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LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS
(asignavimų valdytojo kodas – 90.900.1611)
2019–2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
MISIJA

Plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos
kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį
paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir
kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir
etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant
žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine mokslinių tyrimų erdve.

II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI

1. Atlikti fundamentinius Lietuvos valstybės ir visuomenės, lietuvių tautos ir jos kultūros
istorijos tyrimus: intensyvinti Lietuvos visuomenės, ypač jos socialinės, socialinių
struktūrų raidos tyrimus:
• tirti Lietuvos visuomenės socialinę ir technologinę raidą priešistorėje;
• tirti socialinių grupių bei bendrijų tapatybę, etniškumo ir nacionalumo raišką
besikeičiančioje XXI amžiaus aplinkoje;
• tirti Naujųjų ir Naujausių laikų Lietuvos visuomenės socialinių struktūrų ir socialinių
grupių sociokultūrinę raidą, modernios lietuvių tautos formavimosi socialines prielaidas,
Lietuvos valstybingumo raidą;
2. Rengti sintetinius, atliktus tyrimus apibendrinančius veikalus, darančius didžiausią įtaką
visuomenės istorinei atminčiai:
• rengti daugiatomę Vilniaus istoriją, atlikti Vilniaus miesto istorijos tyrimus kaip
parengiamuosius darbus Vilniaus istorijai rašyti;
3. Lietuvos istorinio ir kultūros paveldo kaupimas, tyrimas ir sklaida.
• tirti ir skelbti Lietuvos Metriką ir kitus Lietuvos valstybės ir visuomenės istorijos
šaltinius.
Veiklos prioritetus įgyvendina, atsižvelgiant į istorijos ir etnologijos mokslų raidos
tendencijas bei poreikius, taip pat Lietuvos visuomenės poreikius, parengtos ir patvirtintos
ilgalaikės ir institucinės mokslinių tyrimų programos. 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-273
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministrė patvirtino penkias naujas ilgalaikes institucines
MTEP programas: 1) „Tūkstantmečiai iki valstybės. Priešistorinių bendruomenių daugiasluoksniai
tyrimai“, 2) „Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių
tyrimai“, 3) „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia, luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos
slinktys“, 4) „XIX amžiaus sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos“
(bendra programa su LKTI), 5) „Vėluojanti tauta –2: Lietuvių modernizacijos problemos“, kurių
įgyvendinimo periodas 2017–2021 metai. Lietuvos istorijos instituto mokslo taryba 2017 m. vasario
8 d. posėdžio nutarimais patvirtino tris naujas instituto MTEP programas: 1) „Vilniaus istorija.
Sintezė“, 2) „Etniškumo ir nacionalumo pažinimas“, 3) „Laisvalaikis, šventės ir ritualai Vilniaus
apylinkėse. Socialiniai ir kultūriniai aspektai“, kurių trukmė 2017–2021 metai.
Nuo 2017 m. išplėsti etniškumo ir nacionalumo tyrimai etnologijos ir antropologijos
mokslų metodais, o socialinės sąveikos ir kultūros raiškos tyrimais bus aprėptas Vilnijos kraštas.
Tiriant Lietuvos visuomenės socialinę ir technologinę raidą priešistorėje bus akcentuojamas naujų
