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(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas)

2016–2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
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(4 priedas)
I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (toliau – LAEI) misija – būti mokslo tyrimų įstaiga,
socialiai atsakinga už holistinį Lietuvos kaimo ekonomikos ir žemės ir maisto ūkio politikos
raidos problemų sprendimą, orientuota į nacionalinius valstybės interesus bei verslo ir
nevyriausybinių organizacijų poreikius, moksliniu ir praktiniu lygmeniu pažinti šalies kaimą bei
jame vykstančius procesus.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMA
LAEI strateginis tikslas – vykdyti socialinius, ekonominius mokslinius tyrimus ir
eksperimentinės plėtros darbus, rengti moksliniais tyrimais pagrįstas rekomendacijas valstybės
institucijoms ir kitiems subjektams (01 kodas).
Strateginio tikslo įgyvendinimui skiriama tokia programa:
Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ir ekonominiai moksliniai tyrimai.
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMAI ĮGYVENDINTI
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Įgyvendinant minėto strateginio tikslo programą, LAEI dirba (strateginio plano rengimo
metu) 35 mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, iš jų 10 mokslo daktarų, jiems padeda informatikos
specialistai, redaktorius bei kiti specialistai, užsiimantys administravimu ir darbo sąlygų
moksliniam darbui kūrimu. Instituto darbuotojų amžiaus vidurkis yra 46 metai. Institutas deda
pastangas padidinti mokslininkų skaičių ir skatina bei remia tyrėjų pastangas studijuoti
doktorantūroje įvairiuose Lietuvos universitetuose, nes doktorantūros studijos ir disertacijos
rengimo procesas yra esminė tyrėjo kvalifikacijos kilimo prielaida. Dabartiniu metu 5 Instituto
darbuotojai studijuoja doktorantūroje. Kartu su VGTU ir Socialinių tyrimų centru įgyvendinamas
doktorantūros procesas (LAEI – buvo 2012-2015 metais skirta po vieną doktoranto vietą, tad
Institutas turi 4 savo doktorantus, vienas jų akademinėse atostogose).
Rodikliai
Mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur.

2015 m.
32
309,6

2016 m.
34
359

2017 m.
33
363

2018 m.

33
363

Kadangi LAEI, be minėtos programos, Žemės ūkio ministerijos pavedimu vykdo Žemės
ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros 2016 metais darbus bei Ūkių
apskaitos duomenų tinklo įgyvendinimo programą, iš viso vidutiniškai jame įdirbinta 60
darbuotojų.
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2 lentelė. 2016–2018 metų programos asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. Eur.)
2016 m. asignavimai

Numatomi 2017 m. asignavimai

iš jų
Eil.
Nr.

išlaidoms

Programos
pavadinimas
iš viso

Žemės
ir
maisto ūkio
bei kaimo
raidos
socialiniai ir
ekonominiai
moksliniai
tyrimai
iš jų
valdymo
išlaidos*
Iš viso
asignavimų
programoms
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo išlaidų
dalis, procentais
1.

