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LSTC vykdomos ilgalaikės 
mokslo programos 2017-2021 m. 

Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai
keliant jų gerovę: šeima, būstas, pajamos, 
socialinės paslaugos
• Dr. L.Žalimienė, Dr. A.Marcinkevičius

Socialinių ir ekonominių pokyčių įtakos darbo 
rinkai ir atskirų gyventojų grupių užimtumui 
tyrimai
• Dr. B.Gruževskis

Lietuvos visuomenės socialinės diferenciacijos 
procesai ir integracijos prielaidos 
• Dr. S.Mikulionienė, Dr. D.Burneika
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Paraiškų moksliniams tyrimams teikimas 2017 m.
Teiktos paraiškos

• Mokslininkų grupių projektai: 4 paraiškos (skirtas 
finansavimas 2)

• Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio 
MTEP projektus: 2 paraiškos (skirtas finansavimas 1)

• Bendra Lietuvos – Lenkijos programa: 6 paraiškos (laukiama 
įvertinimo)

• Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas: 5 paraiškos 
(skirtas finansavimas 1)

• Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos: 5 paraiškos 
(skirtas finansavimas 5)

• LMT kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 
2018 metų I pusmetį gauti: 5 paraiškos (laukiama 
įvertinimo)

• FRANET- Data collection and research services on
fundamental rights issues F-SE-17-T11 programai teikti 
projektai: 1 paraiška (laukiama įvertinimo)

• Eurofound projektas: Provision of scheduled and on-request 
reporting services – Network of Correspondents – Lithuania.
1 paraiška (skirtas finansavimas)

Statistika: Iš viso teikta paraiškų - 29. Iš jų:  12  laukia įvertinimo, 17 – įvertintos. Iš 
17 įvertintų: finansavimas skirtas 10, neskirtas – 7.



1. Bevaikystė Lietuvoje: modernios visuomenės socio-kultūrinė kaita ir 
individualios patirtys (dr. M. Gedvilaitė-Kordušienė)

2. Demokratijos būklė ir lygios galimybės: Lietuvos gyventojų požiūris ir 
socialinė praktika (dr. A. Žvinklienė)

3. Gimdymo paauglystėje regioninė diferenciacija Lietuvoje: 
socioekonominė aplinka, lytinio švietimo vaidmuo ir indvidualios
patirtys (dr. G. Pociūtė-Sereikienė)

4. Iššūkiai gerovės valstybių sistemoms Lietuvoje ir Švedijoje (dr. J. 
Aidukaitė kartu su Stokholmo universitetu)

5. Mažėjantys miestai pokomunistiniame kontekste: Šiaulių miesto 
atvejo analizė  (po doktorantūros stažuotė; stažuotoja – dr. G. Pociūtė-
Sereikienė)

6. Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 
vertinimas ir integracijos procesų stebėsena (dr. Karolis Žibas)

7. Regioniniai gerovės skirtumai Lietuvoje (dr. V. Daugirdas)

8. Socialinis ir istorinis teisingumas Lietuvoje: etninė ir generacijų
dimensija (dr. N. Klumbytė);

9. Vieni gyvenantys vyresnio amžiaus žmonės: tendencijos, profiliai ir 
iššūkiai kartų integracijai (dr. S. Mikulionienė)

Mokslo projektų pagal konkursinį 
finansavimą vykdymas 2017 m.

2 tarptautiniai 
1. Provision of scheduled 

and on-request 
reporting services -
Network of 
Correspondents –
Lithuania. Eurofound

2. "Youth Wiki Tool" 
nacionalinio 
korespondento veikla, 
pagal Europos Sąjungos 
programą "Erasmus+„. 

9 nacionaliniai 
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Publikacijos mokslo kryptyse, 2017 m.

Sociologija
56 publikacijos

Ekonomika
12 publikacijų

68 publikacijos



Publikacijos 2017 m. 

2

1

2

4

17

14

4

3

6

1

4

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Monografija

Mokslo studija

Knygos dalis (skyrius)

Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of…

Straipsnis kitose DB

Straipsnis kituose recenzuojamuose…

Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje

Straipsnis mokslo, meno, kultūros,…

Straipsnis recenzuojamoje konferencijų…

Straipsnis nerecenzuojamoje konferencijų…

Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose

Konferencijų tezės nerecenzuojamuose…



LSTC leidiniai 2017 m. 
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Norėdami įsigyti leidinių, kreipkitės:
Vilija Jatkevičienė
mob. tel.: (8 656) 08852
el. paštas: leidiniai@lstc.lt

mailto:leidiniai@lstc.lt


Konferencijose skaityti LSTC 
darbuotojų pranešimai, 2017 m., vnt. 

36 23 44

Užsienyje Tarptautinės Lietuvoje Nacionalinės

Iš viso: 103
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Konsultacijos, rekomendacijos dėl viešosios 
politikos tobulinimo, dalyvavimas darbo 

grupėse rengiant įstatymo projektus, 2017 m.

• Dalyvauta 4 darbo grupėse, sprendžiančiose socialinės 
integracijos klausimus.  

• Teiktos 7 konsultacijos rengiant įstatymo projektus, direktyvas.

