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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

Sutelkus iškilius mokslininkus, inicijuoti veiklas, kurios stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų
prie  mokslo,  socialinės,  kultūrinės  ir  ekonominės  krašto  plėtros;  tenkinti  Lietuvos  mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekos vartotojų informacines reikmes, išsaugoti ir skleisti nacionalinį
kultūros paveldą, sukauptą bibliotekoje.

VEIKLOS PRIORITETAI

Ugdyti  visuomenės kritinį mokslinį mąstymą, nuosekliai  skatinti aukšto lygio mokslinius
tyrimus,  puoselėti  mokslo  nepriklausomybę  ir  laisvę.  2016 m.  bus  tenkinami  mokslo  ir  studijų
sistemos  informaciniai  poreikiai,  taip  pat  vykdomi  Lietuvos  mokslų  akademijos  Vrublevskių
bibliotekos pastatų rekonstravimo (avarinės būklės likvidavimo) darbai.

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 2016 m.

Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. eurų

Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo 
efektyvumo didinimas

822

Lietuvos mokslų akademijos ilgalaikis turtas 3

Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas 1958

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas)

320

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Siekiant efektyviau vykdyti Lietuvos mokslų akademijos (LMA) misiją, 2016 m. žymiausi
šalies  mokslininkai  bus  renkami  naujais  tikraisiais  LMA nariais.  Bendras  tikrųjų narių skaičius
priartės prie 120, numatyto LMA statute.

Siekiant efektyviau panaudoti LMA Vrublevskių bibliotekos finansinius išteklius, numatyta
optimizuoti institucijos struktūrą ir veiklą.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
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01. STRATEGINIS TIKSLAS
Užtikrinti aukšto lygio šalies mokslinę 
ekspertinę kompetenciją, atitinkančią 

Europos mokslinių tyrimų erdvės 
kūrimo tikslus bei skatinančią valstybės 

pažangą

01 10. Mokslinių tyrimų plėtojimas 
bei jų rezultatų panaudojimo 

efektyvumo didinimas

Asignavimai 2016 m., iš viso – 825 
tūkst. eurų, iš jų DU – 465 tūkst. 

eurų

01 11. Mokslo ir studijų sistemos 
informacinių poreikių tenkinimas

Asignavimai 2016 m., iš viso – 2278 
tūkst. eurų, iš jų DU – 1252 tūkst. 

eurų



ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

LMA personalą sudaro dvi grupės,  turinčios skirtingus teisinius santykius su Akademija.
Pirmoji – Statuto nustatyta tvarka renkami LMA nariai, kurie formaliai nėra įstaigos darbuotojai,
tačiau vykdo LMA statuto nustatytas funkcijas bei pareigas mokslo ir mokslo organizacinėje srityse.
LMA tikraisiais nariais gali būti iki 120 Lietuvos mokslininkų (2016-01-01 buvo 105). Akademijos
narių emeritų skaičius (tikrieji nariai, sulaukę 75 metų amžiaus) neribojamas. Visi šie LMA nariai
yra  aukščiausios  kvalifikacijos  mokslininkai,  dėstytojai,  kūrėjai.  Be  to,  LMA užsienio  nariais
renkami savo veikla su Lietuva susiję žymūs užsienio mokslininkai (2016-01-01 buvo 66). Kita
grupė  –  LMA  administracijos  ir  padalinių  darbuotojai.  LMA  2016 m.  iš  viso  numatyta  69
pareigybės. LMA dirba 18 vadovų ir specialistų, turinčių mokslo laipsnį ir/ar pedagoginį vardą. Kiti
darbuotojai –  vadovai,  specialistai,  tarnautojai,  darbininkai.  Valstybės  biudžetinėje  įstaigoje
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje,  kurios  steigėjo funkcijas  vykdo Lietuvos
mokslų akademija, yra 152 pareigybės.

2015-ieji
(patvirtintas)

2016-ieji 2017-ieji 2018-ieji

Pareigybių skaičius, vnt. 223 221 221 221
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų 1576,8 1717 1717 1717
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825; 27 %

2278; 73 %

2016-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas

(tūkst. eurų; %)

01 10 programa
01 11 programa

7; 3 %
28; 13 %

186; 84 %

2016-ųjų metų pareigybių skaičiaus pasiskirstymas pagal pareigybių grupes

Vadovai ir pavaduotojai
Kitų padalinių vadovai 
ir jų pavaduotojai
Specialistai ir kiti



VALDYMO IŠLAIDOS

1 lentelė. 2016–2018-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

2016-ųjų metų asignavimai
Numatomi 2017-ųjų metų

asignavimai
Numatomi 2018-ųjų metų

asignavimai

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
išlaidoms

turtui
įsigyti

išlaidoms

turtui
įsigyti

išlaidoms

turtui
įsigytiiš viso

iš jų
darbo
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų
darbo
užmo-
kesčiui

iš viso

iš jų
darbo
užmo-
kesčiui

1. Mokslinių tyrimų 
plėtojimas bei jų 
rezultatų panaudojimo
efektyvumo didinimas

825 822 465 3 825 822 465 3 825 822 465 3

iš jų valdymo išlaidos

2. Mokslo ir studijų 
sistemos informacinių
poreikių tenkinimas

2278 1958 1252 320 2278 1958 1252 320 2278 1958 1252 320

iš jų valdymo išlaidos

Iš viso asignavimų 
programoms

3103 2780 1717 323 3103 2780 1717 323 3103 2780 1717 323

iš jų valdymo išlaidos
Valdymo išlaidų dalis, 
procentais

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

VEIKLOS KONTEKSTAS

Lietuvos  pažangos  strategijoje  „Lietuva  2030“  (Žin.,  2012,  Nr.  XI-2015)  pertvarkytas
mokslas yra integralios ekonomikos pagrindas. Lietuvoje tobulinama teisinė bazė sėkmingai mokslo
ir  studijų  sistemos  plėtrai,  tačiau  nepakankami  asignavimai  šiai  sričiai,  vertinant  BVP dalimi,
mažina institucijų galimybes dalyvauti aktualių šaliai mokslo, kultūros, kalbos, ūkio ir socialinės
pažangos bei  tarptautinių problemų tyrimuose.  Esama LMA narių ir  personalo kvalifikacija  bei
nustatyta veiklos organizavimo tvarka suteikia galimybes efektyviai mokslo, mokslo organizacinei
ir ypač ekspertinei ar konsultacinei veiklai, padeda rengti mokslo darbuotojus ir specialistus, plėtoti
tarptautinius  mokslinius  ryšius,  rengti  ir  leisti  mokslinius  leidinius,  skleisti  mokslo  žinias.
Valstybinės  institucijos  dar  nepakankamai  naudojasi  šiuo  LMA potencialu.  Skiriant  didesnius
valstybės  biudžeto  asignavimus  LMA galėtų  ne  tik  daugiau  tiesiogiai  dalyvauti  aktualių  šaliai
mokslo, kultūros, kalbos, ūkio ir socialinės pažangos bei tarptautinių problemų tyrimuose, bet ir
turėtų  geresnes  sąlygas  aktyviau  telkti  kompleksiniams  tyrimams  kitose  institucijose  dirbančius
mokslo  darbuotojus,  plėtoti  tarptautinį  bendradarbiavimą.  Prie  to  veiksmingai  prisidėtų ir  LMA
Vrublevskių biblioteka (LMAVB).

