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2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
MISIJA

Mokslų  akademijos  misija  –  sutelkus  iškilius  mokslininkus,  inicijuoti  veiklas,  kurios
stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros
[Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto Lietuvos mokslų akademijos – LMA – statuto (2017-06-06
redakcija)  3  straipsnis.];  Lietuvos  mokslų  akademijos  Vrublevskių  bibliotekos  misija  –  tenkinti
vartotojų mokslo, studijų, kūrybos, kultūros ir savišvietos informacines reikmes, saugoti ir skleisti
nacionalinį  kultūros  paveldą,  sukauptą  bibliotekoje,  užtikrinti  sąlygas  kūrybingos  asmenybės  ir
tvirtos tapatybės visuomenės formavimuisi.

II SKYRIUS
VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI

Valstybės veiklos  sritys,  kuriose veikia  Lietuvos mokslų akademija  plačiąja  prasme,  yra
bemaž  visos  15  Lietuvos  Respublikos  strateginio  valdymo  įstatymo 3  straipsnio  26  punkte
įvardijamų sričių, – kiek jos susijusios su mokslu ir su įrodymais grįstais sprendimais.

LMA ir  jos  Vrublevskių  biblioteka  siauresne  prasme veikia  švietimo,  mokslo  ir  sporto,
ekonomikos konkurencingumo ir valstybės informacinių išteklių bei kultūros srityse.

Mokslų  akademija  pagal  Lietuvos  Respublikos  įstatymuose  ir  kituose  teisės  aktuose
nustatytą  kompetenciją  įgyvendina  valstybės  mokslo  ir  studijų  politiką  ir  atlieka  ekspertines
funkcijas  svarstant  svarbiausius  šalies  mokslo  ir  studijų  strateginius  klausimus.  [LMA  statuto
(2017-06-06 redakcija) 21 straipsnis.]

Mokslų  akademija  siekia  plėtoti  Lietuvoje  mokslinius  tyrimus  ir  didinti  jų  rezultatų
panaudojimo efektyvumą.

Šiuo  tikslu  LMA  teikia  išvadas,  skelbia  mokslo  žiniomis  grįstas  nuomones,  atlieka
vertinimus  ir  ekspertizes,  vykdo  konkursus  išskirdama  įvairių  karjeros  etapų  tyrėjų  geriausius
darbus, leidžia recenzuojamą mokslo periodiką,  aptaria fundamentinių ir taikomųjų mokslų ir jų
raidos klausimus ir  formuluoja rekomendacijas,  taip  pat  ir  dalyvaujant  socialiniams partneriams
įskaitant  mokslui  imlų  verslą,  be  to,  organizuoja  mokslo  žinių  sklaidos  renginius  tikslinėms
grupėms ir plačiajai visuomenei.

LMA Vrublevskių biblioteka siekia tenkinti mokslo ir studijų sistemos prieigos prie įvairių
informacijos šaltinių poreikius ir vykdyti savo pastatų rekonstravimo (avarinės būklės likvidavimo)
darbus. Informacinių mokslo ir studijų sistemos poreikių tenkinimui LMA Vrublevskių biblioteka
siekia  nuolat  atnaujinti  ir  papildyti  savo  fondų  išteklius  įsigyjamais,  dovanojamais,  mainais
gaunamais leidiniais.

http://www.lma.lt/statutas
http://www.lma.lt/statutas
http://www.lma.lt/statutas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13ecbb50c1be11ea9815f635b9c0dcef
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1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai

Veiklos tikslas ir jo poveikio rodiklis
Pradinė veiklos
tikslo poveikio

rodiklio reikšmė

Veiklos tikslo rodiklio reikšmės

2022 metai 2023 metai 2024 metai

1 2 3 4 5
1. Veiklos pagal 12-001 programą tikslas 
11 – plėtoti mokslinius tyrimus ir didinti 
jų rezultatų panaudojimo efektyvumą
1.1. Mokslo ir jo sklaidos renginių, 
leidinių, apibendrinančių kolektyvinių 
vertinimų ir ekspertizių skaičius (vnt.)

167 (2020 m.) 185 185 185

2. Veiklos pagal 12-002 programą tikslas 
11 – tenkinti mokslo ir studijų sistemos 
informacinius poreikius
2.1. LMAVB įsigyjamų dokumentų 
skaičius (tūkst. vnt.)