• Teiktos 24 konsultacijos įvairioms valstybinėms įstaigoms, 
ministerijoms. 
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Tyrimų rezultatų sklaida 2017 m. 

• daugiau nei 100
interviu, dalyvavimas 
radijo ir televizijos 
laidose

Pranešimai 
žiniasklaidai

• apie 15 viešų paskaitų

Viešos 
paskaitos

•Tarptautinė mokslinė 
konferencija, seminaras 
„Baltarusijos ir Lietuvos 
socioekonominės raidos 
regioniniai ypatumai“ 
(VGDI) 

•Konferencija „Pabėgėliai 
Šiaurės Europos ir Baltijos 
šalyse: integracija 
savivaldybėse“ (ETI) 

•Nacionalinė mokslinė 
konferencija „Lietuvos 
darbo rinkos pokyčiai: 
problemos ir galimybės“ 
(DRTI).

Suorganizuoti 
renginiai
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LSTC doktorantūra

LSTC turi dvi jungtines socialinių mokslų srities 
doktorantūros studijų programas:
• Sociologijos (kartu su VDU ir KTU);
• Ekonomikos (kartu su VGTU).
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LSTC doktorantai

2017 m. sausis

Kasmet LSTC praktiką atlieka 
7-10 studentų (dažniausiai tai -
VU Matematikos ir 
informatikos fakulteto, VU 
Filosofijos fakulteto studentai)
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Tarptautiškumas
• Vykdyti tarptautiniai projektai: 

-Provision of scheduled and on-request reporting services - Network 
of Correspondents – Lithuania. Eurofound;
-"Youth Wiki Tool" nacionalinio korespondento veikla, pagal Europos 
Sąjungos programą "Erasmus+„.

• Sudarytos tarptautinės bendradarbiavimo sutartys:

- Memorandum of understanding between University of Warsaw and 
Lithuanian Social Research Centre (2017-04-27);

- Cooperation Agreement between Lithuanian Social Research Centre 
and Belarusian State University (2017-05-25).

• Darbuotojų komandiruočių į užsienį skaičius: 93.



LSTC atstovauja Lietuvą tarptautinėse 
organizacijose ir tinkluose

• European Consortium for Sociological
Research - ECSR 

• Trade Union related Research 
Institutes network -TURI

• International Sociological Association
- ISA 

• European Sociological Association -
ESA

• European Cooperation in Science and
Technology Network - COST 

• Europos fondo gyvenimo ir darbo 
sąlygoms gerinti korespondentų 
tinklas - EUROFOND 

• Winnet Centre of Excellence Network
- WCE 

• European Network of Experts on
Gender Equality – ENEGE 

• Central and Eastern European
Research Network of the Oxford
Institute of Population Ageing - EAST

• Baltijos šalių bendradarbiavimo 
tinklas: Moterys tiksliuosiuose 
moksluose ir aukštosiose 
technologijose  - BASNET

• Europos socialinės politikos asociacija
• Europos regioninių studijų asociacija 

RSA 
• European Network for Housing

Research
• Tarptautinis priežiūros atostogų 

politikos tinklas 
• International Population Data Linkage

Network
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LSTC ištekliai

Darbuotojai

Darbo vietų 
aprūpinimasFinansai
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Mokslo darbuotojai 
2017 m. LSTC dirbo:
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Darbo vietų aprūpinimas

Įrengtos darbo vietos

Kompiuteriai
Iš jų:

stacionarūs
nėšiojami

planšetiniai

59

76  

51
22
3
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Finansai, 2017 m., eurai 

Iš viso
1017,6 
tūkst.

Valstybės 
biudžeto 

asignavimai 
63,4 %

Tikslinis 
finansavimas 

(projektai, 
programos, sutartys 

ir kt.) 36,5 % Lėšos, gautos už 
teikiamas 
paslaugas 

0,1 %
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2017 m. gautų asignavimų iš valstybės biudžeto 
išlaidos pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius

Išlaidų pavadinimas Iš viso tūkst. 
eur. 

Biudžeto lėšos pagal 
programas

1.1 1. 2

Darbo užmokestis 456,0 434,9 21,1

Soc. draudimo įmokos 141,3 134,7 6,6

Ryšių paslaugos 0 0 0

Komandiruotės 8,1 0,6 7,5

Ilgalaikio materialaus turto
einamasis remontas

0 0 0

Komunalinės paslaugos 8,0 8,0 0

Stipendijos 62,1 62,1 0
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LSTC veiklos prioritetai 2018 m. 

• Atnaujinti darbuotojų veiklos vertinimo sistemą:
– Naujoji mokslinės veiklos vertinimo sistema
– Diegti naują darbo užmokesčio / skatinimo sistema

• Didinti mokslininkų ir jų publikacijų matomumą / tarptautiškumą:
– Centro mokslininkams ORCID
– Centro leidiniams  DOI
– Centro mokslininkai  ResearchGate

• Optimizuoti informacijos sklaidą:
– Centro naujienų prenumerata
– Centro  įtraukimas į socialinius tinklus – Facebook
– Centro intraneto plėtojimas
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