STRATEGINIS TIKSLAS (01)

Strateginis  tikslas  „Užtikrinti  aukšto  lygio  šalies  mokslinę  ekspertinę  kompetenciją,
atitinkančią Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo tikslus bei skatinančią valstybės pažangą“
atitinka  Valstybės  ilgalaikės  plėtros  strategijos  (2002 m.)  viziją,  kad  „Lietuva  bus  veiksmingai
integruotos  Europos  Sąjungos  rinkos  dalyvė,  sėkmingai  pritaikanti  pažangiausią  mokslo
technologiją,  besiremianti  išplėtota  intelektine  kooperacija  tiek  ES  viduje,  tiek  už  jos  ribų“.
Nurodyti  siekiai  visiškai  derinasi  su  artimiausiomis  Lietuvos  valstybės  ir  visuomenės  raidos
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gairėmis – sparčiai ugdant šalies gerovę mokslo žinių diegimo pagrindu integruotis į ES ekonominę,
socialinę, kultūrinę, informacinę bei žinių terpę, artėti prie Bendrijos šalių pasiekto gyvenimo lygio.
Mokslui, kuris savo esme yra tarptautinis, integracijos procesas yra natūralus reiškinys. Tačiau jis
savo galimybėmis, patirtimi ir pavyzdžiu turi padėti šalies visuomenei įgyvendinti vidinius bei su
ES susijusius integracinius uždavinius.

Dideles galimybes savo moksline ekspertine veikla prisidėti prie vieningos ES mokslinių
tyrimų erdvės kūrimo turi LMA, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius
užsienio mokslininkus. LMA yra pasirašiusi 26 sutartis su kitų valstybių mokslų akademijomis (22
sutartys numato mokslininkų mainų kvotas) bei su Lindau Nobelio premijos laureatų susitikimų
taryba ir fondu, gali remtis daugiau nei šešių dešimčių savo užsienio narių iš garsių pasaulio mokslo
centrų  veikla.  Akademija  yra  keleto  tarptautinių  mokslo  organizacijų  narė.  Be  to,  LMA nariai
individualiai  dalyvauja  tarptautinėse  bei  šalies  mokslo  programose,  jo  rezultatų  diegimo  bei
eksperimentinės plėtros veikloje, mokslo sklaidos darbuose. Prie pastarųjų veiksmingai prisideda
LMA ir jos įstaigų darbuotojai. Šios aplinkybės įpareigoja LMA aktyviai dalyvauti šalies mokslui
integruojantis į ES mokslinių tyrimų erdvę. Kartu pažymėtina, kad Seimo patvirtintas LMA statutas
nustato,  jog Mokslų akademija,  įgyvendindama savo misiją,  turi  ir  kai  kuriuos  paties  Lietuvos
mokslo  integravimo uždavinius.  Statute  nurodoma,  kad LMA incijuoja  arba  Seimo ar  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  pavedimu  organizuoja  ir  koordinuoja  mokslinius  tyrimus,  pagal  savo
kompetenciją konsultuoja Seimą ir Vyriausybę, siekia Lietuvos mokslo ir studijų institucijų veiklos
integracijos ir glaudaus bendradarbiavimo sprendžiant svarbiausias problemas.

Šie  uždaviniai  pabrėžia,  kad  LMA veiklos  efektyvumas,  jos  misijos  ir  strateginio  tikslo
įgyvendinimo  sėkmė  daug  priklauso  nuo  bendros  šalies  mokslo  ir  studijų  sistemos  būklės,
prioritetinių bei perspektyvinių tyrimų plėtros galimybių.

LMA, jos mokslų skyrių nariai,  darbuotojai  organizuoja ir  vykdo tyrimus humanitarinių,
socialinių,  fizinių,  biomedicinos,  žemės  ūkio  ir  technologijos  mokslų  srityse.  Atliktų  tyrimų
rezultatai tampa įvairių mokslinės bei šviečiamosios veiklos formų, aukštųjų technologijų kūrimo,
mokslo  rezultatų  panaudojimo praktikoje  bei  įnašo  į  visuotinį  mokslo  lobyną  pagrindu.  Tačiau
norint,  kad mokslinė veikla taptų integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę procesu, ji  turi
tarnauti  ES,  jos  regionų  ar  atskirų  šalių  susietiems  su  Bendrija  tikslams,  jos  mokslinės
bendruomenės  interesams.  Tokios  veiklos  formos  yra  tarptautinių  programų  bei  ES  ir  šalies
prioritetams  skirtų  tyrimų  vykdymas,  hipotezių  ir  tyrimų  išvadų  aptarimai  tarptautiniuose
renginiuose  ar  jų  skelbimas  pripažintomis  tarptautinėmis  kalbomis  (o  valstybės  nustatytiems
lituanistikos  prioritetams  ir  nacionaline  kalba).  Šių  naujas  žinias  kuriančių  bei  jas  įsisavinti
padedančių  ir  Bendrijos  interesams  tarnaujančių  darbų skaičius  rodo dalyvavimo ES mokslinių
tyrimų erdvėje intensyvumą, o jų santykis su bendra tokios veiklos LMA apimtimi – institucijos
integracijos į  ES ir  pasaulio mokslo sferą laipsnį.  Tai yra vienas LMA strateginio tikslo efekto
kriterijų (E-01-01).

Įgyvendinant  šį  strateginį  tikslą  taip  pat  labai  svarbiu  yra  mokslo  ir  studijų  sistemos
informacinių poreikių tenkinimas, bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslo plėtra.
Geriausiai tai atspindi įvairių LMA Vrublevskių bibliotekos įsigyjamų dokumentų skaičius. Tai yra
antras strateginio tikslo efekto kriterijus (E-01-02), jis susijęs su LMAVB veikla.

Vertinimo
kriterijaus

kodas

Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas

2015-ųjų
metų

2016-ųjų
metų

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

E-01-01 1. LMA integracijos į ES 
mokslinių tyrimų erdvę 
laipsnis naujų žinių kūrimo
ir sklaidos srityje, %

66 66,5 67 67 67

E-01-02 2. LMAVB įsigyjamų 
dokumentų skaičius, tūkst. 
vnt.