10,3 (2020 m.) 13,0 13,0 13,0

III SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI

Lietuvos mokslų akademija, įgyvendindama savo misiją, vadovaujasi LR Seimo patvirtinto
savo statuto nuostatomis: „[...] 1) nuosekliai skatinti aukštą mokslinių tyrimų ir studijų lygį, ypač
daug dėmesio skiriant svarbiausiems Lietuvos mokslo, kultūros, kalbos, ūkio ir socialinės pažangos
klausimams,  atsižvelgiant  į  pasaulio  mokslo  tendencijas;  2)  ugdyti  visuomenės  kritinį  mokslinį
mąstymą; 3) puoselėti mokslo ir akademinę laisvę, mokslinių tyrimų etiką.“  [statuto (2017-06-06
redakcija)  4  straipsnis.]  Dėl  istoriškai  susiformavusių  raštijos  paveldo  fondų  Lietuvos  mokslų
akademijos Vrublevskių biblioteka rūpinasi išsaugoti ir ateities kartoms perduoti esamus ir toliau
kaupiamus  dokumentinio  paveldo  rinkinius,  diegia  naujas  informacijos  ir  komunikacijos
technologijas  aprūpindama  mokslo  visuomenę  informacijos  ištekliais,  vykdo  kultūros  istorijos
mokslinių tyrimų ir edukacinę veiklą.

Šie  LMA  ir  jos  Vrublevskių  bibliotekos  veiklos  prioritetai  yra  ilgalaikiai  ir  tvarūs
civilizuotose pilietinėse visuomenėse. Jie dera su 2021–2030 m. NPP 1 tikslu „Pereiti prie mokslo
žiniomis,  pažangiosiomis technologijomis,  inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir
didinti  šalies  tarptautinį  konkurencingumą“  ir  jo  uždaviniais  švietimo,  mokslo  ir  sporto,
ekonomikos ir inovacijų, žemės ūkio, sveikatos apsaugos, aplinkos, energetikos, kultūros, užsienio
reikalų ministrų valdymo srityse, su NPP 2 tikslo „Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį,
stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“ uždaviniais sveikatos apsaugos ir žemės
ūkio ministrų valdymo srityse, su NPP 3 tikslo „Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant
atitikties  asmens  ir  visuomenės  poreikiams“  uždaviniais  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro
valdymo srityje, su NPP 4 tikslo „Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir
visuomenės kūrybingumą“ uždaviniais  kultūros  ministro  valdymo srityje  ir  kitais  NPP 6,  9,  10
tikslo uždaviniais.

XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane yra įvardijami bent 27 projektai
(darbai),  iniciatyvos  (priemonės)  ir  veiksmai,  susiję  su  LMA  ir  jos  Vrublevskių  bibliotekos
vykdomomis mokslo, inovacijų, žinių, duomenų ir edukacijos sąveikos ir skatinimo veiklomis – ir
reguliaciniai, ir analitiniai, ir komunikaciniai, ir investiciniai: 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.6.5, 2.1.1, 2.1.7,
2.5.8, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.9, 2.7.2, 5.1.10, 5.1.12, 5.8.2, 5.8.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.10, 5.9.11, 6.1.8, 6.1.10,
6.1.13, 6.3.10, 6.4.22, 6.6.8, 8.1.6, 11.4.7.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS

Lietuvos  mokslų  akademija  (LMA)  ir  Vrublevskių  biblioteka  (jos  savininkės  teises  ir
pareigas  įgyvendina  LMA)  vykdo  dvi  strateginio  veiklos  plano  programas:  „Mokslinių  tyrimų
plėtojimas  ir  jų  rezultatų  panaudojimo  efektyvumo  didinimas“  ir  „Mokslo  ir  studijų  sistemos
informacinių poreikių tenkinimas“, kurios atitinka LMA ir Vrublevskių bibliotekos veiklos tikslus.

http://www.lma.lt/statutas
http://www.lma.lt/statutas
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2 lentelė. 2022–2024 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų) 

Eil.
Nr.

Valstybės veiklos srities pavadinimas,
programos kodas ir pavadinimas

2022 metų asignavimai 2023 metų asignavimai 2024 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

užmoke
s-čiui

iš viso

iš jų
darbo

užmoke
s-čiui

iš viso

iš jų
darbo

užmoke
s-čiui

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.
12 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos 
sritis

1.1.
12-001 funkcijų vykdymo programa „Mokslinių 
tyrimų plėtojimas ir jų rezultatų panaudojimo 
efektyvumo didinimas“

1267 1262 926 5 1267 1262 926 5 1267 1262 926 5

1.2.
12-002 funkcijų vykdymo programa „Mokslo ir 
studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas“

4615 2843 2494 1772 6048 2843 2494 3205 7764 2843 2494 4921

IŠ VISO 5882 4105 3420 1777 7315 4105 3420 3210 9031 4105 3420 4926

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 5882 4105 3420 1777 7315 4105 3420 3210 9031 4105 3420 4926

Iš jų pervedimų priemonių

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 
(įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšas)

5882 4105 3420 1777 7315 4105 3420 3210 9031 4105 3420 4926

Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama 
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Asignavimų pokytis, palyginti su ankstesniais metais 254 558 591 -304 1433 0 0 1433 1716 0 0 1716

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 254 558 591 -304 1433 0 0 1433 1716 0 0 1716

Iš jų pervedimų priemonių



1 grafikas. 2021–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas
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2021 – einamieji metai, 2022 – pirmieji planuojami metai, 2023 – antrieji planuojami metai ir 2024 – tretieji planuojami metai.

