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Sergančiųjų ūminiu
miokardo infarktu
pacientų diagnostikos
ir gydymo algoritmai
COVID-19 infekcijos
metu
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Dėl COVID-19 pandemijos sumažinus ar laikinai visai sustabdžius planines
diagnostikos ir gydymo procedūras, iš esmės pasikeitė sveikatos priežiūra
ir galimybės gydytis kitomis ligomis sergantiems pacientams, tarp kurių
didžiausia ir grėsmingiausia Lietuvoje grupė – sergantieji širdies ir
kraujagyslių ligomis. Išanalizavus COVID-19 pandemijos poveikį šių
pacientų diagnostikai ir gydymui, galima įvertinti visos sveikatos sistemos
funkcionavimą pandemijos metu bei sukurti pandemijos padarinių
stebėsenos instrumentą – sudaryti Lietuvos kraujotakos sistemos ligų
COVID-19 žemėlapį. Tokia analizė padėtų efektyviau valdyti sveikatos
priežiūros sistemos resursus tam, kad diagnostikos ir gydymo paslaugos
išliktų prieinamos ir kokybiškos tiek per krizę, tiek jai pasibaigus.

Pakito širdies ūminių išeminių sindromų diagnostikos ir gydymo taktika – dėl infekuotumo COVID-19
tyrimo vėlinama invazinių vainikinių arterijų intervencijų pradžia, trinka neatidėliotina kardiologinė
pagalba. Kaip suteikti skubią ir saugią pagalbą, kai greitieji COVID-19 testai riboti, o užtikrinti
profesionalią apsaugą sudėtinga? Kokios taktikos – invazinės ar konservatyvios – laikytis, kai pacientas
gali sirgti ir serga COVID-19? Kaip diagnozuoti miokardo infarktą, jei nustatyti širdies raumens žuvimo
žymenys ir COVID-19 sukelta širdies pažaida? Mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje ir iki
pandemijos buvo vienas didžiausių Europoje, o COVID-19 infekcija gali tapti sezonine. Aktualu sukurti
greitos ir diferencinės diagnostikos algoritmus sergantiems ūminėmis širdies ir kraujagyslių ligomis ir
SARS-CoV-2 infekcija, suformuoti naują logistinę miokardo infarktu sergančių pacientų gydymo ir
priežiūros taktiką. Su algoritmais ir nauja tiek karantino, tiek įprastomis sąlygomis tinkama logistine
taktika gydymo įstaigų specialistai galės susipažinti naudodamiesi hibridinėmis (derinant mokymosi
nuotoliniu būdu, poroje ir master learning) metodikomis.

MEDICINOS IR SVEIKATOS MOKSLAI I MEDICINA
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S-COV-20-25
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COVID-19 pandemijos
įtaka žmogaus ir
visuomenės sveikatai bei
sveikatos apsaugos
sistemos funkcionavimui:
kraujotakos sistemos ligų
atvejo analizė
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Lietuvoje dar nevykdyti, tačiau pasaulyje sparčiai plintantys SARS-CoV-2
genomo sekoskaitos tyrimai, padedantys greitai įvertinti COVID-19
infekcijos plitimą, klinikinius aspektus ir planuoti sveikatos priežiūros
priemones epidemijos atveju bei taip sumažinant ligos poveikį visuomenei. Genomo sekoskaita yra svarbi analizuojant viruso evoliuciją, epidemiologiją, kuriant diagnostinius pradmenis virusui nustatyti ir ieškant
gydymo metodų. Medikų ir biologų grupė siekia įvertinti sąsajas tarp
viruso genomo, infekcijos klinikinės eigos ir organizme sukelto imuninio
atsako, tirdama COVID-19 pacientų SARS-CoV-2 genomą ir IgM ir IgG
klasių antikūnus jiems pasveikus. Tikimasi, kad šie tyrimai padės plačiau
ir sistemingiau taikyti ir serologinius speciﬁnių antikūnų tyrimus.

Tikslas – pateikti daugiau žinių apie COVID-19 infekcijos
prigimtį, diagnostiką ir gydymą. Yra aiškinamasi, kokią įtaką
ligos eigai gali turėti ne tik įprasti veiksniai (amžius, lėtinės
ligos ir kt.), bet ir sergančiųjų šia infekcija užsikrėtimas kitomis
respiracinėmis ligomis. Atlikus santykinės kokybinės viruso
koncentracijos ėminiuose analizę, bus sukurtas diagnostikos
reagentų rinkinys, leisiantis nustatyti virusą tiesiai iš ėminių.
Taip pat bandoma nustatyti virusą kituose pacientų ar besimptomių viruso nešiotojų šlapimo, išmatų ar kraujo ėminiuose.
Rezultatai bus taikomi rekomenduojant, kaip gerinant
COVID-19 infekcijos laboratorinę diagnostiką, prognozuoti
ligos eigą, papildyti Pasaulio sveikatos organizacijos saugos
rekomendacijas dėl laboratorijos personalo darbo su pacientų
biologine medžiaga.
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S-COV-20-5

Moksliniais tyrimais
grįstos rekomendacijos
COVID-19 infekcijos
laboratorinei diagnostikai
gerinti ir ligos eigai
prognozuoti

S-COV-20-24

COVID-19
infekcija:
genominiai ir
klinikiniai aspektai

Tikslas –
pateikti
daugiau žinių
apie COVID-19
infekcijos
prigimtį,
diagnostiką ir
gydymą.