19 19 19 19 19
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

PROGRAMA „MOKSLINIŲ TYRIMŲ PLĖTOJIMAS BEI JŲ REZULTATŲ PANAUDOJIMO 
EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ (KODAS 01 10)

Bendroji informacija apie programą
Programa  įgyvendina  vieną  LR  Vyriausybės  programoje  numatytų  neatidėliotinų  veiklos

prioritetų – veiksmingą mokslo ir technologijų plėtros politiką (41 nuostata), atitinka programos siekį
remti  inovacijų  plėtrą  skatinančius  taikomuosius  mokslinius  tyrimus  ir  dalyvavimą  tarptautinėse
programose (103 nuostata), sudominti jaunimą mokslininko profesija ir remti jaunuosius mokslininkus
(209 nuostata),  stiprinti  valstybės sąveiką su Lietuvos mokslų akademija (212 nuostata),  programos
skyriaus  „Švietimas  ir  mokslas“  skirsnį  „Mokslas  ir  technologijos“  (214–219  nuostatos).  Taip  pat
programa atitinka plėtros nuostatas dėl informacinės ir žinių visuomenės (222 nuostata), atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimo (326), jūrinių tyrimų (358), mokslo ir moderniųjų technologijų žemės
ūkyje  (388),  regioninių  inovacinių  sistemų (429),  Vyriausybės  siekius  dėl  ES rinkos bei  mokslo  ir
inovacijų plėtros (510), konkurencingos, mokslui ir žinioms imlios Europos kūrimo (512), tarptautinių
alternatyviosios energetikos paieškų (515), NATO ir partnerių mokslinio  bendradarbiavimo taikos labui
(524),  Baltijos  šalių  bendrų  mokslo  ir  kultūros  programų vykdymo (528),  abiems  pusėms  aktualių
mokslinių klausimų sprendimo su Rusija (534). 

Tikslo „Organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus bei naudoti mokslo rezultatus šalies
pažangai“ įgyvendinimo aprašymas

Programa numato toliau vykdyti  šiuos svarbesnius tyrimus: humanitariniai  mokslai – lietuvių
kalbos  ir  literatūros,  tautosakos,  Lietuvos  istorijos,  kultūros  ir  filosofijos  mokslų  krypties  tyrimai.
Socialiniai – kuriama strateginės  analizės  metodų ir  modelių sistema,  skirta  šalies plėtros  ilgalaikės
strategijos įgyvendinimo stebėsenai, nagrinėjami kiti šalies ekonomikos, socialinės struktūros pokyčių
bei  teisės  klausimai.  Fizinių  mokslų  svarbiausias  dėmesys  skiriamas  aktualiems  tikimybių  teorijos,
matematinės logikos, puslaidininkių ir lazerių fizikos, teorinės fizikos, astronomijos, elektrochemijos ir
cheminės  technologijos,  biochemijos  darbams.  Atliekami  aktualūs  geomokslų  krypties  tyrimai.
Organizuojami ir vykdomi visų žemės ūkio mokslų srities krypčių tyrimai – agronomijos, veterinarinės
medicinos,  zootechnikos,  miškotyros.  Biomedicinos  mokslų  tyrimai  vykdomi  pagal  pagrindines
biologijos šakas, taip pat botanikos, zoologijos, mokslinės medicinos kryptyse. Technologijos mokslų
srityje atliekami elektronikos, informatikos, energetikos, mechanikos, medžiagotyros, statybos krypčių
tyrimai.

Ypatingas  dėmesys  skiriamas  mokslinių  tyrimų plėtotei  pagal  prioritetines  mokslo  kryptis  ir
ypač pagal tas, kurios susijusios su aukštųjų technologijų kūrimu bei svarbios šalies ūkiui.

Be  mokslinių  tyrimų  plėtotės,  kaip  atskiri  tikslai  programoje  išskirti  mokslo  rezultatų
naudojimas  praktikoje  (įdiegimai,  ekspertizės,  konsultacijos  ir  kita)  ir  mokslo  žinių  sklaida  bei
populiarinimas (konferencijos ir kiti moksliniai renginiai, publikacijos, paskaitos ir pan.).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
MA nariai ir institucijos darbuotojai 2015–2017 m. laikotarpiu kasmet vykdys daugiau kaip 100

remiamų mokslo projektų pagal tarptautines ir šalies programas, paskelbs daugiau kaip po 50 knygų,
monografijų  bei  vadovėlių  ir  daugiau  kaip  po  500  mokslinių  straipsnių,  atliks  maždaug  po  300
ekspertizių,  organizuos  po  50–60  mokslinių  renginių,  atspausdins  po  200  mokslo  populiarinimo
straipsnių  bei  perskaitys  po  300–400  paskaitų  visuomenei  ar  dalyvaus  radijo,  televizijos  laidose.
Siekiama, kad didžioji dalis veiklos kuriant naujas žinias, jas skelbiant bei įvertinant būtų atliekama
bendrai su ES mokslo institucijomis ir tarnautų integracijos tikslams.

Programos vertinimas
Formaliai  programos  vertinimą  taikant  kiekybinius  ar  kokybinius  vertinimo metodus  atlieka

LMA prezidiumas metinių ataskaitų svarstymo metu. Kita vertus, jos pagrindiniai vykdytojai – LMA
nariai – yra ryškiausi Lietuvos mokslo bendruomenės iškelti  lyderiai,  renkami pagal savo mokslinę,
ekspertinę ir mokslo organizacinę veiklą. Vertinama ne programa, bet asmenys – kandidatai rinkimuose
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į LMA narius.
Faktiškai  programai  nuo  2010 m.  iš  dalies  pritaikytas  nulinio  finansavimo  modelis:  LMA

nariams (išskyrus darbinių pajamų neturinčius) nebemokamos nario išmokos dėl biudžeto lėšų trūkumo,
vadovaujantis  socialinio  solidarumo  principu.  Finansuojama  tik  LMA  ir  jos  įstaigų  personalo,
aptarnaujančio  Mokslų  akademijos  narius,  veikla.  Funkcijų  analizė  atliekama  LMA prezidiumo  ir
atsispindi metinėse LMA ataskaitose.

Programos trukmė ir vykdytojai
Programa  yra  tęstinė,  jai  įgyvendinti  2016 m.  numatyta  69 pareigybės.  Vykdytojai –  LMA

personalas ir nariai. Koordinatorius – LMA viceprezidentas Domas Kaunas, tel. (8 5) 212 1714, el. p.
d.kaunas@lma.lt .

