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I SKYRIUS
MISIJA
Naujų fundamentinių ir taikomųjų žinių apie lietuvių kalbą ir raštiją kūrimas,
nematerialiojo kalbinio paveldo kaupimas, sisteminimas ir sklaida, aktualių valstybei ir
visuomenei kalbos raidos ir funkcionavimo uždavinių sprendimas, lituanistikos palaikymas
pasaulyje.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
Lietuvių kalbos instituto veikla įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano strateginius tikslus ir uždavinius – vykdo
mokslo ir studijų plėtrą, skatina darnią žmogaus ir visuomenės raidą, stiprinančią šalies
konkurencingumą ir sudarančią sąlygas inovacijoms, plėtojant studijas ir MTEP, kuria naujas
žinias, siekiant sustiprinti šalies pranašumą, skatina tarpinstitucinį, tarpsektorinį ir tarptautinį
bendradarbiavimą plėtojant aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, telkia ir stiprina žmogiškąjį
potencialą tyrimams plėtoti ir vykdyti.
Lietuvių kalbos institutas kuria naujas žinias apie lietuvių kalbos funkcionavimą ir
istoriją, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu
Nr. 1797 patvirtintus įstatus. Lietuvių kalbos instituto veiklos kryptys:
 lietuvių kalbos istorijos ir raštijos raidos tyrimai;
 lietuvių kalbos leksikos ir leksikografijos, terminologijos ir teorinės terminografijos,
gramatikos ir tipologijos, onomastikos tyrimai;
 lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje ir pragmatikos tyrimai;
 lietuvių tarmių ir sociolingvistikos tyrimai;
 lituanistikos ir lituanikos dabartinių bei istorinių kontaktų tyrimai;
 lietuvių kalbotyros istorijos tyrimai;
 lietuvių kalbos funkcionavimo informacinėse technologijose tyrimai.
Veiklos prioritetams įgyvendinti 2017–2021 m. laikotarpiu Lietuvių kalbos institutas
vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-273
patvirtintas 4 ilgalaikes institucines programas:
1. Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno bei etimologijos
tyrimai (vadovas dr. Laimutis Bilkis).
2. XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioninio variantiškumo
tyrimai (vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė).
3. Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei
inovacijų tyrimai ir sklaida (vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė).
4. Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir populiarioji sklaida (vadovė prof. dr.
Loreta Vaicekauskienė).
Vystant Lietuvių kalbos instituto prioritetines mokslinės veiklos kryptis vykdoma 1
programa – Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida.
Lietuvių kalbos instituto asignavimai (1838,0 tūkst. Eur) yra skirti 1 programai –
„Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida“.
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III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
1 grafikas. 2021–2023-ųjų metų planuojami strateginiai tikslai ir jiems įgyvendinti
numatomos programos
Strateginis tikslas – plėtoti lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir užtikrinti jų sklaidą.
Programa – Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida.

1 lentelė. 2021–2023-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur.)

Eil. Programos
Nr. pavadinimas

iš viso
Lietuvių kalbos 1838,0
mokslinių tyrimų
bei taikomosios
veiklos
plėtojimas
ir
sklaida
iš jų valdymo
išlaidos*
Iš viso
1838,0
1.

2021-ųjų metų
asignavimai
Iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
1838,0
1544,0

1838,0

1544,0

1
1838,0

2022-ųjų metų
asignavimai
Iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
1838,0 1544,0

1
1838,0

1838,0

turt
ui iš viso
įsig
yti

1544,0

1
1838,0

2023-ųjų metų
asignavimai
Iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui
1838,0 1544,0

1
1838,0

1838,0

turtu
i
iš viso
įsigy
ti

1544,0

2 grafikas. 2021–2023-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur.)

