizacijomis, rengia disertacijas, dirba įvairiose grupėse ir komisijose, rengiant šalies reformų
projektus, atstovauja šalį Europos Komisijos tinkluose (SYSDEM), Europos Tarybos (ECRI)
komisijoje. LSTC darbuotojai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose mainuose. Lėšų
trūkumas riboja turimo potencialo plėtrą.
Disertacijas apgynusių LSTC darbuotojų išlaikymas reikalauja lėšų didinimo.
Planuojama, kad Centre 2018 m. pareigybių bus 71, o iki 2020 m. padidės iki 73 (žr. 1
lentelę)
1 lentelė. Centro pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui kitimas 2018-2020 m.
2018

2019

2020

Pareigybių skaičius. vnt.

71

71

73

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų

472

472

482

2018 m. Centre bus 1 vadovas ir 2 pavaduotojai – viso 3 pareigybės, o likusių specialistų ir kitų
pareigybių bus 68 (žr. 1 pav. B). Vadovo/pavaduotojų išlaidos darbo užmokesčiui bus 29,9 tūkst. Eur ir
sudarys 6,76 proc. nuo specialistų ir kitų darbuotojų išlaidų darbo užmokesčiui, kurios bus 442,10 tūkst.
Eur (žr. 1 pav. A).
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1 pav. 2018-ųjų metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal

pareigybių grupes
A)
Vadovas ir pavaduotojai

Išlaidų darbo
užmokesčiui
pasiskirstymas (tūkst.
€)

Specialistai ir kiti

29,9

442,1
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B)

Pareigybių skaičius
(vnt.)

3

68
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2 lentelė. 2018-2020-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. eurų)
Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai

Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai

iš jų
Eil.
Nr.

iš viso

1.

iš jų

išlaidoms

Programos
pavadinimas

Mokslo
702
plėtojimas
iš jų valdymo
išlaidos
Iš viso asignavimų
702
programai
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo išlaidų
dalis, proc.

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms

išlaidoms

iš viso

iš jų
iš viso
darbo turtui
iš
įsigyti
užmoviso
kesčiu
i

iš jų
darbo turtui iš viso
iš
užmo- įsigyti
viso
kesčiu
i

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui
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472

0

702

702

472

712

712

482

702

472

0

702

702

472

712

712

482

0
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Šiuo metu Lietuva yra veikiama daugiaplanės, sudėtingos ir prieštaringos aplinkos, kurios
apibūdinimui galima išskirti keletą pagrindinių bruožų: ekonominių bei socialinių procesų stabilizacija
ir palaipsnis grįžimas į prieškrizinį lygį, dideli šešėlinės ekonomikos mastai, aukštas nedarbo lygis,
depopuliacija, darbo rinkos segmentacija bei struktūrinio nedarbo grėsmė, aukštas ekonominės
nelygybės lygis, kultūrinės aplinkos pokyčiai, kūrybinės visuomenės formavimasis. Ši aplinka kelia
sudėtingus ir nelauktus uždavinius bei iššūkius socialiniams mokslams, skatina vykdyti eilę socialinių
bei ekonominių reformų šalyje, dėl ko labai išauga socialinių ekonominių ir demografinių tyrimų,
projektavimo, modeliavimo bei prognozavimo reikšmė.
Lietuvos socialinių tyrimų centras atlieka originalius mokslinius socialinius tyrimus,
analizuoja naujausius statistikos ir tyrimų duomenis, juos lygina su Lietuvos ir užsienio šalių
rodikliais, apibendrina atliktų tyrimų rezultatus. Aktyviai bendradarbiauja su užsienio šalių
mokslininkais.

-

STRATEGINIS TIKSLAS (kodas) vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinius
tyrimus ir kurti Lietuvos socialinės politikos gaires, rengti mokslininkus (kodas: 01).

3 lentelė. Strateginio tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijus ir jo pasiekimo planas 2018-2020 m.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas

2018

2019

2020

(n + x)ųjų
metų

1. Siūlymai dėl viešosios politikos tikslinimo

2

2

2

2
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
PROGRAMA – MOKSLO PLĖTOJIMAS (01.10)
Bendroji informacija apie programą
Programos parengimo argumentai
Programos moksliniai tyrimai tiesiogiai susiję su visuomenės aktualiausiomis kūrybinės visuomenės
formavimosi ir integracijos problemomis, būdingomis socialiniam, ekonominiam gyvenimui dabartinėmis ir
ateities sąlygomis Lietuvoje. Pastaruosius du dešimtmečius Lietuvoje vyko fundamentalūs sisteminiai ir
struktūriniai pokyčiai. Šie reiškiniai reikalauja įdėmaus vykstančių socialinių ekonominių procesų
nagrinėjimo. Tyrimai svarbūs pagrindžiant šalies ūkio ir socialinės ekonominės raidos strategijas. Socialiniai
ūkio plėtros, viešojo ūkio sektoriaus tyrimai ypatingai aktualūs ir galėtų prisidėti prie krašto pažangos ir
sėkmingos ūkinės raidos. Didėja visuomenės sluoksniavimasis, formuojasi kūrybinė visuomenė, todėl būtini
visuomenės socialinių struktūrų tyrimai ir stratifikacinė analizė. Demografinis nuosmukis ir intensyvi
depopuliacija reikalauja naujų žinių apie demografinę elgseną. Veiksniai lemiantys socialinius ir
demografinius pokyčius yra daugiaplaniai ir turi įvairią prigimtį, pasireiškimo trukmę bei pasekmes. Tokie
prieštaringi procesai reikalauja nuolatinės stebėsenos sistemos sukūrimo ir išsamių tyrimų.

