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DUOMENYS APIE 2012 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. I kvietimas 36 7 3 4 982 600 

2. III kvietimas 11 5 5 – 332 000 

3. IV kvietimas 22 14 – 14 1 332 600 

4. V kvietimas 27 5 – 5 315 300 

 

2012 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

2012 metai yra priešpaskutiniai programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ 
(toliau – Programa) įgyvendinimo metai. Apibendrinant Programos dinamiką nuo 2010 iki 2012 
metų galima teigti, kad Programa Lietuvos socialinių mokslų bendruomenėje tapo populiaresnė, 
problematikos požiūriu įgyvendinami projektai tapo kryptingesni, įgyvendinimo požiūriu – geriau 
administruojami.  

2012 m. įgyvendinant 1 Programos uždavinį, susijusį su šalies demografinės raidos tyrimais, 
buvo vykdomi 4 projektai. Du projektai skirti gimstamumo ir šeimos tyrimams. Juose tyrinėti 
gimstamumo bei šeimos pokyčiai ir jų sąveika, Lietuvos gyventojų prokreaciniai lūkesčiai, 
visuomenės nuostatos dėl paramos šeimai politikos, ištuokų sąlygoti šeimos instituto pokyčiai. Taip 
pat tirtas šeimos instituto teisinės apibrėžties pobūdis Lietuvoje bei jo implikacijos nustatant 
paramos šeimai politikos subjektus.  Vienas projektas buvo skirtas Lietuvos demografinės situacijos 
analizei tiriant retai apgyvendintų teritorijų paplitimą ir struktūrą bei šių teritorijų gyventojų 
socialines ir ekonomines problemas. Be to, buvo analizuoti grįžtamosios ir pakartotinės migracijos 
mastas bei veiksniai Lietuvoje.  

Įgyvendinant 2 Programos uždavinį buvo vykdoma 10 projektų, kuriuose buvo tyrinėti šalies 
žmonių ištekliai, darbo rinkos politika bei užimtumas, buvo vertinamas darbo rinkos ir užimtumo 
reguliavimo priemonių efektyvumas. Remiantis tyrimais buvo parengtos rekomendacijos, kaip 
modernizuoti darbo rinkos priežiūros sistemas. Buvo sukurta ir išbandyta aktyvių darbo rinkos 
politikos priemonių poveikio darbo rinkai vertinimo metodika. Atliktas socialinių įmonių veiklos, 
integruojant pažeidžiamus asmenis į darbo rinką, įvertinimas bei suformuluotos rekomendacijos 
dėl šalyje veikiančių socialinių įmonių tinklo veiklos tobulinimo. Daug dėmesio skirta jaunimo 
nedarbo problemų sprendimui: pradėtas akademinio jaunimo įtraukimo į darbo rinką tyrimas, 
siekiant mažinti akademinio jaunimo nedarbą, skatinti jaunųjų verslininkų potencialą, buvo 
analizuojamas jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką procesas.  

Įgyvendinant 3 Programos uždavinį, kuris susijęs su socialinės gerovės tyrimais, 2012 m. 
buvo vykdomi 6 projektai. Visuose projektuose buvo analizuojami klausimai, svarbūs socialinės 
gerovės tobulinimui: buvo rengiama socialinių problemų stebėsenos sistema, buvo ieškoma būdų, 
kaip tobulinti socialinio draudimo sistemą, analizuojamas tarpsektorinis bendradarbiavimas, 
ieškant kelių, kaip pagerinti sveikatos priežiūrą socialinės rizikos šeimose, buvo analizuojamas 
piniginių išmokų ir socialinių paslaugų derinimas, ieškoma būdų būsto politikos tobulinimui. 2012 
m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas, skirtas Lietuvos psichikos sveikatos politikos tobulinimui.  

Įgyvendinant 4 Programos uždavinį, kuris apima grėsmę asmens ir visuomenės saugumui 
keliančių kriminogeninių procesų tyrimus, 2012 m. buvo vykdomi 5 projektai, skirti įvairiems 
asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimo aspektams: nusikaltimų lygio vertinimui, teisėsaugos 
institucijų darbo vertinimui, sunkiausius nusikaltimus (nužudymus) lemiantiems veiksniams ir 
atsakomybės už juos reglamentavimui, miestų erdvių savybių įtakai nusikaltimams, nusikalstamos 
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naudos konfiskavimo mechanizmų tobulinimui. Platus mokslinių tyrimų diapazonas, atliekamų 
tyrimų kokybė, jų rezultatų inovatyvumas leidžia teigti, kad šio uždavinio įgyvendinimas yra 
reikšmingas sprendžiant kriminogeninių procesų suvaldymo problemas. 

Įgyvendinant 5 Programos uždavinį, 2012 m. buvo vykdomi 6 projektai. Vykdyti projektai 
apima platų spektrą aktualių mokslui ir praktikai problemų, susijusių su veiksmingo atsako į 
socialinius iššūkius paiešką. Apibendrinant 5 uždavinio įgyvendinimą 2012 m., galima teigti, kad 
pasiekta pakankamai gerų rezultatų tiek vertinant Lietuvos gyventojų gerovės ypatumus, tiek 
tiriant suvoktą teisingumą ir jį lemiančius veiksnius. Vertinant šio uždavinio projektų veiklas 2012 
m., galima konstatuoti konkrečius inovatyvumo elementus: rengiamos naujos tyrimo metodikos, 
remiantis inovatyviomis idėjomis sukaupta naujų žinių, padėti teoriniai ir metodiniai pagrindai 
tolesniems tyrimams. 

Per 2012 m. iš viso buvo parengtos 6 monografijos ir mokslo studijos, daugiau kaip 30 
mokslinių straipsnių, skaityta daugiau nei 30 pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse 
konferencijose. Visuose vykdomuose projektuose lėšos naudojamos tinkamai ir pagrįstai. 
 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2012 

Programme „Social Challenges to National Security” (hereinafter – Programme) should 
contain systematic and coordinated investigation of processes in Lithuanian society, which 
occurred due to historically specific development path, and which poses threat to national 
security, as well formulated possible further development scenarios and guidelines. In total during 
the year of 2012 23 projects have embraced all of 5 programme tasks. The analysis of the activities 
of the Programme in 2012 demonstrates that the socially oriented aims and formal goals of the 
Programme will be achieved. The analysis of the implementation of the Programme reveals that 
the projects are oriented towards Programmes goals and their results build the platform for the 
accomplishment of the intended results. 

The first task of the Programme is dedicated to the research on the demographic 
development of the Lithuanian population. In 2012 the research activities were focused in the 
fields of fertility or migration. In general, the implementation activities meet the expected 
Programme outcomes and demonstrate good potential required for the achievement of the 
Programme tasks.  

The second task of the Programme is dedicated to the research of the human resources, 
labour market policy and employment. In the year of 2012, the research projects intended to 
estimate the effectiveness of labour market policies, to reveal the tendencies in the development 
of job vacancies, to analyse and assess factors and conditions related to motivation to work. The 
research teams were analyzing the influence of active labour market policy measures, 
performance of social enterprises, the problems of youth unemployment, the professional welfare 
of particular professional groups (social workers, specialists of health and education system, 
doctors).  

The third task of the Programme covers the research in the field of social welfare. 
Researchers aimed to design the system of monitoring of social problems, they were analysing the 
questions how to improve social insurance system, how to encourage intersectoral collaboration 
in solving health problems of vulnerable families, how to reconcile the social benefits in cash and 
social assistance in kind. The research topics also include the implementation of Lithuanian mental 
health policy and housing policy.  

The fourth task or the Programme includes the research on criminogenic processes that pose 
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threats to individuals and society. The projects have been devoted to a variety of aspects in 
guarantees of individual and social safety: evaluation of crime  rates; evaluation of functioning of 
institutions of law and order; factors influencing most serious crimes (homicide) and regulation of 
responsibility for these crimes; influences that characteristics of urban spaces possess upon crime; 
elaboration of mechanisms for confiscation of criminal gains. A wide diapason of research fields, 
quality of research and innovativeness of the results allows a statement that implementation of the 
task is of a significance in dealing with issues of control of criminogenic processes.  

To conclude on implementation of the fifth task of the Programme, good results have been 
achieved in 2012 in both areas – evaluation of well-being of Lithuanian population and exploring 
perceived justice and the factors determining this phenomenon. To summarize activities 
performed by all research teams concrete elements of innovative research are present in all 
projects. New research methods and new knowledge accumulated have built up theoretical and 
methodological foundations for further research. 

Overall, in the 2012 research teams have published 6 monographs and studies, more than 30 
academic articles and have presented more than 30 thesis in national and international 
conferences. 
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Įvadas 

Įgyvendinant Nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui” yra 
atliekami Lietuvos visuomenės tyrimai, kurie atitinka 2002 m. Seimo patvirtintą Nacionalinio 
saugumo strategiją1. Strategijoje buvo akcentuoti tokie rizikos nacionaliniam saugumui veiksniai: 
spartėjanti Lietuvos depopuliacija, aukštas nedarbas (ypač jaunimo), auganti socialinė ir 
ekonominė diferenciacija, kai kurių socialinių grupių gyvenimo lygio nuosmukis, nusikalstamų 
skaičiaus didėjimas, šeimos instituto nuvertinimas, didelė Lietuvos piliečių emigracija, žemas 
pilietinis aktyvumas bei socialinis nusivylimas ir kt. Todėl Programoje buvo numatyta 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.). 

Buvo numatyti tokie 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). 

Įgyvendinant šią programą, mokslinių tyrimų rezultatų pagrindu rengiamos ir skelbiamos 
mokslinės publikacijos (monografijos, moksliniai straipsniai, sintetiniai veikalai), skatinama 
visuomenės tyrimų, kurie nukentėjo dėl Lietuvos izoliacijos nuo laisvojo pasaulio per paskutinę 
okupaciją, plėtra bei ugdomi kvalifikuoti socialinių tyrimų specialistai (Dėl nacionalinės mokslo 
programos, 2010). 

 

                                                 

 

 
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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1. Dėstomoji ataskaitos dalis 

 

1.1. Šalies demografinės raidos tyrimai 

Šalies demografinę raidą 2012 m. tyrinėjo 4 projektai. Tematikos požiūriu du projektai skirti 
gimstamumo ir šeimos kitimo veiksnių ir padarinių tyrimams, vienas – migracijos mastų, krypčių ir 
veiksnių tyrimui, dar vienas – dalinai dengia abi.  

1.1 Programos priemonei 2  skirti projektai: „Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, 
pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės“ ir „Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės 
siekiant šeimų stabilumo ir plėtros“; 1.3 priemonei3 – „Užburtas ratas“? Lietuvos gyventojų 
apykaitinės migracijos tyrimas“; 1.1 priemonei ir 1.3 priemonei skirtas projektas „Lietuvos retai 
apgyventos teritorijos ir jų gyventojai“. 

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, 2010).  

Projektas išsiskiria empirinių išteklių inovatyvumu, naudojami longitudiniai tarptautiniai 
palyginamieji kalendorinės retrospektyvinės informacijos šaltiniai, statistinių su 2001 m. surašymu 
sujungtų gimstamumo, pirmų santuokų bei ištuokų registrų duomenų bazės. Unikalūs empiriniai 
šaltiniai suteikia galimybes taikyti inovatyvius bei itin tikslius statistinės analizės metodus (Metinė 
ataskaita 2012). 

Įgyvendinant projektą 2012 m. tyrimai buvo plėtojami keliomis kryptimis: pronatalistinės 
paramos šeimai politikos diskurso ir praktikų analizė, Lietuvos gyventojų pronatalistinės politikos 
lūkesčių tyrimai, tarpgeneraciniai ištekliai vaiko priežiūros organizavime ir mažamečius prižiūrinčių 
šeimos narių gerovė, gimstamumo sociodemografiniai skirtumai, šeimos (ne)stabilumo veiksniai 
bei ištuokų ilgalaikės pasekmės vaikams ir šeimų nariams (Metinė ataskaita 2012).  

2012 m. įgyvendinant projektą publikuota mokslo studija. Parengti trys mokslo straipsniai 
(du – publikuoti, vienas išsiųstas redakcijai; du straipsniai – tarptautiniuose prestižiniuose mokslo 
žurnaluose), rezultatai pristatyti penkiuose pranešimuose mokslo konferencijose, keturi – 
tarptautinėse. Parengti ir išleisti keturi mokslo populiarinimo biuletenio „Demografija ir mes“ 
numeriai. 

Ekspertai pažymi, jog „metų planas įvykdytas be priekaištų, publikacijų bei tyrimo rezultatų 
sklaidos tarptautinėse konferencijose įsipareigojimai viršyti. Atlikti tyrimai ir rezultatai viršija 
numatytas veiklas“ (Ekspertinis vertinimas 2013). Taip pat teigiama, jog „gautos produkcijos vertė 
neabejotina ir metodologiniu, ir teoriniu, ir technologiniu požiūriais. Daugiamatis atliekamų 
projektų veiklų turinys kuria pridėtinę vertę šeimos tyrimams ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu 
lygmeniu. Projektas vykdomas glaudžiame tarptautiniame kontekste, naudojant tarptautinėje 
mokslo bendruomenėje aprobuotą metodologiją ir tokių tyrimų patirtį“ (Ekspertinis vertinimas 
2013). 

                                                 

 

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

namų ūkio transformacijos) tyrimai“. 
3
 1.3 priemonė „Migracijos (tendencijų, masto, krypčių, veiksnių, pasekmių, įtakos nacionaliniam saugumui ir 

demografinės pusiausvyros praradimui) ir šiuos demografinius procesus lemiančių veiksnių tyrimai“. 



 8 

Projekto „Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros 
tikslas“ – „ištirti valstybės socialinės, ekonominės, teisinės politikos priemonių reikšmę skirtingos 
socialinės, ekonominės, teisinės padėties asmenų šeimoms ir skirtingoms šeimos formoms, 
įvertinti valstybės taikomų priemonių sistemos tinkamumą šeimų stabilumui ir plėtrai didinti“ 
(Metinė ataskaita 2012). Projektu siekiama identifikuoti kiek paramos šeimai politika adekvati 
Lietuvoje vykstančiai šeimos tipų ir formų įvairėjimui.  

2012 m. įgyvendinant projekto veiklas identifikuotos ir ištirtos savarankišką teisinę reikšmę 
Lietuvos Respublikoje turinčios šeimos formos ir atlikta lyginamoji jų analizė bei identifikuotos 
teisinės, socialinės, ekonominės valstybės politikos priemonės ir sukurtas tokių priemonių 
katalogas (Metinė ataskaita 2012). 

Didelis dėmesys skirtas teisinei šeimos bei šeimos narių sąvokų turinio analizei bei šių dviejų 
sąvokų prieštarų Lietuvos Respublikos teisinėje bazėje išryškinimui. Taip pat nagrinėtos skirtingų 
valstybės institucijų praktikos, kurių pagalba valstybė atlieka šeimos formų bei šeiminių ryšių 
socialinio norminimo funkciją. Sukaupta empirinė duomenų bazė apie paramos šeimai priemones 
diferencijuojant šią paramą pagal šeimos tipą bei struktūrą. Atlikti interviu su paramos šeimai 
politikos ekspertais.  

Apibendrinant galime teigti, jog pirmųjų metų veiklos buvo sutelktos į projekto užduočių 
atlikimui būtinos empirinės informacijos kaupimą ir sisteminimą. Ekspertų nuomone, dauguma 
projekte numatytų darbų buvo atlikti, tačiau kai kurie kelti uždaviniai nebuvo realizuoti, pvz., 
nespėta publikuoti mokslinio straipsnio recenzuojamame žurnale (Ekspertinis vertinimas 2012). 

Projektas „Lietuvos retai apgyvendintos teritorijos ir jų gyventojai“ pradėtas įgyvendinti 
2012 m. kovo mėnesį. Projekto tikslas – „atskleisti Lietuvos retai apgyvendintų teritorijų paplitimo, 
demografinius ir socioekonominius ypatumus bei raidos tendencijas“ (Metinė ataskaita 2012).  