turt
ui
įsig
yti
1

1
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VEIKLOS KONTEKSTAS
Lietuvių kalbos institutas yra valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti valstybei,
visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui svarbius ilgalaikius Lietuvių kalbos instituto
įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Lietuvių kalbos
instituto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvių kalbos institutas savo
veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvių kalbos įstatais ir kitais
vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais. Lietuvių kalbos instituto įstatai
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1797.
Lietuvių kalbos instituto veiklos sritis – lietuvių kalbos tyrimai ir sklaida. Pagrindinės
Lietuvių kalbos instituto veiklos kryptys:
 Aukščiausio lygio lietuvių kalbos moksliniai tyrimų ir taikomosios veiklos
vykdymas.
 Aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų rengimas.
 Nacionalinių kalbos išteklių duomenų bazių ir archyvų kaupimas ir plėtra.
 Lietuvių kalbos tyrimų sklaidos užtikrinimas.
Lietuvių kalbos institutas įgyvendina įstatuose numatytus veiklos tikslus:
1. vykdyti šalies kultūros ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius
fundamentinius lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir socialinę bei kultūrinę plėtrą;
2. kaupti, sisteminti, saugoti, skleisti nematerialųjį ir dokumentinį lituanistikos ir
lituanikos paveldą šalyje ir užsienyje: rengti mokslines ekspedicijas bei išvykas kalbos
duomenims ir lituanistikos bei lituanikos medžiagai Lietuvoje ir abipusiais susitarimais –
kitose valstybėse rinkti, rengti spaudai ir leisti raštijos šaltinius, intensyviai skaitmeninti
kalbos išteklius bei archyvus, fundamentiniams tyrimams veiksmingai naudojant sukauptus
lietuvių kalbos duomenis;
3. plėtoti lietuvių kalbą informacinėje visuomenėje: kurti, diegti ir palaikyti internete
kalbos mokslines duomenų bazes bei skaitmeninius produktus ir lietuvišką elektroninę terpę;
4. dalyvauti nustatant valstybinės lietuvių kalbos tyrimo ir vartojimo strategiją ir taktiką
Lietuvoje ir Europos Sąjungos erdvėje;
5. bendradarbiauti su valstybės institucijomis ir užsienio šalių atstovybėmis Lietuvoje,
Lietuvos Respublikos atstovybėmis užsienyje, sprendžiant aktualius kalbos raidos ir
funkcionavimo, tarmių saugojimo, lietuvių kalbos, lituanistikos ir lituanikos populiarinimo
šalyje ir pasaulyje klausimus; bendradarbiauti su socialiniais partneriais socialinės ir
kultūrinės plėtros srityje;
6. bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis ir teikti joms visokeriopą pagalbą
plėtojant lituanistiką, kartu su universitetais įstatymų nustatyta tvarka rengti mokslininkus;
7. teikti mokslinę pagalbą ir paramą lituanistikos, baltistikos ir Baltijos šalių regiono
tyrimų centrams užsienyje: skatinti aukščiausio lygio mokslininkus dalyvauti tarptautiniuose
ir tarpdisciplininiuose tyrimuose, rengiant bendrus projektus, inicijuojant bendrus tyrimus;
teikti mokslinę ir metodinę pagalbą rengiant baltistus ir lituanistus užsienyje;
8. analizuoti bendrinės lietuvių kalbos raidos procesus ir siūlyti norminimo
rekomendacijas: vertinti bendrinės lietuvių kalbos normos ir vartosenos santykių kaitą; tirti ir
vertinti naujus lietuvių kalbos ir terminijos reiškinius, atsiradusius lietuvių kalbai tapus
oficialia Europos Sąjungos kalba; rengti ir leisti kalbos praktikai skirtus leidinius ir
elektroninius produktus.
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Veiklos analizė
Stiprybės

Silpnybės

 didėjantis
mokslinės
veiklos
matomumas;
 gerėjantis visuomenės vertinimas;
 kylanti mokslo darbuotojų kompetencija;
 nacionaliniai ir tarptautiniai ryšiai;
 tam tikrų ataskaitoje nurodytų tyrimo
krypčių geri mokslo pasiekimai.

 mažas finansavimas;
 ne visai atnaujinta mokslinių tyrimų
infrastruktūra;
 neturėjimas
prieigos
prie
aktualių
mokslinių duomenų bazių;
 mokslo darbuotojų amžiaus santykis
(pavyzdžiui, per didelis atotrūkis tarp
vyriausiųjų ir jauniausiųjų mokslo
darbuotojų);
 publikacijų kokybė.
Galimybės
Grėsmės
 būti konkurencingu Institutu, didinant  pasiekti efektyvų mokslo valdymą.
prieigas prie mokslo išteklių ir kuriant
bendras į doktorantūrą stojančiųjų skaičiaus
naujus skaitmeninius tyrimų įrankius;
mažėjimas
(rengdamos
specialistus
 užtikrinti mokslo kokybę;
aukštosios mokyklos ne visai atliepia
 kurti naujas žinias ir inovacijas;
humanitarinių institutų poreikius);
 tobulinti struktūrą;
 didėjanti konkurencija tarp šalies ir