metodologinių prieigų ir naujų metodų taikymas, tarpdisciplininiai tyrimai. Realizuojant Lietuvos
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miestų raidos tyrimus, numatoma tęsti Vilniaus istorijos tyrimus ir pradėti rengti daugiatomę
Vilniaus istoriją, skirtą Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui. Toliau bus tęsiama viena iš prioritetinių
instituto veiklos krypčių – istorinio Lietuvos paveldo tyrimas ir sklaida, tiriama ir publikuojama ne
tik Lietuvos Metrika, bet ir kiti Lietuvos istorijos šaltiniai, pirmiausia susiję su Lietuvos
valstybingumo istorija. 2014 m. gegužės 21 d. patvirtinta Instituto programa „Pagalbiniai istorijos
mokslai“ realizuos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politikos ir kultūros tyrimus, o nuo 2017 m.
pradėta įgyvendinti programa koncentruosis į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo,
luomų raidos tyrimus, valdovo, luomų ir individų tarpusavio santykius. Naujausių laikų istorijos
tyrimuose nuo 2017 m. koncentruojamasi į modernėjančios visuomenės konfliktų ir įtampų analizę
bei modernios Lietuvos valstybės genezės ir kūrimo problematiką, pabrėžiant Lietuvos visuomenės
modernizaciją, sociokultūrinę socialinių grupių raišką, modernios kultūrinės tapatybės kūrimą.
Publikuojant tyrimų rezultatus numatoma didinti publikacijų recenzuojamuose mokslo leidiniuose
skaičių ir publikacijų tarptautiniuose mokslo leidiniuose bei publikacijų, išleistų pripažintose
užsienio leidyklose skaičių.
Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
Efekto:
Bendras mokslinių tyrimų produktyvumas: išspausdinta monografijų, šaltinių publikacijų, apginta
disertacijų – 12
Rezultato:
Publikuotų mokslinių straipsnių skaičius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, tenkantis vienam
mokslininkui – 1,6
Padidėję mokslo darbuotojų, tyrėjų ir aptarnaujančio personalo darbo rezultatai – 1 proc.
Produkto:
Bendras publikacijų skaičius – 132 publikacijos
Rengiamų istorijos ir etnologijos mokslų krypčių doktorantų skaičius – 26
Pajamos, gautos už teikiamas paslaugas – 23000 eurų.
Veiklos efektyvumo didinimo kryptys:
• Užtikrinti aukštą mokslo publikacijų lygį. Padidinti publikuotų mokslinių straipsnių skaičių
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, tenkančių vienam mokslininkui 10 proc. Siekti, kad
straipsniai recenzuojamuose leidiniuose sudarytų ne mažiau kaip 75 proc.
• Didinti Instituto tyrimų tarptautiškumą. Padidinti užsienio mokslo leidiniuose publikuojamų
straipsnių dalį 10 proc. iki 2020 m. Siekti instituto leidinių platesnės tarptautinės sklaidos
(įtraukimo į prestižines duomenų bazes (SCOPUS ir kt.), publikavimo tarptautinėse atviros prieigos
leidyklose).
• Rengti aukščiausio lygio mokslininkus ir sudaryti sąlygas jų mokslinei kompetencijai augti.
• Skatinti mokslo ir studijų sinergiją.
• Vykdyti švietėjišką veiklą populiarinant mokslo pasiekimus ir didinant mokslo prestižą bei jo
matomumą.
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III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Strateginis tikslas:
Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, visuomenės,
jos ūkio ir kultūros raidos tyrimus, tirti Lietuvos istorinį kultūrinį paveldą ir skelbti tyrimų
rezultatus.