Programa rengta atsižvelgiant į vyriausybės prioritetus:
I PRIORITETAS. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė.
II PRIORITETAS. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas.
III PRIORITETAS. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas.
IV PRIORITETAS. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra.
V PRIORITETAS. Saugi valstybė.
Programos tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinius tyrimus.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Uždaviniai:
1) Vykdyti žmogaus socialinės raidos tyrimus;
2) Plėtoti socialinės gerovės tyrimus;
3) Vykdyti demografinių procesų ir gyventojų politikos tyrimus;
4) Tirti užimtumą ir darbo rinką;
5) Tirti etnosocialinius procesus.
Pagrindinės priemonės: Užtikrinti mokslinius tyrimus, materialinę ir ūkio bazę, skatinti
mokslininkų bendradarbiavimą ir mokslinių publikacijų leidybą.
Pagrindiniai kriterijai: Mokslinių publikacijų kiekis Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose;
rekomendacijos valstybinėms institucijoms; mokslinės recenzijos.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
 Parengti ir išleisti mokslines monografijas, mokslo studijas, straipsnių rinkinius;
 Parengti ir išleisti mokslinius straipsnius recenzuojamoje tarptautinėje ir nacionalinėje
mokslinėje periodinėje ir kitoje spaudoje;
 Rengti ir skaityti pranešimus ir rengti, dalyvauti mokslinėse šalies ir tarptautinėse
konferencijose ir seminaruose.
Pareigybės programos įgyvendinimui: 71
Programos koordinatorius: Anna Lipnevič,
moksline.sekretore@lstc.lt

mokslinė

sekretorė,

tel.

(8~5)

2113774,
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4 lentelė. 2018-2020-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

2018-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai

iš jų
išlaidoms

iš jų
išlaidoms

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
iš viso

702

472

712

482

182

230

230

182

233

233

185

230

182

230

230

182

233

233

185

209

209

96

209

209

96

212

212

98

Priemonė: Užtikrinti socialinės gerovės tyrimus
bei materialinę ir ūkio bazę
Uždavinys: Vykdyti demografinių procesų ir
gyventojų politikos tyrimus
Priemonė: Užtikrinti demografinių procesų ir
gyventojų politikos tyrimus bei materialinę ir
ūkio bazę

209

209

96

209

209

96

212

212

98

104

104

96

104

104

96

106

106

98

104

104

96

104

104

96

106

106

98

01-04

Uždavinys: Tirti užimtumą ir darbo rinką

115

115

76

115

115

76

117

117

78

01-04

Priemonė: Užtikrinti užimtumo ir darbo rinkos
tyrimus bei materialinę ir ūkio bazę

115

115

76

115

115

76

117

117

78

01-05

Uždavinys: Tirti etnosocialinius procesus

44

44

22

44

44

22

44

44

23

01-05

Priemonė: Užtikrinti etnosocialinių procesų
tyrimus bei materialinę ir ūkio bazę

44

44

22

44

44

22

44

44

23

Iš viso asignavimų programai

702

702

472

702

702

472

712

712

482

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
lėšos

673

673

462

673

673

462

683

683

472

1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos

29.0

29.0

10

29.0

29.0

10

29.0

29.0

10

01-03

230

230

Uždavinys: Plėtoti socialinės gerovės tyrimus

0

712

01-03

230

0

702

01-02

472

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

01-02

702

turtui
įsigyti

iš jų
išlaidoms
iš viso

01-01

702

iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

01-01

iš jų darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso

01

iš viso

Tikslas: Vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės
raidos mokslinius tyrimus
Uždavinys: Vykdyti žmogaus socialinės raidos
tyrimus
Priemonė: Užtikrinti žmogaus socialinės raidos
tyrimus bei materialinę ir ūkio bazę

0

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

2. Kiti šaltiniai

0

Tarpinstitucinio
veiklos plano
kodas,
Vyriausybės
prioriteto kodas

Numatomi 2020-ųjų metų
asignavimai

turtui
įsigyti

0
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5 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2018-2020 m.
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2018
2019
2020

1-ajam programos tikslui
R-01-01-01-01
R-01-01-01-02
R-01-01-01-03
R-01-01-01-04
R-01-01-01-05
P-01-01-01-01
P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03
P-01-01-01-02
P-01-01-01-02-01
P-01-01-01-02-02
P-01-01-01-02-03
P-01-01-01-03
P-01-01-01-03-01
P-01-01-01-03-02
P-01-01-01-03-03
P-01-01-01-04
P-01-01-01-04-01
P-01-01-01-04-02
P-01-01-01-04-03
P-01-01-01-04
P-01-01-01-05-01
P-01-01-01-05-02
P-01-01-01-05-03

1 Parengti mokslo darbų (monografijų, mokslo studijų, straipsnių rinkinių);
2 Parengti straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo spaudoje;
3 Surengti mokslines šalies ir tarptautines konferencijas ir seminarus;
4 Perskaityti pranešimų mokslinėse konferencijose;
5 Kelti mokslo darbuotojų kvalifikaciją (parengti disertacijų, stažuotės);
1-ajam programos tikslo uždaviniui – vykdyti žmogaus socialinės raidos tyrimus
1 Monografijų, mokslo studijų, straipsnių rinkinių skaičius
2 Publikuotų mokslo straipsnių skaičius;
3 Pranešimų mokslinėse konferencijose skaičius;
2-ajam programos tikslo uždaviniui – plėtoti socialinės gerovės tyrimus
1 Monografijų, mokslo studijų, straipsnių rinkinių skaičius;
2 Publikuotų mokslo straipsnių skaičius;
3 Pranešimų mokslinėse konferencijose skaičius;
3-ajam programos tikslo uždaviniui– vykdyti demografinių procesų ir gyventojų politikos
tyrimus
1 Monografijų, mokslo studijų, straipsnių rinkinių skaičius;
2 Publikuotų mokslo straipsnių skaičius;
3 Pranešimų mokslinėse konferencijose skaičius;
4-ajam programos tikslo uždaviniui– tirti užimtumą ir darbo rinką
1 Monografijų, mokslo studijų, straipsnių rinkinių skaičius ,
2 Publikuotų mokslo straipsnių skaičius;
3 Pranešimų mokslinėse konferencijose skaičius;
5-ajam programos tikslo uždaviniui– tirti etnosocialinius procesus
1 Monografijų, mokslo studijų, straipsnių rinkinių skaičius ,
2 Publikuotų mokslo straipsnių skaičius;
3 Pranešimų mokslinėse konferencijose skaičius;

4
23
1
23
2

3
24
1
24
2

4
23
0
24
3

1
10
11

1
10
12

1
10
12

0
3
2

1
3
2

0
2
2

0
4
4

0
4
4

1
4
4

0
4
5

1
3
3

0
4
4

0
4
3

1
6
4

0
4
3
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SUVESTINĖ INFORMACIJA

6 lentelė. 2018-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.
1.