iš viso

Numatomi 2018 m. asignavimai

iš jų

iš jų

išlaidoms

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

iš viso
iš viso

išlaidoms

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

iš viso

iš viso

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

569

554

359

15

583

568

363

15

583

568

363

15

569

554

359

15

583

568

363

15

583

568

363

15
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Išoriniai veiksniai
Politiniai veiksniai.
Lietuvos pažangos strategijoje “Lietuva 2030”, nubrėžiančioje ilgalaikę šalies perspektyvą,
siekiama pokyčių pagrindinėse srityse: sumani visuomenė, sumani ekonomika ir sumanus
valdymas, bei numatyta sukurti palankią mokslo ir tyrimų aplinką, užtikrinančią Lietuvos
patrauklumą aukščiausio lygio mokslininkams ir tyrėjams. Nors strategijoje pabrėžiamas svarbus
mokslo vaidmuo, tačiau mokslo finansavimas išlieka nepakankamas, o Lietuvoje mokslui
skiriama BVP dalis viena mažiausių tarp ES šalių. Instituto veiklos sritys patenka ir į Lietuvos
kaimo plėtros 2014-2020 m. programą, identifikuojančioje poreikį skatinti mokslo žinių, kurios
padėtų kaimui ir žemės bei miškų ūkiui spręsti technologinius, klimato kaitos, aplinkosaugos ir
socialinius iššūkius, kūrimą ir sklaidą. Numatyta konkreti priemonė (patenkanti į penkis
prioritetus) „Bendradarbiavimas“ prisidės prie ryšio tarp mokslo ir verslo žemės ūkio,
miškininkystės ir kitose Lietuvos kaimo vietovėms svarbiose srityse stiprinimo, kuriant klasterius
ir tinklus, Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupes. Tačiau realiai tik pradėtos
įgyvendinti minėtos programos priemonės, tad tikėtis ženklesnių tikslinės paskirties lėšų ir
pajamų įmokų negalima.
LR Švietimo ministro 2012 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V–462 patvirtintos ilgalaikės institucinės
mokslinių tyrimų programos, kurių ataskaitos už 2015 m. yra pateiktos Lietuvos mokslo tarybai
(LMT) įvertinti. Lietuvoje, kaip ir visoje ES, dėl planuojamos BŽŪP peržiūros, augančio maisto
produktų poreikio pasaulyje, klimato kaitos keliamos rizikos didėja mokslinių tyrimų ir socialinių
inovacijų poreikis regionų sanglaudos, kaimo plėtros, žmogiškųjų išteklių plėtros, žemės ūkio
reguliavimo bei ūkių ekonomikos ir vadybos srityse.
Pagal LR Mokslo ir studijų įstatymą LAEI, buvęs mokslo įstaiga, tapo valstybiniu mokslinių
tyrimų institutu ir valstybės biudžeto asignavimų valdytoju. Lėšos LAEI moksliniams tyrimams,
eksperimentinės plėtros darbams skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal valstybinių mokslo
ir studijų institucijų mokslo veiklos vertinimo rezultatus, plėtojamą doktorantūrą ir papildomus
asignavimus darbo užmokesčio atstatymui, 2016 metams šis finansavimas truputį padidėjo, tai
leidžia teigti apie Instituto prisitaikymą dirbti įgijus naują statusą. MOSTA kartu su tarptautiniais
ekspertais atliko universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinės veiklos palyginamąjį tyrimą,
kurio rezultatai ypač sėkmingi Institutui (Ekonomikos ir vadybos srityse vykdančių tyrimų
institutų ir universitetų fakultetų grupėje užimta antra vieta – įvardintas „tarptautinį pripažinimą
turintis stiprus nacionalinis dalyvis“). LMT atliktas LAEI mokslo rezultatų už 2012-2014 m
laikotarpį vertinimas taip pat parodė lyderiaujančią LAEI poziciją.
Ekonominiai veiksniai.
ES struktūriniai fondai ir Kaimo plėtros programos priemonės suteikia papildomų galimybių
vykdyti kompleksinius taikomuosius mokslinius tyrimus, kooperuojantis su socialiniais partneriais.
LAEI, kaip valstybės mokslo įstaigos, finansavimas iš dalies priklauso nuo bendros šalies
ekonominės situacijos. Nors ekonominis sunkmetis ir pasibaigė, mokslo finansavimas didėja
nežymiai ir yra labai ribotos LAEI galimybės atnaujinti turimą įrangą, gerinti mokslo darbuotojų
darbo sąlygas. Dėl nepakankamos darbuotojų materialinės motyvacijos mokslo institucijoms