Programa:
Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a.
pradžios

1 lentelė. 2019–2021 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
2019 metų asignavimai

2020 metų asignavimai

2021 metų asignavimai

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso
užmokesčiui

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso užmokesčiui

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso
užmokesčiui

Eil.
Nr.

Programos kodas ir
pavadinimas

1.

1.1. programa:
Lietuvos visuomenės
ir valstybės raida iki
XXI a. pradžios

2169

2169

1858

0

1928

1928

1635

0

1928

1928

1635

0

Iš viso

2169

2169

1858

0

1928

1928

1635

0

1928

1928

1635

0

turtui
įsigyti

turtui
įsigyti

turtui
įsigyti

(n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJUS

Efekto vertinimo kriterijus: Bendras mokslinių tyrimų produktyvumas (išspausdinta monografijų,
šaltinių publikacijų, apginta disertacijų)
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
LIETUVOS VISUOMENĖS IR VALSTYBĖS RAIDA IKI XXI A. PRADŽIOS

(KODAS 01-01)
Bendroji informacija apie programą
Įgyvendinami planavimo dokumentai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 137, 143.3, 145, 157, 291.2 punktai.
Programa prisideda įgyvendinant Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros programos 2.1, 2.3 uždavinius.
Programoje atliekami moksliniai istoriniai, archeologiniai ir etnologiniai tyrimai – orientuoti į
strateginių Lietuvos visuomenės uždavinių sprendimą. Programoje atliekami Lietuvos valstybės,
visuomenės, etninės kultūros, lietuvių tautos istorijos fundamentiniai tyrimai ir mokslo taikomieji
darbai, kurie užtikrina istorijos mokslo raidą ir siekia tarptautinio mokslo lygio, palaiko valstybės
kompetenciją istorijos ir etnologijos mokslų srityse; padeda formuoti visuomenės istorinę sąmonę,
aktualūs formuojant ir palaikant tautinę tapatybę; prisideda prie lituanistinio paveldo išsaugojimo ir
sklaidos; naudojami edukacijos procese; per tyrimų populiarinimą ir sklaidą prisidedama prie
visuomenės švietimo ir ugdymo. Dalyvavimas bendruose projektuose su užsienio šalių
mokslininkais, tarptautinėse konferencijose, publikacijos užsienio spaudoje didina istorijos ir
etnologijos mokslų tarptautiškumą, Lietuvos mokslo matomumą pasaulyje. 2017 m. programai
atnaujinti ir jos įgyvendinimui užtikrinti patvirtintos naujos 5 ilgalaikės programos, kuriomis
pradedami nauji ir tęsiami pradėti Lietuvos žemėse priešistoriniais laikais gyvenusių žmonių
technologijų, ekonomikos ir socialinės raidos; modernios lietuvių tautos genezės ir socialinės raidos
XX a. (tarpukaris ir sovietmetis); modernėjančios visuomenės socialinių grupių sociokultūriniai
tyrimai, istoriniai ir etnologiniai miestų tyrimai, tarp jų parengiamieji darbai Vilniaus miesto
istorijos sintezei rašyti bei pačios sintezės rengimo darbai, globalizacijos poveikio lokalių
bendruomenių tapatybei, jų nacionalumui ir etniškumui tyrimai. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valstybingumo, luomų raidos tyrimus, valdovo, luomų ir individų tarpusavio
santykių bei kultūros tyrimus.
Programos įgyvendinimas padeda užtikrinti reikiamą istorijos ir etnologijos mokslo lygį, plėtojant
kuo objektyvesnius, šiuolaikinį istorijos ir etnologijos mokslų lygį atitinkančius fundamentinius
tyrimus, skelbiant Lietuvos ir viso regiono istoriniams tyrimams svarbius bei Lietuvos kultūros
paveldo išsaugojimui aktualius istorijos šaltinius ir istoriografijos paminklus. Remiantis tyrimų
rezultatais siekiama stiprinti šiuolaikinės Lietuvos visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, ugdyti
pilietinę visuomenę.
LMT ekspertai 2017 m. įvertino 2012–2016 m. vykdytas ilgalaikes MTEP programas ir pripažino
jas įgyvendintomis bei pasiūlė programų ataskaitas tvirtinti. 2016 m. LMT vertino naujas 2017–
2021 m. Instituto ilgalaikes MTEP programas ir pasiūlė Švietimo ir mokslo ministrei jas tvirtinti.
Pagal 2018 m. atliktą tarptautinį palyginamąjį vertinimą tarptautiniai ekspertai LII įvertino kaip stiprų
tarptautinį žaidėją, turintį didelį vystymosi potencialą, Institutas surinko didžiausią vertinamąjį balą iš visų
Lietuvos institucijų.