Institucijos / įstaigos
pavadinimas

Lietuvos socialinių tyrimų
centras
Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai*
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
iš jų valstybės
iš viso
tarnautojai

Pareigybių skaičius
kitų padalinių vadovai ir
specialistai / pareigūnai, neturintys
pavaduotojai
pavaldžių asmenų, ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

Išlaidos darbo
užmokesčiui,
tūkst. eurų

3

0

4

0

64

0

71

0

472

3
29.9

0
0

4
22,5

0
0

64
408,6

0
0

71
472

0
0

472
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7 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2018-aisiais metais
Vyriausybės programa
Nr.

Nuostatos pavadinimas

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės
pavadinimas

Kodas

4

Gimstamumas, kurio mažėjimas nors ir stabilizavosi bei pastaraisiais metais net pradėjo augti, tesiekia 1,7
vaiko, tenkančio vienai moteriai, ir, vertinant Europos mastu, Lietuva išlieka tarp valstybių, kuriose
gimstamumas mažiausias. Taigi, neužtikriname darnios kartų kaitos. Tam, kad kartų kaita būtų užtikrinta, yra
būtina pasiekti 2,1 vaiko siekiantį gimstamumo rodiklį. Žemi gimstamumo rodikliai drauge su jaunų žmonių
emigracija lemia tai, kad visuomenė sparčiai senėja. Vadinasi, ilgalaikėje perspektyvoje bus sunku užtikrinti
socialinės, sveikatos priežiūros sistemų tvarumą.

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

9

[9 punkte nurodytomis] priemonėmis sieksime kurti gyvenimui šeimoje palankią aplinką.

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

9.3

parengsime ir įgyvendinsime kompleksines šeimos stiprinimo ir demografinę programas, kurios stiprintų visas
Lietuvos šeimas ir sudarytų sąlygas padidinti gimstamumą, pailginti žmonių gyvenimo trukmę. Bendruomenė,
kurios apsuptyje gyvena šeima, yra svarbus veiksnys, galintis ir turintis prisidėti prie šeimos gerovės.

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

9.6

Kursime priemones, kurios padėtų visoms jaunoms (iki 35 m.) šeimoms, nepaisant jų pajamų, įsigyti būstą ne
didmiesčiuose. Šia priemone sieksime ne tik palengvinti materialinę jaunų šeimų padėtį, tačiau ir praktiškai
prisidėti prie emigracijos mažinimo, regionų atsigavimo, vidinės migracijos srautų subalansavimo;

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

16

Pagalbą šeimai bendruomenėje gali teikti visi jos nariai, kurie turi kompetencijos ir supranta šalia gyvenančių
šeimų problemas, geba prisidėti prie šeimos įgalinimo. Bendruomenės gali mažinti ir socialinės rizikos šeimų
atskirtį, skatindamos jų savarankiškumą, gebėjimą susidoroti su ateityje iškilsiančiais sunkumais, įsitraukimą į
visuomenės gyvenimą.

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

18

Valstybės parama nevyriausybinių organizacijų veiklai, bendruomenių įgalinimas prisidėti prie paslaugų šeimai
teikimo nėra pakankami. Stokojama ir bendruomenėse dirbančių socialinių darbuotojų, nevyriausybinių
organizacijų bei pačių bendruomenių bendradarbiavimo. Skatinsime paslaugų šeimai prieinamumą.

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

39

60

Efektyvios sveikatos apsaugos sistemos veikimas neįmanomas be gerų darbo sąlygų gydytojams. Tai apima tiek
darbo užmokestį, tiek ir techninę įrangą bei jos efektyvų panaudojimą. Todėl mes grąžinsime humaniškumą,
etiką ir holistinį požiūrį į sveikatos apsaugos sistemą bei deramas sąlygas dirbti ir tobulėti.
Sekdami principu, kad visuomenės brandą atspindi jos požiūris į silpniausius narius, o dabarties vaikai yra
ateities valstybės kūrėjai, daug dėmesio skirsime pagalbai neįgaliems vaikams ir jų šeimoms organizuoti.
Neįgalių vaikų gyvenimo sąlygoms palengvinti yra reikalingos kompleksinės priemonės. Joms įgyvendinti
siūlysime diegti atvejo vadybos paradigmą – sistemą ir metodiką, kuriomis remiantis individualizuotai ir
kompleksiškai teikiama paslauga neįgaliam vaikui, jo šeimai arba globėjams. Tokiu būdu, organizuojant
paslaugas, koordinuojant jų teikimą, nuolat peržiūrint gaunamas paslaugas, neįgalių asmenų individualius
poreikius ir galimybes, yra padedama šeimai išgyventi stresą, patiriamą kartu su neįgalaus vaiko atsiradimu,
užtikrinant vaiko visapusišką raidą, lavinimą ir ugdymą.
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Vyriausybės programa
Nr.

Nuostatos pavadinimas

62

Požiūris į silpniausius visuomenės narius apibūdina visuomenės brandą. Pasieksime, kad vyresnio amžiaus
asmenys bei neįgalieji nesijaustų atskirti dėl savo amžiaus ar negalios. Todėl ketiname taikyti įtraukias
socialines paslaugas, plėtoti universalaus dizaino principų taikymą fizinei aplinkai, prieinamam būstui ir
transportui tiek miesto, tiek kaimo vietovėse, tuo užtikrindami prieinamumą visiems neįgaliems asmenims.

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės
pavadinimas

Kodas

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

62

Požiūris į silpniausius visuomenės narius apibūdina visuomenės brandą. Pasieksime, kad vyresnio amžiaus
asmenys bei neįgalieji nesijaustų atskirti dėl savo amžiaus ar negalios. Todėl ketiname taikyti įtraukias
socialines paslaugas, plėtoti universalaus dizaino principų taikymą fizinei aplinkai, prieinamam būstui ir
transportui tiek miesto, tiek kaimo vietovėse, tuo užtikrindami prieinamumą visiems neįgaliems asmenims.

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

63

Numatome tikslingai plėtoti socialinę infrastruktūrą ir paslaugas.