tampa vis sudėtingiau konkuruoti darbo rinkoje dėl specialistų. Pastarieji renkasi privatų sektorių
ar viešojo administravimo institucijas, kuriose darbo užmokestis yra didesnis (analizė parodė gana
ženklius skirtumus). LAEI tyrimų komercializacijos galimybė nėra didelė, nes ją riboja nepalanki
žemės ūkio subjektų struktūra ir mažas dalies ūkininkų ekonominių žinių poreikis. Agrarinis
sektorius kol kas lėtai įsisavina technologines, o ypač socialines inovacijas. Dabartinė šalyje
galiojanti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo finansavimo tvarka neleidžia LAEI lėšomis apmokėti
daktaro disertacijų gynimo eksternu, todėl LAEI darbuotojai, vykdomų tyrimų pagrindu parengę
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disertacijas ir norintys ginti jas eksternu doktorantūros teisę turinčiose institucijose, turi gynimo
procedūrą apmokėti savo lėšomis.
Socialiniai veiksniai.
Mokslo darbuotojo profesija Lietuvoje nelaikoma prestižine. Tai neskatina specialistų, ypač
jaunimo, dirbti mokslinį darbą. Ekonomikos specialistų tarpe šis veiksnys ypač svarbus, nes jie turi
daug gerai apmokamos darbo vietos pasirinkimo alternatyvų verslo organizacijose. Lietuvoje
dideli kvalifikaciniai reikalavimai mokslo darbuotojams nėra suderinti su jų atlyginimais,
organizuojamuose konkursuose mokslo darbuotojų pareigoms užimti dalyvavimas minimalus.
Šalyje didėjant magistrantūros studijas baigusių jaunų žmonių skaičiui, turėtų formuotis didesnė
moksliniam darbui parengtų darbuotojų pasiūla, tačiau besidominčių darbu institute – praktiškai
nėra. LAEI suteikta doktorantūros teisė (tikimasi antros doktorantūros vietos jau 2016 metais), iš
dalies skatina jaunus darbuotojus, turinčius ambicijas mokslinei veiklai, siekti mokslininko
karjeros. Mažėjantis studijuojančių šalies universitetuose skaičius gali paskatinti dalį dėstytojų
daugiau orientuotis į mokslinius tyrimus, tai gali iš dalies padidinti LAEI potencialių darbuotojų
pasiūlą.
Technologiniai veiksniai.
Pagrindiniu XXI amžiaus pradžios ekonominės veiklos sėkmės technologiniu veiksniu laikomas
sugebėjimas integruoti ir koordinuoti veiklas, duodantis teigiamą sinergijos efektą. Į tai turėtų būti
nukreipti ir LAEI moksliniai tyrimai, aktyvinant bendradarbiavimą su kitomis mokslo
institucijomis bei verslo atstovais, kartu rengiant ir įgyvendinant kompleksinius projektus bei
aktyviai įsijungiant į mokslinius technologinius susivienijimus (pvz.: „Slėnis Nemunas“ – jo nariu
yra LAEI), kurių uždavinys – suformuoti visą ekonominės vertės kūrimo grandinę: nuo žinių
kūrimo iki tų žinių perkėlimo į sėkmingas technologijas ir procesus, produktus bei paslaugas.
Informacinių technologijų raida sparčiai keičia mokslinių tyrimų technologiją. LAEI darbuotojai
turi nuolat tobulinti savo sugebėjimus naudotis e-bibliotekomis, e-statistinių duomenų ir kitomis
informacinėmis bazėmis, kompiuteriniais prognozavimo ir modeliavimo instrumentais, naujais
komunikavimo būdais. Žemės ir maisto ūkio sektoriaus informacinis aprūpinimas Lietuvoje
pakankamai aukšto lygio, ypač jis pagerėjo įgyvendinus plačiajuosčio interneto plėtros (RAIN)
projektą, pagerėjo galimybės naudotis ir tarptautinėmis duomenų bazėmis. Tai sudaro palankias
sąlygas atlikti gilesnę mokslinę analizę ir skleisti mokslinę informaciją visoje šalies teritorijoje.
STRATEGINIS TIKSLAS (01)
Vykdyti socialinius, ekonominius mokslo tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, rengti
moksliniais tyrimais pagrįstas rekomendacijas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams (01
kodas).
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
kriterijaus
mato vienetas
kodas
E-01-01
1. Moksliniai straipsniai / vienam mokslo
darbuotojui ir tyrėjui (vnt.).
E-01-02
2. Monografijos ir mokslinės studijos / vienam
mokslo darbuotojui ir tyrėjui (aut. l.).