12 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos srities 12.001 funkcijų vykdymo programa 
„Mokslinių tyrimų plėtojimas ir jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas“

Pirmas programos tęstinės veiklos uždavinys – organizuoti ir skatinti mokslinius tyrimus, kreipti
jų rezultatus šalies gerovei.
LMA ir jos mokslų skyrių komisijos, pagal disciplinas sudarytos sekcijos bei LMA Jaunoji akademija
seka mokslų būklę ir raidą, identifikuoja perspektyvas ir spręstinas problemas, formuluoja rezoliucijas ir
rekomendacijas  politikams.  Iš  čia  priemonė  –  mokslų  būklės  monitoringas  ir  organizacinis  poveikis
raidai.
LMA vertina  mokslų  sričių  pasiekimus  šalies  mastu  ir  konkursų  būdu skatina  geriausius,  kuruoja  ir
leidžia recenzuojamą atviros prieigos mokslo periodiką, rengia mokslo forumus ir diskusijas. Ši priemonė
– geriausių mokslo rezultatų identifikavimas ir skatinimas.
Ypatingas dėmesys skiriamas mokslinių tyrimų plėtotei pagal kryptis, susijusias su inovacijomis, išteklius
tausoti  padedančia gamyba,  aukštųjų technologijų  produktais,  didele  pridėtine  verte  ir  dėl  to svarbias
šalies socialinei ir ūkinei gerovei. Tam pasitarnauja LMA renginiai su ūkio subjektais, ryšiai su verslu,
moksliniai ir praktiniai seminarai išvykose. Ši priemonė – mokslo taikymų plėtra.
Ekspertinę  veiklą  Lietuvos  mokslų  akademijoje  darbingo  amžiaus  akademikai  –  mokslo  lyderiai  ir
organizatoriai – daugiausia vykdo pro bono. Tačiau 65 metų amžiaus ir vyresniems neturintiems darbinių
pajamų nariams bei LMA nariams emeritams – 75 metų sulaukusiems akademikams – LR Vyriausybės
2011-09-28 nutarimu Nr. 1135 numatytos iki 10 bazinių socialinių išmokų dydžio mėnesinės išmokos. Iš
čia priemonė – vyriausiems akademikams skiriamos mėnesinės išmokos.

Antras  tęstinės  veiklos  uždavinys  –  plėtoti  tarptautinį  mokslinį  bendradarbiavimą  ir  ryšius  su
visuomene.
Atsižvelgiant į globalų mokslo pobūdį ir reikšmę, LMA palaiko šalies mokslo ir studijų institucijų tyrėjų
bendradarbiavimą  su  užsienio  kolegomis  remiantis  turimomis  sutartimis  su  užsienio  mokslų
akademijomis ir kitomis organizacijomis. LMA narystės tarpakademiniuose tinkluose pagrindu dalyvauja
pasaulio mokslo tendencijų stebėsenoje ir raidos reguliavime, turint omenyje tarptautinius  problemų ir
sprendimų svarstymus ir  rekomendacijų kūrimo procesą.  Iš  čia  priemonė – tarpakademinių mokslinių
vizitų ir ekspertinės informacijos mainų skatinimas.
Visuomenė  mokslo  ir  studijų  pasiekimus  įvertina  grįžtamuoju  ryšiu  –  naujais  studijoms  ir  mokslui
skiriamais medžiaginiais ir žmogiškaisiais ištekliais. Todėl LMA informuoja ir šviečia ne tik intelektiniais
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ir kultūriniais pasiekimais besidominčią visuomenės dalį apskritai, bet ir organizuoja renginius tikslinėms
jos grupėms, įskaitant moksleivius, mokytojus, tyrėjus jų karjeros pradžioje, savivaldos atstovus, regionų
bendruomenes ar senjorus. Ta uždavinio sprendimo priemonė – intelektinė ir kultūrinė komunikacija su
visuomene.

2a grafikas. Funkcijų  vykdymo programa „Mokslinių  tyrimų plėtojimas  ir  jų  rezultatų  panaudojimo
efektyvumo didinimas“ir jos uždaviniai

Programa neterminuota, jai įgyvendinti nuo 2022 m. numatytos 58 pareigybės. Vykdytojai – LMA
personalas ir akademikai bei LMA Jaunosios akademijos nariai. Koordinatorius – LMA viceprezidentas
Zenonas Dabkevičius, tel. 8 602 68660, el. p. z.dabkevicius@lma.lt .

