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DUOMENYS APIE 2011 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. I kvietimas 36 10 3 7 3 742,30 

2. II kvietimas 11 7 7 – 1 218,10 

3. III kvietimas 11 5 - 5 630,00    

 

2011 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

Įgyvendinant programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (toliau – Programa) per 

2010–2013 m. numatoma sistemiškai ir koordinuotai ištirti Lietuvos visuomenėje dėl specifinių 

istorinės raidos sąlygų vykstančius procesus, kurie kelia pavojų nacionaliniam saugumui, parengti 

galimus šių procesų tolesnės raidos scenarijus ir rekomendacijas (Dėl Nacionalinės mokslo 

programos Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui patvirtinimo, 2010). 2011 metais kartu su 

ankstesnių metų projektais buvo įgyvendinami 22 projektai, kurie visi drauge apėmė visus 5 

Programos uždavinius bei 14 priemonių (iš 15 numatytų Programoje). 2011 m. pabaigoje 10 

projektų buvo baigti, o likusieji (12) yra vykdomi toliau. 

Įgyvendinant Programos 1 uždavinį, susijusį su šalies demografinės raidos tyrimais, 2011 m. 

buvo finansuoti 4 projektai, kurie atitinka ar demonstruoja potenciją atitikti laukiamus Programos 

rezultatus, nors ir labai skirtinga apimtimi. Galutiniams šio uždavinio rezultatams įtakos gali turėti 

tai, jog kai kurių projektų turinio bei metodologijos plotmėse demografinis dėmuo yra per mažas. 

Įgyvendinant Programos 2 uždavinį, susijusį su šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir 

užimtumo tyrimais, 2011 m. buvo vykdomi 8 projektai, kuriuose buvo analizuojamas darbo rinkos 

politikos efektyvumas, darbo vietų kaitos tendencijos, veiksniai ir aplinkybės, darantys įtaką 

gyventojų motyvacijai dirbti. Vykdant socialinės gerovės tyrimus 2011 m. buvo įgyvendinami 6 

projektai, skirti labai įvairiai problematikai: jaunimo, kaimo vaikų socialinės atskirties problemoms 

spręsti, socialinių problemų stebėsenos sistemai parengti, gerovės valstybės raidai Lietuvoje 

įvertinti, socialinio draudimo sistemai tobulinti, kaimo gyventojų pajamų ir agrarinės politikos 

sąsajoms vertinti. Vykdant grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių kriminogeninių 

procesų tyrimus įgyvendinami 2 projektai, skirti registruoto bei latentinio nusikalstamumo 

Lietuvoje ir Lietuvos gyventojų pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis tyrimams. Psichosocialinių 

sąveikų ir subjektyvios gerovės tyrimai buvo atliekami įgyvendinant 2 projektus.   

Apibendrinant Programos 2011 m. rezultatus jau dabar aišku, kad įgyvendinant Programą 

bus pasiekti numatyti formalūs ir socialinio veiksmingumo rodikliai. Pavyzdžiui, Programos 

rezultatuose yra numatyta, kad turi būti parengta ne mažiau kaip 20 straipsnių, 5 monografijos ir 
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sintetiniai veikalai. Iki 2011 m. pabaigos buvo parengtos ir įteiktos spaudai 7 monografijos arba 

mokslinės studijos, paskelbti arba įteikti spaudai 39 moksliniai straipsniai. Apibendrinant 

Programos įgyvendinimą 2011 m. galima teigti, kad vykdomi projektai iš esmės yra orientuoti į 

Programos tikslą ir rezultatus, o atlikti darbai sudaro realias prielaidas jiems pasiekti 

 

ABSTRACT OF THE ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2010 – 2011 

Programme „Social Challenges to National Security” (hereinafter – Programme) 

encompasses systematic and coordinated investigation of processes in Lithuanian society, which 

emerged due to historically specific development path and which pose threats to national security, 

as well as formulation of their possible further development scenarios and guidelines (Concerning 

National Research Programme…resolution, 2010). In total, during the year of 2011 22 projects 

have embraced all of 5 programme tasks and 14 measures (of all 15 measures intended for the 

programme). At the end of year 2011 ten projects were finished.  

The first task of the Programme includes the research on the demographic development of 

the Lithuanian population. In 2011 the research activities in four research projects were carried 

out; each project covered the research area within one of the fields – fertility, mortality or 

migration studies. Implementing the research in the country’s human resources, labour market 

policy and employment in the year of 2011 eight projects intended to estimate the effectiveness 

of labour market policies, tendencies in the development of job vacancies, as well as to analyse 

and assess factors and conditions related to people‘s motivation to work there were carried out. 

Implementing research on social welfare in year 2011 there were presented six projects intended 

for very diverse scientific research problems concerning: youth, rural children exclusion, design of 

surveillance system for the social problems, estimation of development of Lithuanian welfare 

state, social insurance system improvement, estimation of link between income of rural 

population and agrarian policy. Implementing research on threat for personal and societal safety 

two projects, devoted to registered and latent crime research in Lithuania and trust of Lithuanian 

people in law enforcement institutions were carried on. A study on psychosocial interactions and 

subjective wellness included two projects.  

The analysis of the activities of the Programme in 2011 demonstrates that the socially oriented 

aims and formal goals of the Programme will be achieved. The analysis of the implementation 

process of the Programme reveals that projects are oriented towards Programmes goals and their 

results build the platform for the accomplishment of the intended results. 
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1. Įvadas 

Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (toliau – 

Programos) paskirtis – kompleksiškai atlikti Lietuvos visuomenės tyrimus, susijusius su nacionalinio 

saugumo aplinka. Įgyvendinus Programą bus sistemiškai ir koordinuotai ištirti Lietuvos 

visuomenėje dėl specifinių istorinės raidos sąlygų vykstantys procesai, kurie kelia pavojų 

nacionaliniam saugumui, parengti galimi šių procesų tolesnės raidos scenarijai ir rekomendacijos 

(Dėl Nacionalinės mokslo programos Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui patvirtinimo, 

2010). 

Programoje numatomi atlikti Lietuvos visuomenės tyrimai siejasi su 2002 m. Seimo 

patvirtinta Nacionalinio saugumo strategija 1 , kurioje buvo akcentuoti rizikos nacionaliniam 

saugumui veiksniai: spartėjanti Lietuvos depopuliacija, aukštas nedarbas (ypač jaunimo), auganti 

socialinė ir ekonominė diferenciacija, kai kurių socialinių grupių gyvenimo lygio nuosmukis, 

nusikalstamumo didėjimas, šeimos instituto nuvertinimas, didelė Lietuvos piliečių emigracija, 

žemas pilietinis aktyvumas bei socialinis nusivylimas ir kt. Todėl Programoje numatoma finansuoti 

tokių krypčių tyrimus: 

- šalies demografinės raidos tyrimus (gimstamumo, mirtingumo ir visuomenės sveikatos 

būklės, migracijos tendencijų, pasekmių ir kt.;  

- šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir užimtumo tyrimus (motyvacijos dirbti, 

darbo rinkos ir užimtumo politikos efektyvumo ir kt.) 

- socialinės gerovės tyrimus (socialinės politikos formavimą veikiančių veiksnių, socialinės 

gerovės poreikių, gyventojų pajamų formavimosi, socialinės globos paslaugų ir kt.);  

- grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių kriminogeninių procesų tyrimus 

(registruoto nusikalstamumo būklės, nusikalstamumo padaromos žalos analizė ir tendencijų 

prognozė, gyventojų pasitikėjimo (nepasitikėjimo) teisėsaugos institucijomis priežasčių ir 

padarinių, nusikalstamų veikų prevencijos Lietuvoje efektyvumo ir kt.)  

- psichosocialinių sąveikų ir subjektyvios gerovės tyrimus (asmens psichologinei gerovei 

įtaką darančių veiksnių, suvokto teisingumo, politinių judėjimų ir valdžios institucijų 

reprezentacijos individualioje sąmonėje veiksnių ir kt.). 

 

                                                 

 

 
1
 Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 

(Žin., 2002, Nr. 56-2233; 2005, Nr. 15-473).  
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Numatomi Programos rezultatai – surinkti ir susisteminti empiriniai duomenys, parengtos 

metodikos, rodiklių sistemos, rekomendacijos valstybės institucijoms ir kt. turėtų padėti 

modernizuoti gyventojų politiką, geriau pagrįsti socialinės apsaugos, šeimos bei darbo rinkos 

politikos prioritetus, padidinti nacionalinių darbo išteklių naudojimo efektyvumą, veiksmingiau 

plėtoti socialinę gerovę užtikrinančias priemones, vystyti socialinį dialogą, gerinti kriminogeninių 

procesų kontrolę ir prevenciją (Dėl Nacionalinės mokslo programos, 2010). 

Tikimasi, kad įgyvendinus šią Programą, mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu bus parengta ir 

paskelbta mokslinių publikacijų (monografijų, mokslinių straipsnių, sintetinių veikalų), bus 

paskatinta plėtoti visuomenės tyrimus, kurie labai nukentėjo dėl Lietuvos izoliacijos nuo laisvojo 

pasaulio per paskutinę okupaciją, bei bus ugdomi kvalifikuoti socialinių tyrimų specialistai (Dėl 

Nacionalinės mokslo programos, 2010). 
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2. Svarbiausi Programos vykdymo 2011 metais rezultatai 

 

Per 2011 metus buvo paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas moksliniams tyrimams 

Programoje numatytiems uždaviniams įgyvendinti. Po šio kvietimo prie Programoje numatytų 

uždavinių įgyvendinimo prisidėjo 5 projektai. 2011 metais buvo įgyvendinami 22 projektai. 

Mokslinius tyrimus pagal minėtus 22 projektus vykdo dešimties Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų mokslininkai. Daugiausia projektų įgyvendina Lietuvos socialinių tyrimų centras (7), 

Vilniaus universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas įgyvendina po 3 projektus, Kauno 

technologijos universitetas 2, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Viešosios politikos ir vadybos institutas – po vieną.  

Septyni projektai vykdomi atliekant tyrimus socialinės gerovės srityje; keturi projektai 

analizuoja šalies demografinės raidos klausimus; po tris projektus vykdoma tiriant šalies 

žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir užimtumo klausimus; atliekant grėsmę asmens ir 

visuomenės saugumui keliančių kriminogeninių procesų ir psichosocialinių sąveikų tyrimus bei 

subjektyvios gerovės tyrimus. 

Toliau pagal kiekvieną Programos uždavinį ir priemonę pateikiamas trumpas kiekvieno 2011 

m. vykdyto projekto rezultatų apibūdinimas, reikšmė Programai įgyvendinti (remiantis projektų 

metinėmis ataskaitomis, jų ekspertiniu įvertinimu bei projektų paraiškose pateikta informacija). 

 

2.1. Programos uždavinys „Atlikti šalies demografinės raidos tyrimus“ 

Vykdant šį uždavinį 2011 m. finansuoti 4 projektai, kurie apima pagrindinių demografinių 

procesų (gimstamumo, mirtingumo, migracijos), sudarančių nacionalinio saugumo demografines 

dedamąsias, tyrimus. Tematikos požiūriu du projektai skirti gimstamumo ir šeimos kitimo veiksnių 

ir pasekmių tyrimams, po vieną – mirtingumo pokyčių, skirtumų ir veiksnių tyrimui  bei migracijos 

mastų, krypčių ir veiksnių tyrimui:  

1.1 priemonei2  skirti projektai: Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir 

gimstamumo didėjimo galimybės; Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje. 

                                                 

 

 
2
 1.1. priemonė „Gimstamumo (jį lemiančių veiksnių ir pasekmių, prokreacinės elgsenos modelių ir veiksnių, šeimos ir 

namų ūkio transformacijos) tyrimai“. 
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1.2 priemonei 3  – Lietuvos gyventojų mirtingumo prieštaringų pokyčių, socialinės 

diferenciacijos ir veiksnių tyrimas. 

1.3 priemonei4 – „Užburtas ratas“? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas. 

Dviejų projektų – Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje ir Lietuvos 

gyventojų mirtingumo prieštaringų pokyčių, socialinės diferenciacijos ir veiksnių tyrimas – 

įgyvendinimas 2011 m. buvo baigtas. Abiejų projektų atliktų darbų apimtys, gautų rezultatų 

aktualumas, reikšmingumas bei atitiktis Programos uždaviniams ir Programos vertinimo kriterijams 

yra skirtingos. 

Projekto Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo 

galimybės pagrindinis tikslas: neigiamos gimstamumo raidos ir šeimos kaitos, jų tarpusavio 

sąveikos, veiksnių ir pasekmių mokslinis pažinimas, taikant inovatyvias metodologijas ir naudojant 

unikalią longitudinių panelinių bei integruotų demografinės statistikos bazių informaciją (Paraiška 

vykdyti projektą, 2010).  

Projekto empirinės informacijos pagrindas yra tarptautiniai palyginamieji kalendorinės 

retrospektyvinės informacijos šaltiniai, jie  papildomi statistinių su 2001m. surašymu sujungtų 

gimstamumo, pirmų santuokų bei ištuokų registrų duomenų bazių pirminės analizės rezultatais. 

Pastarieji empiriniai šaltiniai yra inovatyvūs ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Unikalūs 

empiriniai šaltiniai suteikia galimybes taikyti inovatyvius bei itin tikslius statistinės analizės 

metodus bei gimstamumo ir šeimos demografinį pažinimą pozicionuoti kitų šalių kontekste 

(Metinė ataskaita, 2011). 

2011 m. įgyvendinant projektą pasiekta reikšmingų mokslo rezultatų gimstamumo (jo 

demografinės raidos ir veiksnių) bei šeimos deinstitucionalizacijos procesų, kurie formuoja 

gimstamumo kontekstą, tyrimuose. Nustatyta, jog gimstamumo raida Lietuvoje atkartoja 

vakarietiškosioms visuomenėms universaliai būdingas gimstamumo lygio mažėjimo bei gimdymų 

kalendoriaus pasikeitimo bendrąsias tendencijas, kurias nacionaliniu lygmeniu papildomai 

modeliuoja specifiniai ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Didelė gimstamumo lygio 

svyravimų dalis yra susijusi su gimdymo kalendoriaus pasikeitimu. Inovatyvi periodinių ir 

kohortinių gimstamumo rodiklių integracijos metodologija pagrįsta analizė leidžia teigti, jog 1990–

2010 m. gimstamumas Lietuvoje nebuvo nukritęs iki žemiau nei žemo lygmens, kaip tai fiksuojama 

                                                 

 

 
3
 1.2. priemonė „Mirtingumo ir visuomenės sveikatos būklės (jai įtaką darančių veiksnių ir galimų pasekmių) tyrimai“. 

4
 1.3. priemonė „Migracijos (tendencijų, masto, krypčių, veiksnių, pasekmių, įtakos nacionaliniam saugumui ir 

demografinės pusiausvyros praradimui) ir šiuos demografinius procesus lemiančių veiksnių tyrimai“ 
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standartiniais gimstamumo matavimo rodikliais. Atlikti tyrimai atskleidė, jog Lietuvoje keičiasi 

prokreacinės elgsenos ir socialinės klasės sąryšio kryptis. Kai kurie prokreacinės elgsenos rodikliai 

labiausiai mažėja žemesniuose socialiniuose sluoksniuose, o tai atkartoja tendencijas, būdingas 

Antrąjį demografinį perėjimą jau išgyvenusioms šalims (Metinė ataskaita, 2011). Gimstamumo 

pokyčius Lietuvoje reikšmingai modeliuoja šeimos formavimo bei šeimos formų kaita. 

Kohabitacijos vaidmuo šeimos formavimo procese Lietuvoje keičiasi, o kaitos kryptis bendriausiu 

lygmeniu atkartoja būdingą kitoms vakarietiškoms visuomenėms.  Kohabitacija išgyvena slinktį nuo 

trumpalaikio periodo prieš santuoką link kohabitacijos kaip šeimos tipo. Atlikta lyginamoji analizė 

rodo, jog Lietuvoje kohabitacijos plitimas prasidėjo vėliau nei kitose Vidurio Rytų Europos šalyse, 

tačiau buvo itin spartus. Reikšminga, jog projekto metu atlikti tyrimai su užsienio mokslininkais ir 

gauti rezultatai kvestionuoja kai kuriuos vakarietiškoje šeimos demografijoje ir sociologijoje 

nusistovėjusius teorinius modelius apie šeimos modernizaciją sovietiniu ir tranziciniu periodu bei 

taip prisideda prie tarptautiniu lygmeniu aktualios mokslinės diskusijos. 2011 m. įgyvendinant 

projektą atlikta išsami ir metodologiškai įvairialypė skyrybų proceso Lietuvoje analizė atskleidė, jog 

skyrybų lygis auga, o tai priešinga informacijai gaunamai naudojant tradicinius skyrybų proceso 

matavimo rodiklius. Atskleisti ir skyrybas modeliuojantis socioekonominiai, sociokultūriniai 

veiksniai (Metinė ataskaita, 2011).  

2011 m. vykdant demografinių problemų bei paramos šeimai politikos stebėseną atlikta 

reprezentatyvi nacionalinė apklausa, kuri fiksuoja visuomenės nuomonę dėl paramos šeimai 

politikos bei jos dinamiką.   

Projekte didelis dėmesys skiriamas mokslo informacijos sklaidos veikloms. 2011 m. išleisti 

keturi informacinio biuletenio „Demografija ir mes“ numeriai, iš viso juose paskelbti 22 mokslo 

sklaidos straipsniai.  