Technologiniai
sprendimai
visuomenės
saugumui
ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS, TECHNOLOGIJOS
SAUGIAM MOKYMUI IR DARBUI NUOTOLINIU BŪDU
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Nuotolinio darbo ir
mokymo proceso
organizavimo modelis ir
rekomendacijos
ekstremaliam ir
pereinamajam laikotarpiui
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Dauguma bakterijų, patekusių ant vario ar jo lydinių
paviršiaus, žūsta per kelias valandas, o ant nerūdijančio
plieno ar plastiko jos išlieka gyvybingos dvi ir daugiau parų.
Ši vario savybė gali padėti efektyviai saugotis nuo agresyviai
oro lašeliniu būdu plintančių užkratų, taip pat ir nuo
koronaviruso. Vario dalelėmis įsotintų medžiagų sluoksniai
apsauginėse kaukėse mechaniškai stabdytų bakterijų ir
virusų patekimą į žmogaus kvėpavimo takus ir efektyviai juos
naikintų visame ﬁltruojančios medžiagos plote. Atliekant
apsauginėms kaukėms tinkamų medžiagų įsotinimo vario
dalelėmis bandymus, tiriama vario dalelių koncentracijos ir
dydžio įtaka modiﬁkuotų medžiagų antibakterinėms
savybėms, aiškinamasi, kaip atrodytų kaukių, naudojant šias
medžiagas, gamyba ir kokios galėtų būti ilgalaikio naudojimo
kaukės.

Asmens apsaugos priemonių trūkumas stabdant agresyvų
COVID-19 infekcijos plitimą parodė, kad yra būtina turėti
strateginių priemonių gamybos planą greitai pagaminti tai,
kas yra gyvybiškai svarbu. Naudojantis naujomis
technologijomis, kuriama besiūlė, stabilios tekstilinės
struktūros, ergonomiškos formos ir prie veido priglundanti
bei ilgalaikėmis antimikrobinėmis ir būtinomis ﬁltravimo
savybėmis pasižyminti daugkartinio naudojimo kaukė. Ją bus
galima skalbti ar dezinfekuoti buitinėmis sąlygomis ir dėvėti
ilgiau nei medicinines vienkartines kaukes. Atliekama tokios
kaukės gamybos galimybių Lietuvoje analizė. Nauja
medžiagos technologija kuriama kaip atsakas į pandemiją,
dėl jos susiklosčiusias ekstremalias sąlygas ir galimas
pasekmes sveikatai, ekonomikai ir aplinkosaugai, t. y.
būtinybę greitai pagaminti apsaugos priemones, optimizuoti
gamybos procesus ir atsižvelgti į neperdirbamų atliekų
grėsmes.

COVID-19 pandemijos akivaizdoje institucijos bando sukurti
tinkamiausius švietimo veiklų nuotoliniu būdu organizavimo
scenarijus ir susiduria su penkiomis problemomis: nuotolinio
mokymo ir darbo proceso organizavimu, įskaitant praktinių ir
laboratorinių darbų atlikimą, žinių patikrinimą ir įvertinimą ir taikant
nuotolinio mokymo technologijas; masiškumo ir srautų tendencijų
prognozavimu; sistemų apkrovimu; kibernetine sauga; duomenų
apsauga. Šioms problemoms spręsti kuriamas saugumą, patikimumą
ir privatumą užtikrinantis modelis organizuoti nuotolinio mokymo ir
darbo procesą, esant ribotiems techniniams ir informaciniams
ištekliams, pagal modelio taikymo ekstremaliu ir pereinamuoju
laikotarpiu metodiką. Modelis galėtų tapti sprendimu ne tik Lietuvos
mokslo ir studijų institucijoms, bet ir tęstinio mokymo, jaunimo,
nevyriausybinėms organizacijoms. Modelis kuriamas analizuojant
tarptautinius norminius reikalavimus, technines ir informacines
priemones, institucijų patirtis ir poreikius, kibernetinio saugumo,
komunikacijos kanalų apkrovimo, darbo režimų ir kitus duomenis.
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INFORMATIKOS INŽINERIJA

S-COV-20-20
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Apsauginių kaukių
tobulinimas ir gamybos
technologijų
pritaikymas Lietuvos
tekstilės sektoriui
galimų ekstremalių
sąlygų atveju

S-COV-20-19

Antibakterinių vario
dalelių sluoksnių
gavimas ir jų
pritaikymas ilgalaikio
naudojimo apsaugos
priemonėms

Viešasis valdymas
ekstremalioje
situacijoje
VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS,
ŽMOGAUS TEISIŲ UŽTIKRINIMAS,
TEISĖS AKTŲ PARENGIMAS IR ĮTEISINIMAS
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COVID-19 viruso protrūkis tapo iššūkiu viešųjų paslaugų specialistams. Šalies, regioninės
ir vietos valdžios formavo krizės valdymo politikas, priėmė daug, kartais prieštaringų ir
kompleksiškų sprendimų, juos įgyvendinti teko priešakinėse fronto linijose dirbantiems
sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų specialistams. „Užgriūdavusiems“ pavedimams
neskiriant papildomų išteklių, specialistai ieškojo išeičių, kaip suteikti paslaugas, ir kūrė
individualias problemų įveikų strategijas. Remiantis sukaupta patirtimi, siekiama
išsiaiškinti Lietuvos viešosios politikos įgyvendinimo veiksmingumą ir nustatyti geriausius
strateginius ir operacinius sprendimus, tinkamus vadovautis, reaguojant į galimas krizes.
Tyrimo rezultatai padėtų aptikti sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų sektoriuje
atsiradusias spragas, padėtų tobulinti ekstremalios situacijos valdymą. Tyrimas reikšmingas teorijos taikymo aspektu, aiškinantis, kiek artimosios biurokratijos teoriją galima
adaptuoti tyrimui neordinarinėse situacijose.