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
TIKSLAS:
01

Plėtoti aktualius Lietuvos proistorės, visuomenės ir valstybės, lietuvių tautos
istorijos (istoriografijos, pagalbinių istorijos mokslų), archeologijos ir etnologijos
(antropologijos) tyrimus, tirti ir skleisti istorinį paveldą.
5

Uždavinys:
01-01
Atlikti aukšto lygio Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos iki XXI a. pradžios, jos
kultūrinio, socialinio ir teritorinio tapatumo, Lietuvos proistorės, Lietuvos miestų
atsiradimo ir raidos tyrimus; tirti ir skelbti Lietuvos Metriką ir kitus istorijos šaltinius
Priemonės:
01-01-01 Užtikrinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų/projektų įgyvendinimą
(MTEP institucinės ilgalaikės programos: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valdžia,
luomas, individas (XIV–XVIII a. istorijos slinktys), Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas, XIX amžiaus
sociokultūrinis laukas: visuomenės grupės, asmenybės, institucijos, Vėluojanti tauta –
2: Lietuvių modernizacijos problemos, Tūkstantmečiai iki valstybės. Priešistorinių
bendruomenių daugiasluoksniai tyrimai; institucinės programos: Pagalbiniai istorijos
mokslai, Vilniaus istorija. Sintezė, Socialinė sąveika ir raiška Vilnijoje: laisvalaikis,
šventės ir ritualai, Etniškumo ir nacionalumo pažinimas);
01-01-02 Ruošti aukščiausios kvalifikacijos humanitarinių m. srities istorijos (005H) ir etnologijos
(007H) krypties specialistus.
TIKSLAS:
02
Plėsti instituto veiklą pajamomis, gautomis už suteiktas paslaugas
Uždavinys:
02-01
Gauti pajamų už teikiamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų
Priemonės:
02-01-01
Teikti istorijos, archeologijos, etnologijos tyrimų paslaugas
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Istoriškai nuoseklus ir visapusiškas
istoriografijoje pasiekto pažinimo lygio apibendrinimas bei naujų tyrinėjimų išvadų
pateikimas – 132 istorijos ir etnologijos mokslo darbų (monografijų, studijų, šaltinių
publikacijų, tęstinių ir vienkartinių straipsnių rinkinių, straipsnių) parengimas spaudai,
iš jų 12 monografijų, šaltinių publikacijų ir straipsnių rinkinių, apgintų disertacijų; 26
istorijos ir etnologijos mokslų krypčių doktorantų rengimas.
Kita informacija:
Trukmė: programa tęstinė;
Vykdytojai: programą vykdo Lietuvos istorijos institutas;
Etatų skaičius: numatomi 110 etatų (pareigybės) šios programos įgyvendinimui
Programos koordinatorius – dr. Zita Medišauskienė, direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams,
tel. (8 5) 212 0270, el. paštas zita.medisauskiene@istorija.lt
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2 lentelė. 2018-2021 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Numatomi 2020 metų
Numatomi 2021metų asignavimai
Vyriausybės
asignavimai
programos
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Tarpinstituciįgyvendinimo
nio veiklos
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
plano
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui plano kodas
elemento
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
kodas
kesčiui
kesčiui
kesčiui
kesčiui
Patvirtinti 2018 metų asignavimai

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
1

01

01-01

01-01-01

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2

3

4

5

Tikslas: Vykdyti
1790 1790 1253
fundamentinius ir
taikomuosius lietuvių
tautos, Lietuvos valstybės,
visuomenės, jos ūkio ir
kultūros raidos tyrimus, tirti
Lietuvos istorinį kultūrinį
paveldą ir skelbti tyrimų
rezultatus.
Uždavinys: Atlikti aukšto 1790 1790 1253
lygio Lietuvos valstybės ir
visuomenės raidos iki XXI
a. pradžios, jos kultūrinio,
socialinio ir teritorinio
tapatumo, Lietuvos
proistorės, Lietuvos miestų
atsiradimo ir raidos
tyrimus; tirti ir skelbti
Lietuvos Metriką ir kitus
istorijos šaltinius
Priemonė: Užtikrinti
1672 1672 1253
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
programų/projektų
įgyvendinimą
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2019 metų asignavimai