12 Švietimo, mokslo ir sporto 
valstybės veiklos sritis

12-001 Funkcijų vykdymo programa 
„Mokslinių tyrimų plėtojimas ir jų rezultatų 

panaudojimo efektyvumo didinimas“

12-001-11-01 Tęstinės veiklos uždavinys
 „Organizuoti ir skatinti mokslinius tyrimus, 

kreipti jų rezultatus šalies gerovei“

12-001-11-02 Tęstinės veiklos uždavinys 
„Plėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir 

ryšius su visuomene“
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3a lentelė. 2022–2024 metų programos 12-001 F „Mokslinių tyrimų plėtojimas ir jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas“ uždaviniai, priemonės, 
asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

Valstybės
veiklos
srities,

programos,
uždavinio,
priemonės

kodas,
požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas

2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai Vyriausybės
programos

įgyvendinimo
plano, NPP ir

(arba)
nacionalinės

plėtros
programos

elemento kodas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
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 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12-001-11-
01 (T)

Uždavinys:
organizuoti ir skatinti mokslinius tyrimus, kreipti jų 
rezultatus šalies gerovei

1247 1247 923 1247 1247 923 1247 1247 923

12-001-11-
01-01 (TP)

Priemonė:
mokslų būklės monitoringas ir organizacinis poveikis 
raidai

885 885 783 885 885 783 885 885 783

12-001-11-
01-02 (TP)

Priemonė:
geriausių mokslo rezultatų identifikavimas ir skatinimas

125 125 55 125 125 55 125 125 55

12-001-11-
01-03 (TP)

Priemonė:
mokslo taikymų plėtra

102 102 85 102 102 85 102 102 85

12-001-11-
01-04 (TP)

Priemonė:
vyriausiems akademikams skiriamos mėnesinės išmokos

135 135 135 135 135 135

12-001-11-
02 (T)

Uždavinys:
plėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir ryšius su 
visuomene

20 15 3 5 20 15 3 5 20 15 3 5

12-001-11-
02-01 (TP)

Priemonė:
tarpakademinių mokslinių vizitų ir ekspertinės 
informacijos mainų skatinimas

10 10 10 10 10 10

12-001-11-
02-02 (TP)

Priemonė:
intelektinė ir kultūrinė komunikacija su visuomene

10 5 3 5 10 5 3 5 10 5 3 5

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso 1267 1262 926 5 1267 1262 926 5 1267 1262 926 5
iš jo: 
1.1. valstybės biudžeto lėšos

1257 1257 923 1257 1257 923 1257 1257 923

1.2. bendrojo finansavimo lėšos
1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 
paramos lėšos
1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 10 5 3 5 10 5 3 5 10 5 3 5
1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama 
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, 
nurodant atskirus šaltinius)



Iš viso programos pažangos ir regioninėms pažangos 
priemonėms finansuoti
Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamoms pažangos priemonėms
Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos 
priemonėms
Iš viso programos tęstinės veiklos ir pervedimų 
priemonėms finansuoti

1267 1262 926 5 1267 1262 926 5 1267 1262 926 5

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamoms tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms

1267 1262 926 5 1267 1262 926 5 1267 1262 926 5

Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos ir 
pervedimų priemonėms
Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 1267 1262 926 5 1267 1262 926 5 1267 1262 926 5
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4a lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Stebėsenos rodiklio
kodas

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių
pavadinimai ir matavimo vienetai

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio
planavimo dokumentas

(Vyriausybės programos
įgyvendinimo planas, NPP,

PP)

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

1 tęstinės veiklos uždavinys (organizuoti ir skatinti 
mokslinius tyrimus, kreipti jų rezultatus šalies 
gerovei)

E-12-001-01-01-01 Kuruojamų kompleksinių mokslo krypčių pagal LMA 
mokslų skyriuose veikiančias sekcijas skaičius

20 20 20 20

1 tęstinės veiklos uždavinio 1 priemonės (mokslų 
būklės monitoringas ir organizacinis poveikis 
raidai)

V-12-001-01-01-01-01 Vykdomų sutarčių su mokslo institutais skaičius 9 9 9 9

R-12-001-01-01-01-01 Mokslo raidą ir perspektyvas aptariančių, išvadas 
siūlančių LMA narių susirinkimų skaičius

12 12 12 12

1 tęstinės veiklos uždavinio 2 priemonės (geriausių 
mokslo rezultatų identifikavimas ir skatinimas)

P-12-001-01-01-02-01 Organizuojami geriausių mokslinių darbų konkursai 5 5 5 5

R-12-001-01-01-02-01 LMA premijomis ir stipendijomis paskatintų studentų 
ir jaunųjų mokslininkų skaičius

40 40 40 40 VPNĮP 1.6.5

P-12-001-01-01-02-02 Rengiamos tęstinės mokslo konferencijos 4 4 4 4

P-12-001-01-01-02-03 Leidžiami nacionaliniai atviros prieigos recenzuojami 
mokslo periodiniai leidiniai