Užklupus COVID-19 grėsmei, išaugo priešakinėse linijose dirbančių specialistų darbo krūvis ir neigiamų
pasekmių jų psichologinei sveikatai rizika. Ekstremaliomis sąlygomis dirbantiems specialistams nėra
organizuojamos psichologinės paslaugos. Šią spragą iliustruoja ir Psichologo praktinės veiklos
įstatymas, kurio Seime patvirtinti nepavyksta jau dešimt metų. Įgyvendinus projektą, jo rezultatai
turės taikomąją (bus parengti ir įteisinti nauji teisės aktai, papildytas įstatymas), praktinę (sukurtas
psichinės sveikatos priežiūros paslaugų modelis, tapsiantis tvarkos ekstremalioms situacijoms
gairėmis) ir mokslinę (sukurtas psichologinės sveikatos pagalbos ekstremaliomis sąlygomis teikimo
modelis) vertę. Lietuvos specialistai turi jausti psichologinį komfortą, atlikdami gyvybiškai svarbias
užduotis. Pateiktas „Organizacinės, ekonominės ir teisinės prielaidos optimizuoti psichologinę pagalbą
ekstremaliomis aplinkybėmis dirbantiems specialistams“ projekto paketas LR Seimui taps moksliniais
tyrimais pagrįstu reglamentavimu, užtikrinančiu, kad darbuotojai laiku gaus psichologinę pagalbą.
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POLITIKOS MOKSLAI
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S-COV-20-23

Organizacinės, ekonominės ir
teisinės prielaidos optimizuoti
psichologinę pagalbą
ekstremaliomis aplinkybėmis
dirbantiems specialistams

S-COV-20-16

Viešojo valdymo
sprendimai ir jų
tobulinimas COVID-19
sukeltai krizei įveikti
Lietuvos savivaldybėse:
sprendimo priemonės
ir paslaugų teikimas
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Tarptautinės ir regioninės organizacijos pripažįsta, kad per
COVID-19 pandemiją išryškėjo adekvataus teisinio reguliavimo
trūkumas, veiksmingo tokių situacijų valdymo ir ﬁnansinių
sprendimų priėmimo spragos. Teisiniu, vadybiniu ir ekonominiu
požiūriu įvertinus valstybės priimtus sprendimus ir jų pasekmes,
atlikus ekstremalių situacijų valdymo teisinio reguliavimo, viešosios
politikos veiksmingumo ir ﬁnansavimo vertinimą bei nustačius
spragas ir trūkumus, bus pasiūlytas modelis, skirtas efektyviau
valdyti ekstremalias situacijas. Rezultatai leis geriau pasirengti
ateities krizėms, jų metu užtikrinti žmogaus teisių apsaugą,
valstybės sprendimų dermę su Konstitucijos, tarptautinės teisės
reikalavimais bei geriausia viešojo valdymo praktika, sumažinti
teisinių ginčų riziką dėl ﬁziniams ir juridiniams asmenims valstybės
institucijų sprendimų sukeltos žalos atlyginimo.

Pasitelkiant ES integracijos, viešosios politikos ir administravimo bei
kitų disciplinų įžvalgas, tiramas ES šalių narių atsakas į kilusią COVID-19
pandemiją, Lietuvoje taikytų viešosios politikos priemonių tinkamumas
ir efektyvumas bei ekstremalios situacijos valdymo procesas Lietuvoje.
Analizė leis įvertinti Lietuvos valdžios institucijų prisitaikymo prie
sparčiai kintančios padėties lankstumą, bendradarbiavimo su suinteresuotomis grupėmis galimybių išnaudojimą ir kitas šios krizės pamokas.
Siekiant tinkamai pasiruošti galimoms sisteminėms grėsmėms ir didinti
Lietuvos valdžios institucijų atsparumą, rengiamas optimalus modelis
su viešojo valdymo rekomendacijomis dėl panašių krizių valdymo
ateityje.
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S-COV-20-13

Lietuvos ir kitų ES šalių
narių atsakas į COVID-19
pandemiją: poveikis
viešajai politikai ir
ekstremalios situacijos
valdymas (COPOVAL)

S-COV-20-28

Ekstremalių situacijų
teisinių, vadybinių ir
ekonominių sprendimų
vertinimas:
pusiausvyros tarp
visuomenės saugumo ir
žmogaus teisių paieška

Analizė leis įvertinti
Lietuvos valdžios
institucijų
prisitaikymo prie
sparčiai kintančios
padėties lankstumą,
bendradarbiavimo su
suinteresuotomis
grupėmis galimybių
išnaudojimą ir kitas
šios krizės pamokas.