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais rengtas tyrimo dizainas, projekte numatytų atlikti 
empirinių tyrimų metodologija. Tai pat kaupti statistiniai ir sociologiniai empiriniai ištekliai apie 
retai apgyvendintas teritorijas savivaldybių ir seniūnijų lygmeniu. Atlikta sociologinė šiose 
teritorijose gyvenančių ūkininkų apklausa, administracinių vienetų vadovų apklausa bei 
suformuota tyrimo duomenų bazė. Pradėti sukauptų duomenų analizės darbai pagal projekto  
uždavinius, kurie bus tęsiami antraisiais projekto įgyvendinimo metais.  

Ekspertai pažymi, jog darbai atitinka darbų planą, išskyrus tai, kad dėl objektyvių priežasčių 
nebuvo gauti 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenys apie gyventojų skaičių seniūnijose 
(Ekspertinis vertinimas 2012).  

Parengtos dvi mokslo publikacijos. Projekto rezultatų santraukoje teigiama, jog dalyvauta 
dvejose mokslo konferencijose, tačiau jos nenurodytos projekto suvestinėje rezultatų lentelėje bei 
neprisegtos ataskaitos prieduose.  

Projekto „Užburtas ratas“? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas“ tikslas – 
„nustatyti apykaitinės Lietuvos gyventojų migracijos, apimančios grįžtamąją ir pakartotinę 
migraciją, mastą, struktūrą ir veiksnius“ (Baigiamoji ataskaita 2012).  

Įgyvendinant projektą atlikta tarptautinių grįžtamosios migracijos tyrimų analizė, pristatyti 
skirtingi teoriniai požiūriai. Remiantis atrankinių tyrimų duomenimis bandoma įvertinti Lietuvos 
gyventojų grįžtamosios ir pakartotinės migracijos tendencijas. Projekto autoriai į grįžtamąją 
migraciją žvelgia per žmogiškojo kapitalo perspektyvą, kuri siūlo migraciją suprasti kaip priemonę 
didinti individualius žmogiškojo kapitalo išteklius (Baigiamoji ataskaita 2012). Vertinga atliktų 
tyrimų dalis – viešosios erdvės diskursyvinių reikšmių, formuojančių grįžusiųjų integracijos 
galimybes bei barjerus – analizė. Projekto išvados grindžiamos gausia empirine informacija.  
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Projekto rezultatai reikšmingai papildo grįžtamosios migracijos proceso bei jį formuojančių 
veiksnių mokslinį pažinimą bei gali turėti įtakos perstatant viešosios politikos diskurso apie 
migraciją akcentus Lietuvoje. Tyrėjai monografijoje pabrėžia, jog „Lietuvos migracijos politikoje 
jaučiamas taikomų priemonių ir tikslų masto neatitikimas“, įgyvendinamos priemonės – detalios, o 
tikslai – ambicingai fundamentalūs (Užburtas ratas 2012: 287). Pasak projekto autorių, valstybė 
turėtų plėtoti ne specializuotą migracijos politiką, bet į visus Lietuvos piliečius orientuotą 
žmogiškųjų išteklių politiką (ten pat). Dalis siūlomų rekomendacijų yra ne konkretūs viešosios 
politikos „socialiniai inžineriniai“ sprendiniai, tačiau daugiau normatyviniai orientyrai, nukreipti į 
migracijos diskurso viešojoje politikoje ir erdvėje kitimą. Siūloma atsisakyti segreguojančio požiūrio 
į išvykusiuosius ir likusius, plėtoti kompleksišką viešąją politiką.  

Projekto ekspertai pabrėžia, jog gauti moksliniai rezultatai yra vertingi vykdant ekonominės 
migracijos reguliavimo politiką, ypač skatinant grįžtamąją migraciją (Ekspertinis vertinimas 2012). 
Taip pat pabrėžiama, jog projektą užbaigiančioje monografijoje „pateiktas viso tyrimo 
apibendrinimas bei apibūdinti principai, kuriais turėtų vadovautis valstybinės institucijos, 
vykdančios migracijos reguliavimo politiką“ (Ekspertinis vertinimas 2012).   

Projekto įgyvendinimas 2012 m. baigtas. Publikuota monografija, parengtas vienas mokslo 
straipsnis.  

Apibendrinant pirmojo uždavinio vykdymą galime teigti, jog 2012 m. didžiausias dėmesys 
skirtas gimstamumo ir šeimos tyrimams (du projektai). Taip pat nagrinėtos grįžtamosios ir 
pakartotinės migracijos tendencijos ir veiksniai (vienas projektas) bei demografinių pokyčių 
socialinių ir ekonominių pasekmių kai kuriose lokacijose analizei (vienas projektas). 
Atsiskaitomaisiais metais vienas užduoties projektas baigtas, du pradėti, vienas tęstas. 

Vykdant uždavinį publikuota 1 monografija, 1 studija, publikuoti ar priduoti spaudai 7 
straipsniai (iš jų 3 tarptautiniuose mokslo žurnaluose). Mokslo konferencijose skaityti 7 pranešimai 
(6 tarptautinėse), surengtas vieno projekto seminaras, kuriame skaityti 3 pranešimai.  

 

1.2. Šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir užimtumo tyrimai 

Vykdant šį uždavinį finansavimas skirtas 10 projektų (vienas iš jų prasidėjo tik 2012 m. 09 
mėn., todėl metinė ataskaita nebuvo pateikta), kuriuose gilinamasi į darbo rinkos politikos 
priemonių efektyvumą, darbo vietų kaitos tendencijas, gyventojų motyvacijos dirbti veiksnius: 

2.1 priemonei 4  skirti projektai „Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui 
įvairiomis ekonomikos raidos ciklo sąlygomis“; „Akademinio jaunimo judumo darbo tikslias 
tyrimas“; „Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: stebėsenos sistemos 
parengimas“; „Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į ankstyvąją pensiją, integracijos į darbo rinką 
tyrimas“. 

2.2 priemonei 5 – „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“; „Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos 
organizacijose motyvacijos dirbti problematikos kontekste“.  

                                                 

 

 
4
 2.1 priemonė „Darbo rinkos ir užimtumo politikos priemonių efektyvumo tyrimai (mokesčių ir darbo rinkos politikos 

priemonių, makroekonominių procesų įtakos darbo rinkai įvertinimas)“. 
5
 2.2 priemonė  „Darbo vietų kaitos tendencijų tyrimai“. 
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2.3 priemonei 6  – „Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka 
užimtumui, nedarbui ir darbo rinkai“.  

Penki iš minėtų projektų buvo baigti 2012 m. ir pateiktos baigiamosios ataskaitos, kiti penki 
dar tęsiami iki 2013 metų antros pusės (ar pabaigos). 

Projekto „Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos 
ciklo sąlygomis“ (trukmė 2010-09 mėn. – 2013-08 mėn.) 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, 2012). 
Projektas dar tęsiamas.  

Svarbiausiais 2012 m. įgyvendinimo etapo rezultatais laikomi ADRP priemonių poveikio 
darbo rinkai vertinimo metodikos sukūrimas ir išbandymas bei socialinių įmonių veiklos, 
integruojant pažeidžiamus asmenis į darbo rinką, įvertinimas. 2012 metais buvo atlikta 
makroekonominių rodiklių ir jų dinamikos analizė, sukurta ADRP poveikio darbo rinkai vertinimo 
metodika, išnagrinėta socialinių įmonių veikla, integruojant tikslinių grupių asmenis į darbo rinką. 
Buvo išskirtos kliūtys socialinių įmonių veiklai, integruojant pažeidžiamus asmenis bei pateiktas 
užsienio šalių patirties pritaikymo Lietuvoje galimybių vertinimas. (Metinė ataskaita, 2012) Atlikta 
analizė įgalino suformuoti kompleksines išvadas dėl ADRP priemonių dalyvių dinamikos ir 
struktūros, atsižvelgiant į makroekonominius procesus šalyje. Taip pat buvo pristatytos išvados dėl 
socialinių įmonių veiklos, į darbo rinką integruojant pažeidžiamus asmenis, jų taikomų metodų ir 
pačio socialinių įmonių sektoriaus plėtros ypatumų Lietuvoje. Suformuluotos rekomendacijas dėl 
užimtumo priemonių efektyvumo skirtingomis ekonominės raidos sąlygomis ir pasiūlymai dėl 
šalyje veikiančių socialinių įmonių tinklo veiklos tobulinimo. Rekomendacijos 2013 m. bus 
pristatytos institucijoms, atsakingoms už darbo rinkos politikos klausimus ir išdiskutuotos 
specialiose darbo grupėse. 

Projekto ataskaitos ekspertiniame vertinime (2013) pažymima, kad plane buvo numatytos 
veiklos, kurios ataskaitoje dar išsamiai neatskleistos. Atkreipiamas dėmesys, kad toliau tęsiant 
tiriamąją veiklą negalima pamiršti užduotyje tiksliai fiksuotų veiklų ir jų vykdymo terminų. 
(Ekspertinis įvertinimas, 2013)  

Publikuotas vienas mokslinis straipsnis. 

Projekto „Akademinio jaunimo judumo darbo tikslias tyrimas“ (trukmė 2012-04 mėn. – 
2013-12 mėn.) tikslas – ištirti akademinio jaunimo judumo darbo tikslais patirtį, jų įtraukties į 
darbo rinką ir/arba verslininkystės galimybes, siekiant parengti akademinio jaunimo įtraukties į 
nacionalinę darbo rinką stiprinimo gaires, įgalinančias mažinti akademinio jaunimo nedarbo ir 
užimtumo nesubalansuotumą bei skatinti jaunųjų verslininkų potencialą (Metinė ataskaita, 2012). 
Projektas tęsiamas 2013 m. 

Pagrindiniai projekto uždaviniai: atlikti akademinio jaunimo padėties nacionalinėje darbo 
rinkoje ir ES šalyse lyginamąją analizę, moksliškai pagrįsti akademinio jaunimo įsitraukimo į darbo 
rinką prielaidas ir lemiančius veiksnius bei užimtumo didinimo priemones; parengti metodologiškai 
pagrįstą akademinio jaunimo judumo darbo tikslais empirinio tyrimo strategiją, kiekybinio tyrimo 
vertinimo metodiką. Taip pat atlikti žvalgomojo akademinio jaunimo judumo darbo tikslais 
patirties kiekybinio tyrimo rezultatų analizę. Pirminiame projekto vykdymo etape realizuoti 
pagrindiniai mokslinio tyrimo 2012 metų įgyvendinimo etapai: remiantis dvejomis 

                                                 

 

 
6
 2.3 priemonė „Gyventojų motyvacijos dirbti (jos skatinimo ir karjeros projektavimo) tyrimai”. 
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metodologinėmis paradigmomis (kiekybinis ir kokybinis tyrimai), parengta akademinio jaunimo 
judumo darbo tikslais empirinio tyrimo strategija, akademinio jaunimo judumo darbo tikslais 
patirties, jų įtraukties į darbo rinką bei verslininkystės galimybių kiekybinio tyrimo vertinimo 
metodika bei parengtas žvalgomojo kiekybinio akademinio jaunimo patirties darbo rinkoje tyrimo 
instrumentas. Tyrimo metodikos tinkamumas, iškeltam tyrimo tikslui ir suformuluotiems 
uždaviniams realizuoti, patikrintas atlikus tyrimo instrumento verifikavimą. (Ekspertinis 
įvertinimas, 2012) 

Žvalgomojo kiekybinio akademinio jaunimo judumo darbo tikslais patirties tyrimo duomenų 
analizė leido pastebėti aukštųjų mokyklų studentų judumo darbo tikslais tendencijas tiek 
nacionalinėje, tiek tarptautinėje rinkoje bei įvertinti jų judumo darbo tikslais patirtį. Remiantis 
aukštųjų mokyklų studentų nuomone, pagrindiniai motyvai, lėmę apsisprendimą judėti darbo 
tikslais į pasirinktą užsienio šalį buvo darbo užmokestis bei materialinės gyvenimo sąlygos, tuo 
tarpu didžiausią poveikį jų sprendimui judėti dirbti į kitą Lietuvos miestą/rajoną lėmė darbo 
užmokestis, materialinės gyvenimo sąlygos ir įsidarbinimo galimybė. Remiantis tyrimo rezultatais, 
pateiktos rekomendacijos. (Metinė ataskaita, 2012) 

Parengti keturi moksliniai straipsniai, du pranešimai tarptautinėse mokslinėse 
konferencijose.  

Projekto „Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: stebėsenos 
sistemos parengimas“ (trukmė 2012-04 mėn. – 2013-12 mėn.) tikslas – parengti ir išbandyti 
Lietuvos jaunimo (16-29 m.) perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos sistemą, kuri 
leis sistemiškai stebėti įsitraukimą į darbo rinką sąlygojančių veiksnių visumą, identifikuoti jų 
struktūras ir modelius specifinėmis Lietuvos konteksto sąlygomis. Tyrimo objektas – 16-29 metų 
Lietuvos jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką stebėsenos indikatoriai. (Metinė 
ataskaita, 2012) 

2012 metų uždaviniai: 1) parengti teorinę tyrimo koncepciją, apimančią įvairių sociologinių, 
ekonominių, vadybinių, edukologinių požiūrių (darbo ir užimtumo struktūrų transformacijos, 
jaunimo integracijos į darbo rinką, švietimo sistemos ir paslaugų kokybės tyrimų, žmogiškojo 
kapitalo ir pan.) analizę; 2) atlikti Lietuvos, ES darbo rinkos ir užimtumo, jaunimo politikos apžvalgą 
ir kritinę analizę tyrimo objekto aspektu; 3) atlikti Lietuvos jaunimo (16-29 m.) įsitraukimo į darbo 
rinką situacijos analizę (švietimo ir darbo rinkos sąveikos aspektu); 4) teoriškai-hipotetiškai pagrįsti 
Lietuvos sociokultūrinį kontekstą atitinkančią jaunimo perėjimo iš švietimo į darbo rinką 
stebėsenos ir prognozavimo indikatorių sistemą; 5) atlikti darbo skelbimų turinio analizę siekiant 
išsiaiškinti darbdavių bei jaunimo (16-29 m.) lūkesčius, poreikių struktūrą, formuojamą viešąjį 
diskursą; 6) parengti tyrimo metodiką bei sociologinius klausimynus, skirtus jaunimo situacijai 
pereinamuoju iš švietimo sistemos į darbo rinką laikotarpiu įvertinti (Metinė ataskaita, 2012).  

Šiame etape buvo parengta bendra projekto tyrimo metodologija ir dizainas, teorinė tyrimo 
koncepcija, kurią rengiant pasitelkta daugelis įvairių mikro (individualios charakteristikos) ir makro 
(struktūriniai, ekonominiai pokyčiai ir kt.) lygmens sociologinių, edukologinių, vadybinių ir 
ekonominių požiūrių sintezė bei nacionalinis jaunimo, švietimo ir darbo rinkos politikos kontekstas. 
Atliktas Nacionalinio lygmens ekspertų interviu bei darbo pasiūlos ir paklausos skelbimo turinio 
analizė. Suformuluotos pirminės išvados ir rekomendacijos. 

Parengta pakankamai vertinga, teoriškai pagrįsta metodologija tyrimui vykdyti, kurią 
aprobavo nacionaliniai ekspertai. (Ekspertinis įvertinimas, 2012) 

Parengti keturi mokslo straipsniai (dar tik priimti), vienas mokslo populiarinimo, dalyvavimas 
3 konferencijose, trys pranešimų tezės (viena tarptautinėje konferencijoje). 
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Projekto „Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir karjeros projektavimas Lietuvos 
darbo rinkoje“ (trukmė 2011-04 mėn. – 2012-04 mėn.) 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.  Buvo siekiama atskleisti gydytojų profesijos pasirinkimo ir karjeros „kelių“ 
dinamiką. 