Publikuota mokslo studija „Tapsmas suaugusiuoju: jaunimo socialinė branda Lietuvoje“, 

priimtas spaudai straipsnis tarptautiniame mokslo žurnale (parengtas kartu su užsienio 

mokslininkais). Rezultatai pristatyti 4 konferencijose, 3 iš jų – tarptautinės, vienoje projekto 

pranešimas įvertintas kaip geriausias. Bendradarbiauta su užsienio mokslininkais (Ekspertinis 

įvertinimas, 2012).  

Bendrai 2011 m. atliktos veiklos viršija numatytas, moksliniai rezultatai atitinka ir viršija 

planuotus, yra vertingi inovatyvumo požiūriu (Ekspertinis įvertinimas, 2012).  

Projekto Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje tikslas – atskleisti 

lyčių socialinės nelygybės poveikio gyventojų matrimonialinei ir prokreacinei elgsenai mastą ir 
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tendencijas bei parengti strateginius sprendimus ir rekomendacijas, kaip šią grėsmę įveikti 

(Paraiška vykdyti projektą, 2010). 

Projekto moksliniai rezultatai gauti remiantis dviejų projekto rėmuose atliktų empirinių 

tyrimų rezultatais: viešosios (šeimos) politikos diskurso analize Lietuvoje ir užsienio šalyse, kuriose 

aukšti gimstamumo rodikliai, bei reprezentatyvia 18–45 metų Lietuvos gyventojų apklausa.   

Lietuvos viešosios politikos analizė rodo, jog instituciniu lygmeniu plėtojama lyčių lygių 

galimybių politika neįvertina visuomenei būdingų tradicinių lyčių vaidmenų modelių, todėl ši 

politika dažnai yra neefektyvi. Atlikta užsienio šalių paramos šeimai politikos palyginamoji analizė 

rodo, jog sėkmingiausia pronatalistinė politika būdinga šalims, kurios orientuojasi į paslaugų šeimai 

plėtrą, pirmiausia į vaikų priežiūrą, bei mokesčių sistemą, skatinančią dirbti ir turėti lengvatų 

auginant vaikus. Apklausos rezultatais atskleistas ryšys tarp lyčių socialinės nelygybės ir jo poveikio 

prokreacinei elgsenai, nustatyti lyčių sistemos socialinės kaitos ypatumai, lyčių nelygybės apraiškos 

užimtumo sektoriuje ir šeimoje, šeimos–darbo konflikto raiška bei jo priklausomybė nuo socialinių 

struktūrinių, institucinių ir tarpasmeninių veiksnių. Formuluojamos viešosios politikos 

rekomendacijos teigia, jog dėmesys turėtų būti kreipiamas į ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros 

institucijų infrastruktūros plėtrą, lanksčių darbo priemonių aktyvesnį įtraukimą į praktiką; 

profesinių ir šeimos įsipareigojimų derinimą, ypač motinoms; motinystės(tėvystės, vaiko 

priežiūros) atostogų schemų ir išlaidų kompensavimo sistemos peržiūrėjimą, skatinant vyrų 

įsitraukimą į šeiminį gyvenimą; šeimos, lyčių lygybės bei švietimo politikų suderinimą ir lyčių 

lygybės principo integravimą (Baigiamoji ataskaita, 2011).  

Projekto rezultatai vertintini kaip atnaujinantys ir papildantys jau turimas žinias apie lyčių 

lygybę, viešąją politiką bei gimstamumą, tačiau nėra inovatyvūs (Ekspertinis įvertinimas, 2012).  

Atlikti projekto darbai ne iki galo įgyvendinti pagal numatytą planą. Pridėtas monografijos 

rankraštis nėra parengtas leidybai (Ekspertinis įvertinimas, 2012).  

2011 m. publikuoti keturi straipsniai. Perskaityta 10 pranešimų mokslo konferencijose (trys iš 

jų – tarptautinės). Nesurengta planuota tarptautinė mokslo konferencija. Taip pat neatliktos 

suplanuotos projekto rezultatų viešinimo veiklos (Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Projekto Lietuvos gyventojų mirtingumo prieštaringų pokyčių, socialinės diferenciacijos ir 

veiksnių tyrimas tikslas – atlikti Lietuvos gyventojų mirtingumo lygio, mirties priežasčių, 

mirtingumo skirtumų įvairiose gyventojų socialinėse grupėse ir su sveikata susietos elgsenos įtakos 

mirtingumui analizę; sukaupti informacijos, kuria remiantis būtų galima siūlyti priemones 

mirtingumui mažinti (Baigiamoji ataskaita, 2011).  
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Vienas iš projekto išskirtinumų – inovatyvi ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu lygmeniu 

projekto metodologija ir metodai, empirinę tyrimo bazę sudaro trijų mikro duomenų bazių 

(gyventojų surašymo, mirtingumo ir sergamumo vėžiu) integracija. Projekte įgyvendinta 

metodologinė mirtingumo skirtumų vertinimo prieiga, pirmą kartą taikoma naujosiose ES šalyse. 

Taip pat pirmą kartą Lietuvoje atlikti gyventojų mirtingumo socioekonominių skirtumų pasekmių 

visuomenės sveikatai skaičiavimai. Tai leidžia identifikuoti išvengiamų mirčių skaičių ir dėl 

mirtingumo skirtumų kylančius ekonominius nuostolius. Lietuvoje pirmą kartą įvertinti visos 

populiacijos sergamumo vėžiu skirtumai pagal išsilavinimą (Baigiamoji ataskaita, 2011).  

Pagrindiniai projekto rezultatai rodo, kad Lietuvoje nuo XX a. septintojo dešimtmečio 

susiformavęs „sovietinis“ mirtingumo modelis ir šiandien lemia nepalankius vyrų ir moterų 

vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklius ir jų svyravimus. Lietuvai būdingas „sovietinis“ 

mirtingumo modelis reiškiasi ir mirties priežasčių pokyčių deformacijomis bei išimtimis. Lietuvos 

gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ir mirtingumo pagal priežastis pokyčiai vyksta 

labai selektyviai, todėl dar labiau didėja skirtumai tarp mažesnės ir aukštesnės mirtingumo rizikos 

socialinių gyventojų grupių. Mirtingumo rizika yra būdinga žemesnio nei vidurinis išsilavinimo, 

bedarbių, ekonomiškai neaktyvių, rankinį darbą dirbančių kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbininkų 

grupėms. Ypač aukštu mirtingumo lygiu išsiskiria savarankiškai dirbančių ūkininkų ir ūkio 

darbininkų mirtingumo grupė. Lietuvos gyventojams būdingi labai dideli socioekonominiai 

mirtingumo skirtumai dėl su medicinos pagalba išvengiamų mirties priežasčių, dėl su gyvensena ir 

su psichosocialiniais veiksniais susijusių mirties priežasčių.  Sergamumo ir mirtingumo nuo vėžio 

rizikos diferenciacija Lietuvoje yra skirtingų krypčių: žemiausio išsilavinimo grupėse sergamumo 

rizika mažiausia, o mirtingumo rizika nuo kai kurių lokalizacijų vėžio – didžiausia (Baigiamoji 

ataskaita, 2011). 

Projekto rezultatai pristatyti surengtuose 3 seminaruose Lietuvoje ir užsienyje (10 

pranešimų). Parengta mokslo studija lietuvių ir anglų kalbomis (lietuvių kalba – publikuota, anglų 

kalba – atiduota spaudai). Parengti 6 straipsniai (2 publikuoti; 4 – įteikti spaudai, 3 iš jų –  priimti, 1 

– recenzuojamas), iš jų du straipsniai užsienio recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Tyrimo 

rezultatai buvo skleidžiami viešojoje erdvėje (per radiją, viešąją spaudą) ir informaciniame 

biuletenyje, skirtame politikos rengėjams. 

Atlikti darbai atitinka projekto vykdymo planą ir jį viršija. Pritaikius trijų mikro duomenų 

bazių jungimo metodologiją gauti moksliniams tyrimams ir viešajai politikai vertingi duomenys, 

atlikta inovatyvi mirtingumo priežasčių analizė, parengta kokybiška studija ir kitos mokslinės 

publikacijos (Ekspertinis įvertinimas, 2012). 
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Projekto „Užburtas ratas“? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas  tikslai – 

pirmas, nustatyti apykaitinės Lietuvos gyventojų migracijos tendencijas (mastą bei struktūrą) ir 

veiksnius, siekiant pateikti rekomendacijas dėl migracijos reguliavimo politikos formavimo krypčių; 

antras – gerinti migracijos tyrimų Lietuvoje būklę (Paraiška vykdyti projektą, 2010).  

Metinėje ataskaitoje teigiama, jog 2011 m. buvo intensyviai renkami pirminiai – tiek 

kiekybiniai, tiek kokybiniai – duomenys. Tyrimo metu atliktos trys reprezentatyvios (Omnibus tipo) 

Lietuvos gyventojų apklausos, suteikiančios duomenų apie grįžtamosios migracijos mastus 

Lietuvoje, Lietuvos gyventojų požiūrį į migraciją bei jų dalyvavimą 2011 m. visuotiniame gyventojų 

ir būstų surašyme. Taip pat buvo atlikta reprezentatyvi grįžusių emigrantų apklausa (N=803), 

atskleidžianti į Lietuvą grįžusių gyventi asmenų charakteristikas, patirtį bei nuostatas. Interviu su 

grįžusiais migrantais suteikė kokybinių duomenų apie migrantų patirtį, grįžus į Lietuvą. Tyrimo 

metu surinkti empiriniai duomenys kartu su migracijos teorijas bei grįžtamąją migraciją į Vidurio 

Rytų Europą nagrinėjančios literatūros išsamia apžvalga bus pateikti rengiamoje kolektyvinėje 

monografijoje „Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų grįžtamoji ir pakartotinė migracija“ (Metinė 

ataskaita, 2011). 

Reikėtų pastebėti, jog dalis deklaruojamų atliktų apklausų yra instrumentinio pobūdžio, o jų 

vaidmuo – pagalbinis formuojant į Lietuvą grįžusių asmenų apklausos imties struktūrą. Taip pat 

nėra aiškus projekto tikslų, užduočių bei gyventojų apklausos apie dalyvavimą 2011 m. gyventojų ir 

būstų surašyme metodologinis ir teminis (probleminis) sąryšis. Atsižvelgiant į tai, jog kokybiniame 

tyrime atlikti tik 6 interviu, diskutuotina, ar tokios apimties tyrimas pakankamas projekto 

paraiškoje suformuotiems tikslams pasiekti.   

2011 m. įgyvendinant projektą neparengtos mokslo publikacijos. Mokslo rezultatai 

nepristatyti mokslo konferencijose. Labai ribota mokslo rezultatų viešinimo veikla. 

2011 m. metinėje ataskaitoje nepateiktos išvados ir rekomendacijos už atsiskaitomuosius 

projekto įgyvendinimo metus. 

Apibendrinant 1 uždavinio vykdymą bei atsižvelgiant į Programos vykdymo 2010–2013 m. 

detaliajame plane išdėstytus Bendrus visiems Programos uždaviniams ir temoms vertinimo 

kriterijus galima teigti, jog bendriausiu lygiu visiems projektams būdingas tyrimo metodų ir 

empirinių šaltinių adekvatumas. Du iš keturių projektų (gimstamumo pokyčių ir mirtingumo) 

išsiskiria tyrimo metodologijos, metodų bei empirinės informacijos inovatyvumu, tai ypač 

pasakytina apie mirtingumo tematikos projektą, kuris metodologiniu požiūriu inovatyvus ir ES 

naujų šalių mokslo erdvėje. Programos 1 uždavinio vykdymas 2011 m. iš dalies atitiko ir 
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orientacijos į tarptautiškumą kriterijų, trijų projektų (gimstamumo pokyčių, mirtingumo, lyčių 

nelygybės) mokslo rezultatų sklaida vyko ir tarptautinėje erdvėje, kai kuriuose projektuose 

mokslinės veiklos vykdytos bendradarbiaujant su užsienio mokslininkais (gimstamumo pokyčių, 

mirtingumo projektai). Visuose projektuose akivaizdi pastanga nagrinėjamas demografines 

problemas vienu ar kitu aspektu kontekstualizuoti atliekant palyginamąją analizę. Dviejų 

baigiamųjų projektų rezultatai inkorporuoja ir rekomendacijas (mirtingumo ir lyčių nelygybės). 

Rekomendacijų inovatyvumas bei aktualumas ypač būdingas mirtingumo tematikos projektui. Du 

iš keturių projektų (gimstamumo pokyčių ir mirtingumo) aktyviai vykdė  mokslo rezultatų viešinimo 

veiklas, sukurta sklaidos priemonių sistema.  

Vykdant uždavinį publikuotos 3 studijos, 1 monografija baigiama rengti, publikuoti ar priimti 

spaudai 9 straipsniai (iš jų 3 tarptautiniuose mokslo žurnaluose), 1 straipsnis – recenzuojamas. 

Mokslo konferencijose skaityti 24 pranešimai, iš jų – 8 tarptautiniuose mokslo renginiuose 

užsienyje.  

Apibendrinant teigtina, jog visi projektai atitinka ar demonstruoja potenciją atitikti laukiamus 

Programos rezultatus, nors ir labai skirtinga apimtimi. Nors dalis projektų dar nebaigta, labai 

tikėtina, jog juos įgyvendinus bus sukurtos aktualios gyventojų politikos Lietuvoje modernizavimui 

ir efektyvinimui būtinos mokslo žinios. Vis dėlto, vertinant Programos 1 uždavinio „Atlikti šalies 

demografinės raidos tyrimus“ projektų vykdymą, išryškėja, jog kai kurių projektų turinio bei 

metodologijos plotmėse demografinis dėmuo yra per mažas, o tai gali turėti įtakos galutiniams 

Programos rezultatams.  

Vertinant projektus ir pasiektus rezultatus Programoje numatyto 1 uždavinio (šalies 

demografinės raidos tyrimai) kontekste galime teigti, jog projektai atliepia visas uždavinyje 

numatytas priemones (26.1.1. gimstamumo tyrimai; 26.1.2. mirtingumo ir visuomenės sveikatos 

būklės tyrimai; 26.1.3. migracijos ir ją lemiančių veiksnių tyrimai). Vis dėlto, atsižvelgiant į 

vykdomus projektus bei jų tematiką, galima konstatuoti su migracijos tyrimais susijusių projektų 

deficitą, o tai gali turėti neigiamos įtakos galutiniams Programos rezultatams. Šiuo metu 

įgyvendinami projektai aprėpia tik vieną migracijos proceso segmentą – ciklinę migraciją, tačiau 

didelė dalis aktualių ir Programos 26.1.3. priemonėje („migracijos (tendencijų, masto, krypčių, 

veiksnių, pasekmių, įtakos nacionaliniam saugumui ir demografinės pusiausvyros praradimui) ir 

šiuos demografinius procesus lemiančių veiksnių tyrimai“) numatytų problemų netiriama. 

Migracijos tematikos gvildenimą praturtintų kitų Programos uždavinių sąsajos su migracijos 

problemomis.  
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2.2. Programos uždavinys „Atlikti šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir 
užimtumo tyrimus“ 

Vykdant šį uždavinį finansavimas skirtas 8 projektams, atskleidžiantiems įvairius uždavinio 

aspektus: darbo rinkos politikos priemonių efektyvumą, darbo vietų kaitos tendencijas, gyventojų 

motyvacijos dirbti veiksnius ir aplinkybes: 

2.1. priemonei 5  skirti projektai: Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui 

įvairiomis ekonomikos raidos ciklo sąlygomis; Darnus ir subalansuotas darbo vietų vystymasis 

Lietuvos kaimiškuose regionuose (priskirtas ir 2.2 priemonei);  

2.2. priemonei6 – Lietuvos žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių organizacinės elgsenos įtaka 

darbuotojų verslumui ir profesiniam tobulėjimui; Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir 

karjeros projektavimas Lietuvos darbo rinkoje; Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje; 

Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas; Pagrindinių 

sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas.  

2.3. priemonei7 – Lietuvos žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių organizacinės elgsenos įtaka 

darbuotojų verslumui; Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, 

nedarbui ir darbo rinkai.  

Projekto Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos 

ciklo sąlygomis tikslai – įvertinti Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatyme numatytų 

priemonių poveikį ekonominio nuosmukio metu darbo netekusių asmenų padėčiai darbo rinkoje 

bei įvertinti socialinių įmonių veiklą, integruojant į darbo rinką pažeidžiamus asmenis ekonominio 

nuosmukio laikotarpiu (Metinė ataskaita, 2011). Projektas dar tęsiamas.  

2011 m. patobulinta 2010 m. parengta vertinimo metodologija, suformuota duomenų bazė, 

apimanti užimtumo ir nedarbo šalies rodiklius bei šalyje atliktų ADRP priemonių vertinimo tyrimų 

duomenis. Atliekant Užimtumo rėmimo įstatyme numatytų priemonių poveikio ekonominio 

nuosmukio metu darbo netekusių asmenų padėčiai darbo rinkoje vertinimo tyrimą buvo išgryninta 

integracijos per užimtumą sąvoka. Išanalizavus ADRP priemonių, kaip socialinės įtraukties įrankio, 

galimybes teoriniu lygmeniu, buvo suformuota šių priemonių vertinimo kriterijų aibė, apimanti 

įsidarbinimą po priemonės, galimybę išlaikyti darbo vietą po dalyvavimo ADRP priemonėje, 

įsidarbinimo galimybių didinimą stiprinant žmogiškąjį kapitalą ir dalyvavimą socializacijos procese 

                                                 

 

 
5
 2.1 priemonė „Darbo rinkos ir užimtumo politikos priemonių efektyvumo tyrimai (mokesčių ir darbo rinkos politikos 

priemonių, makroekonominių procesų įtakos darbo rinkai įvertinimas)“. 
6
 2.2 priemonė  „Darbo vietų kaitos tendencijų tyrimai“. 