Psichologinės sveikatos
ir gerovės užtikrinimas
PSICHOLOGINĖS PROBLEMOS IR GALIMYBĖS
GAUTI PAGALBĄ, SU PANDEMIJA SUSIJUSIOS
INFORMACIJOS POVEIKIS PSICHINEI SVEIKATAI,
PSICHOLOGINIAI PADARINIAI VARTOJIMUI
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Su COVID-19 pandemija susijusi informacija veikia
psichologinę žmogaus būseną – informacija būtina, norint
adekvačiai vertinti situaciją, ji gali sumažinti nepagrįstas
baimes arba priešingai, jas padidinti. Pasitelkus informacines
technologijas, atliekama dėl COVID-19 kylančių psichikos
problemų stebėsena ir vertinama su pandemija susijusios
komunikacijos įtaka Lietuvos gyventojų psichinei sveikatai.
Duomenys svarbūs vertinant, kaip siejasi pasireiškiantys
simptomai ir naudojamos medijos, informacijos šaltiniai ir
turinys su poveikiu psichikos sveikatai. Tyrimą atlieka
tarpdalykinė komunikacijos, psichologijos, elgesio medicinos
ir epidemiologijos sričių tyrėjų grupė kartu su IT specialistais.

Kol kas nėra žinoma, kokius psichosocialinius padarinius sukėlė
COVID-19 pandemija, todėl svarbu geriau suprasti, su kokiomis
psichologinėmis būsenomis – nerimu, baime dėl artimųjų
sveikatos, nesaugumu dėl ateities, stresu dėl apribotų galimybių –
žmonės susidūrė ir kokia pagalba jiems buvo ir bus reikalinga.
Analizuojamas ne tik neigiamas pandemijos sukeltų pokyčių
poveikis psichosocialiniam elgesiui, bet ir atsparumo veiksniai,
apklausiant įvairias visuomenės grupes: medicinos darbuotojus,
vaikus, paauglius, darbingo ir pensinio amžiaus žmones. Šiais
tyrimais bus grindžiamos rekomendacijos, apimančios pandemijos
padarinių psichikos sveikatai ir gerovei mažinimo, paslaugų,
padedančių visuomenės nariams prisitaikyti prie pasikeitusių
aplinkybių, efektyvesnio planavimo, psichologinės ir socialinės
gerovės supratimo stiprinimo aspektus.

SOCIALINIAI MOKSLAI I
PSICHOLOGIJA

KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJAI I

SOCIALINIAI MOKSLAI I

PSICHOLOGIJA

S-COV-20-12

Psichosocialinio streso
reakcijos į COVID-19
pandemiją ir tyrimais
paremtos įveikos
rekomendacijos

S-COV-20-15

COVID-19 distreso
termometras

Analizuojamas ne
tik neigiamas
pandemijos sukeltų
pokyčių poveikis
psichosocialiniam
elgesiui, bet ir
atsparumo
veiksniai,
apklausiant įvairias
visuomenės grupes:
medicinos
darbuotojus,
vaikus, paauglius,
darbingo ir pensinio
amžiaus žmones.
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PROJEKTO VADOVĖ

PROJEKTO VADOVĖ

dr. Nida Žemaitienė

dr. Gerda Ana Melnik

COVID-19 pandemijos metu sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams tenka dirbti
padidintos rizikos sąlygomis. Jie sprendžia sudėtingas etines, profesines ir darbo
organizavimo problemas, susiduria su netektimis, patiria padidintą grėsmę savo pačių
gyvybei ir sveikatai. Tyrimu siekiama įvertinti šių specialistų psichologinę savijautą ir
pandemijos metu patirtus darbo organizavimo iššūkius bei pagalbos poreikius. Rezultatai
bus panaudoti planuojant priemones, skirtas sumažinti galimas neigiamas pasekmes
sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų psichologinei savijautai ir sveikatai. Remiantis
gautais rezultatais numatoma parengti rekomendacijas atskiroms dirbuotojų grupėms ir
administracijai, taip pat gaires Vyriausybei, skirtas sveikatos priežiūros ir vaistinių
darbuotojų psichikos sveikatos apsaugai, profesinio perdegimo prevencijai ir pagalbos
prieinamumo užtikrinimui.

Tarpdisciplininio tyrimo tikslas – ištirti, kaip COVID-19 pandemijos bei ekonominės krizės sukeltas stresas
paveiks vartojimo sprendimus ir Lietuvos ekonomiką bei kokia valdžios institucijų ir verslo komunikacija
padėtų efektyviai pokyčius valdyti. Taikant eksperimentinius kognityvinės psichologijos metodus
tiriama, kaip stresas veikia žmonių elgseną – sprendimų priėmimą, vartojimą bei elgesio dėsningumus,
kurie sunkiai aptinkami, taikant tradicinius sociologinių tyrimų metodus. Naudojant šių tyrimų ir
Statistikos departamento skelbiamus duomenis modeliuojama, kaip pandemija paveikė vartojimą ir
kokią įtaką vartotojų elgesio pokyčiai turės atitinkamoms ekonomikos šakoms. Remiantis eksperimento
rezultatais ir gautais statistiniais modeliais, bus pateiktos rekomendacijos, kaip skirtingų ekonominių ir
epideminių scenarijų atvejais turi būti formuluojami pranešimai, atsižvelgiant į gyventojų bendrą
nusiteikimą bei lūkesčius.