8 8 8 8

1 tęstinės veiklos uždavinio 3 priemonės (mokslo 
taikymų plėtra)

V-12-001-01-01-03-01 Vykdomų sutarčių su valstybės institucijomis ir 
pramonės bei verslo organizacijomis skaičius

8 8 8 8

R-12-001-01-01-03-01 Mokslo taikymus aptariančių, išvadas siūlančių LMA 
narių susirinkimų su bendradarbiavimo inovacijų 
srityje partneriais skaičius

5 5 5 5



1 tęstinės veiklos uždavinio 3 priemonės 
(vyriausiems akademikams skiriamos mėnesinės 
išmokos)

V-12-001-01-01-03-02 asmenų, kuriems skiriamos išmokos, skaičius 63 63 63 63

2 tęstinės veiklos uždavinys (plėtoti tarptautinį 
mokslinį bendradarbiavimą ir ryšius su visuomene)

E-12-001-11-02-02 Tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą aptariančių 
susitikimų, švietėjiškų, kultūros renginių skaičius

36 36 36 36

2 tęstinės veiklos uždavinio 1 priemonės 
(tarpakademinių mokslinių vizitų ir ekspertinės 
informacijos mainų skatinimas)

V-12-001-11-02-01-01 Vykdomų sutarčių su užsienio mokslų akademijomis 
skaičius

27 26 27 27

R-12-001-11-02-01-10 Tarptautinių asociacijų, kurių narė yra LMA, 
viešinamų pareiškimų, mokslinių rekomendacijų ir 
ataskaitų skaičius

20 20 20 20

2 tęstinės veiklos uždavinio 2 priemonės (intelektinė
ir kultūrinė komunikacija su visuomene)

V-12-001-11-02-02-01 Vykdomų sutarčių su savivaldybėmis ir ne mokslo ar 
verslo socialiniais partneriais skaičius

13 13 13 13

R-12-001-11-02-02-01 LMA interneto svetainėje skelbiamų naujienų skaičius 150 150 150 150
2021 – einamieji metai, 2022 – pirmieji planuojami metai, 2023 – antrieji planuojami metai ir 2024 – tretieji planuojami metai.



12 Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos srities 12.002 funkcijų vykdymo programa 
„Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas“

LMA Vrublevskių biblioteka (LMAVB) funkcijas vykdo ne tik švietimo, mokslo ir sporto (12),
bet ir kultūros (8) valstybės veiklos srityse. XVIII Vyriausybės programoje tai yra studijų, švietimo bei
sporto veiklos projektai  „Pasaulinio lygio mokslas“,  „Mokymosi visą gyvenimą galimybė kiekvienam
Lietuvos gyventojui“ bei kultūros veiklos projektai  „Kultūros svarba asmens, visuomenės ir valstybės
raidai“,  „Visiems  prieinama  ir  įtrauki  kultūra“,  „Kultūrinė  diplomatija,  valstybės  įvaizdis  ir
tarptautiškumas“  ir  „Informacinėms  grėsmėms  atspari  visuomenė,  laisva  žiniasklaida,  saugi  interneto
erdvė“.

Programoje formuluojami keturi tęstinės veiklos uždaviniai.

2b grafikas. Funkcijų vykdymo programa „Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas“
ir jos uždaviniai

12 Švietimo, mokslo ir sporto 
valstybės veiklos sritis

12-002 Funkcijų vykdymo programa 
„Mokslo ir studijų sistemos informacinių 

poreikių tenkinimas“

12-002-11-01 Tęstinės veiklos uždavinys 
„Mokslo, studijų ir kultūros veiklų 
informacinių poreikių tenkinimas“

12-002-11-02 Tęstinės veiklos uždavinys 
„Bibliotekos darbo plėtojimas“

12-002-11-03 Tęstinės veiklos uždavinys 
„Bibliotekos veiklos plėtojimas lėšomis, 

uždirbtomis už suteiktas paslaugas“

12-002-11-04 Tęstinės veiklos uždavinys 
„Saugyklų pastato rekonstravimas 

(avarinės būklės likvidavimas)“
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Pirmojo  tęstinės  veiklos  uždavinio  „Mokslo,  studijų  ir  kultūros  veiklų  informacinių  poreikių
tenkinimas“  įgyvendinimas  bus  pasiektas  naudojant  vieną  priemonę:  „Mokslo,  švietimo  ir  kultūros
darbuotojų  aprūpinimas  naujausia  moksline  informacija,  bibliotekos  fondo  gausinimas,  saugojimas,
tyrimas ir sklaida, kitų bibliotekos veiklų užtikrinimas“.

Antrojo  tęstinės  veiklos  uždavinio  „Bibliotekos  darbo plėtojimas“  sprendimui  pasitelkta  viena
priemonė: „Informacinių sistemų palaikymas ir plėtra, knygotyros, mokslotyros ir kito humanitarinių ir
socialinių  mokslų  informacinio  darbo  vystymas,  leidybinio,  parodinio,  edukacinio  ir  kitokio  darbo
plėtojimas“.