7
 2.3 priemonė „Gyventojų motyvacijos dirbti (jos skatinimo ir karjeros projektavimo) tyrimai”. 
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charakterizuojančius rodiklius. Tyrimo metu suformuota statistinių apibendrintų darbo rinkos 

rodiklių duomenų bazė sudaro pagrindą tolimesnei pažeidžiamų grupių dalyvavimo ADRP 

priemonėse analizei, atsižvelgiant į fiksuojamus makroekonominius svyravimus. Atskirai 

suformuotas duomenų masyvas, apimantis apibendrintus 2004–2010 m. atliktų ADRP vertinimo 

studijų duomenis, kas leidžia išnagrinėti ADRP priemonių poveikį remiantis subjektyviais šių 

priemonių dalyvių vertinimais (Metinė ataskaita, 2011). 

Socialinių įmonių veiklos vertinimo tyrimo metodologijoje atsispindi užsienio autorių 

pateikiamos išvados apie trigubą šių įmonių prigimtį (socialinę, ekonominę bei socialinę-politinę) ir 

socialinės politikos tyrėjų bei praktikų nuomonė, kad šios įmonės turi prisidėti prie ilgalaikio 

pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumo gerinimo. Vykdant tyrimą 2011 m. parengtos 2 

publikacijos.  

Atliktų tyrimų pagrindu projekto vykdytojai teikė pasiūlymus LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai bei LR Seimui dėl Socialinių įmonių įstatymo pakeitimų. 2011 m. rugsėjo 28 d., 2011 

spalio 12 d. Socialinių reikalų ir darbo komitetas posėdžiuose su suinteresuotų institucijų atstovais 

diskutavo dėl Socialinių įmonių įstatymo pakeitimų (Nr. XIP-2817 ir XIP-349). (Metinė ataskaita, 

2011) 

Projekto ataskaitos ekspertiniame vertinime (2012) pažymima, kad Ataskaitoje pateikti 

mokslinio tyrimo rezultatai atitinka planuotų tyrimo uždavinių struktūrą, tačiau vertinti jų 

vertingumą dar yra anksti. Taip pat pabrėžiama, kad tyrimų rezultatų analizės išbaigtumas atsilieka 

nuo planuotos: Ataskaitoje pateikti gautų rezultatų aprašai ir rekomendacijos kol kas yra 

nekonkrečios (gautų rezultatų aprašai kartoja keltus uždavinius). Į tai būtina atkreipti dėmesį 

analizuojant tyrimų rezultatus ir rengiant 2012 m. ataskaitą (Ekspertinis įvertinimas, 2012).  

Projekto Darnus ir subalansuotas darbo vietų vystymasis Lietuvos kaimiškuose regionuose 

tikslas – išanalizuoti darnaus ir subalansuoto darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose 

prielaidas ir parengti scenarijus pagal kaimiškųjų regionų tipologiją (Baigiamoji ataskaita, 2011). 

Projektas jau baigtas.  

Projekto tematika aktuali Lietuvai, kadangi egzistuoja konfliktas tarp darbo rinkos ir 

visuomenės santykių: didėja socialinė atskirtis, ypač jaunų žmonių ir šeimų, nedidėja arba 

nepakankamai didėja galimybės įsidarbinti ir būti patenkintiems darbo sfera kaimiškuosiuose 

regionuose (Baigiamoji ataskaita, 2011). Buvo gauti šie tyrimo rezultatai: parengtas darnaus ir 

subalansuoto darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose teorinis modelis; sudaryta darnaus ir 

subalansuoto darbo vietų kaimiškuose regionuose vertinimo kriterijų ir rodiklių sistema; parengta 

kaimiškųjų regionų tipologija; atlikta darbo vietų būklės ir vystymą įtakojančių veiksnių 
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kaimiškuose regionuose analizė; parengtas darnaus ir subalansuoto darbo vietų vystymo 

kaimiškuose regionuose scenarijus pagal regionų tipus; parengtos rekomendacijas darbo vietų 

kūrimui ir gyvybingumo palaikymui kaimiškuose regionuose (Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Projekto vykdytojų pateiktos rekomendacijos ir  kiti mokslinių tyrimų rezultatai sudarys praktines 

galimybes savivaldybėms, vietos veiklos grupėms, kaimo bendruomenėms ir kt. rengiant 

integruotas kaimo vietovių plėtros strategijas adekvačiai įvertinti vietos išteklius, situaciją ir plėtros 

scenarijus bei įgyvendinant strategijas stiprinti tuos vietos išteklius, kurie turi esminį poveikį 

darnaus ir subalansuoto darbo vietų vystymui kaimiškuose regionuose.  

Tačiau šio projekto rengėjų įsipareigojimai mokslinėms publikacijoms buvo vykdomi gana 

sunkiai, po pirminio ataskaitos vertinimo ekspertai prašė patikslinimų bei papildymų. Kaip antai, 

buvo numatyta parengti 4 mokslinius straipsnius ir 2 mokslo populiarinimo straipsnius bei 

perskaityti 4 pranešimus mokslinėse konferencijose, tačiau ataskaitoje buvo pateikti tik 2 

moksliniai straipsniai ir 2 „kitos akademinės publikacijos“. Prie ataskaitos pridėtas dokumentas 

„Bendras mokslinių straipsnių sąrašas susijęs su projekto rezultatų viešinimu“, kuriame išvardinti 

dar 6 straipsniai. Be to, buvo nesilaikoma sutarties su LMT reikalavimo paminėti, jog straipsnis 

buvo parašytas remiantis programos finansuojamais tyrimais, po ekspertų pastabų tai buvo 

pakoreguota. Projekto tematika labai svarbi darbo rinkos politikai, užimtumo gerinimui, kadangi 

kaimiškuose regionuose labiausiai koncentruojasi ilgalaikis nedarbas, formuojasi ilgalaikė socialinė 

atskirtis.  

Projekto Lietuvos žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių organizacinės elgsenos įtaka 

darbuotojų verslumui ir profesiniam tobulėjimui tikslas – nustatyti Lietuvos žemės ūkio bendrovių 

ir ūkininkų ūkių organizacinės elgsenos ypatumus ir atskleisti, kaip jie sudaro sąlygas organizacijos 

narių verslumui vystyti. Tyrimo uždaviniai: atskleidus organizacinę elgseną lemiančius vidinius ir 

išorinius veiksnius, identifikuoti organizacinės elgsenos ir verslumo sąsajas; nustatyti Lietuvos 

žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių organizacinės elgsenos atitikimo verslios organizacijos 

modeliui mastą; pateikti išvadas ir siūlymus dėl organizacinės elgsenos elementų, skatinančių 

darbuotojų verslumą (Baigiamoji ataskaita, 2011).  

Projektas, nors vykdytojai jo ataskaitą pildė ir tikslino, ekspertų buvo įvertintas kaip 

neįgyvendintas. Pagrindinės ekspertų pastabos buvo dėl projekto veiklų neatitikimo 

suplanuotoms, taip pat dėl neįvykdytų publikacijų įsipareigojimų. Projekto produkcija tik iš dalies 

atitinka tai, kas buvo suplanuota. Buvo suplanuoti du straipsniai (vienas nacionalinis ir vienas 

tarptautinis) bei studija. Projekto metu parašytas tik vienas straipsnis, kuriame iš pradžių nebuvo 

pažymėta, kad jis parengtas už LMT programos lėšas.  
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Projekto Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir karjeros projektavimas Lietuvos darbo 

rinkoje tikslas – sumažinti tokių reiškinių kaip prieštaravimai tarp išsilavinimo, padėties darbo 

rinkoje ir profesijos prestižo bei gydytojų emigracija, grėsmė nacionalinei valstybei, parengiant 

strateginius sprendimus bei numatant uždavinius ir rekomendacijas jų įgyvendinimui, kurie padėtų 

sušvelninti Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje vykstantį žmogiškųjų (intelektinių) išteklių 

socialinį ir geografinį persiskirstymą. Projektas dar tęsiamas.  

Įgyvendinus projektą statistinės analizės ir kokybinio tyrimo pagrindu bus parengtos 

rekomendacijos strateginiams migracijos ir darbo rinkos politikos sprendimams dėl apsirūpinimo 

strateginiais žmogiškaisiais ištekliais Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje, (…) sukaupta žinių 

apie Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų (gydytojų) karjerą, jos pasirinkimo 

motyvus, projektavimą, migraciją ir profesijos prestižą (Projekto anotacija, 2011). Numatoma, kad 

tyrimų rezultatai galės būti naudojami tobulinant ir formuojant darbo rinkos ir migracijos politiką, 

rengiant rekomendacijas darbdaviams, Lietuvos darbo biržai, švietimo ir mokslo institucijoms, 

apskričių administracijoms ir savivaldybėms. 

2011 m. atlikti darbai – remiantis mokslinės literatūros, statistinių duomenų bei tyrimų, 

skirtų sveikatos priežiūros specialistų karjeros projektavimo ir emigracijos fenomenui tirti, 

atliekami ekspertų interviu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto absolventais-gydytojais (projekte dalyvauja 30 gydytojų) (Metinė ataskaita, 

2011). 

Ekspertiniame ataskaitos vertinime išsakyta pastaba, kad „įgyvendinant projektą reikėtų 

atliekamus darbus tiksliau suderinti su projekto uždaviniais“ (Ekspertinis įvertinimas, 2012).  

Ataskaitiniu laikotarpiu skaityti du pranešimai konferencijose. 

Projekto Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių 

tyrimas tikslas – remiantis alternatyviųjų kaimo verslų sąveikos palaikymo sistemos modeliu 

parengti kaimo gyventojų motyvacijos dirbti skatinimo priemonių planą. Projektas dar tęsiamas.  

2011 m. gegužės–gruodžio mėn. laikotarpiu buvo sprendžiamas pirmas tyrimo uždavinys – 

kompleksiškai ištirti kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir aktyvumo lygį atskleidžiant 

dalykines ir asmenines–vertybines savybes bei jų realizacijos galimybes. Sudarytas teorinis 

verslumo ugdymo modelis, atlikta reprezentatyvi Lietuvos kaimo gyventojų apklausa, apibūdinti 

ryšiai tarp kaimo gyventojų verslumo lygio bei vidinių ir išorinių verslumo lygį įtakojančių veiksnių: 

verslumo ugdymo turinio ir metodų, vertybių ir įgūdžių, pasirengimo (išsilavinimo) ir iniciatyvumo 

bei gyventojų norų ir galimybių. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidžia teigiamas Lietuvos kaimo 

gyventojų nuostatas užsiimti nuosavu verslu. Respondentai verslinių įgūdžių srityje svarbiausiu 
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prioritetu laiko vadovavimo, bendravimo, komercijos, bendradarbiavimo bei derybų įgūdžius. 

Svarbiausios vertybės, respondentų nuomone, yra pasitenkinimas vykdoma veikla ir verslo 

palaikymas bei didelės pajamos ir visuomenės pripažinimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad 72,8 proc. 

kaimo gyventojų yra svarstę galimybes įkurti nuosavą verslo įmonę. Išanalizavus tyrimo rezultatus 

nustatyta, kad kaimo gyventojų verslinį aktyvumą įtakoja išorinės aplinkos veiksniai, individualios 

verslinės savybės bei įgūdžiai ir planuojamos elgsenos (Metinė ataskaita, 2011).  

2012 numatyta išanalizuoti alternatyviųjų kaimo verslų raidą ir nustatyti jos tendencijas; 

nustatyti alternatyviųjų kaimo verslų galimos sąveikos poveikio kaimo gyventojų versliniam 

aktyvumui ir iniciatyvumui didinti prielaidas ir kliūtis, ribojančias šią sąveiką; identifikuoti 

alternatyviųjų kaimo verslų sąveikos teikiamą naudą bei sudaryti ir metodologiškai pagrįsti 

koncepcinį infrastruktūros modelį šiai sąveikai palaikyti. Remiantis atliktais tyrimais, parengti 

priemonių planą kaimo gyventojų darbo motyvacijai didinti.  

Ataskaitiniu laikotarpiu parengti du moksliniai straipsniai. Planuojamas jų parengimas ir 2012 

metais.  

Projekto Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas 

tikslas – įvertinti sveikatos ir švietimo sistemų pagrindinių žmogiškųjų išteklių būklę. Projektas tik 

pradėtas, bus tęsiamas 2012 m.  

Netolygi socialinė ir ekonominė raida, didinanti gyvenimo lygio skirtumą tarp įvairių 

socialinių grupių, visuomenės sveikatos blogėjimas yra pavojaus veiksniai nacionaliniam saugumui. 

Šalių ekonominei raidai ypač didelės reikšmės turi dviejų svarbių sektorių – sveikatos ir švietimo 

sistemos funkcionavimas, kuris neįmanomas be pagrindinių šių sektorių žmogiškųjų išteklių – 

gydytojų ir mokytojų – produktyvios veiklos. Pagal pirmą kartą Lietuvos penkių regionų miestuose 

ir miesteliuose atliktą kompleksinį gydytojų ir mokytojų palyginamų subjektyviai ir objektyviai 

įvertintų sveikatos rodiklių, pasitenkinimo darbu, psichologinio smurto apraiškų tyrimų rezultatus 

bus atskleisti šių svarbių socialinių grupių panašumai ir skirtumai. Gautų rezultatų pagrindu bus 

parengtos gairės gydytojų ir mokytojų sveikatos stiprinimui.  

2011 m. darbai buvo skirti pasirengti empiriniam tyrimui ir jį pradėti vykdyti: atlikta 

literatūros apžvalga, parengti 2 klausimynai ir tyrėjo užrašai (vienas klausimynas skirtas įvertinti 

sveikatos rodiklius, pasitenkinimą darbu ir kitus aspektus (1 priedas), tyrėjo užrašai skirti 

objektyviems sveikatos rodikliams įvertinti (2 priedas), o kitas klausimynas – įvertinti psichologinio 

smurto ir rizikos veiksnių darbe apraiškas (3 priedas). Per ataskaitinį laikotarpį surinkta informacija 

apie Lietuvoje dirbančių mokytojų ir gydytojų skaičių. Atsitiktinės sluoksninės atrankos būdu 

suformuoti tyrimo vykdymo taškai. Atlikti tiriamųjų atrankos dydžio paskaičiavimai atrinktų 
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geografinių vietovių ligoninėse ir mokyklose, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą 

informaciją apie ligoninėse dirbančių gydytojų skaičių (pagal lytį ir amžių) ir pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijos pateiktą informaciją apie vidurinių mokyklų ir jose dirbančių mokytojų skaičių 

(pagal lytį ir amžių) (Metinė ataskaita, 2011).  

2011 m. publikacijų nėra parengta. 

Projekto Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje tikslas – ištirti socialinį darbą 

dirbančių darbuotojų profesinę gerovę Lietuvoje ir pasiūlyti kryptis bei priemones jai gerinti. 

Projektas tęsiamas 2012 m.  

Bus ištirta socialinį darbą dirbančių darbuotojų (socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, lankomos 

priežiūros darbuotojų) profesinė gerovė Lietuvoje, akcentuojant objektyvių ir subjektyvių 

profesinės gerovės veiksnių sąveiką. Nors užsienio šalių tyrimai rodo, kad profesinė gerovė yra 

svarbus veiksnys darbo jėgos kokybei ir efektyvumui, dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė 

Lietuvoje yra ypatingai mažai tyrinėta, tirti tik atskiri darbo sąlygų aspektai.  

2011 m. ataskaitiniu laikotarpiu, remiantis išsamia gerovės bei profesinės gerovės teorinių 

sampratų analize, apimančia tiek objektyvios, tiek subjektyvios gerovės veiksnius, tiek makro, tiek 

mikro lygmenis, suformuluotas profesinės gerovės apibrėžimas bei konceptuali schema. Profesinė 

gerovė tyrime apibrėžta kaip aplinka ir veiksniai, kurie daro įtaką darbuotojo pasitenkinimui darbu, 

gerai savijautai darbe ir laimės darbe pojūčiui. Parengta anketa, kurią sudaro virš 100 klausimų, 

siekiant apimti pagrindinius dirbančių socialinį darbą profesinei gerovei svarbius aspektus. Kadangi 

profesinė gerovė formuojasi kaip kompleksiška įvairių veiksnių įtakos visuma, anketą sudaro 

dešimt pagrindinių klausimų blokų, kurie išskirti siekiant sistemiškai apimti įvairius profesinės 

gerovės veiksnius, tokius kaip darbo pobūdis, materialinės garantijos, darbo organizavimas, 

organizacijos parama, šeimos ir darbo derinimas, profesinio augimo galimybės, profesijos prestižas 

ir kt. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliktas nedidelis žvalgomasis tyrimas, tikslinant anketos 

klausimų validumą, formulavimo aiškumą bei tikslumą. Šiame etape taip pat buvo išanalizuoti 

pasirinktų šešių užsienio šalių statistiniai duomenys apie socialinį darbą dirbančių profesinės 

gerovės sąlygas bei jų vertinimą užsienio šalyse. Taip pat atlikta socialinį darbą dirbančių asmenų 

Lietuvoje objektyvios profesinės gerovės apžvalga, įvertinti šios profesinės grupės kaip darbo jėgos 

ypatumai Lietuvoje, kas svarbu tyrimo atrankos formavimui pagrįsti.  