SOCIALINIAI MOKSLAI I PSICHOLOGIJA I
GAMTOS MOKSLAI I INFORMATIKA

SOCIALINIAI MOKSLAI I

PSICHOLOGIJA

S-COV-20-3

Pandeminio streso
poveikio gyventojų
vartojimo
sprendimams
kognityvinė analizė ir
jo įtakos Lietuvos
ekonomikai prognozė
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Su COVID-19 pandemija
susiję sveikatos priežiūros
darbuotojų ir farmacijos
specialistų darbo iššūkiai,
psichologinė savijauta ir
pagalbos poreikiai

Mokyklinio ugdymo organizavimas
karantino sąlygomis
EMOCINIS, SOCIALINIS ASMENYBĖS IR PILIEČIO
UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU,
VAIKŲ, TĖVŲ, MOKYTOJŲ, MOKYKLŲ VAIDMENŲ
POKYČIAI IR ĮSITRAUKIMAS, SKAITMENINIS TURINYS

PROJEKTO VADOVĖ

PROJEKTO VADOVĖ

dr. Estela Daukšienė

dr. Roma Jusienė

Mokyklinio ugdymo nuotoliniu būdu patirtis COVID-19 pandemijos sąlygomis privertė
peržiūrėti mokytojų skaitmenines kompetencijas, turimą skaitmeninį turinį, infrastruktūrą bei švietimo institucijų bendradarbiavimo poreikį. Daugelis neplanavo, bet
buvo priversti dirbti ir mokytis nuotoliniu būdu. Vienos mokyklos prie to prisitaikė per
naktį, kitos per porą savaičių, o kai kurioms mokykloms nepavyko. Ištyrus unikalią
2020 m. patirtį – Lietuvos mokyklų pasirinktus scenarijus – galima nustatyti, kas lėmė
sėkmę, o kas nesėkmę. Keliant klausimus – Kaip elgėsi užsienio šalys ir ar joms
pavyko? Kokius žingsnius turi žengti mokykla, kad jai pavyktų ateityje, prisireikus
organizuoti nuotolinį ugdymą ir užtikrinti kokybišką mokymosi proceso organizavimą?
Už ką yra atsakinga pati mokykla, o kur reikia aukštesnio lygio sprendimų? – siekiama
parengti rekomendacijas mokykloms ir kitoms su mokymo procesu susijusioms
institucijoms.

Dėl COVID-19 pandemijos mokyklinio ugdymo procesą perkėlus iš
netarpiškos terpės į nuotolinę, pasikeitė ugdymo proceso dalyvių –
vaikų, tėvų, mokytojų – vaidmenys, sąveikos, įsitraukimas, taip pat
aplinka, turinys ir pobūdis. Tai analogų neturinti patirtis, kuri
edukologijos, psichologijos, socialinio darbo, sociologijos ir medicinos mokslininkams suteikia galimybę visokeriopai analizuoti ugdymo
iššūkius, kylančius tiek ugdymo procesui, tiek ir jo dalyviams,
grėsmes ir galimybes priešmokyklinių ir 1–8 klasių vaikų ﬁzinei ir
psichikos sveikatai, saugumui ir mokymosi sėkmei. Tyrimai svarbūs
nustatant nuotolinio mokymo keliamas grėsmes, numatant su šiuo
mokymu ir jo plėtra susijusių problemų sprendimo būdus ir galimybes.

SOCIALINIAI MOKSLAI I EDUKOLOGIJA

SOCIALINIAI MOKSLAI I

PSICHOLOGIJA

S-COV-20-11

Nuotolinis vaikų
ugdymas pandemijos
dėl COVID-19 metu:
grėsmės bei galimybės
ekosisteminiu požiūriu
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Ugdymas nuotoliniu
būdu pandemijos ir
kitų krizinių situacijų
metu

Atlikti tyrimai
svarbūs nustatant
grėsmes ir
numatant
sprendimo būdus
ir galimybes
ateityje taikyti ir
plėtoti nuotolinį
mokymą.

Visuomenės
socioekonominis
saugumas
VISUOMENĖS IR ŽMOGAUS GYVENIMO POKYČIAI:
PATIRIAMA NELYGYBĖ, MĄSTYMO IR ELGESIO
VIRSMAI, STRESAS DĖL ATEITIES NEAPIBRĖŽTUMO

S-COV-20-14

Socialinė
nelygybė ir jos
rizikos
pandemijos metu

S-COV-20-26

COVID-19 pasekmės
visuomenės saugumui:
grėsmės ir naujos
galimybės
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PROJEKTO VADOVĖ

PROJEKTO VADOVAS

dr. Diana Janušauskienė

dr. Algis Krupavičius

COVID-19 pandemijos poveikis yra susijęs ne tik su grėsme žmogaus gyvybei ir šalių
ekonomikoms, bet ir su drastiškais pasikeitimais žmonių gyvenime. Siekiama užﬁksuoti
neprecedenčius žmonių elgesio ir mąstymo pokyčius, susijusius su visuomenės ir
žmogaus saugumu. Daugiausiai dėmesio skiriama demokratijos kokybės ir žmogaus
saugumo klausimams, apimant žmogaus laisvių ir visuomenės gerovės derinimo
problemą, užimtumo ir darbinės veiklos pokyčius bei bedarbystę. Išanalizavus surinktus
žmonių pasakojimus apie jų kasdienio gyvenimo pasikeitimus ir dviejų reprezentatyvių
gyventojų apklausų duomenis, bus modeliuojami pokyčių scenarijai ir ieškoma būdų,
kurie padėtų sušvelninti neigiamas pandemijos pasekmes ir išnaudoti atsiradusias
galimybes.