užsienio institucijų;
 mokslo
rezultatų
komercializavimo
gebėjimų ir patirties stoka.
1 strateginis tikslas – plėtoti lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir užtikrinti jų sklaidą.
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJUS
Lietuvių kalbos instituto efekto kriterijumi vertinamas strateginio tikslo pasiekimas –
mokslo tyrimų rezultatų publikavimas (stambių mokslo darbų, žodynų, žinynų, mokslo
straipsnių tarptautinio lygio leidiniuose, recenzuojamų mokslo straipsnių, mokslo sklaidos
publikacijų).
3 grafikas. Efekto vertinimo kriterijus, matavimo vnt. – paskelbti moksliniai tyrimų
rezultatai
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
(01.01) Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei
taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida
Ši programa įgyvendina strateginį Lietuvių kalbos instituto tikslą – plėtoti lietuvių
kalbos mokslinius tyrimus ir užtikrinti jų sklaidą. Šią veiklą apibrėžia Lietuvių kalbos
instituto įstatai. Programa vykdo ir Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. patvirtintus naujus
ilgalaikius 2017–2021 m. tyrimus.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. Užtikrinti aukščiausio lygio lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą,
lietuvių kalbos tyrimų sklaidą.
2. Rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus.
3. Kaupti ir plėtoti nacionalines kalbos išteklių duomenų bazes ir archyvus.
Pagrindinės priemonės. Strateginiai uždaviniai įgyvendinami plėtojant mokslinius
tyrimus ir taikomosios veiklos darbus Lietuvių kalbos institute bei koordinuojant
informacijos apie juos sklaidą visuomenėje.
1. Pirmojo uždavinio priemonės:
1.1. Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius lietuvių kalbos leksikos, semantikos,
fonetikos, fonologijos ir terminologijos tyrimus.
1.2. Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius geolingvistikos ir sociolingvistikos tyrimus.
1.3. Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius kalbos raidos bei raštijos tyrimus.
1.4. Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius baltų kalbų vardyno tyrimus.
1.5. Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius dabartinės lietuvių kalbos gramatikos
tyrimus.
1.6. Plėtoti taikomuosius skaitmeninių kalbos išteklių tyrimus.
1.7. Rengti ir leisti aktualius mokslo ir mokslo taikomosios veiklos produktus –
žinynus, žodynus, enciklopedijas, kalbos šaltinius.
1.8. Organizuoti mokslo, mokslo populiarinimo ir mokomuosius renginius, užtikrinti
visuomenės informavimo ir švietimo veiklą.
2. Antrojo uždavinio priemonės:
2.1. Bendradarbiaujant su universitetais rengti kalbotyros specialistus.
3. Trečiojo uždavinio priemonės:
3.1. Administruoti Lietuvių kalbos institute sukauptus lietuvių kalbos išteklius, kurti
specializuotus programinius įrankius duomenų bazėms ir archyvams skaitmeninti ir pateikti
juos elektronine forma.
3. Pagrindiniai numatomi rezultatai (per metus):
1. Parengti apie 30 aut. l. mokslo monografijų teksto.
2. Parengti apie 11 aut. l. mokslo studijų teksto.
3. Mokslo leidiniuose paskelbti apie 100 straipsnių.
4. Parengti apie 50 aut. l. mokslo žodynų, žinynų, šaltinių publikacijų, susistemintų
duomenų.
5. Trečiosios pakopos doktorantūros studijose rengti apie 14 doktorantų.
6. Kurti ir pildyti esamas duomenų bazes (apie 11), siekti integruoti jas į bendrą
sistemą.
7. Surengti apie 8 mokslo ir mokslo sklaidos renginius.
8. Parengti ir išleisti 3 mokslo žurnalų 4 tomus.
9. Mokslinėse konferencijose ir seminaruose perskaityti apie 75 pranešimus.
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10. Dalyvauti apie 3 ekspedicijose.
Programos trukmė: programa tęstinė.
Programos vykdytojai: programą vykdo Lietuvių kalbos instituto darbuotojai (~50
mokslininkų etatų).
Programos koordinatorius: dr. Aurelija Tamulionienė, direktoriaus pavaduotoja mokslo
reikalams, tel. (8 5) 234 7194, el. p. aurelija.tamulioniene@lki.lt.

2 lentelė. (2020–2023)-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
1

01

01.01

01.01.01

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2

Tikslas: Plėtoti lietuvių

Patvirtinti 2020 metų
Numatomi 2022 metų
Numatomi 2023 metų
2021 metų asignavimai
Vyriausybės
asignavimai
asignavimai
asignavimai
programos
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Tarpinstituci
įgyvendinimo
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
nio veiklos
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
3