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

2146 2146 1847

0

1905 1905 1624

0

1905 1905 1624

0

0

2146 2146 1847

0

1905 1905 1624

0

1905 1905 1624

0

0

1917 1917 1847

0

1692 1692 1624

0

1692 1692 1624

0
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19

20

01-01-02

02

02-01

02-01-01

Priemonė: Ruošti
aukščiausios kvalifikacijos
humanitarinių m. srities
istorijos (005H) ir
etnologijos (007H) krypties
specialistus.
Tikslas: Plėsti instituto
veiklą pajamomis, gautomis
už suteiktas paslaugas
Uždavinys: Gauti pajamų
už teikiamas paslaugas iš
juridinių ir fizinių asmenų
Priemonė: Teikti istorijos,
archeologijos, etnologijos
tyrimų paslaugas
1. Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti
(1+2)

118

118

0

0

229

229

0

0

213

213

0

0

213

213

0

0

23

23

8

0

23

23

11

0

23

23

11

0

23

23

11

0

23

23

8

0

23

23

11

0

23

23

11

0

23

23

11

0

23

23

8

0

23

23

11

0

23

23

11

0

23

23

11

0

1813 1813 1261

0

2169 2169 1858

0

1928 1928 1635

0

1928 1928 1635

0

1790 1790 1253

0

2146 2146 1847

0

1905 1905 1624

0

1905 1905 1624

0

23

0

23

0

23

0

23

0

0

2169 2169 1858

0

1928 1928 1635

0

1928 1928 1635

23

8

1813 1813 1261

23

11

23

11

(n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.
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23

11

0

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijų reikšmės

Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas
7

1 tikslas: Plėtoti aktualius Lietuvos proistorės, visuomenės ir
valstybės, lietuvių tautos istorijos (istoriografijos, pagalbinių
istorijos mokslų), archeologijos ir etnologijos (antropologijos)
tyrimus, tirti ir skleisti istorinį paveldą.
R-01-01-01-01

P-01-01-01-01-01

P-01-01-01-01-02

R-01-01-01-02

P-01-01-01-02-01

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas: Publikuotų
mokslinių straipsnių skaičius recenzuojamuose mokslo
leidiniuose, tenkantis 1 mokslininkui

1.6

1 tikslo 1 uždavinys: Atlikti aukšto lygio Lietuvos valstybės
ir visuomenės raidos iki XXI a. pradžios, jos kultūrinio,
socialinio ir teritorinio tapatumo, Lietuvos proistorės,
Lietuvos miestų atsiradimo ir raidos tyrimus; tirti ir skelbti
Lietuvos Metriką ir kitus istorijos šaltinius
Produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
130
Institute įgyvendinamų ilgalaikių ir institucinių MTEP
programų publikacijų skaičius
Produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas: Istorijos (05H) 25
ir etnologijos (07H) krypties doktorantų skaičius

1.6

1.7

1.7

Vertinimo
kriterijaus
techninis priedas
(toliau – VKTP) /
R-01-01-01-01

131

133

137

VKTP/ P-01-01-

01-01-01
25

26

26

VKTP/ P-01-01-

01-01-02

2 tikslas: Plėsti instituto veiklą pajamomis, gautomis už
suteiktas paslaugas
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas: Sutarčių su
juridiniais ir fiziniais asmenimis skaičiaus augimas
2 tikslo 1 uždavinys: Gauti pajamų už teikiamas paslaugas iš
juridinių ir fizinių asmenų
Produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas: Pajamos, gautos 23.0
už teikiamas paslaugas ( eurais)

VKTP/ R-01-0101-02

23.0

23.0

(n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.
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23.0

VKTP/ P-01-01-

01-02-01

1
3
4
5
6
7
8

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos
tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų
įmokos
Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama
bendrojo finansavimo
lėšos
Kiti šaltiniai

Planuojama panaudoti
(n – 1) metais

Panaudota lėšų iki
(n – 1) metų

Bendra vertė

pabaiga

2

pradžia

Investicijų projekto
pavadinimas

4 lentelė. (n–n + 2)-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai (tūkst. eurų)
Įgyvendinimo
terminai

Institucijos (įstaigos)
(priemonės vykdytojo)
pavadinimas

Priemonės kodas

9

n metais
(n + 1) metais

iš jų
iš jų

10
11

10

12
13
14
15

Iš viso investicijų projektams

(n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.
16
17
18
19

tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų
įmokos
Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama
bendrojo finansavimo
lėšos
Kiti šaltiniai

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

bendrojo finansavimo
lėšos
Kiti šaltiniai

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos
tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų
įmokos
Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI

(n + 2) metais
iš jų

20
21
22
23

V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

1.