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO BEI KAIMO RAIDOS SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI
Programa įgyvendina LAEI misiją ir veiklos tikslą – plėtoti agrarinės politikos,
ekonomikos ir kaimo plėtros mokslinius tyrimus, siekiant pozityvių socialinių ir ekonominių
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pokyčių Lietuvos kaime“. Programa orientuota į mokslinės kompetencijos didinimą, mokslinės ir
praktinės pažangos plėtrą.
Žemės ūkio ekonomikos tyrimai yra esminis elementas „Žemės ūkio žinių sistemoje“, kuris
kartu su „Inovacijų“ ir „Švietimo“ elementais formuoja „Žinių trikampį“ tokiame svarbiame
Lietuvai ūkio sektoriuje kaip žemės ūkis. Mokslinių tyrimų temos pasirenkamos ne tik dėl jų
mokslinio aktualumo, bet ir pagal jų svarbą Lietuvos ūkio ir visuomenės poreikiams.
Neatidėliotini Vyriausybės prioritetai:
Užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, prielaidų
realiajam darbo užmokesčiui šalies ūkyje didėti kūrimas, spartus investicijų ir verslo sąlygų
pagerinimas.
Efektyvus ir racionalus ES paramos lėšų panaudojimas šalies konkurencingumui didinti ir
žmonių gyvenimo gerovei kelti, tinkamai ir laiku pasirengti naujai 2014–2020 m. Europos
Sąjungos daugiametei finansinei programai.
Veiksminga, technologijų pažangą spartinanti mokslo ir technologijų plėtros politika,
sąlygų kurti naujas inovatyvias technologijas sudarymas, mokslo ir verslo bendradarbiavimo
skatinimas.
Programos tikslas. Plėtoti socialinius, ekonominius mokslo tyrimus ir eksperimentinės
plėtros darbus žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos srityse, kurti bei skleisti visuomenėje naujas
žinias; teikti paslaugas ir konsultacijas valstybės institucijoms bei verslo subjektams žemės ir
maisto ūkio ekonomikos bei kaimo plėtros klausimais.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Programos tikslo įgyvendinimo uždavinys ir priemonės:
1 uždavinys:
vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos srityse,
gerinti jų kokybę, didinti žinių ir patirties sklaidą.
Pagrindinė priemonė: atlikti žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialinius ir ekonominius
mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus ūkio subjektams.
Subpriemonės:
 publikuoti straipsnius periodiniuose mokslo leidiniuose (įskaitant bendradarbiavimą su
Aleksandro Stulginskio universitetu dėl mokslo žurnalo „Vadybos mokslas ir studijos –
kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai“ bendros leidybos) ir Instituto interneto svetainėje,
rengti mokslo studijas ir monografijas, kurias recenzuojant pasitelkti išorės ekspertus,
plėtoti tokių mokslo darbų elektroninę leidybą;
 pristatyti tyrimų rezultatus moksliniuose pranešimuose tarptautinėse ir nacionalinėse
mokslinėse bei praktinėse konferencijose suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei;
 kartu su VGTU ir Lietuvos socialinių tyrimų centru toliau įgyvendinti doktorantūros
procesą, vykdyti ūkio subjektų ir kitų užsakovų užsakymus.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: mokslo darbuotojų ir tyrėjų stabilus
produktyvumas; tyrimų kokybės pagerėjimas; mokslininkų rengimas, didinant doktorantų skaičių;
geresnė mokslinių tyrimų rezultatų sklaida. Be to, atlikti analitiniai ekspertiniai darbai, kurių
pagrindu bus teikiamos išvados ir rekomendacijos valstybės valdymo ir kitoms institucijoms (šios
programos dalies iš kito finansavimo šaltinio įgyvendinimui numatytas 1 etatas). Tokios lėšos (iš
mokslinės, konsultacinės, inovacinės, ekspertinės, mokymo, leidybinės ir ūkinės veiklos bei
paslaugų) gerina LAEI finansinę būklę.
Programos įgyvendinimą koordinuoja direktorė Rasa Melnikienė, laei@laei.lt, tel. (8 5) 261 4525.
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4 lentelė. 2016–2018 m. programos ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO BEI KAIMO RAIDOS SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI
tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst.. Eurų)
Numatomi 2017 m. asignavimai Numatomi 2018 m. asignavimai Tarpinstitucinio
iš jų
iš jų
veiklos
išlaidoms
išlaidoms
plano
kodas,
iš jų turtui
iš jų turtui
iš jų turtui
iš viso
iš viso
darbo įsidarbo įsi- Vyriausydarbo įsiiš viso
iš viso
iš viso
bės
užmo- gyti
užmo- gyti
užmo- gyti
prioriteto
kesčiui
kesčiui
kesčiui
kodas