Medikų migracijos problema tyrinėjama darbo socialinio reikšmingumo ir asmenybės 
įsitvirtinimo darbe motyvų kontekste. Tačiau  tyrimo metu mažai dėmesio skirta asmeninio įnašo į 
darbą ir profesinio meistriškumo  didinimo motyvų analizei. Gauti tyrimo rezultatai yra vertingi, jų 
vertingumą ypač padidina tai, kad tyrinėjamas aspektas analizuojamas privalumų ir ribojimų 
prasme. Tyrimo rezultatai gauti naudojant statistinę (kiekybinę) analizę ir kokybinį tyrimą, tačiau 
kokybinio tyrimo apklausiant ekspertus duomenys neanalizuoti statistinio patikimumo prasme 
(Ekspertinis įvertinimas, 2012). 

Pateiktos išvados ir rekomendacijos. Išvadose nurodant tyrimo rezultatus privalumų ir 
ribojimų kontekste, rezultatai suponuoja naujus probleminius klausimus. Nors tai mokslo prasme 
labai reikšminga, tokiomis aplinkybėmis sunkiau išskirti konkrečias rekomendacijas, kurias  galima 
būtų įgyvendinti sprendžiant strateginius gydytojų darbo rinkos politikos klausimus. (Ekspertinis 
įvertinimas, 2012)  

Tyrėjai teigia, kad remiantis tyrimu galės būti išsamiau įvertintas sveikatos priežiūros darbo 
rinkos ir užimtumo reguliavimo priemonių efektyvumas, tinkamumas ir dermė su ūkio poreikiais. 
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. (Baigiamoji ataskaita, 2012) 

Perskaityti šeši 6 pranešimai, vienas tarptautinėje konferencijoje. Publikuota viena mokslo 
studija, 4 mokslo straipsniai (3 įteikti, 1 paruoštas, neįteiktas).  

Projekto „Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių 
tyrimas“ (trukmė 2011-05 mėn. – 2012-12 mėn.) tikslas – remiantis alternatyviųjų kaimo verslų 
sąveikos palaikymo sistemos modeliu parengti kaimo gyventojų motyvacijos dirbti skatinimo 
priemonių planą.   

Projektinės veiklos metu įvairiapusiškai ištyrinėta verslumo reiškinio genezė, atskleidžiant 
verslumo kaip verslo raidos modelio, gamybos veiksnio, funkcinės veiklos, ekonominės gerovės 
kūrimo priemonės, žmogaus savybių rinkinio ir elgsenos ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, 
ekonominio bendradarbiavimo verslo aplinkoje formų raiškos, regionų plėtros priemonės, 
kūrybiškumo ugdymo ir savarankiškumo priemonės bei mentorystės pamokų bei pokyčių verslo 
aplinkoje valdymo raiškos sritis. (Baigiamoji ataskaita, 2012) 

Sukurtas verslumo ugdymo modelis; nustatytos pagrindinės kaimo gyventojų užimtumo ir 
alternatyviųjų kaimo verslų plėtros problemos Lietuvoje; sudarytas konceptualus kaimo verslų 
vystymo infrastruktūros modelis.  

Teorinį tyrimo reikšmingumą sudaro sukurtas smulkaus ir vidutinio bei alternatyvaus kaimo 
verslo sąveikos palaikymo mechanizmas, kuris gali būti modeliuojamas atsižvelgiant į konkrečios 
vietovės išteklius, rinkos poreikius, derinant kaimo verslo partnerių interesus ir galimybes. 
Atskleistas kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir aktyvumo potencialas bei apibrėžtos jo 
panaudojimo galimybės, kompleksiškai sprendžiant kaimo gyventojų užimtumo ir alternatyviųjų 
kaimo verslų problemas. Sudarytas smulkaus ir vidutinio bei alternatyvaus kaimo verslo sąveikos 
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palaikymo infrastruktūros modelis, apimantis finansinio, gamybos ir technologinio, inovacinio ir 
informacinio palaikymo priemones.  Šis modelis gali būti koreguojamas atsižvelgiant į konkrečios 
vietovės išteklius, regioninius etninius savitumus, rinkos poreikius, derinant kaimo verslo partnerių 
interesus ir galimybes.  

Parengta tyrimo metodologija ir tyrimo instrumentai, kuriais gali naudotis kiti mokslininkai ir 
praktikai, analizuojantys kaimo plėtros problemas, ieškantys inovatyvių ir efektyvių metodų 
gyventojų versliniam aktyvumui ir iniciatyvumui tirti ir skatinti. Taip pat praktinės rekomendacijos 
gali būti naudojamos mokymo procese universitetų socialinių mokslų studijų programose, verslo 
struktūrų vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemoje. Teorinės tyrimo nuostatos ir atskiri 
praktiniai sprendimai rengiant ir vykdant kaimo gyventojų mokymo programas ir kursus. 

Įgyvendinant projektą parengta 1 mokslo studija, 6 mokslo straipsniai, 1 mokslo 
populiarinimo straipsnis, perskaityti 4 pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose. 

Projekto „Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas“ 
(trukmė 2011-07 mėn. – 2012-09 mėn.) tikslas – įvertinti sveikatos ir švietimo sistemų pagrindinių 
žmogiškųjų išteklių būklę.  

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 
atskleisti šių svarbių socialinių grupių panašumai ir skirtumai.  

Buvo įvertinta penkių Lietuvos regionų gydytojų ir mokytojų socialinė ir demografinė 
situacija, nustatyti gydytojų ir mokytojų nuomonių apie jų fizinę ir psichinę sveikatos būklę 
skirtumai, aprašytas gydytojų ir mokytojų rizikos profilis susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, 
nustatytas gydytojų, mokytojų profesinės gerovės ypatumai. (Baigiamoji ataskaita, 2012) 

Tyrimas įdomus, tačiau nėra pakankamai gilus. Kadangi tyrimais pagrįstos viešosios politikos 
rekomendacijos yra vienas pagrindinių šios nacionalinės programos reikalavimų, rekomendacijos 
(kaip "Gairės gydytojų ir mokytojų sveikatos stiprinimui) galėtų būti pateikiamos ataskaitos išvadų 
ir rekomendacijų dalyje. (Ekspertinis vertinimas, 2012) Tai buvo atlikta, įvardijant rekomendacijas 
kaip „Gairės gydytojų ir mokytojų sveikatos stiprinimui“, kurios pateiktos baigiamosios ataskaitos 
10 priede. Svarstant tyrimo rezultatus bendroje tyrime dalyvavusių ligoninių ir mokyklų vadovų bei 
jų atstovų konferencijoje, dalyvaujant Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijos 
aukštiems pareigūnams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams buvo priimta rezoliucija, pritariant 
pagrindinėms nuostatoms-rekomendacijoms, kuriomis kryptimis turėtų būti vystomos gydytojų ir 
mokytojų sveikatos stiprinimo veiklos. 

Tyrimo rezultatai parodė, jog gydytojų dirbančių ligoninėse ir mokytojų dirbančių bendrojo 
lavinimo mokyklose pasiskirstymas Lietuvoje nėra tolygus: penkiuose didžiuosiuose miestuose 
minėtų specialistų dirba 3-5 kartus daugiau nei šių miestų likusioje regiono dalyje. Santykiniai 
gydytojų skaičiaus rodikliai Vilniuje ir Kaune yra 2 kartus didesni nei kituose miestuose. Vyriausios, 
pensinio amžiaus grupės dalis tarp gydytojų yra tris kartus didesnė, nei tarp mokytojų ir šios 
grupės asmenų daugiau dirba miestuose nei jų regionuose. Gydytojams tiesiogiai, o mokytojams 
netiesiogiai, darbo apmokėjimas išlieka svarbiausiu veiksniu, įtakojančiu jų profesinę gerovę. 
Gautų rezultatų pagrindu parengtos gairės gydytojų ir mokytojų sveikatos stiprinimui. (Baigiamoji 
ataskaita, 2012) 
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4 parengti straipsniai, 2 tezės konferencijoms, 3 pranešimai. 

Projekto „Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje“ (trukmė 2011-05 mėn. – 
2012-12 mėn.) tikslas – ištirti socialinį darbą dirbančių darbuotojų profesinę gerovę Lietuvoje ir 
pasiūlyti kryptis bei priemones jai gerinti.  

Tyrime analizuojama naujos profesinės grupės Lietuvoje – dirbančių socialinį darbą profesinė 
gerovė, remiantis 2011 metų pab. atlikta 789 dirbančių socialinį darbą anketine apklausa. 
Pateiktoje analizėje gilinamasi, kokie veiksniai daro įtaką profesinei gerovei šiame sektoriuje 
visumoje ir atskiruose jo sub-sektoriuose, tokiuose kaip senelių ar vaikų globa, neįgaliesiems ar 
socialinės rizikos asmenims teikiamos paslaugos ir pan. Profesinės gerovės vertinimui autoriai 
sukonstravo originalų modelį, integruodami organizacinės paramos, darbo proceso teorines 
prieigas bei subjektyvios gerovės koncepciją. Profesinė gerovė suprantama kaip gerovė, sukuriama 
valstybės socialinių garantijų ir organizacijos aplinkos, kuri padeda darbuotojui atlikti darbe 
numatytas funkcijas, uždavinius bei siekti profesinių tikslų, tuo sukuriant prielaidas darbuotojo 
pasitenkinimui darbu, gerai savijautai darbe ir laimės darbe pojūčiui. Empirinis tyrimas apėmė 
tokias profesinės gerovės rodiklių grupes: darbo pobūdis ir ypatumai; atlyginimas ir socialinės 
garantijos; darbo sąlygos; darbo organizavimas; galimybės, galia, kontrolė; parama; profesinio 
augimo galimybės; šeimos ir darbo derinimas; profesijos prestižas; pasitenkinimas ir laimė darbe. 
Pateiktas profesinės gerovės konceptualizavimo bei tyrimo modelio aprašymas gali būti taikomas 
vertinant kitų veiklos sričių profesinę gerovę.  

Tyrimo duomenys rodo, kad nors dirbant socialinį darbą darbo krūvis labai didelis, darbas 
sudėtingas, reikalauja didelio darbuotojo atsidavimo, tačiau atlyginimas santykinai mažas, iškyla 
netgi socialinių darbuotojų skurdo problemos; didelė emocinė, psichologinė įtampa darbe, todėl 
jėgoms atstatyti reikalingos ilgesnės atostogos, papildomos sveikatos paslaugos, profesionali 
supervizija, kuri didelei daliai darbuotojų nėra prieinama; darbas ir šeima yra du svarbiausi 
žmogaus gyvenimo elementai, tačiau nemaža dalis skundžiasi nelanksčiu darbo grafiku, derinant 
darbą ir šeimos įsipareigojimus; didelė dalis darbuotojų patiria smurtą iš klientų pusės, stresą, 
tačiau neturi pakankamai įgūdžių tai įveikti; be to, stresą didina popierinio darbo apimtys ir laiko 
tiesioginiam darbui su klientu stoka; daugiau kaip 60 proc. respondentų turi aukštąjį išsilavinimą, o 
85 proc. ilgesnį kaip dviejų metų darbo stažą, tačiau maždaug tik pusė teigė esantys įgalinti 
savarankiškai priimti sprendimus, dalyvauti organizacijos veiklos planavime ar svarbių sprendimų 
priėmime. Hierarchiniai santykiai tarp darbuotojų ir vadovų, disciplinarinė darbo organizavimo 
kultūra, kuria ypatingai pasižymi valstybinės stacionarios globos įstaigas, mažina pasitenkinimą 
darbu, laimingumą darbe. NVO sektoriuje objektyvi gerovė yra žemesnė, tačiau subjektyvus 
gerovės vertinimas pagal daugumą indikatorių yra aukštesnis, negu valstybiniame.  

Žemiausia profesinė gerovė yra nakvynės namuose, neįgaliųjų globos namuose ir pagalbos 
namuose tarnybose, nes juose atsiskleidžia blogesnė negu vidutiniškai visose įstaigose padėtis 
pagal daugelį išskirtų profesinės gerovės aspektų. Kita vertus, galime pastebėti gana didelę 
vertinimų poliarizaciją to paties tipo įstaigose. Kadangi valstybės mastu to paties tipo įstaigoms 
taikomas vienodas socialinių garantijų, darbo sąlygų reglamentavimas, reiškia profesinės gerovės 
skirtumus lemia ir pačių organizacijų vadovų, darbuotojų iniciatyvos ir veikla. Tyrimo duomenys 
rodo, kad dirbančių socialinį darbą veikla susijusi su aukštu streso lygiu, perdegimo pavojumi, kas 
mažina darbo patrauklumą jaunimui, didina darbuotojų kaitą organizacijose, dėl ko ateityje šis 
sektorius gali susidurti su kvalifikuotos ir motyvuotos šiai veiklai darbo jėgos stoka. Nesant 
galimybių teikti nesavarankiškiems visuomenės nariams kokybiškas, efektyvias paslaugas, blogės jų 
gyvenimo kokybė, globojamų asmenų artimieji patirs papildomus rūpesčius dėl savo artimųjų 
gerovės, gali kilti grėsmė visuomenės stabilumui. Todėl ataskaitoje pateikiama eilė rekomendacijų 
kaip galima būtų gerinti dirbančių socialinį darbą profesinę gerovę politikos bei organizacijos 
lygmenyje. 
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Parengtas profesinės gerovės tyrimo modelis. Parengta monografija atiduota spaudai. 
Skaityti 7 panešimai, du – tarptautinėse konferencijose. Publikuotos pranešimo tezės.  

Projekto „Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti 
problematikos kontekste“ (trukmė 2012-04 mėn. – 2013-12 mėn.) tikslas – išnagrinėti Lietuvos 
organizacijų darbuotojų pilietiško elgesio organizacijoje raiškos ypatumus motyvacijos dirbti 
problematikos kontekste. Projektas tęsiamas. 

Pilietiškas darbuotojų elgesys organizacijoje, apibrėžiamas kaip darbuotojo savanoriškai 
atliekama, pareigoms nepriskiriama ir formaliai neatlyginama bei organizacijai palanki veikla, 
didinanti organizacijos bendrąjį efektyvumą. Projekto tematikos aktualumą liudija šiuolaikinė 
darbuotojo, kaip ne vien darbinių funkcijų organizacijoje atlikėjo, bet aktyvaus, 
bendradarbiaujančio organizacijos nario, atstovaujančio organizaciją ir už jos ribų, samprata.  
Projektu siekiama teoriniu ir empiriniu aspektais išanalizuoti darbuotojų pilietišką elgesį Lietuvos 
organizacijose, nustatyti pilietiško elgesio prielaidas bei pasekmes individualiu, darbo grupės bei 
organizaciniu lygmenimis, ištirti darbo motyvacijos vaidmenį pilietiško elgesio prielaidų ir 
pasekmių sistemoje bei ryšiuose tarp pilietiško elgesio bei pasekmių individo, darbo grupės ir 
organizaciniu lygmenimis. (Metinė ataskaita, 2012) 

Pagrindiniai šio projekto etapo rezultatai. 2012 m. išnagrinėti teoriniai ir empiriniai pilietiško 
elgesio organizacijoje modeliai, atskleidžiant psichologinius ir socialinius šio reiškinio ypatumus 
individo ir organizacijos lygmeniu, parengti bendrąją tyrimo schemą, apibrėžti tyrimo 
kintamuosius, numatyti jų įvertinimo būdus ir duomenų analizės strategiją. Vykdant numatytas 
veiklas, mokslinės literatūros analizės pagrindu buvo atlikta darbuotojų pilietiško elgesio 
organizacijoje teorinių tyrimo krypčių ir modelių apžvalga, išnagrinėta pilietiško elgesio dimensijų 
įvairovė, nustatytos ir apibrėžtos pilietiško elgesio struktūros charakteristikos (dimensijos), kurios 
bus įtraukiamos į pilietiško elgesio tyrimo metodą, išnagrinėtos pilietiško elgesio prielaidos ir 
pasekmės individualiu, darbo grupės ir organizaciniu lygmenimis, motyvaciją dirbti analizuojant ir 
kaip pilietiško elgesio potencialią prielaidą ir kaip pasekmę, bei parengta bendroji tyrimo schema. 
(Metinė ataskaita, 2012) 

Darbai įvykdyti pagal planą: parengtas straipsnis ir pranešimas, atlikta literatūros analizė, 
darbai yra atlikti laiku, išsikelti uždaviniai yra vykdomi. Projekto vykdymo metu gauta produkcija 
yra reikšminga tolimesnei tyrimų eigai. Kartu reikia pažymėti, kad gautos produkcijos pristatymui 
trūksta išsamumo, pvz., nenurodytas toks svarbus dalykas kaip sukurto darbuotojų pilietiško 
elgesio Lietuvos organizacijose vertinti instrumento psichometrinės charakteristikos ir pan. 
(Ekspertinis vertinimas, 2012) 

Pateiktas spaudai vienas mokslo populiarinimo straipsnis, du pranešimai konferencijose, 1 
konferencijos tezės.  