Pagrindinis laukiamas tyrimo rezultatas – sukonstruotas profesinės gerovės kompleksinio 

vertinimo modelis, kuriuo remiantis bus įvertinti didžiausią įtaką profesinei gerovei socialinės 

globos sektoriuje (visame ir jo atskiruose subsektoriuose: senų žmonių globos, neįgaliųjų, 

socialinės rizikos šeimų; stacionarios ir bendruomeninės globos ir kt.) darantys veiksniai (jų grupės) 
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bei pateikti pasiūlymai šios gerovės didinimui. Tyrimo išvados dėl profesinę gerovę lemiančių 

veiksnių bei pasiūlymai šios gerovės didinimui bus naudingi kuriant kokybiškesnes darbo vietas 

sektoriuje, didinant darbuotojų motyvaciją, darbo efektyvumą, padarant šį sektorių labiau 

patrauklų kvalifikuotai darbo jėgai ir jaunimui. Be to, tyrimo konceptualus modelis, parengta 

profesinės gerovės tyrimo metodika galės būti pritaikoma kitų sektorių darbuotojų profesinės 

gerovės tyrimams 

2011 m. publikacijų nėra parengta. 2012 m. bus dirbama prie empirinio tyrimo rezultatų 

analizės, bus parengtas monografijos rankraštis.  

Projekto Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, 

nedarbui ir darbo rinkai tikslas – mokesčių ir socialinių draudimo įmokų pokyčių variantų įtakos 

užimtumui ir kitiems darbo rinkos elementams nustatymas.  

Projektu siekiama atlikti sąsajų tarp mokesčių bei socialinio draudimo įmokų kaitos ir 

padėties darbo rinkoje vertinimą nacionaliniu lygmeniu taikant ekonometrinius modelius ir 

formalizuojant juose įvairių šių procesų teorinių koncepcijų nuostatas. Atlikus projekte 

planuojamus darbus bus galima, naudojant projekto vykdymo metu sukurtus modelius ir metodus, 

įvertinti ne tik mokesčių ir socialinio draudimo įmokų įtaką pokyčiams darbo rinkoje, bet ir įvertinti 

atvirkštinę priklausomybę, t. y. tai, kiek užimtumo, nedarbo, struktūriniai pokyčiai nacionalinėje 

bei šakinėje darbo rinkos segmentacijoje gali paveikti mokestinę politiką (Projekto anotacija, 

2011). Projektas tęsiamas iki 2012 m. balandžio mėn.  

2011 m. nagrinėta mokslinė literatūra atskleidžia matematiniais tyrimo modeliais pagrįstas 

išvadas, parodančias mokesčių politikos įtaką užimtumui ir atskiriems darbo rinkos segmentams. 

Buvo atlikta darbo rinkos, mokesčių ir socialinių įmokų tarptautinių mokslinių tyrimų, naudojančių 

matematinius metodus ir modelius analizė. Pagrindinis dėmesys skirtas mokslinei literatūrai, 

kurioje nagrinėjama ES šalių ekonomika. Daugiausia buvo gilinamasi į mokslinius tyrimus, kuriuos 

atliekant taikomi matematiniai modeliai, formalizuojantys priklausomybę tarp darbo rinkos ir 

mokesčių politikos. Svarbu pažymėti tai, kad didelė dalis mokesčių politikos tyrimų, taip pat taikant 

ir matematinius tyrimo metodus, nesiejami su darbo rinkos klausimais. Apibendrinant tikslinę 

projekto tematiką, atitinkančią mokslinę literatūrą pagal projekto plano pirmąją dalį, 

suformuluotos tokios pagrindinės tyrimo išvados: nėra ES šalių darbo rinkos institucijų, kurios 

taikytų specializuotus matematinius modelius darbo rinkos ir mokesčių tarpusavio poveikio 

tyrimams; matematinių metodų įvairovė, taikoma darbo rinkos ir mokesčių priklausomybei tirti, 

paaiškinama tyrimo objekto ir tikslo specifika; norint Lietuvos darbo rinkos tyrimams taikyti kitose 
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šalyse adaptuotus matematinius modelius, būtina atlikti jų kategorijų suderinamumą (Metinė 

ataskaita, 2011). 

2011 m. ataskaitiniu laikotarpiu buvo identifikuota Lietuvos darbo rinkos segmentacija, 

nustatant esminius užimtumo proceso parametrus (nedarbo lygis, užimtumo lygis, ir kt. detalesni 

sektoriniai arba demografiniai rodikliai); atlikta Lietuvos mokesčių sistemos diagnostika, nustatant 

mokesčių poveikio mastą ekonominiams procesams; funkcinis ryšys tarp mokesčių bei socialinio 

draudimo įmokų (toliau mokesčių) ir užimtumo pokyčių buvo tiriamas taikant ekonometrinius 

modelius; tyrimo metu identifikuoti esminiai kiekybiniai ryšiai tarp mokesčių ir užimtumo procesų, 

tarp tyrimo scenarijų; mokesčiai buvo klasifikuojami tarp darbo ir kapitalo; tyrimu nustatyta ir 

mokesčių našta santykiu su BVP ir jo įtaka darbo rinkai; sąsajos tarp mokesčių ir užimtumo tyrimui 

buvo naudoti ir The World Bank bei International Finance Corporation ataskaitos Paying Taxes 

duomenys (Paaiškinimas dėl ataskaitos įvertinimo, 2012). 

2011 m. publikacijų nėra parengta. 

Apibendrinant 2 uždavinio vykdymą 2011 m. galima konstatuoti, kad visų projektų tematika 

yra svarbi šiam uždaviniui įgyvendinti. Daugiausia projektų (penki) skirta priemonei „Darbo vietų 

kaitos tendencijų tyrimai“. Detalizuojant tyrimų tematiką galima pastebėti, kad trys projektai skirti 

kaimo regionų gyventojų užimtumo bei žmogiškųjų išteklių analizei, po vieną projektą skirta spręsti 

bendras nacionalinio lygmens darbo rinkos politikos priemonių problemas ir mokesčių bei 

socialinio draudimo įmokų politikos įtaką užimtumui ir darbo rinkai, trys projektai skirti tam tikrų 

profesinių grupių (gydytojų, socialinių darbuotojų, sveikatos ir švietimo sistemos specialistų) 

padėties darbo rinkoje analizei, profesinei gerovei.  

Tyrimų rezultatai bus naudingi darbo rinkos ir užimtumo reguliavimo priemonių efektyvumui 

vertinti ir Lietuvos nacionaliniams darbo ištekliams efektyviau naudoti, darnios ūkio plėtros 

tikslams ir fiskalinėms priemonėms planuoti, darbo rinkos reguliavimo įstatymams tobulinti. Tačiau 

žiūrint į vieną iš Programos rezultatų – gauta naujų duomenų ir sukurta patikimesnių orientyrų – 

moksliniais tyrimais pagrįstų rekomendacijų, kaip modernizuoti darbo rinkos priežiūros sistemas 

(ne mažiau kaip 5 rekomendacijos) – susidaro įspūdis, kad vykdomų tyrimų gali nepakakti.  Šiai 

tematikai reikėtų papildomo kvietimo ir lėšų.  

Trys iš 2011 m. vykdytų projektų buvo pradėti 2010 m., kiti penki – 2011 m. pirmoje pusėje 

(vienas liepos mėn.). 2011 m. pradėtuose projektuose buvo atlikti įvadiniai parengiamieji darbai: 

literatūros paieška ir analizė, tyrimo metodikų, vertinimo metodologijų rengimas, atlikti 

paruošiamieji duomenų sisteminimo ir kaupimo darbai, pradėtas duomenų rinkimas.  
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2011 m. du projektai baigti, pateiktos baigiamosios ataskaitos. Tačiau vienas iš projektų 

įvertintas kaip neįgyvendintas, nepasiekęs užsibrėžtų tikslų. Šeši projektai vykdomi toliau, penki iš 

jų bus baigti 2012 m., vienas – 2013 m.  

2011 m. vykdant projektus buvo parengtos 5 mokslinės publikacijos, skaityti du pranešimai 

konferencijose, vykdytas projektų viešinimas 6 straipsniuose. Vienas baigtas projektas pateikė 

rekomendacijų, dalis kitų projektų pateikė pirminių įžvalgų rekomendacijoms rengti.  

Viena iš pagrindinių 2011 m. metinių ataskaitų problemų – projektų autorių 

nekorektiškumas, kai publikacijose nenurodoma LMT skirta parama. Daliai projektų ataskaitų 

ekspertai išsakė pastabų dėl nepakankamo tyrimų plano laikymosi. Projektas, kuris buvo įvertintas 

kaip neįgyvendintas, neparengė tyrimo plane žadėtos mokslo studijos.   

Vykdomuose projektuose daugeliu atvejų nekonkretizuotas praktinių rekomendacijų, 

metodikų ir pan. pateikimo būdas, forma. Baigiant projektus rekomendacijos turėtų būtų aiškiai 

išskirtos, tiksliai suformuluotos ir pagrįstai argumentuotos. 

 

2.3. Programos uždavinys „Atlikti socialinės gerovės tyrimus“ 

Šiam uždaviniui įgyvendinti 2011 m. buvo vykdomi 6 projektai: 

3.1 priemonei8 skirti 2 projektai: Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo 

sąlygos: monitoringo sistemos parengimas; Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių 

ir socialinių sluoksnių sąveika (paskutinysis projektas apima 3.1 ir 3.3 priemones).  

3.2 priemonei9 skirtas projektas Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų 

diferenciacijai. 

3.3. priemonei10skirti 3 projektai: Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi 

bruožai ir pagrindiniai veiksniai; Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo 

programos įgyvendinimas; Socialinės, švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka 

kaimo vaikų socialiniam mobilumui.  

Visi šeši šio uždavinio projektai pradėti vykdyti 2010 m. (vieni liepos, kiti spalio mėn.). Visi, 

išskyrus vieną (Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių 

sąveika), baigti 2011 m., dėl to jau galima vertinti galutinius šių projektų rezultatus. Aprašant 

projektus laikomasi tokios tvarkos: pirmiausia parodoma, kokie buvo kiekvieno projekto tikslai, kas 

                                                 

 

 
8
 3.1 priemonė „Socialinių problemų, socialinės gerovės poreikių tyrimai“. 

9
 3.2 priemonė „Gyventojų pirminių pajamų formavimosi, socialinės globos paslaugų tyrimai“. 

10
 3.3 priemonė „Socialinės politikos formavimąsi veikiančių veiksnių, jos rezultatų ir padarinių tyrimai“. 
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buvo atlikta 2010 metais, kas – 2011 metais ir kokie galutiniai kiekvieno projekto rezultatai. 

Pabaigoje pateikiama apibendrinta išvada.    

Projekto Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: monitoringo 

sistemos parengimas tikslas – parengti jaunimo ir jaunų suaugusiųjų (16–40 m asmenų) socialinės 

atskirties ir gyvenimo sąlygų monitoringo metodologiją bei metodiką, kuri galėtų būti naudojama 

tiek moksliniais, tiek viešojo administravimo tikslais (Paraiška vykdyti projektą, 2010).   

Numatyta parengti ir išbandyti socialinius indikatorius, kurie sudarytų galimybes stebėti, 

vertinti socialinės atskirties raišką ir jaunų žmonių gyvenimo sąlygas, taip pat parengti ir išbandyti 

bent kelias konkrečias nagrinėjamo reiškinio tyrimo metodikas. Platesniam projekto rezultatų 

panaudojimui labai svarbu, kad tyrimo metodikos bei rodikliai bus standartizuoti, t.y. leidžiantys 

daugkartinį ar kartotinį  jų panaudojimą. Programos uždaviniams įgyvendinti svarbu yra tai, kad 

tyrimas orientuotas į kultūriškai specifinio Lietuvos konteksto atskleidimą. Numatoma, kad gauti 

duomenys leis teikti socialinės politikos rekomendacijas, diagnozuoti socialinių grupių situaciją ir 

kt. Tyrėjai numato adaptuoti plačią tokio tipo Vakarų valstybių tyrimų patirtį Lietuvos praktikai, 

kadangi Rytų Europos valstybėse sąlygos objektyviai skiriasi (pavyzdžiui, Rytų Europos valstybėse 

labiau aktuali masinio jaunų žmonių emigravimo problema) (Paraiška vykdyti projektą, 2010).  

Tyrimas pradėtas 2010 m. liepos mėn., baigtas – 2011 m. pabaigoje. 2010 m. įgyvendinant 

projektą buvo apklausti ekspertai, apibendrinta literatūra, pradėta kurti jaunimo socialinės 

atskirties indikatorių sistema, išanalizuota kitų kraštų ir įvairių tarptautinių organizacijų patirtis, 

parengtas teorinis problemos tyrinėjimo modelis. Publikacijų 2010 m. nebuvo parengta. Tai atitiko 

projekto vykdymo planą (Ekspertinis įvertinimas, 2012).  

Pagrindiniai projekto rezultatai, pasiekti 2011 m.: sukurta ir išbandyta socialinių indikatorių ir 

monitoringo sistema, kurią naudojant galima atlikti jaunų Lietuvos žmonių socialinės atskirties ir 

gyvenimo sąlygų stebėseną; sukaupta duomenų bazė gali būti naudojama kitų ir akademiniais, ir 

viešosios politikos tikslais; atlikto tyrimo pagrindu parengti 6 straipsniai. 

Ekspertų grupė projekto rezultatus vertina palankiai, nes jie atitinka tai, kas buvo suplanuota 

projekto pradžioje, teikiant paraišką. Pasiekti rezultatai yra pakankamai pagrįsti, išvados 

pakankamai kokybiškos ir svarbios, jose matoma atlikto tyrimo metodologinė vertė ir prasmė. Tai 

atitinka pagrindinį projekto tikslą (Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Projekto Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių 

sąveika tikslas – išanalizuoti Lietuvos socialinio draudimo sistemos raidą ir funkcionavimą, 

pagrindinių jos dalyvių (kartų, lyčių, ekonominių sluoksnių) socialinės, ekonominės ir finansinės 

sąveikos aspektais. Tyrimas aprėpia dvi uždavinio priemones: „atskleisti socialines problemas ir 
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socialinės gerovės poreikius“ bei ,,socialinės politikos formavimąsi veikiančių veiksnių, jos rezultatų 

ir padarinių tyrimai“ (Paraiška vykdyti projektą, 2010). 

Tyrimas numato įvertinti veikiančią Lietuvos socialinio draudimo sistemą gyventojų 

aprėpties, pajamų kompensavimo adekvatumo, laiduojamų paslaugų prieinamumo, socialinio 

teisingumo, ekonominio racionalumo ir finansinio tvarumo požiūriais, atlikti tarptautinę 

palyginamąją analizę, nustatant bendrybes ir skirtybes, atskleisti Lietuvos socialinio draudimo 

sistemai keliamus iššūkius, užtikrinant jos gyvybingumą (Paraiška vykdyti projektą, 2010). 

Projekte numatytas išsamus daugiadalykinis (sociologijos, ekonomikos, viešojo 

administravimo, politikos mokslų) tyrimas. Jis aprėpia visus pagrindinius Lietuvos socialinio 

draudimo sistemos aspektus, pradedant nuo kilmės, dėl visuomenės modernizacijos atsirandančių 

raidos veiksnių, makromodelių, ieškant jų tipologijų, baigiant atskiromis draudimo rūšimis, jų 

sklaida visuomenėse, prieinamumo, išmokų ir finansuojamų paslaugų (medicininių, globos) 

adekvatumo, teikimo technologijų, poveikio visuomenės ir atskirų jos sluoksnių gerovei, gerovės 

perskirstymo, vartojimo rezultatų ir pasekmių, reformų ir tobulinimo priemonių kryptis (Paraiška 

vykdyti projektą, 2010). 

Numatyta teikti rekomendacijas, kaip spręsti socialinio draudimo sistemos problemas, 

užtikrinti jos darną su visuomenėje bei globaliu mastu vykstančiais pokyčiais ir ilgalaikį finansinį 

tvarumą, parengti ir paskelbti ne mažiau kaip 2 mokslinius straipsnius ir monografiją.  

Pirminiame etape atlikta bendrų visoms socialinio draudimo šakoms problemų analizė. Per 

pirmąjį projekto vykdymo pusmetį 2010 m. buvo išanalizuotos industriniu požiūriu išvystytoje 

pasaulio dalyje dominuojančios apsaugos nuo socialinių rizikų sistemos, jų charakteristikos, atlikta 

originali klasterinė analizė, kuri leido palyginti socialinio draudimo sistemas atskirose šalyse pagal 

atskiras rizikas, kitus šiai sistemai svarbius parametrus (laukimo periodą, finansavimą, gyventojų 

aprėptį, socialinio draudimo įtaką skurdo mažinimui) (Metinė ataskaita, 2010). Jau per pirmą 

pusmetį buvo pasiekta svarbių moksliniu požiūriu rezultatų, pateiktos kokybiškos etapinės išvados 

ir rekomendacijos, kurios svarbios tolesniam tyrimui (Ekspertinis įvertinimas, 2011). Publikacijų 

2010 m. nebuvo parengta. 

2011 m. buvo tiriami du pagrindiniai objektai: socialinio draudimo sistemos 

institucionalizavimas Lietuvoje bei tos sistemos ilgalaikės raidos kontekstas ir socialinio draudimo 

ilgalaikių išmokų (pensijų) sistema. Gautų mokslinių rezultatų vertę sudaro ir tai, kad Lietuvos 

socialinio draudimo analizė atlikta lyginamajame ES ir kitų šalių kontekste. Išryškinti Lietuvos 

socialinio draudimo ypatumai, tokie kaip dosnumo netolygumai, perskirstymo požymiai, pensijų 

nepakankamas susietumas su buvusiomis pajamomis. Išanalizuotas platus socialinio draudimo 
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kontekstas, jo demografiniai, ekonominiai, socialiniai ir politiniai parametrai. Tiriant ilgalaikes 

socialinio draudimo išmokas – pensijas, konstatuoti labai reikšmingi praktiški dalykai (pensijų 

kaupimo privačiuose fonduose spragos, būsimų Sodros pensijų nuvertinimas, pensininkų iki 65 m. 

padėties santykinis blogėjimas ir kt.). 