2016 m. asignavimai
iš jų
išlaidoms
Tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Tikslas:
plėtoti
socialinius,
ekonominius mokslo tyrimus ir
eksperimentinės plėtros darbus
žemės ir maisto ūkio bei kaimo
raidos srityse, kurti bei skleisti
visuomenėje naujas žinias; teikti
paslaugas
ir
konsultacijas
valstybės institucijoms bei verslo
subjektams žemės ir maisto ūkio
ekonomikos bei kaimo plėtros
klausimais.
01.001.01.01
Uždavinys: vykdyti mokslinius
tyrimus, eksperimentinę plėtrą
žemės ir maisto ūkio bei kaimo
raidos srityse, gerinti jų kokybę,
didinti žinių ir patirties sklaidą.
01.001.01.01.01 Pagrindinė priemonė: atlikti
žemės ir maisto ūkio bei kaimo
raidos socialinius ir ekonominius
mokslinius
tyrimus
bei
eksperimentinės plėtros darbus
ūkio subjektams.
1. Iš viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
01.001.01

1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos

iš viso

511

511

330

525

525

334

525

525

334

511

511

330

525

525

334

525

525

334

511

511

330

525

525

334

525

525

334

511

511

330

525

525

334

525

525

334

511

511

330

525

525

334

525

525

334
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1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Iš viso programai finansuoti
(1+2)

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

569

554

359

15

583

568

363

15

583

568

363

15

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

R-01-001-01-01

P-01-001-01-01-01
P-01-001-01-01-02
P-01-001-01-01-03
P-01-001-01-01-04

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Tikslas: plėtoti socialinius, ekonominius mokslo tyrimus ir eksperimentinės
plėtros darbus žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos srityse, kurti bei skleisti
visuomenėje naujas žinias; teikti paslaugas ir konsultacijas valstybės
institucijoms bei verslo subjektams žemės ir maisto ūkio ekonomikos bei
kaimo plėtros klausimais.
Mokslinių straipsnių skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais),
proc.
Uždavinys: vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą žemės ir
maisto ūkio bei kaimo raidos srityse, gerinti jų kokybę, didinti žinių ir
patirties sklaidą.
Paskelbtų mokslinių straipsnių skaičius.
Parengtų monografijų ir mokslo studijų skaičius.
Suorganizuotų mokslinių konferencijų skaičius.
Tyrimų rezultatus pristatymas moksliniuose pranešimuose tarptautinėse ir
nacionalinėse mokslinėse bei praktinėse konferencijose suinteresuotoms
institucijoms bei visuomenei

Vertinimo kriterijų reikšmės
2016 m.
2017 m.
2018 m.