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai (šeimos tyrimai)

P-01-01-01-03

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

64

65

66

68

Pastarųjų poros dešimtmečių laikotarpiu vykstantys Lietuvos regionų depopuliacijos ir netolygaus ekonominės
gerovės persiskirstymo procesai kelia rimtą grėsmę tolygiai Lietuvos demografinei ir ekonominei raidai.
Gyventojų pasiskirstymo struktūra – nuo pakankamai subalansuotos, kai didžiausiame šalies mieste gyveno
mažiau negu 20 proc., antrame pagal dydį mieste gyveno daugiau negu 10 proc., dar dviejuose – daugiau negu
po 5 proc. visų Lietuvos gyventojų, taip pat egzistavo kelios dešimtys vidutinio dydžio miestų (po 30–60 tūkst.
gyventojų), jau trečias dešimtmetis kaip linksta vieno didelio miesto modelio link, stiprėjant gyventojų
koncentracijai tik šalies sostinėje
Greta to keliamų ekonominių netolygumų, gyvenimo kokybės smukimo, tokia padėtis komplikuoja ir visos
šalies ekonominės bei socialinės raidos perspektyvas. Lietuvoje per pastaruosius porą dešimtmečių išryškėję
išsivystymo skirtumai, kai turtingiausio šalies regiono BVP viršija 140 proc. šalies vidurkio, o skurdžiausio –
siekia tik apie 50 proc., skatina vidinę ir išorinę migraciją, piliečių nusivylimą savo šalimi bei valstybės
valdymo institucijomis.
Prie visą Lietuvą ir jos regionus ištikusios krizės labai prisidėjo ir regioninės politikos centralizacija, kai regionų
plėtros politika yra planuojama Vilniuje, savivaldybėms paliekant tik antraeiles, daugiausia pritariamąsias
funkcijas. Tęsiantis tokioms tendencijoms ir nesant ambicingos regionų plėtros vizijos, Lietuva iš esmės pasiekė
padėtį, kai šalyje liko tik vienas augantis regionas – Vilniaus apskritis, o kaip „augančias“ galima įvardyti tik
kelias savivaldybes
Atsakydama į šias grėsmes bei iššūkius, Vyriausybė regioninės politikos srityje kelia tikslą – sukurti efektyvią
regioninės politikos sistemą ir užtikrinti Lietuvos regionų konkurencingumą bei aukštą gyvenimo kokybę juose.
Tam, kad Lietuvoje nesusiformuotų padėtis, kai didesnė gyventojų dalis yra susitelkusi viename mieste, o
regionų plėtra nebūtų priklausoma tik nuo ES lygmeniu pasiektų susitarimų, svarbu stiprinti socialinę,
demografinę, ekonominę bei ekspertinę bazę regionuose, siekiant, kad kiekvienas jų taptų stipriu augimo ir
verslo bei gyventojų traukos centru. Mūsų ilgalaikė vizija – Lietuva, kurios regionuose yra patogios gyvenimo
sąlygos, aukštą gyvenimo kokybę užtikrinanti infrastruktūra, teikiamos aukštos kokybės socialinės paslaugos,
veikia gyvybinga, vietines ir tarptautines galimybes išnaudojanti bei orų gyvenimą kurianti ekonomika, o patys
regionai yra patrauklūs investuoti vietos ir užsienio verslui, siūlantys kompetentingą darbo jėgą, išplėtotą
šiuolaikišką infrastruktūrą, kuriuose veikia kompetentingos vietos, o ilguoju laikotarpiu – ir regionų valdžios
institucijos.
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Vyriausybės programa
Nr.

74.1.

76.1.

76.2.

Nuostatos pavadinimas
įsipareigojame nuolat stebėti regionų plėtros problematiką ir nedelsdami reaguoti į kylančius iššūkius. Tam
tikslinga stiprinti Nacionalinę regioninės plėtros tarybą. Peržiūrėtos šios tarybos funkcijos turi apimti reguliarią
regioninės politikos rezultatų ir krypčių peržiūrą, atsižvelgiant į ūkio, švietimo, inovacijų, žemės ūkio,
energetikos, kultūros ir kitų sričių aktualijas. Sieksime, kad ministerijos ir kitos valstybės valdymo institucijos ir
įstaigos – nacionalinių ir ES fondų investicijų valdytojos bei Vyriausybės siūloma (įvertinus visas sąnaudas,
galimybes ir kitų institucijų atliekamas funkcijas) įsteigti regionų plėtros agentūra – maksimaliai atsižvelgtų į
šios tarybos sprendimus ir formuojamas strategines regioninės politikos gaires; Sieksime optimizuoti šalies
regioninį suskirstymą. Vykdydami Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, numatančias, kad
aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose valdymą organizuoja Vyriausybė, svarstysime galimybę nuo
naujojo ES finansinio laikotarpio pradžios (2021 m.) mažinti šalies apskričių skaičių, pasiekiant ES lygmeniu
mažiausio efektyvaus regiono rodikliu laikomą NUTS 2 (pranc. Nomenclature des Unités territoriales
statistiques) standartą, kuris nustato 800 tūkst. – 3 mln. gyventojų turinčius bazinius regionus, kuriuose
įgyvendinama regioninė politika. Lietuvoje panaudojant gerąją europinę ir pasaulinę praktiką ir puoselėjant
etnines tradicijas suformavus 2–3 naujus regionus, iš kurių bus išskirtas Vilniaus miestas, bus sukurtos
prielaidos praktiniam subsidiarumo principui įgyvendinti, efektyviai decentralizuotai regioninei politikai
planuoti ir tolygioms, regionų interesais paremtoms ES fondų investicijoms. Tokiu būdu sumažinsime galimą
neigiamą Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES poveikį ES BVP vidurkiui. Dėl šio pasitraukimo Lietuva, kaip
vienas regionas, gali viršyti 75 proc. ES BVP lygį;
Sieksime optimizuoti šalies regioninį suskirstymą. Vykdydami Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas,
numatančias, kad aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose valdymą organizuoja Vyriausybė,
svarstysime galimybę nuo naujojo ES finansinio laikotarpio pradžios (2021 m.) mažinti šalies apskričių skaičių,
pasiekiant ES lygmeniu mažiausio efektyvaus regiono rodikliu laikomą NUTS 2 (pranc. Nomenclature des
Unités territoriales statistiques) standartą, kuris nustato 800 tūkst. – 3 mln. gyventojų turinčius bazinius
regionus, kuriuose įgyvendinama regioninė politika. Lietuvoje panaudojant gerąją europinę ir pasaulinę praktiką
ir puoselėjant etnines tradicijas suformavus 2–3 naujus regionus, iš kurių bus išskirtas Vilniaus miestas, bus
sukurtos prielaidos praktiniam subsidiarumo principui įgyvendinti, efektyviai decentralizuotai regioninei
politikai planuoti ir tolygioms, regionų interesais paremtoms ES fondų investicijoms. Tokiu būdu sumažinsime
galimą neigiamą Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES poveikį ES BVP vidurkiui. Dėl šio pasitraukimo
Lietuva, kaip vienas regionas, gali viršyti 75 proc. ES BVP lygį;
Sieksime optimizuoti savivaldybių teritorinį suskirstymą. Lietuvos savivaldybės – vienos stambiausių visose ES
valstybėse narėse (vidutiniu gyventojų skaičiumi didesnės savivaldybės yra Didžiojoje Britanijoje ir Danijoje, o
teritorijos plotu – Suomijoje). Dėl savo fizinio dydžio ir administracinio centro nuotolio bei kitų savivaldos
organizavimo aspektų jos neretai susilaukia vietos gyventojų nepasitenkinimo dėl nepatogaus susisiekimo,
savivaldybių ribas peržengiančios infrastruktūros ir paslaugų teikimo sunkumų. Laikydamiesi Europos vietos
savivaldos chartijos principų, mes manome, kad tik patys piliečiai geriausiai gali nuspręsti, kokioje
savivaldybėje jie pageidauja gyventi. Naujų savivaldybių steigimas, esamų jungimas ir kitoks teritorinis
pertvarkymas turi vykti tiktai pačių vietos gyventojų ar savivaldybių tarybų iniciatyva, valstybei tik teikiant
siūlymus dėl galimų reformų tikslų, tokių kaip žiedinių savivaldybių optimizavimas