Trečiasis  tęstinės  veiklos  uždavinys  „Bibliotekos  veiklos  plėtojimas  lėšomis,  uždirbtomis  už
suteiktas paslaugas“ bus sprendžiamas vykdant vieną priemonę „Mokamų paslaugų teikimas bibliotekos
vartotojams“.

Ketvirtojo  tęstinės  veiklos  uždavinio  „Saugyklų  pastato  rekonstravimas  (avarinės  būklės
likvidavimas)“  sprendimui  formuluojama  viena  priemonė  „Pastato  rekonstrukcijos  projekte  numatytų
darbų atlikimas“.

LMAVB  komplekso  rekonstrukcijos  darbai  buvo  pradėti  2012 metais.  Pagal  projektą  juos
planuota užbaigti  iki  2019 metų.  Buvo numatyta likviduoti  LMAVB saugyklų avarinę būklę ir  atlikti
pagrindinio pastato kapitalinį remontą. Tačiau dėl nepakankamo finansavimo rekonstrukcija tęsis ir po
2021 metų. Žymūs šio finansavimo netolygumai atsispindi asignavimų turtui įsigyti svyravimuose. Dėl
rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų visu 2022–2024 m. laikotarpiu lauktina kai kurių tęstinės
veiklos rodiklių mažėjimo.

Programa yra neterminuota, jai įgyvendinti 2022 m. numatytos 152 pareigybės. Koordinatorius –
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, tel. (8 5) 262 9537,
el. p. sigitas.narbutas@mab.lt .

11



12
3b lentelė. 2022–2024 metų programos 12-002 F „Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas“ uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos 
lėšos (tūkst. eurų)

Valstybės
veiklos
srities,

programos,
uždavinio,
priemonės

kodas,
požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas

2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai Vyriausybės
programos

įgyvendinimo
plano, NPP ir

(arba)
nacionalinės

plėtros
programos

elemento kodas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų
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 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12-002-11-
01 (T)

Uždavinys: mokslo, studijų ir kultūros veiklų informacinių 
poreikių tenkinimas

2523 2523 2487 2523 2523 2487 2523 2523 2487

12-002-11-
01-01 (TP)

Priemonė: mokslo, švietimo ir kultūros darbuotojų aprūpi-
nimas naujausia moksline informacija, bibliotekos fondo 
gausinimas, saugojimas, tyrimas ir sklaida, kitų bibliotekos
veiklų užtikrinimas

2523 2523 2487 2523 2523 2487 2523 2523 2487

12-002-11-
02 (T)

Uždavinys: bibliotekos darbo plėtojimas 310 310 310 310 310 310

12-002-11-
02-01 (TP)

Priemonė: informacinių sistemų palaikymas ir plėtra, kny-
gotyros, mokslotyros ir kt. HSM informacinio darbo vysty-
mas, leidybinio, parodinio, edukacinio ir kt. darbo plėtoji-
mas

310 310 310 310 310 310

12-002-11-
03 (T)

Uždavinys: bibliotekos veiklos plėtojimas lėšomis, uždirb-
tomis už suteiktas paslaugas

10 10 7 10 10 7 10 10 7

12-002-11-
03-01 (TP)

Priemonė: mokamų paslaugų teikimas bibliotekos vartoto-
jams

10 10 7 10 10 7 10 10 7

12-002-11-
04 (P) Uždavinys: saugyklų pastato rekonstravimas (avarinės 

būklės likvidavimas)

1772 1772 3205 3205 4921 4921 VPNĮP 1.9.6, 
2.1.7, 2.2.5, 
2.2.10, 2.6.6

12-002-11-
04-01 (PP) Priemonė: pastato rekonstrukcijos projekte numatytų darbų

atlikimas

1772 1772 3205 3205 4921 4921 VPNĮP 1.9.6, 
2.1.7, 2.2.5, 
2.2.10, 2.6.6

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso 4615 2843 2494 1772 6048 2843 2494 3205 7764 2843 2494 4921
iš jo: 
1.1. valstybės biudžeto lėšos

4605 2833 2487 1772 6038 2833 2487 3205 7754 2833 2487 4921

1.2. bendrojo finansavimo lėšos
1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 
paramos lėšos
1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 10 10 7 10 10 7 10 10 7
1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams



2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama 
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, 
nurodant atskirus šaltinius)
Iš viso programos pažangos ir regioninėms pažangos 
priemonėms finansuoti
Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamoms pažangos priemonėms
Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos priemonėms
Iš viso programos tęstinės veiklos ir pervedimų 
priemonėms finansuoti

4615 2843 2494 1772 6048 2843 2494 3205 7764 2843 2494 4921

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamoms tęstinės veiklos ir pervedimų priemonėms