Kita svarbi informacija
Mokslų  akademija  leidžia  dvylika  nacionalinių  mokslo  periodinių  žurnalų,  platinamų  ir

užsienyje.  Leidybos išlaidos paprastai buvo apmokamos biudžeto lėšomis.  Nuo 2011 m. vienuolikos
mokslo  žurnalų  leidyba  finansuota  Europos  Sąjungos  struktūrinės   paramos  lėšomis,  žurnalui
„Menotyra“ Mokslų akademija  2015 m.  gavo biudžetinį finansavimą pagal Nacionalinę lituanistikos
programą.  ES struktūrinės  paramos  projektas  „Periodinių  mokslo  leidinių  leidyba“  baigėsi  2014 m.
viduryje,  Nacionalinė lituanistikos  plėtros  programa baigėsi  2015 m.  rugsėjo mėn.  Dešimties  LMA
žurnalų leidybai 2016 m. papildomai reikia 78,2 tūkst. eurų (62 tūkst. eurų darbui apmokėti ir Sodrai,
16,2 tūkst.  eurų  –  spaudos  ir  elektroninės  leidybos darbams).  Tarptautinėse duomenų  bazėse
referuojamų žurnalų leidimas neturi nutrūkti, todėl dėl vidinių finansinių rezervų stokos šiai veiklai jau
nuo 2015 m. iš dalies reikėjo naudoti sktrateginiame plane kitiems tikslams, uždaviniams ir priemonėms
numatytas lėšas.

2015 m.  formaliai  baigtas užsitęsęs  valstybės  investicinis projektas „Lietuvos  mokslų
akademijos  rūmų kapitalinis  remontas“.  Pradžioje  (2004 m.)  numatytos  lėšų  sumos nepakako:  liko
nesutvarkyta dalis priekinio fasado iš Gedimino pr. pusės (sutvarkymui reikalinga suma 85 tūkst. eurų),
neatlikti  kai  kurie  vidaus  darbai.  Remiantis  Lietuvos  statistikos  departamento  pateiktu  išaiškinimu,
statybos  sąnaudų  elementų  kainos 2015  m.  palyginti  su  2005  m  padidėjo  37 proc.  Tai  įvertinus,
visiškam remonto užbaigimui iki pridavimo Valsybinei priėmimo komisijai 2016 m. trūksta 250 tūkst.
eurų.
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2a lentelė. 2016–2018-ųjų metų programos „Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas“ (kodas 01 10) 
tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

 (tūkst. eurų)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės

kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2016-ųjų metų asignavimai Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai
iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų

išlaidoms turtui
įsigyti

išlaidoms turtui
įsigyti

išlaidoms turtui
įsigytiiš viso iš jų

darbo
užmo-
kesčiui

iš viso iš jų
darbo
užmo-
kesčiui

iš viso iš jų
darbo
užmo-
kesčiui

01 10 01 Tikslas: Organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus bei naudoti mokslo 
rezultatus šalies pažangai

723 723 428 723 723 428 723 723 428

01 10 01 
01

Uždavinys: Mokslinių tyrimų organizavimas ir vykdymas 389 389 218 389 389 218 389 389 218

01 10 01 
01 01

Priemonė: Svarbiausių taikomųjų mokslinių tyrimų kompleksinis 
vykdymas

198 198 127 198 198 127 198 198 127

01 10 01 
01 02

Priemonė: Tarptautinių programų vykdymas 150 150 91 150 150 91 150 150 91

01 10 01 
01 03

Priemonė: LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos 41 41 41 41 41 41

01 10 01 
02

Uždavinys: Plėsti mokslo rezultatų naudojimą gamyboje, versle, socialinėje
sferoje ir valdyme

196 196 126 196 196 126 196 196 126

01 10 01 
02 01

Priemonė: Atlikti mokslines ekspertizes aktualiais mokslo ir studijų, 
kultūros, socialinės raidos, aplinkos apsaugos, sveikatos 
apsaugos, technologijų bei kitais klausimais

120 120 78 120 120 78 120 120 78

01 10 01 
02 02

Priemonė: Taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų parengimas įdiegti ar jų 
paruošimas ekspertizės dokumentais

63 63 42 63 63 42 63 63 42

01 10 01 
02 03

Priemonė: Seminarų, konsultacijų mokslo rezultatų diegimo klausimais 
organizavimas

13 13 6 13 13 6 13 13 6

01 10 01 
03

Uždavinys: Mokslo sklaida ir populiarinimas 138 138 84 138 138 84 138 138 84

01 10 01 
03 01

Priemonė: Mokslinių darbų, tyrimų apžvalgų ir prognozių publikavimas 37 37 23 37 37 23 37 37 23

01 10 01 
03 02

Priemonė: Konferencijų, seminarų, mokslinių mokyklų ir kitų renginių 
organizavimas

82 82 49 82 82 49 82 82 49

01 10 01 
03 03

Priemonė: Mokslą populiarinančių leidinių, straipsnių, parodų, paskaitų, 
radijo bei televizijos laidų rengimas

19 19 12 19 19 12 19 19 12
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01 10 02 Tikslas: Lietuvos mokslų akademijos rūmų kapitalinis remontas

01 10 02 
01

Uždavinys: Rekonstruoti Lietuvos mokslų akademijos rūmus

01 10 02 
01 01

Priemonė: Pastato rekonstrukcijos projekte numatytų darbų atlikimas

01 10 03 Tikslas: Plėtoti mokslinį bendradarbiavimą ir ryšius su visuomene 102 99 37 3 102 99 37 3 102 99 37 3

01 10 03 
01

Uždavinys: Sudaryti sąlygas ir padėti organizuoti aukšto lygio mokslinius 
renginius

26 26 26 26 26 26

01 10 03 
01 01

Priemonė: Organizacinis, intelektinis, informacinis ir techninis renginių 
aptarnavimas

26 26 26 26 26 26

01 10 03 
02

Uždavinys: Gilinti užsienio kalbų mokėjimą bei padėti įgyti bendravimo su 
užsieniečiais patirtį

43 40 15 3 43 40 15 3 43 40 15 3

01 10 03 
02 01

Priemonė: Įvairių lygių užsienio kalbų kursų organizavimas mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir kitiems specialistams

43 40 15 3 43 40 15 3 43 40 15 3

01 10 03 
03

Uždavinys: Organizuoti konferencijas, seminarus, forumus, diskusijas, 
koncertus, literatūros vakarus

33 33 22 33 33 22 33 33 22

01 10 03 
03 01

Priemonė: Mokslo švietėjiškų ir kultūros renginių visuomenei 
organizavimas

33 33 22 33 33 22 33 33 22

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 825 822 465 3 825 822 465 3 825 822 465 3

iš jo: 
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

754 754 447 754 754 447 754 754 447

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 71 68 18 3 71 68 18 3 71 68 18 3