Kadangi projektas dar nebaigtas, vykdytojų pateiktos išvados yra dalinės, tačiau kokybiškos ir 

svarbios. Įvertinti socialinio draudimo sistemos rizikos veiksniai ir prognozuojama jos galima raida. 

2011 m. realizuoti uždaviniai – socialinio draudimo sistemos institucionalizavimo ir jo konteksto 

tyrimas bei pensijų sistemos tyrimas atitinka projekto tikslą. Tyrimo rezultatai nuosekliai atspindėti 

rengiamos monografijos tekstuose ir dviejuose 2011 m. publikuotuose straipsniuose.  

Projekto vykdymo metu gauti moksliniai rezultatai ir produkcija yra vertinga, įdomi ir atitinka 

planuotą. Atlikti tyrimai ir kiti darbai dera su projekto planu, kai kuriais aspektais yra padaryta ir 

daugiau, nei planuota (Ekspertinis įvertinimas, 2012). Projektas pagal planą bus tęsiamas ir 2012 m.  

Projekto Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai tikslas – 

ištirti ir identifikuoti agrarinės politikos poveikį kaimo gyventojų pajamų lygiui ir diferenciacijai 

Lietuvoje. Numatoma sukurti tyrimo modelį ir atlikti empirinį tyrimą agrarinės politikos poveikio 

žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai vertinti (įvertinant, kokie yra 

įvairių agrarinės politikos priemonių, pvz., ES paramos sumažinimas ir kt., padariniai kaimo 

gyventojų socialinei gerovei, kokios kyla socialinės grėsmės Lietuvos kaime (Paraiška vykdyti 

projektą, 2010). 

Per du projekto vykdymo mėnesius 2010 m. „buvo atlikta mokslinės literatūros, reikalingos 

sukurti teoriškai ir metodologiškai pagrįstą modelį agrarinės politikos poveikio žemdirbių ir kitų 

kaimo gyventojų pajamoms bei jų diferenciacijai tirti, paieška ir sisteminė analizė“. Pristatytos 

„pajamų diferenciacijos, nelygybės matavimo dimensijų ir metodų preliminarios įžvalgos bei 

preliminari agrarinės politikos transferų poveikio pajamoms ir jų diferenciacijai krypčių ir metodų, 

taikytų ankstesniuose tyrimuose, apžvalga“ (Metinė ataskaita, 2010). 2010 m. atlikti darbai sudarė 

prielaidas sukurti modelį agrarinės politikos poveikio pajamų diferenciacijai vertinti. 

Rekomendacijų ar publikacijų 2010 m. nebuvo parengta (Ekspertinis įvertinimas, 2011). 

2011 m. sukurta metodika agrarinės politikos poveikio namų ūkių pajamoms ir ūkininkų ūkių 

pajamoms išmatuoti ir palyginti tarp įvairių ūkių grupių. Naudojant Gini ir bendrosios entropijos 

(Theil T) dekompozicinės analizės techniką išmatuota pajamų nelygybė tarp įvairių kaimo 

bendruomenės grupių. Įvertintas ES tiesioginės paramos poveikis ūkininkaujančios ir kaimo 

bendruomenės pajamų nelygybei. Identifikuotas ryšys tarp tiesioginių išmokų ir socialinių pašalpų 

poveikių pajamų lygiui bei pajamų nelygybei kaimo bendruomenėje. Anketinės apklausos būdu 
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atskleistas paramos gavėjų subjektyvus požiūris į tai, kokį pajamų perskirstymo socialinį vaidmenį 

atlieka tiesioginių išmokų politika ir kokie tiesioginės paramos žemės ūkiui socialiniai padariniai 

ūkininkaujančiai ir kaimo bendruomenei.   

Projekto vykdymo metu gauti rezultatai yra vertingi, gali būti metodologiniu pagrindu 

kitiems tyrimams. Nors numatytas agrarinės politikos poveikio kaimo gyventojų pajamoms ir jų 

diferenciacijai modelis nėra pakankamai pagrįstas ir aprašytas, tačiau atlikti skaičiavimai yra 

įdomūs ir reprezentatyvūs. Dviejuose straipsniuose viešai paskelbti projekto rezultatai dera su 

projekto tikslais, uždaviniais ir projekto planu iš dalies. Numatytai 2012 m. išleisti monografijai 

tyrimai turėtų būti praplėsti (Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Suformuluotos rekomendacijos dėl metodikos tinkamumo tolesniems tyrimams yra 

reikšmingos agrarinei politikai vertinti ir tobulinti. Ataskaita sutvarkyta ir iš dalies atitinka projekto 

tikslus (Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Projekto Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai 

veiksniai tikslas – ištirti veiksnius, kurie daro įtaką gerovės valstybės formavimuisi ir raidai 

Lietuvoje, esamos gerovės valstybės ištakas ir išryškinti jai būdingus bruožus (Paraiška vykdyti 

projektą, 2010).  

Buvo numatyta, kad gerovės valstybė turi būti tiriama neatsiejamai nuo šalies socialinio, 

politinio bei ekonominio kontekstų. Buvo siekiama atskleisti unikalius Lietuvos gerovės valstybės 

vystymosi etapus. Projekte išsikelti ambicingi tikslai pateikti naują ir universalią gerovės valstybės 

raidos teorinę perspektyvą, tinkančią ne tik Lietuvai ar pokomunistinėms šalims, bet ir visoms į XXI 

amžių įžengusioms visuomenėms, patiriančioms globalizacijos pasekmes (Paraiška vykdyti 

projektą, 2010). 

Šiuo tyrimu buvo numatyta atskleisti gilumines socialinės-ekonominės diferenciacijos, kai 

kurių socialinių grupių migracijos priežastis, vyraujantį politinį abejingumą Lietuvoje, kas 

neabejotinai yra svarbu atsakant į Lietuvai iškylančius socialinius iššūkius. Praktinė projekto nauda  

– moksliniais tyrimais pagrįsti siūlymai socialinės politikos reformavimui Lietuvoje (Paraiška vykdyti 

projektą, 2010). 

2010 m. per tris darbo mėnesius buvo atliktas išsamus teorinis gerovės valstybės raidos 

pagrindimas, atskleisti pagrindiniai gerovės valstybės iššūkiai globalėjančiame ir liberalėjančiame 

pasaulyje; pateikta išgryninta gerovės valstybės samprata; aptartos ir kritiškai įvertintos gerovės 

valstybės aiškinimo teorijos; pateiktas multidimensinis gerovės valstybės tyrimo modelis; 

parengtas ekspertų interviu klausimynas. Pirmą kartą lietuvių kalba atlikta išsami gerovės 

valstybės fenomeno teorinė analizė, kuri yra metodologinis pagrindas tolesniam tyrinėjimui. Didelis 



 27 

dėmesys buvo skiriamas gerovės valstybės raidos analizei Centrinėje ir Rytų Europoje bei 

išgrynintos pokomunistinės gerovės valstybės modelio savybės (Metinė ataskaita, 2010).  

2010 m. buvo padarytos reikšmingos teorinės išvados, kurios koreguoja kai kurias 

stereotipines nuostatas tyrinėjant gerovės valstybę. Tai leidžia išvengti mechaninio egzistuojančių 

teorinių modelių perkėlimo į pokomunistinių gerovės valstybių tyrinėjimus. 2010 m. buvo parengta 

medžiaga publikacijai anglų kalba (Ekspertinis įvertinimas, 2011).  

2011 m. vykdant projektą buvo realizuotas pagrindinis jo tikslas – iš esmės ištirti veiksniai, 

darantys įtaką gerovės valstybės formavimuisi ir raidai Lietuvoje. Ištirtos Lietuvos politinio, 

ekonominio ir administracinio elito nuostatos, veikiančios socialinę politiką. Projekto rezultatai 

pagrįsti ne tik prieš tai buvusių tyrimų, teorijų, mokslinės literatūros analize, bet ir atliktas 

autentiškas kokybinis tyrimas. Projekto dalyviai atliko ir išanalizavo 67 pusiau struktūruotus 

ekspertų interviu su socialinės apsaugos struktūrų darbuotojais, mokslininkais, politikais, verslo ir 

bankų atstovais, žurnalistais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, profsąjungų lyderiais ir kitų 

sričių atstovais, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjusiais prie socialinės politikos formavimo bei 

įgyvendinimo ar tiesiog sekusiais jos eigą pastaraisiais dešimtmečiais. (Baigiamoji ataskaita, 2011).  

Gautų mokslinių rezultatų vertė yra ta, kad pasiūlytas daugiamatis (funkcinis) gerovės 

valstybės analizės modelis. Jis leidžia analizuoti gerovės valstybę, kaip daugelio prielaidų sąveikos 

rezultatą, daugelio veiksnių kompleksą. Tai papildo jau klasikiniais tapusius teorinius Vakarų 

demokratijų gerovės valstybės modelius pokomunistine gerovės valstybės raidos analize, siūlo 

lyginamąją ES gerovės valstybės perspektyvą. Projekto metu atlikti tyrimai dera su projekto planu. 

Iš esmės viskas, kas buvo suplanuota, yra atlikta. Atlikti visi numatyti tyrimai. 

 Tyrimo rezultatų viešinimui skirti 3 straipsniai  recenzuojamuose mokslo žurnaluose (du iš jų 

– tarptautiniai) ir parengtoje spaudai monografijoje. Parengta pirmoji išsami gerovės valstybės 

Lietuvoje raidos studija. Projekto rezultatai numato akademinę intrigą, nes anaiptol ne visi 

tyrinėtojai mano, kad Lietuvoje gerovės valstybė egzistuoja. Galima prognozuoti, kad projekto 

rezultatai skatins turiningą akademinę diskusiją. Rekomendacijose pateikiama tolesnė Lietuvos 

gerovės valstybės raidos perspektyva (Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Projekto Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos 

įgyvendinimas tikslas – sukurti Lietuvos socialinių problemų stebėsenos sistemą ir atlikti 

tarptautinę lyginamąją socialinių problemų analizę pagal Tarptautinės socialinio tyrimo programos 

metodologiją (Paraiška vykdyti projektą, 2010).  

Lietuvos socialinių problemų stebėsenai buvo adaptuojama tarptautinė metodologija, 

metodika ir instrumentai socialinės nelygybės, aplinkos ir sveikatos srityse. Atliepiant programos 
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rezultatuose akcentuojamą lyginamosios analizės svarbą, projekte numatyta palyginamojoje 

tarptautinėje perspektyvoje ištirti, kaip Lietuvos gyventojai vertina esamą socialinės sistemos būklę 

ir kaip įsivaizduoja tolesnę šalies socialinę raidą. Projekte numatyta, kad sukūrus stebėsenos 

sistemą bus įmanoma atskleisti vykdomos socialinės politikos rezultatus ir pasekmes, pagrįsti, į 

kurias socialines sferas turėtų būti nukreipiami ištekliai, pateikti rekomendacijas socialinės 

politikos efektyvumo didinimui. Paraiškoje buvo numatyta, kad tyrimai papildys Lietuvos 

atitinkamų sričių mokslinius tyrimus naujais duomenimis ir žiniomis bei įgalins tyrėjus atlikti 

tarptautinę lyginamąją analizę. Taip pat empiriniai tyrimo duomenys bus prieinami tiek Lietuvos, 

tiek ir užsienio mokslininkams antrinei analizei (Paraiška vykdyti projektą, 2010). 

2010 m. buvo pradėta kurti socialinių problemų stebėsenos sistema Lietuvoje. Parengtas 

teorinis socialinių problemų stebėsenos tyrimo modelis. Remiantis tarptautine praktika ir kitų šalių 

patirtimi bei nusistovėjusiomis Tarptautinės socialinio tyrimo programos (ISSP) normomis, 

adaptuota tyrimo metodologija. Sukurtos prielaidos kartotinei, dinaminei, palyginamajai socialinės 

politikos komponentų analizei. Sukurtieji instrumentai patikrinti bandomojo tyrimo metu. 2010 m. 

pabaigoje atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa (Metinė ataskaita, 2010). Atliktas 

socialinių problemų stebėsenos tyrimas (Ekspertinis įvertinimas, 2011). Viešinant tyrimo 

duomenis, 2010 m. parengta medžiaga publikacijai. (Ekspertinis įvertinimas, 2011). 

2011 m. projektas buvo tęsiamas. Per dvejus metus atliktos nacionalinės reprezentatyvios 

apklausos pagal tris Tarptautinės socialinio tyrimo programos modulius: atitinkamai 2010 m. pagal 

temas „Aplinka“ ir „Socialinė nelygybė“, o 2011 m. – „Sveikata“, 2010 ir 2011 m. dar ir pagal 

papildomą modulį „Socialinė politika“, matuojantį Lietuvos socialinės politikos rezultatus ir 

vertinimus (Baigiamoji ataskaita, 2011). Šių apklausų pagrindu buvo sukurti aukštos kokybės, 

tarptautiniu lygmeniu palyginami duomenų rinkiniai, kurie yra laisvai prieinami Lietuvos ir užsienio 

tyrėjams ir suinteresuotiems asmenims bei institucijoms antrinei analizei. Projekto metu 

parengtoje mokslo studijoje atlikta palyginamoji socialinės nelygybės, aplinkos, sveikatos ir 

socialinės politikos temų analizė. Taip pat suformuluotos rekomendacijos ir išvados tolesnei 

socialinių problemų ir socialinės politikos stebėsenai (Baigiamoji ataskaita, 2011). 

Projekto įgyvendinimo metu padaryti darbai atitinka suplanuotus. Buvo įsitraukta į 

Tarptautinę socialinio tyrimo programą (ISSP), atliktas išsamus lyginamasis socialinės politikos 

vertinimus apibendrinantis tyrimas. Projekto rezultatai yra kokybiški ir vertingi: parengta mokslo 

studija, paskelbti trys straipsniai, daug dėmesio skirta projekto rezultatų viešinimui (Ekspertinis 

įvertinimas, 2012). 
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Tyrimo duomenys yra saugomi akademinei bendruomenei atvirame duomenų archyve, tad 

galima tikėtis, kad šie duomenys bus naudojami ir labiau rafinuotai socialinės politikos analizei. 

Projekto vykdytojų suformuluotos išvados ir pateiktos rekomendacijos yra  kokybiškos ir svarbios 

(Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Projekto Socialinės, švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų 

socialiniam mobilumui tikslas – ištirti socialinės ir švietimo politikos dermės veiksnių 

nepakankamumo įtaką kaimo vaikų (mokyklinio amžiaus), gyvenančių atokiose Šiaurės Lietuvos 

regiono teritorijose, socialinio mobilumo slenksčiams ir įveikimo strategijoms (Paraiška vykdyti 

projektą, 2010). Tai aktuali problema, kadangi optimizuojant švietimo paslaugų tinklą Lietuvoje 

nebuvo įvertinta, kaip tai paveiks švietimo paslaugų prieinamumą kaimo vaikams. Todėl projektas 

bandys pagrįsti socialinės ir švietimo politikos dermės veiksnių įtaką kaimo vaikų socialinio 

mobilumo slenksčiams. 

Tyrime buvo analizuojamas atokiose Šiaurės Lietuvos regiono teritorijose gyvenančių kaimo 

vaikų vertikalusis (t.y. galimybės pereiti iš vieno socialinio sluoksnio į kitą) ir horizontalusis (t.y. 

vaikų apsisprendimo strategijos siekiant didesnio švietimo ir socialinių paslaugų prieinamumo) 

socialinis mobilumas.  

2010 m. ataskaitoje buvo pateikta mokslinės literatūros analizė, tyrimo lauko faktinė analizė, 

nustatant mokyklų tinklo pertvarkymo ir socialinės paramos mokiniams situaciją Šiaurės Lietuvos 

regiono teritorijose. Argumentuojama, kad kaimiškoji bendruomenė Lietuvos socialinėje ir švietimo 

politikoje nėra apibūdinama žmogiškųjų išteklių ugdymo paradigmos kontekste. Dėl šios priežasties 

Lietuvos švietimo politikoje nėra išryškinta švietimo funkcija kaimiškosios kultūros ugdyme, o tuo 

pačiu ir kultūros palaikymo per švietimą galimybės, kurias suteikia vaikų išsilavinimo kokybė 

(Metinė ataskaita, 2010).  

Remiantis atlikta analize projekto vykdytojai 2010 m. pabaigoje formulavo svarbią 

rekomendaciją dėl būtinybės kaimo vaikų išsilavinimą papildyti socialinių kompetencijų ugdymu 

(Ekspertinis įvertinimas, 2011). Viešinant tyrimo duomenis 2010 m. parengta medžiaga 

publikacijai.11  

2011 m. tęsiant projekto vykdymą atskleista, kad MTP kaip švietimo politikos strateginis 

projektas turėjo (turi) tik ekonominio racionalumo dimensiją, bet  stokoja sociokultūrinio 

konteksto. Nors autoriai ataskaitoje gana plačiai pateikė teorinę apžvalgą, socialinis mobilumas 

                                                 

 

 
11

 Audronė Juodaitytė. Vaikų skirtybių lygybės sampratos raiška švietime sugestyvaus egalitarizmo tezės 

kontekste. 
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apibrėžtas nepakankamai. Projekto autoriams derėjo išskirti mokinių socialinio mobilumo etapus 

(mokantis mokyklose ir studijuojant) ir analizuoti pirmąjį etapą kaip svarbiausią (reformos 

kontekste). (Ekspertinis įvertinimas, 2012) 

Pateiktos rekomendacijos pagrindiniams socialinės ir švietimo politikos formavimo ir 

vykdymo  veikėjams, projekto rezultatai paviešinti 2 mokslinėse konferencijose ir 4 straipsniuose.   