Projekto „Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, 
nedarbui ir darbo rinkai“ (trukmė 2011-05 mėn. – 2012-04 mėn.) tikslas – nustatyti mokesčių ir 
socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaką užimtumui, nedarbui ir darbo rinkai. Projektu 
buvo siekiama atlikti sąsajų tarp mokesčių ir socialinių draudimo įmokų kaitos ir padėties darbo 
rinkoje vertinimą taikant ekonometrinius metodus. (Baigiamoji ataskaita, 2012) 

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. Buvo atlikta kitų ES šalių 
modelių ir metodų analizė, naudojama mokesčių bei socialinio draudimo įmokų kaitos ir jų įtakos 
darbo rinkai vertinimui. Taip pat atlikta Lietuvos mokesčių bei socialinio draudimo įmokų ir 
užimtumo pokyčių sąsajų vertinimas, taikant sukurtus ir adaptuotus kitų autorių ekonometrinius 
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modelius. Pateiktos išvados bei rekomendacijos mokesčių ir socialinio draudimo įmokų politikos 
tobulinimui siekiant darnios darbo rinkos, socialinės ir ekonominės plėtros. (Baigiamoji ataskaita, 
2012) 

Visi projekte numatyti darbai dera su projekto vykdymo planu. Labiausiai išplėtoti pirmasis ir 
antrasis uždaviniai.  (Ekspertinis vertinimas, 2012) 

Išvados mokesčių ir socialinio draudimo įmokų politikos klausimais aptartos nacionalinėje 
konferencijoje „Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, 
nedarbui ir darbo rinkai“. 

Ataskaitoje, po tarpinio ekspertų vertinimo, pateiktos išvados yra konkretesnės, tačiau vis 
dar trūksta konkrečių rekomendacijų socialinio draudimo įmokų politikos tobulinimui (buvo 
numatyta – pateikti /.../ rekomendacijas mokesčių ir socialinio draudimo įmokų politikos 
tobulinimui siekiant darnios darbo rinkos, socialinės ir ekonominės plėtros“). (Ekspertinis 
vertinimas, 2012) Tiriamojo darbo autoriai atsižvelgė į ekspertų pateiktas pastabas, parengė 
straipsnius publikavimui (yra pažyma), tačiau nėra galimybės susipažinti su parengtų straipsnių 
turiniu. (Ekspertinis vertinimas, 2012) 

Projekto mokslinių tyrimų rezultatai pateikti monografijoje, konferencijos pranešimuose.  

Apibendrinant antrojo uždavinio vykdymą 2012 m. galima konstatuoti, kad buvo vykdoma 
10 projektų, visų projektų tematika yra svarbi šio uždavinio įgyvendinimui. 2012 m. penki projektai 
baigti, pateiktos baigiamosios ataskaitos. Kiti penki projektai vykdomi iki 2013 m. pabaigos. Penki 
projektai skirti priemonei „Gyventojų motyvacijos dirbti (jos skatinimo ir karjeros projektavimo) 
tyrimai; keturi – „Darbo vietų kaitos tendencijų tyrimai“ bei vienas projektas – priemonei „Darbo 
rinkos ir užimtumo politikos priemonių efektyvumo tyrimai“. 2012 m. pradėti net keturi nauji 
projektai, siekiant geriau atliepti nacionalinės programos uždavinius žmogiškųjų išteklių, užimtumo 
srityje.  

2012 m. vykdant projektus buvo parengtos 4 mokslinės studijos ir monografijos, 20 
mokslinių straipsnių, 3 mokslo populiarinimo straipsniai, 9 pranešimų tezės konferencijose, 22 
skaityti pranešimai konferencijose, trys iš jų tarptautinės. Baigiamųjų ataskaitų rezultatai buvo 
pristatomi suinteresuotų institucijų atstovams organizuojant rekomendacijų, išvadų aptarimus 
seminaruose. 

  

1.3. Socialinės gerovės tyrimai 

Šiam uždaviniui įgyvendinti 2012 m. buvo vykdomi šeši projektai. 3.1 priemonei7 skirti keturi 
projektai: „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos 
šeimose“; „Būsto politika Lietuvoje: raida, problemos ir pilietinės iniciatyvos“; „Iššūkiai socialiniam 
draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika“; „Tarptautinė socialinio tyrimo 
programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena“ (pastarieji du projektai apima dar ir 3.3 
priemonę). 3.2 priemonei8 skirtas projektas „Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema – 
optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas“ ir 3.3. priemonei9 skirtas projektas „Iššūkiai 
įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką“.  

                                                 

 

 
7
 3.1 priemonė „Socialinių problemų, socialinės gerovės poreikių tyrimai“. 

8
 3.2 priemonė „Gyventojų pirminių pajamų formavimosi, socialinės globos paslaugų tyrimai“. 

9
 3.3 priemonė „Socialinės politikos formavimąsi veikiančių veiksnių, jos rezultatų ir padarinių tyrimai“. 
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Vienas šio uždavinio projektas pradėtas vykdyti 2010 m. liepos mėn. („Iššūkiai socialiniam 
draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika“), du – 2012 m. balandžio mėn. 
(„Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena“ ir 
„Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos šeimose“).  

Šių trijų projektų metinės ataskaitos pateiktos ir apibendrinamos šioje programos 
ataskaitoje. Likę trys projektai buvo pradėti 2012 m. liepos mėn. ir bus tęsiami iki 2013 m. 
pabaigos. Tuomet – 2014 m. pradžioje – bus vertinamos jų baigiamosios ataskaitos ir bus 
apžvelgtos baigiamojoje Programos ataskaitoje.  

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 
socialinės gerovės poreikius” bei ,,socialinės politikos formavimąsi veikiančių veiksnių, jos rezultatų 
ir padarinių tyrimai” (Paraiška, 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, 2010). 

Projekte numatytas išsamus daugiadalykinis (sociologijos, ekonomikos, viešojo 
administravimo, politikos mokslų) tyrimas. Jis aprėpia visus pagrindinius Lietuvos socialinio 
draudimo sistemos aspektus, pradedant nuo kilmės, visuomenės modernizacijos veiksnius, 
makromodelius, jų tipologijas, 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, 2010). 

Numatyta teikti rekomendacijas, kaip spręsti socialinio draudimo sistemos problemas, 
užtikrinti jo 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, jo įtaką skurdo mažinimui) (Metinė ataskaita, 2010). Jau per pirmą pusmetį buvo pasiekta 
svarbių moksliniu požiūriu rezultatų, pateiktos tarpinės išvados ir rekomendacijos, kurios yra 
kokybiškos ir svarbios tolesniam tyrimui (Ekspertinis įvertinimas, 2011). Publikacijų 2010 m. 
nebuvo parengta. 

2011 m. tyrimas buvo tęsiamas tiriant du pagrindinius objektus: socialinio draudimo 
sistemos institucionalizavimą Lietuvoje bei tos sistemos ilgalaikės raidos kontekstą ir socialinio 
draudimo ilgalaikių išmokų (pensijų) sistemą. 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 kontekstas, jo demografiniai, ekonominiai, socialiniai ir politiniai parametrai. Tiriant 
ilgalaikes socialinio draudimo išmokas-pensijas konstatuoti labai reikšmingi praktiški dalykai, tokie 
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kaip pensijų kaupimo privačiuose fonduose spragos, būsimų Sodros pensijų nuvertinimas, 
pensininkų iki 65 m. padėties santykinis blogėjimas ir kt. 

2012 m. atlikta socialinio draudimo pensijų sistemos prognozė, atskleista socialinio 
(privalomojo) sveikatos draudimo laiduojamų paslaugų atitikties gyventojų poreikiams bei mokiai 
paklausai dinamika ir pateikti prognostiniai šios sistemos ateities vertinimai. Tačiau didžiausias 
dėmesys buvo skirtas trumpalaikių socialinių išmokoms tyrimui – Lietuvoje veikiančioms trims 
socialinio draudimo šakoms – nelaimingų atsitikimų darbe, ligos ir motinystės, nedarbo. (Metinė 
ataskaita, 2012)  

Kiekvienoje iš trumpalaikių išmokų draudimo šakų nustatytos reikšmingos  problemos. Labai 
apribotos teisės į nedarbo išmoką, žemos „lubos“ jos dydžiui ir labai maža ligos išmokos pakeitimo 
norma trumpalaikių išmokų draudimą, o kartu ir visą socialinį draudimą daro nepatrauklų didelei 
apdraustųjų daliai, nes liga ir nedarbas yra labiausiai paplitusios socialinės rizikos darbingame 
amžiuje. Motinystės/tėvystės draudime nepagrįstas dosnumas pasireiškia ilga išmokų mokėjimo 
trukme, kuri socialinį draudimą verčia socialine parama jaunai šeimai, turinčiai globos reikalaujantį 
vaiką. Nelaimingų atsitikimų darbe draudime nepagrįstas dosnumas pasireškia išmokų dubliavimu, 
esant tai pačiai pajamų netekimo priežasčiai. Atliktos galimų reformų simuliacijos parodė, kad 
motinystės ir sužalojimų darbe socialinio draudimo šakų perteklinis dosnumas gali būti finansiniu 
rezervu plėsti šiuo metu nepakankamą draudimą nedarbo atveju ir pirminiu ligos laikotarpiu.  

Kadangi projektas dar nebaigtas, vykdytojų pateiktos išvados ir rekomendacijos yra dalinės, 
tačiau kokybiškos ir svarbios. Projekto vykdymo metu gauti moksliniai rezultatai ir produkcija yra 
vertinga ir atitinka planuotą. (Ekspertinis įvertinimas, 2013)  

Tyrimo rezultatai nuosekliai atspindėti rengiamos monografijos tekstuose ir dviejuose 2012 
m. publikuotuose straipsniuose bei studijoje. Projekto viešinimo seminare perskaityti trys 
pranešimai. (Metinė ataskaita, 2012).  

Projektas pagal planą bus tęsiamas ir užbaigtas 2013 m. gegužės mėn. pateikiant 
rekomendacijas dėl socialinio draudimo Lietuvoje plėtros ir reformų bei publikuojant viso tyrimo 
rezultatus atskira monografija. (Paraiška vykdyti projektą, 2010). 

Projekto „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena“ 
tikslas – tęsti ilgalaikę socialinių problemų stebėseną įgyvendinant Tarptautinę socialinio tyrimo 
programą (ISSP) Lietuvoje. Šiam darbui buvo rengtasi ir jis pradėtas vykdant 2010-2011m. LMT 
finansuotą projektą „Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos 
įgyvendinimas“. Naujas 2012–2013 m. projektas pratęsia Lietuvos socialinių problemų stebėseną.  

2012 m. buvo tiriamos Lietuvos gyventojų nuostatos ir patirtys pagal tokias temas: „Socialinė 
politika“, „Šeima, darbas ir lyčių vaidmenys“ ir „Virtualūs socialiniai tinklai“.  

2012 m. ISSP pasauliniu mastu vykdo modulio „Šeima, darbas ir lyčių vaidmenys“ apklausas, 
todėl projektas 2012 metais įgyvendino šį modulį Lietuvoje. Surinkti duomenys leis atskleisti 
Lietuvoje mažai tyrinėtas, ypač tarptautinio palyginimo požiūriu, socialines problemas, pvz. vyrų ir 
moterų šeiminių ir darbo vaidmenų derinimą, požiūrius į paramą dirbantiems tėvams, nuostatas 
kohabitacijos atžvilgiu ir kt. „Socialinės politikos“ ir „Virtualių socialinių tinklų“ tematikos tyrimai 
užtikrina longitudinę duomenų analizę, atskleidžia, kaip keičiasi visuomenės požiūris į įvairias 
socialinės politikos sritis, kaip Lietuvos gyventojai vertina socialinės politikos rezultatus, kokie yra 
gyventojų socialinio teisingumo lūkesčiai bei kokių mastu jie įsitraukia į virtualius socialinius 
tinklus, kurie kartu tampa nauja galimybe pilietinei raiškai. (Metinė ataskaita, 2012). 

2012 m. buvo išverstas ir adaptuotas ISSP klausimyno modulis „Šeima, darbas ir lyčių 
vaidmenys“, atnaujinti KTU PVAI sukurti nacionaliniai moduliai „Socialinė politika“ ir „Virtualūs 
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socialiniai tinklai“, parengta lauko darbų vykdymo medžiaga, apklausos lauko darbų įgyvendinimas 
suderintas su tyrimą vykdysiančia organizacija, atliktas bandomasis ir pradėtas lauko tyrimas.  

Tyrimo rezultatai pristatyti tiek akademinei, tiek plačiajai visuomenei dviejuose 
nacionaliniuose ir dviejuose tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, publikuoti 8 mokslo 
populiarinimo straipsniai žiniasklaidoje. Visuomenės požiūriai į socialinę politiką pristatyti 
moksliniame straipsnyje, kuriame analizuojama, koks yra valstybės, individo ir šeimos vaidmuo 
siekiant užtikrinti socialinę gerovę Lietuvoje. (Metinė ataskaita, 2012) 

Projekto vykdymo metu gauta informacija yra vertinga ir bus prieinama ne tik Lietuvos, bet ir 
ES šalių mokslininkams. Išvados dar nėra išsamios, tačiau pakankamos, kad galima būtų daryti 
tendencijų apibendrinimus. Rekomendacijos dar nėra suformuluotos (Ekspertinis įvertinimas, 
2012). Tyrimas bus užbaigtas 2013 m. gruodžio mėn. (Paraiška vykdyti projektą, 2012). 

Projekto „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės 
rizikos šeimose“ tikslas – įvertinti tarpsektorinį bendradarbiavimą ir jo galimybes, sprendžiant 
sveikatos ir socialines problemas socialinės rizikos šeimose. 

Siekiant projekto tikslo – 2012 metais atlikta literatūros ir teisinių aktų, reglamentuojančių 
pirminės sveikatos priežiūros (PSP) bendradarbiavimo ypatumus, PSP komandos struktūrą, veiklų 
apimtis, veiksmų taktiką inicijuojant socialines paslaugas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimoms 
apžvalga. Parengti dokumentai LSMU Bioetikos centrui dėl leidimo vykdyti fokusuotų diskusijų 
grupių ir vinječių tyrimus. Atliktas kokybinis fokus grupių tyrimas, kuriame dalyvavo šeimos 
gydytojai ir bendruomenės slaugytojos. Tyrimo rezultatai atskleidė bendradarbiavimo ypatumus 
PSP komandose.  

Sukurtas kiekybinės šeimos gydytojų, bendruomenės slaugytojų, socialinių darbuotojų 
anoniminės apklausos instrumentas. Numatytos apklausos duomenys papildys kokybinius projekto 
metu vykdytų tyrimų rezultatus. Tikimasi, kad apibendrinti rezultatai, gauti naudojant 
trianguliacijos metodą, sudarys pagrindus gero komandinio modelio kūrimui ir potencialias 
galimybes jį įgyvendinti praktikoje. 

Nustatytos pagrindinės kliūtys efektyviam PSP ir socialinio sektorių bendradarbiavimui. 
Egzistuojantis PSP komandinio darbo modelis praktiškai menkai realizuojamas ir neleidžia 
pilnavertiškai realizuoti PSP koncepcijos bei užtikrinti visapusiškų sveikatos ir socialinių paslaugų 
bendruomenėje. Lietuvoje egzistuojantys socialiniai demografiniai ir socialiniai ekonominiai 
netolygumai, didėjantis sergamumas įvairiomis ligomis ir demografiniai pokyčiai reikalauja naujo ir 
veiksmingo, pagrįsto bendradarbiavimo principais PSP komandinio darbo modelio.  