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams 
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2) 825 822 465 3 825 822 465 3 825 822 465 3
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3a lentelė. Programos tikslai, uždaviniai,  vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (programa 01 10)

Vertinimo kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Vertinimo kriterijų reikšmės

2015-ųjų
metų 

2016-ųjų
metų 

2017-ųjų
metų 

2018-ųjų
metų 

1 tikslas (organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus bei naudoti mokslo rezultatus 
šalies pažangai)

R-01-10-01-01 Vykdomų remiamų mokslo projektų skaičius 110 110 110 110

Mokslinių tyrimų organizavimas ir vykdymas

P-01-10-01-01-01 Kompleksinių programų skaičius 24 24 24 24
P-01-10-01-01-02 Jaunųjų mokslininkų perspektyvių temų skaičius 15 15 15 15

Plėsti mokslo rezultatų naudojimą gamyboje, versle, socialinėje sferoje ir valdyme
P-01-10-01-02-01 Ekspertizių bei taikomųjų mokslo darbų skaičius 300 300 300 300

Mokslo sklaida ir populiarinimas

P-01-10-01-03-01 Bendras mokslo sklaidos ir jo populiarinimo priemonių skaičius 1100 1100 1100 1100
2 tikslas (Lietuvos mokslų akademijos rūmų kapitalinis remontas)

R-01-10-02-01 Atliktų rekonstrukcijos darbų vertė (tūkst. eurų) 382
Rekonstruoti Lietuvos mokslų akademijos rūmus

P-01-10-02-01-01 Atlikti LMA rūmų rekonstrukcijos darbai (atliktų darbų apimtys, kv. m) Fasadų 
apdaila (1688
kv. m.) 

Fasadų 
apdailos 
baigimas, 
vidaus darbai

3 tikslas (plėtoti mokslininkų profesinį bendradarbiavimą ir ryšius su visuomene)
R-01-10-03-01 Institucijų kurioms suteiktos LMA organizacinės ir mokymo paslaugos, skaičius 30 30 30 30

Sudaryti sąlygas ir padėti organizuoti aukšto lygio mokslinius renginius

P-01-10-03-01-01 Renginių, kuriems suteiktos LMA paslaugos, skaičius 19 19 19 19

Gilinti užsienio kalbų mokėjimą bei padėti įgyti bendravimo su užsieniečiais patirtį

P-01-10-03-02-01 Vidutinis kursų klausytojų skaičius 250 250 250 250
Organizuoti konferencijas, seminarus, forumus, diskusijas, koncertus, literatūros 
vakarus

P-01-10-03-03-01 Vidutinis dalyvių skaičius visuomenei skirtuose renginiuose 100 100 100 100
P-01-10-03-03-02 Visuomenei rengiamų mokslo švietėjiškų, kultūros renginių skaičius 12 12 12 12
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PROGRAMA „MOKSLO IR STUDIJŲ SISTEMOS INFORMACINIŲ POREIKIŲ 
TENKINIMAS“ (KODAS 01 11)

Bendroji informacija apie programą
Programa  atitinka  Vyriausybės  programos  mokslo  ir  technologijų  plėtros  nuostatą  dėl

tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos branduolių ir žinių visuomenės kūrimo (217);
informacinės ir žinių visuomenės plėtros nuostatą dėl nuotolinių kompiuterinių išteklių panaudojimo
teikiant  viešąsias  paslaugas  bei  bibliotekų  fondų,  archyvų  skaitmeninimo  (224);  kultūros  politikos
siekius  užtikrinti,  kad  nacionalinės  tapatybės  pagrindus  saugančioms  kultūros  atminties  ir  sklaidos
institucijoms būtų skiriamas finansavimas, būtinas šių institucijų misijoms įgyvendinti (231), bei kad
būtų  tinkamai  įgyvendintos  valstybinės  bibliotekų  modernizavimo  programos  ir  šių  institucijų
infrastruktūros atnaujinimas (239), siekius  saugoti ir propaguoti nacionalinės kultūros savitumą ir atvirumą
kitų tautų kultūroms (242).

Programa siekiama įgyvendinti  valstybės  strateginį  tikslą  tenkinti  mokslo ir  studijų sistemos
informacinius poreikius. Ji pradėta vykdyti 2000 metais. Mokslo ir modernių technologijų plėtojimas
yra  šalies  ekonominės,  socialinės  ir  kultūrinės  pažangos  pagrindas.  Šalis,  tvarkydama  visuomenės
gyvenimą ir  ekonomikos plėtrą,  turi  remtis  moksline  analize.  Iš  esmės  niekas  be  Lietuvos piliečių
neatliks  Lietuvos  istorijos,  lietuvių  kalbos  ir  kultūros  tyrimų  ‒ tai  tautos  pareiga  ir  nacionalinio
identiteto išsaugojimo politikos dalis. Nors neišgalėdama vykdyti mokslinių tyrimų daugumoje mokslo
šakų,  šalis  daugelyje  sričių  vis  dėlto  turi  turėti  pasaulinio  lygio  ekspertų.  Jų reikia,  kad  šalis  savo
jėgomis galėtų priimti svarbius sprendimus, kad būtų kam vertinti ekspertų darbą bei perimti pasaulio
technologines naujoves. Be mokslo šalis yra intelektualiai priklausoma, ir politinė jos nepriklausomybė
nėra  pilnavertė.  Lietuva  turi  būtinas  prielaidas  sparčiai  mokslo  ir  modernių  technologijų  pažangai.
Valstybinėse mokslo ir studijų institucijose sukauptas mokslo potencialas yra pajėgus vykdyti  šalies
ūkio, švietimo ir kultūros subjektų mokslinius ir taikomuosius užsakymus bei dalyvauti tarptautiniuose
mokslo ir technologinės plėtros mainuose, užtikrinant lygiavertį bendradarbiavimą Europos Sąjungos
mokslo sistemoje. Taip pat būtina spręsti bendruosius (atskiroms institucijoms nepriskirtus) mokslo ir
studijų sistemos funkcionavimo klausimus.

Tikslo „Sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijų
ir kitų vartotojų informaciniam aprūpinimui“ įgyvendinimo aprašymas

Šio tikslo pirmo uždavinio „Mokslo ir studijų informacinių poreikių tenkinimas“ įgyvendinimas
bus  pasiektas  naudojant  vieną  priemonę:  „Mokslo  darbuotojų  aprūpinimas  naujausia  moksline
informacija, informacinės sistemos palaikymas ir plėtra“.

Antro uždavinio „Bibliotekos darbo plėtojimas“ sprendimui pasitelkta taip pat viena priemonė:
„Knygotyros,  bibliotekininkystės,  informacinio  darbo  vystymas,  leidybinio  darbo  plėtojimas,
bibliotekos fondo dokumentų išsaugojimas, tyrimas ir sklaida“.