100

100

100

24
3
0
16

24
3
0
16

24
3
0
16
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(4 priedas)

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2016-2018
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
(Asignavimų valdytojas)

Kodas
90.900.2808

Strateginis tikslas - vykdyti socialinius, ekonominius mokslinius (01 kodas)
tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, rengti moksliniais tyrimais
pagrįstas rekomendacijas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams.
Vertinimo kriterijus: Moksliniai straipsniai/ vienam mokslo darbuotojui ir
E-01-01
tyrėjui (vnt.).
1. Apibrėžimas
Moksliniai straipsniai / vienam mokslo darbuotojui ir
tyrėjui (vnt.).
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
NE
3. Pasirinkimo pagrindimas
Susietas su mokslo įstaigų išorinio vertinimo sistema,
atspindi darbuotojų produktyvumą.
4. Skaičiavimo metodas
Mokslinių straipsnių skaičius yra padalinamas iš institute
dirbančių tyrėjų skaičiaus.
5. Duomenų šaltinis
Instituto informacija
6. Duomenų auditas
Neatliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kiekvienais metais
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Direktorė Rasa Melnikienė, laei@laei.lt, tel.: (8 5) 261 45
kontaktinis asmuo
25
9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą
Pavadinimas
(Asignavimų valdytojas)

Kodas
90.900.2808

Strateginis tikslas - vykdyti socialinius, ekonominius mokslinius (01 kodas)
tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, rengti moksliniais tyrimais
pagrįstas rekomendacijas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams.
Vertinimo kriterijus: Moksliniai straipsniai/ vienam mokslo darbuotojui ir
E-01-02
tyrėjui (vnt.).
1. Apibrėžimas
Monografijos ir mokslinės studijos/ vienam mokslo
darbuotojui ir tyrėjui (aut. l.).
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus
NE
3. Pasirinkimo pagrindimas
Susietas su mokslo įstaigų išorinio vertinimo sistema,
atspindi darbuotojų produktyvumą.
4. Skaičiavimo metodas
Monografijos ir mokslinės studijos (aut. l.) yra
padalinamas iš institute dirbančių tyrėjų skaičiaus.
5. Duomenų šaltinis
Instituto informacija
6. Duomenų auditas
Neatliktas
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kiekvienais metais
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
Direktorė Rasa Melnikienė, laei@laei.lt, tel.: (8 5) 261 45
kontaktinis asmuo
25
9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

10

(4 priedas)
4 lentelė. 2016–2018 m. programos ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO BEI KAIMO RAIDOS SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI
tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. Eurų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016 m. asignavimai

Numatomi 2017-ųjų metų
asignavimai

iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui

iš jų
išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmokesčiui

iš viso

Tikslas:
plėtoti
socialinius,
ekonominius mokslo tyrimus ir
eksperimentinės plėtros darbus
žemės ir maisto ūkio bei kaimo
raidos srityse, kurti bei skleisti
visuomenėje naujas žinias; teikti
paslaugas ir konsultacijas valstybės
institucijoms bei verslo subjektams
žemės ir maisto ūkio ekonomikos
bei kaimo plėtros klausimais.
01.001.01.01
Uždavinys: vykdyti mokslinius
tyrimus,
eksperimentinę
plėtrą
žemės ir maisto ūkio bei kaimo
raidos srityse, gerinti jų kokybę,
didinti žinių ir patirties sklaidą.
01.001.01.01.01 Pagrindinė priemonė: atlikti žemės
ir maisto ūkio bei kaimo raidos
ir
ekonominius
socialinius
mokslinius
tyrimus
bei
eksperimentinės plėtros darbus ūkio
subjektams.
Iš viso asignavimų programai

01.001.01

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas

turtui
įsigyti

iš viso

turtui
įsigyti

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Numatomi 2018 m. asignavimai Vyriausybės
prioriteto
kodas
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui
darbo įsigyti
iš viso
užmokesčiui

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15
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(4 priedas)

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 (ES finansinė
parama projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

58

43

29

15

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

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2016 m.
2017 m.
2018 m.