Projekto eigoje atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog siekiant stiprinti multidisciplininį ir 
tarpsektorinį bendradarbiavimą būtina sukurti formalų pagrindą, aiškiai nusakantį funkcijų, 
atsakomybių pasidalinimą komandose bei reikalavimus komandos narių kompetencijai. Šios 
preliminarios įžvalgos bus tikrinamos tolesnėje projekto eigoje.  (Metinė ataskaita, 2012).  

Projekto vykdymo metu atlikti literatūros apžvalgos rezultatai pateikiami moksliniame 
straipsnyje, pirminiai tyrimo rezultatai pristatyti dviejose konferencijose (Lietuvoje ir Belgijoje), 
publikuotos pranešimų tezės. (Metinė ataskaita, 2012) 

Atlikti darbai 2012 m. leidžia daryti prielaidą, kad projektas bus sėkmingas, gauta mokslinė 
produkcija yra vertinga. Pateiktos pirminės išvados vertingos ir svarbios tiriamos sveikatos 
politikos formavimo požiūriu. Kadangi tyrimas nėra baigtas, rekomendacijos nėra suformuluotos 
(Ekspertinis įvertinimas, 2012). Tyrimas bus užbaigtas 2013 m. gruodžio mėn. (Paraiška vykdyti 
projektą, 2012) 
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Apibendrinant trečiojo uždavinio vykdymą galima teigti, kad atlikti tyrimai rėmėsi pateiktais 
teoriniais ir metodiniais pagrindais, pateiktos pakankamai išsamios kiekvienai projekto temai 
reikšmingos literatūros apžvalgos, naudoti originalūs klausimynai, analizės modeliai, pagrįstos 
tyrimų metodikos, atlikti didesni ar mažesnis empiriniai tyrimai.  

Tyrimai temų platumu buvo labai skirtingi. Vienas iš tų tyrimų aprėpia bendras visuomenės 
socialines problemas („Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų 
stebėsena“), kitas projektas („Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių 
sluoksnių sąveika“) taip pat orientuotas į gana plačią socialinės apsaugos sritį – socialinį draudimą. 
O trečias tyrimas („Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės 
rizikos šeimose“) orientuotas į siauresnę temą – pirminės sveikatos priežiūros ir socialinių 
darbuotojų bendradarbiavimo problemas teikiant pagalbą šeimoms.  

Skirtingi projektai ir trukmės, o todėl ir rezultatų, požiūriu, kadangi vienas projektas „Iššūkiai 
socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika“ tęsiamas jau trečius 
metus ir bus baigtas po kelių mėn., o kiti du – tik pradėti 2012 m. balandžio mėn. ir bus baigti 2013 
m. pabaigoje.  

Atliktų tyrimų pagrindu iš viso 2012 m. publikuoti 4 moksliniai straipsniai, viena studija, 
baigiama rengti monografija. Organizuoti viešinimo seminarai, publikuoti mokslo populiarinimo 
straipsniai žiniasklaidoje, todėl atliktų tyrimų rezultatai paskleisti ir tikimasi, kad bus naudojami 
viešojoje politikoje. 

 

1.4. Kriminogeninių procesų, keliančių grėsmę asmens ir visuomenės saugumui, 
tyrimai  

Įgyvendinant šį uždavinį 2012 metais buvo vykdomi penki mokslinių tyrimų projektai. Trys šių 
projektų buvo baigti 2012 metais, dviejų jų įgyvendinimas 2012 metais buvo tik pradėtas. 

4.1. priemonei10  skirti du projektai: „Dviejų spindulių” modelio sukūrimas ir taikymas 
registruoto bei latentinio nusikalstamumo Lietuvoje tyrime“ (baigtas 2012 metais) bei „Nužudymai 
Lietuvoje: kriminologinis tyrimas“ (pradėtas 2012 metais). 4.2. priemonei11 skirtas vienas projektas 
– „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ (baigtas 
2012 metais). 2012 metais taip pat buvo pradėti du mokslinių tyrimų projektai, skirti visų trijų 
uždavinio priemonių (4.1, 4.2 ir 4.3 priemonių12) įgyvendinimui: „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: 
nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ bei „Erdvinė miesto struktūra ir 
gyventojų saugumas“. 

Projektai apima platų uždavinio aspektų spektrą, vienija įvairių mokslo sričių ir šakų 
mokslininkus ieškant aktualiausių asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimo klausimų sprendimų.  

Projekto „Dviejų spindulių” modelio sukūrimo ir taikymo tiriant registruotą bei latentinį 
nusikalstamumą Lietuvoje“ tikslas – sukurti moksliškai pagrįstą įrankį (“Dviejų spindulių“ modelį), 
skirtą nusikalstamumo Lietuvoje analizei ir vertinimui, pritaikyti šį modelį praktiškai. Projektu 

                                                 

 

 
10

 4.1. priemonė: registruoto nusikalstamumo (įskaitant ir latentinį) būklės Lietuvoje (masto, struktūros, kitimo, 
regioninių ypatumų) tyrimai, nusikalstamumo padaromos žalos analizė ir tendencijų prognozė. 
11

 4.2. priemonė: gyventojų pasitikėjimo (nepasitikėjimo) teisėsaugos institucijomis priežasčių ir padarinių, gyventojų 
požiūrio į nusikalstamumo grėsmę tyrimai. 
12

 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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siekta padėti atskleisti nacionaliniam saugumui grėsmę keliančio nusikalstamumo realų turinį, 
mastą ir tendencijas, remiantis nuostata, kad joms pažinti būtinas kompleksinis požiūris. Todėl 
projekte sukurtas „Dviejų spindulių“ modelis apjungia registruoto nusikalstamumo statistika 
pagrįstą žinojimą („pirmas spindulys“), ir reprezentatyviomis gyventojų apklausomis 
(viktimologiniais tyrimais) pagrįstą žinojimą („antras spindulys“).  

Projekte buvo sukurtas inovatyvus oficialiosios statistikos apie padarytas nusikalstamas 
veikas duomenis ir viktimologinių tyrimų apie respondentų patirtas nusikalstamas veikas duomenis 
subendrinantis rodiklis RAS (Recorded And Surveyed). Remiantis šiuo rodikliu projekte prieita 
išvados, kad nusikalstamų veikų lygis, atspindimas oficialiojoje statistikoje, iš esmės neatspindi 
realios kriminogeninės situacijos valstybėje. Tirtų nusikalstamų veikų bendras lygis yra mažiausiai 8 
kartus didesnis nei skelbia oficialioji registruotų nusikalstamų veikų statistika. Taip pat itin svarbi 
projekto rezultatais paremta išvada, kad dėmesys vertinant nusikalstamų veikų lygį valstybėje turi 
būti perorientuotas nuo duomenų apie visas nusikalstamas veikas bendrai kaupimo link 
konkretizuoto pagal atskirų nusikalstamų veikų pobūdį ir ypatumus duomenų kaupimo. 

Tyrimo rezultatų pagrindu parengta monografija, publikuotas mokslo straipsnis, skaityti trys 
pranešimai mokslinėse konferencijose. 

Projekto „Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas“ tikslas – kompleksiškai ištirti per 
pastaruosius kelerius metus šalyje įvykdytų nužudymų ir sunkių sveikatos sutrikdymų veiksnius ir 
sąlygas. 

2012 metais Projekte buvo pagal specialiai sukurtą klausimyną anketuojami Lietuvos teismų 
nuosprendžiai nužudymų bylose ir atliekama kiekybinė duomenų analizė, siekiant nustatyti tipines 
(socialines, psichologines) aplinkybes, kurių analizei bus būtina koncentruoti dėmesį tolesniuose 
tyrimo etapuose. Taip pat buvo tiriama, kaip Lietuvos teismų praktikoje yra sprendžiami nužudymų 
kvalifikavimo ir bausmių už nužudymus individualizavimo klausimai, taikomos Lietuvos Respublikos 
baudžiamosios teisės normos buvo lyginamos su atitinkamomis užsienio valstybių teisės 
normomis. Pirminiai projekto rezultatai leidžia teigti, kad Lietuvos teismų praktikoje plečiama 
nužudymo sąvoka (pvz.: siauriau suvokiant būtinąją gintį). Tikėtina, kad Lietuvos teismai ne visais 
atvejais tiksliai atriboja tyčinius nužudymus ir neatsargius gyvybės atėmimus. Takoskyra tarp 
netiesioginės tyčios ir nusikalstamo pasitikėjimo, tarp netiesioginės tyčios ir nusikalstamo 
nerūpestingumo taip pat nėra pakankamai aiški: tikėtina, kad teismų praktikoje formuojasi 
netiesioginės tyčios prezumpcija (tuo tarpu Baudžiamasis kodeksas nepagrįstai atitolina 
netiesiogine tyčia ir neatsargiai padarytus gyvybės atėmimus: už nekvalifikuotą neatsargų gyvybės 
atėmimą numatyta maksimali bausmė yra gerokai mažesnė nei minimali už nekvalifikuotą tyčinį 
nusikaltimą numatyta bausmė). Lietuvos teismų praktikoje ypatingai retai inkriminuojamos mūsų 
Baudžiamajame kodekse numatytos privilegijuotos nužudymų sudėtys. Pastebėtina, kad kai kurių 
Europos valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtintos gerokai platesnės privilegijuotų 
nužudymų sąvokos ir todėl juos kriminalizuojančios normos praktikoje gali būti taikomos daug 
dažniau. Daugelio Europos valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose išskiriama itin sunkių 
nužudymų kategorija – nužudymai, padaryti iš anksto susiformavusia tyčia. Lietuvos Respublikos 
baudžiamajame kodekse ir Lietuvos teismų praktikoje tokiam subjektyviajam nužudymų požymiui 
ypatinga svarba nėra skiriama. Nei Baudžiamajame kodekse, nei Lietuvos teismų praktikoje taip 
pat nėra susiformavęs nuoseklus požiūris, kad už tiesiogine tyčia padaromus nužudymus turi būti 
skiriamos griežtesnės bausmės nei už nužudymus, padaromus netiesiogine tyčia. 

Atlikus literatūros analizę buvo išryškinti esminiai socialiniai faktoriai, kurių kiekybines ir 
kokybines reikšmes bus svarbu nustatyti atliekant reprezentatyvią Lietuvos gyventojų sociologinę 
apklausą. Pirminiai projekto rezultatai leido įžvelgti, kad nužudymų situacija Lietuvoje gali būti 
aiškinama atsižvelgiant į dezorganizuotos aplinkos poveikį (ši perspektyva itin svarbi aiškinant 
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ypatingai spartų nužudymų skaičiaus augimą 1991–1994 metais), remiantis išmokimo perspektyva, 
įtampos, kultūrinių tikslų ir institucionalizuotų priemonių konflikto perspektyva, subkultūros 
teorine prieiga. Psichologinių nužudymų aspektų nagrinėjimas leido išskirti šiuos veiksnius, 
galinčius paskatinti žmogų padaryti nužudymą: afekto būsenas (išskiriant fiziologinius ir 
patologinius afektus); emocines reakcijas (būsenas), nesiekiančias afekto lygio, bet apribojančias 
asmens elgesio suvokimą ir kontrolę; asocialias elgesio standartų ir pastiprinimų sistemas; 
psichikos sutrikimus. 

Projekte taip pat atliekama Lietuvos ir kitų Europos valstybių nužudymų bei su tuo galimai 
susijusių kitų parametrų lyginamoji analizė, žiniasklaidos monitoringas. 

Pirminiai projekto rezultatai pristatyti moksliniame straipsnyje (priimtas spausdinti). 

Projekto „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“ 
tikslas – kompleksiškai išanalizuoti, kaip tarpusavyje koegzistuoja ir vienas kitą įtakoja keli 
socialiniai reiškiniai: gyventojų požiūris į teisėsaugos institucijas, pasitikėjimas jomis, gyventojų 
saugumo jausmas ir nusikaltimų baimė bei požiūris į kriminalines bausmes. 

Mokslinių tyrimų projekte atlikta pasitikėjimo teisėsauga Lietuvoje analizė. Analizės vertę 
didžiąja dalimi nulemia tai, kad į pasitikėjimo teisėsauga problemas pažvelgta kompleksiškai, tiek 
mikrosocialiniu (analizuojant pasitikėjimą, kuris gali būti lengviau apibūdinamas anglišku terminu 
„trust“), tiek makrosocialiniu (analizuojant teisėsaugos institucijų patikimumo suvokimą, 
apibūdinamą naudojant anglišką terminą „confidence“). Projekte nuosekliai ištirti pasitikėjimo 
teisėsauga pokyčiai Lietuvoje, veiksniai, turintys įtakos tiek pasitikėjimui teisėsauga, tiek ir 
teisėsaugos patikimumo suvokimui. 

Projekto rezultatai atskleidė, kad, nepaisant 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. Pastaraisiais 
dviem dešimtmečiais pasitikėjimas policija palaipsniui augo, tuo tarpu gyventojų nepasitikėjimas 
teismais ir prokuratūra išliko gana stabilus. Projekte atliktos sociologinės apklausos duomenys 
rodo, kad geriausiai žmonių saugumą užtikrina policija, Prezidentas ir vietos bendruomenės. 

Televizija, radijas, spauda ir internetas yra pagrindiniai informacijos apie teisėsaugą šaltiniai, 
kuriais Lietuvos gyventojai labai pasitiki. Projekto rezultatai leidžia teigti, kad teisėsaugos kritikos 
eskalavimas masinėse medijose gali gyventojų neteisingumo jausmo ir nepasitikėjimo teisėsauga 
stiprėjimą. Kita vertus, patikimiausiu informacijos apie teisėsaugą šaltiniu Lietuvos gyventojai laiko 
draugų ir pažįstamų patirtį. Todėl itin svarbu, kad 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. Beveik du trečdaliai turinčių 
viktimologinę patirtį asmenų blogai vertina teisėsaugos institucijų darbą su nukentėjusiais nuo 
įvairių nusikaltimų. Turintys tiek tiesioginę, tiek netiesioginę viktimologinę patirtį asmenys dažniau 
jaučia nerimą dėl savo saugumo ir baimę tapti nusikaltimo auka. Todėl projekte daroma išvada, 
kad teisėsauga turi skirti daugiau dėmesio ir jautrumo žmogui, visų pirma nusikaltimo aukai. 
Teisėsaugos ir nusikaltimo aukų partnerystė galima esant kryptingai veiklai aiškinant nusikaltimo 
aukų teises, sudarant kuo geresnes sąlygas nusikaltimo aukoms bendradarbiauti su teisėsaugos 
institucijomis. 

Projekto rezultatai apibendrinti mokslinėje monografijoje, taip pat paskelbti tarptautinėje 
mokslo publikacijoje, pristatyti nacionaliniuose ir tarptautinėse moksliniuose renginiuose. 
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Projekto „Erdvinė miesto struktūra ir gyventojų saugumas“ tikslas – identifikuoti ryšį tarp 
erdvinių urbanistinių struktūrų ir nusikalstamumo Lietuvos miestuose; išaiškinti nustatyto ryšio 
priežastis ir dėsningumus; pateikti moksliškai pagrįstas rekomendacijas, kaip urbanistinėmis 
priemonėmis galima didinti Lietuvos miestų saugumą – ypač nustatytose probleminėse vietose. 

2012 m. projekte buvo atlikti Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos miestų nusikalstamumo ir 
socialinės erdvinės struktūros tyrimai: įvertinta kriminogeninė situacija tiriamose urbanizuotose 
teritorijose, identifikuoti erdvinių savybių ir kriminogeninės situacijos sąryšiai, įvardyti negatyvios 
ir pozityvios kriminogenines situacijas katalizuojančias erdvines urbanizuotų teritorijų savybės, 
atrinktos erdvės sintaksės savybės sugretintos su architektūriniame projektavime naudojamais 
miestovaizdžio modeliais ir pateiktos preliminarios rekomendacijos architektūriniam-urbanistiniam 
projektavimui.  