Lietuvos istorijos institutas

110

1253

110

1858

110

1635

110

1635

110

1253

110

1858

110

1635

110

1635

Valdymo
išlaidos*

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2021 metai
Pareigybių
skaičius

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Pareigybių
skaičius

Valdymo
išlaidos*

iš jų
valstybės
tarnautojai

Institucijos ar įstaigos
pavadinimas

iš viso

Eil.
Nr.

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

5 lentelė. Informacija apie institucijos (ministro valdymo srities) žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)
2018 metai
2019 metai
2020 metai

2.
3.
4.
Iš viso

* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede.
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VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys

Bendrosios veiklos
sritis

Planuojami atlikti
darbai

Laukiamas rezultatas

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų
vykdymas per CPO

Ne mažiau kaip 3 proc.
viešųjų pirkimų vykdomi
per CPO.

Įgyvendinimo terminas
2021 m.

2.

VII SKYRIUS
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS
RODIKLIAI
7 lentelė. Valstybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai

Eil.
Nr.

Valstybės valdomos
įmonės pavadinimas*

Rodiklio pavadinimas,
mato vnt.

Planuojamos rodiklių reikšmės
(n + 1)
(n + 2)
n metais
metais
metais

1.
2.
3.
* Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, 1 priede nurodytoms įmonėms:
– priskiriamoms 1A ir 1B grupėms, turėtų būti nustatytas ne žemesnis kaip vidutinės kapitalo grąžos, kurią
tvirtina Vyriausybė, rodiklis;
– priskiriamoms 2 grupei, turėtų būti nustatytas planuojamas pasiekti pelningumas ir du ar trys pagrindiniai
veiklos rodikliai, numatyti šių valstybės valdomų įmonių strateginiuose veiklos planuose.
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Strateginio planavimo metodikos
6 priedas
(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
_____2019 m.____
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos istorijos institutas

Kodas
90.900.1611
Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, 01

visuomenės, jos ūkio ir kultūros tyrimus, tirti Lietuvos istorinį kultūrinį
paveldą ir skelbti tyrimų rezultatus.
Bendras mokslinių tyrimų produktyvumas (išspausdinta monografijų, šaltinių
publikacijų, apginta disertacijų), vnt.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

E-01-01

Ne
Ilgalaikių aukšto lygio mokslinių tyrimų rezultatai
susisteminami ir apibendrinami monografijose ir
tam tikru mastu sėkmingai apgintose disertacijose.
Šių tipų darbai pateikia verifikuotą reikšmingos
istorinės problemos analizę ir sprendimą. Lietuvos
istorinis kultūrinis paveldas tiriamas ir skelbiamas
šaltinių publikacijose. Monografijose ir
disertacijose, šaltinių publikacijose paskelbtos žinios
ir mokslinės išvados toliau naudojamos studijų
procese, rašant vadovėlius, rengiant taikomojo
pobūdžio ar populiarią literatūrą, naudojamos
praktinėje kultūrinėje ir švietėjiškoje veikloje;
susilaukusios atgarsio visuomenėje jos prisideda
formuojant visuomenės istorinę kultūrą ir istorinę
sąmonę, kritinį diskursą, saugant kultūrinę tapatybę.
Šaltinių publikacijos ne tik tenkina minėtas sąlygas,
bet ir prisideda išsaugant ir skleidžiant Lietuvos
istorijos ir kultūros paveldą. Monografijose ar
disertacijose pateiktos mokslinės išvados stimuliuoja
istorijos mokslo raidą. Mokslinių tyrimų rezultatai,
paskelbti įvairiose publikacijose, moksliniu požiūriu
adekvačiausiai įvertinami istoriografiniu požiūriu,
vertinant iš laiko perspektyvos bendrame šalies ir
platesnio regiono istorijos mokslo raidos kontekste.
Trumpalaikėje perspektyvoje šis metodas
netinkamas, be to, rezultatų neįmanoma įvertinti
kiekybiškai.
Išspausdintų monografijų, šaltinių publikacijų,
apgintų disertacijų vienetų skaičius. Vidutiniškai
kas 5 metai (institucinės programos trukmės laikas)
kiekvienas mokslininkas turi parengti po
monografiją arba šaltinio publikaciją, doktorantai
per 4 metus – disertaciją. Vadinasi, kasmet apie 20
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5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