4615 2843 2494 1772 6048 2843 2494 3205 7764 2843 2494 4921

Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos ir 
pervedimų priemonėms
Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 4615 2843 2494 1772 6048 2843 2494 3205 7764 2843 2494 4921
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4b lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Stebėsenos rodiklio
kodas

Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių
pavadinimai ir matavimo vienetai

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs strateginio
planavimo dokumentas

(Vyriausybės programos
įgyvendinimo planas, NPP,

PP)

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

1 tęstinės veiklos uždavinys (mokslo, studijų ir 
kultūros veiklų informacinių poreikių tenkinimas)

E-12-002-11-01-01 Skaitytojų skaičius, tūkst. vnt. 7 8 8 8

1 tęstinės veiklos uždavinio 1 priemonės ( mokslo, 
švietimo ir kultūros darbuotojų aprūpinimas 
naujausia moksline informacija, bibliotekos fondo 
gausinimas, saugojimas, tyrimas ir sklaida, kitų 
bibliotekos veiklų užtikrinimas)

R-12-002-11-01-01-01 Išduotų dokumentų skaičius, tūkst. vnt. 75 80 80 80

R-12-002-11-01-01-02 Įvestų į katalogą naujų dokumentų skaičius, tūkst. vnt. 12 13 13 13

2 tęstinės veiklos uždavinys (bibliotekos darbo 
plėtojimas)

E-12-002-11-02-01 Lankytojų skaičius, tūkst. vnt. 21 25 25 25

2 tęstinės veiklos uždavinio 1 priemonės 
(informacinių sistemų palaikymas ir plėtra, 
knygotyros, mokslotyros ir kt. HSM informacinio 
darbo vystymas, leidybinio, parodinio, edukacinio 
ir kt. darbo plėtojimas)

V-12-002-11-02-01-01 Prenumeruotų duomenų bazių skaičius 19 7 7 7

P-12-002-11-02-01-01 Surengtų parodų skaičius 35 40 40 40

3 tęstinės veiklos uždavinys (bibliotekos veiklos 
plėtojimas lėšomis, uždirbtomis už suteiktas 
paslaugas)

E-12-002-11-03-01 Išduotų skaitytojų bilietų skaičius, vnt. 300 300 300 300

3 tęstinės veiklos uždavinio 1 priemonės (mokamų 
paslaugų teikimas bibliotekos vartotojams)



V-12-002-11-03-01-01 Dokumentų kopijų skaičius, tūkst. vnt. 11 10 9 8

4 p tęstinės veiklos uždavinys (saugyklų pastato 
rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas))

E-12-002-11-04-01 Anaujintų darbo vietų rekonstruotose patalpose dalis, 
proc.

25 40 60 80 VPNĮP 1.9.6, 2.1.7, 2.2.5, 
2.2.10, 2.6.6

4 tęstinės veiklos uždavinio 1 priemonės (pastato 
rekonstrukcijos projekte numatytų darbų 
atlikimas)

R-12-002-11-04-01-01 Atliktų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų 
vertė, tūkst. eurų

2076 1772 3205 4921 VPNĮP 1.9.6, 2.1.7, 2.2.5, 
2.2.10, 2.6.6

2021 – einamieji metai, 2022 – pirmieji planuojami metai, 2023 – antrieji planuojami metai ir 2024 – tretieji planuojami metai.
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V SKYRIUS

VALSTYBEI SVARBŪS PROJEKTAI, KITO NACIONALINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO FINANSUOJAMI PROJEKTAI IR
2014–2020 METŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI

2012 m. buvo pradėti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMAVB) komplekso rekonstrukcijos darbai. 2013 m. baigtas rengti Vrublevskių
bibliotekos pastato kapitalinio remonto ir knygų saugyklos pastato rekonstravimo techninis projektas. 2014 m. rekonstrukcijos darbai laikinai nutraukti dėl
neskirto finansavimo; tuo pačiu metu toliau vykdyti derinimo darbai dėl kitų pastatų pritaikymo laikinosioms saugykloms. Į jas 2016 m. perkraustyti visi
dokumentai iš avarinės būklės LMAVB saugyklų, ir tų pačių metų rudenį pradėta jų rekonstrukcija. Pagal projektą ją planuota užbaigti iki 2019 m. (visa
saugyklų rekonstrukcijos vertė sudaro iki 9,5 mln. eurų). 2017 m. atlikti išsamūs archeologiniai tyrimai po knygų saugyklos pastatu, aplink jį ir Bibliotekos
rūmus, taip pat visose inžinerinių tinklų rekonstravimo vietose. Įrengta apie 45 procentus lauko inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų sistema su paviršinių
nuotekų siurbline, buitinių nuotekų sistema, šilumos trasa į šilumos mazgą Nr. 2, dalis lauko vandentiekio). 2018 m. tegavus mažesnę reikalingų lėšų dalį ir
numatant, kad avarinės būklės likvidavimo darbams kasmet bus skiriama ne visa reikalinga suma, matyti, kad rekonstrukcija tęsis ir po 2021 m., todėl būtina
planuoti jai lėšų 2022 ir vėlesniems metams.
2022 m. planuojama pradėti pagrindinio LMAVB pastato kapitalinio remonto darbus pagal 2013 m. parengtą techninį projektą ir sąmatinius skaičiavimus.
Kapitalinis remontas vyks etapais. Iš pradžių planuojama suremontuoti rūmų sparną prie T. Vrublevskio gatvės, vėliau – rūmų sparną prie Žygimantų gatvės,
o galiausiai – centrinę dalį.

