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PATVIRTINTA 
Lietuvos istorijos instituto direktoriaus 

2022 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. B-23 
 

 
LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 
kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 
vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir 
reikšmės 

Atsakingi vykdytojai 

Įvyk-
dymo 
termi-

nas 

Asignavimai 
(tūkst. eurų) 

 LIETUVOS VISUOMENĖS IR VALSTYBĖS RAIDA IKI XXI A. PRADŽIOS 

 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 

 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 

12-01-01 
 

1. Užtikrinti mokslinių 
tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros 
programų/projektų 
įgyvendinimą. 

1. Vykdyti MTEP institucines ir ilgalaikes programas: Žmogus ir 
gyvensena priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų Lietuvoje: 
tęstinumas ir kaita, Nuo asmens prie bendruomenės: Lietuvos 
Metrikos ir kitų reikšmingų LDK istorijos šaltinių tyrimai, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tekstai, kontekstai ir 
interpretacijos, Lietuvos (LDK) valstybingumo istorinė raida 
Europos kontekste (XIII–XVIII a.), Konflikto genealogija 
modernėjančioje visuomenėje. Lietuvos atvejis (XIX–XX a.), Tautinė 
ir / ar klasinė tapatybė XX a. Lietuvoje: nuo politinių trajektorijų iki 
asmeninių išgyvenimų, institucinės programos: Lietuvos istorija ir 
kultūra per pagalbinių istorijos mokslų prizmę, Vilniaus miesto 
raida: gyventojų bendruomenės, miesto plėtra, ūkis ir savivalda, 
Krizių iššūkiai: bendruomeniškumas palyginamuoju požiūriu, 
Lietuvos užsienio politika ir diplomatija XX a.: problemos ir iššūkiai 
(2022–2026). Taip pat baigti vykdyti programą Vilniaus istorija. 
Sintezė.  
2. Užtikrinti LII mokslinę veiklą, mokslo skyrių darbą, reikiamą 
mokslinių tyrimų lygį; mokslininkų mobilumo galimybes. 
3. Organizuoti mokslo rezultatų sklaidą; įgyvendinti mokslo sklaidos 
(leidybos) projektus. 

Institute 
įgyvendinamų 
ilgalaikių ir 
institucinių MTEP 
programų publikacijų 
skaičius – 133. 
 

Administracija, 
skyrių ir mokslinių 
programų vadovai 
 

Sausis-
gruodis 

 
3206,00 
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12-01-02 2. Ruošti aukščiausios 
kvalifikacijos 
humanitarinių mokslų 
srities istorijos (05 H) ir 
etnologijos (07 H) 
krypties specialistus. 

Sudaryti sąlygas Instituto doktorantams rengti ir apginti 
humanitarinių mokslų srities istorijos ir archeologijos bei etnologijos 
krypties disertacijas 

Istorijos ir 
archeologijos (H 005) 
bei etnologijos 
(H 006) krypčių 
doktorantų skaičius – 
26. 

Doktorantų vadovai, 
administracija 

Sausis-
gruodis 

272,00 

 Tikslas: Plėsti instituto veiklą pajamomis, gautomis už suteiktas paslaugas. 

 Uždavinys: Gauti pajamų už teikiamas paslaugas iš juridinių ir fizinių asmenų. 

12-01-03 1. Priemonė: Teikti 
istorijos, archeologijos, 
etnologijos tyrimų 
paslaugas. 

Teikti konsultacijas, rengti pažymas valstybinėms institucijoms 
(pagal poreikį). 
Vykdyti užsakomuosius taikomuosius archeologinius, istorinius 
tyrimus. 

Pajamos, gautos už 
teikiamas paslaugas – 
30 tūkst. eurų 

 Sausis-
gruodis 

 

 