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės
pavadinimas

Kodas

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai (migracijos tyrimai)

P-01-01-01-03

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai (migracijos tyrimai)

P-01-01-01-03
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Nr.

77

78

98

99
108

112

113

Nuostatos pavadinimas
Siekiant darnaus vystymosi, ekonomikos, socialiniai ir aplinkos aspektai bus derinami tarpusavyje, dėmesį
sutelkiant į žmogaus gyvenimo kokybę. Septynioliktosios Vyriausybės politikos įgyvendinimas remiasi šiomis
darnaus vystymosi nuostatomis: pagrindinių teisių palaikymas ir apsauga; vienodos sąlygos visų kartų ir tos
pačios kartos atstovams; atvira ir demokratinė visuomenė; piliečių įtraukimas ir jų dalyvavimas; įmonių
socialinės atsakomybės skatinimas; politikos nuoseklumas; politikos integralumas; kompetencija ir naudojimasis
geriausiomis turimomis žiniomis ir technologijomis; atsargumo principas; „teršėjas moka“ principas.
Kurdami sveikos, švarios ir darnios Lietuvos viziją, vadovaujamės principu, kad, greta įprastų ekonominio
augimo rodiklių (BVP augimas, konkurencingumas, investicijos), ne mažiau svarbūs turi būti ir valstybės
politiką lemiantys gyvenimo kokybės standartų rodikliai – žmonių sveikata, aplinkos ir gyvenimo kokybė,
ekosistemų apsauga, ilgalaikės sąnaudos, gamtinių išteklių ribos ir t. t. Žinoma, be ekonomikos atsigavimo,
pramonės augimo yra neįmanoma sukurti gerovės. Kartu pabrėžiame, kad ekonomikos raida turi derėti su
aplinkos kokybe ir žmonių gerove. XXI amžiaus Lietuvos politika bus formuojama atsižvelgiant į darnios
plėtros principus, sprendimų ilgalaikes socialines ir aplinkosaugines sąnaudas bei jų teikiamą naudą.
Lietuvos kaime gyvena beveik trečdalis šalies gyventojų, o kaimiškosios vietovės užima daugiau negu devynis
dešimtadalius šalies teritorijos. Greta demografinės ir geografinės vertės, kaimiškosios teritorijos Lietuvoje turi
ir didžiulę istorinę bei kultūrinę vertę. Būtent kaimiškosiose vietovėse buvo išsaugotas lietuviškumas, būtent
nuo kaimiškųjų vietovių prasidėjo tautinis atgimimas, būtent kaimiškosiose vietovėse vyko aršiausia kova su
okupantais.
Gyvybingo kaimo, tvarių jo bendruomenių išsaugojimas yra svarbiausias bet kurios atsakingos šalies likimą
lemiantis vyriausybės uždavinys. Gyvybingo kaimo egzistavimas neįmanomas be šių trijų pagrindinių sąlygų:
konkurencingo ir pelningo žemės bei kito kaimo ūkio, deramos infrastruktūros ir deramų socialinių, sveikatos
bei kultūros paslaugų.
Suvokdami, kad vien dideliu efektyvumu žemės ūkis nesukurs pakankamai darbo vietų kaimo vietovėse: bei
keldami tikslą išlaikyti gyvybingą kaimą, skatinsime ne žemės ūkio verslų plėtrą kaime:
<...> sukurti mūsų šalyje patrauklias darbo ir gyvenimo sąlygas žmonėms, galimybes derinti darbą ir asmeninį
gyvenimą. Globalėjančiame pasaulyje konkuruosime ne pigia darbo jėga ir menkomis žmonėms teikiamomis
garantijomis, o kvalifikuotais ir išsilavinusiais darbuotojais, aukšta viešųjų paslaugų kokybe. Sieksime išsaugoti
aukštos kvalifikacijos, išsilavinusius darbuotojus, investuosime į darbuotojų kvalifikaciją, persikvalifikavimą ir
inovacijas, remsime socialiai atsakingo verslo iniciatyvas, užtikrinsime aukštą viešųjų paslaugų kokybę.
Skurdo ir regioninės atskirties įveikimas turi tapti prioritetiniu naujosios Vyriausybės uždaviniu. Pripažindami,
kad ekonominė didelio nedarbo lygio ir emigracijos priežastis yra santykinai nedideli atlyginimai, imsimės
sparčių ir efektyvių priemonių gyventojų gaunamoms pajamoms didinti, kartu sieksime užtikrinti deramą
socialinės apsaugos lygį. Šiuo klausimu mes keliame konkrečius tikslus ir numatome rinkinį mokestinių,
finansinių ir reguliavimo priemonių.

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės
pavadinimas

Kodas

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Etnosocialinių procesų tyrimai

P-01-01-01-05

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai (migracijos tyrimai)

P-01-01-01-03
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Nr.
116
117
117.1

117.2

117.3
117.5.2
117.12.