4

5

1349,0 1349,0 1168,0

kalbos mokslinius
tyrimus ir užtikrinti jų
sklaidą
1349,0 1349,0 1168,0
Uždavinys: Užtikrinti
aukščiausio lygio lietuvių
kalbos mokslinius
tyrimus ir taikomąją
veiklą.
1349,0 1349,0 1168,0
Priemonė: Plėtoti
fundamentinius ir
taikomuosius lietuvių
kalbos tyrimus, rengti
lietuvių kalbotyros
specialistus,
administruoti lietuvių
kalbos išteklius, rengti ir
leisti mokslo žodynus,
enciklopedijas, kalbos
išteklius.
1. Iš viso Lietuvos
1349,0 1349,0 1168,0
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1320,0 1320,0 1163,0
1.1. bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos 29
29
5
ir pajamų įmokos

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1838,0 1838,0 1544,0

11838,0 1838,0 1544,0

1838,0 1838,0 1544,0

1838,0 1838,0 1544,0

11838,0 1838,0 1544,0

1838,0 1838,0 1544,0

1838,0 1838,0 1544,0

11838,0 1838,0 1544,0

1838,0 1838,0 1544,0

1838,0 1838,0 1544,0

11838,0 1838,0 1544,0

1838,0 1838,0 1544,0

1809,0 1809,0 1534,0

1809,0 1809,0 1534,0

1809,0 1809,0 1534,0

29

29

29

29

10

29

10

29

10

18

19

20

2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti 1349,0 1349,0 1168,0
(1+2)

1838,0 1838,0 1544,0

11838,0 1838,0 1544,0

1838,0 1838,0 1544,0

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

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

R-01-01-01-01
R-01-01-01-02
R-01-01-01-03

P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03

P-01-01-01-02-01
P-01-01-01-03-01
(

1 tikslas: plėtoti lietuvių kalbos mokslinius
tyrimus ir užtikrinti jų sklaidą
1. Aukščiausio lygio lietuvių kalbos
moksliniai tyrimai ir sklaida.
2. Aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų
rengimas.
3. Nacionalinių lietuvių kalbos išteklių
duomenų bazių ir archyvų kaupimas ir plėtra.
1-ojo programos tikslo 1 uždaviniui
1. Paskelbtų mokslinių straipsnių skaičius.
2. Parengtų darbų (žodynų, žinynų, šaltinių ir
pan.) autorinių lankų skaičius.
3. Lietuvių kalbos instituto darbuotojų
paskelbtų stambių mokslo darbų (monografijų,
studijų, žodynų, žinynų ir pan.) skaičius.
1-ojo programos tikslo 2 uždaviniui
Doktorantų skaičius.
1-ojo programos tikslo 3 uždaviniui
1. Kuriamų elektroninių duomenų bazių
skaičius.

2019-ųjų metų

2020-ųjų metų

2021-ųjų metų

2022-ųjų metų

120

120

140

140

13

14

14

14

11

11

11

11

101
100

119
100

120
100

120
100

23

20

20

20

14

13

14

14

14

14

14

14

Susijęs strateginio
planavimo
dokumentas

4 lentelė. 2021 m. pareigybių skaičius pagal pareigybių grupes
E
Eil
.
Nr
.

Institucijos / įstaigos
pavadinimas

Institucijos / įstaigos
vadovai ir
pavaduotojai
iš jų valstybės
tarnautojai

iš viso
Lietuvių
1
kalbos institutas
Valstybės
1
biudžeto lėšos (1.1.1.1.1 )

2

Pareigybių skaičius
Specialistai / pareigūnai,
Kitų padalinių vadovai
neturintys pavaldžių asmenų,
ir pavaduotojai
ir kiti
iš jų
iš jų valstybės
iš viso
valstybės
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
8

82

iš jų
valstybė
s
tarnauto
jai

iš viso

92

Išlaidos darbo
užmokesčiui,
(tūkst.eur.)

1534,0

1
Biudžetinių
1
įstaigų pajamų įmokos
1
1
10,0
(1.4.1.1.1 )
Kiti biudžeto lėšas gaunantys
subjektai*
Iš viso pareigybių
2
8
83
93
1544,0
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui
70,9
208,4
1264,7
1544
1544,0
Nurodomas asignavimų valdytojams pavaldžių biudžetinių įstaigų planuojamas skaičius pareigybių (valstybės politikų, valstybės pareigūnų, prokurorų, teisėjų, valstybės
tarnautojų (įskaitant politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir statutinius valstybės tarnautojus), karių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), kurioms išlaikyti darbo užmokestis
planuojamas iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų:
1. Skiltyje „institucijos / įstaigos vadovai ir pavaduotojai“ nurodomi institucijų ir įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, administracijos vadovai, departamentų (valdybų)
direktoriai ir pavaduotojai.
2. Skiltyje „kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai“ nurodomi skyrių, poskyrių vadovai, pavaduotojai ir kiti vadovai, turintys pavaldžių asmenų.
3. Skiltyje „specialistai / pareigūnai, neturintys pavaldžių asmenų, ir kiti“ nurodomos visos kitos pareigybės, nepriskirtos vadovų grupei.
* Eilutėje „Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai“ nurodomi subjektai, vadovaujantis Metodikos 35 punktu.
Kartu su lentele gali būti pateikiami paaiškinimai dėl pareigybių skaičiaus, atsižvelgiant į institucijų ir įstaigų veiklos specifiką.
2