Per krizes labiausiai nukenčia mažiau socialiai apsaugotos visuomenės grupės, socialinę atskirtį
patiriantys žmonės. Krizės labai paveikia ir vidurinę klasę, gilėja visuomenės nelygybė. Tyrimui, kuriuo
siekiama nustatyti nelygybės, kaip COVID-19 pandemijos pasekmės, apimtis, atlikti pasirinkta
Tarptautinės socialinio tyrimo programos modiﬁkuota socialinės nelygybės modulio apklausa, todėl
gautus duomenis bus galima palyginti su 45 pasaulio šalių, kuriose atliekamos nacionalinės šio modulio
apklausos, duomenimis. Lietuvoje pirmą kartą šis tyrimas atliktas per 2010 m. ekonominę krizę. Dabar
surinkti duomenys leis palyginti abiejų krizių padarinius ir per dešimtmetį įvykusius pokyčius. Analizė
apima nelygybės patirčių, ekonominio nesaugumo, mokesčių sąžiningumo, socialinio mobilumo ir
pasitikėjimo, valdžios efektyvumo socialinėje politikoje, socialinio konﬂikto ir kitas tematikas. Tiriama ir
tai, kas aktualu pandemijos akivaizdoje – dėl koronaviruso kilusių grėsmių suvokimas, valdymo institucijų
ir priemonių vertinimas, poveikis individo užimtumui ir pajamoms, gyvenimo būdo pokyčiai, valstybės
gyvenimo perspektyvų vertinimas po pandemijos ir kita.
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PROJEKTO VADOVĖ

dr. Romas Lazutka

dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

Kompleksinėms COVID-19 socialinėms ekonominėms pasekmėms
tirti suburta ekonomikos, socialinės politikos, matematikos ir
viešojo administravimo tyrėjų grupė. Siekiama išsiaiškinti, kaip
ekonominė krizė paveikė gyventojų užimtumą ir pajamas, kokiu
mastu naujai įvestos socialinės politikos priemonės atitiko naujus
iššūkius, koks jų ilgalaikis poveikis gerovės valstybės raidai.
Vertinant krizės pasekmių švelninimo paketą, analizuojami
Lietuvos ir tarptautiniai viešosios politikos dokumentai, oﬁcialios
statistikos ir originalūs, įgyvendinant projektą renkami, duomenys. Remiantis atlikta analize, rengiami alternatyvūs scenarijai
Lietuvai ir rekomendacijos dėl gerovės valstybės tobulinimo, kad ji
būtų veiksminga gyventojų pajamų apsauga krizių metu ir
automatinis ekonomikos stabilizatorius. Projekto rezultatai padės
tobulinti konkrečius teisės aktus ir administravimo procedūras.

COVID-19 pandemijos sukelti verslo aplinkos pokyčiai ypač stipriai
paveikė darbo rinką, kuriai teko ne tik prisitaikyti prie keliamų
reikalavimų, bet ir formuoti neigiamų padarinių, kuriuos patyrė tiek
netekusieji darbo, tiek dirbantieji, švelninimo bei proaktyvų jų elgesį
skatinančių ir palaikančių priemonių sistemą. Siekiama įvertinti
užimtumo ekonominius, socialinius ir psichologinius pokyčius, išnagrinėti
netekusiųjų darbo ir dirbančiųjų lūkesčius dėl ateities perspektyvų darbo
rinkoje krizei pasibaigus, pasirengimą aktyviai įsitraukti, sprendžiant
užimtumo ir kitus aktualius klausimus. Atsižvelgiant į empirinius
rezultatus, bendradarbiaujant su valstybės valdymo institucijomis,
pasitelkiant Lietuvos ir užsienio šalių gerąją mokslinę ir praktinę patirtį,
rengiamos neigiamų padarinių švelninimo ir pusiausvyros darbo rinkoje
išlaikymo ilgalaikėje perspektyvoje rekomendacijos ir priemonės.
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Užimtumo pokyčiai
Lietuvos darbo rinkoje ir
neigiamų pasekmių
įveikimo priemonės
COVID-19 pandemijos
kontekste
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Socialinės politikos
reakcijos į COVID-19
krizės pasekmes:
nedarbo ir skurdo
padėties analizė,
tarptautinė patirtis
ir rekomendacijos
Lietuvai

Siekiama įvertinti
užimtumo
ekonominius,
socialinius ir
psichologinius
pokyčius, išnagrinėti
netekusiųjų darbo ir
dirbančiųjų lūkesčius
dėl ateities
perspektyvų darbo
rinkoje krizei
pasibaigus,
pasirengimą aktyviai
įsitraukti, sprendžiant
užimtumo ir kitus
aktualius klausimus.