117.14.

117.16.

118.1
118.5
119.1.

Nuostatos pavadinimas
Vyriausybė, pabrėždama ryšių su išvykusiais tautiečiais išlaikymo svarbą, siūlo nuo Globalios Lietuvos
koncepcijos pereiti prie Lokalios Lietuvos koncepcijos – visų šalies politinių, ekonominių ir socialinių jėgų
susitarimo, kad geriausia vieta gyventi ir kurti Lietuvos piliečiams turi tapti Lietuva.
Svarbiausia užduotis siekiant šio tikslo yra veiksminga, darni skurdo įveikimo politika, paremta ilgalaikės visų
piliečių gerovės užtikrinimu.
bus įgyvendinamos aktyvios skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonės. Lietuvos socialinės atskirties ir
pajamų nelygybės indeksą artinsime iki ES valstybių narių vidurkio
ateityje, mažindami pajamų nelygybę, sieksime pertvarkyti mokesčių sistemą ir įvesti progresinius mokesčius,
kai tam bus palanki visuomenės nuomonė. Savo mokesčių programoje siūlome minimalų mokesčių
progresyvumą ir ateityje svarstysime jo plėtimo galimybes (žr. šios programos 4 skyrių „Darni ekonomika ir
finansai“);
skatinsime kolektyvines derybas, nacionaliniu, atskirų šakų (sektorių) ir įmonių lygiu dalį darbo santykių
reguliavimo perkeldami iš įstatymų į kolektyvinius susitarimus
vertindami darbo santykius, akcentuosime ne vien liberalizavimą, o kolektyvines derybas tam, kad didėtų
vidutinis atlyginimas;
sistemiškai didinsime išlaidas socialinei apsaugai, kartu užtikrindami valstybės finansinį stabilumą. Valstybės
socialinių įsipareigojimų didėjimą susiesime su socialinės paramos veiksmingumo didinimu. Siektinu valstybės
socialinių įsipareigojimų rodikliu įvardijame ES vidurkį: vidutiniškai ES valstybės narės socialinei apsaugai
skiria 19,5 proc. BVP, o Lietuva – tik 11,5 proc.;
palaikome įvykdytą socialinės paramos skirstymo decentralizaciją. Įgyvendinsime nuostatą, kad socialinėms
reikmėms valstybės savivaldybėms skirtos, tačiau neišleistos lėšos, gerbiant savivaldos savarankiškumą, turi
būti pirmiausia panaudotos tik kitoms giminingoms socialinėms reikmėms. Kartu numatome išanalizuoti
išryškėjusius šios reformos nesklandumus ir klaidas;
tobulinsime Lietuvos skurdo ir socialinės atskirties rodiklių stebėsenos sistemą. Sieksime, kad šie rodikliai būtų
ne vien kiekybiniai, bet ir kokybiniai. Vertindami teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinsime jų viešumą ir
prieinamumą.
prioritetas bus teikiamas ilgalaikių bedarbių, jaunimo, moterų, vyresnio amžiaus žmonių, atskirų regionų
gyventojų, neįgaliųjų, atskirų socialinių grupių žmonių užimtumui
nedelsdami imsimės spręsti struktūrinę darbo rinkos problemą – aukštą nedarbo lygį didelio darbo jėgos
trūkumo sąlygomis
skatinsime vietos savivaldą investuoti į gyvenimo aplinkos kokybės gerinimą regionuose, kokybiškas sveikatos
apsaugos, švietimo paslaugas, kompaktiškas, kokybiškas, demografines tendencijas atitinkančias viešąsias
erdves, poilsio, pramogų ir sporto infrastruktūrą. Skatinsime verslo dalyvavimą prisidedant prie šių viešųjų
investicijų ir teikiant šias paslaugas

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės
pavadinimas

Kodas

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-02

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-02

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-02

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01
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Nr.

121.1

121.6

122

125.1

125.4

125.5
127
138
144

144.1.

Nuostatos pavadinimas
sukursime kompleksinę pagyvenusių žmonių užimtumo skatinimo sistemą. Ji apims efektyvius vyresnio
amžiaus žmonių įtraukimo į darbo rinką būdus, įskaitant įpareigojimus Lietuvos darbo biržai kvalifikacijos
kėlimo paslaugas teikti ne tik darbingo, bet ir pensinio amžiaus asmenims. Ilgalaikis tikslas, kurį keliame 2016–
2020 m., – pasiekti, kad pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečių dalyvavimas darbo rinkoje siektų ES
vidurkį
formuodami ir įgyvendindami vyresnio amžiaus žmonių įtraukimo į darbo rinką iniciatyvas bei kompleksinių
jiems teikiamų paslaugų plėtrą, deramai konsultuosimės su pagrindinėmis visuomeninėmis pensininkams
atstovaujančiomis organizacijomis, skatinsime jų veiklą viešinant ir deramai atstovaujant pagyvenusių žmonių
interesams viešosios politikos procesuose.
Švietimas yra valstybės gerovės ir nacionalinio saugumo pagrindas, kuris leidžia kiekvienam asmeniui plėtoti
savo sėkmingo gyvenimo visuomenėje galimybes. Švietimas yra mūsų kultūros svarbiausioji ir gyvybiškai
būtina dalis ir jis vertintinas kaip pažangos spartinimo pagrindas. Valstybė privalo suteikti visiems vienodas
galimybes gauti kokybišką švietimą, nepriklausomai nuo tautybės, amžiaus, socialinės padėties ar gyvenamosios
vietos.
užtikrinsime, kad visais švietimo lygmenimis būtų skiriamas tinkamas dėmesys visuomenės darnaus vystymosi
dėsningumų ir jų raiškos pažinimui, gebėjimų priimti ir įgyvendinti vertybėmis ir naujausiomis žiniomis
grindžiamus sprendimus asmeniniame ir bendruomenės gyvenime bei profesinėje veikloje ugdymui;
skatinsime aukštųjų mokyklų dėstytojus ir profesinių mokyklų mokytojus bendradarbiauti su socialiniais bei
verslo partneriais, užtikrinti, kad absolventai įgytų darbinei karjerai būtinų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų,
ypač kūrybiškumo, novatoriškumo ir verslumo. Studijų programose humanitariniai ir socialiniai mokslai bus
veiksmingiau panaudojami atsakingai, remiantis etikos principais, diegiant technologijų ir socialines inovacijas
ugdant asmenybės gebėjimus
skatinsime jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą jaunimo pilietiškumo
ugdyme
Skatinsime tautinių mažumų kultūrinę saviraišką, parengsime ir įgyvendinsime jų kultūros paveldo išsaugojimo
programą. Sieksime užtikrinti tautinių mažumų mokykloms adekvačius materialiuosius ir žmogiškuosius
išteklius;
<...> skatinti darnią žmogaus ir visuomenės raidą, stiprinančią šalies konkurencingumą ir sudarančią sąlygas
inovacijoms. <...>
Visų sričių mokslų taikomuosius tyrimus tikslingai kreipsime į verslo ir visuomenės raidos uždavinių
inovatyvius sprendimus
inovacijos švietimo, kultūros ir kūrybos, sveikatos, socialinės apsaugos srityse turi užtikrinti lygiavertes
galimybes siekti geresnės gyvenimo kokybės, mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų grupių atskirtį. Inicijuosime
socialinius mokslinius tyrimus, skirtus viešojo sektoriaus veiklai tobulinti ir strateginėms nuostatoms pagrįsti,
tobulinsime jų įgyvendinimo priemones ir vertinimo kriterijus. Bus skatinami taikomieji moksliniai tyrimai,
skirti svarbiausioms visuomenės problemoms (skurdo mažinimo, demografijos, emigracijos, lyčių lygybės ir
kitoms) spręsti, taip pat į šalies interesus orientuoti reikminiai moksliniai tyrimai