IV SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS

Lietuvių kalbos institutas
92
1.168
93
1.544
93
1.544
93
1.544
Valstybės biudžeto lėšos
92
1.163
93
1.534
93
1.534
93
1.534
(1.1.1.1.1)
1.2 Biudžetinių įstaigų pajamų
5
10
10
10
įmokos (1.4.1.1.1)
Iš viso
92
1.168
93
1.544
93
1.544
93
1.544
* 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.
1.
1.1

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

2023 metai
Pareigybių
skaičius

iš viso

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

2022 metai
Pareigybių
skaičius

iš viso

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

2021 metai
Pareigybių
skaičius

iš viso

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

Institucijos ar įstaigos
pavadinimas

iš viso

Eil
.
Nr.

2020 metai
Pareigybių
skaičius

Valdymo
išlaidos*

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

V SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
2021–2023 metais siekiant didinti veiklos efektyvumą Lietuvių kalbos institutas numato:
6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios
veiklos sritis

Lietuvių kalbos
mokslinių
tyrimų bei
taikomosios
veiklos
plėtojimas ir
sklaida

Planuojami atlikti darbai

Laukiamas rezultatas

 didinti
bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais,
nacionalinės, regioninės
bei vietos valdžios
institucijomis;
 aktyviau bendradarbiauti
(rengiant bendrus mokslo
projektus, konferencijas,
seminarus ir pan.) su
kitomis Lietuvos ir
užsienio mokslo ir studijų
institucijomis;
 efektyvinti mokslinio ir
administracinio darbo
organizavimą;
 didinti
bendradarbiavimą tarp
padalinių.
 efektyviau panaudoti
žmogiškuosius išteklius;
 atnaujinti kompiuterinę
ir programinę įrangą.
 gerinti informacinę
komunikaciją Lietuvoje ir
užsienyje.

 peržiūrėtos jau esamos
bendradarbiavimo sutartys, jos
atnaujinamos, taip pat
sudaromos naujos sutartys su
Lietuvos ir užsienio
institucijomis.
 rengiami nauji projektai ir
renginiai su kitomis Lietuvos
ir užsienio mokslo
institucijomis.
 peržiūrėti mokslininkų
kvalifikaciniai reikalavimai,
taip pat mokslininkų darbo
planavimo ir atsikaitymo
veikla.
 skatinamas
bendradarbiavimas tarp
padalinių, organizuojami
bendri renginiai, metinių
ataskaitų pristatymai ir pan.
 planuojama peržiūrėti
institucijos struktūrą,
optimizuoti padalinių veiklą.
 rengti paraiškas, dalyvauti
projektuose, siekiant atnaujinti
kompiuterinę ir programinę
įrangą.
 parengti Instituto viešinimo
strategiją.

Įgyvendinimo
terminas
2021–2023

Strateginio planavimo metodikos
7 priedas
(Vertinimo kriterijaus techninio priedo forma)
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
_______2021 m._______
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Lietuvių kalbos institutas
Plėtoti lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir užtikrinti jų sklaidą.
Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida.
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

5.
6.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas

7.
8.

Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

Kodas
90.900.1598
01
01.01
E-01-01

Ne
Mokslinių tyrimų rezultatai susisteminami ir apibendrinami
publikacijose, pristatomi skaitant pranešimus ir pan.
Paskelbtos žinios ir mokslinės išvados toliau naudojamos
studijų procese, rašant vadovėlius, rengiant taikomojo
pobūdžio ar populiarią literatūrą, naudojamos kultūrinėje ir
švietėjiškoje veikloje; šaltinių publikacijos prisideda
išsaugant ir skleidžiant lietuvių kalbos paveldą.
Išspausdintų monografijų, šaltinių publikacijų, apgintų
disertacijų vienetų skaičius.
Kasmetinės mokslo padalinių ataskaitos.
Kasmetinis Lietuvos mokslo tarybos atliekamas kiekybinis
vertinimas.
Kiekvieni metai.
Dr. Aurelija Tamulionienė, direktoriaus pavaduotoja mokslo
reikalams, tel. (8 5) 234 7194, el. p.
aurelija.tamulioniene@lki.lt
-