Gauti tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad Lietuvos didžiųjų miestų erdvinė struktūra įtakoja 
nusikalstamumo laipsnį viešosiose erdvėse. Nustatyti sąryšio dėsningumai mažiau ryškūs miesto 
visumos ir ryškesni jo dalių-kaimynysčių lygmenyje.  

Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje ryškėja dėsningumas – nusikalstamumas didesnis seklesnėse ir 
labiau integruojančiose erdvėse – ten, kur didesnė veiklų įvairovė ir didesni žmonių srautai. Šis 
dėsningumas pastebimas tiek globaliu, tiek lokaliu lygmeniu. Svarbus papildomas veiksnys – srautų 
įvairovė. Ten, kur ji maža, nusikalstamumas gali nepasireikšti. Tačiau kartu reikia pastebėti, kad 
šias erdves gyventojai suvokia kaip saugesnes. Nusikalstamumui yra patrauklios erdvės, nutolę nuo 
labiausiai integruojančių ašių (globalių ir lokalių) vidutiniškai per du sąlyginius žingsnius (judėjimo 
krypties pakeitimus), kurios atlieka savotišką svarbesnių gatvių dublerių vaidmenį ir pritraukia 
pakankamai didelius žmonių srautus, bet pasižymi mažesniu stebėtojų skaičiumi. Taip pat 
nusikalstamumui gali tapti patraukliomis gilios erdvės (pagrinde kaimynysčių lygmenyje), jeigu: 1) 
jos yra lokalizuotos ties kaimynystės riba (maksimalus gylis); 2) turi bent nedidelę urbanistinių 
morfotipų įvairovę gretimoje aplinkoje; 3) yra greta tik dalį paros naudojamų-lankomų objektų; 4) 
turi dėl savo išskirtinumo kaimynystėje sąlyginai didelius srautus generuojančius objektus; 5) 
gretimoje teritorijoje gyvena sąlyginai didelis žmonių skaičius, pasižymintis socialine įvairove.  

Pirmieji projekto rezultatai pristatyti 4 tarptautinėse mokslinėse konferencijose (iš jų 3 vyko 
užsienyje) ir paskelbti 5 leidiniuose (4 straipsniai – konferencijų pranešimų leidiniuose, 1 straipsnis 
– TDB referuojamame leidinyje). Taip pat 6 straipsniai priimti spaudai (2 straipsniai – konferencijų 
pranešimų leidiniuose, 2 straipsniai – TDB referuojamuose leidiniuose, 1 straipsnis – 
recenzuojamame mokslo leidinyje, 1 straipsnis – mokslo populiarinimo leidinyje). 

Projekto „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė 
perspektyva“ tikslas – padėti pagrindus stipresnei į pelną orientuotų nusikaltimų (narkotikų 
platinimas, turtiniai, ekonominiai, finansiniai, korupciniai ir kt.) kontrolei, ištiriant galimybes 
efektyviau nei ligi šiol spręsti neteisėtai įgyto turto paėmimo valstybės žinion klausimą ir pateikiant 
rekomendacijas dėl modernaus integralaus (tarpdisciplininio) turto konfiskavimo teisinio modelio 
įdiegimo Lietuvos teisėje. 

2012 metais projekte buvo tiriama Lietuvos teismų ir kitų institucijų praktika sprendžiant 
turto konfiskavimo klausimus, atliekama lyginamoji šių klausimų reglamentavimo Lietuvos 
Respublikoje ir kitose valstybėse analizė, mokslinės literatūros apžvalga. 

Pirminiai projekto rezultatai rodo, kad Lietuvos Respublikos teismuose labai vangiai taikomas 
iš nusikaltimo gautos naudos konfiskavimas. Neretai baudžiamosiose bylose išvis nebandoma 
nustatyti kiek turto kaltininkas gavo iš nusikalstamos veikos. Taip pat beveik netaikoma 
baudžiamosios teisės novela - išplėstinis turto konfiskavimas. Akivaizdžios problemos tais atvejais, 
kai turtinė nauda, gauta iš nusikaltimo, gali būti išieškoma nukentėjusiojo: teismai taip pat nelinkę 
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spręsti šių klausimų. Nėra susiformavusi teismų praktika kaip taikyti konfiskuotino turto paėmimą 
civilinio proceso tvarka (Baudžiamojo proceso kodekso 94 str. 4 d. numatytais atvejais). 

Projekto rezultatai leidžia teigti, kad tarptautiniuose dokumentuose, kitų valstybių teisinėse 
sistemose skiriama daug dėmesio lankstesnių neteisėtai įgyto turto paėmimo mechanizmų 
paieškai. Vertinant turto konfiskavimo plėtros galimybes ir alternatyvas jam kitose teisės šakose, 
buvo analizuojami mokesčių teisės klausimai. Projekte suformuluota išvada, kad mokesčių teisėje 
įtvirtintas „neutralumo“ principas tikėtinai užkerta kelią mokestinių instrumentų kaip 
alternatyvaus turto konfiskavimo būdo taikymui: principas iš esmės neleidžia skirtingai 
apmokestinti turto priklausomai nuo to, ar jo kilmė teisėta ar nepagrįsta (neteisėta). Kita vertus, 
tikslinga įvertinti galimybes Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje įtvirtinti „konfiskavimą 
nenuteisiant“ („non conviction based“) konfiskavimą. Jis yra taikomas Airijoje, Anglijoje, Italijoje, 
diegiamas daugelyje Rytų ir Centrinės Europos valstybių. Tokia praktika buvo ne kartą vertinta 
Europos Žmogaus Teisių Teisme, Teismas pripažino, kad tokia turto konfiskavimo forma 
neprieštarauja žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. 

Apibendrinant ketvirtojo uždavinio vykdymą galima teigti, jog įgyvendinant uždavinį – Atlikti 
grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių kriminogeninių procesų tyrimus – pabaigti du 
reikšmingi mokslo projektai, kurių rezultatai, tikėtina, bus svarbūs ir Lietuvos kriminologijos 
mokslui, ir teisėsaugos praktikai. Vertinant tris 2012 metais pradėtus vykdyti ketvirtojo uždavinio 
priemonėms skirtus projektus, galima prognozuoti numatomų jų rezultatų kokybę ir svarbą 
sprendžiant asmens ir visuomenės saugumo užtikrinimo problemas. 

 

1.5. Psichosocialinių sąveikų ir subjektyvios gerovės tyrimai 

Įgyvendinant 5 uždavinį 2012 m. buvo vykdomi šeši projektai: 5.1 priemonei13 buvo skirti trys 
projektai: „Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis 
matmenys“, „Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste“, 
„Socialinis darbas – tarp priklausomybės ir autonomijos“; 5.2 priemonei14 buvo skirti du projektai: 
„Demokratizacijos procesų Lietuvoje reprezentacijos individualioje sąmonėje“, „Piliečių ir vartotojų 
socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės“. Dar vieno projekto, kuris buvo 
pradėtas 2012 m. liepos mėn. („Demografiniai, socialiniai-ekonominiai ir teritoriniai vaikų mitybos 
būklės ypatumai“), metinė ataskaita nebuvo teikiama, todėl čia jis nebus aptartas. 

Vykdyti projektai apima platų spektrą aktualių mokslui ir praktikai problemų, susijusių su 
veiksmingo atsako į socialinius iššūkius paiešką. Dauguma projektų prasidėjo 2012 m. kovo–
balandžio mėnesiais, todėl jų ataskaitos atspindi atliktus pradinius darbus. Daugiausia rezultatų 
pasiekta nuo 2010 m. vykdomame projekte „Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės 
asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis matmenys“. 

Projekto „Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir 
sociodemografinis matmenys“ 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 

                                                 

 

 
13

 5.1 priemonė: asmens psichologinei gerovei įtaką darančių veiksnių (demografinių, sveikatos, socialinių ir 
ekonominių, asmenybinių) tyrimai. 
14

 5.2 priemonė: suvokto teisingumo (politinio, socialinio ekonominio, teisinio, procedūrinio) ir jo veiksnių Lietuvoje 
tyrimai. 
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Projektas yra daugiatikslis: tai ir dviejų svarbių metodikų standartizavimas (MMPI-2 ir LPGS), 
ir Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės struktūros atskleidimas, ir sąsajų tarp psichologinės 
gerovės bei asmenybės ir sociodemografinių kintamųjų nustatymas. Šiam projektui, kuris 
vykdomas nuo 2010 metų, 2012 metai buvo pagrindinių veiklų atlikimo metai. Užbaigtas LPGS 
(Lietuviškos psichologinės gerovės skalės) struktūros tobulinimas (išskirtos 7 subskalės). Atlikta 
preliminari LPGS ir MMPI-2 tyrimų su standartizacine (1202 respondentai: 658 moterys ir 544 
vyrai) imtimi rezultatų analizė, nustatytos abiejų metodikų skalių ir subskalių psichometrinės 
charakteristikos. Vykdyti MMPS-2 taikymo klinikinėms tiriamųjų grupėms tyrimai.  

Publikuoti 3 straipsniai mokslo žurnaluose ir 3 pranešimų tezės konferencijų leidiniuose. 
Publikacijos skirtos epilepsija sergančių žmonių asmenybės ypatumams ir LPGS metodikos 
struktūros aprašymui.  

Šio projekto galutiniai rezultatai (kurie bus pristatyti baigus projektą 2013 metais) turėtų būti 
labai svarbūs, tiek baigus rengti ir standartizuoti patikimas tyrimų priemones, kurios leistų 
nustatyti Lietuvos gyventojų psichologines savybes, tiek jau ir kai kurias tokias savybes nustatant 
šio projekto rėmuose. 2012 m. vykdytos veiklos sėkmingai padėjo pagrindus galutiniams projekto 
rezultatams. 

Projektas „Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos 
kontekste“ pradėtas vykdyti 2012 m. balandžio mėn. Pradinio projekto vykdymo etapo metu, 
įgyvendinant pirmus tris uždavinius: 1) įvertinti Lietuvos gyventojų psichologinį santykį su XX a. 
kolektyvinėmis traumomis ir socialinėmis transformacijomis, 2) nustatyti visuomenės susiskaldymą 
ir socialinio susitaikymo ir susitelkimo tendencijas ir 3) atlikti asmenų tapatumo ir nuostatų į 
istorinėse traumose dalyvavusias etnines grupes vertinimą, buvo rengiamas keturių dalių 
psichologinio santykio į socialines transformacijas klausimynas (PSSTK). Įgyvendinant ketvirtą 
projekto uždavinį – sudaryti psichologinės gerovės psichosocialinių veiksnių modelį, buvo sukurtas 
trumpas psichologinės gerovės klausimynas (PG-T). Pradinio tyrimo metu, buvo surinkti ir 
analizuoti 76-ių asmenų žvalgomojo tyrimo duomenys, atlikta naudotų psichologinio įvertinimo 
instrumentų psichometrinių charakteristikų analizė. Atsižvelgus į gautus žvalgomojo tyrimo 
rezultatus buvo koreguojami įvertinimo instrumentai ir tinkamai pasirengta pagrindinio tyrimo 
procedūra ir metodikos.  

Projektas „Socialinis darbas – tarp priklausomybės ir autonomijos“ pradėtas vykdyti 2012 m. 
kovo mėn. Šiuo projektu siekiama ištirti socialinių darbuotojų santykius su valdžia, galia ir 
autoritetu. 2012 metais – pirmaisiais projekto metais – buvo atlikta užsienio šalių mokslinės 
literatūros, susijusios su tema, paieška ir analizė. Taip pat buvo įgyvendinamas kokybinis tyrimas, 
kurio tikslas – empiriškai rekonstruoti ir konceptualizuoti socialinių darbuotojų "apsiėjimo" su 
valdžia/galia/autoritetu strategijas. Kokybinis tyrimas įgyvendinamas pagal grindžiamosios teorijos 
(Grounded Theory) metodologinę strategiją (A. Strauss ir J. Corbin versija). Vadovaujantis iš anksto 
struktūruota ir tyrimo eigoje formuojamomis atrankomis, buvo atlikta 12 naratyvinių interviu su 
socialiniais darbuotojais ir socialinio darbo organizacijų vadovais. Pradėtas trečiasis ir paskutinysis 
duomenų analizės etapas – selektyvinis kodavimas. Kokybinio tyrimo rezultatai buvo pristatyti 
moksliniame seminare socialinio darbo srities mokslininkams ir socialinio darbo praktikams.  

Projektas „Demokratizacijos procesų Lietuvoje reprezentacijos individualioje sąmonėje 
tyrimas“ pradėtas vykdyti 2012 m. kovo mėn. Vykdant šį projektą 2012 m. pasiekti šie pagrindiniai 
rezultatai: išanalizuoti Lietuvoje ir pasaulyje atlikti moksliniai demokratizacijos procesų tyrimai, 
apžvelgtos demokratizacijos teorijos, modeliai; remiantis demokratizacijos teorijų ir tyrimų analize, 
parengta empirinio tyrimo metodologija bei metodika ir 2012 m. rugsėjo–spalio mėn. atliktas 
reprezentatyvus Lietuvos gyventojų kiekybinis tyrimas; pradėtas kokybinis tyrimas (fokusuotų 
diskusijų grupės, giluminiai interviu), kuris bus naudojamas siekiant pagilinti kiekybinę 
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demokratizacijos procesų Lietuvoje analizę; surengtas tarpinius projekto vykdymo rezultatus 
pristatantis mokslinis seminaras „Demokratizacijos procesai ir jų analizė šiuolaikiniame pasaulyje“ 
(2012 m. lapkričio mėn.). 

Projekte „Piliečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės“ 
atliktos socialinio teisingumo sampratos ir raidos analizės pagrindu buvo padaryta išvada, kad 
socialinis teisingumas iš esmės yra visuomenės socialinio solidarumo ir socialinio susitarimo 
išraiška. Socialinio teisingumo paradigmoje daugiau akcentuojama ne kompensacija asmeniui už 
nerealizuotas socialines teises, o investicijos į tokio asmens gražinimą atgal į visuomenę. Kadangi 
visuomenės grupės ir individai nevienodai ekonomiškai saugios ir todėl nevienodai jautrios 
socialinei rizikai, tai jų socialinio teisingumo supratimas ir vertė skiriasi.  

Siekiant atskleisti ryšį tarp suvokiamo socialinio teisingumo (mikro lygmens) ir makro 
lygmens socialinių ekonominių veiksnių buvo atliktas empirinis Centrinės ir Rytų Europos šalių 
tyrimas. Tam tikslui buvo panaudotos Pasaulio vertybių tyrimo (World Values Survey, World 
Resources Institute), Eurostat duomenų bazės. Lyginant gyventojų socialinio teisingumo suvokimo 
lygmenį 1995–1998 m. buvo nustatyta, kad šalys su aukštesniais suvokiamo socialinio teisingumo 
reitingais po kurio laiko linkę turėti darnesnę visuomenė su mažesniu socialinės atskirties lygiu.  

Pilietiškumo formavimas siejamas su visuomenės vystymosi fazėmis ir politinėmis 
ideologijomis. Išskiriami du platūs konceptualūs pilietiškumo modeliai: pilietiškumas kaip teisinis 
statusas ir pilietiškumas kaip socialinis aktyvumas. Plačioje piliečio teisingumo suvokimo 
formavimo koncepcijų aibėje išskiriamos kelios koncepcijų grupės, kurios gali persidengti ar net 
prieštarauti viena kitai.  

Teoriškai pagrindę socialinio teisingumo suvokimo koncepcijų prieštaringumą, tyrėjai atliko 
bandomąjį tyrimą, kuris patvirtino teoriškai suformuluotas įžvalgas. Atlikus bandomąjį tyrimą, 
paaiškėjo, kad daugelis jaunų žmonių (89 proc.) vartotojo teises ir asmeninę gerovę mano esant 
svarbesniais nei rūpintis visos visuomenės gerove ir prisiimti piliečio teises ir pareigas. Analizuojant 
valstybės santykio su piliečiais požiūriu, tyrimo duomenys parodė, kad jaunimui patraukliausios yra 
socialdemokratinės vertybės (50 proc.) ir konservatyvios vertybės (40,5 proc.). Jeigu 
individualiame lygmenyje jaunuolių preferencijos pasirodė esą egoistinės ir vartotojiškos, tai 
valstybiniam lygmenyje – socialdemokratinės ir konservatyvios, nors šios koncepcijos daugiau 
paremtos pilietinės visuomenės vertybių sistemomis. 