proc. mokslo darbuotojų ir doktorantų turi pateikti
po monografiją, šaltinio publikaciją arba disertaciją.
Taip pat atsižvelgiama į leidybos finansavimo
galimybes. Atsižvelgiant į esamą mokslo darbuotojų
ir doktorantų skaičių, 2019 m. tokia norma – 12
publikacijų.
Institucijos duomenys
Kasmetinis LMT atliekamas kiekybinis vertinimas
Metinis
Dr. Saulė Urbanavičienė, mokslinė sekretorė, tel.
(8~5)2623829, el. paštas
saule.urbanaviciene@istorija.lt
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Strateginio planavimo metodikos
6 priedas
(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2019 m.__________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos istorijos institutas

Kodas
90.900.1611
Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, 01

visuomenės, jos ūkio ir kultūros tyrimus, tirti Lietuvos istorinį kultūrinį
paveldą ir skelbti tyrimų rezultatus.
01-01
Programa- Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios
Programos tikslas – Plėtoti aktualius Lietuvos proistorės, visuomenės ir 01-01-01
valstybės, lietuvių tautos istorijos (istoriografijos, pagalbinių istorijos mokslų),
archeologijos ir etnologijos (antropologijos) tyrimus, tirti ir skleisti istorinį
paveldą.
Publikuotų mokslinių straipsnių skaičius recenzuojamuose mokslo leidiniuose, R-01-01-01-01
tenkantis 1 mokslininkui, vnt.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Ne
Kriterijus leidžia vertinti mokslininkų ir tyrėjų
mokslinį aktyvumą ir produktyvumą skelbiant
tyrimų rezultatus vidinį recenzavimą turinčiuose
mokslo leidiniuose, taip užtikrinant mokslinių
publikacijų aukštą mokslinį lygį
Skaičiuojamas publikacijų, paskelbtų
recenzuojamuose mokslo leidiniuose, skaičius,
tenkantis vienam mokslininkui ar tyrėjui, vnt.
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Metinis
Dr. Saulė Urbanavičienė, mokslinė sekretorė, tel.
(8~5)2623829, el. paštas
saule.urbanaviciene@istorija.lt
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Strateginio planavimo metodikos
6 priedas
(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2019 m._____________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos istorijos institutas

Kodas
90.900.1611
Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, 01

visuomenės, jos ūkio ir kultūros tyrimus, tirti Lietuvos istorinį kultūrinį
paveldą ir skelbti tyrimų rezultatus.
01-01
Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios
01-01-01
Plėsti instituto veiklą pajamomis, gautomis už suteiktas paslaugas
Sutarčių su juridiniais ir fiziniais asmenimis skaičiaus augimas, vnt.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas

7.
8.

Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

R-01-01-01-02

Ne
Kriterijus leidžia vertinti instituto taikomąją veiklą,
paslaugų juridiniams ir fiziniams asmenims, verslo
subjektams teikimą
Skaičiuojamas sutarčių, sudarytų su juridiniais ir
fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, skaičiaus
augimas
Institucijos duomenys
Iš dalies kasmetinis LMT formalusis vertinimas
(sutarčių vertinimas)
Metinis
Jevgenija Vaičiūnienė, vyr. buhalterė, tel.
(8~5)2612166, el. paštas
jevgenija.vaiciuniene@istorija.lt
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Strateginio planavimo metodikos
6 priedas
(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2019 m.____________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos istorijos institutas

Kodas
90.900.1611
Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, 01

visuomenės, jos ūkio ir kultūros tyrimus, tirti Lietuvos istorinį kultūrinį
paveldą ir skelbti tyrimų rezultatus.
01-01
Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios
01-01-01-01
Atlikti aukšto lygio Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos iki XXI a.
pradžios, jos kultūrinio, socialinio ir teritorinio tapatumo, Lietuvos proistorės,
Lietuvos miestų atsiradimo ir raidos tyrimus; tirti ir skelbti Lietuvos Metriką ir
kitus istorijos šaltinius
P-01-01-01-01-01
Institute įgyvendinamų ilgalaikių ir institucinių MTEP programų publikacijų
skaičius, vnt.
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Ne
Kriterijus leidžia vertinti mokslininkų ir tyrėjų
mokslinį aktyvumą ir produktyvumą skelbiant
tyrimų rezultatus
Skaičiuojamas bendras Institute dirbančių
mokslininkų publikacijų skaičius, vnt.
Institucijos duomenys
Kasmetinis LMT atliekamas formalusis vertinimas
Metinis
Dr. Saulė Urbanavičienė, mokslinė sekretorė, tel.
(8~5)2623829, el. paštas
saule.urbanaviciene@istorija.lt
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Strateginio planavimo metodikos
6 priedas
(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2019 m.____________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos istorijos institutas

Kodas
90.900.1611
Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, 01

visuomenės, jos ūkio ir kultūros tyrimus, tirti Lietuvos istorinį kultūrinį
paveldą ir skelbti tyrimų rezultatus.
01-01
Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios
01-01-01-01
Atlikti aukšto lygio Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos iki XXI a.
pradžios, jos kultūrinio, socialinio ir teritorinio tapatumo, Lietuvos proistorės,
Lietuvos miestų atsiradimo ir raidos tyrimus; tirti ir skelbti Lietuvos Metriką ir
kitus istorijos šaltinius
P-01-01-01-01-02
Istorijos (005H) ir etnologijos (007H) krypties doktorantų skaičius
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Ne
Kriterijus leidžia vertinti mokslininkų rengimo
galimybes, rodo aukštą institute dirbančių
mokslininkų kvalifikaciją
Tais metais doktorantūroje studijuojančių istorijos ir
etnologijos krypties doktorantų skaičius, vnt.
Institucijos duomenys
Kasmetinis LMT atliekamas formalusis vertinimas
Metinis
Dr. Saulė Urbanavičienė, mokslinė sekretorė, tel.
(8~5)2623829, el. paštas
saule.urbanaviciene@istorija.lt
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Strateginio planavimo metodikos
6 priedas
(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2019 m.__________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos istorijos institutas

Kodas
90.900.1611
Vykdyti fundamentinius ir taikomuosius lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, 01

visuomenės, jos ūkio ir kultūros tyrimus, tirti Lietuvos istorinį kultūrinį
paveldą ir skelbti tyrimų rezultatus.
01-01
Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios
Gauti pajamų už teikiamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų
Pajamos, gautos už teikiamas paslaugas, tūkst. eurų
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01-01-01-02
P-01-01-01-02-01

Ne
Kriterijus leidžia vertinti instituto taikomąją veiklą,
paslaugų juridiniams ir fiziniams asmenims, verslo
subjektams teikimo apimtis pinigine išraiška
Skaičiuojama bendra suma (tūkst. eurų), už kurią
suteikta paslaugų juridiniams ir fiziniams asmenims
Institucijos duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Metinis
Jevgenija Vaičiūnienė, vyr. buhalterė, tel.
(8~5)2612166, el. paštas
jevgenija.vaiciuniene@istorija.lt
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