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės
pavadinimas

Kodas

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Etnosocialinių procesų tyrimai

P-01-01-01-05

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01
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Nr.
168.2.
168.5.
168.6.
192.1

Nuostatos pavadinimas
skatinsime kultūros, kaip tautinės savimonės formavimosi ir pilietiškumo stiprinimo priemonės, plėtrą.
Skatindami kultūros paveldo pažinimą, ugdysime tautinę savimonę, stiprinsime ryšius su vietos kultūrinėmis
bendruomenėmis, skatinsime bendruomeniškumą ir pilietiškumą
stiprinsime neįgaliųjų ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą. Plėsime galimybes
neįgaliesiems dalyvauti kultūros renginiuose, lavinti ir panaudoti savo kūrybinius, meninius gebėjimus;
skatinsime visų amžiaus grupių ir tautybių kūrybinę veiklą bei kultūrinių kompetencijų ugdymą visuose
Lietuvos regionuose ir visose savivaldybėse;
stiprinsime sąveiką tarp įstatymų leidėjų, politinių sprendimų priėmėjų, politikos formuotojų, MTI
bendruomenių ir visuomenės, keldami tikslą pasiekti, kad tiek Lietuvos investicijos į MTEPI plėtrą, tiek ir
aukštųjų technologijų kuriama BVP dalis viršytų ES vidurkį;

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės
pavadinimas

Kodas

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

201.1

veiksmingai įtrauksime gyventojus į darbo rinką;

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

201.2

skatinsime konkurencingų darbo vietų kūrimą, ypač nuo didžiųjų miestų nutolusiuose šalies regionuose

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Demografinių procesų ir gyventojų
politikos tyrimai

P-01-01-01-03

203

203.1.

203.7
203.8

204

Valstybė turi ne tik pripažinti, kad pagrindinė didelio nedarbo, mažo užimtumo regionuose bei emigracijos iš jų
priežastis yra maži atlyginimai, mažas verslininkų suinteresuotumas kurti naujas darbo vietas, galimybė
bedarbiams ilgą laiką gyventi iš socialinių pašalpų, bet ir imtis atitinkamų priemonių. To siekdami, mes
pertvarkysime įdarbinimo paslaugas ir jų prieinamumą, veiksmingai įtrauksime gyventojus į darbo rinką
modernizuosime, dabarties poreikiams ir iššūkiams pritaikysime Darbo kodeksą, išlaikydami darbuotojų ir
darbdavių interesų balansą. Pasisakome už Darbo kodekso liberalizavimą, tačiau tai nėra pagrindinė darnių
darbo santykių prielaida. Dėl darbo santykių akcentuosime ne tik individualų darbuotojų lankstumą ir
prisitaikymą prie darbdavio poreikių, bet ir darbuotojų saugumą, kolektyvinius susitarimus ir socialinę įmonių
atsakomybę
imsimės priemonių didinti Lietuvos darbo biržos veiklos efektyvumą ir plėtosime šios institucijos veiklos
vertinimą
stiprinsime socialinį dialogą ir bendradarbiavimą Trišalėje taryboje ir kituose forumuose, sustiprindami
profesinių sąjungų galias ir skatindami verslo asociacijų konsolidavimo procesus. Kartu remsime pastangas
stiprinti profesinių sąjungų kompetenciją ir gebėjimus atstovauti dirbančiųjų interesams
Esame įsitikinę, kad vien tik patogios ir išplėtotos infrastruktūros bei kokybiškų socialinių paslaugų nepakaks
tam, kad motyvuotume žmones gyventi, dirbti ir kurti regionuose. Reikalingos stiprios materialinės paskatos
tam, kad pritrauktume jaunus, iniciatyvius ar tiesiog norinčius dirbti žmones gyventi su dideliais ekonominiais,
socialiniais ir demografiniais iššūkiais susiduriančiuose regionuose.

210.1.

pertvarkysime mokesčių ir pensijų sistemas ir pagerinsime jų administravimą;

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

210.10.

įvertinsime poreikį sustiprinti Lietuvos fiskalinę sistemą, siekdami plataus institucijų ir politikų sutarimo šiuo
klausimu.

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02
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Nr.