Tikslo „Plėtoti bibliotekos veiklą lėšomis,
uždirbtomis už suteiktas paslaugas“ įgyvendinimo aprašymas

Šiam  tikslui  pasiekti  keliamas  vienas  uždavinys  „Bibliotekos  veiklos  plėtojimas  lėšomis,
uždirbtomis  už suteiktas  paslaugas“.  Jis  bus  pasiektas  vykdant  vieną  priemonę „Mokamų paslaugų
teikimas bibliotekos vartotojams“.

Tikslo „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
pastatų rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas)“ įgyvendinimo aprašymas

Šiam  tikslui  pasiekti  keliamas  vienas  uždavinys  „Saugyklos  pastato  avarinės  būklės
likvidavimas“, o tai bus pasiekta vykdant vieną priemonę „Pastato rekonstrukcijos projekte numatytų
darbų atlikimas“.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Biblioteka 2016–2018 m. laikotarpiu kasmet įsigis  po 19 tūkst.  dokumentų,  išduos apie 200

tūkst. dokumentų, priims po 10 tūkst. skaitytojų, išleis bent po 3 leidinius, skaitmenins po 50 tūkst.
vaizdų, organizuos po 20 parodų, į katalogus įves iki 15 tūkst. naujų dokumentų, aptarnaus bent po 60
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tūkst. lankytojų, padarys bent po 30 tūkst. dokumentų kopijų, išduos apie 500 naujų skaitytojų bilietų.
2012 m. buvo pradėti LMAVB pastatų komplekso rekonstrukcijos darbai. 2013 m. baigtas rengti

rekonstrukcijos  techninis  projektas.  2014 m.  rekonstrukcijos  darbai  laikinai  nutraukti  dėl  neskirto
finansavimo, tačiau toliau vykdytos derinimo veiklos dėl kitų pastatų pritaikymo laikinajai saugyklai. Į
jas 2016–2018 m. planuojama perkraustyti dokumentus iš avarinės būklės LMAVB saugyklos ir pradėti
jos rekonstrukciją. Ją planuojama užbaigti iki 2019 m. (visa saugyklos rekonstrukcijos vertė sudarys iki
13,4 mln. eurų). Tuo pačiu metu bus sutvarkyta dalis teritorijos ir inžinerinių komunikacijų.

Ruošiantis dokumentų perkėlimui į laikinąją saugyklą, 2015 m. iš avarinės būklės pastato į kitas
patalpas buvo perkelti  du skyriai:  Dokumentų konservavimo ir  restauravimo ir  Skaitmeninimo. Tuo
pačiu metu pradėti  pakuoti  leidiniai,  saugomi Atsargos fonde, o į  atsilaisvinusias patalpas imti  kelti
dokumentai iš Bendrojo fondo. Pirmą 2016 m. ketvirtį šie darbai bus užbaigti, ir bus imtasi dokumentų
perkėlimo į laikinąją saugyklą. Dėl labai išaugusių kėlimo darbų 2016–2018 m. laikotarpiu lauktina kai
kurių bibliotekinės veiklos rodiklių mažėjimo.

2014 m.  birželio  mėn.  užbaigti  projekto  „DOSINFA:  dokumentinio  paveldo  saugyklų
infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimo darbai. Juos atlikus, buvo ženkliai pagerinta darbo aplinka,
įsigyta modernios techninės įrangos, atnaujintos dokumentinio paveldo saugyklų apsaugos sistemos. Iki
2018 m.  planuojama  atlikti  savarankiškų  mokslo  darbų  dokumentų  konservavimo  ir  restauravimo,
rankraščių ir retų spaudinių tyrimo srityse, taip pat ženkliai papildyti skaitmeninių vaizdų archyvą ir
pagerinti informacinę sistemą.

Programos vertinimas
Formaliai  programos vertinimą taikant  kiekybinius  ar  kokybinius  vertinimo kriterijus  atlieka

LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo taryba ir direkcija periodinių ir metinių ataskaitų metu. Funkcijų
analizė atliekama bibliotekos direkcijos ir atsispindi metinėse bibliotekos ataskaitose, kurias taip pat
analizuoja ir vertina Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas.

Programos trukmė ir vykdytojai
Programa yra tęstinė, jai įgyvendinti 2016 m. numatyti 152 darbuotojų etatai. Koordinatorius –

Lietuvos  mokslų  akademijos  Vrublevskių  bibliotekos  direktorius  dr.  Sigitas  Narbutas,  tel.  (8 5)
262 9537, el. p. narbutas@mab.lt .
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2b lentelė. 2016–2018-ųjų metų programos „Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas“ (kodas 01 11) tikslai, uždaviniai, priemonės ir
asignavimai

(tūkst. eurų)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės

kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 2016-ųjų metų asignavimai Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai
iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų

išlaidoms turtui
įsigyti

išlaidoms turtui
įsigyti

išlaidoms turtui
įsigytiiš viso iš jų

darbo
užmo-
kesčiui

iš viso iš jų
darbo
užmo-
kesčiui

iš viso iš jų
darbo
užmo-
kesčiui

01 11 01 Tikslas:  Sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijų ir kitų 
vartotojų informaciniam aprūpinimui 1941 1941 1247 1941 1941 1247 1941 1941 1247

01 11 01 
01

Uždavinys:  Mokslo ir studijų informacinių poreikių tenkinimas
971 971 624 971 971 624 971 971 624

01 11 01 
01 01

Priemonė: Mokslo darbuotojų aprūpinimas naujausia moksline 
informacija, informacinės sistemos palaikymas ir plėtra 971 971 624 971 971 624 971 971 624

01 11 01 
02

Uždavinys: Bibliotekos darbo plėtojimas
970 970 623 970 970 623 970 970 623

01 11 01 
02 01

Priemonė: Knygotyros, bibliotekininkystės, informacinio darbo 
vystymas, leidybinio darbo plėtojimas, bibliotekos fondo
dokumentų saugojimas, tyrimas ir sklaida

970 970 623 970 970 623 970 970 623

01 11 02 Tikslas: Plėtoti bibliotekos veiklą lėšomis, uždirbtomis už 
suteiktas paslaugas 17 17 5 17 17 5 17 17 5

01 11 02 
01

Uždavinys: Bibliotekos veiklos plėtojimas lėšomis, uždirbtomis už 
suteiktas paslaugas 17 17 5 17 17 5 17 17 5

01 11 02 
01 01

Priemonė: Mokamų paslaugų teikimas bibliotekos vartotojams
17 17 5 17 17 5 17 17 5
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01 11 03 Tikslas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
rekonstravimas 320 320 320 320 320 320

01 11 03 
01

Uždavinys: Saugyklos pastato avarinės būklės likvidavimas
320 320 320 320 320 320