Ekonominio
atsparumo stiprinimas
POVEIKIS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKAI,
FINANSŲ SISTEMAI, ŽEMĖS ŪKIUI,
SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI,
ĮMONIŲ MOKUMUI

PROJEKTO VADOVAS

PROJEKTO VADOVĖ

PROJEKTO VADOVĖ

dr. Tomas Baležentis

dr. Valdonė Darškuvienė

dr. Rasa Kanapickienė

Siekiant minimizuoti COVID-19 pandemijos padarinius
Lietuvos žemės ūkiui bei užtikrinti spartų jo atsigavimą,
būtinos greito poveikio priemonės. Projekto tikslas – identiﬁkuoti šias priemones ir, atlikus ekonometrinį modeliavimą
bei simuliacijas, nustatyti galimus šių priemonių bei jų
kombinacijų poveikio scenarijus. Priemonių įtaka bus
vertinama tiek žemės ūkio produktų gamybos, tiek ir prekyba besiverčiančių ūkio subjektų ekonominei būklei. Tyrimo
rezultatų taikymas leis sektoriui ne tik greičiau atsigauti po
COVID-19 sukeltos krizės, tačiau ir geriau pasiruošti
galimoms krizėms ateityje. Stabilizuota ekonominė Lietuvos
žemės ūkio sektoriaus būklė užtikrintų ūkių ekonominį
gyvybingumą, kaimiškųjų regionų socioekonominį tvarumą
ir Lietuvos gyventojų aprūpinimą vietinės gamybos maistu.

Lietuvoje apie 2000 įmonių kasmet inicijuoja nemokumo
procesus. Nemokių įmonių rasis ir dėl COVID-19 pandemijos.
Šių padarinių poveikis gali skirtis tiek ekonomikos
sektoriuose, tiek regionuose. Moksliniais tyrimais grįstos
išvados ir rekomendacijos turėtų padėti valstybei numatyti
verslui reikalingas palaikymo ir paramos priemones
ilgalaikėje perspektyvoje šalinant COVID-19 sukeltus
padarinius. Siekiama sukurti verslo įmonių nemokumo
tyrimo metodiką, skirtą nustatyti su pandemija susijusių
reiškinių poveikį įmonių mokumui, įvertinti valstybės
pagalbos verslui priemonių veiksmingumą artimiausioje
ateityje ir ilgalaikius padarinius Lietuvos verslui bei
užimtumui, susijusius su pažeidžiamų įmonių grupėmis,
atskirais ekonomikos sektoriais bei regionais.

Tvarus ekonomikos valstybių augimas COVID-19 pandemijos
metu tampa dar aktualesnis. COVID-19 sukeltiems socialiniams ir
ekonominiams padariniams švelninti būtinos kompleksinės
priemonės ir veiksmai. Turi būti operatyviai priimami politiniai
sprendimai, koreguojami įstatymai, taikomos netradicinės
ﬁnansų sistemos gelbėjimo priemonės, kad būtų minimizuotas
pandemijos poveikis tiek tvariam ekonomikos augimui, tiek
ﬁnansų rinkų funkcionavimui. Siekiama sukurti modelį, kuris
padėtų Finansų ministerijai, Lietuvos bankui ir kitiems ﬁnansų
sistemos dalyviams įvertinti tolimesnes COVID-19 pandemijos
rizikas ﬁnansų sistemai, tvarios ekonomikos augimui, institucijų,
šalinant COVID-19 padarinius, rizikos valdymui. Parengtos
rekomendacijos turėtų padėti užtikrinti ﬁnansų sistemos
stabilumą bei tvarių ﬁnansų plėtrą, taip užtikrinant nuoseklų
klimato kaitos problemų sprendimą.
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COVID-19 pandemijos
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ekonomikos augimui,
padarinių
minimizavimo
priemonių efektyvumo
vertinimo modelis
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Įmonių nemokumo
tyrimo metodikos
kūrimas ir taikymas
su COVID-19
susijusiems
padariniams
Lietuvoje įvertinti
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Tinkamiausių Lietuvos
sąlygomis greito
poveikio žemės ūkio
ekonominio
atsparumo didinimo
priemonių nustatymas
COVID-19 pandemijos
padarinių mažinimui
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dr. Rytis Krušinskas

dr. Vaida Pilinkienė

dr. Rasa Viederytė

Vertinama, kaip dėl COVID-19 pandemijos pakito Lietuvoje
veikiančių įmonių ﬁnansiniai rodikliai ir kokią grynąją ekonominę
žalą įmonės, tikėtina, patyrė. Įmonių ﬁnansiniam atsparumui ir
grynajai ekonominei žalai nustatyti pasitelkiami skirtingų
ekonominių veiklų 2005–2020 m. nacionaliniai ir tarptautiniai
duomenys. Atsižvelgiant į makroekonominius rodiklius, modeliuojama 2020 metų situacija, jei pandemija nebūtų kilusi, o gauti
duomenys lyginami su faktiniais rodikliais, kuriuos lėmė
pandemija. Tyrimo rezultatai skirti įvertinti Lietuvos įmonių
ﬁnansinį atsparumą ekonominiam šokui, skirtingų ekonominių
veiklų nuostolius, numatant ekonomikos skatinimo priemonių
neigiamiems padariniams šalinti galimas apimtis bei teikti
rekomendacijas, kaip gerinti įmonių ﬁnansų valdymo politiką ir
taip didinti jų atsparumą ekonominiams svyravimams.