Rekomendacijose yra siūloma MTP susieti su bendra kaimo raidos plėtra, kaimo mokyklas 

baigusių ir tolesnio lavinimo(mokymo) sistemoje įgijusių profesijas asmenų grįžimu į kaimą. Ši 

rekomendacija ir projekto vykdytojų siūlymas mokyklų tinklo pertvarką susieti su bendra kaimo 

plėtra yra strateginio pobūdžio. Ekspertų grupės požiūriu vertingiausia rekomendacija yra siūlymas 

stiprinti kaimo vaikų socialinių kompetencijų ugdymą. Manytume, kad tai gali tapti tolesnės  MTP 

atspirties tašku (Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Bendrai projekto išvados ir rekomendacijos politikams, mokyklų direktoriams, kaimo 

seniūnams, pedagogams galėtų būti svarbus motyvas gerinti kaime gyvenančių mokinių socialinį 

mobilumą. 

Projekto vykdymo metu gauti moksliniai rezultatai yra vertingi ir atitinka planuotus, atlikti 

moksliniai tyrimai pilnai dera su projekto vykdymo planu. Projektas 2011 m. yra baigtas. 

Apibendrinant 3 uždavinio vykdymą galima teigti, kad atlikti tyrimai rėmėsi numatytais 

teoriniais ir metodiniais pagrindais, pateiktos pakankamai išsamios kiekvienai projekto temai 

reikšmingos literatūros apžvalgos, naudoti originalūs klausimynai, analizės modeliai, pagrįstos 

tyrimų metodikos, atlikti išsamesni ar mažiau išsamūs empiriniai tyrimai. Bendrus projektų 

rezultatus galima apibūdinti grupuojant juos į tris grupes.  

Du iš šešių tyrimų buvo skirti socialinėms problemoms atskleisti ir socialinių problemų 

stebėsenos metodologijai ir konkrečioms metodikoms. Tiesa, vienas iš tų tyrimų aprėpė bendras 

visuomenės socialines problemas (projektas Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio 

tyrimo programos įgyvendinimas), kitas – vieną didelę visuomenės grupę – jaunus žmones 

(projektas Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: monitoringo 

sistemos parengimas).  

Kiti du šio uždavinio projektai suteikė naujų žinių Gerovės valstybės formavimosi ir 

funkcionavimo Lietuvoje srityje. Bendresnio šiuo požiūriu tyrimo – Gerovės valstybės raida 

Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai –rezultatai papildo Vakarų 

demokratijų gerovės valstybės modelius pokomunistine gerovės valstybės raidos analize. O kitas 

tyrimas pateikia etapinius rezultatus apie vieną plačiausių gerovės valstybės sričių – socialinį 
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draudimą, jo ypatumus Lietuvoje, tam tikrus pasiekimus ir spragas (Iššūkiai socialiniam draudimui: 

kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika).  

Dar dviejų projektų rezultatai susiję su kaimo gyventojų gerove ir viešosios politikos poveikiu 

jai. Sukurta metodika ištirti ūkininkų pajamas ir joms daromam agrarinės politikos poveikiui 

(projektas Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai. 

Agropolitikos efektas). Kitame projekte ištirta kaimo vaikų gerovės problema ir kaimo vaikų 

socialinio mobilumo didinimo galimybės derinant socialinės ir švietimo politikos veiksnius 

(Socialinės, švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam 

mobilumui).  

Šių projektų tyrimų rezultatus palyginę su Programos 3 uždavinio (socialinės gerovės tyrimai) 

priemonėmis, galime tvirtinti, kad atlikti tyrimai susiję su visomis iš trijų priemonių. t. y. buvo tirtos 

reikšmingos socialinės problemos ir socialinės gerovės poreikiai (priemonė 26.3.1. socialinių 

problemų, socialinės gerovės poreikių tyrimai), gyventojų pirminės pajamos (priemonė 26.3.2. 

gyventojų pirminių pajamų formavimosi, socialinės globos paslaugų tyrimai), socialinė politika, jos 

formavimasis, veiksniai ir padariniai (priemonė 26.3.3. socialinės politikos formavimąsi veikiančių 

veiksnių, jos rezultatų ir padarinių tyrimai) (Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai 

nacionaliniam saugumui“, 2009). Tiesa, reikia pripažinti, kad tyrimai, nors ir susiję su visomis 

minėtomis priemonėmis, jų neišsemia. Pvz., neatlikti socialinės globos paslaugų tyrimai, nors tai 

numatyta 26.3.2 priemonėje, tirtos tik nedidelio gyventojų segmento (ūkininkų) pajamos. Tačiau 

kitaip ir negalėjo būti, turint galvoje tai, kad tyrėjai patys turi laisvę siūlyti temas Programos 

aprėpiamoje srityje, t. y. jiems nėra primetami konkretūs tyrimai, nėra perkamos tyrimo paslaugos 

pagal konkrečias technines užduotis.  

Kiekviename iš atliktų projektų yra pateiktos rekomendacijos – tai atitinka Programos 

numatomus rezultatus tuo požiūriu, kad yra „gauta naujų duomenų ir sukurta patikimesnių 

orientyrų – moksliniais tyrimais pagrįstų rekomendacijų, kaip modernizuoti gyventojų ir šeimos 

politikos sritis, socialinės gerovės ir darbo rinkos priežiūros sistemas.“ Atliktų tyrimų pagrindu iš 

viso 2011m. publikuota 20 mokslinių straipsnių, parengta viena monografija ir viena studija.  

Svarbiausias rūpestis, kad atliktų tyrimų rezultatais pagrįstos rekomendacijos būtų 

naudojamos viešojoje politikoje. To siekiant svarbu labiau išplėtoti tyrimo rezultatų viešinimo 

formas ir priemones, kurios užtikrintų, kad projektų rezultatai pasiektų tikslines grupes. 
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2.4. Programos uždavinys „Atlikti grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių 
kriminogeninių procesų tyrimus“ 

Įgyvendinant šį uždavinį 2011 m. buvo vykdomi 2 projektai:  

4.1 priemonei12 skirtas vienas projektas – „Dviejų spindulių” modelio sukūrimas ir taikymas 

registruoto bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime. 

4.2 priemonei13 skirtas vienas projektas – Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos 

institucijomis ir jį lemiantys veiksniai.  

4.3 priemonei 14 projektų nebuvo pateikta.  

Projektai skirti skirtingiems Programos uždavinio aspektams atskleisti: surinkti informaciją 

apie realų nusikalstamumą Lietuvoje ir analizuoti gyventojų pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis. 

Projekto „Dviejų spindulių” modelio sukūrimas ir taikymas tiriant registruotą bei latentinį 

nusikalstamumą Lietuvoje tikslas – sukurti moksliškai pagrįstą įrankį („Dviejų spindulių“ modelį), 

skirtą nusikalstamumo Lietuvoje analizei ir vertinimui, pritaikyti šį modelį praktiškai (Paraiška 

vykdyti projektą, 2010). Pirmasis spindulys – registruoto nusikalstamumo statistika pagrįstas 

žinojimas, antrasis – reprezentatyviomis gyventojų apklausomis (viktimologiniais tyrimais) 

pagrįstas žinojimas. Tyrimas turėtų padėti atskleisti nacionaliniam saugumui grėsmę keliančio 

nusikalstamumo realų turinį, mastą ir tendencijas, turėtų būti parengti siūlymai ir rekomendacijos 

strateginiams sprendimams priimti, siekiant tokias grėsmes įveikti.  

2011 m. atsižvelgiant į teisines, ekonomines ir kitas Lietuvos ypatybes buvo suformuluoti 

svarbiausi „dviejų spindulių“ palyginamumo principai, metodologinės nuostatos, kaip turi būti 

suformuoti duomenys, kad jie būtų palyginami. Buvo atliktas nusikalstamų veikų, apibrėžtų 

Baudžiamajame kodekse, tyrimas tikslinant jų palyginamumo ir kompleksinio panaudojimo 

galimybes taikant „dviejų spindulių“ sistemą, buvo apibrėžtos nusikalstamų veikų rūšys, kurias 

tikslinga būtų naudoti „antrajame spindulyje“ – vykdant viktimologinę gyventojų apklausą. Buvo 

sukurtas „dviejų spindulių“ modelio pirminis variantas, jis pristatytas Lietuvos ir užsienio 

mokslininkams, atliktas šio modelio ekspertinis vertinimas, apklausiant Lietuvos ir užsienio 

ekspertus.  

                                                 

 

 
12

 4.1 priemonė „Registruoto nusikalstamumo (įskaitant ir latentinį) būklės Lietuvoje (masto, struktūros, kitimo, 
regioninių ypatumų) tyrimai, nusikalstamumo padaromos žalos analizė ir tendencijų prognozė“. 
13

 4.2 priemonė „Gyventojų pasitikėjimo (nepasitikėjimo) teisėsaugos institucijomis priežasčių ir padarinių, gyventojų 
požiūrio į nusikalstamumo grėsmę tyrimai“. 
14

 4.3 priemonė „Nusikalstamų veikų prevencijos Lietuvoje moksliškai pagrįstų programų ir priemonių efektyvumo, 
nusikalstamų veikų kontrolės sistemos bausmių taikymo ir vykdymo politikos tyrimai“. 
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Modelis buvo patobulintas atsižvelgiant į pateiktus ekspertų vertinimus. Toliau buvo 

rengiamas „pirmasis spindulys“ – buvo surinkti ir įvesti į informacinę sistemą kompleksiniai 

registruoto nusikalstamumo Lietuvoje duomenys, papildantys duomenų masyvą naujais 2010 

metų duomenimis. Buvo rengiamas ir „antrasis spindulys“ – parengtas Lietuvos gyventojų 

viktimologinės apklausos instrumentarijus: suformuluoti klausimai ir jų paaiškinimai iš viso trylikai 

nusikalstamų veikų rūšių bei vienas papildomas klausimas, ar respondentas nukentėjo nuo kitų 

nusikalstamų veikų, kurios nepaminėtos klausimyne; buvo išnagrinėta, kokią informaciją tikslinga 

rinkti apie kiekvieną nusikalstamą veiką, kuri yra įtraukta į viktimologinį klausimyną, ir 

suformuluoti atitinkami klausimai; buvo apibrėžtas respondentų amžius ir tiriamųjų imtis.  

Svarbiausi šiame projekto etape pasiekti rezultatai: 1) sukurtas viktimologinio tyrimo 

instrumentarijus, teiksiantis nusikalstamumo duomenis, suderinamus su registruoto 

nusikalstamumo statistikos duomenimis; 2) sudarytos būtinos prielaidos integraliam („dviejų 

spindulių“) nusikalstamų veikų apibūdinimui, kompleksinei nusikalstamumo Lietuvoje analizei ir 

vertinimui, remiantis ne tik registruoto nusikalstamumo statistika, bet ir viktimologinių tyrimų 

duomenimis; 3) parengti nauji  nusikalstamumo lygio įvertinimo rodikliai, kurie kitaip, nei 

dabartiniai rodikliai, siekia integruoti skirtingus duomenų apie nusikaltimus šaltinius, sukurtas šios 

integracijos modelis, parodyta, kad jo panaudojimas leidžia iš esmės patikslinti nusikalstamumo 

vaizdą. Sudarytos visos  būtinos prielaidos sėkmingai atlikti baigiamąjį tyrimo etapą (Metinė 

ataskaita, 2011). 

Šis projektas socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui kontekste svarbus metodologiniu 

požiūriu – sėkmingas jo įgyvendinimas leistų turėti metodologiją realesniam nusikalstamo elgesio 

paplitimui bei jo dinamikai šalyje įvertinti, nes registruoto nusikalstamumo statistiniai duomenys 

labai netiksliai atspindi tikrojo nusikalstamumo vaizdą. Įvairių tyrimų ir vertinimų duomenimis 

realus nusikalstamumas Lietuvoje yra bent kelis kartus didesnis už registruotą. Praktiškai pritaikius 

sukurtą moksliškai pagrįstą įrankį („dviejų spindulių“ modelį)  būtų daug tiksliau įvertintas 

nusikalstamumo Lietuvoje lygis ir jo dinamika bei sudarytos prielaidos parinkti tinkamas 

nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės priemones, skirti joms atitinkamus išteklius. 

2011 m. vykdant šį projektą publikacijų ir rekomendacijų nebuvo parengta, sukurtas „dviejų 

spindulių“ modelis buvo pristatytas Europos kriminologų draugijos metinėje konferencijoje, 

įvykusioje 2011 m. rugsėjo mėnesį (padarytas pranešimas), buvo parengta tyrimo metodologija. 

Projekto Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai 

tikslas – kompleksiškai išanalizuoti, kaip tarpusavyje koegzistuoja ir vienas kitą įtakoja keli 
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socialiniai reiškiniai: gyventojų požiūris į teisėsaugos institucijas, pasitikėjimas jomis, gyventojų 

saugumo jausmas ir nusikaltimų baimė bei požiūris į kriminalines bausmes.  

2011 m. buvo studijuojama teorinė literatūra, tikslinama tyrimo metodologija. Analizuojant 

užsienio šalyse atliekamus tyrimus buvo išskirti pasitikėjimui arba nepasitikėjimui teisėsaugos 

institucijomis turintys įtakos veiksniai. Buvo atliktas kokybinis tyrimas – parengtas scenarijus ir 

pravesta fokusuota grupinė diskusija su teisėsaugos ir žiniasklaidos ekspertais, išsiaiškinta, kokie 

veiksniai gali daryti įtaką pasitikėjimui teisėsauga Lietuvoje, aptarta nusikaltimų aukų ir nusikaltimų 

baimės problema pasitikėjimo teisėsauga kontekste, surinkta medžiaga kiekybinio tyrimo 

klausimynui, kuriame atsispindėtų pagrindiniai analizuojamos problemos aspektai.  

Kokybinis tyrimas parodė, kad visuomenės nepasitikėjimas teisėsaugos institucijomis yra 

kompleksinė problema, kuriai reikalingas kompleksinis sprendimas, apimantis tiek teisėsaugos 

institucijų prioritetų persvarstymą, veiklos gerinimą, politikų indėlį, tiek ir visuomenės ugdymą, 

mentaliteto pokytį. Buvo parengtas klausimynas ir atliktas kiekybinis tyrimas – reprezentatyvi 

Lietuvos gyventojų (1006 respondentų 18 metų ir vyresnių) apklausa, kurios metu surinkta 

informacija apie gyventojų požiūrį į teisėsaugos institucijas, pasitikėjimą jomis, gyventojų saugumo 

jausmą ir nusikaltimų baimę bei požiūrį į kriminalines bausmes.  

Atlikta aprašomoji empirinių rezultatų analizė šiais aspektais: 1) institucijų darbo, užtikrinant 

žmonių saugumą Lietuvoje, vertinimas; 2) nusikaltimų aukų pasitikėjimas teisėsaugos 

institucijomis; 3) saugumo  jausmas Lietuvos visuomenėje; 4) visuomenės požiūrio į bausmes 

lyginamoji analizė. Įvertinus kiekybinio tyrimo rezultatus matyti, kad nepasitikintys policija 

prasčiau vertina tiek dabartinę, tiek ir ankstesnę situaciją Lietuvoje, palyginti su tais, kurie pasitiki 

policija.  

Asmeniškai turėjusieji reikalų su teisėsaugos institucijomis jas vertina prasčiau nei su jomis 

nekontaktavę gyventojai. Tiesioginę ir netiesioginę viktimologinę patirtį turintys asmenys 

pasigenda profesinio dėmesio iš teisėsaugos institucijų. Tokie asmenys kritiškiau vertina 

nusikaltimo aukų teises, jie nėra linkę pasitikėti teisėsaugos institucijomis ir kritiškiau vertina 

teisėsaugos institucijų veiklą. Turintys tiek tiesioginę, tiek netiesioginę viktimologinę patirtį 

asmenys dažniau jaučia nerimą dėl savo saugumo ir baimę tapti nusikaltimo auka.  

Nežiūrint ekonominio nestabilumo dabarties laikotarpiu, lyginant su 2003 m. pagerėjo 

daugumos su teisėsauga susietų žmogaus teisių padėties vertinimai, saugumo jausmas įvairiose 

situacijose, sumažėjo jaučiančių nerimą dėl nusikaltimų. Gyventojų nuomone, labiausiai saugu yra 

jų gyvenamoje aplinkoje, o nesaugu – Lietuvoje. Apklausos duomenimis geriausiai žmonių 

saugumą užtikrina policija, Prezidentas ir vietos bendruomenės. Gyventojai pozityviai vertina 
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prevencinio pobūdžio priemones ir bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu. Tačiau daugiau nei 

du trečdaliai Lietuvos gyventojų mano, kad laisvės atėmimo bausmė yra vienintelė efektyviausia 

priemonė, galinti apsaugoti visuomenę nuo sunkių nusikaltimų padarymo. Kadangi nusikaltusiems 

asmenims Lietuvoje teismai dažniausiai skiria laisvės atėmimo bausmę, manytina, kad teisėjų 

teisinė sąmonė mažai skiriasi nuo visos visuomenės požiūrio į bausmes (Metinė ataskaita, 2011). 

Gauti moksliniai rezultatai bei produkcija yra vertinga ir atitinka planuotą (Ekspertinis įvertinimas, 

2012). Atlikti darbai sudaro pagrindą Projekte numatytiems tikslams siekti ir uždaviniams spręsti.  

Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui kontekste šis Projektas turėtų įvertinti gyventojų 

pasitikėjimą (nepasitikėjimą) teisėsaugos institucijomis, atskleisti nepasitikėjimo jomis priežastis, 

įvertinti gyventojų saugumo jausmą ir nusikaltimų baimės lygį, atskleisti gyventojų požiūrį į 

bausmes ir jo kaitą. Nustačius koreliacinius ryšius tarp šių veiksnių, šio Projekto rezultatai leistų 

geriau suvokti visuomenės nuomonės apie teisėsaugos veiklą formavimosi mechanizmus, ją 

atitinkamai įvertinti ir numatyti atitinkamas teisinio švietimo bei teisėsaugos institucijų veiklos 

strategijas. Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis gerina gyventojų bendradarbiavimą su jomis 

(skatina pranešti apie teisės pažeidimus, padėti joms, liudyti baudžiamosiose bylose), stiprina 

nusikalstamų veikų prevenciją ir kontrolę bei mažina tam reikalingų išteklių poreikį. 

2011 m. vykdant šį projektą parengta viena rekomendacija, publikacijų nebuvo parengta, 

etapiniai tyrimo rezultatai buvo pristatyti Europos kriminologų draugijos metinėje konferencijoje, 

įvykusioje 2011 m. rugsėjo mėnesį (padarytas pranešimas). 

Apibendrinant 4 uždavinio vykdymą galima teigti, jog įgyvendinant šį uždavinį dviejuose 

projektuose atlikti darbai (kaupti duomenys, analizuota literatūra ir ankstesni tyrimai, sukurti ir 

patikslinti tyrimo modeliai, parengtos tyrimų metodikos, atlikti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai, 

atlikta pirminė, aprašomoji empirinių rezultatų analizė ir t. t.) leis toliau siekti tyrimų projektuose 

numatytų rezultatų.  

 

2.5. Programos uždavinys „Atlikti psichosocialinių sąveikų ir subjektyvios gerovės 
tyrimus“ 

Įgyvendinant šį uždavinį 2011 m. buvo vykdomi 2 projektai:  

5.1 priemonei15 skirtas projektas Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, 

sveikatos ir sociodemografinis matmenys. 

                                                 

 

 
15

 5.1 priemonė: asmens psichologinei gerovei įtaką darančių veiksnių (demografinių, sveikatos, socialinių ir 
ekonominių, asmenybinių) tyrimai“. 
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5.2 priemonei 16  – Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje, civilinėje ir 

administracinėje justicijoje. 

Abu projektai skirti iš dalies skirtingiems Programos uždavinio aspektams atskleisti: asmens 

psichologinės gerovės tyrimams ir Lietuvos justicijos funkcionavimo atitikčiai procedūrinio 

teisingumo reikalavimams nustatyti.  

Pirmasis projektas pradėtas 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir 2011 m. buvo tęsiamas toliau. Per šį 

laiką buvo atliekami įvairūs parengiamieji darbai. Antrasis projektas pradėtas 2010 m. rugpjūčio 1 

d. ir 2011 m. buvo baigtas, pateikta galutinė projekto ataskaita. 

Projekto Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir 

sociodemografinis matmenys vykdytojų pagrindinis tikslas – parengti ir standartizuoti validžias ir 

patikimas Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės bei asmenybės savybių tyrimo priemones, taip 

pat nustatyti atskirų gyventojų grupių psichologinės gerovės ir asmenybės savybių ypatumus 

(Paraiška vykdyti projektą, 2010).  

Įgyvendinant šį projektą, per antruosius vykdymo metus toliau buvo atliekami parengiamojo 

etapo darbai: parengta lietuviška psichologinės gerovės įvertinimo metodika (LPGK), atliktas 

asmenybės tyrimo metodikos (MMPI-2) atgalinis vertimas į anglų kalbą, šio vertimo kalbos 

ekspertizė ir klausimyno teiginių koregavimas; pradėti rinkti pradiniai duomenys (sveiki gyventojai) 

Vilniaus ir Klaipėdos regionuose; parengta duomenų skaičiavimo matrica, atlikti preliminarūs 

MMPI-2 ir LPGK psichometrinių charakteristikų skaičiavimai, pradėta MMPI-2 skalių patikra su 

klinikinėmis imtimis. Taigi galima sakyti, kad pagal nustatytą veiklų kalendorinį planą 2011 metais 

įvykdyti pasirengimo pagrindiniam tyrimui darbai.  

Jokių rekomendacijų šiame etape nenumatyta. Parengti 2 moksliniai straipsniai, iš kurių 

vienas jau paskelbtas. 

Projekto Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje, civilinėje ir administracinėje 

justicijoje tikslas buvo įvertinti, kiek mūsų šalies kriminalinės, civilinės bei administracinės justicijos 

funkcionavimas atitinka ir kiek prieštarauja procedūrinio teisingumo reikalavimams, kokie 

pagrindiniai šių prieštaravimų šaltiniai (Paraiška vykdyti projektą, 2010). Tyrimas vykdomas dviejų 

mokslo šakų – psichologijos ir teisės sandūroje.  

Projekto trukmė – vieneri metai ir penki mėnesiai. Projekto vykdymas baigtas, pateikta 

galutinė ataskaita. Ekspertų manymu, gauti moksliniai rezultatai vertingi įvairiais aspektais: 

                                                 

 

 
16

 5.2 priemonė: suvokto teisingumo (politinio, socialinio ekonominio, teisinio, procedūrinio) ir jo veiksnių Lietuvoje 
tyrimai. 
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teoriniu, praktiniu, psichologiniu ir teisiniu. Jie rodo, kad  nacionaliniam saugumui svarbi problema 

– santykinai mažas žmonių pasitikėjimas ir parama teisėsaugos institucijoms bei pareigūnams – yra 

susijęs su žmonių ir pareigūnų psichosocialinių sąveikų ypatumais. Pateiktos rekomendacijos (pvz., 

dėl procedūrinio teisingumo reikalavimų diegimo į baudžiamąjį procesą, teisėjų, ikiteisminio 

tyrimo pareigūnų ir policininkų mokymų, teisėsaugos institucijų ir jų pareigūnų įvaizdžio kūrimo) 

yra reikšmingos siekiant pagerinti minėtų psichosocialinių sąveikų pobūdį, tačiau labai svarbu, kad 

jos pasiektų savo adresatą. Projekto vykdymo metu parengtos nuteistųjų ir nusikaltimo aukų 

apklausos metodikos, „Vairuotojų požiūrio į policijos pareigūnus“, taip pat „Žmonių požiūrio į 

įstatymus, teisėsaugos institucijas ir pareigūnus“ klausimynai, kuriais galės naudotis praktikai, 

tyrėjai, doktorantai ir studentai.   

Kadangi publikacijų neparengta (tik numatyta tyrimo ataskaitos pagrindu parengti 

monografiją), labai svarbu, kad gauti rezultatai, išvados ir rekomendacijos būtų pristatytos tiek 

specialistams, tiek teisėsaugos institucijoms, tiek visuomenei. 

Apibendrinant 5 uždavinio įgyvendinimą galima teigti, kad vykdant pirmąjį projektą iš esmės 

atlikti parengiamojo etapo darbai, kurie sudaro pagrindą, leisiantį siekti pagrindinio tikslo – 

įvertinti Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės ypatumus. 

Antrasis įgyvendintas projektas pateikia įdomių duomenų apie nuteistųjų, nusikaltimo aukų, 

vairuotojų ir kitų šalies piliečių suvoktą procedūrinį teisingumą, teisėsaugos pareigūnų elgesio 

vertinimą, šio vertinimo sąsajas su turima žmonių patirtimi ir pan. Remiantis gautais duomenimis 

pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima didinti teisėsaugos pareigūnų elgesio ir 

procedūrinio teisingumo reikalavimų atitiktį, taip pat žmonių pasitikėjimą teisėsaugos 

institucijomis ir pareigūnais.  

Vykdant abu projektus matomi akivaizdūs inovatyvumo elementai: rengiamos  

(adaptuojamos) arba jau yra parengtos naujos tyrimo metodikos, remiantis inovatyviomis idėjomis 

(pvz., integruojant du mokslus – psichologiją ir teisę) sukaupta naujų žinių, padėti teoriniai ir 

metodiniai pagrindai tolesniems tyrimams. 
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3. Apibendrinimas 

Remiantis Programoje bei jos Detaliajame plane (Programos vykdymo 2010–2013 metų 

detalusis planas, 2010) numatytais laukiamais rezultatais, 2011 m. vykdytus ir įgyvendintus 

projektus ir tyrimus galima vertinti pagal tris pagrindines rodiklių grupes: 

- Formalius rodiklius, kurie atspindi, ar Programos vykdymas užtikrina tokius Programos 

rezultatus, kaip projektų, publikacijų skaičius, rekomendacijų ar pasiūlymų, testų komplektų 

skaičius ir pan.  

- Programos socialinio veiksmingumo rodiklius, kurie atspindi, ar vykdomi tyrimai 

sprendžia, o jei sprendžia, tai kokiu mastu, nacionaliniam šalies saugumui svarbias problemas, 

kurios suformuluotos Programoje bei atskiruose jos uždaviniuose.  

- Atliekamų tyrimų teorinį, metodologinį pagrįstumą, inovatyvumą, generuojant naujas 

žinias, rengiant tyrimų modelius.  

Kalbant apie formaliuosius Programos vykdymo rodiklius, Programoje numatyta, kad turėtų 

būti įgyvendinta ne mažiau kaip 30 projektų (Dėl Nacionalinės mokslo programos, 2010). Prie 17 

projektų, kurie buvo tęsiami nuo 2010 m., po III kvietimo 2011 m. prisidėjo 5 projektai. Visi 2011 

m. vykdyti 22 projektai apėmė visus penkis Programos uždavinius bei 14 priemonių (iš 15 

numatytų Programoje). Vykdytų tyrimų skaičius atskiruose uždaviniuose: 

- šalies demografinės raidos tyrimai – 4 projektai, 

- šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir užimtumo tyrimai – 8 projektai, 

- socialinės gerovės tyrimai – 6 projektai, 

- grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių kriminogeninių procesų tyrimai – 2 

projektai, 

- psichosocialinių sąveikų ir subjektyvios gerovės tyrimai – 2 projektai.  

Šiuo metu yra tęsiami arba jau baigti įgyvendinti 24 projektai. 2011 metų pabaigoje–2012 

metų pradžioje vyko Programos IV kvietimas, kurio metu buvo atrinkta dar 15 projektų. Ataskaitos 

rengimo metu pasirašomos sutartys su laimėjusių projektų vykdytojais. Galima teigti, jog formali 

30 projektų riba bus tikrai peržengta.  

Programos rezultatuose numatoma (Dėl Nacionalinės mokslo programos, 2010), kad turi būti 

parengta ne mažiau kaip 20 straipsnių, 5 monografijos ir sintetiniai veikalai. Iki 2011 m. pabaigos 

buvo parengtos ir įteiktos spaudai 7 monografijos arba mokslinės studijos, paskelbti arba įteikti 

spaudai 39 moksliniai straipsniai. Tad jau dabar ir šis formalus kriterijus yra įgyvendintas.  
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Ekspertinis įgyvendinamų projektų vertinimas parodė, kad didesnė dalis vykdomų tyrimų yra 

metodologiškai pagrįsti, pakankamai inovatyvūs ir generuoja naujas žinias. Tačiau, kaip nurodė 

ekspertai, ne visi vienodai gerai. 

Projektų ataskaitos liudija, kad juose esama naujumo elementų: rengiamos ir adaptuojamos 

arba jau yra parengtos naujos tyrimo metodikos, sukaupta naujų žinių, padėti teoriniai ir 

metodiniai pagrindai tolesniems tyrimams. 

Programos vykdymo grupės nariai atkreipė dėmesį į tai, kad kartais projektuose 

rekomendacijos nepakankamai konkretizuojamos. Baigtų įgyvendinti projektų rekomendacijos 

skiriasi turinio ir stiliaus požiūriais. Dėl to vykdymo grupė siūlo projektų vykdytojus kryptingiau 

orientuoti į rekomendacijų rengimą, kad baigiant projektus rekomendacijos būtų aiškiai išskirtos, 

tiksliai suformuluotos ir pagrįstai argumentuotos. Tai būtų galima padaryti, parengus projektų 

vykdytojams instrukciją, kurioje būtų aiškiai apibrėžti reikalavimai rekomendacijoms.  

Be to, yra svarbu, kad atliktų tyrimų rezultatais pagrįstos rekomendacijos būtų naudojamos 

viešojoje politikoje. Dėl to reikėtų labiau išplėtoti tyrimo rezultatų viešinimo formas ir priemones, 

kurios užtikrintų, kad projektų rezultatai pasiektų tikslines grupes. 

Iš esmės projektai vykdomi tikslingai siekiant Programos tikslų ir rezultatų, todėl galima 

teigti, kad Programos lėšos naudojamos tikslingai. Ekspertiniai metinių ataskaitų vertinimai leidžia 

teigti, kad projektų lėšos naudojamos pagal planą. 

 



 40 

4. Naudota literatūra   

Dėl Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ 

patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1424. 

Dėl Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ patvirtinimo. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-2334. 2010 gruodžio 17 d. 

Programos vykdymo 2010–2013 metų detalusis planas. Nacionalinė mokslo programa 

„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“. Patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių 

ir socialinių mokslų komiteto 2010 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 07 HSM-44. 

  

4.1. Projektų paraiškos 

1 uždavinys 

Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės. 

Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 

iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje. Paraiška vykdyti nacionalinės 

mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam 

saugumui“, 2010. 

Lietuvos gyventojų mirtingumo prieštaringų pokyčių, socialinės diferenciacijos ir veiksnių 

tyrimas. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 

„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas. Paraiška vykdyti 

nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 

nacionaliniam saugumui“, 2010. 

 

2 uždavinys 

Darnus ir subalansuotas darbo vietų vystymas Lietuvos kaimiškuose regionuose. Paraiška 

vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 

nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių organizacinės elgsenos įtaka darbuotojų 

verslumui ir profesiniam tobulėjimui. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių 

tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 
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Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir karjeros projektavimas kintančios Lietuvos 

darbo rinkos sąlygomis. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų 

projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2011. 

Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo 

programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 

2011. 

Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas. 

Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 

iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2011. 

Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas. Paraiška 

vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 

nacionaliniam saugumui“, 2011. 

Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos ciklo 

sąlygomis. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 

„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir 

darbo rinkai. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 

„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2011. 

 

3 uždavinys 

Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: monitoringo sistemos 

parengimas. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 

„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. 

Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 

iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai. Paraiška vykdyti 

nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 

nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Socialinės, švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam 

mobilumui. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 

„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 
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Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas. 

Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 

iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai. 

Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 

iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

 

4 uždavinys 

„Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo 

Lietuvoje tyrime. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. 

Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai. Paraiška 

vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 

nacionaliniam saugumui“, 2010. 

 

5 uždavinys 

Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis 

matmenys. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 

„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje, civilinėje ir administracinėje justicijoje. 

Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 

iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

 

4.2. Projektų 2011 m. ataskaitos 

1 uždavinys 

Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės. 

Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje. Mokslinių tyrimų projekto 

baigiamoji ataskaita, 2011. 

Lietuvos gyventojų mirtingumo prieštaringų pokyčių, socialinės diferenciacijos ir veiksnių 

tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto 

metinė ataskaita, 2011. 
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2 uždavinys 

Darnus ir subalansuotas darbo vietų vystymas Lietuvos kaimiškuose regionuose. Mokslinių 

tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių organizacinės elgsenos įtaka darbuotojų 

verslumui ir profesiniam tobulėjimui. Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir karjeros projektavimas kintančios Lietuvos 

darbo rinkos sąlygomis. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje. Mokslinių tyrimų projekto metinė 

ataskaita, 2011. 

Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas. 

Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas. Mokslinių 

tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos ciklo 

sąlygomis. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir 

darbo rinkai. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

 

3 uždavinys 

Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: monitoringo sistemos 

parengimas. Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. 

Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai. Mokslinių tyrimų 

projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

Socialinės, švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam 

mobilumui. Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas. 

Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai. 

Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

 

4 uždavinys 
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„Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo 

Lietuvoje tyrime. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai. Mokslinių 

tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

 

5 uždavinys 

Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis 

matmenys. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2011. 

Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje, civilinėje ir administracinėje justicijoje. 

Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2011. 

Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“17 2010 metų 

ataskaita. 

 

4.3. Ekspertinio įvertinimo ataskaitos 

1 uždavinys 

Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės. 

Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje. Mokslinių tyrimų projekto 

ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Lietuvos gyventojų mirtingumo prieštaringų pokyčių, socialinės diferenciacijos ir veiksnių 

tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto 

ekspertinis įvertinimas, 2012. 

 

2 uždavinys 

Darnus ir subalansuotas darbo vietų vystymas Lietuvos kaimiškuose regionuose. Mokslinių 

tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių organizacinės elgsenos įtaka darbuotojų 

verslumui ir profesiniam tobulėjimui. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

                                                 

 

 
17  Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2334, 2010 m. gruodžio 17 d. pakeitus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1424 „Dėl Nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui” 

patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 134-5843). 
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Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir karjeros projektavimas kintančios Lietuvos 

darbo rinkos sąlygomis. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis 

įvertinimas, 2012. 

Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas. 

Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas. Mokslinių 

tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos ciklo 

sąlygomis. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir 

darbo rinkai. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

 

3 uždavinys 

Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: monitoringo sistemos 

parengimas. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. 

Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Agrarinės politikos poveikis kaimo gyventojų pajamoms ir jų diferenciacijai. Mokslinių tyrimų 

projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Socialinės, švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam 

mobilumui. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas. 

Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Gerovės valstybės raida Lietuvoje: ištakos, būdingiausi bruožai ir pagrindiniai veiksniai. 

Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

 

4 uždavinys 

„Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo 

Lietuvoje tyrime. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai. Mokslinių 

tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 
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5 uždavinys 

Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis 

matmenys. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Procedūrinis teisingumas Lietuvos kriminalinėje, civilinėje ir administracinėje justicijoje. 

Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

 



5. Priedai 

 

5.1. 1 priedas. 2011 m. pagal programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ vykdytų projektų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Projek
to reg. 

Nr. 

Sutart
ies 
Nr. 

Projekto 
vadovas 

Projekto 
pavadinimas 

Projektą 
vykdanti 
institucij

a 

Uždavinio 
Nr. ir 

pavadinimas 

Priemonės Nr. ir 
pavadinimas 

Skirta lėšų projektui vykdyti, tūkst. Lt 
Projekto 
trukmė Iš viso 2010 2011 2012 2013 

1 

SI
N

-1
0

0
2

1
 

SI
N

-0
1

/2
0

1
0

 Dr. Aušra 
Maslauskaitė  

Gimstamumo ir 
šeimos kitimas, 
veiksniai, 
pasekmės ir 
gimstamumo 
didėjimo galimybės 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

1. Šalies 
demografinė
s raidos 
tyrimai 

1.1. gimstamumo (jį 
lemiančių veiksnių ir 
pasekmių, 
prokreacinės 
elgsenos modelių ir 
veiksnių, šeimos ir 
namų ūkio 
transformacijos) 
tyrimai 

675.00 127.00 200.00 200.00 148.00 2010-07-
01–2013-
06-30 

2 

SI
N

-1
0

0
0

9
 

SI
N

-0
3

/2
0

1
0

 Dr. Giedrė 
Purvaneckienė 
(iki 2010-12-
15 – dr. 
Jolanta 
Reingardė)  

Lyčių nelygybė, 
viešoji politika ir 
gimstamumo 
ateitis Lietuvoje 

Vytauto 
Didžiojo 
universit
etas 

1. Šalies 
demografinė
s raidos 
tyrimai 

1.1. gimstamumo (jį 
lemiančių veiksnių ir 
pasekmių, 
prokreacinės 
elgsenos modelių ir 
veiksnių, šeimos ir 
namų ūkio 
transformacijos) 
tyrimai 

250.00 92.00 158.00   2010-07-
08–2011-
12-31 

3 

SI
N

-1
0

2
0

1
 

SI
N

-1
4

/2
0

1
0

 Habil. dr. 
Vladislava 
Stankūnienė  

Lietuvos gyventojų 
mirtingumo 
prieštaringų 
pokyčių, socialinės 
diferenciacijos ir 
veiksnių tyrimas 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

1. Šalies 
demografinė
s raidos 
tyrimai 

1.2. mirtingumo ir 
visuomenės 
sveikatos būklės (jai 
įtaką darančių 
veiksnių ir galimų 
pasekmių) tyrimai 

191.00 47.00 144.00   2010-10-
01–2011-
12-31 
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4 
SI

N
-1

0
0

1
4

 

SI
N

-0
2

/2
0

1
0

 Dr. Egidijus 
Barcevičius  

Užburtas ratas? 
Lietuvos gyventojų 
apykaitinės 
migracijos tyrimas 

VšĮ 
Viešosios 
politikos 
ir 
vadybos 
institutas 

1. Šalies 
demografinė
s raidos 
tyrimai 

1.3. migracijos 
(tendencijų, masto, 
krypčių, veiksnių, 
pasekmių, įtakos 
nacionaliniam 
saugumui ir 
demografinės 
pusiausvyros 
praradimui) ir šiuos 
demografinius 
procesus lemiančių 
veiksnių tyrimai 

287.00 40.00 182.00 65.00  2010-09-
01–2012-
04-30 

 Iš viso: 1 403.00 306.00 684.00 265.00 148.00   

5 

SI
N

-1
0

2
0

5
 

SI
N

-1
9

/2
0

1
0

 Dr. Asta 
Raupelienė  

Darnus ir 
subalansuotas 
darbo vietų 
vystymas 
Lietuvos 
kaimiškuose 
regionuose 

Lietuvos 
žemės ūkio 
universitetas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, 
darbo 
rinkos 
politikos ir 
užimtumo 
tyrimai 

2.1. darbo vietų 
kaitos tendencijų 
tyrimai  
2.2. gyventojų 
motyvacijos dirbti 
(jos skatinimo ir 
karjeros 
projektavimo) 
tyrimai 

106.00 6.70 99.30   2010-12-
01–2011-
12-31 

6 

SI
N

-1
0

2
0

7
 

SI
N

-2
0

/2
0

1
0

 Dr. Jūratė 
Matekonienė  

Lietuvos žemės 
ūkio bendrovių 
ir ūkininkų ūkių 
organizacinės 
elgsenos įtaka 
darbuotojų 
verslumui ir 
profesiniam 
tobulėjimui 

Lietuvos 
agrarinės 
ekonomikos 
institutas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, 
darbo 
rinkos 
politikos ir 
užimtumo 
tyrimai 

2.2. gyventojų 
motyvacijos dirbti 
(jos skatinimo ir 
karjeros 
projektavimo) 
tyrimai 

90.00 16.50 73.50   2010-10-
15–2011-
12-31 
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7 
SI

N
-1

1
0

0
2

 

SI
N

-0
1

/2
0

1
1

  Habil. dr. 
Meilutė 
Taljūnaitė  

Gydytojo 
profesijos 
pasirinkimo 
motyvacija ir 
karjeros 
projektavimas 
kintančios 
Lietuvos darbo 
rinkos sąlygomis 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, 
darbo 
rinkos 
politikos ir 
užimtumo 
tyrimai 

2.2. gyventojų 
motyvacijos dirbti 
(jos skatinimo ir 
karjeros 
projektavimo) 
tyrimai 

124.00  84.00 40.00  2011-04-
14–2012-
04-30 

8 

SI
N

-1
1

0
0

9
 

SI
N

-0
2

/2
0

1
1

 H abil. dr. 
Laimutė 
Žalimienė  

Dirbančių 
socialinį darbą 
profesinė 
gerovė Lietuvoje 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, 
darbo 
rinkos 
politikos ir 
užimtumo 
tyrimai 

2.2. gyventojų 
motyvacijos dirbti 
(jos skatinimo ir 
karjeros 
projektavimo) 
tyrimai 

120.00  45.20 74.80  2011-04-
15–2012-
12-31 

9 

SI
N

-1
1

0
0

4
 

SI
N

-0
4

/2
0

1
1

 dr. Adelė 
Astromskienė  

Kaimo gyventojų 
verslinės 
iniciatyvos ir 
motyvacijos 
dirbti didinimo 
galimybių 
tyrimas 

Lietuvos 
žemės ūkio 
universitetas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, 
darbo 
rinkos 
politikos ir 
užimtumo 
tyrimai 

2.2. gyventojų 
motyvacijos dirbti 
(jos skatinimo ir 
karjeros 
projektavimo) 
tyrimai 

150.00  63.00 87.00  2011-05-
02–2012-
12-30 

10 

SI
N

-1
1

0
0

5
 

SI
N

-0
5

/2
0

1
1

 Habil. dr. Irena 
Misevičienė  

Pagrindinių 
sveikatos ir 
švietimo sistemų 
žmogiškųjų 
išteklių būklės 
vertinimas 

Lietuvos 
sveikatos 
mokslų 
universitetas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, 
darbo 
rinkos 
politikos ir 
užimtumo 
tyrimai 

2.2. gyventojų 
motyvacijos dirbti 
(jos skatinimo ir 
karjeros 
projektavimo) 
tyrimai 

145.00  53.90 91.10  2011-07-
01–2012-
09-30  
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11 
SI

N
-1

0
0

3
3

 

SI
N

-0
4

/2
0

1
0

 Dr. Laima 
Okunevičiūtė- 
Neverauskienė  

Darbo rinkos 
politikos 
priemonių 
poveikis 
užimtumui 
įvairiomis 
ekonomikos 
raidos ciklo 
sąlygomis 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centro 
Darbo ir 
socialinių 
tyrimų 
institutas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, 
darbo 
rinkos 
politikos ir 
užimtumo 
tyrimai 

2.3. darbo rinkos ir 
užimtumo politikos 
priemonių 
efektyvumo tyrimai 
(mokesčių ir darbo 
rinkos politikos 
priemonių 
makroekonominių 
procesų įtakos darbo 
rinkai įvertinimas) 

280.00 20.00 90.00 110.00 60.00 2010-09-
01–2013-
08-31 

12 

SI
N

-1
1

0
1

1
 

SI
N

-0
3

/2
0

1
1

 dr. Vytas 
Navickas  

Mokesčių ir 
socialinių 
draudimo įmokų 
politikos 
priemonių įtaka 
užimtumui, 
nedarbui ir 
darbo rinkai 

Vilniaus 
pedagoginis 
universitetas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, 
darbo 
rinkos 
politikos ir 
užimtumo 
tyrimai 

2.3. darbo rinkos ir 
užimtumo politikos 
priemonių 
efektyvumo tyrimai 
(mokesčių ir darbo 
rinkos politikos 
priemonių 
makroekonominių 
procesų įtakos darbo 
rinkai įvertinimas) 

91.00  51.90 39.10  2011-05-
02–2012-
04-30 

              Iš viso: 1 106.00 43.20 560.80 442.00 60.00   

13 

SI
N

-1
0

0
4

2
 

SI
N

-0
6

/2
0

1
0

 Habil. dr. 
Gediminas 
Merkys  

Jaunimo ir jaunų 
suaugusiųjų 
socialinė 
atskirtis ir 
gyvenimo 
sąlygos: 
monitoringo 
sistemos 
parengimas 

Kauno 
technologijo
s 
universitetas 

3. Socialinės 
gerovės 
tyrimai 

3.1. socialinių 
problemų, socialinės 
gerovės poreikių 
tyrimai 

288.30 89.10 199.20   2010-07-
12–2011-
12-31 
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14 
SI

N
-1

0
0

1
5

 

SI
N

-0
5

/2
0

1
0

 Dr. Romas 
Lazutka  

Iššūkiai 
socialiniam 
draudimui: 
kartų, lyčių, 
ekonominių ir 
socialinių 
sluoksnių 
sąveika 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

3. Socialinės 
gerovės 
tyrimai 

3.1. socialinių 
problemų, socialinės 
gerovės poreikių 
tyrimai 3.3. 
socialinės politikos 
formavimąsi 
veikiančių veiksnių, 
jos rezultatų ir 
padarinių tyrimai 

590.00 128.10 193.40 178.60 89.90 2010-07-
01–2013-
05-31 

15 

SI
N

-1
0

2
1

2
 

SI
N

-1
8

/2
0

1
0

 Dr. Vladzė 
Vitunskienė  

Agrarinės 
politikos 
poveikis kaimo 
gyventojų 
pajamoms ir jų 
diferenciacijai 

Lietuvos 
žemės ūkio 
universitetas 

3. Socialinės 
gerovės 
tyrimai 

3.2. gyventojų 
pirminių pajamų 
formavimosi, 
socialinės globos 
paslaugų tyrimai 

174.60 25.80 148.80   2010-11-
02–2011-
12-31 

16 

SI
N

-1
0

2
1

1
 

SI
N

-1
7

/2
0

1
0

 Habil. dr. 
Audronė 
Juodaitytė  

Socialinės, 
švietimo 
politikos dermės 
nepakankamum
o veiksnių įtaka 
kaimo vaikų 
socialiniam 
mobilumui 

Šiaulių 
universitetas 

3. Socialinės 
gerovės 
tyrimai 

3.3. socialinės 
politikos 
formavimąsi 
veikiančių veiksnių, 
jos rezultatų ir 
padarinių tyrimai 

184.20 36.00 148.20   2010-11-
02–2011-
10-31 

17 

SI
N

-1
0

2
0

6
 

SI
N

-1
5

/2
0

1
0

 Dr. Algis 
Krupavičius  

Socialinių 
problemų 
stebėsena: 
Tarptautinės 
socialinio tyrimo 
programos 
įgyvendinimas 

Kauno 
technologijo
s 
universitetas 

3. Socialinės 
gerovės 
tyrimai 

3.3. socialinės 
politikos 
formavimąsi 
veikiančių veiksnių, 
jos rezultatų ir 
padarinių tyrimai 

282.70 132.70 150.00   2010-10-
04–2011-
12-31 
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18 
SI

N
-1

0
2

0
2

 

SI
N

-1
6

/2
0

1
0

 Dr. Jolanta 
Aidukaitė  

Gerovės 
valstybės raida 
Lietuvoje: 
ištakos, 
būdingiausi 
bruožai ir 
pagrindiniai 
veiksniai 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras  

3. Socialinės 
gerovės 
tyrimai 

3.3. socialinės 
politikos 
formavimąsi 
veikiančių veiksnių, 
jos rezultatų ir 
padarinių tyrimai 

189.60 52.00 137.60   2010-10-
01–2011-
12-31 

              Iš viso:  1 709.40 463.70 977.20 178.60 89.90   

19 

SI
N

-1
0

0
0

7
 

SI
N

-0
8

/2
0

1
0

 Dr. Alfredas 
Kiškis  

„Dviejų 
spindulių“ 
modelio 
sukūrimas ir 
taikymas 
registruoto bei 
latentinio 
nusikalstamumo 
Lietuvoje tyrime 

Mykolo 
Romerio 
universitetas 

4. Grėsmę 
asmens ir 
visuomenės 
saugumui 
keliančių 
kriminogeni
nių procesų 
tyrimai 

4.1. registruoto 
nusikalstamumo 
(įskaitant ir latentinį) 
būklės Lietuvoje 
(masto, struktūros, 
kitimo, regioninių 
ypatumų) tyrimai, 
nusikalstamumo 
padaromos žalos 
analizė ir tendencijų 
prognozė 

460.00 130.00 165.00 165.00  2010-08-
01–2012-
11-30 

20 

SI
N

-1
0

0
0

5
 

SI
N

-0
7

/2
0

1
0

 Dr. 
Aleksandras 
Dobryninas  

Lietuvos 
gyventojų 
pasitikėjimas 
teisėsaugos 
institucijomis ir 
jį lemiantys 
veiksniai 

Vilniaus 
universitetas 

4. Grėsmę 
asmens ir 
visuomenės 
saugumui 
keliančių 
kriminogeni
nių procesų 
tyrimai 

4.2. gyventojų 
pasitikėjimo 
(nepasitikėjimo) 
teisėsaugos 
institucijomis 
priežasčių ir 
padarinių, gyventojų 
požiūrio į 
nusikalstamumo 
grėsmę tyrimai 

376.00 42.00 187.00 147.00  2010-09-
01–2012-
12-31 

              Iš viso: 836.00 172.00 352.00 312.00 0.00   
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21 
SI

N
-1

0
0

0
8

 

SI
N

-1
1

/2
0

1
0

 Dr. Albinas 
Bagdonas  

Lietuvos 
gyventojų 
psichologinės 
gerovės 
asmenybinis, 
sveikatos ir 
sociodemografin
is matmenys 

Vilniaus 
universitetas 

5. 
Psichosocial
inių sąveikų 
ir 
subjektyvios 
gerovės 
tyrimai 

5.1. asmens 
psichologinei gerovei 
įtaką darančių 
veiksnių 
(demografinių, 
sveikatos, socialinių 
ir ekonominių, 
asmenybinių) tyrimai 

352.00 58.00 118.00 117.00 59.00 2010-08-
01–2013-
06-30 

22 

SI
N

-1
0

0
1

7
 

SI
N

-1
0

/2
0

1
0

 Dr. Gintautas 
Valickas  

Procedūrinis 
teisingumas 
Lietuvos 
kriminalinėje, 
civilinėje ir 
administracinėje 
justicijoje 

Vilniaus 
universitetas 

5. 
Psichosocial
inių sąveikų 
ir 
subjektyvios 
gerovės 
tyrimai 

5.2. suvokto 
teisingumo 
(politinio, socialinio 
ekonominio, teisinio, 
procedūrinio) ir jo 
veiksnių Lietuvoje 
tyrimai 

184.00 58.00 126.00   2010-08-
01–2011-
12-31 

 Iš viso: 536.00 116.00 244.00 117.00 59.00  

 Bendra suma: 5 590.40 1100.90 2818.00 1314.60 356.90  

 

 

 



5.2. 2 priedas Programos mokslinių tyrimų rezultatai 2011 metais 

Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai
1
 Skaičius

2
 

Humanitarinių ir socialinių mokslų projektams 

HS1. Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai 6 

HS2. Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose 34 

HS3. Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos mokslo, kultūros ir 
profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose 

3 

HS4. Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, studijų vadovai 0 

HS5. Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai 33 

HS6. Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai 29 

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų projektams 

GT1. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai  

GT2a Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį (ImpactFactor) WebofScience duomenų bazėje 

 

GT2b Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį (ImpactFactor) WebofScience duomenų bazėje 

 

GT3. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų 
biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys 

 

GT4. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų veislės 
(pateikiami ReportsonTechnicalExaminationofthe DUS Testing) 

 

GT5. Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės  

GT6. Naujos technologijos
3
  

GT7. Nauji gaminiai
4
  

GT8. Patentai Lietuvoje
5
  

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje
6
  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1
 pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; priimtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami tik 
tie rezultatai, kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą – bei nurodytas projekto 
finansavimo sutarties numeris; 

2
 nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami prieduose; 

3
 technologijos,

 
turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje; 

4
 gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą; 

5
 patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti); 

6
 veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti). 

 

___________________________ 