Apibendrinant galima teigti, visos 2012 metais pradėtų projektų vykdytojų grupės turi visas 
galimybes sėkmingai atlikti numatytas veiklas ir 2013 metais pateikti pagrindinius tyrimo 
rezultatus ir paskelbti suplanuotas publikacijas. 
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2. Išvados ir rekomendacijos 

Remiantis Programoje (Dėl Nacionalinės mokslo programos..., 2010) numatytais rezultatais, 
2012 m. vykdytus ir įgyvendintus projektus ir tyrimus rekomenduojama vertinti pagal tris 
pagrindines rodiklių grupes: 

- Formalius rodiklius, kurie atspindi, ar programos vykdymas užtikrina tokių programos 
rezultatų, kaip projektų, publikacijų skaičius, rekomendacijų ar pasiūlymų, testų komplektų 
skaičius ir pan.  

- Programos socialinio veiksmingumo rodiklius, kurie atspindi, ar vykdomi tyrimai 
sprendžia ir 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). Iš viso 
2012 metais buvo vykdoma 31 projektas, 8 iš jų 2012 metais pasibaigė, 23 yra tęsiami toliau. Pagal 
formalius kriterijus 30 projektų riba buvo peržengta.  

Programos rezultatuose numatoma (Dėl Nacionalinės mokslo programos, 2010), kad turi būti 
parengta ne mažiau kaip 20 straipsnių, 5 monografijos ir sintetiniai veikalai. Iki 2012 m. pabaigos 
buvo parengtos ir įteiktos spaudai 16 monografijų arba mokslinių studijų, paskelbti arba įteikti 
spaudai 77 moksliniai straipsniai. Tad jau dabar, likus beveik metams iki Programos pabaigos, ir šis 
formalus kriterijus yra viršytas daugiau negu tris kartus.  

Vertinant 2012 m. vykdytus projektus pagal jų socialinį veiksmingumą, yra pagrindas teigti, 
kad yra visos prielaidos pasiekti numatytus rezultatus (parengti ne mažiau kaip 3 metodikas 
padėčiai darbo rinkoje prognozuoti; pateikti ne mažiau kaip 3 moksliniais tyrimais pagrįstas 
rekomendacijas, kaip modernizuoti gyventojų ir šeimos politikos sritis, socialinės gerovės ir darbo 
rinkos priežiūros sistemas; atlikti ne mažiau kaip 3 lyginamąsias kriminogeninių procesų analizes ir 
pateikti ne mažiau kaip 3 rekomendacijas nusikaltimų prevencijai; parengti 3 testų komplektus 
Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės vertinimui).  

Vykdymo grupė rekomenduoja atkreipti dėmesį į tai, kad įgyvendinamuose projektuose būtų 
daugiau dėmesio skiriama tiems projektų rezultatams, kuriuos aprašo socialinio veiksmingumo 
rodikliai. 

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.  

Bendriausiu lygiu visiems projektams būdingas tyrimo metodų ir empirinių šaltinių 
adekvatumas. Visuose projektuose atlikti empiriniai tyrimai (apklausos, interviu, dokumentų 
analizė ir pan.), jų apimtis įvairuoja. 2012 m. uždavinio vykdymas iš dalies atitiko ir orientacijos į 
tarptautiškumą kriterijų, tačiau daugiau tarptautinės rezultatų sklaidos, bet ne tyrimų 
problematikos ir metodologijos požiūriu. Ne visi projektai pasitelkia tarptautinę palyginamąją 
analizę, siekdami kontekstualizuoti nagrinėjamas problemas. Visi baigti projektas siūlo 
rekomendacijas, tačiau tenka konstatuoti, kad kartais rekomendacijos būna pernelyg abstrakčios ir 
deklaratyvios. Mokslo rezultatų tarptautinės bei nacionalinės ir mokslo populiarinimo sklaidos 
požiūriu projektai taip pat labai skirtingi. Mokslo populiarinimo veiklų pobūdis varijuoja nuo 
pavienių straipsnių ar pasisakymų spaudoje iki periodinio naujienlaiškio leidybos ir platinimo 
politikams, politikos įgyvendintojams, mokslo bendruomenei ir visuomenei.  
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Iš esmės visi projektai atitinka ar demonstruoja potenciją atitikti laukiamus Programos 
rezultatus, nors skirtinga apimtimi. Tikėtina, jog įgyvendinus visus Programos projektus bus 
sukurtos Lietuvai aktualios mokslo žinios, būtinos gyventojų politikos (ar bent kai kurių jos sričių) 
tobulinimui ir efektyvinimui.  

Itin aktualus išlieka šių žinių perdavimas viešosios politikos subjektams bei jų panaudojimas, 
kuriant viešosios politikos gaires ar priemones. Galbūt ateities Nacionalinėse programose galima 
būtų numatyti, jog vienas iš privalomų projekto produktų turėtų būti vykdomoji santrauka 
(executive summary), kurios adresatas būtų viešosios politikos lauko veikėjai, o stilistika atitiktų 
privalomus tokio žanro darbų reikalavimus. Svarstytinos ir komunikacinės šių santraukų 
transliavimo strategijos bei komunikaciją administruojanti institucija.  

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. 

2012 metai yra priešpaskutiniai Programos įgyvendinimo metai, todėl svarbu atkreipti 
dėmesį į įgyvendinamų projektų bei Programos priemonių ir temų atitikmenį. Projekto vykdymo 
grupė aiškiai mato, jog dalis Programos uždavinius sudarančių temų arba visai netirtos, arba tirtos 
tik iš dalies. Tačiau tikėtis, kad visos Programos temos bus vienodai ištirtos nebuvo jokio pagrindo. 
Mokslininkai siūlydami tyrimo projektus turėjo galimybes patys rinktis. Projekto vykdymo grupė 
pritaria tokiai Programos įgyvendinimo koncepcijai, kai uždavinius sudarančios temos labiau 
primena tyrimų gaires, o ne viešiesiems pirkimams formuluojamas technines užduotis. Tokios 
temų koncepcijos turėtų būti laikomasi, projektuojant ir kitas nacionalines mokslo programas.   

Apibendrinus 2012 metais Programoje atliktus darbus galima konstatuoti, kad jie visiškai 
atitinka Programos tikslą, uždavinius ir numatomus rezultatus.  

 



 29 

3. 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. 
 

3.1. 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. 

Lietuvos retai apgyvendintos teritorijos ir jų gyventojai. Paraiška vykdyti nacionalinės 
mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam 
saugumui“, 2012. 

Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros. Paraiška 
vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, 2011. 

Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas. Paraiška vykdyti 
nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, 2010. 
 

2 uždavinys 

Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais tyrimas. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo 
programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 
2012. 

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. 

Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos 
kontekste. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 
„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2012. 

Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo 
programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 
2011. 

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. 

Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas. 
Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 
iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2011. 
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Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką : stebėsenos sistemos 
parengimas. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 
„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2011. 

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. 

Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas. Paraiška 
vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, 2011. 

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į ankstyvąją pensiją, integracijos į darbo rinką tyrimas. 
Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 
iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2012. 

 

3 uždavinys 

Būsto politika Lietuvoje: raida, problemos ir pilietinės iniciatyvos. Paraiška vykdyti 
nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, 2012. 

Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką. Paraiška vykdyti nacionalinės 
mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam 
saugumui“, 2012. 

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. 
Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 
iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema – optimalaus socialinės paramos modelio 
kūrimas. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 
„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2012. 

Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas. 
Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 
iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos 
šeimose. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 
„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2012. 

 

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. 

Erdvinė miesto struktūra ir gyventojų saugumas. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo 
programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 
2012. 
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Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva. 
Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai 
iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2012. 

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai. Paraiška 
vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo 
programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 
2012. 

 

5 uždavinys 

Demografiniai, socialiniai-ekonominiai ir teritoriniai Lietuvos vaikų mitybos būklės 
netolygumai. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. 
Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2012. 

Demokratizacijos procesų Lietuvoje reprezentacijos individualioje sąmonėje. Paraiška vykdyti 
nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, 2012. 

Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis 
matmenys. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa 
„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 2010. 

Piliečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės. Paraiška 
vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, 2012. 

Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste. Paraiška 
vykdyti nacionalinės mokslo programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, 2012. 

Socialinis darbas – tarp priklausomybės ir autonomijos. Paraiška vykdyti nacionalinės mokslo 
programos mokslinių tyrimų projektą. Programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, 
2012. 

 

3.2. Projektų 2012 m. ataskaitos 

1 uždavinys 

Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės. 
Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Lietuvos retai apgyvendintos teritorijos ir jų gyventojai. Mokslinių tyrimų projekto metinė 
ataskaita, 2012. 

Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros. Mokslinių 
tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto 
baigiamoji ataskaita, 2012. 
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2 uždavinys 

Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto metinė 
ataskaita, 2012. 

Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos ciklo 
sąlygomis. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos 
kontekste. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje. Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji 
ataskaita, 2012. 

Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir karjeros projektavimas kintančios Lietuvos 
darbo rinkos sąlygomis. Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2012. 

Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas. 
Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2012. 

Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką : stebėsenos sistemos 
parengimas. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų politikos priemonių įtaka užimtumui, nedarbui ir 
darbo rinkai. Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2012. 

Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas. Mokslinių 
tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2012. 

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į ankstyvąją pensiją, integracijos į darbo rinką tyrimas. 
Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

 

3 uždavinys 

Būsto politika Lietuvoje: raida, problemos ir pilietinės iniciatyvos. Mokslinių tyrimų projekto 
metinė ataskaita, 2012. 

Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką. Mokslinių tyrimų projekto metinė 
ataskaita, 2012. 

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. 
Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema – optimalaus socialinės paramos modelio 
kūrimas. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas. 
Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos 
šeimose. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

 
4 uždavinys 

„Dviejų spindulių“ modelio sukūrimas ir taikymas registruoto bei latentinio nusikalstamumo 
Lietuvoje tyrime. Mokslinių tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2012. 
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Erdvinė miesto struktūra ir gyventojų saugumas. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 
2012. 

Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva. 
Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai. Mokslinių 
tyrimų projekto baigiamoji ataskaita, 2012. 

Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 
2012. 

 

5 uždavinys 

Demografiniai, socialiniai-ekonominiai ir teritoriniai Lietuvos vaikų mitybos būklės 
netolygumai. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Demokratizacijos procesų Lietuvoje reprezentacijos individualioje sąmonėje. Mokslinių tyrimų 
projekto metinė ataskaita, 2012. 

Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis 
matmenys. Mokslinių tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Piliečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės. Mokslinių 
tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste. Mokslinių 
tyrimų projekto metinė ataskaita, 2012. 

Socialinis darbas – tarp priklausomybės ir autonomijos. Mokslinių tyrimų projekto metinė 
ataskaita, 2012. 

 

3.3. Ekspertinio įvertinimo ataskaitos 

1 uždavinys 

Gimstamumo ir šeimos kitimas, veiksniai, pasekmės ir gimstamumo didėjimo galimybės. 
Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2013. 

Lietuvos retai apgyvendintos teritorijos ir jų gyventojai. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis 
įvertinimas, 2012. 

Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros. Mokslinių 
tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto 
ekspertinis įvertinimas, 2012. 

 

2 uždavinys 

Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis 
įvertinimas, 2012. 

Darbo rinkos politikos priemonių poveikis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos ciklo 
sąlygomis. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 
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Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos 
kontekste. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2013. 

Dirbančių socialinį darbą profesinė gerovė Lietuvoje. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis 
įvertinimas, 2013. 

Gydytojo profesijos pasirinkimo motyvacija ir karjeros projektavimas kintančios Lietuvos 
darbo rinkos sąlygomis. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas. 
Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2013. 

Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką : stebėsenos sistemos 
parengimas. 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. 

Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas. Mokslinių 
tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

 

3 uždavinys 

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. 
Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2011. 

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. 
Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2013. 

Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas. 
Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Tarpsektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos 
šeimose. 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, 2013. 

Erdvinė miesto struktūra ir gyventojų saugumas. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis 
įvertinimas, 2012. 

Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva. 
Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai. Mokslinių 
tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis 
įvertinimas, 2012. 

 

5 uždavinys 

Demokratizacijos procesų Lietuvoje reprezentacijos individualioje sąmonėje. Mokslinių tyrimų 
projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 
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Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis 
matmenys. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2013. 

Piliečių ir vartotojų socialinio-ekonominio teisingumo suvokimo formavimo gairės. Mokslinių 
tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste. Mokslinių 
tyrimų projekto ekspertinis įvertinimas, 2012. 

Socialinis darbas – tarp priklausomybės ir autonomijos. Mokslinių tyrimų projekto ekspertinis 
įvertinimas, 2012. 

 



4. Priedai 

 

4.1. Priedas 1. Pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ 2012 metais vykdytų projektų 
sąrašas 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
reg. Nr. 

Sutarties 
Nr. 

Projekto 
vadovas 

Projekto 
pavadinimas 

Projektą 
vykdanti 

institucija 

Uždavinio Nr. ir 
pavadinimas 

Priemonės Nr. ir pavadinimas 
Skirta lėšų projektui vykdyti, tūkst. Lt Projekto 

trukmė Iš viso 2010 2011 2012 2013 

1 SIN-
10021 

SIN-
01/2010 

Dr. Aušra 
Maslauskaitė 

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

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

1. Šalies 
demografinės 
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 SIN-
10014 

SIN-
02/2010 

Dr. Egidijus 
Barcevičius 

Užburtas ratas? 
Lietuvos 
gyventojų 
apykaitinės 
migracijos 
tyrimas 

VšĮ 
Viešosios 
politikos ir 
vadybos 
institutas 

1. Šalies 
demografinės 
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 0.00 2010-09-01– 
2012-04-30 

3 SIN-
10033 

SIN-
04/2010 

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 
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4 SIN-
10015 

SIN-
05/2010 

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 

5 SIN-
10005 

SIN-
07/2010 

Dr. 
Aleksandras 
Dobryninas 

Lietuvos 
gyventojų 
pasitikėjimas 
teisėsaugos 
institucijomis ir 
jį lemiantys 
veiksniai 

Vilniaus 
universite
tas 

4. Grėsmę 
asmens ir 
visuomenės 
saugumui 
keliančių 
kriminogeninių 
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 0.00 2010-09-01– 
2012-12-31 

6 SIN-
10007 

SIN-
08/2010 

Dr. Alfredas 
Kiškis 

„Dviejų 
spindulių“ 
modelio 
sukūrimas ir 
taikymas 
registruoto bei 
latentinio 
nusikalstamum
o Lietuvoje 
tyrime 

Mykolo 
Romerio 
universite
tas 

4. Grėsmę 
asmens ir 
visuomenės 
saugumui 
keliančių 
kriminogeninių 
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 0.00 2010-08-01– 
2012-11-30 

7 SIN-
10008 

SIN-
11/2010 

Dr. Albinas 
Bagdonas 

Lietuvos 
gyventojų 
psichologinės 
gerovės 
asmenybinis, 
sveikatos ir 
sociodemografi
nis matmenys 

Vilniaus 
universite
tas 

5. Psichosocia-
linių 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 
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8 SIN-
11002 

SIN-
01/2011 

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  0.00 84.00 40.00 0.00 2011-04-14– 
2012-04-30 

9 SIN-
11009 

SIN-
02/2011 

habil. 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  0.00 45.20 74.80 0.00 2011-04-15– 
2012-12-31 

10 SIN-
11011 

SIN-
03/2011 

dr. Vytas 
Navickas 

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

Vilniaus 
pedagogin
is 
universite
tas 

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 0.00 51.90 39.10 0.00 2011-05-02– 
2012-04-30 