Tiriamas COVID-19 pandemijos keliamo ekonomikos šoko
neigiamas poveikis nekilnojamojo turto rinkai. Kritus nekilnojamojo turto kainoms žemiau turto vertės, kiltų grėsmė, kad
namų ūkiai imtų atsisakyti vykdyti ﬁnansinius įsipareigojimus, taip didindami ﬁzinio asmens bankroto tikimybę ir
pažeisdami tvarią socialinę dimensiją. Modeliuojant Lietuvos
nekilnojamojo turto rinkos ir jos dalyvių elgsenos scenarijus
ekonomikos šoko sąlygomis ir atliekant prognostinį tyrimą,
siekiama sukurti ekonometrinį įrankį, padėsiantį valstybei
išlaikyti stabilią nekilnojamojo turto rinką, o skirtingiems
ekonomikos dalyviams suteikti tinkamas ekonomikos skatinimo priemones. Tai turėtų padėti išvengti neigiamų ir sunkiai
valdomų padarinių šalies ekonomikos ﬁskaliniam stabilumui
ir atsakingos socialinės politikos formavimui.

Analizuojamas dėl koronaviruso pandemijos įvestų apribojimų
sukeltas socioekonominis poveikis Klaipėdos regiono 7
savivaldybių įmonėms bei jų darbuotojams ir valstybės pasiūlytų
priemonių, mažinančių neigiamą ekonominį poveikį,
efektyvumas. Atlikus detalų apribojimų ir valstybės intervencinių
priemonių poveikio gamybos, prekybos ir paslaugų sektorių
įmonėms tyrimą, situacijos modeliavimą ir vertinimą, bus
pasiūlyta priemonių dėl įvestų apribojimų ekonominio poveikio
sumažinimo smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms metodika. Taip
pat bus pateiktos ir rekomendacinės priemonės dėl išankstinio
(ex-ante) valstybės intervencijų vertinimo panašiose
ekstremaliose situacijose. Tikimasi, jog šio taikomojo pobūdžio
mokslinio tyrimo išvados ir rekomendacijos bus aktualios visos
Lietuvos mastu ir turės ilgalaikį pritaikymo poveikį ateityje,
planuojant panašaus tipo valstybės ribojančiąsias ir
intervencines priemones į šalies ekonomiką.
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Su COVID-19 susijusių
ekonominės veiklos
apribojimų ir valstybės
intervencinių priemonių
poveikio Klaipėdos
regiono įmonėms
efektyvumo vertinimas
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Lietuvos nekilnojamojo
turto rinkos pokyčių
vertinimas ekonomikos
šoko kontekste
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Lietuvos įmonių
ﬁnansinio atsparumo
ekonominiam COVID-19
šokui ir skirtingų
ekonominių veiklų
nuostolių vertinimas

Matematiniai modeliai
pandemijos plitimui
valdyti ir jos poveikiui
prognozuoti
MODELIAI, SKIRTI ANALIZUOTI SUSIRGIMŲ DUOMENIS, PROGNOZUOTI
PANDEMIJOS PLITIMO IR JOS VALDYMO SCENARIJUS

PROJEKTO VADOVAS

PROJEKTO VADOVĖ

habil. dr. Minvydas Ragulskis

dr. Olga Štikonienė

Tiriamuose COVID-19 pandemijos sklidimo modeliuose
radus būtinas ir pakankamas solitoninių sprendinių
egzistavimo sąlygas, būtų galima sukonstruoti pereinamųjų
procesų valdymo algoritmus ir pateikti rekomendacijas
COVID-19 pandemijos valdymui Lietuvoje. Siekiama sukurti
COVID-19 pandemijos sklidimo modelių stochastizacijos
schemą, kuri duotuose intervaluose garantuotai apribotų
solitoninių sprendinių reikšmes. Naujausi COVID-19
pandemijos modeliai būtų taikomi analizuojant Lietuvos
COVID-19 susirgusių asmenų duomenis. Šis tyrimas
aktualus sprendžiant dvi stambias matematines problemas:
stochastinių solitoninių sprendinių egzistavimo ir jų
valdymo problemas.

Kuriami duomenų analize paremti COVID-19 pandemijos
plitimo bei jos socioekonominio poveikio modeliai. Bus
parengta matematiškai pagrįsta metodika, skirta galimų
epidemijų plitimo bei jų sukeltų padarinių analizavimui ir
vertinimui. Ji galės tapti vienu iš valstybės įrankių, leidžiančių
valdyti epidemijų sukeltas krizines situacijas. Planuojama
turėti infekcijos plitimo trumpalaikių prognozių ir ilgalaikių
scenarijų Lietuvoje modelius bei COVID-19 sukelto
socioekonominio poveikio įvertinimą, atliktą remiantis
nedarbo lygio, elektros suvartojimo, SODROS ir mokestinių
įmokų, bei kitų viešai skelbiamų duomenų rodikliais. Be to,
turimi duomenys leis palyginti Lietuvos ir kitų šalių COVID-19
sklaidos tendencijas.
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