212

212.1

298

Nuostatos pavadinimas
Atsižvelgdami į tai, kad tiek darbuotojų, tiek darbdavių mokami mokesčiai yra privalomi ir sudaro neatskiriamą
darbo vietos kaštų bei atlyginimų dalį, kad didžiausias progresyvumas šiuo metu yra valstybinio socialinio
draudimo pensijų sistemoje, o gyventojų pajamų mokestis sudaro mažąją darbo užmokesčiui nustatytų mokesčių
naštos dalį, kad būtina mažinti susitarimų dėl „vokelių“ prielaidas, didinti sistemos skaidrumą ir paskatas mokėti
mokesčius, išgryninti mokesčių ir socialinio draudimo principus, sieksime mokesčių sistemą padaryti
paprastesnę, skaidresnę ir aiškesnę.
analizuosime tikslingumą sujungti darbdavio ir darbuotojo mokamus mokesčius, taip darbo užmokesčio
apmokestinimą padarant aiškesnį, skaidresnį, lengvai administruojamą ir didinantį paskatas legaliai dirbti bei
mažinti šešėlį
Stipri, solidari, konstruktyvi ir veiksminga ES – Lietuvos esminis interesas. Ji ir toliau lieka svarbiausiu Europos
politinės, ekonominės ir socialinės raidos veiksniu. Sieksime dar aktyvesnio Lietuvos pozicijų bei valstybės
interesų atstovavimo ES, pasisakome už nacionalinių valstybių vaidmens stiprinimą ES institucijose.

––––––––––––––––––––

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės
pavadinimas

Kodas

Socialinės gerovės tyrimai

P-01-01-01-02

Užimtumo ir darbo rinkos tyrimai

P-01-01-01-04

Žmogaus socialinės raidos tyrimai

P-01-01-01-01
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(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______________________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Strateginis tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinius
tyrimus ir kurti Lietuvos socialinės politikos gaires, rengti mokslininkus
Programa – Mokslo plėtojimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Vyriausybės prioritetai:
 Užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas,
prielaidų realiajam darbo užmokesčiui šalies ūkyje didėti kūrimas,
spartus investicijų ir verslo sąlygų pagerinimas.
 Švietimo ir aukštojo mokslo politikos kaita, mokesčių už studijas
mažinimas, švietimo ir aukštojo mokslo kokybės gerinimas.
 Veiksminga, technologijų pažangą spartinanti mokslo ir technologijų
plėtros politika, sąlygų kurti naujas inovatyvias technologijas sudarymas,
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas.
Vertinimo kriterijus – Siūlymai dėl viešosios politikos formavimo ir tikslinimo,
remiantis teorinio ir taikomojo pobūdžio tyrimų rezultatais.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.
5.
6.
7.
8.

Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Kodas
90.900.2802
01
01.10

32.
40.
41.
E-01-01

Suprantamas iš kriterijaus formuluotės
Ne
Efekto kriterijus išplaukia iš Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintų Centro veiklų
Vienetais
Moksliniai tyrimai ir mokslinės veiklos rezultatai
Centro visuomeninės priežiūros komisija
Kasmet
Centro direktorė Meilutė Taljūnaitė
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(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______________________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Strateginis tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinius
tyrimus ir kurti Lietuvos socialinės politikos gaires, rengti mokslininkus
Programa – Mokslo plėtojimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Vyriausybės prioritetai:
 Užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas,
prielaidų realiajam darbo užmokesčiui šalies ūkyje didėti kūrimas,
spartus investicijų ir verslo sąlygų pagerinimas.
 Švietimo ir aukštojo mokslo politikos kaita, mokesčių už studijas
mažinimas, švietimo ir aukštojo mokslo kokybės gerinimas.
 Veiksminga, technologijų pažangą spartinanti mokslo ir technologijų
plėtros politika, sąlygų kurti naujas inovatyvias technologijas sudarymas,
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas.
Vertinimo kriterijus – Monografijų, mokslo studijų, straipsnių rinkinių skaičius.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.
5.
6.
7.
8.

Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Kodas
90.900.2802
01
01.10

32.
40.
41.
P-01-01-01-N-01

Suprantamas iš kriterijaus formuluotės
Ne
Rezultato kriterijus išplaukia iš Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintų Centro veiklų
Vienetais
Moksliniai tyrimai ir mokslinės veiklos rezultatai
Centro visuomeninės priežiūros komisija
Kasmet
Centro direktorė Meilutė Taljūnaitė
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(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______________________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Strateginis tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinius
tyrimus ir kurti Lietuvos socialinės politikos gaires, rengti mokslininkus
Programa – Mokslo plėtojimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Vyriausybės prioritetai:
 Užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas,
prielaidų realiajam darbo užmokesčiui šalies ūkyje didėti kūrimas,
spartus investicijų ir verslo sąlygų pagerinimas.
 Švietimo ir aukštojo mokslo politikos kaita, mokesčių už studijas
mažinimas, švietimo ir aukštojo mokslo kokybės gerinimas.
 Veiksminga, technologijų pažangą spartinanti mokslo ir technologijų
plėtros politika, sąlygų kurti naujas inovatyvias technologijas sudarymas,
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas.

Vertinimo kriterijus – Publikuotų mokslo straipsnių skaičius.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.
5.
6.
7.
8.

Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Kodas
90.900.2802
01
01.10

32.
40.
41.

P-01-01-01-N-02

Suprantamas iš kriterijaus formuluotės
Ne
Rezultato kriterijus išplaukia iš Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintų Centro veiklų
Vienetais
Moksliniai tyrimai ir mokslinės veiklos rezultatai
Centro visuomeninės priežiūros komisija
Kasmet
Centro direktorė Meilutė Taljūnaitė
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(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
______________________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Strateginis tikslas – vykdyti Lietuvos socialinės ekonominės raidos mokslinius
tyrimus ir kurti Lietuvos socialinės politikos gaires, rengti mokslininkus
Programa – Mokslo plėtojimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Vyriausybės prioritetai:
 Užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas,
prielaidų realiajam darbo užmokesčiui šalies ūkyje didėti kūrimas,
spartus investicijų ir verslo sąlygų pagerinimas.
 Švietimo ir aukštojo mokslo politikos kaita, mokesčių už studijas
mažinimas, švietimo ir aukštojo mokslo kokybės gerinimas.
 Veiksminga, technologijų pažangą spartinanti mokslo ir technologijų
plėtros politika, sąlygų kurti naujas inovatyvias technologijas sudarymas,
mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas.
Vertinimo kriterijus – Pranešimų mokslinėse konferencijose skaičius.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.
5.
6.
7.
8.

Skaičiavimo metodas
Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Kodas
90.900.2802
01
01.10

32.
40.
41.
P-01-01-01-N-03

Suprantamas iš kriterijaus formuluotės
Ne
Rezultato kriterijus išplaukia iš Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintų Centro veiklų
Vienetais
Moksliniai tyrimai ir mokslinės veiklos rezultatai
Centro visuomeninės priežiūros komisija
Kasmet
Centro direktorė Meilutė Taljūnaitė