5 lentelė. 2022–2024 metų valstybei svarbūs projektai,  kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojami įstaigos vykdomi projektai,  tęstiniai
investicijų projektai, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai
įgyvendinti skirtos priemonės ir projektai ir asignavimai jiems įgyvendinti (tūkst. eurų)

Projek
to tipas

Nacionali
nė PP,

nacionali
nės PP

valdytoja
s

Priemon
ės /

projekto
kodas

Įstaigos 
(projekto

vykdytojo)
pavadinim

as

Projekto pavadinimas

Įgyvendinimo
terminai
(metais)

Bendra projekto
vertė

Likutinė vertė 
iki 2021 metų

Planuojama
panaudoti 
2021 metais

2022 metais 2023 metais 2024 metais

prad
žia

pabai
ga

Valstybės
biudžeto

lėšos

Kiti
šaltinia

i

Valstybės
biudžeto

lėšos

Kiti
šaltiniai

Valstybė
s

biudžeto
lėšos

Kiti
šaltiniai

Valstybės
biudžeto

lėšos

Kiti
šaltiniai

Valstybės
biudžeto

lėšos

Kiti
šaltiniai

Valstybės
biudžeto

lėšos

Kiti
šaltiniai

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

12-002-
11-04

LMA 
Vrublevs
kių 
biblioteka

LMAVB pastatų 
Vilniuje, Žygimantų g. 
1, rekonstravimas, I 
etapass

2012 2022 18311
11576
(18311
-6735)

2076 1772

VIP
12-002-
11-04

LMA 
Vrublevs
kių 
biblioteka

LMAVB pastatų 
Vilniuje, Žygimantų g. 
1, rekonstravimas, II 
etapass

2023 2025 3205 4921

Iš viso projektams 2012 2025 18311 11576 2076 1772 3205 4921

2021 – einamieji metai, 2022 – pirmieji planuojami metai, 2023 – antrieji planuojami metai ir 2024 – tretieji planuojami metai.
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6 lentelė. 2022–2024 metų valstybei svarbių projektų,  kito  nacionalinės  plėtros programos valdytojo finansuojamų įstaigos vykdomų projektų,  tęstinių
investicijų projektų, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai
įgyvendinti skirtų priemonių ir projektų stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Priemonės /
projekto kodas

Įstaigos
(projekto

vykdytojo) 
pavadinimas

Priemonės / projekto
pavadinimas

Įgyvendinimo
terminai (metais) Stebėsenos

rodiklio
kodas

Valstybei svarbių
projektų stebėsenos

rodiklių pavadinimai
ir matavimo vienetai

Stebėsenos rodiklių reikšmės
Susijęs

strateginio
planavimo

dokumentas (PP
/ NPP)

pradžia pabaiga 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12-002-11-04
LMA 
Vrublevskių 
biblioteka

LMAVB pastatų 
Vilniuje, Žygimantų g. 
1, rekonstravimas

2012 2025
Valstybės biudžeto 
lėšos, tūkst. eurų 2076 1772 3205 4921

2021 – einamieji metai, 2022 – pirmieji planuojami metai, 2023 – antrieji planuojami metai ir 2024 – tretieji planuojami metai.

VI SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

7 lentelė. Informacija apie įstaigos (ministro valdymo srities įstaigų) žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

2021 metai 2022 metai 2023 metai 2024 metai

Pareigybių skaičius
Išlaidos
darbo

užmokesč
iui

Pareigybių skaičius
Išlaidos
darbo

užmokesč
iui

Pareigybių skaičius
Išlaidos
darbo

užmokesč
iui

Pareigybių skaičius
Išlaidos
darbo

užmokesč
iui

iš viso

iš jų
valstybė

s
tarnaut

ojai

iš viso

iš jų
valstybė

s
tarnaut

ojai

iš viso

iš jų
valstybė

s
tarnaut

ojai

iš viso

iš jų
valstybė

s
tarnaut

ojai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Lietuvos mokslų 
akademija

60 729 58 926 58 926 58 926

2.
Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių 
biblioteka

152 2100 152 2494 152 2494 152 2494

Iš viso 212 2829 210 3420 210 3420 210 3420