Tikslas: plėtoti socialinius, ekonominius mokslo tyrimus ir eksperimentinės
plėtros darbus, žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos srityse, kurti bei skleisti
visuomenėje naujas žinias; teikti paslaugas ir konsultacijas valstybės
institucijoms bei verslo subjektams žemės ir maisto ūkio ekonomikos bei kaimo
plėtros klausimais.
R-01-001-01-05

P-01-001-01-01-06

Analitinių ir ekspertinių darbų*, tenkančių darbuotojui, vnt.
Uždavinys: vykdyti mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą žemės ir maisto
ūkio bei kaimo raidos srityse, gerinti jų kokybę, didinti žinių ir patirties sklaidą.
Atlikta analitinių ir ekspertinių darbų*.

0,3

0,3

0,3

19

19

19

* Darbai planuojami įgyvendinti atsižvelgiant į sutartį su ŽŪM Žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros 2016 metais darbams atlikti.
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(4 priedas)

SUVESTINĖ INFORMACIJA
6 lentelė. 2016 metų pareigybių skaičius pagal pareigybių grupes

Eil.
Nr.

1.

Institucijos / įstaigos pavadinimas

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai*
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui (tūkst. Eurų)

institucijos / įstaigos
vadovai ir
pavaduotojai
iš jų
iš viso
valstybės
tarnautojai

Pareigybių skaičius
specialistai / pareigūnai,
kitų padalinių vadovai
neturintys pavaldžių
ir pavaduotojai
asmenų, ir kiti
iš jų
iš jų
iš viso
valstybės
iš viso
valstybės
tarnautojai
tarnautojai

iš viso

Išlaidos darbo
iš jų
užmokesčiui,
valstybės
tūkst. Eurų
tarnautojai

2

-

2

-

30

-

34

-

359

2
33,6

-

2
23,4

-

30
302

-

34
359

-

359
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7 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2016-aisiais metais

Nr.
388.

403.

Vyriausybės programa
Nuostatos pavadinimas
Sieksime, kad mokslo plėtra, inovacijos ir moderniųjų
technologijų diegimas taptų vienu iš svarbiausių
pažangos veiksnių žemės ūkio sektoriuje. Didinsime
žemės ūkio mokslinių tyrimų indėlį į šalies agrarinės
ekonomikos plėtrą. Skatinsime taikomuosius ir
fundamentaliuosius tyrimus visose žemės ūkio
mokslo srityse. Sieksime orientuoti žemės ūkio ir
miškininkystės mokslininkų veiklą į taikomuosius
tyrimus, skatinančius žemės ūkio pažangą ir
konkurencingumo
didinimą.
Skirsime
paramą
inovacijoms ir įgūdžiams, žaliosioms technologijoms ir
efektyviam tyrimų rezultatų panaudojimui.
Skatinsime ir remsime profesinį žemdirbių švietimą,
tęstinį
mokymąsi,
informavimą,
konsultavimą,
taikomuosius
tyrimus
agrarinės
ekonomikos
politikos, kaimo regioninės, ekonominės ir socialinės
plėtros bei aktualiais technologiniais klausimais.
Atsižvelgdami į Lietuvos agrarinio sektoriaus ir visos
valstybės poreikius, užtikrinsime aukštos kvalifikacijos
žemės ūkio specialistų rengimą, skirsime tikslinį
finansavimą nepopuliarioms, tačiau labai šalies
agrariniam sektoriui reikalingoms universitetinių studijų
programoms, rengiančioms aukštos kvalifikacijos žemės
ūkio specialistus.

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės pavadinimas
Kodas
Uždavinys: vykdyti mokslinius tyrimus, 01.001.01.01
eksperimentinę plėtrą žemės ir maisto ūkio bei
kaimo raidos srityse, gerinti jų kokybę, didinti
žinių ir patirties sklaidą.

Pagrindinė priemonė: atlikti žemės ir maisto 01.001.01.01.01
ūkio bei kaimo raidos socialinius ir ekonominius
mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros
darbus ūkio subjektams.