11 SIN-
11004 

SIN-
04/2011 

dr. Adelė 
Astromskienė 

Kaimo 
gyventojų 
verslinės 
iniciatyvos ir 
motyvacijos 
dirbti didinimo 
galimybių 
tyrimas 

Lietuvos 
žemės 
ūkio 
universite
tas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, darbo 
rinkos politikos 
ir užimtumo 
tyrimai 

2.2. gyventojų motyvacijos 
dirbti (jos skatinimo ir 
karjeros projektavimo) tyrimai 

150.00  0.00 63.00 87.00 0.00 2011-05-02– 
2012-12-30 

12 SIN-
11005 

SIN-
05/2011 

habil. dr. Irena 
Misevičienė 

Pagrindinių 
sveikatos ir 
švietimo 
sistemų 
žmogiškųjų 
išteklių būklės 

Lietuvos 
sveikatos 
mokslų 
universite
tas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, darbo 
rinkos politikos 
ir užimtumo 
tyrimai 

2.2. gyventojų motyvacijos 
dirbti (jos skatinimo ir 
karjeros projektavimo) tyrimai 

145.00  0.00 53.90 91.10 0.00 2011-07-01– 
2012-09-30  



 39 

vertinimas 

13 SIN-
12017 

SIN-
01/2012 

Evaldas 
Kazlauskas 

Psichologinės 
gerovės 
psichosocialinia
i veiksniai 
psichotraumato
logijos 
kontekste 

Vilniaus 
universite
tas 

5. Psichosocia-
linių sąveikų ir 
subjektyvios 
gerovės tyrimai 

5.1. asmens psichologinei 
gerovei įtaką darančių 
veiksnių (demografinių, 
sveikatos, socialinių ir 
ekonominių, asmenybinių) 
tyrimai 

140.50 0.00 0.00 58.70 81.80 2012-04-01– 
2013-12-31 

14 SIN-
12009 

SIN-
02/2012 

Vidmantas 
Daugirdas 

Lietuvos retai 
apgyventos 
teritorijos ir jų 
gyventojai 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

1. Šalies 
demografinės 
raidos tyrimai 

1.1. gimstamumo (jį lemiančių 
veiksnių ir pasekmių, 
prokreacinės elgsenos 
modelių ir veiksnių, šeimos ir 
namų ūkio transformacijos) 
tyrimai 
1.3. migracijos (tendencijų, 
masto, krypčių, veiksnių, 
pasekmių, įtakos 
nacionaliniam saugumui ir 
demografinės pusiausvyros 
praradimui) ir šiuos 
demografinius procesus 
lemiančių veiksnių tyrimai 

332.90 0.00 0.00 141.40 191.50 2012-03-19– 
2013-12-15 

15 SIN-
12012 

SIN-
03/2012 

Vladas Gaidys Demokratizacij
os procesų 
Lietuvoje 
reprezentacijos 
individualioje 
sąmonėje 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

5. Psichosocia-
linių sąveikų ir 
subjektyvios 
gerovės tyrimai 

5.3. politinių judėjimų ir 
valdžios institucijų 
reprezentacijos individualioje 
sąmonėje veiksnių tyrimai 

236.00 0.00 0.00 125.00 111.00 2012-03-19– 
2013-11-30 

16 SIN-
12010 

SIN-
04/2012 

Birutė 
Švedaitė-
Sakalauskė 

Socialinis 
darbas – tarp 
priklausomybės 
ir autonomijos 

Vilniaus 
universite
tas 

5. Psichosocia-
linių sąveikų ir 
subjektyvios 
gerovės tyrimai 

5.3. politinių judėjimų ir 
valdžios institucijų 
reprezentacijos individualioje 
sąmonėje veiksnių tyrimai 

166.80 0.00 0.00 45.80 121.00 2012-04-01– 
2013-12-31 

17 SIN-
12022 

SIN-
05/2012 

Dalia 
Bagdžiūnienė 

Darbuotojų 
pilietiškas 
elgesys Lietuvos 
organizacijose 
motyvacijos 

Vilniaus 
universite
tas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, darbo 
rinkos politikos 
ir užimtumo 

2.2. gyventojų motyvacijos 
dirbti (jos skatinimo ir 
karjeros projektavimo) tyrimai 

104.60 0.00 0.00 45.80 58.80 2012-04-01– 
2013-12-31 
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dirbti 
problematikos 
kontekste 

tyrimai 

18 SIN-
12005 

SIN-
06/2012 

Vitalija 
Rudzkienė 

Piliečių ir 
vartotojų 
socialinio-
ekonominio 
teisingumo 
suvokimo 
formavimo 
gairės 

Mykolo 
Romerio 
universite
tas 

5. Psichosocia-
linių sąveikų ir 
subjektyvios 
gerovės tyrimai 

5.2. suvokto teisingumo 
(politinio, socialinio 
ekonominio, teisinio, 
procedūrinio) ir jo veiksnių 
Lietuvoje tyrimai 

157.40 0.00 0.00 59.80 97.60 2012-04-01– 
2013-12-31 

19 SIN-
12020 

SIN-
07/2012 

Eglė 
Butkevičienė 

Tarptautinė 
socialinio 
tyrimo 
programa: 
Lietuvos 
socialinių 
problemų 
stebėsena 

Kauno 
technolog
ijos 
universite
tas 

3. Socialinės 
gerovės tyrimai 

3.1. socialinių problemų, 
socialinės gerovės poreikių 
tyrimai 
3.3. socialinės politikos 
formavimąsi veikiančių 
veiksnių, jos rezultatų ir 
padarinių tyrimai 

384.00 0.00 0.00 184.10 199.90 2012-04-01– 
2013-12-31 

20 SIN-
12018 

SIN-
08/2012 

Kęstutis 
Zaleckis 

Erdvinė miesto 
struktūra ir 
gyventojų 
saugumas 

Kauno 
technolog
ijos 
universite
tas 

4. Grėsmę 
asmens ir 
visuomenės 
saugumui 
keliančių 
kriminogeninių 
procesų tyrimai 

4.1. registruoto 
nusikalstamumo (įskaitant ir 
latentinį) būklės Lietuvoje 
(masto, struktūros, kitimo, 
regioninių ypatumų) tyrimai, 
nusikalstamumo padaromos 
žalos analizė ir tendencijų 
prognozė 
 4.2. gyventojų pasitikėjimo 
(nepasitikėjimo) teisėsaugos 
institucijomis priežasčių ir 
padarinių, gyventojų požiūrio 
į nusikalstamumo grėsmę 
tyrimai  
4.3. Nusikalstamų veikų 
prevencijos Lietuvoje 
moksliškai pagrįstų programų 
ir priemonių efektyvumo, 
nusikalstamų veikų kontrolės 

199.50 0.00 0.00 96.00 103.50 2012-03-19– 
2013-12-31 
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sistemos bausmių taikymo ir 
vykdymo politikos tyrimai 

21 SIN-
12023 

SIN-
09/2012 

Rūta Brazienė Lietuvos 
jaunimo 
perėjimas iš 
švietimo 
sistemos į 
darbo rinką: 
stebėsenos 
sistemos 
parengimas 

Kauno 
technolog
ijos 
universite
tas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, darbo 
rinkos politikos 
ir užimtumo 
tyrimai 

2.1. darbo vietų kaitos 
tendencijų tyrimai 

310.00 0.00 0.00 138.00 172.00 2012-04-01– 
2013-12-31 

22 SIN-
12011 

SIN-
10/2012 

Vytautas 
Mizaras 

Socialinės, 
ekonominės ir 
teisinės 
priemonės 
siekiant šeimų 
stabilumo ir 
plėtros 

Teisės 
institutas 

1. Šalies 
demografinės 
raidos tyrimai 

1.1. gimstamumo (jį lemiančių 
veiksnių ir pasekmių, 
prokreacinės elgsenos 
modelių ir veiksnių, šeimos ir 
namų ūkio transformacijos) 
tyrimai 

168.00 0.00 0.00 77.60 90.40 2012-04-01– 
2013-12-31 

23 SIN-
12019 

SIN-
11/2012 

Algimantas 
Čepas 

Nužudymai 
Lietuvoje: 
kriminologinis 
tyrimas 

Teisės 
institutas 

4. Grėsmę 
asmens ir 
visuomenės 
saugumui 
keliančių 
kriminogeninių 
procesų tyrimai 

4.1. registruoto 
nusikalstamumo (įskaitant ir 
latentinį) būklės Lietuvoje 
(masto, struktūros, kitimo, 
regioninių ypatumų) tyrimai, 
nusikalstamumo padaromos 
žalos analizė ir tendencijų 
prognozė  

253.80 0.00 0.00 121.60 132.20 2012-04-01– 
2013-12-31 

24 SIN-
12004 

SIN-
12/2012 

Nida 
Kvedaraitė 

Akademinio 
jaunimo 
judumo darbo 
tikslais tyrimas 

Kauno 
technolog
ijos 
universite
tas 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, darbo 
rinkos politikos 
ir užimtumo 
tyrimai 

2.1. darbo vietų kaitos 
tendencijų tyrimai 

152.20 0.00 0.00 71.60 80.60 2012-04-01– 
2013-12-31 
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25 SIN-
12015 

SIN-
13/2012 

Lina 
Jaruševičienė 

Tarpsektorinis 
bendradarbiavi
mas 
sprendžiant 
sveikatos 
problemas 
socialinės 
rizikos šeimose 

Lietuvos 
sveikatos 
mokslų 
universite
tas 

3. Socialinės 
gerovės tyrimai 

3.1. socialinių problemų, 
socialinės gerovės poreikių 
tyrimai 

283.30 0.00 0.00 91.40 191.90 2012-04-01– 
2013-12-31 

26 SIN-
12021 

SIN-
14/2012 

Skirmantas 
Bikelis 

Kad 
nusikaltimai 
neapsimokėtų: 
nusikalstamo 
turto 
konfiskavimo 
daugiašakė 
perspektyva 

Teisės 
institutas 

4. Grėsmę 
asmens ir 
visuomenės 
saugumui 
keliančių 
kriminogeninių 
procesų tyrimai 

4.1. registruoto 
nusikalstamumo (įskaitant ir 
latentinį) būklės Lietuvoje 
(masto, struktūros, kitimo, 
regioninių ypatumų) tyrimai, 
nusikalstamumo padaromos 
žalos analizė ir tendencijų 
prognozė 
4.2. gyventojų pasitikėjimo 
(nepasitikėjimo) teisėsaugos 
institucijomis priežasčių ir 
padarinių, gyventojų požiūrio 
į nusikalstamumo grėsmę 
tyrimai 
4.3. Nusikalstamų veikų 
prevencijos Lietuvoje 
moksliškai pagrįstų programų 
ir priemonių efektyvumo, 
nusikalstamų veikų kontrolės 
sistemos bausmių taikymo ir 
vykdymo politikos tyrimai 

159.60 0.00 0.00 75.80 83.80 2012-04-01– 
2013-12-31 

27 SIN-
12513 

SIN-
15/2012 

habil. dr. 
Laimutė 
Žalimienė 

Piniginių 
išmokų ir 
paslaugų 
derinimo 
dilema – 
optimalaus 
socialinės 
paramos 
modelio 

Vilniaus 
universite
tas 

3. Socialinės 
gerovės tyrimai 

3.2. gyventojų pirminių 
pajamų formavimosi, 
socialinės globos paslaugų 
tyrimai 

128.70  0.00 0.00 55.40 73.30 2012-07-01– 
2013-12-31 
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kūrimas 

28 SIN-
12517 

SIN-
16/2012 

dr. Dainius 
Pūras 

Iššūkiai 
įgyvendinant 
Lietuvos 
psichikos 
sveikatos 
politiką 

Vilniaus 
universite
tas 

3. Socialinės 
gerovės tyrimai 

3.3. socialinės politikos 
formavimąsi veikiančių 
veiksnių, jos rezultatų ir 
padarinių tyrimai 

219.50  0.00  0.00  84.90  134.60  2012-07-01– 
2013-12-31 

29 SIN-
12516 

SIN-
17/2012 

dr. Aušra 
Petrauskienė 

Demografiniai, 
socialiniai-
ekonominiai ir 
teritoriniai 
Lietuvos vaikų 
mitybos būklės 
netolygumai 

Lietuvos 
sveikatos 
mokslų 
universite
tas 

5. Psichosocia-
linių sąveikų ir 
subjektyvios 
gerovės tyrimai 

5.1. asmens psichologinei 
gerovei įtaką darančių 
veiksnių (demografinių, 
sveikatos, socialinių ir 
ekonominių, asmenybinių) 
tyrimai 

175.90 0.00 0.00 53.60 122.30  2012-07-01– 
2013-12-31 

30 SIN-
12505 

SIN-
18/2012 

dr. Jolanta 
Aidukaitė 

Būsto politika 
Lietuvoje: raida, 
problemos ir 
pilietinės 
iniciatyvos 

Lietuvos 
socialinių 
tyrimų 
centras 

3. Socialinės 
gerovės tyrimai 

3.1. socialinių problemų, 
socialinės gerovės poreikių 
tyrimai 

183.30 0.00 0.00 72.00 111.30  2012-07-01– 
2013-12-31 

31 SIN-
12514 

SIN-
19/2012 

dr. Rasa 
Smaliukienė 

Pareigūnų ir 
karių, 
išleidžiamų į 
ankstyvąją 
pensiją, 
integracijos į 
darbo rinką 
tyrimas 

Generolo 
Jono 
Žemaičio 
Lietuvos 
karo 
akademija 

2. Šalies 
žmogiškųjų 
išteklių, darbo 
rinkos politikos 
ir užimtumo 
tyrimai 

2.1. darbo vietų kaitos 
tendencijų tyrimai 

126.90  0.00  0.00  49.40  77.50  2012-09-01– 
2013-11-30 

Iš viso: 7,532.90 545.10 1,433.40 2,962.50 2,591.90  

 

 

 

 

 

 
 

 



4.2. Priedas 2. Pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam 
saugumui“ 2012 metais parengtų mokslinių publikacijų sąrašas 

A. Monografijos, studijos 

1. Barcevičius E., Žvalionytė D. (moksl. red.) 2012. Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų 
apykaitinės migracijos tyrimas. Vilnius: Vaga. 

2. Maslauskaitė A., Baublytė M. Skyrybų visuomenė. Ištuokų raida, veiksniai, pasekmės. 
Vilnius: LSTC, 2012. 

3. Astromskienė, A., Ramanauskienė J., Gargasas, A., Rukuižienė R., Liaudanskas, G. 2012. 
Lietuvos kaimo gyventojų verslinė motyvacija. Kolektyvinė monografija, 232 p. (Parengta spaudai) 

4. Taljūnaitė, M., Pocius, A.,  Labanauskas, L.,  Lipnevič, A. 2012. Gydytojų integracija ir 
karjeros proejktavimas kintančiomis kintančiomis Lietuvos darbo rinkos sąlygomis. Vilnius: LSTC.  

5. Ruškytė, D., Rutkauskas, A., Vytautas, Navickas, V. 2012. Mokesčių ir darbo rinkos 
sąveika. (Parengta spaudai) 

6. Žalimienė, L., Skučienė, D., Junevičienė, J., Gataūlinas, A. Profesinė gerovė dirbančių 
socialinio darbo paslaugų sektoriuje Lietuvoje. Monografija. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų 
centras. 270 psl. (Atiduota leidyklai, bus išleista iki balandžio mėn.) 

7. Buivydas, R., Černiauskas, G., Dobravolskas, A. 2012. Health Studies: Lithuania 2012. 
Convergence of European Health Systems. Vilnius, p. 76. 

8. Kiškis, Alfredas, Uscila, Rokas, Justickis, Viktoras, Justickaja, Svetlana, Gončarko, 
Aleksandras. 2012. Nusikalstamumas Lietuvoje. Integruota registruotų ir viktimologinių tyrimų 
duomenų ("dviejų spindulių") analizė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 

9. Dobryninas, Aleksandras, Drakšienė, Anna, Gaidys, Vladas, Vileikienė, Eglė, Žilinskienė, 
Laima. 2012. Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 
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