01 11 03 
01 01

Priemonė: Pastato rekonstrukcijos projekte numatytų darbų 
atlikimas 320 320 320 320 320 320

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 
2278 1958 1252 320 2278 1958 1252 320 2278 1958 1252 320

iš jo: 
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 2261 1941 1247 320 2261 1941 1247 320 2261 1941 1247 320

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
17 17 5 17 17 5 17 17 5

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams 
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Iš viso asignavimų programai finansuoti (1+2)
2278 1958 1252 320 2278 1958 1252 320 2278 1958 1252 320
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3b lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės (programa 01 11)

Vertinimo kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Vertinimo kriterijų reikšmės

2015-ųjų
metų 

2016-ųjų
metų 

2017-ųjų
metų 

2018-ųjų
metų 

1 tikslas (sudaryti sąlygas mokslo ir studijų institucijų ir kitų vartotojų 
informaciniam aprūpinimui)

R-01-11-01-01 Išduotų dokumentų skaičius, tūkst. vnt. 262 200 200 200
R-01-11-01-02 Skaitytojų skaičius, tūkst. vnt. 12 10 10 10

1 tikslas, 1 uždavinys (mokslo ir studijų informacinių poreikių 
tenkinimas)

P-01-11-01-01-01 Išleistų leidinių skaičius 7 3 3 3
P-01-11-01-01-02 Prenumeruotų duomenų bazių skaičius 17 21 21 21
P-01-11-01-01-03 Suskaitmenintų vaizdų skaičius, tūkst. vnt. 55 50 50 50

1 tikslas, 2 uždavinys (bibliotekos darbo plėtojimas)
P-01-11-01-02-01 Surengtų parodų skaičius 30 20 20 20
P-01-11-01-02-02 Darbuotojų etatų skaičius 152 152 152 152
P-01-11-01-02-03 Įvestų į katalogą naujų dokumentų skaičius, tūkst. vnt. 20 15 15 15

2 tikslas (plėtoti bibliotekos veiklą lėšomis, uždirbtomis už suteiktas 
paslaugas)

R-01-11-02-01 Lankytojų skaičius, tūkst. vnt. 75 60 60 60
2 tikslas, 1 uždavinys (bibliotekos veiklos plėtojimas lėšomis, 
uždirbtomis už suteiktas paslaugas)

P-01-11-02-01-01 Dokumentų kopijų skaičius, tūkst. vnt. 100 30 30 30
P-01-11-02-01-02 Išduotų skaitytojų bilietų skaičius, vnt. 520 500 500 500

3 tikslas (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
rekonstravimas)

R-01-11-03-01 Atliktų rekonstrukcijos darbų vertė, tūkst. eurų 320 320 320
1 tikslas, 1 uždavinys (pastato avarinės būklės likvidavimas)

P-01-11-03-01-01 Atlikti LMA Vrublevskių bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbai 
(atliktų darbų apimtys), kv. m. (bus pateikta atlikus projektavimo darbus)

320 320 320
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SUVESTINĖ INFORMACIJA

4 lentelė. 2016-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil
.

Nr.
Institucijos / įstaigos pavadinimas

Pareigybių skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui,

tūkst. eurų

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai

kitų padalinių vadovai ir
pavaduotojai

specialistai / pareigūnai, neturintys
pavaldžių asmenų, ir kiti

iš viso
iš jų

valstybės
tarnautojaiiš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

iš viso
iš jų

valstybės
tarnautojai

iš viso
iš jų valstybės

tarnautojai

1. Lietuvos mokslų akademija 3 11 55 69 465
2. Lietuvos  mokslų  akademijos

Vrublevskių biblioteka
4 17 131 152 1252

Kiti biudžeto lėšas gaunantys 
subjektai*

Iš viso pareigybių 7 28 186 221
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 122 293 1302 1717 1717
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5 lentelė. 2016–2018-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai
 (tūkst. eurų)

Priemonės kodas
Investicijų projekto

pavadinimas

Įgyvendinimo
terminai
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01 10 02 01 01
Lietuvos mokslų akademijos
rūmų kapitalinis remontas

2004 2015 5949 5567 382

01 11 03 01 01
Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių bibliotekos 
rekonstravimas

2012 2019 18311 302 320 320 320  

Iš viso investicijų projektams 24260 5869 382 320 320 320
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6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2016-aisiais metais

Vyriausybės programa Strateginis veiklos planas
Nr. Nuostatos pavadinimas Uždavinio / priemonės pavadinimas Kodas

41

103

Veiksminga, technologijų pažangą spartinanti mokslo ir technologijų 
plėtros politika, sąlygų kurti naujas inovatyvias technologijas 
sudarymas, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas.
Remsime inovacijų plėtrą skatinančius taikomuosius mokslinius 
tyrimus, aukštos pridėtinės vertės verslo kūrimąsi ir plėtrą, dalyvavimą
tarptautinėse su inovacijomis siejamose programose ir projektuose 
(Bendroji programa, Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 
strategija, Europos technologijų instituto, Europos kosmoso agentūros 
veikla).

Mokslinių tyrimų organizavimas ir vykdymas / 
Svarbiausių taikomųjų mokslinių tyrimų kompleksinis 
vykdymas
Tarptautinių programų vykdymas

Plėsti mokslo rezultatų naudojimą gamyboje, versle,
socialinėje sferoje ir valdyme 

01 10 01 01 /
01 10 01 01 01

01 10 01 01 02

01 10 01 02

183 Skatinsime mokymosi visą gyvenimą programas. Šias programas 
įgyvendinsime per formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą, 
mokinių judumo didinimą. Sieksime, kad įvairių lygių švietimas ir 
mokymas taptų atviresnis ir labiau atitiktų darbo rinkos ir visuomenės 
poreikius.

Įvairių lygių užsienio kalbų kursų organizavimas 
mokslo darbuotojams, verslininkams ir kitiems 
specialistams
Organizuoti konferencijas, seminarus, forumus, 
diskusijas, koncertus, literatūros vakarus

01 10 30 02 01

01 10 03 03

212 Stiprinsime valstybės sąveiką su studentų, rektorių, darbdavių, 
mokslininkų asociacijomis, Lietuvos mokslų akademija, profesinėmis 
sąjungomis, tarsimės su jomis priimdami svarbiausius sprendimus.

Atlikti mokslines ekspertizes aktualiais mokslo ir 
studijų, kultūros, socialinės raidos, aplinkos 
apsaugos, sveikatos apsaugos, technologijų bei kitais
klausimais

01 10 01 02 01

209 Sieksime sudominti jaunimą mokslininko ar tyrėjo profesija. 
Skatinsime ir remsime jaunuosius mokslininkus ir jų dalyvavimą 
tarptautiniuose konkursuose.

LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos 01 10 01 01 03

216 Informuosime visuomenę apie šalies mokslo laimėjimus, naujoves, 
sieksime sudominti visuomenę mokslu ir technologijomis. 
Populiarinsime inovacijų svarbą šalies ūkiui ir visuomenės raidai.

Mokslo sklaida ir populiarinimas 01 10 01 03
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217 Kursime tarptautinio lygio mokslo, studijų ir žinių ekonomikos 
branduolius, spartinsime žinių visuomenės kūrimą ir stiprinsime 
ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus.

Mokslo ir studijų informacinių poreikių tenkinimas / 
Mokslo darbuotojų aprūpinimas naujausia moksline 
informacija, informacinės sistemos palaikymas ir plėtra
Bibliotekos veiklos plėtojimas lėšomis, uždirbtomis už 
suteiktas paslaugas / Mokamų paslaugų teikimas 
bibliotekos vartotojams

01 11 01 01 /
01 11 01 01 01

01 11 02 01 /
01 11 02 01 01

224

231

242

Paspartinsime duomenų bazių kūrimo ir sujungimo darbus. Sieksime 
efektyvesnio informacinių išteklių valstybės institucijose ir įstaigose 
panaudojimo. Plėsime nuotolinių kompiuterinių išteklių panaudojimą 
teikiant viešąsias ir administravimo paslaugas. Remsime bibliotekų 
fondų, archyvų skaitmeninimo darbus.
Užtikrinsime, kad nacionalinės tapatybės pagrindus saugančioms 
kultūros atminties bei meno kūrimo ir sklaidos institucijoms būtų 
skiriamas finansavimas, būtinas šių institucijų misijoms įgyvendinti.
Saugosime ir propaguosime nacionalinės kultūros savitumą ir atvirumą
kitų tautų kultūroms, atsižvelgdami į ES ir pasaulio kultūras; 
tobulinsime Lietuvos kultūros politikos modelį, atsižvelgdami į 
Lietuvos narystės ES keliamus iššūkius ir globalizacijos keliamą 
įtampą.

Bibliotekos darbo plėtojimas / Knygotyros, 
bibliotekininkystės, informatikos darbo vystymas, 
leidybinio darbo plėtojimas, bibliotekos fondo 
dokumentų saugojimas, tyrimas ir sklaida
Bibliotekos veiklos plėtojimas lėšomis, uždirbtomis 
už suteiktas paslaugas / Mokamų paslaugų teikimas 
bibliotekos vartotojams

01 11 01 02 /
01 11 01 02 01

01 11 02 01 /
01 11 02 01 01

239 Sieksime, kad būtų tinkamai įgyvendinama valstybės muziejų, 
bibliotekų, kultūros centrų modernizavimo programos, kokybiškai 
atnaujinama šių institucijų infrastruktūra.

Saugyklos pastato avarinės būklės likvidavimas / 
Pastato rekonstrukcijos projekte numatytų darbų 
atlikimas

01 11 03 01 /
01 11 03 01 01
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EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

2016–2018 metai

Pavadinimas Kodas
Lietuvos mokslų akademija 900562946
Užtikrinti aukšto lygio šalies mokslinę ekspertinę kompetenciją, atitinkančią Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo tikslus bei skatinančią valstybės pažangą

1

LMA integracijos į ES mokslinių tyrimų erdvę laipsnis naujų žinių kūrimo ir sklaidos srityje E-01-01

1. Apibrėžimas Sintetinis kriterijus, nusakantis tarptautinę reikšmę turinčių 
veiklos rezultatų apimties santykį su visa veiklos rezultatų 
apimtimi (procentais)

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne
3. Pasirinkimo pagrindimas Pasirinkimo priežastys – ilgos ir vidutinės trukmės strateginio 

planavimo dokumentų nuostatos dėl integravimosi į ES žinių 
erdvę, remiantis išplėtota intelektine kooperacija ir ES viduje, ir
už jos ribų.
Kartu tai yra horizontalus kriterijus, įvertinantis veiklos 
efektyvumą. Alternatyvių kriterijų nežinoma.

4. Skaičiavimo metodas Sumuojami LMA narių ir darbuotojų veiklos rezultatai 
(publikacijos, ekspertizės, renginiai, mokslo projektai, 
sertifikatai), imamas tarptautinių iš jų santykis su visais, 
vidurkis išreiškiamas procentais

5. Duomenų šaltinis LMA, jos narių ir įstaigų metinės ataskaitos
6. Duomenų auditas LMA, jos narių ir įstaigų ataskaitų duomenys laikomi 

patikimais, auditas neatliekamas
7. Skaičiavimo reguliarumas Metų
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo
Andrius Bernotas, tel. (8 5) 261 3817, el. p. mos@lma.lt

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą

Vienas parametras negali atspindėti sudėtingos sistemos ar   
įvairiapusės veiklos, turi būti naudojamas kompleksiškai su 
kitais
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EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

2016–2018 metai

Pavadinimas Kodas
Lietuvos mokslų akademija 900562946
Užtikrinti aukšto lygio šalies mokslinę ekspertinę kompetenciją, atitinkančią Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo tikslus bei skatinančią valstybės pažangą

1

Įsigyjamų dokumentų skaičius, tūkst. vnt. E-01-02

1. Apibrėžimas Kiekybinis kriterijus, aiškiau, tiksliau ir geriau už kitus 
apibūdinantis mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių 
tenkinimo mastus, taip pat bibliotekininkystės, bibliografijos ir 
knygotyros mokslo plėtrą.

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne
3. Pasirinkimo pagrindimas Bibliotekos fondų dydis yra pagrindinis atminties instituciją 

vertės, reikšmės, veiklos, poveikio ir kitokiais aspektais 
apibūdinantis rodiklis. Šio dydžio pokytis per metus kaip mažiau 
nuo įvairių išorinių aplinkybių priklausantis kriterijus apibūdina 
institucijos veiklą veiksmingumo, kryptingumo, raidos ir kitais 
požiūriais

4. Skaičiavimo metodas Statistinis, paremtas gautų dokumentų apskaita
5. Duomenų šaltinis LMAVB, jos padalinių (pirmiausia Komplektavimo skyriaus) 

metinės ataskaitos
6. Duomenų auditas LMAVB, dokumentų gavimas patvirtinamas sąskaitomis-

faktūromis, priėmimo-perdavimo aktais bei kitais dokumentais, 
auditas neatliekamas

7. Skaičiavimo reguliarumas Metų
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo
Rima Cicėnienė, tel. (8 5) 262 7929, el. p. ciceniene@mab.lt

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą

Vienas parametras negali atspindėti sudėtingos sistemos ar 
įvairiapusės veiklos, turi būti naudojamas kompleksiškai su kitais
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